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Rodop Hükümeti Muvakkatesi - 2
Antlaşmadan dolayı Osmanlı Devleti üzgün, 

fakat en azından şimdilik kaderine razıdır. Fa-
kat sonucu beğenmeyenler, kaderine razı ol-
mayanlar da vardır. Başta İngiltere olmak üze-
re Fransa, Almanya, Avusturya gibi dönemin 
sömürgeci güçleri... 

Sayfa 2’de

Başmüftülük: Bulgaristan’da “Radikal İslam” Yok!

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü Genel 
Sekreteri Ahmed Ahme-
dov, ülkede yasa dışı ka-
bul edilen İslam Vakfı'na 
üye olduğu iddiasıyla 13 
kişinin yargılanmaya baş-
lamasını değerlendirerek, 
"Bulgaristan toprakların-
da radikal İslam öğretisi 
yoktur" dedi.

A h m e d o v , 

Bulgaristan'da yasa dışı 
İslam Vakfı'na üye olduk-
ları gerekçesiyle 2010'da 
tutuklanan ve yargılan-
malarına Pazarcık ' ta 
başlanan 13 kişinin du-
rumuyla ilgili tartışmaları 
değerlendirdi.

Ülkedeki özel BTV ka-
nalına açıklama yapan 
Ahmedov, "Bulgaristan 
topraklarında radikal İs-

lam öğretisi yoktur" dedi.
Savcılık makamınca 

"demokrasi karşıtı ide-
olojileri yaymak, şiddet 
içeren vaazlar vermek 
ve yasa dışı bir örgüte 
üye olmak"la suçlanan 
13 sanık hakkındaki id-
diaların asılsız olduğunu 
savunan Ahmedov, "Gü-
venlik kurumları duyguları 
yönetme aracı olarak kul-

lanılıyor. Bulgaristan'daki 
Müslümanlar geçmişte 
de baskı gördüğü için bu 
konularda son derece du-
yarlıdır" diye konuştu.

Bulgaristan'daki Müs-
lümanların dini yaşamı-
nın sınırlandırılmasına 
yönelik gir işimlerde 
bulunulduğu görüşünü 
dile getiren Ahmedov, 
"Müslümanlarımız ye-

teri kadar sağduyulu-
dur. İnançlarına aykırı 
bir şey duyduklarında 

tepki gösterirler. Kimse 
Müslümanlarımızdan 

“Arpezos-Kuzey” Parkı’nın 
Görkemli Açılışı 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
kent merkezinde ku-
rulan ülkede en büyük 
park olan Kuzey Arpezos 
Parkı’nın açılışını yaptı.
Resmi tören için yüzler-

ce vatandaş parka akın 
etti. Açılışta Kırcaali Va-
lisi İvanka Tauşanova, 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Milletvekili 
Necmi Ali, projenin tasa-
rımcıları Ganço ve Raya 

Bakalovlar, projeyi uygu-
layan Tİ Vİ Bİ Şirketi İcra 
Müdürü Todor Boyaciev, 
Kırcaali İlinden Belediye 
Başkanları, Meclis Baş-
kanları, din adamları 
Peder Petır Garena ve 
Müftü Beyhan Mehmet 
yer aldılar. 
Resmi tören öncesi 

saat 16.00’dan itibaren 
parkta Kırcaali tiyatrosu 
aktörleri tarafından dü-
zenlenen şova katılan 
minikler sevdiği kahra-
manlarla doyasıya eğ-
lendiler. 

Kırcaali Birleşik Çocuk 
Merkezi ve Emekliler 
Kulübü temsilcileri ken-
te kazandırdığı park için 
Başkan Hasan Azis’e 
azimli çalışmalarından 
dolayı vatandaşlar adına 
teşekkürlerini sundular. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis yaptığı konuş-
mada, “Kırcaali’nin geli-
şimi açısından bir tarihi 
gün yazıyoruz. Belediye 
yönetiminin emekleri ve 
prensipli politikası sa-
yesinde ve vatandaşla-

rın desteğiyle kent artık 
yeni bir parka sahip oldu. 
Kırcaali’nin kalkınmasın-
da hepimizin katkı payı 
olduğu için heyecanlı-
yım, memnunum ve gu-
rur duyuyorum. Son yedi 
yılda Kırcaalilerin gurur 
duyabilecekleri Üreticiler 
Pazarı, Su Aynası tesisi 
gibi başka edinimleri de 
oldu. Bu akşam gelecek 
nesillere miras bıraka-
cağımız Arpezos Parkı-
nı da hizmete açıyoruz. 

Resmiye MÜMÜN
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Metin EDİRNELİ

Rodop Hükümeti Muvakkatesi

Antlaşmadan dolayı 
Osmanlı Devleti üzgün, 
fakat en azından şimdilik 
kaderine razıdır. Fakat 
sonucu beğenmeyenler, 
kaderine razı olmayanlar 
da vardır. Başta İngiltere 
olmak üzere Fransa, Al-
manya, Avusturya gibi 
dönemin sömürgec i 
güçleri, Rusya’nın kuru-
lan Büyük Bulgaristan 
sayesinde Balkanlar’da 
tek başına bu kadar et-
kinlik kazanmasından ra-
hatsızdırlar. Çünkü hem 
bölgesel, hem de küresel 
çıkarları tehlikeye girmiş-
tir. Şimdi yaptıkları tek 
şey, antlaşmayı bozmak 
ya da değiştirmek için fır-
sat kollamaktadır. Döne-
min sömürgeci güçlerine 
aradıkları fırsatı, şansı 
düne kadar varlığından 
bile haberdar olmadık-
ları, yaşadıkları traje-
diyle hiç ilgilenmedikleri 
Rodoplar’daki Müslü-
manlar ve onların kurdu-
ğu Hükümet-i Muvakkate 
verecektir.
Hükümet-i Muvakkate 

bir kaynağa göre 4 Mart 
1878, başka bir kayna-
ğa göre ise 16 Mayıs 
1878’de Sultanyeri kaza-
sının Karatarla köyünde 
kurulmuştur. Rodoplar’da 
bulunan Sultanyeri kaza-

sı, değişik dönemlerde 
farklı bölgeleri tanımla-
mak için kullanılmıştır. 
1643’te Mestanlı’nın gü-
ney ve güneydoğusunda 
kalan bölgeye karşılık 
gelen Sultan yeri bir dö-
nem, başlıca yerleşim 
yeri Darıdere yani Zla-
tograd olan Arda nehri 
boyunca yükselen dağlık 
bölgeyi ifade etmek için 
kullanılmıştır. 1895’ten 
sonra ise Sultanyeri, Kır-
caali merkezinin batısı 
dışında kalan tüm böl-
gedir. 
Geçmişte Sultanyeri ka-

zası içinde yer alan Ka-
ratarla köyü, günümüzde 
Kırcaali ile Stanimaka, 
yani Asenovgrad arasın-
da Rodop dağlarının ete-
ğinde  bulanmaktadır. 
Bulgarca adı Çerna 

Niva olan köyde kurulan 
Hükümet-i Muvakkate’nin 
4 kişiden oluşan bir kuru-
cular heyeti bulunmakta-
dır. Daha çok Ahmet Aga 
Timirski ile özdeşleşen 
bu hükümetin diğer kuru-
cuları Hacı İsmail Efendi, 
Kara Yusuf Çavuş ile İn-
giliz asıllı Hidayet Paşa 
yani Mr. Sinclair’dir. Hü-
kümetin ayrıca 30 kişi-
den oluşan bir Temsilciler 
Meclisi bulunmaktadır. 
Hükümet-i Muvakka-

te demokratik anlayış-
la yönetilen bir siyasal 
oluşumdur. O kadar ki, 
alınan kararlara zaman 
zaman köy muhtarları da 
katılmıştır. Çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
yaklaşık 4 milyon insa-
nın yaşadığı bir coğraf-
yada kurulan Hükümet-i 
Muvakkate, varlığını sür-
dürdüğü 8 yıl boyunca 
egemenliği altındaki böl-
geyi önce Ruslara, daha 
sonra da Bulgarlara karşı 
başarıyla savunmuştur.  

Rodoplular, 3 Mar t 
1878’de imzalanan Ayas-
tefanos Antlaşması’nın 
hükümlerinden rahatsız-
dırlar. Bunu antlaşmanın 
imzalanmasının hemen 
ertesi günü, 4 Mayıs 
1878’de yaptıkları pro-
testolarla ortaya koyarlar. 
Antlaşmayı kabul etme-
yeceklerini bildirirler ve 
ayaklanırlar. 
Rodoplar ’da 4 Mart 

1878’de ortaya çıkan 

direnişten Rusya rahat-
sızdır. Çünkü bu bölge-
de ortaya çıkan direniş, 
Ege deniziyle olan bağ-
lantının kesilmesi, dola-
yısıyla sıcak denizlere 
çıkma hayalinin son bul-
ması ve büyük güçlerin 
antlaşmayı değiştirmek 
için aradıkları fırsatı bul-
maları demektir. 
Rus kuvvetleri ve ko-

mitacılar ayaklanmayı 
bastırmak için harekete 
geçer. Her türlü şiddeti 
kullanan bu kuvvetler, 
ayrıca ihtilalcilerden si-
lahlarını da teslim etme-
lerini isterler. Silahların 
tesliminin 93 Harbi’nde 

yaşanan örneklerde de 
olduğu üzere ölüme açık 
davet demek olduğunu 
bilen Rodopluların yanı-
tı kesindir: Ya istiklal, ya 
ölüm…
Rus ordusu ve Bulgar 

komitacılar, bir taraftan 
direnişçilerden silahları-
nı teslim etmelerini ister-
lerken, diğer taraftan da 
saldırılarını sürdürmek-
ten geri durmazlar. Özel-
likle Filibe yani Plovdiv 

ve Hasköy yani Haskovo 
civarında önemli askeri 
harekatlar gerçekleştirir-
ler. Bu bölgenin antlaşma 
gereğince kendilerine 
bırakıldığını ileri sürerek 
Türkler’den, silahlarını 
teslim etmelerini ve di-
renişten vazgeçmelerini 
isterler.  Fakat Rus güç-
lerinin ve Bulgar komita-
cıların beklentileri boşa 
çıkar. Rus birlikleri tara-
fından işgal edilme tehli-
kesi yaşayan Hasköy’deki 
21 Türk köyünün ahalisi 
silahlanarak dağlara çe-
kilir. Köylerinin işgal ve 
yağma edilmesi üzerine 
de 500 silahlı Türk, Çakı-
nalı Hüseyin Ağa önder-
liğinde işgal güçlerine 
karşı direnişe geçer.
Timsah gözyaşları dö-

ken Avusturya ve İngilte-
re gelişmelerden mem-
nundur. Çünkü antlaşma-
yı bozmak için aradıkları 
fırsatı bulmuşlardır. Bu 
iki ülke tarafından ant-
laşmanın değiştirilme-
si yönündeki baskılara 
maruz kalan Rusya ise 
huzursuzdur. Bu neden-
le de hemen harekete 
geçer. Fakat bu kez doğ-
rudan devreye girmek 
yerine dolaylı yolu seçer. 
İhtilalcilerle doğrudan 
görüşmek yerine Babı 
Ali’den yardım ister. Sul-
tan Abdülhamit’ten, ihti-

lalcilerin silahlarını bırak-
maları ve teslim olmaları 
konusunda devreye gir-
mesini ister. Fakat bu, 
boşuna çabadır. Çünkü, 
padişah tarafından gön-
derilen heyetin Rusların 
talebiyle oluşturulduğu-
nu bilen ihtilalciler, ya-
pılan hiçbir teklifi kabul 
etmezler. 
Rodoplar’daki Müslü-

man yani Türk ihtilal-
cilerle Rus kuvvetleri 

arasındaki ilk silahlı ça-
tışma, 14 Nisan 1878’de 
meydana gelir. Antlaş-
manın imzalanmasından 
40 gün sonra Çirmen’in 
üzerindeki Selbüklüm 
mevkiinde yaşanan bu 
çatışmada Rus birlikleri 
püskürtülür. İhtilalciler 
ile Rus orduları arasın-
daki en kanlı çarpışma-
lar Sultanyeri kazasında, 
günümüzde Kırcaali ve 
çevresine karşılık gelen 
bir bölgede yaşanır. Rus 
ordusu, ihtilalcilere karşı 
koyabilmek için buradaki 
kuvvetlerini takviye etme 
yoluna gider. Bunun için 
de Edirne ve Filibe’den 
yeni birlikleri ve dağ top-
larını bölgeye gönderir. 
Takviye güçlerin gön-

derildiği alan sadece 
Rodoplar’la sınırlı değil-
dir. Aynı şekilde günü-
müzde Hasköy’ün yani 
Haskova’nın sınırları için-
de yer alan Ortaköy’ün 
(İvaylovgrad) yakınında 
yerleşik bulunan Demir-
ler Cemaati’nin saldırıla-
rına karşı buraya da tak-
viye birlikler gönderilir.  
Fakat tüm bunlar boşuna 
çabadır. 
Evet! Yapılan tüm uğ-

raşlar boşuna çabadan 
başka bir şey değildir. 
Çünkü yapılan takviye-
lere, gerçekleştirilen tüm 
saldırılara rağmen ihtilal 

küçülmek bir yana her 
geçen gün büyür. O ka-
dar ki, direnişin kapsadı-
ğı alan, Haziran 1878’in 
sonlarına doğru, güneyde 
ve güneydoğuda Gümül-
cine, Dimetoka ve Mus-
tafa Paşa; kuzeyde Selvi, 
Lofça, Tırnova, Plevne; 
kuzeydoğuda Edirne ile 
Karadeniz arasına; ba-
tıda ise Paşmaklıda’dan 
(Smolyan) Samakov ve 
Cuma-i Bala’ya (Bla-
goevgrad) kadar tüm 
Rodop  dağları boyun-
ca yayılır. Kısaca Emi-
ne Burnundan Cuma-i 
Bala’ya kadar her yer 
ihtilal hareketinin faaliyet 
alanı içindedir.  
Bu kadar geniş bir alana 

yayılan ihtilal hareketinin 
Emine Burnu’ndan Şıpka 
Geçidi’ne kadar uzanan 
Doğu Balkanlar’daki ku-
mandanı Yusuf Çavuş’tur. 
Mestanlı ve Kırcaali’de, 
kısaca tüm Rodoplar’da; 
Gabrovo ve Köprülü de 
dahil olmak üzere Rus 
ve Bulgar komitacıla-
ra karşı savunmayı or-
ganize eden kişi Hacı 
İsmail’dir. Dimetoka’dan 
Nevrekop’a kadar uza-
nan saha ise İngiliz asıllı 
Hidayet Paşa’nın kontro-
lü altındadır. 
İhtilal hareketi, müca-

delenin en kritik döne-
minde önemli bir sorun 
yaşar. Hidayet Paşa ve 
Kara Yusuf arasında or-
taya çıkan bir anlaşmaz-
lık sonucu ikiye ayrılır. 
Fakat ihtilalciler, kritik bir 
dönemde ortaya çıkan 
bu olumsuzluğu çok kısa 
bir sürede çözerler. Ortak 
düşmana karşı güçlerini 
yeniden birleştirirler.
İhtilalcilerin sayısı Ocak 

ayındaki yenilgiden son-
ra Süleyman Paşa’nın 
geriye kalan askerlerinin 
de katılmasıyla iyice art-
mıştır. İngiliz belgelerine 
göre silahaltında 35 bin 
insan vardır. Fakat mal-
zeme eksikliği nedeniyle 
silahaltına alınamayan 
yine bir o kadar insan 
bulunmaktadır.
Rodoplu direnişçilerin 

en büyük sorunu silah 
ve cephane eksikliğidir. 
Özellikle güçlü Rus or-
dusu ve Bulgar komitacı-
larla kanlı çarpışmaların 
yaşandığı bir dönemde 
böyle bir eksiklik çok bü-
yük ve önemli bir sorun-
dur.  Yapılması gereken 
acilen bu açığın kapatıl-
ması, ihtiyacın giderilme-
sidir. 

Devamı gelecek sayıda

Geçen sayıdan devam
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”200 bin Türk’ü zorunlu göç ettirin, ama önce hasadı toplasınlar!”
Resmi kurumlar tara-

fından hep kendileri göç 
ettiler dedikleri Türkle-
rin, Zorunlu Göçe tabi 
tutulduklarının belgeleri 
konuşmaya başladı. Ko-
münist partisinin siyasi 
bürosunun arşivlerini 
yayınlayan bir internet 
sayfası o dönedeki du-
rumu belgelerle gözler 
önüne seriyor.
6 Haziran 1989 105 

numaralı tutanak - Bul-
gar komünist partisi 
(BKP) Merkez kurulu 
(MK) siyasi bürosunun 
Bulgar Halk Cumhuri-
yeti (NRB/BHC) Türk 
halkının göç ettirilme-
sine ilişkin ülke duru-
mu ve yurtdışı çıkış 
pasaportları ile Bulgar 
vatandaşlığı yasasının 
uygulanması toplantısı.
Moskof uşağı Kızıl 

katil Jivkov’un konuş-

masından kesitler: “…
biz bunu açıklamıyoruz 
ve açıklamamız da ge-
rekmiyor, ancak en az 
200 000 kişiye göç et-

tirmemiz gerek. Veriler 
ne gösteriyor? Veriler 
gösteriyor ki, biz bu işi 
yapmazsak, birkaç yıl 
içerisinde Bulgaristan 

Kıbrıs’a dönüşecek”.
“Türkiye’nin tüm Bul-

gar Müslümanlar için 
sınırları açmasını isti-
yoruz ve isteyen geçici 
olarak misafirliğe iste-
yen de sürekli kalmaya 
gitsin. Göç kelimesini 
kullanmamamız gere-
kiyor…”
O toplantıda verilen 

bilgilerin arasında her 
yıl Türklerin (belgeler-
de Müslümanlar olarak 
anılıyor) yılda 15 000 
kişi arttıklarını ve 20 yıl 
sonra özerklik isteyip 
istemeyecekleri konu-
sunun yanı sıra göç et-
tikleri takdirde hasat ve 
iş gücüne ne olacağı 
tartışılıyor.
Mayıs ayında yapılan 

gösterilerde ülkenin iç 
durumunun da karışık 
olduğunu Türklerin işe 
gitmediğini, hasadın 
toplanmadığını, köyle-
rin hızlı bir biçimde terk 

edilmeyle yüz yüze ol-
duğunu, taşınmazlarla 
ne olduğuna dair bilgi 
olmadığını ve batı ül-
kelerin mevcut rejimi 
insan haklarının ihlalle-
rinden dolayı suçladığı 
bilgisi tutanakta yer alı-
yor. 
O güne kadar sözde 

Türk dostu olarak gös-
terilen Penço Kuba-
dinski de “Önce hasadı 
toplasınlar sonra yurt-
dışına çıkmalarına izin 
veririz” önerisini sunu-
yor ve Türklere sadece 
ucuz işçi olarak bakıldı-
ğı gerçeğini yansıtıyor.

Çubrika şenliğinde halk eğlendi
Ardino’nun (Eğride-

re) Çubrika (Dallıca) 
köyünde geçen hafta 
sonu şenlik düzenlendi. 
Etkinlik, ülkede demok-
ratik değişimlerden son-
ra ikinci defa yerel muh-
tarlık, Cami Encümenliği 
ve buradan Türkiye ve 
Avustralya’ya göç etmiş 
iki kardeşin mali deste-
ğiyle organize edilmek-
tedir. 
Cuma günü camide 

sağlık ve bereket mevlidi 
okundu, cumartesi günü 
ise şenliğe etraf köyler-
den, Türkiye, Belçika, İn-
giltere ve Avustralya’ya 
göç etmiş misafirler akın 
etti.
Şenlikte resmi konuklar 

arasında Kırcaali Bele-
diyesi Kamu Denetçisi 
Hakif Emin, Ardino Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
İzzet Şaban ve Çubrika 
köy muhtarı Ferdun Ali 
hazır bulundular. 
Bulgar Sosyalist Partisi 

Kırcaali İl Teşkilatı Baş-
kanı Milko Bagdasarov 
da küçük torunuyla bir-
likte şenlikteydi. 
Avustralya Melbourne 

kentinde yaşayan Çub-
rika Şenliği Göçmenler 
Organizasyon Komitesi 
Başkanı Adem Güngör-
dü, misafirleri selamla-

ma konuşması yaptı. O, 
bu heyecan verici giri-
şimle akraba ve komşu-
luk bağlantılarının yeni-
lenmesi, gelenek ve gö-
renekleri canlandırılıp, 
yaşatılması ve eski hatı-
ralara dönülmesi amaç-
landığını vurguladı. 
Adem Güngördü, “Son 

20-30 yılda ülkenin ve 
dünyanın çeşitli yerle-
rinde geçim kaynağı 
aramak için Çubrika’yı 
çok insan terk etti. Böl-
ge bakımsız kaldı. Bu tür 
şenlikler turizmi teşvik 
edip, canlanmasına se-
bep oluyor ve bu şekilde 
de bölgenin gelişimine 
yardımcı oluyor” dedi. 

O, sılanın paha biçilmez 
bir değer olduğunu vur-
guladı. Sayın Güngördü, 
“Vatanın altından daha 
değerli olduğuna inanı-
yorum” diye ifade etti. 
Çubrika “Sveti Kliment 

Ohridski” Toplum Mer-
kezine bağlı Türk Folk-
lor Grubu ve köyden 
çocuklar zengin müzik 
ve edebi eserler içeren 
bir program sundular. 
Hizmete kapatılan An-
ton Makarenko ilköğre-
tim okulu binası önünde 
horalar oynandı. 
Melbourne’de daimi 

ikamet eden Çubrika-
lı Hatice Güngördü 44 
yıldan sonra ilk defa 

köy şenliğine geldi. O, 
“1978 yılında Bursa’ya 
göç ettim. Oradan da 
geçen asrın 90’lı yıl-
larında ailemle birlikte 
Avustralya’ya göç ettik. 
Doğup büyüdüğüm yer-
lere gelmek için 20 000 
kilometre yol geçtim. 
Çok güzel bir etkinlik, 
spor müsabakaları ve 
kültürel gösteriler de 
oluyor. Fakat en önem-
lisi şenlik esnasında 
akraba, tanıdık ve dost-
larla buluşmamızdır. Bu 
girişimin devam edip, 
gelecek nesillere de ak-
tarılacağını umuyorum” 
diye paylaştı. 
           Kırcaali Haber

2012 yaz Kuran kursları 
meyvelerini verdi

8 ve 9 Eylül tarihlerinde başkent Sofya’da Ulusal 
Temel İslâm Dini Bilgiler Yarışması düzenlendi. 

Yarışma iki aşamada gerçekleşti. İlk önce ülkedeki 
18 bölge müftülüklerinde yaz Kur’an-ı Kerim 
kurslarından öğrenciler arasında düzenlenen bölge 
yarışmalarında veya test sınavlarında en yüksek puan 
kazanan grupların katıldığı bir yarışma yapıldı. 8 Eylül 
Aleko Dağevinde yapılan ön eleme yarışlarına katılan 
tüm öğrenciler yüksek başarı sergiledi ve bu da jüriyi 
derece vermesinde zorladı. 

Yarışmanın ikinci aşamasına katılmak üzere tam 
puan sayısı 90 alan Kırcaali, Sliven, Şumnu, Haskovo 
ve Razgrad müftülüklerinden öğrenci grupları seçildi. 

Asıl yarışma bu beş müftülükten yarışmacıların 
katılımıyla 9 Eylül’de Milli Kültür Sarayında 11 Nolu 
salonda gerçekleşti. 

Yarışma katılımcıların tam bilgi, zeka, pratik beceri, 
hızlı düşünme ve hafıza becerilerini tanıttıkları beş 
aşamada gerçekleşti. 

Final sıralamada Sliven ve Razgrad bölge 
müftülüklerinden katılan öğrenci grupları yarışmanın 
fahri katılımcıları oldular. Birinciliği Haskovo Müftülüğü 
Kuran kursu grubu alırken, ikinciliği Şumnu Müftülüğü, 
üçüncülüğü ise Kırcaali Bölge Müftülüğü grubu aldı. 

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden 
yarışmanın katılımcılarına ve sponsorlara, ayrıca 2012 
yılında düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan 
herkese ve hocalara teşekkürler sunuldu. 

Rosen Plevneliev, "Dünyada 
hiç bir devlet terörizme karşı 

aşılı değil" 
Başkent Sofya'da yapılan 10. Uluslararası Güney-

doğu Avrupa'da Güvenlik Konferansı'nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ABD'deki Dünya 
Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terörist saldırının 11. 
yıldönümünde düzenlenen konferansta Karadeniz 
bölgesindeki güvenlik unsurlarının tamamının ele alı-
nacağını söyledi. 

"Dünyada hiç bir devlet terörizme karşı aşılı değil" 
diyen Plevneliev, huzurlu bir ülke olan Bulgaristan'ın 
da 18 Temmuz'da terörizmin çirkin yüzünü gördüğünü 
söyledi. 

Burgaz havaalanında düzenlenen terörist saldırıda 
bir Bulgar vatandaşı ve 5 İsrailli turistin yaşamlarını 
yitirdiklerini anımsatan Plevneliev, "Acımasızlığı ile 
herkesi şok eden bu saldırıyı düzenleyenler cezasız 
kalmayacaklar" dedi. 

11 Eylül sonrası tüm dünyanın değiştiğini belirten 
Plevneliev, "Hepimiz terörizm tehditlerini görüyoruz. 
Dolayısıyla (terörle mücadelede) global anlamda en-
tegre olup yerel anlamda etkin ve güçlü olmak zorun-
dayız" diye konuştu. 

Konferansta aralarında Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
İsmail Aramaz'ın da yer aldığı 16 ülkenin büyükelçileri 
hazır bulundu. Diplomat ve askeri ataşelerin yanı sıra 
Bulgar güvenlik ve istihbarat üst düzey yetkililerin ka-
tıldığı konferansın ortak bir bildiri ile sona erdi. 

Savunma Bakan Yardımcısı Avgustina Tsvetkova, 
konferansta okunan tüm rapor ve analizlerin kitap ha-
line getirilerek yayımlanacağını bildirdi. 

İsmail KÖSEÖMER
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HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı 
Başkanı Kadir Mustafov ile baş başa

Kadir Mustafov, 26 ya-
şında bir genç. Geçen 
Haziran ayında Hak ve 
Özgür lükler Hareketi 
(HÖH) Gençlik Kolla-
rı Kırcaali İlçe Teşkilatı 
Başkanı seçildi. Bundan 
önce 3 yıl aynı teşkilatın 
yönetiminde organizas-
yondan sorumlu başkan 
yardımcısıydı. Bu yıl ikinci 
dönem HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilatı Yönetim Kuru-
lu Üyesi seçildi. Sviştov 
kentinde Dimitır Tsenov 
Ekonomi Akemisinde 
bakalorya ve ardından 
mastır derecesinde eko-
nomi yönetimi okuduğu 
yıllarda HÖH Gençlik 
Kolları Sviştov Akademik 
Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesiydi. 2009 yılında 
mezun olduktan sonra 
Parlamento ve Avrupa 
Parlamentosu seçimi 
kampanyasına aktif ola-
rak katıldı. Hemen ardın-
dan Kırcaali Belediyesi 
Avrupa Projeleri Daire 
Başkanlığında genç uz-
man olarak göreve atan-
dı. Burada edindiği 2 yıllık 
deneyim sonucunda bu 
yılın başından beri yine 
AB projeleri hakkında bil-
gi verilen Kırcaali İl Bilgi 
Merkezine uzman olarak 
göreve getirildi. 

- Sayın Mustafov, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali 
İlçe Teşkilatı 6. Olağan 
Konferansında diğer ra-
kibinize karşı gençlerin 
büyük bir bölümünün 
oylarını alarak teşki-
lat başkanı seçildiniz. 
Bunu nasıl başardınız?

- HÖH partisinin yolunda 
ilk adımlarımı daha 2005 
yılında Sviştov kentinde 
üniversite öğrencisiyken 
attım. Kırcaali’ye dön-
düğümde, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İlçe Teş-
kilatı Başkan Yardımcısı 
seçildim. Zannediyorum 
ki, o dönemde yaptığım 
işlerle ve yerel kurulu zi-
yaretlerimizde gençlerin 
benim hakkımda çalışan 
bir genç olarak iyi bir iz-
lenim edinmelerini sağla-
dım. Böylece de teşkilatı 
iyi yöneteceğime inana-
rak oylarını bana verdik-
lerini düşünüyorum.   

- Teşkilat yönetimi ola-
rak ileride ne gibi faali-
yetler planlıyorsunuz?

- Ben geçen haf ta 
Türkiye’deydim. Orada en 
büyük göçmen dernek-
lerinden biri olan Bursa 
Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Der-
neği (BAL-GÖÇ)  Genel 

Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ve Balkan Rumeli 
Göçmenleri Konfede-
rasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emin 
Balkan ile görüşmelerim 
oldu.  Prof. Balkan ile gö-
rüşmemizde HÖH Genç-
lik Kolları Kırcaali İlçe 
Teşkilatı ve genel olarak 
HÖH partisini ilgilendiren 
konulara değinildi.

Bizim için çok önem-
l i  o l a n  b i r  s o r u n 
Bulgaristan’da Türkçe 
eğitimidir. Ben, BAL-GÖÇ 
ve Bulgaristan’dan temsil-
ciler olmak üzere oluştu-
rulan bir çalışma ekibi-
nin Kırcaali bölgesinde 
Anadili Türkçe eğitiminin 
genel durumunun anali-
zi yapılmasını önerdim. 
Ne kadar çocuk Türkçe 
okuyor, ne kadar Türkçe 
öğretmeni var, neden her 
ders yılı Anadilini okuyan 
öğrencilerin sayısı aza-
lıyor, her Türk çocuğun 
Türkçe okuması için ne 
yapılması gerekiyor gibi 
soruların cevabı arana-
cak. 

Hazırlanan analizi   HÖH 
merkez yönetimine, Bur-
sa BAL-GÖÇ’e ve Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Topluluklar Başkanlı-
ğına göndererek,  Türkçe 
eğitimi sorununa hep be-
raber çözüm yolları ara-
yacağız. 

Kırcaali İlindeki tüm 
Gençlik Kolları İlçe Teş-
kilatı başkanları Bursa 
BAL-GÖÇ’ü ziyaret ede-
ceğiz. Orada Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AK 
Parti), Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP), Cumhuri-
yet Halk Partisi (CHP)’nin 
Bursa’daki gençlik kolları 
yönetimleriyle görüşece-
ğiz.   Ayrıca HÖH Merkez 
Kurulu ile daha sıkı işbir-
liği kurulmasını amaçlıyo-
ruz. Teşkilat olarak yerel 
düzeyde yapılan önemli 
etkinliklerde yer almayı, 
merkez cami ve kilise 

dernekleriyle sıkı işbirli-
ği içerisinde çalışmalara 
devam etmeyi düşünü-
yoruz.  

 Çok önemli başka bir 
mesele de gençler ara-
sında görülen işsizliğin gi-
derilmesi için çalışmaktır. 
Bu yönde Bulgaristan’daki 
işveren örgütleriyle gö-
rüşme yapacağız. İlk 
önce Bulgaristan İşve-
renler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu Kırcaali 
Şube Başkanı Müh. Fahri 
İdriz ile bir araya gelerek, 
bölgede gençler arasında 
görülen işsizlik sorununu 
masaya yatıracağız. Bu 
görüşmenin sonucunda 
bölgedeki gençlerin gele-
ceği hakkında iyi bir bakış 
açısı edineceğimizi dü-
şünüyorum. HÖH Genç-
lik Kolları Kırcaali İlçe 
Teşkilatı yönetimi olarak 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Ha-
san Azis 
ile genç-
lerin so-
runları ve 
teşkilatın 
gelişimiyle 
ilgili bazı 
ko nu la r ı 
görüştük. 
Sayın Ha-
san Azis 
bizi daima 
d e s t e k -
l e m i ş t i r. 
B u n d a n 
dolayı da 
kendisine teşekkür et-
mek istiyoruz. İleride de 
bizi aynı şekilde destek-
lemeye devam edeceğine 
inanıyoruz. 

Organizasyon bakımın-
dan Kırcaali Belediye-
si sınırlarındaki toplam 
600’ü aşkın üyelerimizin 
olduğu tüm 30 yerel teş-
kilatımızı ziyaret etmeyi 
ve yeni üyeler kabulünü 
düşünüyoruz. Bazı yer-
lerde de yeni teşkilatlar 
kurmayı planlıyoruz. 

Önümüzdeki 21 Ekim 
2012 tarihinde HÖH Gen-
lik Kolları İl Teşkilatı Ola-
ğan Konferansı var, 10 
Kasım’da da yeni Genel 
Kurulu seçimi yapılacak 
olan HÖH Genlik Kolları 
Milli Konferansı düzenle-
necek. Muhtemelen Kır-
caali İlçe Teşkilatı tarafın-
dan HÖH Genlik Kolları İl 
Başkanı için birçok aday 
olsa da, sonuçta birlik olu-
nup, dava için çalışılması 
üzere bir aday gösterile-
cek. Bizim adayımız eski 
Kırcaali ilçe teşkilatı baş-
kanı Bayram Bayram.

Kadir MUSTAFOV

- Önümüzdeki Par-
lamento seçimlerine 
hazırlık çalışmalarında 
aktif rol almaları için 
gençleri nasıl motive 
edeceksiniz?

- Gençleri büyük ölçüde 
motive edebilmemiz için 
HÖH partisinin iktidarda 
bulunduğu sırada yürüt-
tüğü başarılı politikayı 
şimdi iktidar elinde olan 
GERB partisinin politika-
sıyla karşılaştırmamız ge-
rekiyor. Gençlere özellikle 
GERB’in yerel düzeyde 
güttüğü politikayı göste-
receğiz. HÖH partisi ko-
alisyon içerisinde buluna-
rak merkezi iktidardayken 
ülke genelinde 2 000’den 
fazla genç devlet kurum-
larında görevde bulunu-
yordu.  Belirli potansiyeli 
olan tüm gençlerin faydalı 
bir biçimde kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri 

ve gelişim alanına sahip 
olmaları için HÖH parti-
sinin tekrar merkezi ikti-
dara gelmesi şart. Ancak 
bu şekilde gerek yerel 
düzeyde, gerekse ulusal 
düzeyde gençlere fayda-
lı olabiliriz. Bunu genç-
lerden başka her seçim 
kampanyasında olduğu 
gibi seçmenlerimize de 
kapı kapı gezerek anlat-
maya çalışacağız.  HÖH 
Gençlik Kolları, seçim 
kampanyasında Partinin 
daima motoru olmuştur. 
İnsanlarla konkre hu-
suslarda konuşacağız. 
HÖH’nin iktidarı sıra-
sında tarım üreticilerinin 
ödediği sigorta primleri 
25 leva iken, şimdi üç 
misli artarak 80 leva ol-
duğunu örnek verece-
ğiz.  HÖH iktidardayken 
emekli maaşları her yıl 
belirli bir oranda yükseldi-
ğini, üç yıldan beri ise hiç 
artış olmadığına dikkat 
çekeceğiz. Zaten bunu 
her emekli de biliyor. Bi-
zim zamanımızda genel 
olarak ülkede ne ölçü-

de yatırımlar yapıldığını, 
özellikle de bizim bölgeye 
nasıl yatırımcıların geldi-
ğini anlatacağız. Bütün 
bunları seçmenlerimize 
anlatabilirsek, güvenlerini 
kazanarak bu defa da se-
çimlerde başarı elde ede-
ceğimizi düşünüyoruz. 

- HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilat ı 8. Olağan 
Konferansına,  Gençlik 
Kolları Yerel Teşkila-
tın seçtiği delegelerin 
katılmalarına izin ve-
rilmedi. Bu olayı nasıl 
yorumlayacaksınız?

 - Böyle bir olay HÖH 
partisinin 22 yıllık tarihin-
de belki ilk defa yaşandı. 
Tabii ki, bu tür davranışlar 
hoş değil. O zaman bü-
yükler, aralarında süren 
şahsi kavgada galip gel-
mek için gençleri kurban 
olarak kullandılar. Genç-
lerimiz bu davranıştan 

çok k ı -
r ı l d ı l a r. 
Ç ü n k ü 
s e ç i m 
kampan-
yalarında 
en aktif 
onlardır. 
Pa r t i d e 
d i ğ e r 
o r g a n i -
z a s y o n 
i ş l e r i n i 
de  ç o -
ğunlukta 
onlar yü-
rütüyor-

lar. İnşallah, gençlerin 
büyüklere olan kırgınlığı-
nı aşmalarını umuyoruz. 
Onlar kırılmış olabilir, fa-
kat bu kırgınlık partimize 
değil, belirli şahıslaradır. 
Daha o zaman konfe-
ransta okuduğumuz bir 
bildiriyle bu tür çalışma 
yöntemini onaylamadığı-
mızı, fakat genel olarak 
HÖH partisinin davası 
için çalışmaya devam 
edeceğimizi beyan et-
miştik. Bu tür bir olayın 
bir daha yaşanmamasını 
arzu ediyoruz. Parti için-
de bu tür sorunların üste-
sinden gelineceğini ve bir 
daha böyle muameleye 
maruz kalmayacağımıza 
inanıyoruz. 

- 2010 yılında evinizde 
baskın yapıp, tüm aile-
ne haksız yere şiddet 
uygulayan polisler hak-
kında 2 yıl yürütülen 
soruşturma Ağustos 
ayında Kırcaali Bölge 
Savcılığı tarafından 
kapatıldı. Her hangi 
bir sakıncası yoksa bu 
konuda fikrinizi alabilir 

miyiz?
-İnsanlar kendilerine 

benzeyen insanlara za-
rar vermek istemez. Biz 
zaten savcılığın polisler 
hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağını bek-
lemiyorduk. Soruşturma-
nın Başsavcılığa kadar 
götürülmesi ve sonra 
eksikliklerin giderilmesi 
mazeretiyle tekrar Kırca-
ali Bölge Savcılığına dön-
dürülmesi buna işaretti. 
Şimdi Başsavcılık tara-
fından her hangi bir kara-
rın çıkıp çıkmayacağını 
bekliyoruz, ondan sonra 
ne yapacağımıza karar 
vereceğiz.  Şu anda ikti-
dardaki GERB partisinin 
her dalda eli var. Zaten 
olaydan sonra Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri Ba-
kanı Tsvetan Tsvetanov 
Parlamento kürsüsün-
den polisleri savunmuştu. 
Tek sözle olay bir şekilde 
siyasileştirildi ve siyasi 
baskı sonucunda 2 yıl 
sonra soruşturma kapatıl-
dı. Yaşadığımız haksızlığı 
gerek polislerin, gerekse 
savcıların vicdanlarına 
bırakıyoruz ve hepsini 
Allah’a havale ediyoruz.  
Bu olayda ailemi des-
tekleyen halka, basının 
duyarlılığına, partimizin 
her anlamda desteğine 
teşekkür etmek istiyoruz.  

-Son olarak okuyucu-
larımıza ne söylemek 
istersiniz? 

-Ben öncelikle bana 
bunu yapmak imkanı 
sağlayan Kırcaali Haber 
gazetesine teşekkür et-
mek istiyorum. İlk önce 
HÖH partisinin ve Genç-
lik Kolları’nın tüm üyeleri-
ni, Kırcaali Belediyesi’nde 
partimizin taraftarlarını 
ve tüm vatandaşları se-
lamlamak istiyorum. Ay-
rıca sizin aracılığınızla 
Türkiye’deki tüm göçmen-
lerimize ve bizi daima 
destekleyen BAL-GÖÇ 
yönetimine de sevgi ve 
selamlarımı iletmek isti-
yorum. Her birine sağlık 
ve mutluluklar diliyorum. 
Partimizin önemini hiç-
bir zaman unutmasınlar. 
HÖH’nin iktidar döne-
minde yapılanla şimdiki 
iktidarın yaptıklarını kar-
şılaştırsınlar ve farkı gör-
sünler. Her zaman olduğu 
gibi gelecek yıl yapılacak 
Parlamento seçimlerinde 
de HÖH partisine tam 
destek vermelerini esir-
gemesinler.

Söyleşi: Resmiye 
                  MÜMÜN
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Resmiye MÜMÜN

Plovdiv Üniversitesi’nin Kırcaali Şubesi’nde 2012-2013 akademik yılı açıldı
Plovdiv Paisiy Hi-

lendarski Üniversitesi 
(PU) Kırcaali Lüben 
Karavelov Şubesinde 
düzenlenen resmi bir 
törenle yeni 2012-2013 
akademik yılının açılışı 
yapıldı. Yönetimden, 
birinci sınıf üniversite 
öğrencilerini ilk olarak 
selamlayan Doç. Dr. 
Dora Ştereva, eğitimin 
bir insanın manevi ya-
pısının açığa çıkmasına 
yardımcı olduğunu kay-
detti. Doç. Dr. Ştereva, 
bu yıl okulda eğitim gö-
recek yaklaşık 850 öğ-
renciye sağlık, öğren-
me hevesi ve yüksek 
başarılar diledi. 
Şube Müdürü Prof. 

Lüdmil Spasov yaptı-
ğı konuşmasında yeni 
akademik yılının başarılı 
olması için gereken okul 

koşullarının sağlandığı-
nı belirtti. Müdür, hoca-
ların çoğunluğu Güney 
Bulgaristan’ın en büyük 
üniversitesi olan Plov-
div Üniversitesi’nden 
olduklarını, fakat gele-
nek üzere ülkede çeşitli 

yüksek eğitim kurum-
larında hizmet veren 
en seçkin üniversite 
hocalarının da Kırcaali 
Şubesinde konferans 
sunduklarının altını çiz-
di. Prof. Spasov, okul 
binasının da sürekli ye-

nilendiğini vurguladı.
Eğitim kurumunda son 

yıllarda 200’den fazla 
diploma tezi sunumu, 
bu bağlamda öğrenci-
lerin burada bilim dalı-
na ilk adımlarını atma 
fırsatı bulduklarını ileri 

sürdü. Müdür, çoğun-
lukta olan pedagoji 
eğitiminin gençlerin sa-
dece bilgi sahibi değil, 
iyi bir kültüre sahip, iyi 
insanlar olarak yetiş-
melerini sağlayacağını 
belirtti. 3 Eylül 2012 
tarihinden beri şubede 
açılan 7 lisans eğitimi 
bölümünde de öğrenci 
sayısının tamamlandı-
ğını duyurdu. Prof. Spa-
sov, 220 öğrenci kabulü 
ilan edilmesine rağmen 
okula 226 yeni öğrenci 
kabul edildiğini bildirdi. 
Ülke çapında bu açıdan 
diğer üniversitelerde 
çekilen zorluğa dikkat 
çekti. Öğrencilere bu 
okuldan mezuniyet ol-
dukları için gurur duy-
malarını diledi. 
Resmi açılıştan son-

ra müzik hocası Svetla 
Gerova’nın yönetmen-
liğinde hazırlanan kon-

ser programı sunuldu. 
Öğrenciler çeşitli müzik 
tarzlarında şarkı söyle-
diler. Sahneye sırasıy-
la düet olarak Nevriye 
Apturrahman ve Şaban 
Kasim, Emiliya Dimitro-
va, Suzana Martinova, 
Emil Kosturitsa’nın bir 
şarkısıyla Şaban Ka-
sim, Violeta Georgieva 
ve kapanışta Whitney 
Houston’ın bir şarkısıy-
la Ajda Hasan çıktı. 
Onlar ın  arasında 

4.sınıf okul öncesi ve 
okul dönemi pedagojisi 
okuyan Melek Ahmet’in 
Türkçe ritimli “Eline 
Düştüm” şarkısını söy-
lemesi dikkati çekti. 
Üniversitede ilk olarak 

İş İdaresi Bölümüne ve 
daha sonra diğer bö-
lümlere de yüksek li-
sans öğrenci kabulüne 
başlanması bekleniyor. 

Naylon poşetlere zam yapılacak
Çevre Bakanlığı’ndan 

yapılan açıklamaya 
göre 1 Ekim tarihinden 
itibaren naylon poşet-
lere zam uygulanacak. 
Yapılacak zamdan son-
ra yaptığımız alışveriş-
lerde marketlerden is-
teyeceğimiz her naylon 
poşetin fiyatı 0,35 leva 
olacak. Çevre Bakanlı-
ğı bu zammın yapılma 
amacının asıl hedefinin 
ek gelir elde etmek ol-
madığını, son yıllarda 
ciddi oranda artan cev-
re kirliğinde çok büyük 
pay sahibi olan naylon 
poşet kullanımını ciddi 
şekilde düşürmek, hat-
ta mümkün mertebe 

durdurmak olduğunu 
açıkladı. Öyle ki bu yıl 
Ekim ayının başında 
yapılacak olan zammın 
bu önlemlerin başlangı-
cı olacağı, 2013 yılının 
başında tekrar bir zam 

geleceğini ve gelecek 
yıl naylon poşetlerin 
adedinin 0,45 levaya 
yükseltileceği bildirildi. 
Bu, şu an için yapılan 
planlamalara göre po-
şetlere yapılacak zam-

lar bununla da sınırlı 
kalmayacak ve 2014 yı-
lında 1 adet naylon po-
şet 0,55 levaya kadar 
yükseltilecek. Bütün 
bu zamların nedeninin 
vatandaşı naylon poşet 
kullanmaktan vazge-
çirmek olduğunun altı 
çizildi. Ayrıca Çevre 
Bakanlığı yapılacak 
bu zamlar sayesinde 
poşet kullanımının cid-
di oranda azalacağını 
ve çevre kirliliğinin de 
gözle görülür seviye-
de azalacağını tahmin 
ediyor. Bu önlemler ne-
ticesinde vatandaşla-
rın artık çok kullanımlı 
çevre dostu çanta veya 
poşetlere yönelecekle-
rinin belirtiyor. Ayrıca 
vatandaşların naylon 
poşetlerden vazgeç-
mesi durumunda nay-
lon poşet üretiminin 
de azaltılması hatta 
durdurulması bekleni-
yor. Son verilere göre 
naylon poşetleri ücretli 
olarak satılmaya baş-
lanmasından bu yana 
poşet kullanımında cid-
di azalma tespit edilse 
de, Çevre Bakanlığı 
kullanımı tamamen 
durdurmayı hedefliyor.
        
         Kırcaali Haber

G ı d a  y a r d ı m ı 
dağıtımına başlandı

Kırcaali İlinde 9 000’den fazla kişiye Avrupa 
Birliği (AB) Müdahale Stoklarını Dağıtma Progra-
mından gıda paketleri dağıtılacak. Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova,  Bulgar Kızılhaç (BÇK) Kırcaali 
İl Teşkilatının Başkanı Dr. Todor Çerkezov ve Ge-
nel Sekreter Jana Şukerska, Eylül ayının sonuna 
kadar kampanyanın 7 belediyede gerçekleştirile-
ceği birinci aşamasını sembol olarak başlattılar. 
Vali Tauşanova, “Gıda yardımı fakir vatandaşların 
desteklenmesi için büyük çapta gerçekleştirilen 
bir devlet programı sayesinde yapılıyor. Bu da hü-
kümetin sosyal yükümlülüğün nişanı ve tüm AB’de 
uygulanan bir tedbirdir” diye kaydetti. Program, 
Devlet Tarım Fonu-Ödeme Ajansının kontrolü al-
tında gerçekleştirilmektedir. 

Kırcaali İlinde oluşturulan 18 dağıtım noktasın-
da vatandaşlara şeker, pirinç, makarna, spagetti, 
fasulye, bisküvi, gofret ve nişastadan ibaret gıda 
paketleri dağıtılacak. İl genelinde 9 129 kişi  Av-
rupa Birliği (AB) Müdahale Stoklarını Dağıtma 
Programından faydalanacak. Onlardan 2 910’u 
Kırcaali Belediyesinde bulunuyor. 

Bu yardım, şu ana kadar belirli muhtarlıkta kayıt-
lı olup, son kış sezonunda Sosyal Yardımlar Mü-
dürlüğünden enerji yardımı almış vatandaşlara, 
ağır hasta çocuklara sahip ailelere, evlat edinmiş 
ailelere ve tek başına çocuğa bakan annelere ve-
rilirdi. Hükümetin 18 Nolu kararnamesinde yapı-
lan değişiklerle bu yardım artık Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğü tarafından bir kereliğine para yardımı 
alanlara, geçen yılda eğitim-öğretim yılının başın-
da yapılan masrafları karşılama amacıyla bir kere-
liğine yardım alan ailelere ve geçen yıl içerisinde 
engellilere kişisel asistanlık yapan vatandaşlara 
da verilecek.

Yardım alacak olan vatandaşların isimleri açı-
lan dağıtım noktalarında ilan edilmiştir. Dağıtım 
noktaları BÇK Kırcaali İl Teşkilatının sitesinde 
bildirilmiştir. 

Kırcaali Bölgesinde vatandaşlara 160 bin leva 
tutarında gıda ürünü dağıtılacak. 

 Irkçı pankarta para cezası geldi
UEFA, Bulgar is-

tan kulübü Levski 
Sofya'ya, taraftarının 
Sarajevo maçnıda aç-
tığı ırkçı pankart ne-
deniyle 30 bin avro 
para cezası verdi.
Bulgaristan kulübü 

Levski Sofya'dan ya-
pılan açıklamada, 19 
Temmuz'da Avrupa 
Ligi'nde Bosna Her-
sek temsilcisi Saraje-
vo ile oynanan rövanş 
maçında taraftarların 

açtığı ırkçı pankart 
nedeniyle “hatalı yö-
netim ve taraftarın ırk-
çı davranışları” gerek-
çe gösterilerek, UEFA 
tarafından kulübe 30 
bin avro para cezası 
verildiği belirtildi.
Açıklamada, taraf-

tarlara da seslenen 
Levski Sofya yöne-
timi, gelecekte yeni 
cezalarla karşılaşıl-
maması için uygun-
suz davranışlardan 

kaçınılması gerektiği-
ni bildirerek, taraftar-
ların “aşırı ve akıl dışı” 
hareketleriyle kulübü 
zor durumda bıraktık-
larını kaydetti.
Levski taraftarları, 

Sarajevo maçı es-
nasında 1991-1995 
yılları arasındaki Yu-
goslavya iç savaşın-
da Sırp ordusunun 
Müslümanlara karşı 
yaptıklarını öven bir 
pankart açmıştı.
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Yeni siyasi sezona seçimler damga vuracak
41.Millet Meclisi’nin 

güz toplantı dönemi, 
Meclis’te temsil edilen 
partilerin önümüzdeki 
yıla ilişkin öncelikli he-
deflerinin tanıtılması ile 
başladı. Önümüzdeki yı-
lın bu Parlamento’nun 4 
yıllık görev süresinin son 
yılıdır, dolayısıyla alışıl-
dığı ve beklendiği üzere 
Bulgaristan’daki siyasi 
sezon, seçim kampan-
yası gibi başladı, iktidar 
ile muhalefet arasındaki 
çatışmaya 2013 yılının 
yaz mevsiminde yapı-
lacak Millet Meclisi ve 
Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinin damga vu-
racağı açıkça görüldü. 
Meclis’teki siyasi güçler 

arasındaki seçmen mü-
cadelesi, “daha büyük 
gelirler” sloganı ile start 
aldı. İktidardaki GERB 
partisinin grubu, maaş 

ve emekliliklere 2013 yı-
lının başı itibari ile zam 
sözünü verirken önceki 
iktidarların başarısız-
lıklarını hatırlatmayı da 
ihmal etmedi. Muhale-
fet ise gelirlere iktidarın 
önerdiğinden daha da 
büyük zam vaatlerinde 
bulunurken Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH/
DPS), olağan seçimlere 
10 ay beklemektense 
doğrudan erkem seçim 
talep etti. 
Önde partiler, Parla-

mento kürsüsünden 
birçok açıklamada bu-
lundular. GERB Meclis 
Grubu Başkanı Krasimir 
Velçev, şöyle konuştu: 
“Millet Meclisi görev sü-
resinin 4. yılına girerken 
biz GERB’liler daha da 
kenetlenmiş bulunuyor, 
yaptıklarımızın doğru-
luğuna daha da çok 

inanıyoruz. ” Krasimir 
Velçev, iktidardaki sağ 
merkezci partinin 2013 
devlet bütçesinin ve 
vergi yasaları paketinin 
onaylanması olmak üze-
re bu Parlamento’nun 

en önemli vazifelerini 
yerine getirirken ikinci 
görev süresi mücadele-
sini yürüteceğini açıkça 
gösterdi. 
“Yeni siyasi sezona ya-

pılacak genel seçimlerin 

damga vuracağı kimse 
için sır değildir. Buna 
rağmen GERB partisi 
için ülke vatandaşlarının 
yaşamının iyileştirilmesi, 
esas hedef olmaya de-
vam ediyor. Çünkü va-
tandaşlar, Bulgaristan’ın 
üçlü koalisyon zamanın-
da nasıl olduğunu hatırlı-
yor, şimdi de Başbakan 
Borisov’un yönetiminde 
her gün nasıl değiştiğini 
görüyorlar”. 
En büyük muhalif par-

ti olan BSP’nin lideri 
Sergey Stanişev ise, 
BSP’nin GERB’le “Be-
lene” Nükleer Elektrik 
Santrali ve dürüst se-
çimler konusunda ve 
özellikle de devletin pa-
raları konusunda sert 
mücadele yürüteceği 
açıklamasında bulundu. 
“150 leva alan emeklile-
rin daha bu yılın Ekim 
ayı itibari ile tazmin edil-
melerini istiyoruz. Asgari 
ücretin 350 levaya çıka-
rılmasını istiyoruz” diye 
yükseltti zam vaatlerinin 
çıtasını Sergey Stani-
şev. 
“Bulgaristan için Koa-

lisyon” ve GERB arasın-
daki büyük siyasi çatış-
ma, bütçe konusunda 
olacak, dedi Stanişev, 
2013 bütçesini yapar-
ken seçim hedefini gü-
deceğinizi biz biliyoruz, 
insanlara bir miktar para 
atacaksınız. Ancak bu 
son 3 yıllık dönemde 
yapmadıklarınızın üstü-
nü örtemez. Biz alternatif 
bütçe teklif edeceğiz ve 
bu bütçe bizim öncelikli 
hedefimiz olan soruların 
yanıtını getirmeli – reel 
ekonomiye yatırımlar na-
sıl sağlanacak, iş yerleri 
ve gelirler nasıl sağlana-
cak, diye konuştu Ser-

gey Stanişev. 
Muhalif liberal parti 

DPS’nin Meclis Grubu 
Başkan Yardımcısı Lüt-
fi Mestan ise kürsüden 
konuşurken şu sözleri 
kullandı: 
“41. Millet Meclisi’nin 

ve hükümetin siyaset 
kaynakları tükenmiş 
durumdadır. Bu yüzden 
DPS’nin Meclis Grubuna 
göre bundan böyle bu 
Parlamento’nun yapabi-
leceği tek iyi şey, son-
baharda erken seçimle-
rin yapılması için bir an 
önce dağılmasıdır ”. 
AB düzeyinde Avrupa 

Halk Partisinde GERB’le 
ortak olan sağ muhalif 
parti “Mavi Koalisyon” 
ise ulusal çapta seçim 
odaklı tavır takınarak 
iktidarın karşıtı kesildi. 
“Mavi Koalisyon” Meclis 
Grubu Başkanı Martin 
Dimitrov, yüksek işsiz-
likten dolayı GERB’i ba-
şarısız ekonomik politika 
yürütmekle, hatta sol po-
litika izlemekle suçladı. 
“Bu politikanın başarı-

sızlığı ardından Borisov 
kabinesinin yeni popülist 
bir yola girdiğini görüyo-
ruz. Hükümet sigorta 
yükünü artmaya kalktı. 
Tarım Bakanı aracılığı 
ile hükümet, fiyatların 
dondurulmasını teklif 
etti, ki bu sonuçta fiyat-
ların zamlanması ile so-
nuçlanan aşırı solcu bir 
önlemdir. Bu ülkedeki 
insanlar solcu kararlarla 
krizden çıkılamayacağı-
nı biliyorlar” şeklinde ko-
nuştu Martin Dimitrov. 
Boyko Borisov’un azın-

lık hükümetini görev sü-
resinin büyük bölümün-
de destekleyen “Ataka” 
partisi de geride kalma-
dı. Milliyetçilerin lideri 
Volen Siderov, GERB 
partisini Bulgar karşıtı 
politika yürütmekle suç-
ladı, hatta iktidarı 2013 
itibari ile asgari gelirleri 
eğer en az iki kat artı-
ramazsa çekilmeye ça-
ğırdı. 
“Asgari ücret ve asgari 

emekliliğe zam getiril-
mesinde ısrar ediyo-
ruz. Asgari emeklilik 
500 leva, asgari ücret 
ise 1000 leva olmalıdır. 
Bunu yapamazsanız, 
politikada başarısız ol-
duğunuzu itiraf edip, bu 
işi başaranlara bırakın ” 
şeklinde konuştu Volen 
Siderov. 

Sofya Metrosu’nda Doğuş İnşaat damgası
Başkent Sofya’da, ya-

pımına 2008 yılında baş-
lanan 11,6 km ve 11 is-
tasyonlu metronun ikinci 
hattı hizmete girdi. İkinci 
hattın inşaatının teknik 
olarak en sorunlu ve zor 
olan kısmı Doğuş İnşaat 
tarafından gerçekleşti-
rildi. Doğuş İnşaat, yeni 
hattın yapımının ve tüm 
elektro mekanik işlerin 
yanında, Sofya’nın en 
prestijli 4 metro istasyo-
nunun yapımında da rol 
alıyor.
Sofya Metrosu’nun ikin-

ci hattının açılış törenine 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev, Başbakan 
Boyko Borisov, Sofya 
Belediye Başkanı Yor-
danka Fandıkova, Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jose 
Manuel Barroso, Doğuş 
İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Gönül Talu ve 
Bulgar Hükümeti Bakan-
ları katıldı. 
“Metropoliten” EAD 

tarafından ihale edilen, 
Avrupa Bölge Kalkınma 
Fonları ve kısmen işve-
ren bütçesi ile finansmanı 
karşılanan Sofya Metrosu 
Genişletme Projesi, Lot 1 
inşaatı projelendirme ve 
yapım işi 329.133.186 
Leva (yaklaşık 261 Milyon 
ABD Doları) teklif ile Do-
ğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. 
tarafından kazanılmıştı. 
Doğuş İnşaat’ın tek yük-
lenici olarak uluslararası 
ihale sonrası kazandığı, 
ülkedeki en büyük altyapı 

projesi olan Sofya Metro 
Projesi’nin sözleşmesi de 
27.08.2008 tarihinde im-
zalanmıştı.
Metro genişletme pro-

jesinin, tüm ulaşımların 
entegre edilmesine çok 
güzel bir örnek olduğunu 
aktaran Avrupa Komis-
yonu Başkanı Barosso, 
bugünün Sofya ve Bulga-
ristan için büyük bir gün 
olduğunu söyledi. Proje-
nin yüzde 50’sini oluştu-
ran 486 milyon avro’nun 
AB tarafından finanse 
edildiğini belirten Baros-
so, “Bir istasyonun adını 
Avrupa Birliği koyduğu-
nuz için teşekkür ederim. 
Bu, Bulgaristan’ın AB ile 
omuz omuza olduğunu 
gösteriyor” dedi. 
Şu ana kadar 20 kilo-

metre olan metro uzun-
luğu, ikinci hat sayesinde 
27 durak ile 31 kilometre-
ye ulaştı. Metronun gün-
de 130 bin kişi tarafından 
kullanılması bekleniyor. 
Yeni 11,6 kilometrelik 
hat, başkentin merkezin-
den geçtiği için Doğuş 
İnşaat’ın özel olarak imal 
ettirdiği Tünel Delme Ma-
kinası (TBM) ile inşa edil-
di. Bu sayede, Roma ve 
Osmanlı döneminden ka-
lan antik eserlerin de mu-
hafazası sağlandı. Roma 
döneminden kalan bu 
eserlerin korunması için 
büyük proje değişikliğine 
gidilmiş olmasına rağmen 
Doğuş İnşaat projeyi za-
manında tamamladı.
Sofya Metrosu, aynı 

zamanda Avrupa’da eşi 

benzeri olmayan arkeo-
loji sergisiyle de dikkatle-
ri çekiyor. Neolit ve antik 
çağa ait olan el sanatları-
nı görmek isteyenler Do-
ğuş İnşaat’ın tasarlayıp 
inşaatını yaptığı Serdika 
II no’lu istasyonda şef-
faf vitrinler sayesinde bir 
müzede gezer gibi bu ay-
rıcalığa sahip olacaklar. 
Karnobat Burgas Otoyo-
lu inşaatından sonra bu 
proje ile Doğuş İnşaat, 
Bulgaristan’daki 2. büyük 
işini de başarıyla tamam-
ladı. Açılış gecesi yapılan 
kutlamalarda Sofya Be-
lediye Başkanı, Doğuş 
İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Gönül Talu’ya 
Sofya Belediyesi’nin onur 
ödülünü takdim etti.
           Kırcaali Haber
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Milletvekili Remzi Osman, köylülerin problemlerini çözmeye söz verdi
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Kırcaali Mil-
letvekili Remzi Osman, 
Ardino’nun (Eğridere) 
Mleçino (Sütkesiği) kö-
yünü ziyaret etti. Şirin 
Rodop köyünün hal-
kı milletvekilini büyük 
memnunlukla karşıladı-
lar. Remzi Oman’ın mi-
safirliği cuma namazına 
denk geldi. Milletvekili 
bölge Müslümanlarıyla 
beraber köy camisinde 
kılınan namaza katıldı. 
Daha sonra Mleçino sa-
kinleri ve etraf köylerde 
yaşayan halkla görüştü, 
köylüler problemlerini 
paylaştılar. Onlar, Rem-
zi Osman’dan bir düzü-
ne ciddi problemlerinin 
çözümü için yardım is-
tediler. Genellikle su te-
dariki, altyapı ve şimdi 
iktidar tarafından daha 
2009 yılında durdurulan 
projeler üzerinde konu-
şuldu. Şu anda Mleçino 
köyünde su rejimi var, 
iki veya üç günde bir 
su salınıyor. Bu durum 
halka büyük zorluklar 
yaratıyor. İnsanlar, Go-
litsa, Karabaş, Gorna 
Çervena Skala gibi hala 
yol yapılmamış köylerin 
olmasından yakındılar. 
Remzi Osman, hala 

ülkede yol yapılmayan 

yerleşim yerleri oldu-
ğunu, özellikle Kırcaali 
İlinde bu tür köylerin 
çok olduğunu vurgula-
dı. Milletvekili, “Bizzat 
ben Parlamentoda bu 
konuyu gündeme çok 
defa getirdim. Biz bölge 
halkı için çok şey yap-
tık, fakat yapmak istedi-
ğimiz daha çok şey var” 
dedi. Sayın Osman’ın 
ifadesine göre bu, dev-
let yardımı ve merkezi 
iktidar yardımı olmaksı-
zın mümkün değil. 
Milletvekili çarpıcı bir 

olayla tanıştı. Elektrik 
şebeke gerilimi, stan-
dart 220 volt olması 

gerekirken sık sık bazı 
yerleşim yerlerinde bu 
ölçüden saptığını öğ-
rendi. Remzi Osman, 
bu problem için EVN 
elektrik dağıtım şirke-
tini haberdar etmeyi 
üstlendi. 
Köy ahalisi Remzi 

Osman’dan cami çatı-
sının acil tamiratı için 
yardımcı olmasını iste-
di. Ele alınan problem-
ler tartışılırken caminin 
taş kırma makinesine 
ihtiyaç duyduğu belirtil-
di. Mleçinolular, “Mezar 
kazarken yeri geldiğin-
de taşlara rastlıyoruz 
ve kaldıraç, kazma ve 

kürekle yerin kazılması 
mümkün değil” dediler. 
Remzi Osman, mü-
minlerin yaşadığı so-
runların çözülmesi için 
yardımcı olacağına dair 
söz verdi. O, Mleçino 
camisinde mevcut so-
runu Başmüftülüğe ile-
teceğini söyledi. Çünkü 
yerel halktan toplanan 
paralar çatının tamiratı 
için yeterli olmayacak. 
Milletvekili, bu konu-
da malzeme veya mali 
kaynaklarla hayırsever-
lik yapabilecek durum-
da olan iş adamlarıyla 
da görüşeceğine vaat 
etti. 

Milletvekili, Ardino Be-
lediyesinin mezar kazıl-
ması için gereken taş 
kırma makinesi alımı 

için prosedüre başladı-
ğını duyurdu. 
        
        Güner ŞÜKRÜ

GURBET DEDİĞİN
Gurbetin ne anlama 

geldiğini merak edenler, 
henüz 10 yaşındaki bir 
erkek çocuğuna bunu 
sorabilir. Size bekleyişin 
ve hasretin, umudun ve 
hayal kırıklığının gerçek 
yüzünü en güzel şekilde 
anlatır. Hem de hiç yorul-
madan, bıkmadan döker 
içini. Ağlar, sızlar, üzülür... 
Bazen değil de, her gün 
hayaller kurup, yeni gün 
için planlar yapar. Özlem 
içinde kavrulsa da küçük 
yüreği, kan dökse de göz-
leri, elleri kolları bağlı olsa 
dahi, hep bir umutla dola-
nır etrafta. 

Bekler... Günler aya, ay-
lar ise seneler olur, mev-
simler değişir, insanlar 
da. Hasret iyice yerleşir 
o ufacık bedene, çıkmaz 
bir daha gün yüzüne. Ve 
büyür orda, yavaş yavaş, 
fırtına öncesindeki ses-
sizlik gibidir aynen. Kaç 
bayram el öpmeden , 
kaç doğum günü birlikte 
pasta yemeden, kaç veli 
toplantısı geçer o ara-
da yalnız ve üzgün iken. 
Gözler hep arar gurbete 
gideni, “Benim de babam 
gelecek yakında”, der her 

davranışı. Sonra da gider 
bir köşeye, hatıralarını ta-
zeler teker teker. Hepsini 
hatırlar, unutmaz... unuta-
maz. Ama yürek yorgun, 
çaresiz, tükenmek üzere. 
Telefon gelir arada bir 
taa uzak diyarlardan. O 
gür sesi duyunca heye-
can kaplar dört bir yanını. 

Anlatır yaptıklarını, arka-
daşlarını ve yeni oyunla-
rını. Ve sadece sarılmak 
ister o an, ama şöyle 
kocaman ve sımsıkı, hiç 
ayrılmamacasına. Hani 
gelse, bir daha gitmesine 
izin vermemecesine. Ama 
gelmez ki beklediği... ge-
lemez. Arada binlerce ki-

lometre var ya, gelemez 
hemen öyle. Adı gurbet 
ya bunun, hasret eder se-
venleri birbirine. O, çocuk-
ça düşüncesiyle anlamaz 
bazen bunları, anlamak 
da istemez ki zaten, o sa-
dece babasını, en yakın 
dostunu, güvendiği insa-
nı yanında görmek ister. 
Tıpkı tüm arkadaşlarının 
babalarının yanında olma-
ları gibi. Boynu bükük ol-
masına rağmen, güçlü ol-
maya gayret eder. Çünkü 
babasından duyduğu son 
söz, “Güçlü ol, oğlumdur”. 
Çünkü o babasının hayali-
ni hep o son sözlerde ya-
şatır, öyle hatırlar. Gurbet 
dediğin de böyledir onun 
gözünde – soğuk bir kış 
gününde yalnız ve çaresiz 
kalmak gibi, şu kocaman 
dünyada tek başına, sa-
dece kendine güvenerek 
yaşamak gibidir, hep bir 
umuda sarılıp gibidir o 
bekleyiş. Gurbet dediğin 
zehirden de acı bir lok-
madır o ufak gözlerde, 
beklenen ise en kıymetli 
varlık, dost, yarım kalan 
çocukluk ve hayat öykü-
südür.

Şefika ÇOBAN

B a ş m ü f t ü l ü k : 
B u l g a r i s t a n ’ d a 
“Radikal İslam” Yok!

1. sayfadan devam

korkmamalıdır. Tanıkların ifadelerinde yer alan, 'Hı-
ristiyanlara karşı tehdit savurma' iddialara gelince... 
Gerçek bir Müslüman böyle bir tehditte bulunamaz" 
ifadelerini kullandı.

İlk duruşma  
Pazarcık'taki mahkemede, iddianamede, koruma 

altına alınan ve kimliği saklı tutulan 4 tanığın ifadele-
rine dayanarak sanıkların "devlet yapısı ve demokrasi 
karşıtı konuşmalar" yaptıkları iddiasında bulunulurken, 
sanıklar suçlamaları reddetti.

Savcılık iddianamesinde, sanıkların konuşmalarında 
"Başörtü takmayan kadınlar sonsuza dek cehennem-
de yanacaklar", "Müslümanlar devleti reddeder, çünkü 
iktidar insanın değil, Allah'ındır" ve "Müslümanlar gayri 
Müslimelerle ticaret yapamaz, dost olamaz" şeklinde 
konuşmalar yaptıkları ifadelerine yer verildi.

Savcılığın iddiaları arasında ayrıca, İslam Vakfı'nın 
Bulgaristan'daki banka hesabına 400 bin avro yatırıl-
dığı, sanıkların Rodop Dağları bölgesinde Smolyan, 
Rudozem, Blagoevgrad ve Sırnitza adlı yerleşim yer-
lerinde 2010 yılına kadar faaliyette bulundukları ileri 
sürüldü.

Bu arada, yargılamaya tepki gösteren bir grup, mah-
keme binası önünde toplanarak ilk duruşmanın sonu-
cunu bekledi.

26-28 Eylül'e ertelenen davanın bir sonraki duruş-
masında gizli tanıkların ifade vereceği ve bilirkişi ra-
porlarının sunulacağı bildirildi.                             AA

Kırcaali için biz bunları 
yaptık. Hepimizin kendi 
ve çocuklarımızın refahı 
için yaptıklarımızdan do-
layı Kırcaalili olmaktan 
gurur duymamızı istiyo-
rum. Geri kalan her şey 
geçicidir. Kırcaali sadece 
Bulgaristan’da değil, Bal-
kanlarda da en yeşil kent 
olma yolunda. Tüm zor-
luklara ve engellemelere 
rağmen Kırcaalilerin ha-
yallerini gerçekleştirmek 
için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
Vali İvanka Tauşanova, 

”Bugün Kırcaaliler hak-
kıyla bu kamu edinimi 
için bayram ediyor, çünkü 
park hepimiz için yapıldı. 
Bu parkın kurulması Av-
rupa Birliği Fonlarından 
kamu yararına nasıl para 
alınacağına dair bir ör-
nektir. Gençlerin şehirde 
kalmalarını umuyorum” 
diye ifade etti. 

Milletvekili Necmi Ali 
kalabalığa hitaben, “Ar-
pezos Parkı, HÖH par-
tisinin Kırcaali Belediye 
Başkanı adayı gösterdiği 
Hasan Azis’in seçim plat-
formunda yer alıyordu. 
Genel Başkanımız Dr. 
Ahmet Doğan’ın özel se-
lamlarını sizlere iletmek 
istiyorum. Kendileri her 
zaman olduğu gibi, bu 
defa da Kırcaali’ye karşı 
özel ilgi duyduğunu be-
yan etti” diye konuştu. 
Tİ Vİ Bİ Şirketinin tem-

silcisi, “Bir inşaat şirketi 
olarak Kırcaalilerin hak-
kıyla gururlanabilecekleri 
bu güzel parkı kurduğu-
muz için ben de gurur 
duyuyorum” dedi. 
Proje tasarımcısı Mimar 

Bakalov, “Bu parkın ku-
rulmasıyla Kırcaalilerin 
bir hayali daha gerçek-
leşti” diye heyecanını dile 
getirdi. 

“Arpezos-Kuzey” Parkı’nın 
Görkemli Açılışı 

1. sayfadan devam
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Genç ressam Pedriye Fedai: “Dünya bizim evimiz, onu temiz tutalım!”
Kırcaali’nin Rani List (Işıklar) 

köyünde yaşayan 23 yaşındaki 
Pedriye Fedai bölgedeki başa-
rılı genç ressamlarımızdan biri-

dir. Trakya Üniversitesinde ve-
teriner tıp üzerine eğitim gören 
ressam birkaç yıldır ancak ta-
tilde olduğu zaman eline boya 
fırçasını alabildiğini söylüyor. 
Genç ressamın resimlerinde 
genellikle çeşitli doğa manza-
raları görünüyor. 
Pedriye Fedai, köyünde ilko-

kulu tamamladıktan sonra Kır-
caali Aleko Konstantinov Eko-
nomi Lisesinden mezun oldu. 
Tıp okumak için Plovdiv Tıp 
Üniversitesi ve Stara Zagora 
(Eski Zağra) Trakya Üniversi-
tesi Veteriner Tıp Fakültesine 
namzet oldu. Trakya Üniver-
sitesine kabul edilen ressam, 
şu anda beşinci sınıf öğrencisi. 

Gelecek yıl mezun olacak.
Pedriye, 5-6 sınıfta resim 

yapmaya merak sardığını 
paylaştı. O sıralarda bir yıl bo-
yunca Kırcaali Birleşik Çocuk 
Merkezinde düzenlenen resim 
çalışmalarına katılmış. Onun 

resimleri ilk defa 2006 yılında 
Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin 
organizasyonuyla gerçekleşen 
4. Balkan Yazarları Buluşması 
esnasında katılımcıların Rani 
List köyünü ziyaretlerinde 
muhtarlıkta düzenlenen ser-
gide gösteriliyor. Aynı yıl köy 
muhtarı Gültekin Faik’in ara-
cılığıyla Kırcaali KRIG Sanat 
Galerisinde ilk kişisel sergisi-
ni düzenliyor. O, 2007 yılında 
ise Noel yortusu dolayısıyla 
Kırcaali bölgesinden genç 
ressamların katılımıyla yine 
KRIG Galerisinde düzenlenen 
karma sergide yer aldı.  Ayrı-
ca, 2009 yılında Kırcaali Dost-
lar Sanat Grubu’nun girişimiy-

le basılan Resmiye Mümün’ün 
Ak Meleğim şiir kitabında yer 
alan eserlerini kapak resmi ile 
birlikte 10 karakalem çalışma-
sıyla çok başarılı bir şekilde 
resmetmiştir. 
Yetenekli kızımız, 15 eserini 

gösterdiği ikinci kişisel sergisi-
ni 2011 yılında Stara Zagora’da 
bir toplum merkezinde ve ar-
dından Nisan ayında üniversi-
te hocalarının teşvikiyle Trak-
ya Üniversitesinde açtı. Stara 
Zagora’da sergi açma fırsatı 
bulduğu için çok mutlu olduğu-
nu ve organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkürlerini 
sunuyor. 
Pedriye, TRT 2 TV kanalın-

da Resim Sevinci programında 
yarım saatte doğa resimleri çi-
zen Bob Ross’u hayranlıkla iz-
lediğini ve ondan heveslenerek 
eline fırça aldığını paylaştı. 
Genç kız doğayı çok sevdiği-

ni ve güzelliklerini resimlerinde 

yansıtmaya çalıştığını belirtir-
ken,
“Keşke herkes doğayı sev-

seydi! Doğayı seviyoruz diyo-
ruz, fakat onu korumak için 
hiçbir şey yapmıyoruz. Aksine 
sürekli kirletiyoruz. Oysa eli-
mizden geldiğince korumalıyız. 
Zaten dünya bizim evimiz sayı-
lır. Onun sadece içini temizle-
yip, dışını dağınık ve kirli bıra-
kırsak, evimiz ne hale gelir?! 
Bence çevreye ve aslında her 
şeye sahip çıkmalıyız” mesajı-
nı veriyor. En son bu yaz gelin-
cikler resmettiğini dile getirdi. 

Yaptığı resimlerin çoğunu 
dostlarına hediye eden kızın 
elinde kalanları da satın alın-
dığı için şu an evinde bir iki 
resmi bulunuyor. Resim mal-
zemeleri olarak genellikle su-
luboya ile karıştırdığı tempera 
boyalar kullanıyor, karakalem 
çalışmaları da var. 
Leonardo da Vinci’nin hayra-

nı olan genç kız, Kırcaalili res-
sam Georgi Şişkov’un peyzaj 
resimlerini de çok beğeniyor. 
Yüksek eğitimini tamamladık-
tan sonra resim alanında ken-
dini geliştirmek istiyor. 


