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Ünlü ressamlar Hikmet Çetinkaya ve 
Şükran İstanbullu Kırcaalilerle buluştu

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği (TÜRKSAD) evsahip-
liğinde Ömer Lütfi Kültür Mer-
kezinde ünlü ressamlar Hikmet 
Çetinkaya ve Şükran İstanbullu 
Kırcaalilerle buluştu. Etkinlik, 
Kırcaalili sanatseverler tara-
fından büyük ilgi gördü. Resmi 
konuklar arasında T.C. Filibe 

Başkonsolosu Alper Aktaş, Kon-
solos Vekili İmren Kaygısız, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekili Saliha Emin, HÖH 
Kırcaali Belediye Başkan Adayı 
Hasan Azis, HÖH Kırcaali Bele-
diye Meclis Üyesi Adayları, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri 
hazır bulundu. 

Türkçe öğretmeni Habibe 
Halibryam’ın sunuculuğunu 
yaptığı programın başında 
Başkonsolos Alper Aktaş, “Ben 
belki Kırcaali’ye 50 kere gel-
mişimdir. Her bir gelişim ayrı 
bir güzellikti. Ama bütün bu zi-
yaretlerim arasında inanın bu 
tarih benin meslek hayatımda 
ayrı bir öneme sahip olacak. 
Çünkü ülkemizin yetiştirdiği 

iki büyük sanatçıyı biz bugün 
Kırcaali’de misafir ediyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi 
boyunca ilk kez böyle değerli 
sanatçıları Kırcaali’ye getirte-
bildiğimiz için, bu konuda ara-
cılık yapabildiğim için son dere-
ce mutluyum ve bunun gururu 
meslek hayatımın sonuna kadar 

benimle birlikte olacak. Ben bir 
kez daha Sayın Çetinkaya’ya, 
Sayın İstanbullu’ya şükranla-
rımı sunmak istiyorum. Bakın 
İstanbullu ne diyor bir röpor-
tajında: `Evrende her şey bir 
bütünün parçasıdır .̀ Evrende 
her şey birbirinin tamamlayıcısı 
ve bir bütünün parçasıdır. Ben 
Kırcaali’ye baktığım zaman bir 
bütünün parçası olduğumuzu 
görüyorum. Küçük bir parçala-
rız, farklılıklarımız var, ama biz 
bu farklılıklarla zenginleşiyoruz. 
Bizi aslında zengin kılan bu 
farklılıklarımız. Benim ismim Al-
per, dostumun ismi İvan olabilir. 
Ben bu yüzden gelincikleri belki 
de en çok Kırcaali’ye yakıştırı-
yorum. Buraya gerçekten karan-
filler, gelincikler, farklı çiçeklerin 
bir araya gelmesiyle ben ayrı bir 
buket görüyorum ve evreni oluş-
turan tüm o küçük parçacıklar 
gibi burada çok daha güzel bir 
bütün görüyorum. Hayat aslında 
çok kısa. Sayın İstanbullu çok 
zor bir anında buraya geldi, çün-
kü çok yakın bir akrabasını kay-
betmesine rağmen daha önce 
söz verdiği üzere davetimizi 
kırmadı. Ben onun buraya geli-
şinde hayatın anlamsızlığını, kı-
salığını görüyorum. Biz aslında 
gelincikler gibi, sanatın ışığıyla 

Resmiye MÜMÜN

HÖH İlk Turda 30 Belediye 
Başkanlığı Kazandı

Bulgaristan elektronik oy kul-
lanımı konusunda bir referan-
dum sorusunu yanıtlamak ve 

yerel yönetim vekillerini belirle-
mek üzere sandık başına gitti. 
Oy kullanımının zorunlu olma-
dığı ülkede katılım oranı yüzde 
50'nin altında kaldı.

Bilgisayar korsanlarının inter-
net sitesi ve bilgisayar sistemini 
geçici olarak çökerttiği Merkez 
Seçim Komisyonu (MSK), tek-
nik sorunlara rağmen seçim 

günün "başarılı olarak tamam-
landığını" belirtti. Bilgisayar kor-
sanları, gün içerisinde İçişleri ve 

Dışişleri Bakanlıklarının internet 
sitelerine de erişimi engelleye-
rek bilgi iletişiminde saatlerce 
süren bir paniğe neden oldu.

Paralel sayım yapan şirketler 
ise ilk belirlemelere göre kayıt-
lı vatandaşların yüzde 47'sinin 
sandık başına gittiğini öne sür-
dü.

Devamı 5’de
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TARİHTE BU HAFTA: 12-25 EKİM 12 Ekim 1596: 
Eğri Kalesi fethedildi. 

Erdel ve Eflak’ta meyda-
na gelen isyan hareketle-
ri üzerine, bölgeye gelen 
Osmanlı Ordusu yaklaşık 
1 ay süren kuşatmadan 
sonra kaleyi ele geçirdi.

12 Ekim 1880:
 Bulgar istan Resmi 

Gazetes i  Tercümesi 
Sofya’da yayın hayatı-
na başladı. Bulgar dev-
letinin bir yayın organı 
olan gazetenin çıkarılma 
amacı, hem ülkede çıkan 
yasalar ve düzenlemeler 
konusunda Türkleri bilgi-
lendirmek hem de anlaş-
malardan meydana gelen 
yükümlülükleri yerine ge-
tirmekti.

13 Ekim 1923: 
Ankara’nın hükümet 

merkezi olmasına ilişkin 
yasa TBMM’de kabul 
edildi. Ankara artık baş-
kenttir. Bu arada ayrıca 
meydana gelen zorunlu 
göç ve mübadele soru-
nunu çözmek amacıyla 
Mübadele, İmar ve İskân 
Bakanlığı kurulması kara-
rı TBMM’de kabul edildi.

13 Ekim 1928:
 Tamamı yeni Türk harf-

leriyle çıkan ilk gazete 
olan Yenilik Bulgaristan’ın 
Yanbolu şehrinde yayın 
hayatına başladı. Türki-
ye’deki harf devriminden 
önce yayın hayatına baş-
layan bu gazetenin ama-
cı Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin hak ve hürriyet-
lerini korumak ve geliştir-
mekti.

14 Ekim 1915:
 Bulgaristan, Osman-

lı-Alman ittifakı safların-
da savaşa katıldı. Fakat 
Bulgar istan’ı  savaşa 
dâhil etmek kolay olmaz. 
Ancak Batı Trakya’dan bir 
miktar toprak verilerek 
Türk-Alman saflarında sa-
vaşa katılması sağlandı.

14 Ekim 1924: 
Türklerin hak ve çı-

karlarını koruyan Genç 
Mektepli adlı gazete 
Bulgaristan’ın Şumnu 
kentinde yayınlanmaya 
başladı.

15 Ekim 1919: 
Bulgarlardan alınarak 

müttefikler adına Fran-
sız askerlerinin idaresine 

Bırakılan Batı Trakya’da, 
Fransızlar tarafından 
"Müttefikler Arası Batı 
Trakya Hükümeti" kurul-
du. Türkler haklarının ve 
çıkarlarının korunması 
için örgütlenirler ve ha-
rekete geçerler. Fakat 
hükümet, bir oldubittiy-
le bölgenin kontrolünü 
Yunanistan’a bırakır.

1 5  E k i m  1 9 1 9 : 
İstanbul’da faaliyet gös-
teren Batı Trakya Ko-
mites i ,  faal iyet ler in i 
bölgeye; Gümülcine’ye 
kaydırma kararı aldı. 
Komitenin bu kararı al-
masında Yunanistan’ın 
bölgeye yönelik bir askeri 
harekâta girişme ya da 
bölgenin müttefikler tara-
fından Atina’ya bırakılma 
tehlikesi yatmaktadır.

15 Ekim 1933: 
Günümüzde Bulgaristan 

sınırları içinde bulunan 
Romanya’nın Silistre şeh-
rindeki Türkler, Aydınlık 
isimli gazeteyi çıkarmaya 
başladı. Türkçe ve Ro-
mence olarak çıkarılan 
gazete, Türklerin sesini 
duyurmayı, hak ve özgür-
lüklerini korumayı amaç-
layan haftalık bir yayındı.

15 Ekim 1991: 
Bosna-Hersek Cumhu-

riyeti, parlamentoda ya-
pılan oylama sonunda, 
egemenlik ve federasyon-
dan ayrılmayı öngören bir 
belgeyi onayladı. Geliş-
melerden rahatsız olan 
Sırplar, 1 Mart 1992’de 
Bosna Hersek’in bağım-
sızlığını ilan etmesinden 
sonra, bu ülkeye yönelik 
tepkilerini silahlı saldırıya 
dönüştürdüler. 3 yıl süren 
kanlı savaş sonunda 250 
bin kişi yaşamını yitirmiş, 
200 bin civarında sivil, 
değişik esir kampların-
da, korkunç işkencelere 

maruz kalmış, yaklaşık 
2 milyon kişi evlerini terk 
etmiş, yüz binlercesi de 
ülkesini bırakıp yurtdışına 
yerleşmek zorunda kaldı.

16 Ekim 1919: 
Batı Trakya’da Türkler 

hak ve özgürlük müca-
delelerine yeni bir say-

fa daha ekledi. Trakya 
- Paşaeli Cemiyeti, Batı 
Trakya'nın Bulgar ve Yu-
nan işgaline bırakılacak 
olmasını İtilaf devletleri 
nezdinde protesto etme-
ye ve Batı Trakyalılara da-
valarında yardım etmeye 
karar verdi.

17 Ekim 1448: 
İkinci Kosova savaşı 

başladı. Savaşın nedeni 
Varna Savaşı’nı kaybe-
den Haçlı Ordusunun, 
Osmanlı  Ordusu’nun 
Avrupa’da ilerleyişini dur-
durmaktır. Fakat sonuç 
hiç de Macar Kralının ko-
mutasındaki haçlı ordu-
sunun beklentisine uygun 
olmaz. Kosova’da meyda-
na gelen ve 3 gün süren 
kanlı savaşı, Osmanlı 
Ordusu’nun zaferiyle so-
nuçlanır. Bu zaferle Haç-
lılar bir daha Osmanlılara 
saldırma cesareti göste-
remedikleri gibi Balkanlar 
da kesin olarak bir Türk 
yurdu haline gelir.

17 Ekim 1919: 
Bulgarlardan alınarak 

müttefikler adına Fran-

sız askerlerinin idaresine 
bırakılan Batı Trakya’da, 
Fransızlar tarafından 
"Müttefikler Arası Batı 
Trakya Hükümeti" kurul-
du. Kurulan bu hükümetin 
varlığı, bölgenin denetimi-
ni Yunanistan’ın kontrolü-
ne verilmesi sağlandıktan 

sonra 23 Mayıs 1920’de 
son buldu.

17 Ekim 1919: 
Yunan Ordusu (Okçular, 

Narlıköy, İskeçe üçgenini) 
İskeçe’yi işgal etti. Daha 
sonra Batı Trakya’nın 
tamamını işgal edecek 
olan Emperyalist güçle-

rin desteğindeki Yunan 
Ordusu’nun karşısına Batı 
Trakyalı Türkler sonuna 
kadar direndiler. Özellikle 
Balkanlarda ilk Türk komi-
tacısı Fuat Balkan ve gru-
bu öncülüğünde verdikleri 
destansı mücadeleyle

20 Temmuz 1923’e ka-
dar kahramanca mücade-
le ettiler.

17 Ekim 1938: 
Ulu Önder Atatürk’ün 

sağlık durumu kritik bir 
aşamaya girdi. Hastalığı 
iyice artan ve karın böl-
gesinde su toplanmaya 
başlayan Mustafa Kemal 
Atatürk, ilk ağır komaya 
girdi. Siroz teşhisi konu-
lan Atatürk'ün sağlığıyla 
ilgili ilk ''resmi tebliğ'' de 
bu tarihte yayımlandı.

17 Ekim 1919:
 Batı Trakya’da Türkler 

mücadelelerine hız verdi-
ler. Müttefikler Arası Batı 
Trakya Hükümeti’nin ku-
rulması üzerine Batı Trak-
yalı Türkler, hak, hukuk ve 
özgürlüklerini savunmak 
ve geliştirmek amacıyla 
harekete geçtiler. Siya-
si istikballerini güvence 
altına almak için Hafız 
Ali Galip’in çok yönlü te-
şebbüsü ve öncülüğünde 
İtilâf Kuvvetleri’nin Fran-
sız komutanı General F. 
d’Esperey’e, bir muhtıra 
verdiler.

18 Ekim 1912:
 Bulgaristan Osmanlı 

Devleti’ne savaş ilan etti. 
Harekete geçen Bulga-
ristan iki cephede birden 
saldırıya geçti. Kısa sü-
rede Çatalca’ya yönünde 
hızla ilerleyen Bulgar bir-
liklerine en büyük direniş 
Şükrü Paşa komutasında 
Edirne’de oldu. Bu arada 
yüz binlerce yaşamını yi-
tirdiği savaşta çak daha 
fazla insan da yerinden 
yurdundan edildi.

18 Ekim 1912: 
Mustafa Paşa, Bulgar 

ordusunun eline geçti.
18 Ekim 1919: 
B u l g a r l a r ı n  B a t ı 

Trakya'yı boşaltmaya 
başladı. 

Müttefikler Arası Batı 
Trakya Hükümeti’nin ku-

rulmasıyla birlikte Bulgar 
askerleri Batı Trakya’yı 
boşaltmaya ve kontrolü 
Fransız askeri birlikleri-
ne devretmeye başladı. 
İşlem 20 Ekim 1919’da 
sona erdi.

18 Ekim 1925: 
Türk-Bulgar dost luk 

anlaşması imzalandı. 
Bugün de geçerli olan 
antlaşmayla iki ülke kar-
şılıklı olarak ülkelerindeki 
azınlıkların hak ve özgür-
lüklerini güvence altına 
aldı. Yine bu antlaşmayla 
düzenleme getirilen göç 
konusu sonucu 1949 yılı-
na kadar yaklaşık 220 bin 
kişi Türkiye’ye göç etti. 

1 9  E k i m  1 8 9 6 : 
Köstence’de Türkler, milli 
kimliklerini, haklarını ve 
kültürlerini korumak ve 
geliştirmek amacıyla Şark 
adlı gazeteyi çıkarmaya 
başladı.

19 Ekim 1898: 
Osmanlı askerlerinin 

Girit’ten çekilmesi baş-
ladı. Emperyalist Devlet-
ler, Osmanlı Devleti’ne 
Girit’ten askerlerini çek-
mesi için nota verdi. Bab’ı 
Ali notayı, egemenlik 
haklarına ters düştüğü 
gerekçesiyle reddettiyse 
de istenileni yerine getirdi 
ve askerlerini sembolik bir 
kuvvet dışında çekmeye 
başladı. Boşaltılan yer-
lere İngiliz, Fransız, Rus 
ve İtalyan askeri birlikleri 
yerleştirildi. Böylece Girit, 
fiilen dört büyük devletin 
hâkimiyetine geçmiş oldu.

19 Ekim 1913: 
Yunanistan, Osmanlı 

Devletine savaş ilan etti.
19 Ekim 2003: 
Boşnak lider Aliya İzet-

begoviç vefat etti.
20 Ekim 1827: 
Osmanlı donanması 

Navarin’de yok edildi. 
İngiliz, Rus ve Fran-

sız gemilerinden oluşan 
müttefik donanması, ba-
rış teklifinde bulunduğu 
Osmanlı donanmasına 
aniden saldırarak bü-
yük bir bozguna uğrattı.. 
Saldırının asıl amacı top-
rak kazanmaktan çok, 
Osmanlı’nın savunma 
gücünü yok etmek ve bu 
yolla Yunanistan’ın ba-
ğımsızlığını sağlamaktı.

22 Ekim 1877: 
Edirne, Ruslar tarafın-

dan tarihte, ikinci defa 
işgal edildi.

20 Ekim 1912: 
K a r a d a ğ  b i r l i k l e r i 

İşkodra’yı bombalamaya 
başladı.

21 Ekim 1922: 
Deliorman adlı gazete 

Razgrad’da yayınlanma-
ya başladı.

21 Ekim 1946: 
Τrakya adlı  gazete 

İskeçe’de yayınlanmaya 
başladı.

22 Ekim 1600: 
O s m a n l ı  o r d u s u , 

Macar istan'ın Kani je 
Kalesi'ni fethetti.

2 2  E k i m  1 9 1 9 : 
Amasya'da, Mustafa 
Kemal Paşa ile İstanbul 
Hükümeti 'nin Bahriye 
Nazırı Salih Paşa arasın-
da ''Amasya Protokolü'' 
imzalandı.

22 Ekim 1912: 
Priştine, Sırp askerleri-

nin eline geçer.
23 Ekim 1853: 
Kırım Savaşı başladı.
23 Ekim 1878: 
Osmanlı Devleti, büyük 

devletler in baskısıyla 
Hanya'ya yakın Halepa 
mevkiinde asilerle müza-
kereler yapmak zorunda 
kalır. Artık Bab-ı Ali’nin 
Girit’teki egemenliği sa-
dece sözdedir.

23 Ekim 1912: 
Yunan ordusu Serfiçe’ye 

girdi.
23 Ekim 1919: 
Mustafa Kemal, Bati 

Trakya’nın varlık mücade-
lesinin zaten kurtarılmış 
olan Doğu Trakya’dan ay-
rılmasını ve yabancılarla 
ilişkide dikkatli davranıl-
masını istedi.

24 Ekim 1912: 
Kumanova, Sırp birlikle-

rinin eline geçti.
24 Ekim 1912: 
Kırklareli, Bulgar ordu-

sunun eline geçti.
25 Ekim 1912:
 Yunan ordusu Kozani’ye 

girdi.
25 Ekim 1919: 
Mustafa Kemal, Türk 

Kur tu luş  Savaşı ’n ın 
kaderi açısından Batı 
Trakya’da Bulgarlarla iyi 
ilişkiler kurulamasını is-
tedi.

25 Ekim 1913: 
En son kalan Türk kuv-

vetleri de Batı Trakya’yı 
boşalttı.

25 Ekim 1963:
 Bulgaristan’da Türkler, 

göç etmek amacıyla Türk 
Büyükelçiliğine başvur-
maya başladı. 

             Metin Edirneli
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Genç kalem Hatice Durgud’un “İçimdeki 
Kelebek” ilk şiir kitabı tanıtıldı 

Genç şa i r  Hat i ce 
Durgud’un “İçimdeki Ke-
lebek” ilk şiir kitabının 
tanıtımı yapıldı. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 
çatısı altındaki Recep 

Küpçü Edebiyat Kulübü 
ve Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenler i 
Derneği tarafından dü-
zenlenen etkinlik Kültür 
Eğitim Merkezi Konfe-
rans Salonu'nu doldurdu. 
Genç şair, katılımcılar-
dan bol bol alkış ve tebrik 
aldı. Etkinlikte hazır bulu-
nan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Eski Mil-
letvekili Ahmet Hüseyin, 
HÖH Yerel Meclis Üyesi 
Adayları, sivil toplum ku-
ruluşu başkanları şairi 
onurlandırdılar. İlk kita-
bının tanıtımında Hatice 
Durgud’u ailesi, okul ar-
kadaşları, kalemdaşları 
ve şiir severler yalnız 
bırakmadı.
Programın başında 10 

Ekim Ankara terör sui-
kastında hayatını kay-
bedenlerin anısına bir 
dakika saygı duruşunda 
bulunuldu. Programın 
sunuculuğunu yapan 
Türkçe öğretmeni Habi-
be Halibryam, kitap hak-
kında yazdığı değerlen-
dirme yazısıyla tanıtımını 
da yaptı. Habibe Hanım, 
ayrıca otobiyografik bil-
giler eşliğinde kitaptan 
“Yağmurlu Bir Gün”, 
“Durdum”, “Kısmet”, “Öz-
lemek” isimli şiirleri ses-
lendirdi. Tanıtımda “İçim-
deki Kelebek” kitabının 
52 şiir içerdiği, editörü 
şair Haşim Semerci olup, 
basımönü hazırlıklarını 
kızı Ayşe Semerci’nin 
yaptığı anlaşıldı. 
Şairin özgeçmişinde 

şunlar kaydedildi: “Hatice 

Durgud, 30 Ocak 1996 
tar ihinde Kırcaali ’de 
doğdu. İlköğrenimini 
Kırcaali Yordan Yovkov 
İlköğretim Okulu’nda, 
lise öğrenimini ise Kır-
caali İktisat Lisesi’nde 
tamamladı. Halen Filibe 

Üniversitesi’nde Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde 
öğrenim görüyor. Şiire ilk 
adımı 16-17 yaşlarında 
atmıştır. Öncesinde mü-
zik ve sporla ilgilenmiş, 
şarkı sözleri yazmış, bir-
çok yarışmada dereceye 
girmiştir”. Habibe Halib-
ram, tanıtım yazısında 
şunları belirtti: “İçimdeki 
Kelebek ”şiir kitabında 
tüm şiirler 20.yüzyılda 
Batı Edebiyatı’ndan alı-
narak, Türk şiirinde de 
uygulanan serbest nazım 
ile yazılmıştır. Ölçü ve 
kafiyeye bağlı olmayan, 
daha çok okuma esna-
sında ritim ve kelimeler-
deki ses özelliklerine da-
yalı olan bu nazım şekli 
günümüz yazarlarınca 
tercih edilen bir tür hali-
ne gelmesiyle genç ka-
lemimizin de belli ki etki-
lenmiş olduğu ünlü Ümit 
Yaşar Oğuzcan, Cemal 
Süreyya, Atilla İlhan gibi 
üstatlar bu nazım türün-
de benzersiz eserler ver-
miştir. Hatice Durgud’un 
bu ilk kitabındaki tüm şi-
irler lirik olup, aşk tema-
sını ele almaktadır. 
Şiirlerdeki dil sade ve 

açıktır. Lirik kahraman 
genellikle tekil birinci kişi, 
yani ben olup duygu ve 
düşüncelerini okurlarına 
doğrudan doğruya ak-
tarmaktadır. Mısralarda 
insanın kendisini keşfet-
mesi ve kendi eksenin-
de diğer insanlara değer 
vermesiyle başlayan aşk, 
sevgi, hüzün, hüsran, ha-
yal kırıklığı gibi duygular 

yer almaktadır. Özellikle 
aşk genç kalemin hiçbir 
zaman uzaklaşmak is-
temediği bir duygudur. 
Lirik kahramanın dünya-
sının merkezinde sevgili 
bulunmaktadır ve her 
an ona kavuşma arzu-

su içindedir. Aşk aynı 
zamanda çok boyutlu 
olmaktadır. Paylaşmak 
aşkın duvarlarıdır. Dola-
yısıyla paylaşılamayan 
duygular mısralara yan-
sımıştır. Genç kalem her 
zaman acı, keder çekip, 
hüzünlenen olmuş, sev-
gilinin mutlu olması-
na karşılık mutsuzluğu 
seçmiştir. Aslında acı 
çekmek onun için bir ol-
gunluk göstergesi haline 
gelmiştir. Hatice Dur-
gud, aşkın verdiği acıya 
isyan etse de, ıstırabını 
her ne kadar mısraları-
na dökse de şiirlerinin 
bu ıstıraptan doğduğunu 
anlaması an meselesidir. 
“İçimdeki Kelebek” kita-
bındaki çoğu şiirlerde 
aşk, zaman ve mekana 
hükmeden bir duygudur. 
Lirik kahramanın dünya-
sı geçmiş üzerine kuru-
ludur, ancak gelecek için 
de umutludur. Genç ka-
lem birçok kez “Aşk ne-
dir” sorusunu sorup, ken-
dince yanıtlamaya çalış-
mışsa da yeryüzünde bu 
soruya bilimsel bir yanıt 
henüz bulunmuş değildir. 
Şiir kitabının başlığında-
ki kelebek sembolü, aşk 
sonrasında her ruhta olu-
şan hisler, hem de kısa 
ömürlülüğüyle ilişkilen-
dirilmiştir. Zira kelebek 
Uzak Doğu’da gençliği 
ve dinamizmi simge-
lerken, eski Yunanlı ’da 
ruhun beden üzerinde-
ki etkisini ve bu etkinin 
yarattığı büyük deği-
şimleri simgeler. Kadim 

bilgelikte kelebek, ru-
hun sembolüdür. Ruhun 
özgürlüğünü, hafifliğini 
ve zarafetini simgeler. 
Özellikle kelebek kanat-
larındaki renkler, o ruhun 
içinde taşıdığı canlılığın 
ve değişme arzusunun 
bir ifadesidir. 
Tüm doğu öğretimlerin-

de ve simyada insanın 
yerde sürünen bir tırtıl 
iken göğe kanat açan bir 
kelebek olması sembo-
lü gerçek aydınlanma-
nın ve ruhsal yolculuğa 
başlamanın en temel 
işaretidir. Kelebeğin en 
güçlü anlamlarından biri 
değişimi simgelemesi-
dir. Bu bağlamda Hatice 
Durgud’un şiir dünyasına 
attığı bu ilk adımdaki ke-
lebek aşkının ve aşktan 
gelen duygularının yan-
sıması olarak ele alına-
bileceği gibi gençliğinin, 
dinamizminin, değişim 
arzusunun ve değişime 
adım atmasının bir sem-
bolü olarak da yorumla-
nabilir. Şahsım adıma 
genç kalemimizi kutlar, 
kalem sanatı dünyasında 
başarılar dilerim”. 
16 yaşındaki Aysun Ra-

madan şairi tebrik edip, 
kendi yazmış olduğu 
“Sonbahar” şiiriyle se-
lamladı. 
Cebel’de Türkçe öğ-

retmenliği yapan kita-
bın editörü şair Haşim 
Semerci, okulda Türkçe 
okumaya yeni başlayan 
çocuklara, “Bakın ço-
cuklar bu odada sade-
ce Türkçe konuşuluyor” 
dediğinde küçüklerden 
bir inin, “Öğretmenim 
burası Türkiye mi? so-
rusuna “Hayır, burası 
Bulgaristan, doya doya 
Türkçe konuşulan bir 
köşesi” cevabını verdi-
ğini paylaştı. Ömer Lütfi 

Kültür Derneği salonunu 
okuldaki Türkçe odasına 
benzettiğini ifade eden 
şair, “Türkçe çıkan her 
bir kitap bizim için iyi bir 
olaydır. Bakıyoruz, yeni 
bir kitap. Güzel mi güzel. 
İçi Türkçe. Redaktörlü-
ğünü ben yaptım. Doğ-
rusu fazla zorlanmadım. 
Redaktöre fazla iş yoktu. 
Bakıyorum salonda çok 
gençler var.
Demek arkadan gelen 

çok insan var. Bu bizim 
için sevindirici bir olay. 
Benim gibi Türkçe öğ-
retmenleri bununla gu-
rur duymalı. Her halde 
Türkçe’yi sevdirmişiz 
küçüklere. Hatice’yi teb-
rik ediyorum. İkinci ki-
tabını bekliyoruz. Arka-
dan gelenleri bekliyoruz 
sabırsızlıkla. Yeterli şiir 
toplandığında yardımcı 
olmaya hazırız” diye ko-
nuştu. 
İzmir Birlik Dergisi’nin 

Balkanlar Temsilcisi Dr. 
Osman Akın, “Çok şair, 
yazar tanıyorum, fakat 
kızımızı takdim ettikten 
sonra ben inanamıyo-
rum. Adeta şok oldum. 
Çok yazımda da İzmir’de 
böyle toplantılarda be-
lirttim. Biz Balkanlarda 
Türkçe öldü zannediyor-
duk. Bu yaşta genç in-
sanların kitapları çıkması 

gerçekten gurur duyucu. 
Tebrik ediyorum. Yolun 
açık olsun! Bahtın açık 
olsun, güzel kızım!” dedi. 
Ardından Habibe Halib-

ram, “Şunu paylaşmak 
istiyorum. Bütün öğren-
cilerimle gurur duyuyo-
rum. Ben tekrar kendisini 
tebrik ediyorum. Devam 
etmesini canıgönülden 
istiyorum. Derneğimiz 
adına da bizler hepi-
miz arkasındayız, bütün 
gençlerimizi destekleye-

ceğimizi dile getirmek 
istiyorum” diye ifade etti. 
Hatice Durgut, tüm ka-

tılımcılara, Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet’e, Ha-
şim Semerci’ye, ailesine, 
arkadaşlarına teşekkür 
etti. Genç şair, “Bu yola 
adım atmadan önce 
açıkçası ne yapacağımı 
bilmiyordum. Müzekki 
Abimin yanına geldim. 
Benimle bu kadar ilgilen-
diği için ona ayrıca çok 
çok teşekkür ederim. 
Onun sayesinde bugün 
burada kitabımı tanıtı-
yorum. O bana yol gös-
terdi. Haşim Semerci ile 
tanıştırdı. Ona ne kadar 
teşekkür etsem az, çün-
kü adım adım ilerledik 
birlikte” dedi. Şair, “İki yıl 
önce bugün burada kita-
bımı tanıtacağımı dese-
lerdi gülerdim. “İçimdeki 
Kelebek” isimli kitabım 
bir proje değildi. Her yeni 
yazdığım şiiri biricik ar-
kadaşım Songül’e okutu-
yordum. O da aramızda, 
benimle bu yolda birlikte 
olduğu için kendisine 
çok teşekkür ederim. 
Her seferinde şiirimin 
çok güzel olduğunu söy-
lüyordu” diye ifade etti. 
Kitabını okuyanların ço-
ğunun kitabını aldıkları-

nı paylaşan şair, bunun 
kendisini tetiklediğini be-
lirtti. Genç kalem Aysun 
Ramadan’a da okuduğu 
şiir için teşekkür eden 
Hatice Durgud, kitap 
konusunda kendisine 
yardımcı olmaya hazır 
olduğunu söyledi. 
Hatice Durgut, tebrik-

lerini sunan katılımcıla-
ra imzalı kitabını hediye 
ettikten sonra herkese 
küçük ikramda bulundu.  

Resmiye MÜMÜN
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Ünlü ressamlar Hikmet Çetinkaya ve 
Şükran İstanbullu Kırcaalilerle buluştu
1. sayfadan devam

hep bir arada yaşamak 
istiyoruz. Burada faaliyet 
yürütürken de, Bulga-
ristan genelinde bunu 
yaparken de bizim tek 
hedefimiz sinerji yaparak 
bir arada barış içerisinde 
sanatın ışığıyla yaşamak 
ve bunun için çabalamaya 
devam edeceğiz. T.C. Fi-
libe Başkonsolosluğu ola-
rak önümüzdeki dönemde 
Türkiye’deki değerli sa-
natçılarımızı sizlerle bu-
luşturmak için elimizden 
geleni yapmaya çalışaca-
ğız. Türkiye’nin yetiştirdiği 
dünyaca ünlü sanatçıları-
mıza bir kez daha huzur-
larınızda şükranlarımı ilet-
mek istiyorum. Kendilerini 
burada ağırlamak bizim 
için çok büyük bir mutlu-
luktur” diye konuştu. 

Ardından Konya doğum-
lu Ankara ve Kanada’nın 
Toronto kentinde ikamet 
eden gelinciklerin ressa-
mı 118 kişisel ve 900’den 
fazla karma sergide yer 
alan Hikmet Çetinkaya 
konuştu. Ressam, kırk 
yıldır resimle uğraştığı-
nı, 6 ay Türkiye’de, 1 ay 
Kanada’da kaldığını, fakat 
dünya vatandaşı olduğu-
nu kaydederek, yaptığı 
resimlerde vurguladığı ko-
nuların barış, dostluk, kar-
deşlik, paylaşım olduğunu 
belirtti. Bu dönemlerde 
yaptığı konuların genellik-
le gelincikler olduğunu ifa-
de eden Çetinkaya, “Ge-
linciklerin ortak teması 
unutmama, hatırlamadır. 
Bilir misiniz, gelincikler 
Türkiye için neyi ifade edi-
yor? Mesela Türkiye’de 
en güzel, en parlak ge-
l incikler Çanakkale’de 
olur, Gelibolu’da büyür. 
Anzakların da simgesidir. 
Gelincik, dünyanın bir-
çok ülkesinde her yıl 11 
Kasımda Remembrance 
Day dedikleri unutma-
manın, hatırlamanın bir 
simgesidir. Aslında ben 
gelincik resimden ziyade 
bunun sembolizmasının 
resmini yapıyorum” dedi. 
Bazen bir resmi 3-4 gün-
de, bazen 3 saatte yaptı-
ğını paylaşan ressam, “Şu 
anda arkadaşımızla yapa-
cağımız resimler çok kısa 
anekdot biçiminde me-
rakları gidermek için bir 
paylaşım ve çok kısa sü-
recek. Zannetmeyin ki bir 
sanatçı çok kısa zamanda 
bunları yapıyor” diye be-
lirtti. Bulgaristan’da takri-
ben 8 yıldır daha çok Fi-
libe Aspen Art Gallery’de 

çalıştığını, bunun yanı 
sıra Burgaz, Varna’da 
sergi açtıklarını, yıllardır 
düşündükleri Kırcaali’ye 
gelmelerinin Başkonso-
losun vesile olduğunu 
paylaştı. 2013 yılında 20 

sanatçıyla Filibe’ye gel-
diklerini, orada yaptıkla-
rı resimlerin satışından 
elde ettikleri gelirlerle bir 
çocuk parkı inşa ettikleri-
ni, Türkiye ve Bulgaristan 
sanatçıları ortak etkinlik-
ler yaptıklarını ifade etti. 
Çetinkaya, “Bulgaristan’a 
niye gelmeyelim. Sorun 
şu, biz de karşılığını is-
tiyoruz. Bulgaristan’dan, 
Filibe’den, Kırcaali’den 
sanatçı dostlarımızı, sa-
natseverlerimizi, değerli 
büyüklerimizi Türkiye’ye 
bekliyoruz. Lütfen bize 
o şansı versinler! Biz de 
sizleri ağırlamak istiyo-
ruz. Burada olmaktan 
onur, gurur, büyük mut-
luluk duyuyorum. Ben bir 
hafta önce Toronto’dan 
Ankara’ya geldim. Ben 
aslında Avustralya’ya gi-
decektim. Fakat söz ver-
dim ve buradayım” diye 
ifade etti. 

Ba l ı ke s i r  do ğ um lu 
Ankara’da ikamet eden 15 
kişisel sergi ve 200’den 
fazla karma sergide yer 
alan uğur, huzur, bereket, 
başarı, aşk sembollerinin 
ressamı Şükran İstanbul-
lu şöyle konuştu: “Bizleri 
onurlandırdınız. Hepinize 
çok teşekkür ediyoruz. 
Resim bir sevdadır, bit-
meyen bir şarkıdır. Daha 
doğrusu görsel sanatlar 
eğer ruhunuza işlediy-
se boncuk boncuk, oya 
oya sizi şekillendirir, sizi 
sonsuz bir rüyaya yatırır. 
Resim yapmak ruhunu-
zun çırpınmasıdır. Bazen 
kanatlar kırılır ama genel-
likle siz o bedende yükse-
lirsiniz, belirli güzelliklerle 

yaşarsınız. Hepimizin bir 
bütünün parçası olduğu-
muza inanıyorum. Ben 
evrenin bir parçası olarak 
bir yaprağın, bir bulutun, 
bir toz parçasıyım. Sizler 
de öylesiniz. Benim kar-

şımdakine zarar vermem 
demek, kendime zarar 
vermek diye algılıyorum. 
O nedenle evrende her 
şeyin sevgi olduğuna 
inanıyorum. Ben Yaratı-
cıya büyük hayranlık du-
yan ve her şeyi, herkesi 
onun bir parçası olarak 
gören ve algılayan bir 
kişiyim. Umutsuzluk ve 
insanın karamsarlık duy-
gularının yaşamını çok 
farklı yönlendirdiğine de 
inanıyorum. O nedenle 
içimizdeki o sevgiyi, o 
farkındalığı, o gücü fark 
etmenin yaşamımızda çok 
farklı kapılara yol açtığına 
inanıyorum. Son dönem 
çalışmalarım figüratif so-
yutlamalar şeklindedir. 
Daha önceki dönemdeki 
çalışmalarımda da ley-
laklar ana temayı oluştu-
ruyordu. Leylaklar da be-
nim için evrensel sevginin 
tüme varım şeklidir. Hiç-
bir zaman umudumuzu 
yitirmememiz gerekiyor. 
Çünkü umutsuzluğun en 
kötü şeyi insanın kendi-
sine olan zararı. Her za-
man kendimizi sevgiye ve 
umuda açtığımızda çözü-
mün önümüzde olduğunu 
fark edelim”. 

Şükran İstanbullu, ko-
nuşmasının sonunda et-
kinliğe vesile olan Filibe 
Başkonsolosuna ve ev-
sahipliği yapan Müzekki 
Ahmet’e teşekkür etti. 

Ünlü ressamları şahsı ve 
Kırcaaliler adına selam-
layan dördüncü dönem 
HÖH Kırcaali Belediye 
Başkan Adayı Hasan 
Azis, Kırcaalilerle buluş-
malarından dolayı şükran-

larını sundu. Ayrıca sanat-
çıları Kırcaali’ye getiren 
Filibe Başkonsolosuna da 
teşekkür eden Müh. Azis, 
“Kırcaali’ye gelen her bir 
sanatçı hoş gelmiştir. Fa-
kat böyle önemli sanatçı-

ları Kırcaali’de ağırlama 
ve canlı gösteri yapmala-
rını izleme fırsatımız her 
gün olmuyor. Biz genelde 
bir eseri hazır halde gö-
rüyoruz. Ama bugün bir 

eserin gözümüzün önün-
de yaratılması ayrı bir 
duygu, ayrı bir mutluluk 
veriyor. Bu da herkese 
nasip olmuyor. Ben bu 
yüzden sanatçılarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 
Bence sanatçılar çeşitli 
yöntemlerle kendilerini 
ifade etmeye çalışıyorlar. 
Ama şu anda bu gözleri-
mizin önünde oluyor. Bu 
da bizim için özel bir şey. 
Bir sanatçının duygusunu 
bizlerle paylaştıkları için 
sanatçılarımıza ve buna 
vesile olan Başkonso-
losumuza bir kez daha 
teşekkür etmek isterim” 
diye konuştu, sanatçılara 
birer demet çiçek verdi. 
S u n u c u  H i k m e t 

Çetinkaya’nın yazdığı bir 
şiirini okuduktan sonra 
ressamlar sanatseverle-
re canlı performans ser-
gilediler. Aynı zamanda 
Kırcaalilerin kendileriyle 
ilgili çeşitli sorularını ce-
vapladılar. Çetinkaya, or-
taokulda resim öğretme-
ninden her derste dayak 
yemesine rağmen daha 
sonra resim sanatına 

gönül verdiğini paylaştı. 
Kırcaali’nin bakımlı, terte-
miz çok güzel bir kent ol-
duğunu ve şehre hayran 
kaldığını ifade eden Çe-
tinkaya, Kırcaali güzellik-
leri tanıtılması gerektiğini 
vurguladı. Ünlü ressam, 
güzelliğin her şeyde şart 
olduğu için güzel sanatlar 
eğitiminin herkese lazım 
olduğunu düşünüyor. 
TÜRKSAD Derneği 

Başkanı Müzekki Ahmet 
ünlü sanatçıları selam-
layarak, Kırcaalilerle bu-
luşmaları ve canlı gösteri 
yapmalarından dolayı 
şükranlarını ifade etti. 
Dernek adına sanatçıla-
ra başarılarının devamı 
dileğiyle birer demet çi-
çek sundu. 
Ressamlar, gelincik 

ve leylaklar resmettik-
leri tabloları Müzekki 
Ahmet’e tüm katılımcılar 
adına hediye etti. Çetin-
kaya, “Bu resme her ba-
kan göz, yürek, şanslı, 
mutlu, huzurlu, sağlıklı 
olsun” dileğinde bulundu. 
Etkinliğin sonunda toplu 

hatıra fotoğrafı çekildi. 

Sofya’da Aşure Günü Etkinliği
Bulgaristan'ın başken-

ti Sofya'da Aşure Günü 
vesilesiyle bir etkinlik 
düzenlendi. Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-

tü lüğünce Banyaba -
şı Cami'nin yanındaki 
Banski Meydanı'nda ger-
çekleştirilen etkinliğe çok 
sayıda kişi katıldı. 

Başmüftü Mustafa Aliş 
Hacı burada yaptığı ko-
nuşmada, Muharrem 
ayının 10'uncu gününün 
İslam tarihinde hem acı 
hem de sevindirici olay-
ların yaşandığı önemli 
bir gün olduğuna işaret 
etti. Hacı, Müslümanların 
bugün sevindirici olayları 
hatırlayarak Allah'tan on-
ların devamını dilediğini, 
aynı zamanda yaşanan 
üzücü olayları hatırlaya-

rak da bu olayları hiç kim-
seye hiçbir yerde yaşat-
maması için dua ettiğini 
kaydetti.

B u  g ü n d e  s e v g i -

l i  P e y g a m b e r  H z . 
Muhammed'in torunu Hz. 
Hüseyin'in şehit edildi-
ğini hatırlatan Başmüftü 
Hacı şunları söyledi: "Biz 
Hz. Hüseyin'i anıyor ve 
Allah'tan rahmet diliyo-
ruz. Aynı zamanda maa-
lesef bugünlerde de bir-
çok yerde kardeş kardeşi 
öldürüyor. İnsan öldürmek 
en kötü şeydir. İnsanı Ce-
nabıhak yaratmıştır, onun 
canını almak ancak ve an-
cak Allah'ın hakkıdır."

Hacı, Müslümanların 
Bulgaristan'ın değişik 
yerlerinde bulunan mül-
tecilere imkanları dahilin-

de yardım etme çağrısına 
bulunarak, Müslümanların 
dili, dini, ırkı ne olursa ol-
sun ayrım yapmaksızın 
herkesi, Cenabıhak yarat-

tığı için sevme-
si gerektiğini 
vurguladı.

E t k i n l i k t e 
konuşan Bul-
garistan Orto-
doks Kilisesi 
Yüksek Senot 
Temsilcisi Pa-
paz Andrey 
ise Bulgaris-
tan Ortadoks 
Kilisesi Baş-
patriği Neofit'in 
mesajını iletti.

"Burada ya-
pılan konuş-

malardan İslam dünyası-
nın Aşure Günü'nde hem 
acı hem de mutlu olayları 
andığını öğrendik" diyen 
Andrey, Hristiyanlar ola-
rak dünyadaki insanların 
çektiği acıların azalması 
ve sona ermesi için hep 
dua ettiklerini belirtti. 

Bulgaristan Ortodoks 
Kilisesi temsilcileri başta 
olmak üzere ülkede kayıtlı 
diğer dinlerin ruhani lider-
leri ile Sofya'da temsilciliği 
bulunan bazı Müslüman 
ülkelerin büyükelçilerinin 
de katılığı etkinlikte halka 
aşure dağıtıldı.

            Anadolu Ajansı
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İki ünlü ressamdan Kırcaali’de karma sergi
Dünyaca ünlü Türk res-

samlar Hikmet Çetinka-
ya ve öğrencisi Şükran 
İstanbullu Kırcaali KRIG 
Sanat Galerisi’nde karma 
sergi açtı. Kırcaalili sanat-
severler tarafından büyük 
ilgi gören sergide 20 tablo 
yer alıyor. 

Düzenlenen açılış tö-
reninde resmi konuklar 
arasında T.C. Filibe Baş-
konsolosu Alper Aktaş, 
Konsolos Vekili İmren 
Kaygısız, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekilleri Saliha Emin 
ve Şabanali Ahmet, T.C. 
Ergene Belediye Başkan 
Yardımcısı Rasim Yüksel, 
geçici Kırcaali Belediye 
Başkanı Elisaveta Keha-
yova, HÖH Kırcaali Bele-
diye Başkan Adayı Müh. 
Hasan Azis, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri 
hazır bulundu. 

Konuk sanatçıları se-
lamlayan KRIG Sanat 
Hareketi Başkanı Radost 
Nikolaeva, “Bu etkinliğin 
bugünde düzenlenmiş 
olmasına çok büyük mut-
luluk duyuyoruz. Çün-
kü İstanbul’da şu anda 
dünyanın dört bir yanın-
dan yaratıcıyı bir araya 
getiren 14'üncü İstanbul 
Bienali’nin sürdüğü sırada 
oradan iki ünlü sanatçının 
Kırcaali’nin konuğu olma-
sı bizim için büyük bir şe-
reftir. İkisinin Türkiye’de 
ve tüm dünyada arka-
sında yüzlerce sergi ol-
duğunu, ayrıca Sayın 
Çetinkaya’nın kosmopolik 
bir insan olduğunu söyle-
yebilirim. Şu anda gale-
rimizde iki sanatçımızın 
eserlerinin sadece küçük 
bir kısmının sunulmasın-

dan üzüntü duyuyorum. 
Kırcaali’de onların daha 
fazla eserlerine yer ve-
rilmesini isteriz açıkçası. 
Birlikte çalışmalarının 
2000 yılına kadar dayan-
dığını biliyorum. Büyük 
eserler verdikleri şüphe 
götürmezdir. Kırcaali’de 
sergileriyle onları aramız-
da görmekten çok mut-
lutyuz. Tekrardan hoşgel-
diniz diyorum. Umarım 
birlikte çalışmalarımız 

devam eder” dedi.
T.C. Filibe Başkonsolosu 

Alper Aktaş, “Ben yakla-
şık 15 yıldır diplomat ola-
rak çalışıyorum. Meslek 
hayatımda çok önemli 
başarılara imza attığımı 
düşünüyorum. Dünyanın 
farklı yerlerinde görev 
yaptım, pek çok ülkede 
pek çok şehri gezdim. 
Önemli insanlarla tanış-
tım, önemli etkinliklere 
katıldım. Ama size temin 
ederim ki, bugün Sayın 
İstanbullu ve Sayın Çe-

tinkaya ile birlikte olmak, 
Kırcaali’de onları misafir 
etmek benim için çok bü-
yük bir mutluluk, çok bü-
yük bir ayrıcalık. Bugün 
biz Kırcaali’de sadece 
iki tane Türk sanatçısını 
misafir etmiyoruz. Sa-
yın Çetinkaya ve Sayın 
İstanbullu dünyaca ünlü 
sanatçılarımızdır. Onlar 
tek bir ülkenin sanatçısı 
değildir. Onlar artık küre-
sel anlamda tüm evrene, 
tüm dünyaya mal olmuş 
sanatçılardır. Güzel eser-
leri, felsefeleri ve düşün-

celeri Kırcaali’nin aydınlık 
yüzlü insanlarına yabancı 
değil. Ben bu güzel etkin-
likte söz sahibi olduğum 
için çok mutluyum, bana 
fırsat verilseydi sabaha 
kadar konuşurdum. Ama 
çok konuşmayacağı -
ma söz verdim. Son söz 
olarak, bir yerde dostça, 
kardeşçe sanatın ışığıyla 
gelincikler gibi yaşamayı 
ümit ediyorum. Umarım 
dualarımız kabul olur” 

diye konuştu. Ardından 
Başkonsolos tarafından 
sanatçılara bir sepet çiçek 
sunuldu. 

Dördüncü dönem Kırca-
ali Belediye Başkan Adayı 
Hasan Azis, “Kırcaali son 
yılarda birçok etkinliğe 
evsahipliği yapmıştır. Fa-
kat bugünkü etkinliğimiz 
şimdiye kadar yapmış 
olduklarımızdan çok fark-
lıdır. Ben bugünkü Sayın 
Şükran İstanbullu ve Sa-
yın Hikmet Çetinkaya’nın 
sergisini dünya düzeyinde 

bir etkinlik olarak nitelen-
direceğim ve Kırcaali’de 
böyle etkinliklerimizin az 
olduğunu dile getirmek 
istiyorum. Kırcaali Bele-
diyesinin ve KRIG Sanat 
Hareketi’nin bu başarılı 
çalışmalarını elbette ki 
bütün Kırcaaliler destek-
leyecektir. Özellikle bu 
güzel etkinliklerimize ve-
sile olan Filibe Başkonso-
losu Sayın Alper Aktaş’a 
teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Bu serginin ge-
çişleri olan bir mevsimde 
yapıldığını söylemek isti-
yorum. Ancak bu geçici 
mevsimlerin içinde bizler 
sanata da zaman ayırabi-
liyoruz. Bizler bu zaman 
içinde geçiciyiz. Ancak 
Kırcaali’de gerçekten ge-
çici olmayan şeyleri de 
görebiliyoruz. Bu nedenle 
geçici olan herşeyin için-
de bizler geçici olmayan, 
kıymetli şeylere de değer 
katabiliyoruz. 

Kırcaali’yi sanatlarını 
gösterebilecekleri yer 
olarak seçtikleri için Sa-
yın Şükran İstanbullu ve 
Hikmet Çetinkaya’ya çok 
teşekkür ediyorum. Şuna 
inanıyorum ki, sanat sa-
dece başkentler, büyük 
şehirler için değildir. Taş-
rada da, dünyanın en kü-
çük, en tenha köşelerinde 
de sanatı hissedebilecek 
insanların bulunduğuna 
inanıyorum. Sizin sanatı-
nıza değinebilme, gelin-
ciklerin ve güzelliğin gü-
cüne dokunabilme fırsatı-
nı bizlere sunduğunuz için 

çok teşekkür ediyorum. 
Seçim geçişleri olan bu 
mevsimde bizlere değerli 
bir etkinlik sunduklarından 
dolayı Başkonsolosumu-
za teşekkür ediyorum” 
dedi. Ardından Müh. Azis, 
İstanbullu’ya Rodoplar’da 
rastlanan yarı değerli olan 
ve uğur getirdiğine inanı-
lan ahat taşı tablosu he-
diye ederken, “Bizler ahat 
taşının uzun ömürlülüğün 
ve başarının sembolü ol-
duğuna inanıyoruz. Aynı 
zamanda ahat enerji kay-

nağıdır. Bu taşın sizlere 
çok yakın olmasını ümit 
ediyorum. Sadece sana-
tın yer alabileceği o küçü-
cük köşede yer almak için 
değil, yapmış olduğunuz 
çalışmalarınızda enerji 
kaynağı ve sanatın son-
suzluğunun sembolü ol-
masını temenni ediyorum” 
dedi. Sonra Çetinkaya’ya 
da , “Bu da bir ahat taşı. 
Onlar birbirine benzemez. 
Bu da onların gerçek ol-
duğunun bir kanıtıdır” 
diyerek, bir ahat taşı tab-
losu hediye etti. Ayrıca 
Müh. Azis sanatçılara 
birer demet çiçek sundu. 

Şükran İstanbullu, “Bu-
rada bulunmaktan çok 
mutluyum. Sizin küçücük 
sevginizi tam yüreğimde 
hissediyorum. Bugünü hiç 
unutmayacağım, sevgi ve 
saygıyla anacağım. Sayın 
başkanım, ben enerjiyi 
çok seven, enerjiye vur-
gulayan bir insanım. Bu 
yüzden hediyeniz benim 
için çok anlamlı oldu. Bir 
basamak olduğunu kabul 
ediyorum. Sizin için de bir 
basamak olmasını kabul 
edin. Benim de bir hedi-
yem var. Bunun adı “Güç 
Tanrısı”arkadaşlar. Size 
uğur getirmesini umuyo-
rum. Başarılarınız daim 
olsun” diye ifade etti. 

Hikmet Çetinkaya, “Biz 
sanatçıların kendi dilimiz 
vardır. Resimle konuş-
mak, renkle konuşmak. 
Ben kendimi uzun uzun 
resimlerimde, tuvallerim-
de anlattım. Bu yüzden 

Resmiye MÜMÜN fazla konuşmayacağım 
şimdi. Bu sergide emeği 
geçen ve yolumuzu açan 
sevgili Başkanıma ve sev-
gili Başkonsolosumuza 
çok teşekkür ediyorum. 
Gelinciğin anlamı unut-
mamak, hatır lamaktır. 
Unutulmamak, hatırlan-
manız dileğimle benim 
de Sayın Azis’e acizane 
bir hediyem var. Umarım 
bizi de unutmayacaktır, 
hatırlayacaktır” diyerek 
bir gelincik tablosu hedi-
ye etti. 

Ardından ünlü ressam 
bu akşamki etkinliğin 
kendilerinin sayesinde 
gerçekleştirildiğinin altını 
çizerek Filibe Başkonso-
losu Alper Aktaş’a da bir 

gelincik tablosu hediye 
etti
Şükran İstanbullu da 

Başkonsolosa “Şans” is-
mini verdiği bir tablosunu 
armağan ettikten sonra 
Sayın Aktaş, iki tabloyu 
da görev yaptığı her ül-
kede tanıtacağına dair 
söz verdi. 
Etkinliğin sonunda Kır-

caali Birleştirilmiş Ço-
cuk Merkezi’nin (ODK) 
çatısı altındaki Resim 
Okulu’ndan 10 yaşındaki 
Beste Berber ve 7 yaşın-
daki İren Sadulla, res-
sam Sevinç Eminova’nın 
yönetiminde hazırladıkla-
rı resimleri konuk sanat-
çılara hediye ettiler. 

Elektronik oy kullanımı 
konusundaki referandu-
ma da kayıtlı seçmen-
lerin yüzde 35'i katıldı. 
Katılımcıların yüzde 71'i 
elektronik oy kullanımı 
teklifine "evet" dedi. Re-
ferandumun sonucuna 
göre parlamento konuyu 
gündeme almak zorunda 
olacak.
-Yerel seçimler
Yerel Seçimlere katılan 

71 siyasi parti ve 3 koa-
lisyon 43 bine yakın aday 
gösterdi. Paralel sayım 
yapan Alpha Research 
şirketinin elde ettiği tah-
mini sonuçlara göre oy-
ların yüzde 38'ini alan 
Bulgaristan'ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi, ülkedeki 
siyasi liderliğini pekiştir-
miş oldu. Ana muhalefet 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) yüzde 18 
oranındaki oyla ikinci sı-
rada yer aldı.
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) oyların 
yüzde 9,8'ini aldı. Listele-
rinde Türk ve Müslüman 
adaylarına geniş yer ve-
ren HÖH, ülkenin üçüncü 
büyük partisi oldu ve ilk 
turda 30 Belediye Baş-
kanlığı kazandı. 20 ilçe-
de de ikinci tura kaldı. 
İktidarın ortaklarından 
Reformcu Blok (RB) ko-
alisyonu oyların yüzde 
8,6'sını, Bulgaristan'ın 
Yeniden Doğuş Alter-
natifi (ABV) de yüzde 
3,6'sını alabildi. Rusya 
yanlısı ATAKA partisinin 
oy potansiyeli ise yüzde 
3,4 düzeyinde kaldı.

HÖH İlk Turda 30 Belediye 
Başkanlığı Kazandı

Bulgaristan'ın 28 ilinin 
8'inde belediye başkan-
ları seçimin ilk turunda 
seçildi. Başkent Sofya'da 
21 aday arasındaki yarışı 
(GERB) partisinin adayı 
ve Belediye Başkanı 
Yordanka Fındıkova ka-
zandı. Fındıkova üçüncü 
kez belediye başkanlığı 
koltuğuna oturmadan 
önce yaptığı açıklamada, 
"Sofyalılar demokrasi ve 
değişim istediklerini gös-
terdiler" dedi.
- HÖH'nin kalesi
Seçimin ilk turundaki 

en simgesel başarıların-
dan biri, ülkedeki Türk-
lerin yoğun yaşadığı ve 
"HÖH'ün kalesi" olarak 
tanımlanan Kırcaali şeh-
rindeki Belediye Başkanı 
Hasan Azis'in zaferi oldu. 
HÖH adına üç dönemdir 
görevi yürüten Azis, yap-
tığı değerlendirmede, 
"Partimiz her bir seçme-
nine göstereceği kişisel 
yaklaşımını çok iyi bilir. 
Çalışmalarımıza devam 
edeceğiz" diye konuştu.
Partinin istikrarlı siya-

si yükselişi Başbakan 
Boyko Borisov'dan da 
takdir gördü. Borisov, 
Brüksel'de gazetecilere 
yaptığı açıklamada, "Tak-
dire değer HÖH başarısı 
bu partinin saygın güç 
olduğunu gösterirken, 
buna göre parlamentoda 
daha dengeli olmamızı 
gerektirir" ifadelerine yer 
verdi.
Siyasi liderler, seçimler-

le ilgili yorum yapmadan 
önce MSK'nın daha net 
sonuç açıklamasını bek-
lediklerini ifade etti.
Yerel seçimlerin ikinci 

turu 1 Kasım'da yapıla-
cak.

1. sayfadan devam
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Hükümet, Kurumsal Vergi Kanunu’nda 
değişikliğe dair tasarı kabul etti

Hükümet Kurumlar Ver-
gisi Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına dair yasa ta-
sarısını kabul etti. Katma 
değer vergisi (KDV) tutarı 
5000 levayı aşan mal alı-
mında kişisel ve mesleki 
amaçla kullanılırsa KDV 
tutarının bir kısmı iade 
edilecek. Nakit ödemeler 
5000 leva ile sınırlı ola-
caktır. KDV sınırı, bir haf-
ta önce sosyal ortaklarla 
anlaşıldığı gibi 35 - 50 bin 
leva arasında beklenilen-
den daha düşük, fakat 
Maliye Bakanlığı’nın tek-
lif ettiği 700 levadan çok 
daha yüksek. Böylece ka-
nun değişikliği sadece pa-
halı otomobil ve taşınmaz 
mülk olarak beklenilenden 
daha geniş çaplı varlıkları 
kapsayacak. 

Bu değişikliklerle şirket 
varlıklarının kişisel amaç 
için kullanımının sınırlan-
dırılması hedefleniyor. 

Şirket sahibi, vergi kre-
disinin bir kısmını veya 
tamamen iade etmek is-
terse, onun Ulusal Gelir 
Kurumu’na bunu nasıl 
yöntem ile yapacağını bil-
dirmesi gerekiyor. Bu yön-
tem bildirisinde mesleki 
ve kişisel amaçları arasın-

da varlıkların kullanımının 
dağılımı ne şekilde yapıla-
cağı açıklanacak. 

Başka bir değişikle de 
nakit ödemeler 5000 leva-
ya kadar sınırlandırılıyor. 
Bu da mevcut sınırdan üç 
kat daha düşüktür. 

İbadet yerleri için çöp 
vergisi ödenmeyecek

Tapınak, ibadet yerleri 
ve manastırlar, mülkün 
doğrudan doğruya dini 
faaliyetlerle bağlantılı ol-

mayan ticari amaçla kul-
lanılmadığı takdirde evsel 
atıklar için ödenen çöp 
vergisinden muaf tutula-
cak.

Petrol tesislerinin kayıt 
yapmayıp teslimat raporu 
yapmadığı istisnai durum-
lar kaldırılıyor ve onlara 
da diğer yakıt tüccarları-
na uygulanan genel vergi 
rejimi geçerlidir. 

Tarımsal alanlar
Başka bir değişikliğe 

göre yerleşim yerlerinin 
inşaat sınırları dahilin-
deki tarım arazisi statü-
sündeki tarımsal mülkler 
ve sahipleri tarafından 
statüsü değiştirilmemiş 
ise vergilendirilen mülkler 
listesine dahil edilmesi 
öngörülüyor. 

Toplu Konutlarda Enerji 
Verimliliğin Arttırılması-
na İlişkin Ulusal Program 
kapsamında verilen des-
tekle yenilenen konutlar 

mülk vergisinden muaf 
tutulmayacak. Yasa ta-
sarısıyla, AB direktifinde 
izin verilen maksimum 
süre olarak 31 Aralık 
2018 tarihine kadar tahıl 
ve teknik bitkiler teslimatı 
yapıldığında KDV geri he-
saplama mekanizmasının 
uygulandığı sürenin uza-
tılması öneriliyor. 

Diplomatik misyonlar-
la ilgili değişiklik

Bulgaristan’da mevcut 
diplomatik misyonlarda 
çalışan yerli vatandaşla-
rın iş sözleşmeleri kapsa-
mında edindikleri gelirlere 
vergi kesintisi yapma ve 
ödeme imkanı verilecek. 
Bununla birlikte başka 
kaynaklardan elde edi-

len gelirlerin peşin olarak 
vergilendirilmesine ilişkin 
prosedürün yürürlüğe so-
kulacağı değişiklik yapıl-
ması öngörülüyor. Sigorta 
gelirinin nihai tutarının be-
lirlenmesinde göz önünde 
bulundurulan tüm gelirle-
re göre Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 40. Madde-
sinin 5. Fıkrasına göre 
zorunlu sağlık sigortası 
primlerinin düşürülmesine 
imkan verilmesi öngörülü-
yor. Vergi kanununun si-
gorta mevzuatıyla maksi-
mum şekilde uyum içinde 
olması ve kanun hüküm-
lerinin uygulanmasına 
aykırı gelen durumların 
önlenmesi amaçlanıyor. 
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Cumhurbaşkanı Plevneliev: “Krizlere ancak 
entegrasyon ve işbirliği ile çözüm getirilebilir”

Sofya’da “Avrupa’da 
yeni ortaklık ve komşu-
luk vizyonları” adı altında 
düzenlenen zirve toplan-
tısının açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev “Avrupa’da 
yaşadığımız bütün kriz-
lere ancak ortak yakla-
şımla ve birlikte çözüm 
getirebil ir iz” sözler ini 
kullandı. Cumhurbaşkanı 
Plevneliev’in himayesinde 
“Petır Stoyanov Siyasi Di-
yalog Merkezi” ve “Niza-
mi Gancavi” Uluslararası 
Merkezi tarafından düzen-
lenen iki günlük foruma 
katılan bölgenin şimdiki 
ve eski devlet ve hükümet 
başkanları, göç baskısı 
ve ilgili ekonomik, siyasi 
ve hümaniter sorunların 
üstesinden gelinmesine 
yönelik önlemler üzerinde 
duruyorlar.

“Avrupa’nın karşı karşıya 
olduğu meydan okumala-
rı göç, terör, ekonomik ve 
siyasi istikrarsızlık olmak-
tadır” dedi Cumhurbaş-
kanı Plevneliev ve şöyle 

devam etti:
“Suriye, Yakın Doğu’da 

ve Kuzey Afrika’da bitmek 
bilmeyen çatışmalar mil-
yonlarca kişinin hayatını 
tehdit ediyor. Çatışma-
ların yürütüldüğü birkaç 
bölgede insani durumun 
kötüleşmesi, milyonlarca 
kişiyi evlerini terk ederek 
tehlikelerle dolu ve ba-
zen hayatlarına mal olan 
kurtuluş yoluna düşmek 
mecburiyetinde bırakıyor. 
Yardım için el uzatmış 
olan, hayat mücadelesi 
veren yüzlerce bin kişi 

Avrupa’nın eşiğinde duru-
yorlar” diyen Cumhurbaş-
kanı Plevneliev, sınırların 
ve çitlerin kurulmasının 
geçici bir çözüm olduğunu 
vurgulayarak Avrupa’nın 
kendine karşı hareket et-
tiğini de söyledi.

“Yeni kurulan her çit par-
çası ile sınırların kapatıl-
ması, Avrupa’nın kalbinde 
sığınmacılara karşı kulla-
nılan tazyikli su silahları 
ve göz yaşartıcı gazla AB 
aslında kendi kurallarına 
karşı, kendi değerleri ve 
benliğine karşı gidiyor”.

Rosen Plevneliev birliğin 
içinde bulunduğu duru-
mun bir göstergesi olarak 
Schengen alanının işleyi-
şine işaret etti.

“Schengen sınır ların 
olmadığı bir Avrupa ha-
yalidir. Biz Doğu Avrupa-
lılar bunu en iyi anlıyoruz, 
çünkü bundan 25 yıl önce 
“demir perdenin” arkasın-
da duruyorduk. Ancak 
bugün bazı AB devletle-
ri Schengen kurallarının 
geçici olarak uygulan-
mamasını dayatıyorlar. 
Schengen tehlike altında-
dır” diyen Cumhurbaşka-
nı Plevneliev, neticelerle 
değil nedenlerle müca-
dele edilmesi gerektiğinin 
altını çizerek BMT içinde 
erken kriz saptama siste-
minin kurulması önerisini 
getirdi.

Teröristlerin teröre karşı 
oluşturulan koalisyonun 
birleşik güçleri tarafından 
yenileceğine inanan Ro-
sen Plevneliev, bir uyarı-
da bulundu:

“Teröristlerin ideolojisini 

silahla yenmek mümkün 
değil. Ancak daha iyi fikir-
lerle yenmek mümkündür. 
Terörün dini imanı yoktur. 
Terörü ahlak sahibi, hoş-
görü ve farklı olanlarla 
diyaloğa inanan kişiler 
yenebilir” diyen Cumhur-
başkanı şöyle devam etti: 
“Ukrayna’daki çatışmanın 
ardından dünya “soğuk 
barış” durumundadır. 
Dondurulmuş çatışmalar 
ve Ukrayna gibi dondurul-
muş devletler var”. Cum-
hurbaşkanı Balkanlar’ın 
Avrupa’nın Ukrayna kri-
zinden ders aldığını gös-
termesi gereken yer oldu-
ğunu öne sürdü.

Makedonya Cumhur-
başkanı George İvanov, 
sığınmacılar sorunu ve 
Avrupa’nın tutumuna ağır-
lık verdi. Avrupa’yı bölen 
“demir perdenin” yarım 
yüzyıl bile dayanamadığı-

nı vurgulayan Makedonya 
Cumhurbaşkanı şöyle de-
vam etti:

“Maalesef Avrupa çit 
kurmadan 30 yıl bile du-
ramadı. Şimdi Avrupa’da 
kurulan fiziki çitler, akıllar-
daki bariyerlerin, önyargı-
ların, yabancı düşmanlığı 
ve farklılık korkusunun 
neticesidir” diyen George 
İvanov, daha zayıf olanla-
ra, aciz ve zulüm gören-
lerle dayanışma içinde 
olunmasının önemine 
dikkat çekti.

Letonya eski Cumhur-
başkanı Vaira Vike Frei-
berga da sığınmacılarla 
dayanışma konusuna de-
ğindi. “Avrupa, tarihini ve 
kökenlerini unutmamalıdır 
ve buna sığınmacıların 
nasıl kabul edilmesi ge-
rektiği konusu da dahil-
dir”.

                             BNR

Shell Bulgaristan karasularında 
sondaj yapacak

Shell Exploration and Production Holding, Bul-
garistan karasularında petrol ve doğal gaz arama 
sondajları yapacak.

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, 
basına yaptığı açıklamada Karadeniz'in Silistra 
bölgesindeki aramalar için Shell ile en geç bir aya 
kadar imzalanacak anlaşmanın hükümetin onayı 
sonrası yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bakan Petkova, Shell'in Bulgaristan devletine 
4,9 milyon avro para ödeyeceğini, araştırmalarına 
da en az 18,6 milyon avro yatıracağını belirtti.

2-D ve 3-D sismik çalışmalar yapmak suretiyle 
gerçekleştirilecek araştırmalar sırasında çevre, 
insan sağlığı ve olası kültürel eserleri koruma ön-
lemleri de alınacak.

Enerji güvenliğini artırmak ve kaynakların çe-
şitlendirilmesini sağlamak üzere girişimlerde 
bulunan Bulgaristan hükümeti 2012 yılında yine 
ülkenin karasularında bulunan "Han Asparuh" böl-
gesinde petrol ve doğal gaz araştırma faaliyeti 
başlatmıştı.
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AİHM'den 'Ermeni soykırımı' kararı 
AİHM'deki 1915 olayla-

rına ilişkin tarihi karar.. 
AİHM Büyük Dairesi, 
İsviçre'nin "ifade özgürlü-
ğünü ihlaline" ilişkin Pe-
rinçek davasındaki itiraz 
başvurusunu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) Bü-
yük Dairesi, Vatan Par-
tisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek'in 1915 olayları-
na ilişkin Ermeni iddiaları 
hakkındaki açıklamaları 
nedeniyle İsviçre'de ceza 
alması konusunda verilen 
ihlal kararıyla ilgili bu ül-
kenin yaptığı itiraz başvu-
rusunu reddetti.

Kararı 7'ye karşı 10 oyla 
alan AİHM Büyük Dai-
resi, böylece İsviçre'nin 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin ifade öz-
gürlüğü ile ilgili 10. mad-
desini ihlal ettiğini verdiği 
nihai kararla kabul etmiş 
oldu.

AİHM Büyük Dairesi'nin 
açıkladığı karar, Avru-
pa'daki ifade özgürlüğü 

açısından içtihat oluş-
turacak. AİHM Başkanı 
Dean Spielmann'ın açık-
ladığı kararda ayrıca bir 
uluslararası ceza mahke-
mesinin 1915'te yaşanan 
olaylar hakkında herhangi 
bir bağlayıcı karar alama-
yacağı belirtildi.

Mahkemeye eşi Şule 

Perinçek, Vatan Partisi 
Genel Başkanı Yardım-
cısı Yaşar Okuyan'la ge-
len Doğu Perinçek karar 
sonrası açıklamalarda 
bulundu. Perinçek şöyle 
konuştu:

"Avrupa'da düşünce 
hürriyeti uğruna yüzyıl-
larca büyük mücadeleler 

verildi. Başka bir karar da 
zaten hiçbir zaman bekle-
nemezdi. Galile'nin dediği 
gibi Dünya, Güneş'in et-
rafında ve kendi etrafında 
dönüyor. Biz de o büyük 
özgürlükçülerden aldığı-
mız cesaretle, milletimizin 
özgürlük tarihine dayana-
rak Dünya'nın döndüğünü 

söylüyorduk."
Perinçek, İsviçre'de yap-

tığı 1915 olaylarına ilişkin 
Ermeni iddialarını redde-
den konuşmaları nedeniy-
le bu ülkede 2007 yılında 
çeşitli cezalara çarptırıl-
mış ve bunun ardından 
2008 yılında AİHM'e baş-
vurmuştu. AİHM'e yaptı-
ğı başvuruda Perinçek, 
AİHS'nin 10. maddesini 
ihlal ettiğini" savunmuştu.

AİHM başvuruya ilişkin 
17 Aralık 2013'te aldığı 
kararda, İsviçre'nin in-
san hakları ihlalinde bu-

lunduğuna hükmetmişti. 
Mahkeme, daha sonra 
İsviçre'nin yaptığı itiraz 
başvurusunun Büyük Da-
ire tarafından değerlendi-
rilmesini kararlaştırmıştı.

Büyük Dai re'de 28 
Ocak'ta görülen temyiz 
duruşmasında mahkeme 
üyeleri tarafları dinlemiş-
ti. Davaya müdahil olan 
Ermenistan hükümeti 
adına ABD'li aktör Geor-
ge Clooney'in eşi avukat 
Amal Alamuddin de katıl-
mıştı. 

           Anadolu Ajansı

Bulgaristan'ın Enerji Politikası 
Enerj i  Bakanı Te -

menujka  Petkova, 
"Bulgaristan'ın enerji 
sektöründeki ana ön-
celiği ülkenin Yunanis-
tan doğal gaz boru hattı 

ağına bağlanmasıdır" 
dedi. 
The Economist der-

gisinin Sofya Balkan 
Oteli'nde düzenlediği 
"4. Uluslararası Avrupa 
Birliği (AB) – Güneydo-
ğu Avrupa" iş forumuna 
katılan Petkova, ülkenin 
komşuları Yunanistan, 
Sırbistan, Romanya 
ve Türkiye ile ara do-
ğal gaz bağlantılarının 
inşaatına büyük önem 
verdiğini söyledi.
"Hükümetimiz, komşu 

ülkelerimizin ulusal do-

ğal gaz dağıtım sistem-
leri ile ara bağlantıları 
sağlayacak tüm projele-
re destek veriyor" diyen 
Petkova, her bir proje 
ile ilgili çalışmaların titiz 

olarak sürdürüldüğünü 
ifade etti.
Petkova, "Bulgarista-

nın enerji sektöründe-
ki ana önceliği ülkenin 
Yunanistan doğal gaz 
boru hattı ağına bağ-
lanmasıdır. Bu projenin 
gerçekleştirilmesi bü-
yük önem sahibi olup 
ülkemizin doğal gaz 
teminatı konusunda 
çeşitlendirme çabaları-
mız konusunda sonuç 
sağlayacak" ifadesini 
kullandı.
Yunanistan ile bir aya 

kadar ilgili sözleşmenin 
imzalayacağını umut et-
tiğini belirten Petkova, 
projenin lehine ülkenin 
2015 bütçesinde 80 mil-
yon avro teminat para-

sı ayrıldığının ve ihtiyaç 
duyulursa teminata 30 
milyon avro daha ek-
lenmesi mümkün olabi-
leceğini söyledi.
Temenujka Petkova, 

Romanya ile ulusal do-
ğal gaz dağıtım sistem-
lerini birbirine bağlaya-
cak projeden 2 kilomet-
relik bir boru hattı inşa-
atının tamamlanması 
gerektiğini ifade etti.
Petkova, komşu Sır-

bistan ile bağlantıla-
rın konusunda Avrupa 
Birliği’nin finansmanına 

dayanan "Rekabetede-
bilrililik Programı" üze-
rinde gerekli olan tüm 
çalışmaların harekete 
geçirildiğini dile getirdi. 
Türkiye ile ilgili çalış-

maların da "aktif oldu-
ğunu" belirten Petkova, 
AB'nin projelendirme 
öncesi süreci için fi-
nansman 190 bin avro-
luk bir ön finansmanın 
sağlandığını, projenin 
genel finansal çerçeve-
sinin de oluşturulması 
beklendiğini söyledi.
B a k a n  P e t k o v a , 

Bulgaristan'ın sade-
ce kendisine ait değil, 
tüm güneydoğu Avrupa 
bölgesinin doğal gaz 
temin etme ve dağıtım 
kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesine gayret gös-
terdiğini açıkladı.
Shell’in Bulgaristan’ın 

Silistre bölgesi Karade-
niz sularında sondajlara 
başlayacağını açıkladı.
Bölgeye komşu Ro-

manya karasularında 
doğal gaz bulunması 
Bulgaristan için umut 
verici olduğunu ifade 
etti.
Derginin, "İstikrar ve 

Büyümeye Doğru Geri 
Sayım" konulu konfe-
ransına Güneydoğu 
Avrupa'nın finans, iş 
sektörü ve akademik 
çevreleri temsilcileri 
katıldı. 

Zorunlu trafik 
sigortasına zam

Bulgaristan’da “Vatandaş Sorumluluğu” olarak 
adlandırılan otomobiller için zorunlu trafik sigor-
tasına 2016 yılında zam gelecek. Bunun nedeni 
tazminat limitinin on kat yükseltilmesidir. Sigor-
tacılık Kanunu’nda değişiklikler yapılması teklifi 
hükümet tarafından onaylandı. Teklifin Ulaştırma 
Komisyonu tarafından da görüşülmesi bekleniyor. 

Sigorta şirketlerine göre sürücüler için zorunlu 
sigorta prim ücreti tazminat limitinin yükseltilme-
sinden dolayı yüzde 5 ile 30 oranında artabilir.

Teklif edilen değişikliklerle sürücünün bir insanın 
ölümüne sebep olması halinde sigorta şirketi tara-
fından ödenen şimdiki maksimum 1 milyon levalık 
tazminat limitinin 10 milyon levaya yükseltilmesi 
öngörülüyor.

Bununla birlikte zorunlu trafik sigortasına Avru-
pa Birliği sınırları dışında yolculuk yapıldığı zaman 
istenen “Yeşil Kart” sertifikası da ilave edilecek.

Yeni kurallar zorunlu trafik sigortası sözleşmesi-
nin bir yıl yerine üç yıl süreli olmasına fırsat veri-
yor. Bu durumda sürücüler sigorta prim indirimin-
den yararlanmalılar. 

AİHM Bulgaristan 
Türklerini haklı buldu 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bulga-
ristan Türklerinin 2009 yılında düzenlenen seçim-
lerde haksızlığa uğradıklarına hükmetti.

AİHM, Ruşen Mehmet Rıza isimli Türk kökenli 
Bulgaristan vatandaşının 101 arkadaşı ile birlikte 
2010 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, özgür seçimler düzenlenmesi ile seç-
me ve seçilme hakkı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 1. Protokolü'nün 3. Maddesi'nin 
Bulgaristan tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

İhlal kararını yeterli bulan AİHM, maddi tazmi-
nata gerek görmedi ancak Bulgaristan’ın başvuru 
sahiplerine 6 bin avro mahkeme masrafı ödeme-
sini kararlaştırdı.

Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’de 
kurulan sandıkların bir bölümünde usulsüzlük ya-
pıldığı gerekçesiyle yaklaşık 18 bin oyun Anaya-
sa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine 
AİHM’e başvurmuştu.

Üyelerinin çoğunluğunu Bulgaristan Türklerinin 
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi 5 Tem-
muz 2009’da yapılan Bulgaristan Milletvekili Se-
çimlerinde 610 bin 808 oyla (yüzde 14.48) üçüncü 
sırada seçimi tamamlayarak 38 milletvekiliyle Bul-
garistan Meclisi’ne girmeyi başarmıştı. 
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Kırcaali, Hoşgörü Başkenti 
Kırcaali… Dağların, suların, 

yeşilin; barışın, isyanın ve öz-
gürlüğün kenti.
K ı r c a a l i ,  g ü n ey d o ğ u 

Bulgaristan’da Rodoplarda 
(Tanrıdağ) yer alır. Merkez 
nüfusu 2006 yılı verilerine 
göre yaklaşık 80 bindir.
Demiryolu bulunan kent, 

aynı zamanda Bulgaristan’ı 
Yunanistan’a, Ege Denizi’ne 
başlayan bir kavşak duru-
mundadır. Makaz olarak 
adlandırılan yolun ve kapı-
nın açılmasıyla, Kırcaali’den 
Gümülc ine’ye yani Ege 
Denizi’ne ulaşmak 45 dakika 
içinde mümkün olmaktadır.
Kırcaali ve çevresi 3000 

yıl boyunca farklı medeni-
yetlere ve kültürlere beşiklik 
etmiştir. Bölgenin ilk sakin-
leri Traklar olmakla birlikte 
modern Kırcaali’nin kurucu-
su, adından da anlaşılacağı 
üzere Türklerdir. Türklerin 
bölgede siyasi olarak varlığı 
1361’de Osmanlı Devleti ile 

olur. Yaklaşık 550 yıl Türk 
egemenliğinde kalan şe-
hir, 4 Mart 1878’den Kasım 
1885’e kadar önce Ruslara 
sonra da Bulgarlara karşı di-

renişin ve Rodop Hükümeti 
Muvakkatesi’nin merkezidir. 
Birinci Balkan Savaşı’nda 
Bulgaristan’ın eline geçen 
Kırcaali, 19 Ağustos 1913’te 

Türk Akıncı Müfrezeleri tara-
fından geri alınır. 31 Ağustos 
1913’te de yeni kurulan Batı 
Trakya Türk Cumhuriyeti’nin 
önemli kentlerinden biri olur. 

1913’te Bulgaristan tarafın-
dan ele geçirilen şehrin nüfu-
sunu günümüzde ağırlıklı ola-
rak Türkler oluşturmaktadır. 
Kırcaali, Balkanlarda bir 

Türkün Belediye Başkanlığı 
yaptığı tek şehir olma özelli-
ğine sahiptir. Türk kimliği ve 
kültürü korunan tarihi eserler, 
gerçekleştirilen folklorik faali-
yetler, her yıl yinelenen festi-
valler, tiyatrolar ve dernekler-
le en iyi şekilde korunmakta 
ve yaşatılmaktadır.
Kırcaali’de insanların gün-

lük yaşamında pazaryerinin, 
şehir meydanının ve otogarın 
özel bir yeri bulunmaktadır. 
Buralar, insanların buluştuğu, 
alışveriş yaptığı, eğlendiği, 
birbiriyle görüştükleri yerler-
dir. Özellikle şehir otogarının 
bu konuda ayrı bir yeri vardır. 
Çünkü burası ilçelerden ve 
köylerden gelen insanların, 

her gün Türkiye gidip gelen 
10’larca araçla karşılanıp 
uğurlandığı yerdir.
Kırcaali’de Osmanlı döne-

minden kalan az sayıda eser 

bulunmaktadır. Bunların ba-
şında ise pazaryerinin he-
men bitişiğinde bulunan mer-
kez camii gelmektedir. Ayrıca 
bugün resim galerisi olarak 
kullanılan hükümet konağı, 
okul olarak değerlendirilen 
kışla, Ayşe Molla Çeşmesi ile 
daha önceki işlevi bilinmeyen 
birkaç yapı. Fakat 1920’lerin 
sonu ile 1930’ların başında 
Türkler tarafından yaptırılan 
ve bugün müze olarak kul-
lanılan medrese, görülmeye 
değer bir eserdir. Doğayı ve 
doğal güzellikleri sevenler 
için ise Kırcaali vazgeçilmez 
güzellikteki bir şehirdir.
Kırcaali, bugün barışın ve 

dostluğun sembolü olmuş bir 
kenttir. Türklerle Bulgarların 
hoşgörü ve uyum içinde bir 
arada yaşadığı, geleceği bir-
likte inşa ettiği, farklılıkların 
güzelliklere dönüştüğü bir 
kenttir. 
                   Metin Edirneli


