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Resmiye MÜMÜN

Hüseyin Pehlivan Anısına Anıt Yapılıyor
Cihan Pehlivanı Hü-

seyin Alkayalı’nın anı-
sına doğup büyüdüğü 
Kırcaali’nin Krayno Selo 
(Alkaya) köyünde anıt 
dikiliyor. Köy halkının 
ve Türkiye’ye göç etmiş 
komşularının maddi ve 
manevi desteğiyle birkaç 
gün önce temeli atılan 
anıt için şu anda pehli-
vanın Alkayalı olduğu, 
doğum ve ölüm yıllarının 
belirtileceği mermer taş 
hazırlanıyor. Daha sonra 
Hüseyin Alkayalı’nın büs-
tü hazırlanıp konulacak. 
Büst tasarımı ve yapımı 
konusunda Kırkpınar 
Derneği’ne başvurula-
cağı açıklandı. 
Alkaya köyü muhtarı 

Mehmet Feyzullah bu 
konuda, “Alkaya kö-
yünden Türkiye’ye göç 
eden Beysim Rasimov 
yaklaşık 3 ay önce bana 

geldi ve köyde Hüseyin 
Pehlivan’ın anısına anıt 
dikmek istediklerini pay-

laştı. Ben de ona böyle 
bir girişimin Alkayalılar’a 
gurur ve sevinç kayna-
ğı olacağını söyledim. 

İki gün önce de anıtın 
temelleri atılmaya baş-
landı. İnşallah, kısa za-

manda büstün dikilmesi 
bizleri gururlandıracak. 
İlerde ünlü pehlivanı-
mızın izinden gidecek 

gençlerin olmasını ve 
köyümüzde onun adına 
yağlı güreş turnuvaları 

düzenlenmesini umuyo-
ruz. Tabii ki, bu ancak 
sponsorların yardımı sa-
yesinde olacak. Bizler de 

elimizden geldiği kadar 
ata sporumuza gönül ve-
ren gençlerimizi destek-
leyeceğiz. Köyde bir gü-
reş salonunun açılması 
ve Hüseyin Alkayalı’nın 
namını genç nesillerin 
sürdürmesi bizleri mutlu 
edecek. Anıt girişiminde 
bulunan Beysim Rasi-
mov ve Mehmet Mert’e 
ve ayrıca maddi ve ma-
nevi destekte bulunan 
herkese teşekkürlerimi 
sunarım” diye paylaştı. 
Hüseyin Alkayalı’nın 

doğup büyüdüğü evin 
artık birkaç kişiye satıl-
dığı anlaşıldı. Şu anki 
ev sahibi Radi Mihaylov, 

evin temelleri üzerine 
yeni bir ev inşa etmiş 
durumdadır. Ünlü pehli-
vanın evinin alt tarafında 
ağabeyi Ali Pehlivanın 
yaşadığı evin kalıntıları 
bulunuyor. 
Hüseyin Alkayalı’nın 

evi yakınında yaşayan 
akrabası Hikmet Dur-
muş, “Hüseyin pehlivan 
Bulgarların gözünü kor-
kutmuş ve Krumovgrad 
(Koşukavak) kasabasın-
da düzenlenen güreşle-
re katıldıktan sonra ona 
saldırmışlar. Bu olaydan 
sonra kendisi gibi peh-

Devamı 4’de

Tarihi Makas Sınır Kapısı Törenle Açıldı
Bulgaristan'ın güne-

yinde, Türkler ve Müs-
lümanların yoğun ola-
rak yaşadığı Kırcaali 
bölgesinde, Bulgaristan 
ile Yunanistan arasında 
yeni sınır kapısı açıldı.
Bulgaristan'ın Makaza 

(Makas) ile Yunanistan'ın 
Nimfea (Yanıkköy) kent-
leri arasında karayolu 
iletişimini sağlayacak 
kapının açılışı dolayısıy-
la tören düzenlendi.
Törene katılan Kırcaali 

Bölge Valisi Biser Niko-
lov, Doğu Makedonya 
ve Trakya Valisi Aristidis 
Yanakidis kurdala kesti, 
yeni kapının sınırın iki 
tarafındaki halka refah 
ve dostluk getirmesini 

diledi. Törende konuşan 
Vali Nikolov, "Kırcaali 
bölgesini Yunanistan'ın 

Akdeniz sahilleri ve 
Gümülcine'ye en yakın 
ulaşım yolunu açan Ma-

kas kapısı, Bulgaristan'ın 
69 yıllık bir hayalini ger-

Devamı 6’da
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Edebiyatın dışında kültürümüz, halk geleneğini aşamadı
Totaliter dönemde, hele 

de ilk yıllarda, edebiyat 
hızla gelişmeye başlıyor. 
50’li yıllarda, şiirle bera-
ber öykü gelişiyor, güldü-
rü yazıları, sahne eserleri, 
romanlar yazılmaya baş-
lıyor. Edebiyat hızla geli-
şiyor bu dönemde. Sonra 
bir duraklama var.

Demokrasiye geç iş 
döneminde de yeniden 
edebi eserler ortaya ko-
nulmaya başladı.

Bu eserlerin başlıca 
özelliği bunlar Bulgaristan 
Türkünün estetik zevkle-
rini, düşünce tarzlarını, 
ahlak anlayışını dile ge-
tirmekte. Bu bakımdan 
da biz buna Türk edebi-
yatı diyoruz. Türkiye ede-
biyatıyla bunun bağı her 
şeyden önce dilde görülü-
yor. Öteki edebiyat da bi-
zim edebiyat da Türkçeyi 
kullanıyor. Yazı biçimleri 
de hemen hemen aynı. 
Ama konularda farklar 
var. Bunlar daha fazla 
Bulgaristan’da Türklerin 
yaşamından alınıyor, ona 
göre işleniyor. Hatta bura-
da Bulgar edebiyatının da 
etkileri görülüyor.

Edebiyat bir taraftan 
Bulgaristan Türklerinin 
estetik, tinsel ihtiyaçlarını 
gidermeye yardım ediyor, 
öte taraftan da, kültürel 
kimliğini, tarihi bilincini, 
umumiyetle etnik bilincini 
gelişmesine yardım edi-
yor. Özellikle belirtiyorum, 
romanlar bizim tarihimize 
ışık tutuyor.

- Sıralama yapılamaz 
ama en büyük roman-
cımız kim?

- Bir bakıyorum bizde 
en fazla romancı olarak 
Sabri Tata tanınır. Sabri 
Tata’nın benim elimde 3 
romanı var. Bunlardan bi-
risi doğrudan doğruya ta-
rihi roman – Tuna Güzeli, 
zannettiğime göre son 
olarak çıktı. Orada Osman 
Pazvantoğlu dönemi dile 
getiriliyor. Doğrudan doğ-
ruya tarihi bir eseri. Fakat 
Pehlivanoğulları romanı, 
örneğin, daha fazla Os-
manlı buradan çekildikten 
sonra toplumsal ilişkilerde 
köklü bir değişiklik oluyor 
– feodaliteden kapitalizme 
geçiliyor, Avrupa kültürü 
burasını etkiliyor, işte o 
yenilikler Pehlivanoğulla-
rı romanında ele alınmış. 
O bakımdan onu da ben, 
tarihi roman olarak değer-
lendiriyorum. Hatta Gün 
Doğarken romanı onun o 

günki güncel sorunları ele 
almış. Totaliter sosyaliz-
min ilk kuruluşunda köyde 
gelişmeleri. O bakımdan 
güncel bir romanmış, fa-
kat bugünkü bakımdan 
yine bir tarihi nitelik ka-
zanıyor. İşte bunlar bizim 
bilincimizin gelişmesine 
yardım ediyor.

Edebiyatın dışında sa-
natın öteki kolları da belli 
ölçüde gelişmiştir. Onların 
arasında en fazla gelişen 
bence halk türküleri. Öte-
den beri bizim insanla-
rımız türkü söylemekte, 
bayramlarında, düğün-
lerinde, aile merasimle-
rinde. Şimdi bunları eğer 
inceleyecek olursak şunu 
göreceğiz – her şeyden 
önce bunların bazıla-
rı Anadolu’da söylenen 
türküler veya Anadolu’da 
söylenen türkülere yakın. 
Fakat bunların arasında 
yalnız Bulgaristan Türkle-
rine özgü bir takım türkü-
ler var. Örneğin Ayşe’nin 
Kaşları Kara, Kırcaali ile 
Arda Arası, Arda Boyun-
da gibi bir takım türküler 
var. Osman Aziz, rah-
metli söylüyordu. Bunlar 
Bulgaristan’daki gerçek-
leri dile getiriyor, bizim 
estetik anlayışlarımızı 
yansıtıyorlar.

Müzik sanatımızın belir-
tileri, hemen hemen Rus 
Türk savaşından sonra 
20. yüzyılın başlarında 
ortaya çıkıyor ve 20’li yıl-
larda daha da gelişiyor. O 
zamanlar kıraathanelerde 
veyahut okullarda müzik 
grupları kuruyorlar, saz 
grupları kuruyorlar. Bun-
lar insanların arasına çıkı-
yor ve şarkısını türküsünü 
söylüyor.

Bizde müziğin gelişme-
sinde totaliter dönemin 
ilk yıllarında bir atılım 
yapıldı. Bu iki yolla oldu. 
Bir incisi; her şeyden 
önce memleketin çeşitli 
bölgelerinde, köylerinde, 
kasabalarında, folklor 
grupları kuruldu. Benim 
tespit edebildiğime göre, 

başka arkadaşların da 
tespit edebildiğine göre, 
60’lı yılların başlarında 
tüm Bulgaristan’da 500 
kadar folklor takımı var. 
Bunlar zaman zaman, 
folklor gösterileri düzenli-
yor, kendi aralarında ya-
rış yapıyor, böylece müzik 
sanatı gelişiyor. Bunun dı-
şında Sofya radyosunun 
Türkçe redaksiyonu da 
bir takım yarışmalar dü-
zenliyor. Onlar kendileri 
araştırmalar yaptılar ve 
bin kadar türküyü plaka 
yazdılar. Böylece müzik 
sanatı gelişti.

Öte taraftan bildiğiniz 
gibi, 50’li yılların başların-
da Razgrad’da, Şumen’de 
ve Kırcaali’de estrat tiyat-
roları kuruldu. Bu estrat 
tiyatrolarının genellikle 
3-4 grubu vardı, bu grup-
lardan biri müzik grubuy-
du. İşte bunlar şarkıları ve 
türküleri, hatta unutulmuş 
türküleri yeniden canlan-
dırıp sahneye koydular. 
Ve bir takım araştırmalar 
başladı, türküler toplandı, 
yazıya döküldü, notalan-
dırıldı ve geliştirildi.

- Ya salt tiyatro sana-
tı?

- Tiyatro tarihimiz o ka-
dar zengin değil. Karagöz 
tipinden bir takım oyunlar 
daha Osmanlı döneminde 
Bulgaristan Türkleri ara-
sında da görülüyor, ama 

bizde tiyatro grupları da, 
genellikle 20’li yıllarda 
okullarda, kıraathane-
lerde, örneğin Türkiye 
yazarlarının eserlerini, 
Moliere’in bazı eserlerini 
tercüme edip sahneleş-
tirmiş.

Ve yerli bazı kimseler de 
var, mesela Mustafa Alya-

nak isminde bir yazar var 
sahne eserleri de yazmış 
ve eserleri sahnelenmiş. 
Fakat profesyonel tiyatro 
bizde 50 yıllarında başlı-
yor, az önce söylediğim 
gibi üç estrat tiyatrosu 
kuruluyor. Bu tiyatrolarda 
müzik grubuyla beraber 
tiyatro grupları da var, 
bunlar genellikle ilk başta 
birer perdelik eserler or-
taya koyuyor, daha sonra 
üç perdelik, dört perde-
lik eserler sahnelemeye 
başlıyor. Böylece tiyatro 
sanatı da belirli ölçüde 
gelişiyor.

Sanatlardan kanaatimce 
en fazla gelişen diğer bir 
kol o da mimarlık. Mimar-
lık daha fazla Osmanlı 
döneminde gelişmiştir. 
Osmanlı mimarisi de be-
lirli ölçüde Arap mimarisi 
ile Bizans mimarisinin 
karmasıdır. Mimari, her 
şeyden önce cami ve iba-
dethanelerde görülmekte. 
O dönemde kurulan cami-
lerin bir kısmı hala ayakta. 
Sofya Camii, Şumen’deki 
Yeni Cami, Razgrad’daki 
İbrahim Paşa Camii vs. 
Bunlar önemli sanat 
eseridir onun için dördü 
– Şumen, Plovdiv, Stara 
Zagora ve Samokov’daki 
camiler, kültür abidesi ilan 
edilmiştir Bulgaristan’da. 
Aynı zamanda tekkeler 
bulunmakta, onların da 

kendine özgü bir mimari-
si var. Aynı zamanda ev 
kuruculuğunda da belirli 
özellikler var. Yani mimar 
sanatı fazla gelişmiş. Ama 
maalesef totaliter sosya-
lizm döneminde modern-
leşme sonucu köylerde o 
zamanki evlerin çoğunlu-
ğu, artık yıkılmış onların 
yerine yeni tip evler ku-
rulmuştur. Onların dışında 
çeşmeler var, saat kulele-
ri var, bedestenler var vs. 
birçok mimari eser var. 
Maalesef bedestenlerden 
ancak Şumen’deki belirli 
ölçüde korunmuş durum-
da. Saat kulelerinin çoğu 
duruyor. Çeşmeler çok az 
kalmış.

Şimdi tasvir sanatında 
durum biraz başka. Res-
samlıkta en fazla hattatlık 
sanatı ve tezyin gelişmiş. 
Hat sanatı deyince bu-
gün de cami duvarlarında 
Kur’an-ı Kerim’den güzel 
bir şekilde yazılmış çeşitli 
ayetleri görebiliyoruz. Bu-
rada dört beş tane ulsüp 
var, onlardan en büyüğü, 
hattatlığın anası sayılan 
kufi var. Bu sanat son de-
rece gelişmiş. Bizim Os-
man Keskioğlu’nun belirt-
tiği gibi Osmanlı dönemin-
de Şumen’de, Aytos’ta, 
Sofya’da, Küstendil’de ve 
bazı başka kasabalarda 
çok anılmış hattatlar var-
mış. Hattatlar, Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler yaz-
makla birlikte Kuran’ı el 
yazısıyla yazmakta ve 
süslemekte aynı zaman-
da.

Onunla beraber tezyin 
var, duvar süslemeleri. 
Bu da daha fazla cami 
duvarları süslemekte ken-
disini gösteriyor. Bizde 
bugün Şumen’deki Tom-
bul Cami, ondan sonra 
Samokov’taki Bayraklı 
Cami’de tezyin görebiliriz. 
Yalnız bizde canlı varlıklar 
resim edilmez, genellikle 
geometrik şekiller ve ne-
batat yaprakları, kolları bi-
çimde bir takım süsleme-
ler ortaya koyulur. Bunun 
dışında resim sanatına 
şahsen ben rastlayama-
dım, hatta İslam dünya-
sında çok fazla gelişmiş 
olan minyatürler var, an-
cak ben Bulgaristan’da 
yerli minyatürlere rastla-
yamadım.

El sanatları oldukça ge-
lişmiştir bizde. Hem uz-
manlar tarafından hem de 
ailelerde işlenilen. Bunlar 
daha fazla düğünlerle, ev-
lenmelerle ilgilidir, düğün 
yapacak olunca geline 
bindallı hazırlatılır. Çeyi-
zin içinde don, gömlek, 
çorap, eldiven türünden 
bir sürü şey vardır, bunla-

rı gelin ya kendisi yapar, 
ya ablaları işler, bu da el 
sanatlarının gelişmesine 
yardım etmiştir.

Kısaca buraya kadar 
şunu söy leyebi l i r im: 
Bulgaristan’da özel bir, 
yerli Türk kültürünün te-
melleri atılmıştır.

- İyi de bu kültür ne ka-
dar büyük ve güçlü bir 
kültür?

- Kuvvetli kültür deyince 
ben işte bu kültürü yeni, 
daha bir yüksek düzeye 
yükseltmeyi anlıyorum. 
Maalesef bizim kültürü-
müz belki de edebiyat 
dışında öteki kollarda 
halk kültürünü, halk ge-
leneğini aşamamış. Tür-
külerin üzerine bir opera, 
dansların üzerine bir bale 
kurulamamış. İşte bizim 
önümüzde duran görev 
Bulgaristan Türk kültü-
rünü yeni bir aşamaya 
ulaştırmaktır. Bu müm-
kündür.

Azınlıklar kuvvetli kültür 
yaratabilir. Bence bunun 
en açık örneği Yahudi-
lerdir. Yahudi azınlığı 
dünyanın hangi yerinde 
yaşarsa yaşasın en azın-
da, çoğunluğun kültürü 
düzeyinde bir kültüre 
sahiptir, çoğu zaman da 
o kültürden biraz daha 
yüksektir. Biz de bunu 
yapabiliriz, hatta parantez 
içinde şunu belirteceğim, 
aslında bizde bazı kimse-
ler dünya kültürü düzeyi-
ne çıkabilmişlerdir. Bun-
lardan biri mesela Yıldız 
İbrahimova, şarkı, müzik 
alanında dünya düzeyin-
de bir sanatçı. Vejdi Raşi-
dov, heykeltıraş. Maalesef 
çok genç yaşta bizi terk 
etti Mesut Mehmet ismin-
de bir orkestra şefi vardı, 
o da Amerika’da genç 
orkestra şefleri yarışma-
sında birincilik kazandı. 
Biz de dünya seviyesi-
ne ulaşabiliriz ama bazı 
objektif şartlar yaratmak 
lazım. Her şeyden önce 
devlet, bizim kültürümüzü 
mali bakımından destek-
lemelidir. İkincisi biz kendi 
aramızdan eleman yetiş-
tirmek zorundayız, yani 
kültürün her sahasından 
– müzik, edebiyat. Bize 
bir taraftan bilimsel araş-
tırmalar yapacak eleman-
lar, öte taraftan da şarkı 
söyleyecek, tiyatroda oy-
nayacak elemanlar lazım. 
Bunları yetiştirmek gere-
kiyor. Bu da planlı, prog-
ramlı çalışma sonucunda 
elde edilebilir.

Doç. İbrahim Yalımov

Geçen sayıdan devam

Devamı gelecek sayıda

Söyleşi:
 İzzet İSMAİLOV 
 Kelimelik
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Tepeler şehri Filibe konuklarını bekliyor
Yaz sıcakları Plovdiv’in 

(Filibe) cazibesinden 
ödün vermiyor. Güneş 
ve yeşilin ferahlatıcı göl-
gesi bu eski şehri daha 
misafirperver ve güzel 
kılıyor. Eski Filibe adıyla 
da bilinen şehri ziyaret 
ederseniz, hangi durak-
ları seçmelisiniz? 
İlk olarak sabahın se-

rinliğini şehrin kayıkçı te-
sisleri gölünde bir sabah 
yürüyüşü veya fitneste 
sporla karşılayabilirsiniz. 
Bu su kanalı gezi ve koşu 
için tercih edilen bir yer. 
Balkan yarımadasında 
en büyük su kanalında iki 
seneden beri Avrupa Ka-
yık Birinciliği yapılıyor. Su 
alanlarını kaplayan yeşil-
likler, parklar, piknik, spor 
ve eğlence için inanılmaz 
zevkli yerler. Su kordonu 
adeta insana deniz huzu-
ru veriyor.
Şehrin en belirgin özel-

liklerinden biri de tepe-
leri. İstanbul, Türkiye’nin 
yedi tepeli şehriyse, 
Plovdiv de Bulgaristan’ın 
“Tepeler Şehri”. Tepelerin 
isimleri: 
Nöbettepe- Adını Türk-

çeden nöbet sözcüğün-
den almış. Roma döne-
minde gözetim yeri olarak 
kullanılmıştır. 
Cambaztepe- Çeşitli 

vesilelerde düzenlenen 
şenliklerde sert kayalar 
üzerinde cambazlar gös-
teri yapıyorlarmış. 
Taksimtepe- Roma dö-

neminde su dağıtımı bu-
radan yapılırmış. 
Sahattepe- Üzerinde 

bulunan Saat kulesinden 
almış ismini. 
Bunarc ık tepe -  Adı 

Türkçe pınar kelimesin-
den gelmektedir, tepenin 

doğu kesiminde çok sayı-
da pınar varmış.
Cendemtepe- Esasen 

bu tepenin adı cintepe 
veya cehendemtepey-
miş. 
Markovotepe-Komünist 

döneminde kazılmış ve 

inşaata izin verilmiş. 
Plovidv’in en özel yeri 

ise Eski Şehir. Kentin gu-
ruru ve turizmin nabzının 
attığı Eski Şehir komplek-

sinde farklı medeniyetler, 
farklı kültürlerin izlerine 
rastlamak mümkün. Eski 
şehrin kaldırımlarından 
yürürken kalenin duvar-
ları arasında bir kapı çıkı-
yor karşınıza. Hisar Kapı 
Plovdiv’in sembollerinden 
biri. Bir zamanlar kale 
kapısı olan Hisar Kapı 
bugün de adetsa eski 
çağların tarihini nesillere 
anlatıyor.
Onun hemen yanında 

Etnograf Müzesi var. Et-
nografya Müzesi (Argir 

Kuyumcuoğlu’nun evi)- 
her biri 570 metre kare 
üzerine yapılmış, 4 katlı 
iki büyük salon, 12 odalı 
ve 130 pencereli bir Filibe 
barok tarzına ait benzeri 
olmayan mimari eser. 
1917 yılında Kuyumcu-

oğlunun evi Etnografya 
Müzesi olarak halka ka-
pılarını açmış. Giysiler, el 
işleri, ev aletleri, resim-
ler, o dönemin hayatını 
canlandırıyor bizler için. 
Büyük bahçesi var, her 
yıl oda müziği festivali 
düzenleniliyor burada. 
Müze sorumlusu Sonya 
Semercieva turisler için 
bilgi veriyor: 
“Çağdaş Avrupa Müze-

si şartlarına uymaya ça-
lışıyoruz. Burası sadece 
eşyaların düzenlendiği ve 
sergilendiği bir yer değil. 
Müze bir eğitim kurumu 
olarak da algılanmalı. 
Uygulamalı sanatlar ve 
enteresan girişimlere 
sahne oluyor müze. Halk 
zanaatları, halk ustaları, 
folklor çalışmaları, tipi Fi-
libe çarşısı örneklemeleri 
gibi çalışmalarımız var. 
Turistler, eski teknolojiyle 
yapılan usta işleri görebi-
lir, el işi ustalarımızdan iş 
öğrenebilir. Tam eski bir 
atmosferi aktarmaya ça-
lışıyoruz. Turistlere de bu 
atölyelere katılabilir”.
Eski kaldırım sokaklar-

dan tırmanırken, eğer 

yorulursanız, küçük ka-
feteryalardan birinde bir 
kahveyle soluk alabi-
lirsiniz. Eski şehrin dar 
sokaklarından biri Antik 
Tiyatro’ya giden yoldur. 
Oradan şehri kuşbakışı 
izleyebilir, hele de yıldızlı 
bir akşam ise, romantik 
bir manzara sizi büyüle-
yecektir. 
“Eski Şehir” Enstitüsün-

de turistik rehber Tat-
yana Yordanova Antik 
Tiyatro’nun sanatsal ha-
yatıyla ilgili bazı noktaları 
aktardı: 
“Plovdiv’de Antik Tiyatro 

kültürel ve tarihi dokuyla 
günümüz şehri ortamıyla 
bütünleşmesine güzel bir 
örnek. Bu faal bir tiyatro. 
Akdeniz’de Türkiye’de 
benzeri Antik Tiyatrolar 
var, fakat günümüzde 
açık olan ve sahneleri 
kullanılan antik tiyatrola-
rın sayısı oldukça azdır. 
Burada ilkbahardan iti-
baren kültürel etkinlikler 
başlıyor, konserler ve ti-
yatro temsilleri yapılıyor. 
Her sene 15 Haziran- 5 
Temmuz arasında Verdi 
Festivali düzenleniyor”.
Şehirde müzikli şadır-

vanlar da aşıkların uğrak 
yeri. Renk, ışık ve ses 
uyumuyla fışkıran su, in-
sanı tekrar Plovdiv’i ziya-
ret etmeye çağırıyor ade-
ta. Plovdiv de konuklarını 
açık kucakla bekliyor. 

 İmam Hatip Lisesi öğretmenleri 
için İstanbul gezisi düzenlendi
Yorucu bir yılın sonra-

sında Bulgaristan’daki 
İmam Hatip Liselerinin 
yönetimi ve öğretmenle-
ri İstanbul’a dört günlük 
geziyle mükafatlandırıl-
dılar. Onlara Başmüftü-
lük Eğitim Daire Başkanı 
Hüseyin Karamolla eşlik 
etti. 

Organizatörler İstan-
bulda bulunan Topkapı 
Sarayı, Sultanahmet 
Camii, Panorama 1453 
Fetih Müzesi, Demir 
Kilise, Eyüp Sultan Ca-
mii gibi tarihi ve kültürel 
anıtları ziyaret etme ve 
bir de Boğaziçi gezisi 
hazırlamışlardı. 

Tüm katılımcılar resmi 
olarak İslam Araştırma-
ları Enstitüsü’nde öğret-
menlere faydalı tavsi-
yelerde bulunan Tayyar 
Altıkulaç ile görüştüler. 
Program konukların 
onuruna verilen yemekle 
sona erdi. Öğretmenler, 

yeni 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında birbirine 
başarılar dileyerek ayrıl-
dılar. 

Bulgaristan’da Mom-
ç i lgrad,  Şumnu ve 
Rusçuk şehir ler inde 
bulunan İmam Hatip 
Liselerinin yönetimle-
ri, bu gezinin organi-
ze edilmesi için büyük 
çabalar gösteren Doç. 
Dr. Fikret Karaman’a ve 
İstanbul’da konaklama 
konusunda yardımcı 
olan Beyoğlu Anadolu 

İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü Mahmud Yelek’e 
kalbi teşekkürlerini sun-
dular. 

Ayrıca gezide öğret-
menlere eşlik eden tarih 
öğretmenleri Mehmet 
Özkaraman ve Yemen 
Güler’e ve sabahtan 
akşama kadar iyi vakit 
geçirmelerini sağlayan 
eğitmenlik yapan Mu-
hammed ve Ömer öğ-
retmenlere de teşekkür 
ettiler. 

          Kırcaali Haber

Hasan Azis, Vali Yardımcılarıyla görüştü
Kırcaal i  Belediye 

Başkanı Müh. Hasan 
Azis Kırcaali Vali Yar-
dımcıları Nazmi Mü-
mün ve Musa Seidah-
med ile görüştü. Sayın 
Başkan’ın davetiyle 
gerçekleşen görüş-

mede Belediye Başkan 
Yardımcısı Elisaveta 
Kehayova da yer aldı. 
Başkan Azis, “Proto-

kolde bu tür görüşme-
lere yer verilmeyebilir, 
fakat bizim için bu gö-
rüşme önemli, çünkü 
Kırcaali Valiliği ile iyi 
diyalog, iletişim ve ko-
ordinasyon içerisinde 
hareket etmeyi umuyo-

ruz. İki kurumun çalış-
malarında olacak uyum 
vatandaşların yararına-
dır” diye konuştu. 
Aynı binada bulunan 

iki kurum arasında di-
yalog olmamasının 
en büyük örneği ola-

rak yarım kalan Bilgi 
Merkezi’ni gösterdi. 
Belediye Başkanı, es-
kiden görevde bulun-
duğu Vali Yardımcısı 
görevine olan hassasi-
yetini de gizlemedi. 
Sayın Azis, Vali Yar-

dımcılarını Belediye’nin 
gerçekleştirdiği Avrupa 
Birliği Fonlarından fi-
nanse edilen projeler-

le tanıştırdı. Vali Biser 
Nikolov’un yardımıyla 
eski iktidar tarafından 
dondurulan ana su 
boru hattının yeniden 
yapılandırılması, Arda 
nehri üzerinden Vız-
rojdentsi semtinden 
Krayno Selo (Alkaya) 
köyüne uzanan köprü 
inşaatı, Belediye Bilgi 
Merkezi ve başka pro-
jelerin gerçekleştirilme-
sinin sağlanacağından 
ümitli olduğunu dile 
getirdi. 
Davet için teşekkür 

eden Vali Yardımcısı 
Nazmi Mümün, Bele-
diye, Valilik, bölgeden 
milletvekilleri ve mer-
kez yürütme iktidarı 
temsilcileriyle birlikte 
halkın yaşam kalitesi-
nin iyileştirilmesi için 
daha iyi koşullar sunu-
labileceğinden ümitli 
olduklarını paylaştı. 
Sayın Mümün, “Yerli 
halka iş ve geçim kay-
nağı sağlanması ön-
celikli meseledir” diye 
belirtti.
         Kırcaali Haber
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Hüseyin Pehlivan Anısına Anıt Yapılıyor
livan olan Ali ve Bekir 
ağabeyleri Hüseyin’e 
burada başarılı olması-
na izin verilmeyeceğini 
anlamışlar ve Türkiye’ye 
göç etmesini sağlamışlar. 
Arkasından kardeşleri 
de Türkiye’ye gitmişler. 
Orada Tekirdağ’a yerleş-
mişler. Şimdi orada onun 
adına dikilen bir heykel 
ve adını taşıyan bir plaj 
olduğunu biliyorum. Kö-
yümüz eskiden pehlivan 
köyü olarak anılmış, yani 
burada çok pehlivanlar 
yetişmiş” diye dile getir-
di. 
Bursa’ya göç etmiş 75 

yaşındaki Beysim Tasi-
mov Rasimov, “Köyümüz-
de ve Türkiye’de yaşayan 
komşularımızın desteğiy-
le Hüseyin Alkayalı’nın 
anısına buraya bir anıt 
dikilmesine karar verdik. 
Bunu uzun zamandan 
beri yapmak istiyorduk 
ama birkaç ay öncesi 
tam niyetine girdik. Biz 
sağlığında ünlü pehli-
vanımızla İstanbul’da 
çalıştığı Sirkeci otelinde 
görüştük, bir çayını içtik. 
O zamandan beri böyle 
bir şey yapmak aklımız-
daydı. İleride bu ata spo-
rumuzun unutulmaması 
için Hüseyin Pehlivan’ın 
anısına etkinlikler tertip-
lenmesini arzu ediyoruz. 
Bu konuda Tekirdağ ve 
Edirne belediyelerinden 

de yardım bekliyoruz” 
dedi. 
Hüseyin Alkayalı’nın kar-

deşi Ali pehlivanın eşinin 

akrabası olan Kırcaalili 
Mehmet Mert, “Şu anda 
büst tasarlanıyor, uygun 
ebat ve modeli konusun-
da Kırkpınar Derneği’nin 
de fikrini almayı düşünü-
yoruz. Küçük ebatlar da 
olsun, köye hitap etsin, 
pehlivanın anısı yaşa-
sın, Alkayalılar tarihini 
bilsin. Çünkü Hüseyin 
Alkayalı’nın 9 defa ardı 
sıra Kırkpınar başpehli-
vanı, 3 defa altın kemer 
sahibi, Cumhuriyet tarihi-
nin en başarılı pehlivanı 
olduğunun bilinmesini ve 
burada onun anısına mini 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri 
tertiplenmesini istiyoruz. 

Hüseyin Alkayalı bizim 
Everes’timiz ve onun 
eriştiği namı nesillere 
miras bırakmak bizim 

boyun borcumuz.
Çocukluğumdan beri 

onunla ilgili çok hikaye-
ler dinledik, bu da bize 
kıvanç verirdi, gururlanı-
yorduk. Ayrıca Hüseyin 
Alkayalı, Türkiye’nin milli 
güreş takımının antre-
nörlüğünü de yapmıştır. 
1957 yılında Plovdiv’de 
(Filibe) yapılan serbest 
güreş turnuvasında onun 
öğrencileri büyük başarı 
elde ettiler. Birkaç yıl son-
ra gene Sofya’da düzen-
lenen turnuvaya katıldılar 
ve burada da başarılı ol-
duklarını kanıtladılar. Ha-
mit Kaplan, Hasan Gün-
gör gibi efsanelerin ho-

caları Alkayalı’dır. Köyde 
yağlı güreş olmasa bile 
hiç olmasa serbest güreş 
turnuvası düzenlenmesi 

için bir alan sağlanmasını 
isteriz. Gençlerimizin ata 
sporunu unutmaması ve 
bu güzel geleneğimizin 
devam etmesi için koşul-
lar yaratılması şart. Yar-
dım için Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e de 
başvuracağız. Bu konu-
da başta köy muhtarı 
Mehmet Feyzulah olmak 
üzere bize yardımcı olan 
ve el uzatmaya hazır 
herkese teşekkür ederiz” 
diye kaydetti. 
Anıtın girişimcileri, Hü-

seyin Alkayalı’nın katıldı-
ğı güreş oyunlarında şike 
kabul etmediği için çete-
lerin onu ürküttüğünü ve 

bundan dolayı Türkiye’ye 
kaçtığını anlattılar. Orada 
Tekirdağ adına yarışan 
Fransa’da bir başpehli-
vanla güreşeceği sıra-
da rakibinin menajeri-
nin teklif ettiği büyük bir 
miktarda parayı, “Ben 
Türklük adına güreşiyo-
rum” diyerek reddettiğini 
ve Fransa’nın en büyük 
pehlivanını 15 dakikada 
yendiğini belirttiler. 
Hüseyin Alkayalı, 1934 

– 1942 yıları arasında 9 
defa Edirne’de düzen-
lenen Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nde 13 
yıl başpehlivanlığı kaza-
nan, 3 altın kemer sahibi 
gururumuzdur. 1908 yı-
lında Kırcaali’nin Alkaya 
köyünde dünyaya gelen 
pehlivan çiftçilik ve bak-
kalıkla uğraşan Osman 
ağanın oğludur. Diğer 
kardeşleri Ali ve Bekir 
de pehlivandır. Üç erkek 
ve bir kız evlat babası-
dır. Bulgaristan’da son 

güreşini Krumovgrad’da 
yapan Hüseyin pehlivan 
120 kiloluk rakibini he-
men yere serince karşı 
tarafın düşmanlığını ka-
zanarak saldırısına uğru-
yor. Bu sebepten dolayı 
1927 yılında ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye göç edi-
yor, Tekirdağ’a yerleşi-
yor. Burada köyünün adı 
Alkaya’yı soyadı olarak 
alıyor. Türkiye’de güre-
şe devam eden Hüseyin 
pehlivan kendini gerek 
yurt içinde, gerekse yurt 
dışında elde ettiği üstün 
başarılarla kanıtlıyor. 
Hüseyin Pehlivan 1980 

yılında rahatsızlanıyor ve 
kalp büyümesi yüzünden 
tedavi gördüğü Tekirdağ 
Devlet Hastanesi’nde 
10 Şubat 1982 tarihinde 
dünyaya gözlerini yumu-
yor. 
Hayrabolu yolu üzerin-

deki Belediye mezarlığı-
na defnolunuyor.

1. sayfadan devam

İstihdam Ajansı, İsveç'te yaban mersini 
toplamaya gidenleri uyarıyor

İsveç'te yaban mersini 
toplama kampanyası ile 
ilgili İstihdam Ajansı’ndan 
Bulgaristan vatandaşları-
nı uyarıyorlar. İsveç’e ya-
ban mersini toplama işine 
giden kişilerin bu ülkede 
iş vaat eden her insan ve 
firmaya güvenmemeleri 
için tavsiyede bulunuyor. 

İsveç’e yaban mersini 
toplamaya gidenlere pe-
şin olarak Bulgaristan’a 
dönüş bileti almaları ve 
sağlık sigortası yapmaları 
öneriliyor. 

Yurt dışında iş sağlamak 
için aracı firmaların liste-
si her bir iş bürosunda ve 
İstihdam Ajansı’nın www.
az.government.bg linkin-
de bulunan web sitesinde 
bulunabilir. Aracı firmanın 
o ülkeden bir işverenle 
yaptığı iş sözleşmesi İs-

tihdam Ajansı’nda kayıtlı 
olması gerekir. 

Yurt dışında çalışmak 
isteyen vatandaşlar ül-
keden ayrılmadan önce 
belli başlı bir işveren ya-
nında çalışma ve yaşam 
koşullarını düzenleyen 
Bulgarca yazılı bireysel 
sözleşme imzalamaları 
gerekir. 

İş sözleşmesi veya satı-
cılarla bağlantı sağlanma-
dan İsveç’te iş vaat eden 

sahtekar kişiler, İsveç 
ormanlarında yetişen or-
man meyvelerini toplama 
ve satıcılara satma hak-
kından faydalanıyorlar. 

Allemansrätten denilen 
kamu erişim hakkına göre 
herkes, İsveç ormanla-
rında yetişen meyveleri 
ücretsiz olarak toplama 
hakkına sahip. 

Avrupa Birliği’ne üye bir 
ülkenin vatandaşı olarak 
her bir Bulgaristan vatan-

daşı İsveç’te 3 aylık sü-
reyle kalabilir ve hemen 
işe başlayabilir. Çalışma 
iznine sahip olması ge-
rekmiyor. 

Stockholm’daki Bulgaris-
tan Büyükelçiliği, Bulga-
ristan vatandaşlarına yar-
dımcı olup Bulgaristan'a 
geri dönüş yapmalarını 
düzenleyebilir. Ancak bu 
vatandaşların yakınları 
veya akrabalarının pe-
şin olarak özel bir ban-
ka hesabına Dışişleri 
Bakanlığı’na bilet ücretini 
göndermeleri şart. 

Stockholm Bulgaristan 
Büyükelçiliği, İş Müfettiş-
liği Genel Müdürlüğü ve 
İnsan Ticareti ile Mücade-
le Ulusal Komisyonu gibi 
devlet kurumların telefon 
ve adreslerinin alınması 
önemlidir. 

Bulgar Kızılhaç Örgütü, 
Kırcaali Hastanesine 
İlaç Bağışında Bulundu
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi  ec-

zanesine Bulgar Kızılhaç Ulusal Konseyi ta-
rafından ilaç ürünlerinden ibaret büyük bağış 
yapıldı. Bağış, eczaneye Kızılhaç Kırcaali İl 
Koordinatörü Jana Şukerska tarafından ve-
rildi.

Bu hayırsever davranış 35 000 levadan 
fazla tutarda 152 çeşit ilaç sağlayan Actavis 
ve Balkanpharma ilaç firmalarının sayesinde 
mümkün oldu. 

Bağışı kabul eden Hastane Müdürü Dr. To-
dor Çerkezov, “Bu ilaçlar mali kriz koşullarında 
çok profilli hastanede tüm ilden yaşamı teh-
dit eden ciddi hastalığı olan hastaların tedavi 
edilmesine imkan sağlıyor” diye paylaştı. Ay-
rıca Dr. Çerkezov, bağışlayıcılara hastanede 
tedavi gören hastalara yönelik yaptıkları bu 
insani davranış için teşekkürlerini sundu. 
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Avrupa fon kaynakları daha iyi yaşam kalitesi içindir
1 Ocak 2014 tarihi itiba-

riyle AB’nin yeni program 
dönemi başlıyor. 2020 
yılına kadar Bulgaristan 
Avrupa fon kaynakların-
dan 13 milyar avrodan 
fazla benimseyebiliyor. 
Bu kaynakların AB’nin 
İşbirliği Anlaşması çer-
çevesindeki sözleşme-
lere bağlanması başlıyor 
ve bu kaynakların nasıl 
planlanacağı ve kulla-
nılacağı çok önemlidir. 
Eğer uygun bir şekilde 
kullanılırsa bu kaynaklar 
sayesinde Bulgaristanlı-
ların yaşam kalitesi artı-
rılacaktır. 
AB’nin yeni mali çer-

çevesi bizlere ne gibi 
imkanlar veriyor ve su 
altı taşları nerededir? 
Bulgaristan Radyosu 
için bu konuyu Avrupa 
milletvekili İvaylo Kalfin 
yorumladı: “Söz konusu 
mali çerçeve, AB’den 
bizim sağlayamadığımız 
ek finansman imkanı ve-
riyor. Önümüzdeki 7 yıl 
içerisinde bizlere toplam 
olarak 13 milyar avro de-

ğerinde kaynaklar benim-
senebiliyor. Bunlar, borç 
değil, Bulgar ekonomisi-
ne otomatikman girebi-
len kaynaklardır. Avrupa 

seviyesine ulaşabilmemiz 
için Bulgar ekonomisi ve 
devletin yönetim biçimi 
değişmeli. Ama bu kay-
nakların milli çabalarımı-
za ek olduğunu da kav-

ramalıyız. Bulgaristan’ın 
sadece bu kaynaklarla 
orta Avrupa seviyesine 
ulaşacağını bekleyemi-
yoruz. Bu, mümkün de-

ğildir. Tam tersine, eğer 
sadece bu kaynaklara 
güvenirsek daha da ge-
ride kalacağız.” 
Ülkemizde yaşam kali-

tesinin daha yüksek ol-

ması için ana öncelikler 
ne olmalıdır? Bu soruya 
cevaben İvaylo Kalfin 
şunları belirtti: “Bence 
2020 yılına kadar devletin 

ihtiyaç duyduğu, sosyal 
harcamaları karşılayan, 
iş yeri açabilen ve ürün 
yaratabilen bir ekonomi 
yapısı oluşturmaktır. Bu, 
yatırımların sadece altya-
pıya değil, endüstriye ve 
yeniliklere yönlendirilmesi 
anlamına geliyor. Ekono-
minin tam bu bölümlerinin 
teşvik edilmesi önemlidir. 
Şu an Bulgar ekonomisi, 
hammadde ihracat ve 
turizmde yoğunlaşmıştır. 
Bu yüzden Bulgar ekono-
misinin seviyesi düşüktür. 
Yatırımların yönlendiril-
mesi gereken ikinci alan 
da eğitimdir. Son yıllarda 
orta ve yüksek eğitim 
kötüleşiyor. Birkaç yıl 

sonra bunun çok kötü 
sonuçlar vereceğinden 
ve kıyaslanmak istediği-
miz ülkelerden bizi daha 
da uzaklaştıracağından 
korkuyorum.” 
Bulgaristan ile AK ara-

sında işbirliği sözleşmesi 
çerçevesinde müzakere-
ler, Kasım 2012 yılında 
başladı. 2020 yılına ka-
dar Avrupa kaynakları 
şu beş öncelikli alanda 
kullanılabiliyor: iş gücü 
piyasasında reformlar 
yapılması, yeniliklerin 
teşviki açısından iş or-
tamının iyileştirilmesi, 
altyapının geliştirilmesi, 
ekonomideki kaynakların 
yönetiminin iyileştirilmesi, 
idare ve yargı sistemi ka-
pasitesinin artırılması.
“Açık Toplum” teşkila-

tından ekonomi yorum-
cusu Georgi Angelov, 
sözleşme tasarısının 
henüz hiçbir yerde gö-
rülemediğini yorumladı. 
2014-2020 dönemi için 
kaynakların etki vermesi 
için bu sözleşmenin net 
ve kamuda tartışılmış 
olması gerekiyor. Georgi 
Angelov, şunları açıkla-
dı: “Ne imzalayacağımız 
ve ne gibi yükümlülükler 
üstleneceğimiz konusun-
da daha çok şeffaflık ola-
cağını umuyorum. Çünkü 
belge imzalandığında 7 
yıl geçerli oluyor ve bun-
dan sonra iktidara gelen 
her hükümetin bunu yeri-
ne getirmesi gerekecek. 
Aksi halde Avrupa fon 
kaynakları kesilecektir. 
Bu yüzden daha sonra 

her şeyin yolunda gitmesi 
için şu an belgede içeri-
len öncelikler ve koşullar 
konusunda netlik olması 
çok önemli. Yeni kural-
lara göre AB’nin şartları 
yerine getirilmezse Avru-
pa fon kaynakları tahsis 
edilmiyor. Tahsis edilse 
de eğer şartlar yerine 
getirilmemeye başlanırsa 
para her an kesilebiliyor. 
Yani bir sonraki program 
dönemi için çok daha ağır 
istemler var ve bu yüzden 
bunların ne olduğunu bil-
meliyiz ve onlar için hazır 
olmalıyız.
Bulgaristan, AK’den en 

çok Avrupa kaynakları 
alacak ülkedir. Ama bu 
kaynakları benimseyip 
benimsemeyeceğimiz ve 
nereye yönlendireceğimiz 
soru işareti kalıyor. Eğer 
bu kaynakları iyi kullanır-
sak bunların büyük etkisi 
hissedilecek. Kaynakları 
sadece benimsememeli-
yiz, akıllıca kullanmalıyız. 
Bence eğitim öncelikleri-
mizden bir parçası olma-
lı. Eğitim ve iş gücü kali-
fiyesi sorunu çözülmezse 
işsizlik sorunu da çözüm 
bulamayacak, ekonomik 
büyüme de olamayacak-
tır.” 
Avrupa milletvekili İvay-

lo Klafin’e göre, 2020 
yılına kadar olan dönem-
de Avrupa Birliği’nden 
ek kaynaklar, ülkemizde 
yaşam standardının yük-
seltilebilmesi için milli ça-
balarımıza yalnızca katkı 
sağlaması gerekiyorlar. 
                            BNR

Momçilgrad Belediye Başkanı Akif 
Akif, onarım çalışmalarını denetledi
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, Progres (Ellezoğul-
ları) köyü sokaklarında 
başlatılan yol onarım ve 
sokak oluşturma çalış-
malarını yerinde kontrol 

etti. Köyde toplam 2 118 
metre uzunluğunda altı 
sokağın yeniden yapı-
landırılması öngörülüyor. 
Progres köyünde altyapı 
çalışmaları Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Operas-
yonel Programı gereğince 
gerçekleştirilen Momçilg-
rad Belediyesinde Yaşam 
Ortamının İyileştirilmesi 
projesi kapsamında sür-

dürülüyor. Projenin top-
lam tutarı 1 milyon 7333 
bin leva Mali kaynakların 
yüzde 80’i Kırsal Kesim-
lerin Gelişimi Avrupa 
Tarım Fonu’ndan, kalan 
diğer finansmanlar ise 

devlet bütçesinden sağ-
lanıyor. 
Proje, Momçilgrad, Gru-

evo (Hayranlar) ve Prog-
res köyleri olmak üzere 
üç yerleşim yerini kap-
sıyor. Proje daha, 300 
metrelik yola asfalt dö-
şenmesini, sokak aydın-
latmasının bir bölümünü 
yeniden yapılandırılma-
sını ve Momçilgrad’da 

apartman arası alanların 
ıslah edilmesini ve ayrıca 
yerli halka kolaylık için iki 
yeni köprü kurulması ve 
Gruevo’da yolların yeni-
den yapılandırılmasını 
içeriyor. 

Be led iye 
B a ş k a n ı , 
“Bütün bu 
çalışmalar 
bu üç yerle-
şim yerinde 
yaşayanla-
rın hayatını 
ke s in l i k l e 
i y i l e ş t i re -
c e ğ i n d e n 
başka tüm 
b e l e d i y e 
sakinlerinin 
hayat kalite-
sini de arttı-
racak” diye 
paylaştı. 
Akif Akif’in 

ifadesine göre kötü du-
rumda olan yol altyapının 
çözümü ancak aşama-
lı olarak sokak ve park 
altyapısının yenilenmesi 
için finansmanlar sağla-
yarak mümkündür. Baş-
kan, daha çok kullanılan 
yapılara ve perişan halde 
olanlara öncelik verilmesi 
gerektiğini düşünüyor.
           Kırcaali Haber

Makas yolunun Mestanlı - Podkova bölümü 
Eylül sonuna kadar hazır olacak

Kırcaali Valiliğinden ya-
pılan açıklamaya göre, 
Makas yolunun Mestanlı 
– Podkova bölümü Eylül 
sonuna kadar hazır ola-
cak. Çalışmaların tüm 
hızıyla devam ettiği ve 
Podkova yakınlarındaki 
Vırbitsa nehrinin köprüsü 
120 metre uzatılacağı bil-
dirildi. Ayrıca hayvanların 
kolay geçimi için 8 tünel 
inşa edilecek.

Yunanistan Doğu Make-
donya ve Trakya Valiliği 
Genel Sekreteri Konstan-
tinos Katsimigas ve Kır-
caali Valisi Biser Nikolov 
Makas yolunun Mestanlı 
– Kırcaali kısmını ziyaret 
ettiler. Katsimigas,”İstedik 
ki yolun son halini kendi 
gözlerimizle görelim, ne 
de olsa turistlerin can 
güvenliği bizim için çok 

önemli. Gümülcine – Kır-
caali yoluna yerel ve böl-
gesel olarak bakmıyoruz. 
Bu yol Gümülcine – Rus-
çuk yolunun bir bölümü 
olarak İgnatiya otoyoluna 
bağlanacaktır” dedi. 

Katsimigas, Makas yo-
lunun Yunanistan tarafı 
Temmuz ayı sonunda ta-
mamlanacağını ve Ağus-

tos ayında açılış için ha-
zır olacağını söyledi. 
Makas sınır kapısından 

geçerek gelen Konstanti-
nos Katsimigas ve Müh. 
Georgios Kukuravis, Kır-
caali ve Filibe yol kesim-
lerini de gözden geçire-
ceklerini belirttiler. 
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan neden kaynıyor?
Aleksandır Andreev yo-

rumunda, 'Bulgaristan-
daki eylemciler sistemi 
değiştirmek istiyor ancak 
alternatif gösteremiyorlar' 
diyor.

Bulgaristan'daki genel 
seçimlerden iki buçuk ay 
sonra kriz dramatik şekil-
de büyümeye başladı. Ge-
çen haftalarda yüzlerce 
protestocu meclisi bloke 
etti. Yoğun polis müdaha-
lesiyle protestocular dağı-
tıldı. Çatışmalarda polisler 
de dâhil 18 kişi yaralandı. 
Protestocular sistemi ta-
mamen ortadan kaldır-
mak istiyorlar. Aleksandır 
Andreev yorumunda, pro-
testo hareketinin gücünün 
sınırlı olması nedeniyle 
şiddetin tırmandığı, görü-
şünü savunuyor.

“Bulgar parlamentosu-
nun çevresindeki şiddet 
olaylarıyla Sofya’daki pro-
testolar yeni bir niteliğe 
büründü. Kan döküleceği 
çok önceden ilan edilmiş-
ti. Göstericiler arasındaki 
militan gruplar ve internet 
üzerindeki tartışmalara 
katılanların çoğu adeta 
şiddete davetiye çıkarı-
yordu. “Önce kan akmalı, 
biraz cam ve bazı kafalar 
kırılmalı ki bir şeyler de-
ğişsin” deniyordu, alaysı 
internet mesajlarında.

Peki, neyin değişmesi 
isteniyor? İşte kesin ce-
vabı olmayan ve protesto-
ları kısır döngüye sürük-

leyen soru da bu. Çünkü 
iki aydır protesto eylemi 
düzenleyen Bulgarlar 
basit ve aynı zamanda 
oldukça genel taleplerde 
bulunuyorlar: Rüşvetçi 
ve kayırmacı sistem git-

meli. Bunlar, çoğunluğun 
anlayabileceği talepler. 
Komünist rejimin yıkıldığı 
1989/90'dan beri Bulgar-
lar oligarşik ve iltimasçı 
yapılanmalar tarafından 
yönetildi. İktidara gelen 
tüm partiler ve koalisyon-
lar büyük ekonomik ak-
törlerin (birkaç holding ve 
büyük bankalar)çıkarlarını 
kolladı ve daha da kötüsü, 
haraççılıkla başladıktan 
sonra ülke ekonomisinin 
önde gelen aktörleri ara-
sına katılan SIK, VIS ya 
da TIM gibi organize suç 
örgütlerine hizmet etti. 
Protestocuların kaldırmak 
istediği hantal sistem aynı 

zamanda komünist dev-
letin güvenlik birimleriyle 
işbirliği halinde yaşlıla-
rın bakımını tekeline alıp 
uyuşturucu kaçakçılığını 
organize eden unsurla-
rı da kapsıyor. Savcı ve 

yargıçların parti çıkarla-
rına hizmet edip ceplerini 
doldurdukları yolsuzluğa 
batmış adalet sistemi de 
protestoların odağında. 
Devletin ihalelerinin pay-
laştırılması ve Avrupa 
Birliği fonlarının genellik-
le parti yandaşlarına ya 
da rüşvetle dağıtılması 
da halkın tepkisini çeki-
yor. Bütün bu suçlamalar 
uydurma değil; her biri 
yasadışı dinlemelerle bel-
gelenmiş.

Peki, tüm bunlar Bul-
garların sistemi tamamen 
tasfiye etmeyi isteme-
leri için yeterli sebepler 
mi? Evet, öyle. İşin zor 

yanıysa, protestocuların 
şimdiye kadar herhangi 
bir alternatif sunamamış 
olmaları. Parti kurama-
dılar, mevcut siyasi par-
tileri desteklemiyorlar ve 
onlar tarafından maşa 
olarak kullanılmaya şid-
detle direniyorlar. Formü-
le edilmiş birkaç amacın 
yanında, özellikle sorunlu 
olan eğitim, sağlık, enerji 
ve ekonomik durgunluk 
alanlarında acil önlemleri 
içeren, kabul edilebilir bir 
programları da yok. Ger-
çi protestoyu destekleyen 
siyasetçiler ve uzmanlar 
koalisyon kurup, program 
taslağı hazırlamaya çalışı-
yorlarsa da şimdiye kadar 
çok az yol kat edebildiler. 
Çünkü protestolar birbiriy-
le bağlantısız, ayrıca kla-
sik sol ve klasik sağ slo-
ganları birlikte kullanıyor-
lar. Plamen Oreşarski'ye 
yapılan istifa çağrısı ace-
lecilik ve çaresizlik izle-
nimi uyandırıyor. Sosya-
listlerle Bulgaristan'daki 
Türklerin partisinin aşırı 
milliyetçi ATAKA’nın göz 
yummasıyla hükümet 
edebilen kabinenin zayıf-
lığı, Avrupa Birliği üyesi 
Bulgaristan’da ikinci de-
rece önem taşıyor. Hükü-
met istifa ederse, bir yıl-
da ikinci kez erken seçim 
yapılmış ama hiç bir şey 
kazanılmamış olur. Çün-
kü protestocuların siyasi 
örgütlenmeyi tamamlayıp 

seçime katılma şartlarını 
yerine getirecek zaman-
ları yok.
Artık bütün Doğu Bloku 

ülkelerinin aforoz ettiği 
Lenin, “Devrimci durum, 
yukarıdakilerin yapama-
dığı, aşağıdakilerin ise 
istemediği durumdur”, 
demişti. Birçok Bulgar 
da şimdi böyle hissedi-

yor. Hararetle bu kısır-
döngüden kurtulmaya 
çalışıldığından, protes-
toların artması ve devle-

tin daha sert tepki gös-
termesi Bulgaristan'daki 
siyasi gelişmenin tek 
mantıki sonucudur. Ama 
Bulgaristan'da devrim ol-
mayacaktır.”
 Aleksandır Andreev

Tarihi Makas Sınır 
Kapısı Törenle Açıldı

Sebze üreticilerine 1,5 milyon 
leva yardım verilecek

Devlet Tarım Fonu’ndan yapılan açıklamada pi-
rinç ve sebze üreticilerinin sırasıyla 9 ve 13 Ağustos 
2013 tarihine kadar yardım parası almak için aday 
olmaları gerekiyordu. Dilekçeler Tarım Fonu’nun il 
müdürlüklerine sunulmalıydılar. Sebze üreticilerine 
destek şeması uygulanması üzere 1,5 milyon leva 
mali kaynaklar öngörüldüğü bildirilmişti. 

Bu yardım arta kalan kaynaklar sayesinde yapı-
lıyor. Bir tarım üreticisinin 3 mali yıl döneminde en 
az 1 668 levaya kadar yardım parası alma hakkına 
sahiptir. 

Domates üreticileri devlet tarafından uygulanan 
destek şeması doğrultusunda domates güvesiyle 
mücadelede ilaçlar için yaptıkları harcamaların te-
lafi edilmesi için 1 Ekim 2013 tarihine dek dilekçe 
sunabilirler. 

Eski pasaport sahiplerine Bulgaristan'a giriş engeli
Bulgaristan makam-

ları, AB mevzuat ve di-
rektifleri doğrultusunda, 
pasaportları 10 yıldan 
eski olan veya geçerlilik 
süresi üç aydan az ka-
lan üçüncü ülke vatan-
daşlarının Bulgaristan’a 
girişlerine 19 Temmuz 
2013 tarihinden itibaren 
-transit geçişler dahil- 
izin vermemeye başla-
dı.
Türkiye’nin Bulgaris-

tan Büyükelçiliği’nden 
yapılan duyuruda, 10 
yıldan eski pasaporta 
sahip vatandaşların, 
Bulgaristan’a giriş ve 
çıkışlarında güçlükle 
karşılaşmamaları ve 
mağdur olmamaları için, 
Bulgaristan’a gelmeden 
önce pasaportlarını ye-
nilemeleri gerektiği be-
lirtildi. 
Büyükelçilik duyuru-

sunda, Bulgaristan ma-
kamlarının, pasaportları 

on yıldan eski olan veya 
pasaport geçerlilik süre-
si üç aydan az kalan ya-
bancıların Bulgaristan’a 
girişlerine izin vermeme 
uygulamasına sadece 
Schengen vizesi veya 
AB ülkelerinde oturum 

kartı sahibi olmaları is-
tisnası getirildiğini kay-
dederek, “Buna göre, 
geçerli Schengen vize-
si veya AB ülkelerinde 
oturum kartı sahibi ol-
maları şartıyla, yukarı-
da belirtilen durumdaki 

pasaport sahiplerinin 
Bulgaristan'dan geçiş 
yapmalarına geçici ola-
rak izin verilmektedir. 
Bu istisnadan yararla-
narak Bulgaristan üze-
rinden ülkemize giriş 
yapan vatandaşlarımız-
dan, Türkiye’den yeni 
pasaport temin etmele-
ri ve Türkiye’den dönüş 
yolunda Bulgaristan’a 
girerken yeni pasa-
portlarını kullanmala-
rı şartı aranmaktadır. 
Bulgaristan’a giriş ve 
çıkışlarda güçlükle kar-
şılaşmamaları için, on 
yıldan eski olan veya 
geçerlilik süresi üç ay-
dan daha az kalan pa-
saporta sahip vatandaş-
larımızın, mümkünse 
Bulgaristan'a gelmeden 
önce veya ülkemizde 
bulundukları sırada pa-
saportlarını yenilemeleri 
önemle rica olunur” de-
nildi

çekleştirdi" dedi. 
Uluslararası 9. Avrupa Koridoru üzerinde bulunan 

Makas-Yanıkköy kapısının, her iki ülkenin Avrupa Bir-
liği üyesi olması dolayısıyla turizm, ekonomi, sosyal 
ilişkiler alanlarında katkı sağlaması bekleniyor. Tö-
rene, iki ülkenin ortak sınırına yakın bulunan yerel 
yönetim temsilcileri, Bulgar ve Yunanlı milletvekilleri 
de katıldı.Bulgaristan'da 9 Eylül 1945 tarihinde darbe 
ile iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi o dö-
nem açık olan Makas-Yanıkköy kapısını siyasi kararla 
kapattırmıştı. Kapının yeniden açılmasına ilişkin proje 
1995'te Bulgaristan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 
arasında imzalanan protokolle gündeme gelmişti. Bu 
protokolde ayrıca Elece-Eksinos ve İlinden-Ekshinohi 
arasında iki sınır kapısının daha inşa edilmesi öngö-
rülüyor. Yeni sınır kapısının açılmasıyla Bulgaristan 
ve Yunanistan arasındaki ortak sınır kapılarının sayısı 
5'e çıktı.                                       Anadolu Ajansı

1. sayfadan devam
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Plevleniev’den Bal-Göç’e Yanıt
Bulgaristan’da Türklere 

yönelik asimilasyonunun 
doruğa ulaştığı 1985-
1990’da arası Halk Cum-
huriyeti Başsavcısı Vasil 
Mrıçkov’a bir de Cumhur-
başkanı Rosen Plevleniev 
tarafından ‘devlet nişanı’ 
verileceği yönündeki ha-
berler, geçtiğimiz aylarda 
merkezi Bursa’da bulunan 
Bal-Göç ile BGF’de rahat-
sızlığa yol açmıştı.

Bulgaristan Slav Alfa-
besi Günü’nde Türk azın-
lığın asimilasyonunda 
etkin rol oynadığı bilinen 
Mrıçkov’un Cumhurbaş-
kanı Plevlenilev tarafın-
dan da devlet nişanı ile 
ödüllendirileceği haber-
leri Bal-Göç’ü harekete 
geçirmişti.

Bal-Göç ve Balkan Ru-
meli Göçmenleri Fede-
rasyonu Genel Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, 
utanç yılları ve baskı dö-
neminin mimarlarından 
eski başsavcıya ödülün 
verilmemesi için Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı’na 
gönderdikleri mektuba 
yanıt geldiğini açıkladı.

Özkan, benzer bir mek-
tubu halen koalisyon or-
tağı olan Türk azınlığın 
partisi Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’ne de gönderdik-
lerini, bu iki kurumdan da 

kendilerine yanıt verildiği-
ni bildirdi.

Utanç ödülü 2004’te…
Özkan’ın Cumhurbaş-

kanı Plevleniev’e yaptığı 

çağrı belli ki, etkili olmuş.
M e ğ e r,  ay n ı  ö dü l 

Mrıçkov’a 2004’te döne-
min Bulgar Parlamento-
su Başkanı’nın önerisi ile 
verilmiş.

Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Plevneliev’in Özel 
Kalemi’nden Bal-Göç’e 
gönderilen mektupta, 
komşu Devlet Başkanı’nın 
Türk azınlığı rahatsız 

edecek böyle bir düşün-
cesinin olmadığı vurgula-
nıyor.

Mektupta şunlar yer alı-
yor:

“25.06.2004 tarihinde 
223 nolu karar ile Prof. 
Vasil Mrıçkov’a birinci 
derece “Stara Planina” ni-
şanı verilmiştir. Bunu taki-
ben 29.06.2004 tarihinde 
268 nolu karar ile de ken-
disine birinci derece “Sv. 
Kiril ve Metodiy” nişanı 
verilmiştir. Her iki kararda 
o dönemde görev yapan 
Bulgaristan Parlamentosu 

Başkanı’nın teklifleri doğ-
rultusunda alınmıştır.”

Mektupta devamla şun-
lara değinilmiş:

“Prof. Vasil Mrıçkov’a 

verilecek nişan ile ilgili 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevleniev’in bir kararının 
olmadığını sizlere bildir-
mek isterim.”

B u  s a t ı r l a r d a n , 
Cumhurbaşkanı’nın ge-
rek halen orada yaşayan 
gerekse Türkiye’ye göçe 
zorlanmış yüz binlerce 
Türk kökenli Bulgaristan 
vatandaşını rahatsız ede-

cek ikinci bir girişiminin 
olmayacağı anlaşılıyor.

Plevlenilev’in de zaten 
Türk-Bulgar ilişkilerinin 
geliştir ilmesine yöne-
lik ılımlı ve sıcak tavrı 
Türkiye’den takdir görü-
yor.

Plevleniev’e, Bal-Göç’ün 
duyduğu güvene de ayrı-
ca teşekkür ediliyor.

Doğan iade etmiş…
Diğer yandan, aynı 

devlet nişanını Başsav-
cıdan önce HÖH eski 
Genel Başkanı Ahmet 
Doğan’a da verildiği, fa-
kat Mırıçkov’a tepki olarak 
Doğan’ın bunu, “Cellat ve 

kurban aynı saflarda yer 
alamaz!” diyerek iade et-
tiğini de öğrendik.

Bunu da HÖH Genel 
Başkanı Lütfi Mestan’ın 
Bal-Göç’e ilettiği mektup-
ta görüyoruz.

Mestan’ın, Bal-Göç’e 
ilettiği mektupta, HÖH 
Genel Başkanı olarak Bul-
garistan Cumhurbaşkanı 
ile bu konuyu kendisini 
de görüştüğü hatırlatılıyor 
ve “İnanıyorum ki, Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı 
Sayın Rosen Plevneliev 
yanılgıya uğrayarak böy-
le bir hatada bulunmaz” 
deniyor.

Bulgaristan, AB 2014-2020 dönemi tarım politikasının 
yeni unsurlarından nasıl yararlanabilir? 

Avrupa Birliği’nin ge-
leceğe yönelik tarım 
politikası onaylandığına 
göre, Bulgaristan dekar 
başına ödeme şemaları-
na devam edebilecek ve 
aynı zamanda üretim-
de geri kalmış olanlara 
da daha fazla sübvan-
siyonlar verebilecektir. 
Sübvansiyonların daha 
fazla yeşil enerji üretimi-
ne yöneltilmesi, yenilik 
yolları ve aynı zamanda 
çiftçiden tüketiciye kadar 
giden yolun kısaltılması, 
bunlar 2014 sonrası ta-
rım politikasında yer alan 
kararlardır.
2014 yılından sonra 

yeni Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin çiftçilere yöne-
lik doğrudan ödemelerini 
durdurmaları beklentile-
rine rağmen, bu gerçek-
leşmedi. Reformlar an-
laşmasına göre, yeni üye 
ülkeler şimdiki sübvansi-
yon şemasını korumaya 
hakkı vardır. Anlaşılan, 
Bulgaristan bu tekliften 
yararlanacaktır. Aynı za-

manda ülkelere sözüm 
ona üretim ödemelerini 
artırma şansı da veriliyor. 
Bu kaynaklar, hayvan sa-
hiplerine, sebze ve mey-

ve üreticilerine vs., yani 
işlenen toprağa karşılık 
değil de, elde edilen ürün 
karşılığında verilecektir. 
Söz konusu ödemeler, 
toplam ödemelerin yüz-
de 13 oranını bulacaktır. 

Böylece Bulgaristan arı-
cı, yağ gülü üreticisi gibi 
daha spesifik olup, ancak 
şimdiye kadar hiç bir yar-
dımdan yararlanamayan 

üretimlere sübvansiyon-
lar verme imkanına sa-
hiptir. 
Üretiminin yüzde 30’nun 

çevreyi korumaya yönelik 
olması kuralı kabul edilin-
ce dekar başına ödeme-

lerin sözüm ona yeşile 
dönüşmesi bekleniyor. 
Sözüm ona “aktif çiftçi-
ler” kuralı yürürlüğe giri-
yor, bu kurala göre, süb-

vansiyon hakkına sahip 
olan çalışmaların listesi 
yapılacak. Son yıllarda 
farklı denetlemeler, ta-
rıma sağlanan paraların 
havaalanları, emlak şir-
ketleri ve tarım sektörüy-

le hiç bir alakası olmayan 
buna benzer alanlara git-
tiğini gösteriyor.
Doğrudan ödeme şe-

masındaki değişiklikler, 
2014 yılında değil de, 
2015 yılında yürürlüğe 
konacak. Amaç, çiftçile-
re yeni şartlara adapte 
olmalarını sağlamak ve 
ödeme ajanslarının ve 
hükümetlerinin mevzuat-
taki gerekli değişiklikleri 
yapabilmektir. 
Gelecekteki tarım poli-

tikasının en yeni önceliği 
tarım ürünleri üreticisi ile 
tüketici arasında mesafe-
yi kısaltmak. Bazı tarım 
branşlarının süt, sığır eti, 
tahıl gibi ürünlerini sata-

bilmeleri amacıyla toplu 
olarak anlaşmaların altı-
na imza atabilme yetkisini 
kazanmaları planlanıyor. 
Ayrıca yenilikler ve bilimi 
teşvik etmek için özel bir 
bütçe ayrılacak. 
Bir sonraki 2014-2020 

döneminde Bulgaristan, 
tarım için 7.5 milyar avro 
alması bekleniyor. Artış, 
dekar başına ödenecek 
doğrudan ödemelerden 
kaynaklanıyor. Aynı za-
manda da Kırsal Bölge-
leri Kalkındırma Progra-
mında şimdiki 3.2 milyar 
avrodan 200 ile 300 mil-
yon avro kesilmesi bek-
leniyor. 
                           BNR

Mineralni Bani’de Kamu 
Mut fak lar ı  p ro jes i 

gerçekleştiriliyor
Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi Sos-

yal Koruma Vakfı tarafından finanse edilen 
Kamu Mutfakları projesini gerçekleştiriyor. 
Ulusal programın amacı yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi ve en çok ihtiyacı olan düşük 
gelirli ailelere yardım edilip destek sağlanıl-
masıdır. Kamu mutfağı altı ay boyunca çor-
ba, ana yemek ve ekmekten ibaret sıcak ye-
mek sunacak. Faaliyet 1 Temmuz-31 Aralık 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Bu yardım sosyal yardım parası alan kişi 
ve ailelere, geliri olmayan ve onlara baka-
cak yakınları bulunmadığı tespit edilen kişi-
ler, her türden asgari emeklilik ücreti alan, 
tek başına yaşayan kişi ve ailelere, evsiz 
barksız kimselere yöneliktir. 

Hizmetten faydalanmak isteyenlerin ikamet 
adresine göre Mineralni Bani Belediyesi’ne 
beyanname formu doldurup sunmaları şart. 
Çocuk adına beyannameler kanunen onu 
temsil eden kişiler tarafından sunulmalıdır. 
Belgeler Vasil Levski 3 Nolu Sokak adresin-
de bulunan Belediye binasında Yazı İşleri 
Müdürlüğü tarafından saat 8.00-17.00 kabul 
edilmektedir.
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Cebel’de SPA merkezi kurulması isteniyor
Kırcaali bölgesinde sa-

dece Cebel (Şeyh Cuma) 
Belediyesi kaplıcalarla ilgili 
iş geliştirme imkanına sa-
hip. Belediye, havuz, spa 
merkezleri ve çeşmeler 
kurmaları üzere kaplıcala-
rı yatırımcılara teslim etme 
izni aldı. 
2011 yılından beri Cebel 

Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Sıcak su adlı maden 
yatağını idare etme hakkına 
sahip. Bu yerel hazineye ek 
gelir kaynağı olması için iyi 
bir fırsattır. Kaplıcaların iş-
letilmesi yetkisi 2036 yılına 
kadar Belediye’ye verilmiş-
tir. İdare etme süresi 25 yıl 
olan kaplıcanın işletilmesi 
Cebel’de Turizmin Gelişimi 
Stratejisi’nde yer alıyor. Böl-
gesel ve Kentsel Planlama 
Daire Başkanı Müh. Veska 

Dimitrova, “Cebel’de bir ya-
tırımcı spa merkezi kurmak 
istiyor. Bu tür bir faaliyet 

sürdürmek isteyen herkesi 
desteklemek için elimizden 
geleni yapacağız. Termal  

su kaynağından numuneler 
alındı ve suyun güncel ve 
tam balneolojik özelliklerine 
ilişkin tüm göstergelere göre 
kalitesinin değerlendirilmesi 
bekleniyor” diye yorum yap-
tı. Müh. Dimitrova’nın ifade-
sine göre bu yıl kaplıcadan 
Cebel merkezine getirilecek 
su boru hattı tasarlanacak. 
Böylece kasabada ücretsiz 
su kaynağı olması düşünü-
lüyor. Bu amaç için maddi 
kaynaklar aranılacak. 
Belediye kaplıcayı idare 

etmeye yönelik ilk adımları 
attı. Saniyede akan met-
reküp su ölçümü yapıldı, 
kaynak koruma alanı belir-
lendi. 
Cebelliler, kasabanın bal-

neoloji merkezine dönüş-
türülmesini istiyor. Beledi-

yeciler de, Rodoplular da 
Cebel’in Zlatograd ile Kır-
caali arasında iyi bir coğrafi 
konuma sahip olduğunu, 
Makas geçidinden Yunanis-
tan ile bağlantı kuran ulus-
lararası karayoluna yakın ol-
masını bölgeyi ekonomi açı-
dan canlandıracağına, yeni 
iş yerleri açılmasına sebep 
olarak göçü bir yere kadar 
önleyeceğine inanıyorlar. 
Sıcak maden suyu Mişevs-

ko (Küçük Viran) yönünde 
Cebel’e yaklaşık 1,5 km 
mesafede bulunuyor. Yak-
laşık 35-36 derece C olup 
büyük debiye sahip. Daha 
yaşlı kimseler bu yerde 20 
yıl önce sebze yetiştirilen 
seralar ve vatandaşların 
kullanımına açık havuz 
duşları olduğunu hatırlıyor-
lar. Bugün bunlar bakımsız 
durumdadır. 
Önceden yapılan incele-

meler suyun sıcaklık dere-
cesinin yaklaşık ve artı 32 
olduğunu gösteriyor. Suda 
hidro karbonat ve kalsiyum 
iyonları büyük ölçüde bulu-
nuyor. Su debisi saniyede 
7 - 9 litre arasında. Yerliler, 
sıcak maden sularının şifalı 
olduğuna inanıyorlar. 
İçme suyu nitelikleri iyidir 

ve çeşitli cilt hastalıkları ve 
yara tedavilerinde yardımcı 
olur. 
Uzmanlar çoktan beri ter-

mal suyun şişelenmesi ve 
spa tedavisi için uygun ol-
duğunu dile getirmişlerdir. 
                Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftüsünden Başkan Dündar’a Ziyaret
Kırcaali Bölge Müftüsü 

Beyhan Mehmet, bera-
berindeki heyet ile birlik-
te Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı 
makamında ziyaret etti.

Kırcaali Müftü Yardım-
cısı Erhan Recep, Kır-
caali Bölge Vaizi Enver 
Nasuf, Sofya İslam Ens-
titüsü Öğretim Üyesi Bilal 
Coşkun’un ile birlikte Baş-
kan Dündar’ı makamında 
ziyaret eden Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
kendilerine verdiği destek 
ve katkılardan dolayı te-
şekkür etti. Osmangazi 
Belediyesi olarak, gerek 
Bulgaristan, gerekse diğer 
balkan ülkelerinde gerçek-
leştirdikleri etkinliklerin, 
sadece Türk ve Müslü-
man dünyasını değil, farklı 
din ve kültürden insanları 
bir araya getirdiğini ifade 
eden Beyhan Mehmet, 
“Bölgede dostluk ve barı-
şın gelişmesine sağladığı 

destek ve katkılardan do-
layı, Başkan Dündar’a te-
şekkür ediyoruz. Bu des-
teklerinin, bundan sonra 
da süreceğine inanıyoruz” 
dedi.

Kardeş Şehir Kırcaali-
den gelen konuklarını ma-
kamında ağırlayan Başkan 
Dündar, Osmangazi ola-
rak güçlü akrabalık bağ-
ları bulunan Balkan ülke-
leri ile olan yakın ilişkilerin 

artarak devam edeceğini 
söyledi. Dündar, “Balkan 
ülkelerinde düzenlediğimiz 
etkinliklerin manevi hazzı 
çok farklı. Farklı dil, din ve 
kültürden insanın bir araya 
geldiği bu etkinlikler, başta 
bölge barışı olmak üzere, 
dostluk ve kardeşlik duy-
gularının gelişmesine bü-
yük katkı sağlayan bu et-
kinliklerimiz bundan sonra 
da sürecek” dedi.


