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“İstanbul Efendisi“ oyunu Kırcaalili tiyatro severlerle buluştu

Geçen hafta Cumartesi (10 
Ocak) İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı (İBB) Şe-
hir Tiyatroları, Kırcaali Devlet 
Tiyatrosu salonunda konuk 
olarak Musahipzade Celal’in 
“İstanbul Efendisi” adlı oyunu 
sergiledi. Sofya Büyükelçisi 
Sayın Süleyman Gökçe’nin 
desteğiyle gerçekleşen temsil 
Kırcaalililer tarafından büyük 
ilgi gördü. Kırcaali ilindeki tüm 
belediyelerin eşgüdümüyle 
bölgeden 600’den fazla soy-
daş oyunu büyük bir ilgi ve 
beğeniyle izledi. 
İzleyiciler arasında HÖH 

Resmiye MÜMÜN Kırcaali Milletvekilleri Erdinç 
Hayrullah, Şabanali Ahmet, 
Mustafa Ahmet, T.C. Sofya 
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Şenol Genç, T.C. Filibe Baş-
konsolosu Alper Aktaş ve tüm 

konsolosluk çalışanları, Kırca-
ali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif, Cebel Bele-
diye Başkanı Bahri Ömer, Ar-
dino Belediye Başkanı Resmi 

Murat, Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, Kru-
movgrad Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet ve Kirkovo 
Belediye Başkanı Sali Rama-
dan, Kırcaali ve Haskovo Böl-
ge Müftüleri Beyhan Mehmet 
ve Basri Eminefendi, bölgede-

ki soydaş derneklerin başkan-
ları yerlerini aldılar. 
Ayrıca Türkiye’den gelen İs-

tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı (İBB) Şehir Tiyat-
roları Genel Sanat Yönetmeni 
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Adım Adım Ata Topraklarında
“Osmangazi-Kırcaali Kardeş 

Belediyeler Yerel Basın Buluş-
ması” projesi kapsamında 11-
14 Aralık tarihlerinde Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. Hasan 

Azis’in başkanlığında basın 
mensuplarından oluşan 12 kişi-
lik bir heyet Bursa’ya ziyarette 
bulundu. Kırcaali Haber’i tem-
silen muhabir Resmiye Mümün 
heyette yer aldı. Ziyaretin amacı 
Osmangazi Belediyesi’nin çalış-

malarını yerinde incelemek, Kır-
caali ve Bursa’da çalışan medya 
mensupları arsında ikili ilişkiler 
kurmak ve deneyim alışverişin-
de bulunmaktır. 

G e ç e n  K a s ı m  a y ı n d a 
Kırcaali’de iki kardeş beledi-
yenin gerçekleştirdiği Aşure 
Günü etkinliğinde hazır bulu-
nan Osmangazi Belediye Baş-

Sayfa 6’da

Sayfa 6’da

Filibe'de tarihi cami kundaklandı
Filibe'de kundaklanan tarihi Hüdavendigar 
Camisinin girişinde çıkan yangın kısa 

sürede söndürüldü.
Filibe Emniyet Müdürlüğün-

den yapılan açıklamada, halk 
arasında Cumaya Cami ola-
rak da bilinen camiyi hedef 
alan bir saldırganın kundak-

lama girişiminde bulunduğu 
belirtildi. 
Görgü tanıkları, caminin 

girişine akaryakıt döken sal-
dırganın yangını başlattıktan 
sonra olay yerinden kaçtığını 
söyledi. 
Yangının, caminin bekçisi 

tarafından kısa sürede sön-
dürüldüğü kaydedildi. 
Saldırgan, bir benzin istas-

yonundan akaryakıt almaya 
çalışırken polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Filibe Bölge Savcılığı Söz-

cüsü Galina Andreeva, adı 
açıklanmayan saldırganın, 
tarihi ve kültürel değere de-

ğere sahip mülke zarar ver-
mek ve akaryakıt hırsızlığı 
yapmak suçlamasıyla yargı-
lanacağını söyledi. 
Daha önce 2005 ve 2006'da 

çeşitli şiddet eylemlerine ka-
tılmaktan iki kez hüküm giyen 
saldırganın, 2014'te de cinsel 
tacizde bulunmak ve teca-
vüzden 4,5 yıl hapis cezası-
na çarptırıldığı öğrenildi. Ka-
rarı temyiz eden saldırganın, 
mahkeme süreci hala devam 
ettiği için serbest olduğu be-
lirlendi. 
Osmanlı İmparatorluğu dö-

neminde 1421-1451 yılları 
arasında inşa edildiği sanılan 
Hüdavendigar Cami, son yıl-
larda çeşitli ırkçı saldırıların 
hedefi olmuştu.
               
                  Anadolu Ajansı
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Başkonsolos Alper Aktaş: “Kırcaali, Edirne 
Belediyesi İle Kardeş Şehir Olacak”

Türkiye Cumhuriyeti Fi-
libe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Kırcaali’yi ilk res-
mi ziyaretinde bulundu. 
Sayın Aktaş’a Muavin 
Konsolos Murat Muhaci-
roğlu ve Ticaret Ataşesi 
Barış Yeniçeri eşlik etti-
ler. Kırcaali’nin yeni Valisi 
İliya İliev ile görüştükten 
sonra Başkonsolos, Mer-
kez Camii’nde Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis ile birlikte cuma na-
mazını kıldı. Daha sonra 
Aktaş’ın Kırcaali Bele-
diye Başkanı ile maka-
mında görüşmesininar-
dından basın toplantısı 
düzenlendi. Hasan Azis, 
Başkonsolos ile Türk işa-
damlarının da katılımıyla 
Kırcaali’de düzenlenen iş 
forumlarında görüştükle-
rini paylaştı. “Başkonso-
losun şehrimize yaptığı 
ilk ziyaretleriyle gelecek 
çalışmalarına dair işaret-
ler verdi. Onun buraya 
her gelişi Kırcaali’ye ya-
tırım imkanlarının geniş-
letilmesi ile ilgilidir. Bizim, 
Türkiye’deki kardeş bele-
diyelerle kültürel ilişkile-
rimizi geliştirmek önce-
likli konumuzdur. Başka 
odaklandığımız konu da 
kardeş belediyelerden 
okullarla bağlantıların 
geliştirilmesidir. Ayrıca 
her görüşmelerimizde 
turizm konusunda iki 
ülke arasında çözülme-
si gereken sorunları ele 
alıyoruz. Ayrıca yerel 
yönetimin Türkiye bele-
diyeleriyle ilişkileri geliş-
tirme imkanları üzerinde 
de konuştuk. Başkon-
solosa görevinin başın-
da başarılı çalışmalara 
imza atmasını diliyorum. 
Türkiye’den Bulgaristan’a 
ve  Bu lga r i s t an ’dan 
Türkiye’ye daha çok 
yatırımlar yapılmasını 
diliyorum. İkinci yerde 
Türkiye ile kültürel ilişki-
leri sadece yerel düzeyde 
değil, ulusal düzeyde de 
genişletilmesini diliyo-
rum. Ayrıca Türkiye’den 
Kırcaali’ye daha fazla tu-
ristlerin gelmesini ve biz-
lerin de Türkiye’yi daha 
sık ziyaret etme imkanı-
mız olmasını umut ediyo-
rum” dedi. 
Başkonsolos Alper Ak-

taş, şahsı ve tüm mesai 
arkadaşları adına beledi-
ye başkanına teşekkürle-
rini sundu. Göreve başla-
dığı 11 Eylül’den bu yana 
Kırcaali’ye yaptığı 12.zi-
yareti olduğunu belirten 
Başkonsolos, “Bugünün 
benim için ayrı önemi var. 
Bugün Sayın Vali ve Be-

lediye Başkanı ile resmi 
olarak görüştük. Kırca-
ali’deki önde gelen Türk 
yatırımcılarını da ziyaret 

edeceğiz. Gerek Beledi-
ye Başkanı ile gerek ise 
Vali ile yaptığımız gö-
rüşmede hep olumlu hu-
susları öne çıkardık. Ben 
şahsen Kırcaali’nin çok 
büyük bir potansiyeli ol-
duğunu düşünmekteyim. 
Bu potansiyeli en iyi şe-
kilde kullanmamız gere-
kir” dedi. Türkiye’den na-
sıl daha fazla işadamların 
Kırcaali’ye gelebilecekleri 
hususlarını ele aldıklarını 
ifade eden Sayın Aktaş, 
“Benim yaptığım ince-
lemelerde Kırcaali’nin 
çok büyük bir alışveriş 
merkezinin olmadığını 
gördüm. Sayın Belediye 
Başkanı buna ilişkin bize 
4-5 proje gösterdi. Bizler 
Filibe Başkonsolosluğu 
çalışanları olarak Kırca-
ali gibi önemli bir şehrin 
içinde sinema kompleksi 
de olan bir alışveriş mer-
kezine ihtiyaç duyulduğu-
nu düşünmekteyiz” diye 
altını çizdi. 
Bundan önce de olduğu 

gibi iki ülke arasındaki 
ticaret ve ekonomi ilişki-
lerin arttırılması için elin-
den geleni yapacaklarını 
belirtti. “2014 yılı sonu iti-
bariyle iki ülke arasında-
ki ticaret hacmi yaklaşık 
5 milyar dolardır. Bizler 
ikili ticaret hacmini çok 
kısa bir sürede 10 milyar 
dolar seviyesine yüksel-
tilebileceğine yürekten 
inanıyoruz. Onun dışın-
da Sayın Başkanımızla 
nasıl daha fazla Türk tu-
ristini Kırcaali ve çevresi-
ne çekilebileceği konusu 
üzerinde de konuştuk. 
Eğer vize konusunda 
gerekli esneklik mer-
kez hükümet tarafından 
gösterilirse biz özellikle 
hafta sonu çok sayıda 

Türk turistinin Kırcaali’ye 
gelebileceğinden eminiz. 
Sayın Başkanımız da za-
ten altyapı olarak otelci-

lik anlamında Türkiye’den 
gelecek turist sayısını 
kaldırabilecek imkanların 
olduğunu belirtti. Bunun 
dışında Sayın Belediye 
Başkanı ile kültürel işbir-
liği alanında da fikir teati-
sinde bulunduk. 10 Ocak 
2015 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
Tiyatrosu Kırcaali’ye ge-
lecek ve İstanbul Efendisi 
isimli oyun burada sergi-
lenecek. 
Kırcaali’nin Türkiye’de 

birçok şehir ile kardeşlik 
ilişkisi var. Edirne Be-
lediyesi ile Kırcaali Be-
lediyesi arasında da bir 
kardeş kent ilişkisini ku-
rulması için çalışmalar 
yürütülüyordu. Biz Türk 
tarafı olarak gerekli her 
türlü işlemi yaptık. Bugün 
Kırcaali’ye yaptığımız bu 
resmi ziyaret vesilesiyle 
artık Kırcaali’nin yeni bir 
kardeş şehri olduğunu 
memnuniyetle sizin dik-
katinize getirmeyi istiyo-
rum ” diye açıkladı. 
Basın mensupların so-

ruları üzerine Başkonso-
los, Kırcaali’de alışveriş 
merkezlerine ilişkin 5 pro-
jenin Türkiye’de gerekli 
reklamını yapacaklarını 
ve ilgi duyabilecek Türk 
işadamlarını Kırcaali’ye 
davet edeceklerini söy-
ledi. Aktaş, “Biz stabil 
bir yatırım politikası iz-
lemiyoruz, biz hırslı ve 
gittikçe artan bir yatırım 
politikası izliyoruz. Türk 
özel sektörü yurt dışında 
yatırım yapmaya hazır. 
Zaten Avrupa bölgelerin-
de ve dünyanın geri kalan 
bölgelerinde de çok sayı-
da yatırımı var. Türk eko-
nomisinde büyüme hızı 
arttıkça yurt dışındaki 
yatırımlarımız da haliyle 

artacak. Büyük yatırım-
lar sadece büyük potan-
siyeli olan yerlere yapılır. 
Ben şahsen Kırcaali’nin 

çok büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu düşünü-
yorum. Zaten Sayın Be-
lediye Başkanımız 2003 
yılından beri aynı şeyi 
söylüyor. Biz Sayın Bele-
diye Başkanı ile çok gü-
zel bir sinerji yakaladık, 
birlikte önemli işlere imza 
atacağımıza inanıyorum. 
Kırcaali yetkili lerden, 
Kırcaali halkından gelen 
tüm projeleri biz ilgili Türk 
makamlarına ileteceğiz, 
Türk işadamlarını bu ko-
nuda bilgilendireceğiz. 
Bugün bu ziyarette Baş-
konsolosluğu Ticaret Ata-
şesinin bulunması da bir 

tesadüf değildir” dedi. 
Türk yatırımcılarının 

ifade ettiği Kırcaali’de 
işgücü sorununun nasıl 
çözülebileceği sorusuna 
Başkonsolos, “Öncelikle 
ben bu tespite katılmıyo-
rum. Türk işadamı bura-
ya yatırım yaptığı zaman 
fabrikasında çalıştıracak 
insan bulur. Kırcaali stra-
tejik anlamda çok önemli 

yerde. Böylesi stratejik 
öneme sahip şehirde 
yatırım yapmak pek çok 
avantajı beraberinde ge-
tiriyor. İlk başta ürettiğiniz 
malları büyük bir pazara 
satma şansı doğuyor. 
Geniş anlamda baktığı-
mızda da Avrupa pazarı 
zaten sizin önünüzde. 
Onun dışında ekonomi-
nin temel kurallarından 
biri de arz talep dengesi. 
Eğer biz buraya Türk ya-
tırımcısını getirebilirsek, 
peşinden istihdam da 
getirebiliriz” diye cevap 
verdi. 
Kırcaali’nin büyük po-

tansiyelinin önemli bir 
yanının da hoşgörü or-
tamı olduğunu belirte-
rek, “Kırcaali’ye yaptığım 
11.ziyarette Sayın Bölge 
Müftüsü ve Papaz Efendi 
ile birlikte bir öğle yemeği 
yedik. Kırcaali’de farklı et-
nik gruplardan insanların 
bir arada hoşgörü içeri-
sinde yaşıyor olmasından 
son derece mutluyum. 
Böyle bir ortamın tüm 
Bulgaristan, Balkanlar ve 
dünya coğrafyasında da 
hakim olmasını dilerim” 
dedi. Kırcaali’de en çok 
sevdiği şey sorusuna, 
“Sayın Belediye Başkanı-
nı en çok seviyorum“ diye 
şaka yapsa da, “Dediğim 
gibi bu 12.gelişim. Büyük 
müzeyi de dolaştık. En 
çok sevdiğim şeyi ciddi 
olarak sorarsanız bölge-
nin doğal güzelliği diye-
bilirim. Doğal güzelliğini 

çok seviyorum. Umarım 
bozulmaz” cevabını verdi. 
Be led i ye  Başkanı , 

Kırcaali’nin içinde ve çev-
resinde alışveriş merkez-
leri kurulmasına ilişkin 5 
proje gösterdi. Bunların 
farklı şirketler tarafından 
teklif edildiğini belirtti. 
Kırcaali’de artık yeterince 
süpermarketler olduğunu 
ve bir alışveriş merkezine 

ihtiyaç duyulduğunu ifade 
etti. Bir şehirde alışveriş 
merkezinin olmasının 
daha yüksek statüsü-
nü belirlediğine dikkat 
çekti. 2008-2009 yılında 
Kırcaali, Haskovo, Smol-
yan, Pazarcık, Komotini 
(Gümülcine), İskeçe ve 
Aleksandropolis’in (De-
deağaç) potansiyelini 
araştırdıklarını açıkladı. 
Yunanistan’dan haf ta 
sonu çok sayıda vatan-
daşın Edirne’deki alışve-
riş merkezlerini ziyaret 
ettiklerine dikkat çekti. 
Yunanistan’dan başka 
Kırcaali’nin komşu illerin-
den de insanların böyle 
bir amaçla Kırcaali’ye 
gelmeler ine belediye 
başkanı olarak sevinece-
ğini ifade etti. Bu konuda 
ciddi hazırlıkları olduğunu 
belirtti. Alışveriş merkezi 
yapılması istenildiğinde 
teklif edilebilecek uygun 
belediye arazilerin bulun-
duğunu söyledi.  
Daha sonra Filibe Baş-

konsolosu Alper Aktaş, 
Belediye Başkanına Türk 
kahvesi, kahve fincan ta-
kımı ve badem ezmesi 
hediye etti. Basın men-
suplarını Filibe Başkon-
solosluğuna Türk kahvesi 
içmeye davet etti. 
Ardından Hasan Azis de 

konuğuna Rodoplar’da 
çok rastlanan yarı değerli 
bir taş olduğunu belirte-
rek ahat taşı tablosu he-
diye etti. Bu taşın uzun 
ömür, başarı ve kısmet 

getirdiğine inanıldığını 
ifade etti. 
Sayın Aktaş, bu vesiley-

le Kırcaali halkına yeni 
yılda huzur, sağlık ve 
mutluluklar diledi. 
Başkonsolosu’n ziyaret 

programı Kırcaali’de en 
büyük Türk yatırımları 
olan Şahinler ve Teklas 
fabrikalarını ziyaretle de-
vam etti.

Resmiye MÜMÜN
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Kardelenlerin MüjdesiKırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği çatısı 
altında faaliyet yürüten 
Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü üyesi şair - ya-
zar Şefika Refik'in "Her 
gün yaşamak" ilk şiir ki-
tabının ön kapağında iki 
kardelen resminin oluşu 
dikkatimi çekmişti. Bilin-
diği gibi, kardelenler bir 
gelenin müjdeleyicisidir. 
Aradan çok geçmedi ki, 
bu da ispatlandı.
Geçen,  11 aralık 

2014, perşembe ak-
şamı Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği ve Güney 
Bulgar istan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 
desteğiyle sözünü etti-
ğimiz kardelenler ede-
biyatsever Kırcaalilere 
müjdelerini verdiler; 
Şefika Refik ikinci şiir 
kitabı "Hüzün Mısraları" 
ile Çağdaş Bulgaristan 
Türk Edebiyatına emin 
adımlarını atmış oldu.
Kültür Derneği salo-

nunda müzik eşliğinde 
muhteşem sunuculuk 
yapan Ömer Hüseyin, 
sakin, artistik konuş-
ması ve akıcı şiir oku-
masıyla yüzden fazla 
edebiyatseverin gönlü-
nü fethetti. 
Etkinliğe katılanlar 

arasında Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü üyele-
ri, Edirne'den Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Hatipler, 
TC Edirne Kültür ve Tu-
rizm İl Müdürü Ahmet 
Hacıoğlu, Gümülcine 
Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği Başkanı 
Sami Toraman yerlerini 
almışlardı. 
Onların yanı sıra Şefi-

ka Refik'in öğrencileri, 
öğretmen arkadaşla-

rı, yakınları ve dostları 
tanıtıma katılımlarıyla 
böyle sevindirici bir ak-
şamda şairi yalnız bı-
rakmadılar.
Kitabın tanıtımını ya-

pan ve aynı zamanda 
kitabın önsözünün ya-
zarı, Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Mustafa Hatipler 
yaptı. Konuşmasında: 
"Bu akşam, burada 
Arda'nın yüreğine, Kır-
caali toprağında yetiş-
miş bir şairin, dizelerini 

bırakmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Arda'nın 
yüzünü yıkadığı nehir 
gibi güzel insanların 
olduğu Kircaali'de şiir 
konuşmanın tar ifsiz 
onuru ile hepinizi se-
lamlıyorum. 
Gerçekten de edebi 

sanatlar içinde şiirin 
yeri ve gücü apayrıdır. 
Durgun bir sudan daha 
çok delişmen bir nehir-
dir şiir. Bu nehrin hangi 
düzlükleri ayağı kaldıra-
cağı, hangi dağları delip 
geçeceği bilinmez. Bu 
nehir; bazen Sadi Şira-
zi olur coşar, bazen Ni-
zami olur akar. Bazen 

Fuzuli olur, başını taş-
tan taşa vurmak için... 
Bu nehir bazen Yunus 
olur, bazen Mevlana... 
Bu nehir Yahya Kemal 
olur, Cahit Sıtkı olur, 
Orhan Veli olur, Nazım 
Hikmet olur akar, akar, 
akar...

Yoluna giderken sus-
maz bu nehir. Bu ne-
hir, Ardayla birleşir, 
Kırcaali’ye varır Şefika 
Refik Hanım'ın dilinde, 
yüreğinde:

"Farz et ki,
Gittin rüzgârın sesine 

kapılarak uzaklara. 
Kurumuş bir yaprak,
Dalları kırık bir ağaç 
Ve
Yarım kalmış bir sevda
Bıraktım kendimden 

sana..." diye yoluna de-
vam eder...
Şefika Refik sade-

ce ş i i r  yazmamış; 
Rodoplar'da birikmiş 
ne kadar hüzün varsa 
yüreğinde damıtmış o 
hüzünleri ve mısralarını 
onların kokusuyla yaz-
mış. Belki de bir top kor 
ateş yapmış Rodopla-
rın o hüznünü ve sonra 

bütün şiirlerini o ateşte 
ısıtmış. 
Şefika Refik sadece 

şiir yazmamış; Arda'nın 
sularında sakladığı, 
gurbet te, sevdada, 
umutta ve yaşama se-
vincinde yıkamış keli-
meleri ve şiirlerini öyle 

yazmış... Belki de o 
yüzden delişmen bir hü-
zün, delişmen bir tutku, 
gizli bir gurbet saklı ke-
limelerinde.
Elbette bundan ibaret 

değil Şefika Refik'in 
şiiri. O gurbette kalmış 
bir Türkçe'ye yalnızlık 
yaşatmamıştır mısrala-
rında.
N e t i c e  o l a r a k 

Rodoplar'ın hüznünde 
buğulanmış, Arda'nın 
sularında yıkanmış, 
Yunus'un, Mevlâna'nın, 
Aşık Veysel'in kayna-
ğından beslenmiş ke-
limelerle yazılmış bir 
şiirdir Şefika Refik'in 
"Hüzün Mısraları"...
Böyle gönül alıcı bir 

tanıtım konuşmasın-
dan dolayı Sayın Yrdm. 
Doç. Dr. Mustafa Hatip-
ler sürekli alkışlandı. 
Şair Habibe Hasan 

söz aldığında özetle: 
"Yazarların, şairlerin, 
ressamların, bir söz-
le sanatçıların eserleri 
yüreklerinin sessiz çığ-
lıklarının bir abidesidir. 
Biz bu akşam genç 
bir yüreğin sevgisini, 
hüznünü hissediyor, 
paylaşıyoruz hep be-
raber. Ben "Hüzün 
Mısraları'nı" okuduktan 
sonra kendi kendime; 
şairler gerçekten kay-
bolan ruhlarının parça-
larını aramakla meşgul, 
dedim. Ben şiirin artık 
tamamen canlandığına 
inananlardanım. Çünkü 
bu kadar kısa bir zaman 
zarfında böylesine sık-
ça bir araya toplanma-
mızdır şiiri sevmek. O 
yüzden öncelikle Ömer 
Lütfi Kültür Derneği ça-
tısı altında barınan Kır-
caali Türk Kültür Sanat 
Derneği Başkanı Sayın 
Müzekki Ahmet'e şiire, 

şaire, yazara ve yazı-
lanlara değer verdiği 
için, kucak açıp bağrına 
bastığı için, şükranları-
mı sunmak istiyorum. 
Şefika demek, şefkat 

demek, merhamet de-
mek, esirgeyen, acıyan 
demek. Ağlayanla ağla-
yan demek...
Şefika... ve onun "Hü-

zün Mısraları"...
Hüzün! ‘Neden ve niye 

hüzün’, diye soranlar 
vardır herhalde. Hüzün 
deyip de geçmeyin. O 
uzun yazılan bir kelime-
dir... Ama insan hüzün-
lenince içinin dopdolu 
olduğunu o zaman his-
sedebiliyor. 
Hüzün mü - işte ‘Hü-

zün Mısraları’ ve onları 
bizlere biz olduğumu-
zun unutulmamasını 
öğretmeye çalışan, 
çaba sarf eden genç 
bir öğretmen, bir Rodop 
şairi Şefika Refik. 
Ben serbest nazımda 

yazılan şiirlerin bir ba-
ğımlısıyım. Ince ince 
dokuyarak derinden 

duyguları ilmek ilmek 
çözerek ön planda 
tutmanın ustası olan 
bu genç şaireyi sözel 
ifadelerine tutkun biri 
olduğunu kanıtladığını 
görüp onu tebrik etme-
nin çok anlamlı olduğu-
nu vurgulayarak, tebrik 
etmek istiyorum", diye 
ifade etti.
Edirne Kültür ve Tu-

rizm İl Müdürü Sayın 
Ahmet Hacıoğlu kısa 
konuşmasında tanıtılan 
kitabın müellifini tebrik 
ederken, Kırklareli do-
ğumlu olmuş olsa da 
Deliorman kökenli oldu-
ğunu belirtti. Ve kendi 
kendine sorduğu: "Biz 
mi gurbetteyiz, yoksa 
onlar mı gurbette?" so-
rusuna "Galiba bizler 
gurbetteyiz", diye yanıt 
verdi. 
Etkinliğin sonunda 

söz alan Şefika Refik'in 
heyecanlı olduğunu 
gözlerden kaçmadı. 
İkinci şiir kitabı "Hü-
zün Mısraları'nın" çık-
masında emeği geçen 
herkese teşekkürlerini 
sundu. Tüm katılımcıla-
ra kitabından birer tane 
imzalayıp hediye etti.
               Durhan ALİ

      DOSTLUKLAR

Dostlar gördüm dostluk için can veren
Dostlar gördüm yollar aşıp yardım eden
Dostlar gördüm düşerken elinden tutan
Dostlar gördüm düşerken arkanda iten

Dostlar gördüm derdine derman olan
Dostlar gördüm düştüğüne sevinen
Dostlar gördüm elinden ekmek yiyen 
Yüzüne gülüp arkandan hançerleyen

Dostlar gördüm omzunda ağlarsın
Dostlar gördüm dost mu diye şaşarsın
Dostta gördüm sevgiyi ve hürmeti
Dostta gördüm yalanı, ihaneti

Dost değil ki güneşli günde gölgen olan
Dost değil ki bulutlu günde yok olup giden
Dost dediğin kötü günde yanında
Dost dediğin sevgi dolu kalbinde

Dostunun ol dert ortağı, ver yüreğini
Dostun varsa kimse bükemez bileğini
Dostunun her zaman bil kıymetini
İyi bir dost aratmaz kardeşini

Hakiki dost bir hazinedir, inan
Onu gözü gibi korumalıdır insan
Ak günün dostları hiç olmayalım
Dostlukları boş yere harcamayalım!

                                Aygül GAVAZOVA 
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Doç. Dr. Yüksel Özkan, Bulgarlaştırma Sürecini 
“Soya Dönüş” olarak nitelendirilmemesini istedi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’in 
başkanlığında basın men-
suplarından oluşan bir 
heyet, 12 Aralık’ta Bursa 
BAL-GÖÇ Başkanlığını 
ziyaret etti. Heyet Genel 
Başkan Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ve diğer yönetici-
ler tarafından karşılandı. 
Doç. Dr. Özkan Bulgarca 
yaptığı konuşmasında, 
“Sizleri BAL-GÖÇ Baş-
kanlığında karşılamaktan 
şeref duymaktayız. Sizler-
le birçok kez karşılaştık. 
Bursa bir Balkan şehridir. 
Nüfusu 3 milyon. Onların 
yüzde 65’i Balkan ülkele-
rinden göçmenlerdir, 400 
bin kişi Bulgaristan do-
ğumludur. Bu yüzden on-
lar Bulgaristan ile Türkiye 
arasında olduğu gibi tüm 
Balkan ülkeleri arasın-
da büyük bir köprü oluş-
turmaktadır. Türkiye’de 
çifte vatandaşlığa sahip 
400 bin Bulgaristan göç-
meni mevcut. Onlardan 
150 bin seçimlerde oy 
kullanma hakkı var. Ba-
sın mensuplarının sade-
ce seçimlerde Bursa’ya 
veya Türkiye’ye gelmele-
rini istemiyoruz. Daha sık 
buraya gelmenizi isteriz. 
Bu bölgede BAL-GÖÇ’ün 
Bandırma’dan İnegöl’e ka-
dar 9 şubesi var. Balkan 
Göçmenleri Federasyo-
numuz var. Aynı zamanda 
bu federasyonun Genel 
Başkanıyım. Bursa BAL-
GÖÇ ve şubelerinden 
başka BAL-GÖÇ İzmir, 
BAL-GÖÇ Yalova, Koca-
eli BAL-TÜRK ve İstanbul 
Kartal Balkanlılar Kültür 
ve Dayanışma Derne-
ği Federasyon üyesidir. 
Yaklaşık 100 bin göçmen 
bu federasyonun üyesidir. 
Federasyon, Birleşmiş 
Milletlerin Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi (EKO-
SOK) üyesidir. Ben Bal-
kanlardan yüzlerce göç-
menin temsilcisi olarak ve 
sizler de basın mensupla-
rı olarak gerçekten büyük 
bir sorumluluk taşıyo-
ruz. Sizler, topluluklar ve 
halklar arasında hoşgörü 
ve barışın oluşmasında 
büyük rol oynuyorsunuz. 
Bu yüzden her şeyi ken-
di görüşünüzü katmadan 
objektif yansıtmak zo-
rundasınız” diye kaydetti. 
Doç Dr. Yüksel Özkan, 
Türkiye basınında bazen 
Bulgaristan Türkü yerine 
“Bulgar Türkü ”ifadesinin 
kullanılmasının çok yan-
lış olduğunu vurguladı. 
Belediye Başkanı Hasan 

Azis’in çalışmalarını ta-
kip ettiklerini ve gerçek-
ten Kırcaali, il ve tüm ülke 
açısından önemli proje-
lere imza attığını belirtti. 
Kırcaali’nin kardeş Bursa 
Osmangazi Belediyesi 
ile de farklı projeler ger-

çekleştirdiğini ifade ede-
rek, Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. İsmail Selimoğlu’nun 
aynı zamanda Bal-Göç 
Genel Başkan Yardımcı-
sı olduğuna dikkat çekti. 
Özkan, ”Hoşgörü, dost-
luğun güçlendirilip, her 
alanda işbirliği yapılması 
yönünde çalışmalar yürü-
tülmüştür. İşadamları olan 
üyelerimiz var. Son üç yıl-
da iş forumları düzenleyip 
Bulgar ve Türk işadamla-
rı arasında görüşmeler 
sağladık. Bulgaristan’da 
erken genel seçimlerden 
sonra Meclise 8 parti ve 
koalisyon girdi. Bence 
onlar 8 parti değil, koalis-
yonları oluşturan partilere 
bakılırsa 14’dür. Ataka li-
deri Volen Siderov seçim-
lerden sonra `Meclis’te 44 
parti var` demişti. Belki de 
haklıdır. Maalesef, son 
zamanlarda aşırı, ırkçı ve 
milliyetçi partilerin temsil-
cileri yabancı düşmanlığı 
söylemleri etnik barışa 
zarar vermektedir. Siz-
ler de biliyorsunuz, söz 
konusu Vatanseverlik 
Cephesi ve eş başkan-
larının kullandığı söylem-
ler. Onların Bulgar Devlet 
Televizyonu’nda yayın-
lanan Türkçe Haberlerin 
kaldırılmasına yönelik ve 
başka taleplerini doğru 
bulmuyoruz” diye ifade 
etti.

Doç Dr. Yüksel Özkan, 
1978 yılında Plovdiv (Fili-
be) şehrinde lise eğitimin-
den sonra Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç ettiğini ve 

dermek temsilcisi olarak 
yaptığı ziyaretlerin dışın-
da burada kalan akraba-
ları ve Bulgar dostlarını 
da sık sık ziyarette bu-
lunduğunu paylaştı. BAL-
GÖÇ’ün siyasi bir parti 
olmadığının altını çizerek, 

bazı medyaların bu sivil 
toplum kuruluşunu sanki 
bir partinin temsilcisiymiş 
gibi tanıttıklarını ifade etti. 

Bunun böyle olmadı-
ğını belir terek, örnek 
olarak Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte 
Bulgaristan’da Biser ve 
Asparuhovo köylerindeki 
selzedelere gıda ve giysi 
yardımında bulunduklarını 
hatırlattı. 

Gazeteciler in dürüst 
ve vicdanlı olmaları ge-
rektiğinin altını çizerek, 
Bulgarlaştırma sürecinin 
sıkça Bulgaristan bası-
nında Vızroditelen protses 
(Soya Dönüş) olarak gün-
deme getirilmesinin çok 
yanlış olduğunu vurgula-
dı. Todor Jivkov tarafın-
dan “Soya Dönüş” olarak 
adlandırılan asimilasyon 
politikasının Bulgaristan 
tarihinde siyah bir sayfa 
olduğunu ve suçluların 
mahkemede yargılanma-
ları gerektiğini vurguladı. 

Gazetecilerin soruları 
üzerine Doç. Dr. Özkan, 
Türkiye’de 2 milyon sığın-
macı olup Bursa’da kayıtlı 
30 000’den fazla Suriyeli 
sığınmacı olduğunu be-
lirtti. Hekim olarak ça-
lıştığı hastanede onları 
ücretsiz tedavi ettikleri-
ni paylaştı. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde bu-
lunan kampların dışında 
devletin sığınmacıları ko-
nutlara yerleştirdiği ve her 
türlü yardımda bulunmaya 
çalıştığı belli oldu. BAL-
GÖÇ olarak, ayrıca Türk 
işadamlarının da Suriye-

lilere kapılarını açtıkları 
ve çalışanlarına yardımcı 
olmaya çalıştıkları ifade 
edildi. Doç. Dr. Özkan, 
Türkiye’de kurulan Pomak 
Dernekleri Federasyonu 
(PODEF) ile hiçbir bağ-
lantıları olmadığının altını 

çizdi. BAL-GÖÇ üyeleri-
nin etnik mensubiyetine 
bakmadıklarını ve Balkan 
ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen herkesi kabul et-
tiklerini belirtti. “Özellikle 
vurgulamak istiyorum ki, 
Bulgaristan’da, bizim ül-
kemizde de izlediğimiz 
bazı konular var. Bulgaris-
tan basınını da takip edi-
yoruz. Radikal hareketleri 
hangi dine mensup olursa 
olsun, hangi görüşe olur-
sa olsun, kesinlikle kabul 
etmemiz mümkün değil. 
Yargıya yansımış olaylarla 
ilgili BAL-GÖÇ fikir beyan 
etmez. Bizim her alanda 
faaliyetlerimizin temelinde 
barış, hoşgörü ve kardeş-
lik prensipleri yatmaktadır. 
BAL-GÖÇ 30 yıllık bir der-
nek. Konuşacak çok şey 
var, sık sık gelin” dedi. 
Dernek üyelerinden Ar-
dino kökenli rahmetli Ali 
Durmaz’ın kurduğu şirke-
tin Türk ekonomisine kat-
kıda bulunarak ve 60’dan 
fazla ülkeye makine sa-
nayi üzerinden ihracat 
yapan büyük bir holding 
olduğunu belirtti. Kuru-
luşun şu anda vagon ve 
metro ürettiğini paylaştı.

Ali Durmaz’ın kızı Fatma 
Durmaz Yılbirlik’in Polon-
ya Fahri Konsolosu olarak 
atandığını belirtti. Doç Dr. 
Yüksel Özkan, Bulgar hal-
kının gelecek Noel Bay-
ramlarını tebrik ederek, 
yeni yılın sağlık, mutluluk, 
kısmet ve ülkeye daha iyi 
bir gelecek getirmesi te-
mennisinde bulundu. 

Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, Doç Dr. 
Özkan’a Bulgarca konu-
şarak heyete saygı gös-
terdiği için gazeteciler 
adına teşekkür etti. Sayın 
Azis, “Bizlerin yönetici 
olarak yaptığımız çalış-
maları basının nasıl yan-
sıttığı çok önemlidir. Bu 
yüzden bu ziyarete büyük 
önem vermekteyiz. Uzun 
zamandır heyette yer alan 
gazetecilerle diyalog şek-
linde çalışıyoruz ” dedi. 
İlk defa Kırcaali’deki ba-
sın mensuplarından olu-
şan bir heyetin seçimden 
önce değil de, seçimler-
den sonra Bulgaristan 
Türklerinin çoğunlukta 
yaşadıkları Bursa’yı ve 
ilk olarak da Türkiye’deki 
Bulgaristan vatandaş-
larını temsil eden BAL-
GÖÇ’ün ziyaret ettiklerine 
dikkat çekti. BAL-GÖÇ’ün 
sadece seçimlerde değil, 
birçok alanda her gün ça-
lışan bir kuruluş olduğu-
nun altını çizdi. 

Heyet adına teşekkür 

eden Belediye Başka-
nı, Doç Dr. Özkan’a, 
“Kırcaali’yi daima kalbi-
nizde taşıyacağınızdan 
eminiz” diyerek Kırcaali’yi 
tanıtan fotoğraf kitabını 
hediye etti. BAL-GÖÇ ta-
rafından da heyette yer 
alan herkese derneğin 
logosunu taşıyan birer 
bardak hediye edildi. 

Görüşmede Bursa BAL-
GÖÇ Başkan Yardımcısı 
Sadık Yılmaz ve yönetim-
de yer alan BALKANSİ-
AD Yönetim Kurulu Üyesi 
Süleyman İnan, işadam-
ları Mümün Kayraklı ve 
Hüseyin Yüksel hazır bu-
lundular. Sayın Kayraklı, 
Türklük mücadelesi ga-
zilerinden ve Cebel Ma-
yıs Olayları organizatör-
lerinden birisidir. Olaylar 
sırasında milis güçleri ta-
rafından dövülen ve 1989 
yılında Türkiye’ye yaralı 
olarak sınır dışı edilen 
gazi, Cebel’de kurulan 19 
Mayıs Derneği’nin Bursa 
Şubesi Başkanı’dır.

Resmiye MÜMÜN

Köy muhtarları, Momçilgrad 
Devlet Orman İşletmesi’nden 

güvenoyunu çekiyor
Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi yerleşim yeri muh-

tarları, Belediye Başkanı Akif Akif’in de desteğiy-
le Momçilgrad Devlet Orman İşletmesinden gü-
venoyunu geri alıyorlar. Onlar doğal afetleri, yan-
gınları, olağanüstü durumları önleme veya kontrol 
altına alma olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak 
için yangın söndürme ekiplerinin oluşturulmasına 
katılmayı reddediyor. Karar, Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif ile gerçekleştirilen olağanüstü 
çalıştay esnasında oybirliğiyle alındı.

Muhtarlar aldıkları kararla ilgili, “Devlet Orman 
İşletmesi hiçbir şekilde Momçilgrad ilçesinin çı-
karlarını savunmuyor, tam aksine yerleşim yer-
lerinin muhtarlarını hedef alıyor” açıklamasını 
yaptılar. Konuyla ilgili tüm nedenlerin açıklandığı 
kamuoyuna açık mektup hazırladıkları belli oldu. 
Temel gerekçeler olarak işletmede görevli Şukri 
Halid’in Nanovitsa (Alibey Konağı) bölgesi vatan-
daşlarına karşı kötü davranışı ve yakacak odun 
temin edilmesiyle ilgili sorunlar gösterilmektedir. 

Köy muhtarları, “Şükrü Halid’in basın aracılığıy-
la kasten suçlamalarda bulunması toplumda ge-
rilim yaratıyor ve nefretle rövanşizm duyguların-
dan kaynaklanıyor. Onlar asılsız, kesinlikle kabul 
edilemez ve bunun için her hangi bir neden de 
yok” diyorlar. Şükrü Halid’in muhtarlar hakkında 
bulunduğu suçlamalardan dolayı onların en kısa 
zamanda Momçilgrad Savcılığına şikayet dilek-
çesi sunacakları belirtildi. 

Köy muhtarları bir devlet memurunun yürütme 
makamlarının itibarını zedeleyecek tutum sergi-
lemeye cesaret etmesinden duydukları şaşkınlığı 
ve öfkeyi ifade ediyor. Onlar yetkili kurumların 
olayla ilgili hızlı ve uygun önlemler almasını bek-
liyor.
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Kırcaalili gazeteciler, Bursa’daki Killilerin sorunlarını dinledi
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis’in 
başkanlığında basın 
mensuplarından oluşan 
bir heyet, 12 Aralık’ta 
Millet Mahallesi’nde Killi-
ler Kültür, Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği’ni 
ziyaret etti. Bursa Yıldırım 
İlçesine bağlı Millet Ma-
hallesi nüfusunun yüzde 
99’u Bulgaristan göçme-
nidir. Elif Cafe’de dernek 
üyeleri Kirkovo’nun (Kı-
zılağaç) Benkovski (Killi) 
köyünden göçmenler-
le görüşüldü, sorunları 
dinlendi. Heyeti, Killiler 
Derneği Başkanı Mümün 
Kaşmer ve Millet Ma-
hallesi Muhtarı Mehmet 
Mutlu karşıladılar. Kah-
vehaneyi dolduran Killi-
leri selamlayan Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Bul-
gar gazetecileri ile birlikte 
göçmenlerin sorunlarını 
dinlemek üzere derneği 
ziyaret ettiklerini söyledi. 
Belediye Başkanı, Bul-

gar ve Türk ayrımcılığı-
nı yaratan basın değil, 
bazı ırkçı ve milliyetçi 
siyasetçiler olduğunun 
altını çizdi. Azis, Kırcaali 
İlçesi’nde ve bölgede ger-
çekleştirilen büyük proje-
lere ve var olan sorunlara 
değindi. “Geçmişte hepi-
miz zor günler yaşadık, 
fakat önemli olan mesa-
felere rağmen birbirimize 
yardım etmeye çalışıyo-
ruz. Buraya gazetecilerle 
birlikte geldik, çünkü ne 
yaparsak yapalım, bası-
na yansımazsa geniş kit-
lenin haberdar olmasına 
imkan yok. Eğer aranızda 
sorunların çözümünde sı-
kıntılar yaşayanlar varsa, 
lütfen onları bizimle pay-
laşın. Bunu yapmazsa-
nız, onları bilmediğimiz 
için yardımcı da olama-
yız. Sizlerin Kırcaali’de 
Pasapor t Şubesi’nde 
kimlik çıkartma ve yeni-
leme sırasında yaşadı-
ğınız sıkıntıları biliyoruz. 
Bu şubeye yardım etmek 
üzere aylarca, hatta yıl-
larca belediye memurları 
gönderdik. Bu kişilere bu-
nun için maaş ödeyeme-
dik. Şubeye gerekli tek-
nik araç ve gereçler de 
temin ettik. Fakat bu 2-3 
yıl önceydi. Çünkü İçişleri 
Bakanlığı Kanunu, bizim 
memurlarımızın sisitem-
de, Pasaport Şubesi’nde 
daha fazla çalışmalarına 
izin vermiyor” diye belirt-
ti. İlk söz alan Benkovski 
köyünden Ali Şen, Bul-
garlaştırma süreci esna-
sında uğradığı zulümleri 
anlattı. Polisler tarafından 
taciz edildiği sırada men-
gene ile sıkılan ellerinin 
on parmağının da kırıl-

dığını paylaştı. Adını de-
ğiştirmek istemediği için 
karda yalınayak durması 
için zorlandığı ve her gün 
muhtarlığa imzaya gitti-
ğini anlattı. Aynı kaderi 

babası ve kardeşi de ya-
şamışlar. 
1989 yılında Türkiye’ye 

sınır dışı edilen Türkle-
rin birincileri olduğu belli 
oldu. Buna rağmen Ali 
Şen, Bulgaristan’ı özlü-
yor, yoksul insanlar olma-
sına üzülüyor. Benkovski 
köyünde kalan kardeşinin 
zar zor geçimini sağladı-
ğını paylaşttı. Ali Şen’in 
Bursa’ya geldiğinde sı-
fırdan başlayıp Millet 
Mahallesi Muhtarlığında 
görevli olarak çalışması-
na rağmen ailesine iyi bir 
yaşam standartı sağla-
mayı başardığı anlaşıldı. 
Başka bir göçmen Ragıp 
Çetin de duygusal bir ko-
nuşma yaptı. Türk dev-
letine zamanında ülkeye 
onun gibilerini kabul edip 
yeni bir hayat başlama-
larına imkan verdiği için 
teşekkür etti. 
Öğretmen olduğunu 

belirten Çetin, 1989 yı-
lında Türkiye’ye geldikle-
ri zaman tüm Benkovski 
bölgesinden sadece üç 
kişinin yüksek eğitimli 
olduklarını, şimdi ise her 
ailede en az bir yüksek 
tahsilli olduğuna dikkat 
çekti. “Bize burada çalı-
şıp çocuklarımızı okutma-
mız için imkan sağladılar. 
Göçmenlerimizin yüzde 
90’ı kendi evine veya da-
iresine ve otomobillere 
sahip” diye ifade etti. Son 
3-4 yıldır Bulgaristan’da 
milliyetçiliğin baş gös-
termesine endişeleniyor. 
Sadece siyasetçilerin ay-
rım yaptıklarından emin. 
“Bulgar istan, Bulgar, 
Türk, Ermeni, Roman, 
herkesin ülkesidir. Ço-
cuklarımız etnik mensu-
biyeti fark etmeden hep 
beraber oynuyordu. Şim-
di de öyle olmalı. Bizler 
her defa Bulgaristan’a 

gittiğimizde orada para 
harcıyoruz. Doğup bü-
yüdüğümüz yerlere ya-
şamaya geri dönsek bile 
bundan kimse rahatsız-
lık duymamalıdır. Bizler 

sadece vatana yardımcı 
olacağız” dedi. 
Belediye Başkanı, duy-

gusal konuşmasından 
dolayı öğretmeni tebrik 
ederek, Bulgaristan hak-
kında güzel sözlerinden 
dolayı onun için Büyük 
İnsan ifadesini kullandı. 
Azis, “Büyük insan oldu-
ğu bundan belli oluyor. 
Çünkü büyük insan ne 
yaşarsa yaşasın vatanı 
için kötü konuşmuyor” 
dedi. 
Heyette yer alan gaze-

teciler kendilerini tanıt-
tıktan sonra onlar adına 
Killileri selamlayan Kır-
caali Belediye Radyosu 
ve ulusal yayın yapan 
Darik Radyo’nun Kırcaali 
muhabiri Pavel Tençev, 
basına yansıtmak için 
sorunlarını dinlemeye 
hazır olduklarını ifade 
etti. Kırcaali basın men-
suplarına ziyaretten dola-
yı teşekkür eden Killiler, 
“Bulgar ve Türk ayrımını 
artık bırakalım. Bizler iyi 
komşuluk ilişkileri olma-
sını istiyoruz” dediler. 
Bunun üzerine Tençev, 
“Sizlerin ne tür izlenimle-
riniz olduğunu bilemem, 
fakat Bulgaristan’da Türk 
ve Bulgar ayrımı yok. 
Ben bundan eminim. 
Biraz önce burada ko-
nuştuğumuz dört kişi de 
Bulgaristan’da Bulgarlar 
arasından da dostları ol-
duğunu, onlarla görüştük-
lerini paylaştılar. Böyle bir 
ayrım yapma teşebbüsü 
varsa, siyasetçilerin öf-
kesini kazanma tehlikesi 
ile şunu söyleyebilirim ki, 
bunu yapan siyasetçiler-
dir. Ben bu kanaatteyim. 
Ben Kırcaali’de Türkler 
arasında yaşıyorum. 
Biraz klişe olacak ama 
bizler bayramlarımızı 
hep birlikte kutluyoruz, 

birbirimize misafirliğe gi-
dip geliyoruz. Bunlar hep 
sizin de yaptığınız şeyler. 
Bunun için beni yalancı-
lıkla suçlamamanızı umu-
yorum. Tekrar ediyorum, 

Bulgaristan’da Bulgar ve 
Türk ayrımı yok. Belediye 
Başkanımızın da dediği 

gibi, bunun olmasına asla 
izin vermemeliyiz. Hiçbir 
siyasi gücün bizleri bir 
birlerimize karşı tahrik 
etmesine izin verme-
meliyiz, tüm gücümüzle 
bunu engellemeliyiz” diye 
konuştu. Türkiye ile ilgili 
izlenimi sorusuna şöy-
le cevap verdi: “İlk önce 
ben Türkiye’ye ilk defa 
geldiğimi belirtmek iste-
rim. Yolların durumu çok 
dikkatimi çekti. 
Bulgaristan’da yolla-

ra bakış buradaki yollar 
birkaç misli çok daha iyi. 
Bulgaristan’da otoban-
ların tamamlanması yö-
nünde her ne kadar çaba 
gösterilse de hala bu 
konuda yapılacak çok iş 
var. Tek sözle Türkiye’de 
yollar çok iyi durumda. 
Başka çok etkilendiğim 
bir şey de bugün ziya-
ret ettiğimiz Osmangazi 
Belediyesinin 114 dönüm 
üzerinde kurduğu Sahip-
siz Hayvanlar Doğal Ya-
şam ve Tedavi Merkezi. 

Burada sahipsiz köpek, 
kedi ve atlar barındırılı-
yor. Bulgaristan bir yana, 
Balkanlar’da bile böyle 
bir barınak yok” dedi.
Aynı zamanda Killiler 

Derneği Başkanı ve gu-
rur kaynağımız olan ünlü 
Kırcaalili futbolcu Mümün 
Kaşmer ziyaretten dola-
yı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Efsane futbol-
cu, başta Belediye Baş-
kanı Hasan Azis olmak 
üzere tüm heyete ilgiden 
dolayı teşekkür ederek, 
her zaman derneğe bek-
lediklerini ifade etti. 
Killiler, Kırcaali Haber 

muhabirine Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-
tülüğün organizasyonu 
ile hac ziyaretine katı-
lan çifte vatandaş olan 
bayanların Bulgaristan 
kimliklerindeki resimler-
de başörtüsüz oldukları 
için Suudi Arabistan ha-
valimanında polis sorunu 
yaşadıklarını paylaştılar.

Resmiye MÜMÜN

Osmangazi Belediyesi örneği 
hayvan barınağı kurulacak

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’in 
yerel gazetecilerle bir-
likte kardeş Bursa Os-
mangazi Belediyesi’ni 
z i ya r e t i  s ı r a s ı n d a 
Kırcaali’de de yeni bir 
hayvan barınağı kurul-
ması fikri doğdu. Heyet 
Türkiye’deki en büyük ve 
Avrupa’nın en iyi hayvan 
barınağı seçilen Osman-
gazi Belediyesi’nin 114 
dönüm üzerinde kurdu-
ğu Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve Tedavi 
Merkezi’nden son de-
rece etkilendi. Hamitler 
Semti'nde bulunan ba-
rınağına genellikle sa-
hipsiz kedi ve köpekler 
toplanıp tedavilerinin 
yapıldığı, kısırlaştırılıp 
küpeler takıldıktan sonra 
serbest bırakılıyor. Bura-
da ayrıca sahipsiz atlara 
da bakılıyor. 
Sahipsiz Hayvanlar 

Doğal Yaşam ve Teda-
vi Merkezi’nde 20’den 
fazla bina bulunuyor. 
Onların çoğu yerden ısıt-
ma sistemli. Merkezde 
ameliyathane, poliklinik 
ve klinikler mevcut. Ziya-
ret sırasında barınakta 
yaklaşık 300 köpek, 150 
kedi ve biri pony olan 
13 ata bakılıyordu. Evcil 
hayvanların defnedilme-
si için mezarlık bulunan 
barınakta 500’den fazla 

hayvan mezarı var. Hay-
van sahipleri bu arazi-
den 70 liraya mezar yeri 
satın alıp ölen hayvanını 
buraya defnedebiliyorlar. 
Müh. Hasan Azis, 

“Osmangazi Belediye-
sinin bu deneyiminden 
yararlanarak bizler de 
Kırcaal i ’de Sahipsiz 
Hayvanlar Doğal Yaşam 

ve Tedavi Merkezi’nin bi-
raz daha küçüğünü ger-
çekleştirmeyi istiyoruz. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar 
ile Kırcaali’de gerçek-
leştireceğimiz hayvan 
barınağı projesinin ta-
sarımında uzmanlarının 
yardımcı olmaları konu-
sunda anlaştık. Bu girişi-
me 2015 yılının daha ilk 
aylarında başlanılmasını 
umuyoruz” dedi. 
Osmangazi’nin hayvan 

barınağı tamamen bele-
diye bütçesinden tahsis 
edilen kaynaklarla inşa 
edilmiştir. Bütçesi yakla-
şık 2 milyon TL, bir gün-
lük hizmetler 1700 TL’ye 
mal oluyor. 
Bir terbiyeci ve iki yar-

dımcı tarafından terbiye 
edilen atlar çocukların ve 
yetişkinlerin profilaktik 

tedavisinde kullanılıyor. 
Bu nedenle barınakta 
açık ve kapalı manejler 
bulunuyor. 
Merkezin yöneticileri, 

belediyenin büyük yatı-
rımına rağmen Osman-
gazi İlçesi’nde evsiz hay-
vanlar sorunu çözülmüş 
değil. Bu barınakla sorun 
kısmen çözülüyor.
Yetkililer, geçen yıl dört 

bin köpeğin kısırlaştırıl-
dığını, on binin ise tedavi 
edildiğini paylaştılar.
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Adım Adım Ata Topraklarında
1. sayfadan devam

kanı Mustafa Dündar, 
Kırcaali’de çalışan basın 
mensuplarını Bursa’ya 
davet etmişti. Kırcaali 
heyeti Bursa’nın kaplı-
caları ile ünlü Çekirge 
semti merkezindeki Ker-
vansaray Termal Otel’de 
ağırlandı. 
Osmangazi Beledi -

ye Başkanı Mustafa 
Dündar’ın şehir dışında 
olması nedeniyle konuk 
heyeti karşılayan Başkan 
Yardımcısı İsmail Seli-
moğlu program boyunca 
eşlik etti. Cuma günü ilk 
olarak Bursa BAL-GÖÇ 
Başkanlığını ziyaret eden 
heyeti Genel Başkan 
Doç. Dr. Yüksel Özkan ve 
diğer yöneticiler karşıladı. 
Daha sonra Osman-

gazi Belediyesi’nin 114 
dönüm üzerinde kurdu-
ğu Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve Tedavi 
Merkezi’ne geçen heyet 
ameliyathane, poliklinik 
ve klinikleri inceleyerek 
yetkililerden hizmetler 
hakkında bilgi aldı. Evcil 
hayvanların defnedilmesi 
için mezarlığı da bulunan 
barınak Avrupa’da bile 

eşine az rastlanılacak 
güzelliktedir. Daha son-
ra yakın zamanda açılışı 
yapılacak Hamitler Kapalı 

Pazar alanına gidildi. Ar-
dından da Kırcaali’nin 
Rani List (Işıklar) köyün-
den göçmen Yenibağlar 
Mahalle Muhtarı Hafize 
Deniz’in daveti üzerine 7 
bin civarında Bulgaristan 
göçmeninin mesken et-
tiği Yenibağlar Mahalle-

si Muhtarlığı ve Ali Hadi 
Türkay İlkokulu ziyaret 
edildi. Ardından yakında 
açılışı yapılacak Hamit-

ler Kapalı Pazar alanına 
giden heyete Osmanga-
zi Belediyesi Değirmen 
Parkı Restaurant-Cafe’de 
öğle yemeği ikram edildi. 
Bursa gezisi, o dönem-

deki Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’dan ödül-
lü Çarşamba Pazarpark 

ve Osmangazi Belediyesi 
ziyaretleri ile devam etti. 
Belediye binası ve baş-
kanlık makamını gezen 

heyet belediye binası gi-
rişinde maketleri bulunan 
Panorama Bursa 1326, 
Murad Hüdavendigar Li-
sesi, Demirtaş Meydanı 
ve Camii projeleri hak-
kında Başkan Yardımcısı 
Selimoğlu’ndan bilgi aldı. 
Daha sonra Osmangazi 

Olay Medya Center ziya-
ret edilince Olay TV Ana 
Haber Bülteni için Bele-
diye Başkanı Hasan Azis 
ve gazeteciler Georgi Ku-
lov ve Vildan Bayramova 
ile röportaj yapıldı. Ardın-
dan Momçilgrad (Mestan-
lı) doğumlu Ali Osman 
Sönmez’in sahibi olduğu 
S Medya olarak bilinen 
Sönmez Medya ziyaret 
edildi. Akşamleyin Millet 
Mahallesi’nde Killiler Der-
neği ziyaret edilerek, Elif 
Cafe’de Kirkovo’nun Ben-
kovski (Killi) köyünden 
göçmenlerle görüşüldü, 
sohbet edildi. 
Cumartesi günü ilk ola-

rak 1.Murad Hüdavendi-
gar Camii ve Medresesi 
ve türbesini ziyaret eden 
heyet, ardından Muradiye 
Külliyesi’ni gezip görme 
fırsatını buldu. Daha son-
ra Osman Gazi ve Orhan 
Gazi Türbelerini ziya-
retten sonra Ulu Camii 
gezildi. Ördekli Hamamı 
Kültür Merkezi’nde Os-
manlı çayı içildi. Ardından 
heyet, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’in 
de yer aldığı Osmangazi 
Belediye Başkanı Mus-

tafa Dündar'ın açılışını 
yaptığı Panayır Mahal-
lesi ile Altınova’yı birbi-
rine bağlayan yenilenen 
Taşköprü'nün açılış töre-
nine katıldı. Öğle yemeği 
Osmangazi Belediyesi’ne 
ait Türkiye’nin ilk kab-
lolu su kayağı tesisi 
Sukaypark’ta öğle yeme-
ği ikram edildi. Yemekten 
sonra kökenleri Ardino’ya 
(Eğridere) dayanan 1956 
yılında Türkiye'ye göç 
eden Ali Durmaz tarafın-
dan kurulan Durmazlar 
Holding’in üretim tesis-
leri gezildi. Akşamüstü 
heyet Korupark Alışve-
riş Merkezi’ni gezdikten 
sonra Sümbüllü Bahçe 
Konağında verilen akşam 
yemeğinde Osmangazi 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar ile görüştü. 
Yemekten sonra heyet 
Bursa Mevlana Kültürünü 
Tanıtma ve yaşatma Der-
neği tarafından düzenle-
nen Mevlevi ayinini izledi. 
Özellikle Bulgar gazeteci-
lerin büyük ilgisini çeken 
sema gösterisinden son-
ra Mevlevi üstadı Musta-
fa Özbağ ile sohbet etme 
fırsatı oldu.

Erhan Yazıcıoğlu, Şehir 
Tiyatroları Müdürü Şev-
ket Demirkaya, “İstanbul 
Efendisi” oyunun yönet-
meni Engin Alkan, dra-
maturg Sinem Özlek, 

dekor tasarımı Barış 
Dinçel, kostüm tasarı-
mı Duygu Türkekul, ışık 
tasarımı Murat İşçi, ko-
reografi Senem Oluz, 
müzik direktörü Hüseyin 
Tuncel’e ait. 
Oyunda yer alan oyun-

cular; Tankut Yıldız, Vol-
kan Ayhan, Emre Şen, 
Emrah Özertem, Cihan 

Kurtaran, Murat Üzen, 
Berna Adıgüzel, Derya 
Çetinel, Özge Midilli, 
Ciğdem Gürel,Melisa 
Demirhan, Kayahan Er-
dem, Murat Güreç, Ha-
mit Erentürk, Utku Akın-
cı, Zafer Kırşan, Hüse-

yin Tuncel, Edip Tepeli, 
Tuğrul Arsever, Serkan 
Bacak, Zeynep Ceren 
Gedikali, Selin Türkmen, 
Gözde İpek Köse ve Se-
nem Oluz. 
“İstanbul Efendisi” iki 

perdelik bir oyundur. 
Kendisine damat adayı 
beğenen, cinlere perile-
re bel bağlamış zamanın 

İstanbul Efendisi olan 
Savleti Efendinin, kızı 
dışarı çıktığı zamanlar-
da gördüğü bir başkası-
na sevdalanmıştır. Adını 
bile bilmediği bu gence 
mendilini atan küçük ha-
nım, mendilden anlam 

çıkaramayan gencin yar-
dım istediği Çengi Afet 
ile tanışır. 
Saraylara, zengin efen-

dilere kız veren Çengi 
Afet İstanbul Efendisine 
bir oyun oynamaya ka-
rar verir. Böylece efendi, 
babasının isteği üzerine 
yıldızları, burçları öğren-
meye çalışan aklı kıt, 

saf oğul İrfan’ın kardeşi 
küçük hanımın burcunu 
yanlış bağladığı için kı-
zan cinler küçük hanımı 
önce kaçırıp sonra çarp-
tığına inandırılır. Tesadüf 
bu ya kızın halinin tek 
çözümü kızının sevdiği 
delikanlı oluyor. Bu ara-
da olan olaylar, ayrıntılar 
da izleyiciyi gülmekten 
kırıp geçirirken, birbirin-
den keyifli müzikle eğ-
lendirip coşturur. 
Musahipzade Celâl, 

İstanbul Efendisi i le 
O s m a n l ı ’ n ı n  L a l e 
Devri’nden sonraki gün-
delik yaşantısını ve sos-
yal ilişkilerini hicvediyor.
Oyunun sonunda daki-

kalarca ayakta alkışla-
nan oyun ekibine Filibe 
Başkonsolosu Alper Ak-
taş, HÖH Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, Milletvekili 
Mustafa Ahmet, Kırca-
ali ili yedi ilçe belediye 
başkanları, HÖH Kırca-
ali İl ve İlçe teşkilatları ve 
Kırcaali Haber Gazetesi 
tarafından birer sepet çi-
çek sunuldu. 
Oyunun yönetmeni 

Engin Alkan, “Bu oyun 
17.yüzyıl Osmanlısını an-
latan bir oyundur. Benim 
sahneye koymak için bu 

“İstanbul Efendisi“ oyunu Kırcaalili tiyatro severlerle buluştu
1. sayfadan devam oyunu seçmekteki ama-

cım bir çeşit hatırlama, 
anımsama duygusuy-

du. Çünkü onu seyretti-
niz. Oyunda Türk, Kürt, 
Çerkez, Laz, muhacir, 
Arnavut, Yahudi, o za-
manki 17.yüzyıl Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kül-
türel zenginliğini oluş-
turan büyük bir aile söz 
konusu. Bir arada yaşa-
yabilen, ortak bir kültür 
oluşturabilmiş bir zama-
na döndük. 19.yüzyılda 
bu ulus devletleri tek 
tip vatandaş yaratma 
arzusu bizi bir parça bir 
arada yaşama duygu-
sundan, ortak kültürlerin 
zenginliği duygusundan 
uzaklaştırıyor. 17.yüz-

yıldan bir oyunu bunun 
için seçtim. Umarım, 
bu oyunu burada sah-

nelerken bu sizin kültü-
rel yaşantınıza, kültürel 
zenginliğinize bir katkıda 
bulunabilmişizdir. İnsan 
olduğumuzu hatırlaya-
rak, kültürlerin çeşitlili-
ğinin, zenginliğinin birer 
artı, birer insanca ya-
şama gayreti olduğunu 
düşünerek hepinize çok 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 
Kırcaali’den önce “İs-

tanbul Efendisi”, 7- 8 
Ocak 2015 tar ihle -
r inde Razgrad Şehir 
Tiyatrosu’nda sahnelen-
di.
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Konuk Gazetecilere Projelerini Anlattı
Kırcaali Belediye Başka-

nı Hasan Azis’in başkan-
lığında kardeş Bursa Os-
mangazi Belediyesi’ni zi-
yaret eden Kırcaalili gaze-
teciler, 13 Aralık’ta Süm-
büllü Bahçe Konağı'nda 
verilen akşam yemeğinde 
Osmangazi Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar ile 
görüştü. 

Heyeti selamlayan Mus-
tafa Dündar, Osmangazi 
İlçesi’nin eskiden Bursa 
Büyükşehir İlçesi oldu-
ğunu ve dolayısıyla tarihi 
eserlerin bu ilçenin sınır-
ları dahilinde bulunduğu-
nu belirtti. 

Sayın Dündar, “Bundan 
dolayı bizler tarihi eserle-
rin yenileme çalışmasında 
çok işlerimiz var ve bu tür 
çalışmaları ilk önce 2004 
yılında Osmangazi Be-
lediyesi başlattı. Türkiye 
Tarihi Kentler Birliği, Os-
mangazi Belediyesi’ne bu 
çalışmalarından dolayı 5 
tane ödül verdi. Bununla 
birlikte bizlerin birçok ya-
tırımlarımız var. Sizler on-
ları gezip gördünüz. Şimdi 
bizim yeni hedefimiz kent-
sel dönüşüm projesi. Bu 
projenin son aşamasında-
yız ve her an Bakanlıktan 
onaylama bekliyoruz. 

Örnek bölge içerisinde 
42 hektarlık bir alanda dö-
nüşüm yapacağız. Bizler 
bu yerleri elde etmek için 
72 milyon TL ödedik. Aynı 
oranda Çevre Bakanlığı 
da bir katkı yaparak pro-
jeyi yürüteceğiz. Kentsel 
dönüşümü, tarihi şehir 
olduğu için tarihi bölge 
ile birlikte daha sonra ya-
pılaşmış, fakat günümüz 

şartlarına göre eskimiş 
olan bölgeleri hedefliyo-
ruz. Diğer taraftan yine 
bu tarihi eserlerle ilgili 
çalışmalarımız sürüyor. 

Diğer taraftan Bursa nü-
fusunun yarıdan fazlası 
Balkan göçmeni. Benim 
eşim Kırcaali ili Cebel İl-
çesine bağlı Paprat (Bek-
taşlar) köyünden bura-
ya göç etmiştir. Kendim 
Gümülcineliyim. Babam 
hala orada yaşıyor. Bura-
da Makedonya, Kosova, 
Bosna’dan da göçmenler 
var. Onun için Balkanlar 
ile bizlerin çok sıkı diya-
logu var. Bu güzel ortam, 
barış ortamı olduğu süre-
ce çeşitli sebeplerle birbi-
rimize yaptığımız ziyaret-
ler daha anlamlı oluyor. 
İnsan haklarının, demok-
rasinin en yoğun konu-
şulduğu dünyamızda ne 
yazık ki, birçok bölgede 
savaşların etkin olduğunu 
görüyoruz. İnsanların do-

ğuştan gelen yaşam hak-
larının bile hiçe sayılarak 
katledildiğini görüyoruz. 
Şu anda Orta Doğu böyle 
bir süreci yaşıyor ve bun-

dan Türkiye çok fazla et-
kilendi, 1,5 milyon Suriyeli 
buraya geldi. Belki yüzyıl 
önce Balkanlarda yaşandı 
bu tür süreçler. Çok şükür 
şimdi Balkanlarda böyle 
bir şey yok. Bu sefer dün-
ya güçleri Orta Doğu’yu 
seçmişler. Biz o yüzden 
bu güzel ortamın güzel-
liklerini yaşayalım. Bu 
diyalogu sürdürdüğümüz 
oranda ekonomik ilişkiler 
gelişir. Bu ilişkilerin sa-
yesinde insanların sıcak 
bir yuvası varsa, karnı 
doyuyorsa bir sıkıntı ol-
maz. En kötü günümüz 
böyle olsun. Tekrar hoş 
geldiniz” diye selamlama 
konuşmasını yaptı.

Yemekten sonra gazete-
cilerin sorusu üzerine be-
lediyenin büyük projeleri-

ne değindi. 13 milyon TL 
maliyetinde altı otopark 
üstü pazar olan Çarşam-
ba Pazar Park projesini, 
inşaatı devam eden 15 

milyonluk 36 derslikli Mu-
rad Hüdavendigar Lisesi 
projesi, Panorama Bursa 
1326 Müzesi projelerini 
örnek verdi. 

Sayın Dündar, “Bizler 
seçime girerken Bursa’nın 
plaka numarası 16 ve 16 
Vizyon Proje diye gir-
dik. Bunların içerisinde 
Kentsel Dönüşüm, kültür 
merkezleri, tarihi eser-
lerin ayağa kaldırılması, 
Türkiye’de ikinci, Bursa’da 
ilk Kapalı Atletizm Salo-
nu gibi projelerimiz de 
var” dedi. Osmangazi 
Belediyesi’nin 2015 Büt-
çesi 390 milyon TL oldu-
ğunu bildirdi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, şahsı 
ve basın mensupları adı-
na “Osmangazi-Kırcaali 

Kardeş Belediyeler Yerel 
Basın Buluşması” projesi 
kapsamında gerçekleşti-
rilen bu ziyaretten dolayı 
Bursa Osmangazi Beledi-
ye Başkanına teşekkürle-
rini sundu. 

Üç gündür kardeş be-
lediyenin birçok projeleri 
ile tanışıldığını ve ge-
lecekte ortaklaşa ger-
çekleştirilecek projeler 
üzerinde konuşulduğunu 
belirtti. Onların arasında 
Avrupa’da bile eşine az 
rastlanılacak güzellikteki 
Osmangazi Belediyesinin 
114 dönüm üzerinde kur-
duğu Sahipsiz Hayvanlar 
Doğal Yaşam ve Tedavi 
Merkezinin tüm heyeti çok 
etkilediğinin altını çizdi. 
Sayın Azis, “Kırcaali’de 
de böyle bir proje gerçek-
leştirmeyi isteriz. Sizlerin 
desteğiyle önce sahipsiz 
hayvanlar barınağının fi-
kir projesini hazırlayarak, 
ardından daha küçük öl-

çüdeki sizinkisine benzer 
bu projeyi Kırcaali’de de 
gerçekleştirmek isteriz. 
Sizlerin kültürel projeleri 
hakkında da bilgi edindik. 

Bizlerin de Avrupa Birliği 
destekli Kırcaali’de birçok 
kültürel projeler gerçek-
leştirdiğimizi söylemek 
istiyorum” diye ifade etti. 

Bu konuda ülkede örnek 
belediyeyiz. Örnek ola-
rak Perperikon Arkeolojik 
Kompleksi’nin yenileme 
projesini gösterdi. Spo-
ra ilişkin projeleri, “Su 
Aynası” adlı Arda nehri 
ıslah projesini gösterdi. 
Osmangazi Belediyesini 
örnek alarak Kırcaali’de 
Su Kayak Projesi’nin ha-
yata geçirilmesinin müm-
kün olabileceğini ifade 
etti. “Osmangazi-Kırcaali 
Kardeş Belediyeler Yerel 
Basın Buluşması” projesi-
nin devam etmesi dileğin-
de bulundu.

AB fonlarından etkin yararlanma ödülü
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, geçen 2007-
2013 program dönemin-
de Avrupa Birliği fonla-
rından etkin yararlan-
ma için Avrupa TV’den 
ödül aldı. Onur plaketi 
Belediye Başkanı Akif 
Akif’e sunuldu. Televiz-
yon ekibi, Momçilgrad 
Belediyesi’nin Bulgaristan 
belediyeleri arasında AB 
fonlarından etkin yarar-
lanma ve vatandaşın hiz-
metine iyi yönetim bakı-
mından prestij yere sahip 
olduğunu bildirdi.

Akif Akif, “Momçilgrad 
Belediyesi bu ödülü, ge-
çen program döneminde 
fikirden gerçekleşmesine 
kadar her bir AB destekli 
projeye katkı veren tüm 
yönetici ve uzmanların sa-

yesinde aldı. Bu kaynaklar 
çocuklarımıza daha iyi bir 
gelecek sağlayabileceği-
mizin belirgin işaretidir. 
Bizler için Momçilgrad İl-
çesinin gelişimi ve sakin-
lerin yaşam standardının 
iyileştirilmesine yönelik 
her bir proje önemlidir” 
dedi. 

Gerçekleştirilen projeler 
arasında üç belediye oku-
lunda enerji verimliliğinin 
arttırılmasına ilişkin proje 
bulunuyor. AB kaynakla-
rıyla ilçe merkezindeki ne-
redeyse tüm anaokulların-
da ısı yalıtımı yapıldı. 12 
çocuk ve engelli gencin 
yerleştirileceği modern 
sosyal merkezi kuruldu. 
Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Programı kapsamın-
da ilçe yol şebekesinden 

24 kilometreden fazla yol 
kesimleri onarıldı. Enerji 
verimliliğinin arttırılma-
sına ilişkin proje gerçek-
leştir ilmesinden sonra 
kasabadaki Dr. Sergey 
Rostovtsev Hastanesin-
de daha kaliteli hizmet 
veriliyor. 

Birkaç gün içerisinde ta-
mamlanması gereken en 
kapsamlı proje su ve ka-
nalizasyon şebekesinin 
yeniden yapılandırılması, 
modernleştirilmesi ve ge-
nişletilmesi ve kasabada 
atıksu arıtma tesisi inşa-
sına ilişkindir. 

Bu yıl Rodopi Spor 
Salonu’nun yenilendirme 
işlerinin tamamlanması 
bekleniyor. Tesisisin ye-
niden yapılandırılması 
Momçilgrad İlçesi’nde 

Spor Yapma ve Serbest 
Zamanı Değerlendirme 
Merkezlerini İyileştirme 
Projesi kapsamında ger-
çekleştiriliyor. Bu proje-
de Rodopi stadyumunun 
komple yeniden yapılandı-
rılması ve ilçe merkezi ve 
köylerde yedi spor sahası 
inşası da öngörülüyor. 

Makas Sınır Kapısı ile 
bağlantı yolunun inşası-
na ilişkin projenin tamam-
lanmasından sonra yerel 
yönetim Yunanistan’dan 
yeni yatırımlar için kapıla-
rın açılmasını umuyor. 

Avrupa TV’nin ödülle-
ri tüm ülkede belediye 
başkanlarına artık 14.yıl 
sunuluyor. Yıl sonunda 
televizyon prestij sırala-
mada yer alan tüm başa-
rılı ilçeler için özel bir film 
çekecek.

Resmiye MÜMÜN

AB projeleri için ikinci kez ödül
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, artık ikinci yıl 

en çok proje kazanan belediye olarak ödüllendirildi. 
Avrupa Televizyonu’nun Ulusal Takvim programının 
ekibi tarafından Belediye Başkanı Aydın Osman’a 2014 
yılı ödülü verildi. Girişimcilerin ifadelerine göre bu ödül 
iyi bir yönetim ve belediyenin gelişiminde başarıların 
tanınmasının bir işaretidir. 

Aydın Osman, “Tüm Belediye yönetimi ve girişimleri-
mizde bizi destekleyen ilçe halkının katkıları sayesinde 
tekrar bu ödüle layık görüldük. Aldığımız her bir ödül 
bize ileriye devam ederek zorluklara katlanmamız için 
teşvik ve güç veriyor” dedi.

2014 yılında da Çernooçene Belediyesi, maliyeti 15 
milyon levayı aşan projeler kazanıp gerçekleştirdi.

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamın-
da yeniden yapılandırılan Belediye Spor Kompleksi 
(stadyum) ve 12 yerleşim yerinde kurulan spor alanları 
hizmete açıldı.

İlçe merkezinde bulunan park tamamen yenilendi.
Komuniga (Kuşalllar) - Jenda (Yaşlıköy) - Bezvodno 

(Susuz) 28 kilometrelik yolun onarım projesi gerçek-
leştirildi. Bu yolun turizmin canlandırılmasına ivme 
kazandırması bekleniyor. Jenda ve Bezvodno son 
yıllarda doğa ve megalitik anıtları sevenler arasında 
destinasyon olarak oluşuyorlar. Çernooçene’deki Halk 
Toplum Merkezi’nin binası da tadilat gördü.

İdari Kapasite Programınca kazanılan 5 proje de 
başarıyla gerçekleştirildi. 

Bölgelerin Kalkınması ve Sürdürülebilir Gelişimi 
Kamu Yatırım Programı kapsamında dört büyük alt-
yapı projesi gerçekleştirildi. Bakalite (Bakılır) köyüne 
ulaşım yolu inşa edildi. 

Svobodinovo (Mürsemler) köyünden geçen eski 
Çernooçene-Kırcaali yolunun Beli Vir (Mındırağaç) 
kesimde onarım çalışması yapıldı. İlçe merkezi ile 
Dyadovsko köyü arasındaki bağlantı yolları ve Çerno-
oçene (Karagözler) köyünde kanalizasyon şebekesi 
yenilendi. 

Güzel Bulgaristan Projesi kapsamında Minzuhar 
köyündeki eski okul binası bölgede ikinci Sığınmacı 
Evi’ne dönüştürüldü. 

Avrupa TV’nin ödülleri tüm ülkede belediye başkan-
larına artık 14.yıl veriliyor. 

Televizyonun birkaç ekibi yıl boyunca ilçeleri gezip 
projelerle tanışıp onların gerçekleştirilmesini takip 
ediyorlar. Yıl sonunda en başarılı belediyeler ödüllen-
diriliyor.
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı’nın 25.Yılı Kutlandı

8 Ocak 2015 tarihinde Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kır-
caali İl Teşkilatının kuruluşunun 
25.yıldönümü kutlandı. 

HÖH İl  Teşki latı  Ahmet 
Doğan'ın Kırcaali'ye gelmesin-
den sonra kuruluyor. 5 Ocak 
1990 yılında Kırcaali merkezin-
de binlerce kişinin katıldığı mi-
tingde Kasim Dal, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi'nin Varna'da 
önceki gün kurulduğunu ilan 
ederek, Bulgaristan Türkleri ve 
Müslümanların temel istekleri-
ni içeren deklarasyonu okuyor 
ve partinin taslak tüzüğünü 
tanıtıyor. Aynı günün akşamı 
“Vızrojdentsi” semtinde Aydın 
Beytullah Kadir'in apartman 
dairesinde partinin il teşkila-
tı kurulması kararı alınıyor. 8 
Ocak 1990 tarihinde, o zaman 
Bahri Ömer'in yaşadığı, Ömer 
Lütfi sokağındaki 35 nolu evde 
33 kişinin katılımıyla kuruluş 
toplantısı düzenleniyor ve ilk 
HÖH İl Başkanı Mümün Rama-
dan seçiliyor. İl Yönetim Kurulu 
üyeleri ise Mümün Emin, Bahri 
Ömer, Yaşar Şaban ve Fikret 
Yaşar. 

Bahri Ömer, Sofya Kristal Par-
kı meydanında düzenlenen ilk 
demokratik mitinglere katılıyor 
ve sonraları Ahmet Doğan ile 
birlikte memleket çapında par-
tinin yerel örgütlerini kuruyorlar.

HÖH İl Başkanı, teşkilatın ku-
ruluşuyla ilgili şunları paylaştı: 
“Siyasi gözlemciler Bulgarlar 
ile Türkler arasında çatışma 
çıkmasını bekliyorlardı. Yeni 
kurulan HÖH sayesinde böyle 
bir şey olmadı. 29.12.1989 ta-
rihinde Bulgaristan Komünist 
Partisi'nin (BKP) Merkez Ko-
mitesi oturumunda Bulgaristan 
Türklerinin isimlerini iadesine 

kararından sonra Kırcaali’de 
her gün gösteriler ve mitingler 
düzenleniyordu. 31 Aralık’ta o 
zamanki BKP Komitesi (bugün 
Belediye binası )önünde büyük 
bir miting yapıldı. Önde Bulgar 
kardeşler, arada polis kordonu 
ve arkada da biz Türkler bulu-
nuyorduk. Andrey Lukanov gel-
mişti. 5 Ocak 1990 tarihine ka-
dar her gün Kırcaali’de mitingler 
yapılıyordu”. 

4 Ocak 1990 tar ih inde 
Varna'da Ahmet Doğan, hapis 
arkadaşları ile birlikte Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’ni kuruyor-
lar. Kurucu toplantıya Kırcaali 
bölgesinden Gabren köyünden 
İsmet Kahraman ve 27 Aralık’ta 
protesto sırasında eli yarala-
nan Gruevo köyünden Hüsniye 
Recep katılıyorlar. Toplantıdan 
sonra Ahmet Doğan ve kurucu-
lardan İsmet Kahraman, Hüs-
niye Recep, Kasim Dal hemen 
Kırcaali'ye hareket ediyorlar.

HÖH İl Başkanı devamında 
şunları belirtti: “Kırcaali’de ya-
pılan mitingleri biz düzenledik. 
Protesto kararımızın sebepleri-

ni açıklıyorduk. Irkçılık ve milli-
yetçiliğe karşı çıktık. Birilerinin 
çatışma çıkmasından çıkarları 
olabilirdi. Karşı taraf da bunu 
teşvik edebilirdi. Mitingleri biz-
ler 15 arkadaş organize ediyor-
duk. Konuşma yapmak isteyen 
herkesle konuşuyorduk. Onları 
ülkenin geleceğini düşünürsek, 
rövanşizmle hiçbir yere varıl-
mayacağı konusunda ikna edi-
yorduk. Milliyetçi sloganlarla bir 
şeyi başaramayacağımızı söylü-
yorduk. 5 Ocakta Osvobojdenie 
meydanında yapılan en büyük 
mitingde Doğan’ın yolculuk yap-
tığı trenin Perperek Garı’nda 
durdurulduğu bildirildi. Milliyet-
çiler Kırcaali’ye ulaşmalarına 
izin vermek istemiyordu. Onları 
alıp getirmek üzere yaklaşık 30 
araç gönderdik. Onların şehre 
yaya geldiklerini öğrendik. Mi-
tingi organize ederken Ahmet 
Doğan, Kasim Dal, İsmet Kah-
raman ve Hüsniye Recep’in 
geldiklerini gördük. Onları se-
lamladım, Doğan beni hatırladı. 
Mitingde konuşma yapmak için 
sözü Kasim Dal’a verdik. Kasim 

Dal, HÖH’nin Varna’da önceki 
gün kurulduğunu ilan ederek, 
Bulgaristan Türkleri ve Müslü-
manların temel isteklerini içeren 
deklarasyonu ve partinin taslak 
tüzüğünü tanıttı. Aynı akşam 
“Vızrojdentsi” semtinde Aydın 
Beytula Kadir’in 35 nolu apart-
mandaki dairesinde sabah saat 
4.00’e kadar süren toplantıdan 
sonra HÖH partisinin il teşkilatı-
nı kurmaya karar verdik. Konuk-
larımızı ekspres treni ile uğur-

ladık. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde 
ili gezdik. 8 Ocak’ta Ömer Lütfi 
35 nolu adreste bulunan Entçets 
yolunda bacanağımın evinde 33 
kişi bir araya gelerek, HÖH İl 
Teşkilatını kurduk. Benim baş-
kan olmam teklif edildi. Genç-
tim, deneyimim yoktu, Başkan 
Yardımcısı olmayı kabul ettim. 
Benden daha olgun biri Mümün 
Ramadan partinin İl Başkanı 
oldu”.

                    Kırcaali Haber

Plovdiv Meclisi, Cuma 
Cami’yi kundaklama 

girişimini kınadı
Plovdiv (Filibe) Belediye Meclisi, şehirdeki halk arasında Cuma 

Camii olarak bilinen tarihi Hüdavendigar Camii’ni kundaklama gi-
rişimini sert bir dille kınadı.

Olağanüstü Meclis oturumunda Meclis Üyeleri oybirliğiyle bu tür 
vandallık eylemlerine karşı olduklarını beyan ederek, bu tür hare-
ketlerin tüm toplum tarafından kınanması çağrısında bulundular.

Filibe Meclisi’nin bu kararı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Meclis Üyesi Ali Bayram’ın girişimiyle alınmıştır. Bayram, kundak-
lama girişiminde bulunan saldırganı kısa bir süre içinde yakalanıp 
tutuklandığı için emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Kundaklamanın bir gün öncesi erken saatlerde, birkaç kez hü-
küm giyen bir şahıs şehrin merkezinde bulunan tarihi anıt niteli-
ğindeki camiyi ateşe vermeye çalışmıştı.


