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“21 Şubat Uluslararası Anadili 
Günü” kompozisyon yarışması

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği “21 Şubat 
Uluslararası Anadili Günü” vesilesiyle geneksel bir kompozisyon 
yarışması düzenliyor.

Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi 
dil sayesinde mümkün olabilmektedir. Milletleri meydana getiren 
unsurların başında gelen dil, aynı zamanda kültürün oluşması ve 
yaşamasında da en büyük görevi üstlenmiş durumdadır.

Anadilimiz Türkçe ile ilgili tartışmaların, engellemelerin ve zor-
lukların yoğun olarak yaşandığı bu günlerde Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Derneği “Anadilimiz Türkçenin Hayatı-
mızdaki Yeri Ve Önemi” konulu bir kompozisyon yarışması dü-
zenlemektedir.

Bu yarışmanın amacı öğrencilerimize, gençlerimize, velilerimi-
ze, öğretmenlerimize anadilinin önemini ve değerini vurgulamak, 
anadilimize sahip çıkılmasını, doğru öğrenilmesini, öğretilmesini, 
kullanılmasını ve korunmasını sağlamaktır. Bu konuda insanlara 
sorumluluklarını anımsatmak, anadilinin sevilmesi ve ona bilinçle 
sahip çıkılması konusunda insanları göreve çağırmak, daha du-
yarlı olmaları gerektiğini anlatmak.

Anadilimiz Türkçenin unutulmasının, unutturulmasının hatta yok 
olmasının önüne geçmek, doğru, düzgün öğrenilmesini ve kulla-
nılmasını desteklemektir.

Velilerden çocuklarının anadillerini öğrenme konusunda daha 
sorumlu ve duyarlı olmalarını, anadillerine sahip çıkmalarını ve bi-
linçlenmelerini bekliyor, çocukların ve gençlerin anadillerini doğru 
öğrenmelerini, doğru kullanmalarını, sevmelerini ve benimseme-
lerini hedefliyoruz.

Dolayısıyla tüm çocuklarımıza ve gençlerimize bu yarışmaya 
katılma çağrısında bulunuyoruz. 

Katılım Şartları:
• Kompozisyon konusu “Anadilimiz Türkçenin Hayatımızdaki 

Yeri Ve Önemi” 
• Yarışmaya Bulgaristan genelinde 8–25 yaş arası öğrenci ve 

gençler katılabilir.
• Yarışma 4 kategoride yapılacaktır.
• Anlatım tekniği serbesttir.
• Eserler Türkçe yazılmalı. 
• Eserler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
• Eserin son sayfasına yarışmacının adı, soyadı, yaşı, şehri/

köyü, okulu ve telefon numarası yazılmalıdır.
• Her yarışmacı bir eserle katılabilir.
• Yazılar bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Dereceye 

giren yarışmacılara ödül verilecek. 
• Yazılarınız aşağıdaki adrese 16.02.2014 tarihine kadar gön-

derilmeli. 
Adres:
Kırcali 6600, ul. “Belasitsa”, No 1
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği
E-mail: turkder.bg@gmail.com

Bulgaristan’da En Büyük Cami İnşaatına Başlandı

Kırcaali’nin “Prileptsi” semtin-
de yaklaşık 8 yıldır inşaatı plan-
lanan Bulgaristan’da en büyük 
ve iki minareli cami yapımına 
geçen hafta Cuma günü kesi-
len kurban ile başlandı. Törene 
katılan eden konuklar arasın-
da T.C. Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı Bahri Ömer, 
HÖH Milletvekilleri Müh. Erdinç 
Hayrullah, Şabanali Ahmet ve 
Mustafa Ahmet, Kırcaali, Kru-
movgrad (Koşukavak) ve Has-
kovo (Hasköy) bölge müftüleri 
Beyhan Mehmet, Nasuf Nasuf 

ve Basri Eminefendi, Kırcaali 
Belediye Başkan Yardımcısı ve 
HÖH İlçe Başkanı Muharrem 
Muharrem, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Ahmet, Kırcaali Meclis Başkanı 
Raif Mustafa hazır bulundular. 

Yapımına başlanılan cami için 
dualar eşliğinde bir boğa kurban 

edildi. Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından kestirilen kurba-
nın kabul edilip inşaatının başa-
rıyla tamamlanması için Bölge 
Müftüsü dua etti. Gençler ve 
gelecek nesiller için bir eğitim 
merkezi olmasını diledi. 

Beyhan Mehmet yeni cami 
hakkında Kırcaali Haber Ga-
zetesi için şunları söyledi, “Bu 
cami Kırcaali’de hoşgörü mer-
kezi olacak. Bugün Cuma na-
mazına müteakip Kırcaali’de 
yeni inşa edilecek caminin baş-
laması için bir kurban kesildi. Bu 
kurbanı Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis hediye etti, kendi-
lerine cani gönülden teşekkür 
ediyoruz. Dualarla, tekbirlerle 
caminin inşaatına başlandı. Ma-
lumunuz 2008 yılından yapılan 
bir çalışma neticesinde müftü-
lüğün, Belediye Başkanımızın, 

şu anki Milletvekilimiz Şabanali 
Ahmet’in ve diğer arkadaşları-
mızın emeğiyle Allah’a şükürler 
olsun arzulanan bu caminin 
inşaatına başlanmış oldu. Bu 
cami ihtiyaca binaen başlatıldı. 
Malumunuz Kırcaali’de Cuma 
günleri camimiz ful doluyor, 

Bayramlarda ise dolup taşıyor, 
halk sığmıyor. Bu münasebetle 
Kırcaali’ye yakışacak nitelik-
te bir cami inşaatı başlatılıyor. 
Hakim güzel manzaralı bir tepe 
üzerine inşa ediliyor. Arazi Bele-
diye Meclisi kararıyla bize hedi-

Sayfa 4’de

Başkan Hasan Azis’ten Yeni Cami İçin Kurban 
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“Yerel Medyanın AB ile Uyumu” projesi Sofya’da tanıtıldı
Mudanya Gazeteciler 

Derneği’nin Bulgar Gaze-
teciler Birliği ile ortaklaşa 
yürüttüğü “Yerel Medya-
nın AB ile Uyumu” adlı 
Sivil Toplum Diyalogu 
Medya Hibe Projesi, iki 
ülke gazetecilerini baş-
kent Sofya’da buluşturdu. 
Bir haftalık programda, 
yerel gazeteciler, med-
ya kuruluşları ve devlet 
kurumlarına ziyaretlerde 
bulundu.

Türkiye ve AB arasında-
ki Sivil Toplum Diyalogu 
Medya Hibe Programı 
kapsamında Mudanya 
Gazeteciler Derneği’nin 
koordinatörlüğünde yürü-
tülen “Yerel Medyanın AB 
ile Uyumu” projesi için 45 
kişilik grup, Bulgaristan’a 
geldi. Aralarında dernek 
üyelerini yanı sıra Bursa 
yerel medyası ile sivil top-
lum temsilcileri ve siyasi-
lerden de katılım sağladı-
ğı ziyaretler, Bulgar Ga-
zeteciler Birliği Başkanı 
Snejana Todorova’nın ev 
sahipliğinde gerçekleşti-
rildi. 

OSMANLI ARŞİVLERİ-
NE YOĞUN İLGİ

İlk olarak Sofya Valisi 
Veselin Penev ve ekibiy-
le görüşen Bursalı gaze-
teciler, Sofya’nın Avrupa 
Birliği 2014-2020 Progra-
mı çerçevesinde stratejik 
öncelikleri hakkında bilgi 
aldı. Bulgaristan’ın en 

büyük kütüphanesi olan 
Ulusal Kütüphanesi’nde, 
1931 yılında Türkiye’nin 
Bulgaristan’a hurda kâğıt 
olarak sattığı 1 milyon 
Osmanlıca belgenin sak-
landığı Osmanlı arşivini 
yakından görme imkânına 
sahip olan heyet, Arşiv 
Müdürü Prof. Stoyanka 
Kenderova’dan Osmanlı 
Arşivi bölümünün çalış-
maları ile eski eserler ve 
1993 yılından bu yana 
Türkiye ile yapılan işbirliği 
konularında bilgilendirildi.

MEDYA ZİYARETLERİ
Türk heyeti, Bulgaris-

tanda en büyük tirajlara 

sahip gazetelerden biri 
olan “Standart” gaze-
tesi baş editörü Slavka 
Bozukova ile de yaptığı 

görüşmelerde, Bulgar 
medyasının çalışmalarını 
yakından tanıma fırsa-
tı buldu. Bulgaristan’da 
yazılı medyanın kuru-
cusu sayılan Konstantin 
Fotinov’un Samakov’taki 
müzeye dönüştürülen evi-
ni de ziyaret eden heyet, 
Samakov Belediyesi’nde 
ağırlandıktan sonra yerel 
gazete “Priyatel” (Dost) 
gazetesindeki meslektaş-
larıyla bir araya geldiler. 
Bulgaristan Ulusal Tele-

vizyonu BNT1’in Türkçe 
haberler ekibi ve Bulga-
ristan Ulusal Radyosu’nun 
ekibiyle de buluşan he-
yet, çevre gezilerinde de 
Bulgaristan’ın ünlü kayak 
merkezi Borovets ile de 
Bursa’nın ünlü Uludağ’ı 
ile kıyaslama fırsatı buldu. 

P A R L A M E N T O Y A 
BURSA ÇIKARMASI

Sofya’da Metropol i -
ten Genel Müdürü Sto-
yan Bratoev ile görüşüp 
yeraltı metrosunun AB 
desteğiyle yaptıkları ça-
lışmaları ve yeni hatları 
hakkında bilgi sahibi olan 
yerel gazeteciler, Bulga-

ristan Parlamentosu’nu 
da Bölgesel Kalkınma ve 
İmar Komisyonu Başka-
nı Nayden Zelenogorski 

tarafından kabul edildi. 
Komisyonda yer alan par-
lamentoda temsili 8 parti 
milletvekilleri tarafından 
büyük ilgi gören heyet, 
Plovdiv’de de Gazeteciler 
Derneği Başkanı Georgi 
Naydenov tarafından ha-
zırlanan programla ağır-
landı. 

DİYALOG PROJESİ 
SOFYA’DA TANITILDI

Programın son günü ye-
rel medyanın yanı sıra ye-
rel yönetim temsilcilerinin 

de katıldığı etkinlikte AB 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen 
Sivil Toplum Diyalogu 
Yerel Medyanın AB ile 
Uyumu projesinin tanıtımı 
gerçekleşti. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin hazır-
ladığı Bursa’nın tanıtım fil-
mi ile başlayan toplantıda, 
projenin amaç, faaliyet ve 
sonuçlarına ilişkin detay-
larını Mudanya Gazeteci-
ler Derneği Başkanı Ya-
vuz Gerçekçi anlattı. Ger-
çekçi, projenin, AB üyesi 
olmanın olumlu sonuçları-
nı paylaşmak adına Avru-
pa ve Türkiye’deki medya 

sektörünün çalışmaları, 
AB’nin sektöre katkısı ve 
medya aktörlerinin kariyer 
gelişimine katkı sunmayı 

amaçladığını ifade etti. 
Bu konuda Bulgaristan 
ve İngiltere’ye kültürel ve 
mesleki ziyaretler yapıla-
cağını belirten Gerçekçi, 
sonuçların, Mudanya’nın 
yanı sıra Bulgaristan göç-
menlerinin yoğun yaşadı-
ğı Bursa’nın Karacabey, 
Yenişehir, Orhangazi, 
İznik ve Gemlik ilçeleri-
ne yapılacak ziyaretlerde 
meslektaşlarıyla payla-
şılacağını söyledi. Ger-
çekçi, projenin iştirakçisi 
Mudanya Turizm Otelciler 
Birliği Derneği Başkanı 
Akın Esgin başta olmak 
üzere Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Denizli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Os-
man Zola ve Marmarabir-
lik 150 Sayılı Kooperatifi 
Başkanı Ali Yıldız’a des-
teklerinden ötürü teşek-
kür etti.

BELGESEL FİLMİN 
STARTI VERİLDİ

Deniz l i  Büyükşeh i r 
Belediyesi’nin de destek 
verdiği etkinlikte, gelenek-
sel Türk gölge oyunu olan 
Hacivat ve Karagöz’ün 
kıyafetleriyle Türkçe-Bul-
garca dillerinde sahneye 
uyarlanması misafirler 
tarafından büyük ilgi gör-
dü. Yerel Medyanın AB 
ile Uyumu adlı projenin 
koordinatörü Hüseyin Tür-
ker ise, Türkiye’deki yerel 
medyayı güçlü kılmak 
adına Bulgaristan’daki 
medyayla tanışmaktan 
dolayı memnuniyet ini 
dile getirirken, 15 ay sü-
recek proje kapsamında 
Bulgaristan’ın AB öncesi 
ve sonrasındaki değişim-
lerini yansıtacak bir bel-
gesel filmin de ülkedeki 
yerel gazetelerin arşivleri 
aracılığıyla ortaya çıkaca-
ğını söyledi.

“BU PROJE GÜZEL 
İLİŞKİLERİN BİR BAŞ-
LANGICI…”

Bulgar Gazeteciler Bir-
l iği Başkanı Snejana 
Todorova, Türk mes-
lektaşlarının kazandığı 
projenin önemine dikka-
ti çekerek, meslektaş-
larının Bulgaristan’ı ve 
özellikle de kendilerini 
seçmelerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Dernekler olarak ikili iliş-
kilerin kalkınması yolun-
da çalışılması gerektiğini 
ifade eden Todorova, 
“Çünkü ülkemizde yüzler-
ce yıl boyunca iyi komşu 
olarak geçindiğimiz Türk 
azınlığı mevcut. Son de-
rece genç bir gazeteciler 
derneği ile 170 yıllık bir 

gazeteciler derneğinin 
işbirliğinin güzel ilişkiler 
bir başlangıcı olduğuna 
inanıyoruz” diye konuş-
tu. Bulgaristan’ın 170 
yıllık sivil toplum örgütü 
olduklarının altını çizen 
Todorova, Bulgar Gaze-
teciler Birliği’nin Balkan 
ve Karadeniz ülkeleri ile 
işbirliğine büyük önem 
verdiğini, Mayıs ayı içe-
risinden de AB’ye üye 
ülkelerin katılım sağlaya-
cağı Varna’da gerçekleş-
tirilecek etkinliğe henüz 
AB’ye üye olmasa da 
Türkiye’den de Mudanya 
Gazeteciler Derneği’nin 
davet edileceğini söyledi. 

16 çocuk, koruyucu 
ailelerde yetiştiriliyor
Kırcaali Sosyal Yardımlar Bölge Müdürü Nermin Meh-

met, “Kırcaali ilinde riskli toplam 16 çocuk şu anda 
“Benim de Ailem Var” projesi kapsamında profesyonel 
koruyucu ailelere yetiştiriliyor” açıklamasında bulundu. 

Müdür, koruyucu aile hizmeti verilmeye başlandığı Ma-
yıs 2012 tarihinden 2014 yılının sonuna kadar Kırcaali 
ilinde riskli 19 çocuğun koruyucu ailelerde bakım gör-
düklerini belirtti. Bu dönemde koruyucu aile olmak için 
37 adayın başvuruda bulunduğu, 11 ailenin vazgeçtiği, 
Koruyucu Aile Komisyonu tarafından 22 aile onaylandığı 
belli oldu.

Nermin Mehmet, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen 
proje Kırcaali ilinde 7 ilçeden 4’ünde uygulanıyor. Onlar 
koruyucu aile ekiplerinin oluşturulduğu Kırcaali, Mom-
çilgrad (Mestanlı), Ardino (Eğridere) ve Krumovgrad (Ko-
şukavak) ilçeleridir. “Benim de Bir Ailem Var” projesinin 
süresi uzatılmasından sonra koruyucu aile hizmeti bu yıl 
mayıs ayının sonuna kadar devam edecek” dedi. 

7 500 sığınmacı Bulgaristan’a 
geri gönderilmek isteniyor
Avrupa Birliği üyesi üç ülkenin, Batı Avrupa’ya 

kaçan Bulgaristan’da kayıtlı veya mülteci statüsüne 
sahip 7 500 sığınmacıyı geri göndermek istedikleri 
açıklandı. Almanya, Avusturya ve Macaristan’ın 
Bulgaristan’dan başka ülkelere yasa dışı olarak 
geçiş yapan sığınmacıların yakalandığına dair Bul-
gar makamlarına bildirdikleri anlaşıldı. 

2014 yılında ülkeye 180 kaçakçı geri gönde-
rilmiştir, fakat kalan diğer sığınmacıların da geri 
gönderilme riski var. Bu mesele ile ilgili olarak 
Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva bu hafta 
başında İçişleri Bakanı Veselin Vuçkov ve Savun-
ma Bakanı Nikolay Nençev ile görüşme yaptı. 

Yöneticilerin belirleyecekleri önlemler arasında 
yeni gelen sığınmacıların yerleştirilmesi üzere eski 
kışlalar aramasının hızlandırılması bekleniyor.

Devlet Mülteci Koruma Kurumu’ndan havaların 
ısınmasıyla birlikte ülkeye mülteci akınının artaca-
ğına dair uyarıldı. Şu anda sığınmacı merkezlerine 
3 818 kişi yerleştirilmiştir, kampların dışında ser-
best olarak farklı adreslerde daha 410 sığınmacı 
ikamet etmektedir.

Kurumdan, fakir bir ülke olması sebebiyle 
Bulgaristan’ı terk etmeyi düşündükleri için mül-
tecilerin Bulgarca okumak istemedikleri belirtildi. 

Bulgar kurumlarının karamsar tahminlerine göre 
bu yıl Suriye’den başka Irak ve Afganistan’dan da 
yeni bir mülteci akını olması bekleniyor.
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Bulgaristan’ın İlk Demokrat Cumhurbaşkanı 
Jelü Jelev Hayatını Kaybettiİlk demokratik yollar-

la seçilmiş eski Bulga-
ristan Cumhurbaşkanı 
Jelü Jelev, 79 yaşında 
aniden vefat etti. 
Dr. Jelü Mitev Jelev, 

3 Mart 1935 tarihinde 
Şumnu’nun Veselinovo 
köyünde doğdu. 1958 
yılında Sofya Kliment 
Ohridski Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nden 
mezun oldu. 1961-1964 
yılları arasında aynı üni-
versitede tam zamanlı 
doktora yaptı. Bulgar 
Komünist Partisi’nin 
üyesi, fakat 1965 yılın-
da anti Marksist olarak 
partiden ihraç edildi. 
Siyasi ve ideolojik se-
beplerden dolayı 1972 
yılına kadar işsiz kal-
dı. 1974 yılında dok-
tora tezi savundu ve 
doktora sonrası aka-
demik eğitime başla-
dı, 1975 yılında Kültür 
Enstitüsü’nde bilimsel 
danışman olarak göre-
ve başladı.1977-1982 
döneminde  Kü l tü r 
Enstitüsü’nde Kültür ve 
Şahıs Bölümü’nün baş-
kanlığını yaptı. 1988 
yılında doktora tezi 
savundu. 1982 yılında 
yasaklanmış olan ve 

yayımı durdurulan “Fa-
şizm” adlı kitabı çıktı ve 
10 dile çevrildi. 
1988 yılında yarı legal 

olan Ses Getirme ve Ye-

niden Düzenleme Birliği 
kurdu. 10 Kasım 1989 
tarihine kadar Dr. Jelü 
Jelev Bulgaristan’da en 
önemli muhaliflerden 
biri ve kovuşturmaya 
tabi tutuldu. 
10 Kasım 1989 yı-

lından sonra ülkenin 
toplumsal ve siyasi ha-
yatına aktif olarak ka-
tıldı. Jelev, Demokratik 
Güçler Birliği’nin (SDS) 

kurucularından biri ve 
partinin ilk Koordinas-
yon Kurulu Başkanı’dır. 
Aralık 1990 tarihinde 7. 
Büyük Millet Meclisi’ne 
milletvekili seçildi. 1 
Ağustos 1990 tarihin-
de Büyük Millet Meclisi 

tarafından Devlet Baş-
kanı seçildi. Ocak 1992 
tarihinde Dr. Jelü Jelev, 
ilk demokratik seçimler 
sonucunda seçilen Bul-

garistan Cumhurbaşka-
nı oldu. 1997 yılına ka-
dar bu makamda kaldı. 
Dr. Jelev, 1996 yılının  

sonbaharında yapılan 
Cumhurbaşkanlığı ön 
seçimlerini kaybetti. 
1997 yılında Liberal 
Alternatif adlı kurduğu 
parti ile katıldığı genel 
milletvekili seçimlerini 
kaybetti. 1997 yılında 

Cumhurbaşkanlığı dö-
nemi tamamlanınca 
Dr. Jelü Jelev Vakfı’nı 
kurdu. Bu vakfın ama-
cı gençlere demokra-
si eğitimi verilmesidir. 
Mayıs 2001’de Bal-
kanlardan siyasetçi ve 
entelektüellerin üye 
olduğu Balkan Siyasi 
Kulübü’nü kurdu. 
Hayatı boyunca Je-

lev şu kitapları yazdı:” 
Bilimsel ve Teknolo-
jik Devrim Açısından 
Amatör Sanat” (1976), 
“Modal Filler” (1978), 
“Kentleşmiş Toplumda 
Fiziksel Kültür ve Spor” 
(1979), “Faşizm” /1982 
ve 1990), “İnsan ve 
Onun Kişilikleri” (1991), 
“Kişiliğe İlişkin İlişkisel 
Teorisi” (1993), “Entel-
lektüellik ve Siyaset. 
Makaleler, Denemeler, 
Konuşmalar, Söyleşiler” 
(1995), “Gerçek Fiziksel 
Mekan” (1996), “Bul-
garistan ve NATO’nun 
Yeni Üst Düzey Siya-
seti” (1995), “Cumhur-
başkanının Halk ve 
Meclis’e Hitaben Ko-
nuşması” (1996), “Bü-
yük Siyasette” (1998), 
“1962-2002 Siyasi Ko-
nuşmalar” (2003). 

D r.  Je lü  Je lev ’e 
A m e r i k a  B i r l e ş i k 
Devletleri’nde (ABD) 
İowa Graceland Col-
lege (1992), Meyn Üni 
versitesi (1993), Tel 
Aviv Üniversitesi (1993), 
Ankara Hacettepe Üni 
versitesi (1994), Seul 
Üniversitesi (1995), Liz-
bon Üniversitesi (1995), 
Bulgaristan Amerikan 
Üniversitesi (1996), 
Azerbaycan Bakü İs-
lav Üni versitesi (2002), 
Neofit Rilski Güneybatı 
Üni versitesi (2004) ta-
rafından “Doctor Hono-
ris Causa” Fahri Dokto-
ra unvanı verildi.
1991 yılında Uluslara-

rası Medici Akademisi 
tarafından “Catherine 
de Medici” ödülüne, 
1993 yılında “Avrupa’ya 
Katkı” madalyası ile 
uluslararası ödüle, 
1996 yılında Crans 
Montana’da ver i len 
İzak Rabin ile paylaştı-
ğı “Demokrasiye Geçiş” 
ödülüne layık görüldü. 
Bununla birlikte Dr. 

Jelev, Fransa, İspanya, 
Portekiz ve Venezuela 
devletleri tarafından en 
üst düzeyde olan dev-
let nişanları ile onurlan-
dırıldı. Dr. Jelev, New 
York Rotary Kulübü’nün 
fahri üyesidir. 

Momçilgrad Belediyesi, Güzel Bulgaristan 
Programı’na iki projeyle aday oldu

Yerel Meclis, Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye-
sinin Güzel Bulgaristan 
Projesi kapsamında fi-
nanse edilmek üzere iki 
projeyle aday olmasını 

oybirliğiyle onayladı. Pro-
jeyle Gruevo (Hayranlar), 
Raven (Yeni Cuma), Na-
novitsa (Alibey Konağı) 
ve Sokolino (Atmacalar) 
köylerinde mini park ve 
çocuk oyun alanları ku-
rulması öngörülüyor.

Bu yıl daha 10 yerle-
şim yerinde çocuk oyun 
alanları kurulması plan-

lanıyor. Belediye Başkanı 
Akif Akif, “Bu şekilde ço-
cuklara, boş zamanların-
da anaokullarına girmek 
zorunda kalmamaları için 
açıkta oyun oynamaları 

imkanı vereceğiz” dedi. 
Belediye Başkanı, geçen 
yıl farklı projeler ve Çevre 
Koruma Faaliyetlerini Yö-
netim Kuruluşu (PUDO-
OS) tarafından sağlanan 
mali kaynaklarla Temiz 
Bir Çevre İçin 2014 Ulu-
sal Kampanyası çerçeve-
sinde 11 çocuk oyun alanı 
inşa edildiğini özetledi. 

Güzel Bulgaristan proje-
sine aday olunacak diğer 
proje belediye binasında 
ısı yalıtımı yapılması ve 
çatı katı yapılmasına iliş-
kindir. Belediye hizmetle-
rinden yararlanan engelli 
vatandaşlar için asansör 
kurulması öngörülüyor.

Başkan Akif Akif’in tek-
lifi Belediye Meclisi tara-
fından desteklendi. Güzel 
Bulgaristan Projesi kap-
samında en fazla 100 bin 
leva sağlanabilir, kalan 
diğer tutar yerel bütçeden 
temin edilecek. 

Güzel Bulgaristan Proje-
sinin temel hedefleri işsiz-
liğin azaltılması, yerleşim 
yerlerinde kamu yerlerinin 
ve Bulgaristan’da sosyal 
altyapının yenilenmesi 
ve iyileştirilmesi, küçük 
ve orta ölçekli şirketlerin 
desteklenmesi, ilçelerde 
işgücüne sürdürülebilir 
istihdam için koşullar ya-
ratılmasıdır. 

Belediye projeyi Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na sundu.

Şiddetli yağmurlarlar Kırcaali bölgesinde 
sel ve taşkınlara neden oldu

Kırcaali Valiliğinden ve-
rilen bilgiye göre Kırcaali 
ilinde yağan yağmurlar 
metrekare başına 200 lit-

reyi aştı. En yüksek mik-
tarda yağmur metrekare 
başına 210 litre olarak 
Kirkovo (Kızılağaç) İlçe-
sine yağdı. 
Arda nehri havzasındaki 

Vırbitsa (Söğütlü) ve Kru-
movitsa nehirleri yatağın-
dan taştığı için Studen 
Kladenets (Soğuk Pınar) 
barajının dokuz vanasın-
dan yedisi açıldı. Kırcaali 
ilinde elektrik kesintisi 
olan köylerin sayısı art-
makta. Şiddetli yağmur 

yağışlarından dolayı he-
yelanlar meydana geldi. 
Kitnitsa ve Rusalsko 

arasındaki köprüyü ve 

Sofiytsi köyü ile bağlan-
tı kurulan köprüyü de su 
bastı. Kotlari köyüne gi-
den yola sel kumu birikti, 
Plovka ve Samokita köy-
leri arasındaki yolda ve 
Kazatsite’ye ayrılan yol 
ağzında toprak kayması 
oluştu. Podkova ve Bo-
rets Mahallesi arasındaki 
yol kesimine dökülen ça-
kıllı kum kaydı, Postnik 
ile Nanovitsa köyleri ara-
sındaki yolda iki menfez 
harap oldu. Nanovitsa 

köyünde okul ve camiyi 
su bastı. Çernooçene’nin 
Bregovo köyünde bir evi 
su bastı. Vodeniçars-
ko-Telçarka yolunun bir 
kısmı trafiğe kapatıldı. 
Makedontsi köyündeki 
mikro baraj taştı. 
Zagorsko köyünde arıza 

oluşmasının engellenme-
si için su pompa istasyo-
nu durduruldu. Şu anda 
acil durumda olan kişiler 
ve dünya ile bağlantısı 
kopan yerleşim yerleri 
yok. Her yerde itfaiye ve 
EVN elektrik dağıtım şir-
ketinin ekipleri çalışmala-
rını sürdürmekte. Kırcaali 
Valisi İliya İliev ile Millet-
vekili Tsveta Karayançe-
va, yağmurlardan zarar 
gören bölgeleri kontrol 
etti.
İkisi çevre yolu bulun-

mayan Postnik köyüne gi-
den yolda toprak kayması 
oluşan Nanovitsa köyünü 
ziyaret ettiler. 
Postnik, Devintsi, Gur-

gulitsa ve Momina Sılza 
köylerinden yaklaşık 400 
kişi evlerinden tahliye 
edildi. Şu anda yolda acil 
onarım yapılıyor. 
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Kırcaali Belediyesi AB destekli projeler 
sunan belediyeler arasında 6. yerde 

K ı r c a a l i  İ l  B i l g i 
Merkezi’nin 2014 yılında 
gerçekleştirdiği faaliyet-
lere ilişkin rapor tanıtıldı. 

Merkezde düzenlenen 
basın toplantısında Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis de yer aldı. 

Kurum, Avrupa Birliği 
fonlarından mali kaynak 
için aday vatandaş ve 
teşkilatlara AB program-
larına katılımı konusunda 
yardımcı oluyor. İl Bilgi 
Merkezi Başkanı Dora 
Hristova, kurumun geçen 
yılki faaliyet raporunu ta-
nıttı. 

Kırcaali Belediyesi, ül-
kede AB destekli proje-
ler sunup savunan 264 
belediye arasında altıncı 
yerde bulunuyor. 2007-
2013 dönemde Avrupa 
Birliği fonlarından finan-
se edilmek üzere 89 pro-
je savunmuştur. Onlardan 
48 proje tamamlanmıştır. 
İstatistiklere göre ge-
çen dönemde Kırcaa-
li Belediyesi’nin çeşitli 
operasyonel programlar 
kapsamında hazırlayıp 
savunduğu projeler in 
sayısına göre yılbaşına 
yaklaşık 16 proje olup ay 
başına bir projeden fazla 
düşüyor. İl bazında AB 
destekli toplam maliyeti 
187 milyon levalık proje-
lerin sayısı 170. Onlardan 

şu ana kadar AB fonların-
dan 120 milyon levadan 
fazla kaynak alınmıştır. 

Kırcaali ilinde ilçeler ara-
sında Kırcaali birinci yer-
dedir. 

Belediye Başkanı, “İl 
Bilgi Merkezi ekibini iyi 
sonuçlardan dolayı teb-
rik ediyorum. AB destekli 
proje gerçekleştirme ba-
kımından ülkede beledi-
yeler arasında kısa bir 
zaman öncesi olduğu-
muz gibi ilk üç yere di-
zilmeyi hedefliyoruz. Şu 
anda Kırcaali Belediyesi, 

maliyeti 150 milyon le-
vayı aşan inşaat ruhsatı 
alınan projelere sahip. 

Daha Bölgesel Kalkınma 
Programınca hazırlanan, 
maliyeti 60 milyon levalık 
projelerimiz de var. Bu 
projeleri gerçekleştirdiği-
mizde ülkede ilk üç sıraya 
gireceğimize inanıyorum. 
Yıl sonuna kadar tutarı 
220 milyon levanın üze-
rinde projeler savunmayı 
umuyoruz” dedi. 

Kırcaali Belediyesi ve il 
çapındaki diğer altı bele-
diyeden başka operasyo-

nel programlarınca firma 
ve sivil toplum kuruluşları 
da projeler kazanmışlar-

dır. Kırcaali İl Bilgi Merke-
zi, Kırcaali Belediyesinin 
bir projesi kapsamında 
kuruldu. 

İl Bilgi Merkezi Başka-
nı Dora Hristova, “Eki-
bin sayesinde Merkez 
Kırcaali’de gerçekleştiri-
len başarılı projelerden 
biri haline geldi. Bu mer-
kez, AB’nin tüm 7 operas-
yonel programlarına iliş-
kin bilgi veren ve danış-
manlık hizmeti sunan tek 

kurum. Sadece geçen yıl 
destek almak için merkezi 
376 kişi ziyaret etti. Ülke-
deki tüm 28 İl Bilgi Mer-
kezlerinin katıldığı ulusal 
girişimlerine de başarılı 
bir şekilde katıldık. Ge-
çen yıl ilçelerde bir sürü 
bilgi ve eğitim seminerleri 
gerçekleştirdik. Onlara 
780’den fazla vatandaş 
katıldı” diye belirtti. 

Geçen yıl her gün bir-
den fazla ziyaretçisi ol-
duğunu ve onları ope-
rasyonel programları ve 
Bulgaristan’ın Avrupa Bir-
liği ile işbirliği yapmasına 
ilişkin yeni programlama 
dönemi için imzalanan 
anlaşmaları tanıttırdıkla-
rını bildirdi. Hristova, “İn-
sanlar bizi aramaya alıştı-
lar. Bize güvendiler. Buna 
sebep gerçekleştirilen 
projeleri tanıtmak üzere 
inşa edilen yapıların gezip 
görülmesi için bisiklet yü-
rüyüşü düzenledik. İldeki 
yedi ilçede tanıtılan son 
üç yılda gerçekleştirilen 
projelere ilişkin fotoğraf 

sergisi de büyük ilgi gör-
dü” diye kaydetti. 

İl Bilgi Merkezi Başkanı, 
en büyük ilginin Kırsal ke-
simlerin Kalkınması Prog-
ramına olduğunu vurgula-
dı. Ofisi ziyaret edenlerin 
yüzde 62’sinin bu prog-
rama ilişkin daha detaylı 
bilgi almak istedikleri an-
laşıldı. Onlara bu prog-
ramın başvuru şartlarına 
uyup uymadıklarına dair 
bilgi verildikten sonra so-
mut projelerle ilgili olarak 
Devlet Tarım Fonu Kırca-
ali İl Müdürlüğü’ne yön-
lendirildikleri belli oldu. 
Hristova, “Köy turizminde 
patlama olmasını bekliyo-
ruz, çünkü en çok sorular 
bu yöndeydi. Ofisimizi zi-
yaret edenlerin çoğu 20 
ile 30 yaş arasında genç 
kişiler. Onlar 2014 yılında 
gerçekleştirdiğimiz tüm 
28 seminere de katıldı-
lar. Seminerlere toplam 
780’in üzerinde genç giri-
şimci ilgi gösterdiler” diye 
paylaştı.

        Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad Belediyesi’nin Kültür 
Etkinlikleri Takvimi ele alındı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, kültür etkinlikleri 

takviminin hazırlanmasıyla ilgili olarak kültür alanında 
faaliyet gösterenler, halk toplum merkezleri temsilci-
leri, okul müdürleri ve toplumun ileri gelen isimleriyle 
görüşme düzenledi. Görüşmede okul dışı eğitime iliş-
kin çalışmalar, yeteneklerin geliştirilmesi, çeşitli okul, 
ilgi alanına uygun kulüpler ve başka konular ele alındı. 

Belediye Başkanı Akif Akif, halk toplum merkezleri 
çalışanlarını selamlayarak, Momçilgrad İlçesinde kül-
türün gelişimi için halk toplum merkezlerinin büyük 
önem arz ettiğini vurguladı. Başkan, yerel yönetimin 
daha fazla çocuk ve gençleri kapsayacak şekilde kül-
tür sektörünü desteklemeye devam edeceğini kaydetti. 

Belediyenin oturum salonunda gerçekleştirilen gö-
rüşmede halk toplum merkezlerinin mevcut yıla ilişkin 
etkinlikler takvimleri de görüşüldü. Geleneksel milli ve 
dini bayramların dışında takvimlerde ayrı ayrı yerleşim 
yerlerine has yerel gelenekler de yer alıyor. Halk top-
lum merkezlerinin durumuyla ilgili ayrı yerleşim yerle-
rinin muhtarları ve halk toplum merkezlerinde çalışan-
lar periyodik olarak maddi varlıkları kontol ederek sıkı 
temaslar içerisinde olacaklar. Katılımcılar, insanların 
halk toplum merkezlerini ziyaret etmek istediklerini ve 
boş vakitlerini kültürel faaliyetlerle doldurma ihtiyacı 
duydukları görüşünde hemfikir oldular. Bu ebeveyn ve 
çocukların, okullar ve halk toplum merkezlerinin tem-
silcilerinin katılımıyla ortak görüşmeler düzenlenerek 
olabilir. Momçilgrad Belediyesinin beklentisi 2015 yılı 
etkinlikler takviminin geçen yıla bakış kültürel etkinlik-
ler bakımından daha zengin olmasıdır. 

Görüşmede provalar yapan ve okul dışı çalışmalara 
katılmak isteyen çocuklar için daha rahat ve konfor-
lu ortam yaratılması amacıyla Nov Jivot Halk Toplum 
Merkezi’nde yeni onarım çalışmaları yapılacağı an-
laşıldı. 

Bilindiği üzere geçen yılın sonuna kadar Belediye 
Çocuk Kompleksi, Vasil Levski Makine Yapımı ve Hafif 
Sanayi meslek Lisesine yakın eski bir binada faali-
yet yürütüyordu. Bu binada koşullar gerekli düzeyde 
değildi. O zaman Belediye uzmanları binayı kontrol 
ettikleri sırada duvarlarda sıvaların döküldüğünü, pen-
cerelerden hava sızması nedeniyle kış mevsiminde 
ısıtılmasının son derece zor olduğunu tespit etmişlerdi.

ye edildi. Bugün 30 Ocak 
Cuma günü de Allah’ın 
izniyle hayırlı bir günde 
camimizin inşaatına baş-
lamış olduk. Yurtiçinden 
ve yurtdışından kardeş-
lerimizin bu konuya çok 
ciddi manada teveccühle-
ri ve duaları var, maddi ve 
manevi yardım sağlamak 
istiyorlar. Önümüzdeki 
günlerde bunun organi-
zasyonu, inşaatı yürüte-
cek komisyonla beraber 
kararlarını alacağız. Ha-
yırlı olsun, hayırlara ve-
sile olsun. En yakın za-
manda Rabbim caminin 
tamamlanmasını nasip 
etsin. ” 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis Kırcaali 
Haber Gazetesine, “Bu-
gün Kırcaalimiz için tarihi 
bir gündür. Yaklaşık 8 yıl-
dır bizler, arkadaşlarımız 
ile beraber şehrimize 
yakışacak yeni bir cami 
projesi ile ilgili çalışmalar 
yaptık. Allah’a şükürler 
olsun ki bugün bir Müs-

1. sayfadan devam
lüman olarak bu tarihi 
günde burada yer aldığım 
için çok mutlu ve heye-
canlıyım. Bu proje şuana 
kadar dar bir çevrede ko-
nuşuluyordu, bugünden 
itibaren bu proje artık çok 
geniş bir çevrede konu-
şulacak. Kırcaalili Müslü-
man kardeşlerimizin çok 
uzun zamandan beri bek-
ledikleri bir projeydi. Yüz-
yıllardan beri şehrimize 
ikinci cami yapılmamıştı. 
Bugün bu projeyi baş-
latmak bize nasip oldu. 
İnşallah en yakın zaman-
da bu proje tamamlanıp 
güzel camimizi faaliyete 
başlatacağız. Tüm Müslü-
man halkımıza hayırlı ve 
uğurlu olsun” ifadesinde 
bulundu.

Kurban etinin bir kısmı 
gelecek hafta Cuma günü 
pilav hazırlanarak Kırca-
ali Merkez Camii’nde 
dağıtılacak. Bir kısmı da 
Merkez Georgi Pobedo-
nosets Kilisesi’ne Papaz 
Petır Garena tarafından 
Hıristiyanlara dağıtılmak 
üzere bağışlanacak. 

Milletvekili Şabanali Ah-

met, cami projesinin yurt 
dışından gelecek misa-
firlerin de katılacağı ayrı 
resmi bir törenle temelinin 
atılacağını açıkladı. Cami 
Türkiye Cumhuriyeti ta-
rafından bağışlanan kay-
naklarla inşa edilecek. 
Deveci Şirketi tarafından 
uygulanan cami projesi 
bir buçuk yıl içinde ta-
mamlanması bekleniyor. 

Proje Türkiye’de hazır-
lanmış olup, Kırcaali Böl-
ge müftülüğüne bağışla-
nan bir projedir. Cami, 1 
400 metre kare büyüklü-
ğünde ve kapalı alanında 
1 200 Müslümanın ibadet 
edebilmesi için planlan-
mıştır. Kırcaali’de ikinci 
bir cami kurulması için 
yaklaşık 8 yıldır uğraşılı-
yor. İlk önce yeni caminin 
Arda nehrinin sağ kıyısı-
na inşa edilmesi fikri or-
taya atılmıştı. Sonrasında 
bu amaçla “Vızrojdentsi” 
semtinin merkezinde bir 
arazi verilmesi kararlaş-
tırıldı, fakat buna bazı 
Bulgar hemşeriler karşı 
çıktılar. Son olarak da 
“Prileptsi” semtinde ca-

minin kurulması teklif i 
yapıldı. Bu semt, şehrin 
merkezinden daha yük-
sek bir yerde bulunduğu 
için cami her yerden gö-
rülecektir. 
Caminin kurulacağı ara-

zi sahipleri ilk önceleri bu 
fikre karşı her ne kadar 
direnmiş olsalar da, so-
nunda iktidar temsilcileri-
nin arabuluculuğuyla uz-
laştırıcı bir karara varıldı. 
Mart 2007 tarihinde aşı-

rı ırkçı Ataka partisinin 
teşvikiyle yerli Romanlar 
yaşadıkları konutların 
yıkılması korkusuyla pro-
testo gösterisi yaptılar. 
Temmuz 2007 tarihinde 
Kırcaali Belediye Meclisi, 
kamulaştırılmış bir arazi-
de cami kurulması teklifi-
ni oy birliğiyle kabul etti.
Kararın kabulünden bir-

kaç ay sonra cami inşa-
atına başlanılması bekle-
niyordu, ancak bu olma-
dı. Böylece artık 8 yıldır 
Kırcaalili Müslümanlar, 
şehirde ikinci bir cami 
kurulmasını sabırsızlıkla 
bekliyorlar. 

Bulgaristan’da En Büyük Cami İnşaatına Başlandı
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İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk’un Kırcaali Ziyareti
Madan Belediyesiyle 

kardeşlik protokolü im-
zalama töreni nedeniyle 
Bulgaristan’a gelen Af-
yonkarahisar İhsaniye 
İlçesi Belediye Başka-
nı Şaban Çabuk baş-
kanlığındaki bir heyet 
Kırcaali’yi ziyaret etti. 

Heyette İzmir Avrasya 
Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başka-
nı Mehmet Serbest ve 
İzmir’den işadamları yer 
aldı. 

Heyet ilk önce Hak ve 
Özgür lükler Hareket i 
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı 
ve Cebel Belediye Başka-
nı Bahri Ömer’i ziyarette 
bulundu. Başkan Ömer, 
konuklarını Cebel Bele-
diyesindeki makamında 
ağırladı. Görüşmede böl-

gedeki siyasi ve ekonomi 
durum ele alındı. 

Daha sonra heyet, Kır-
caali Bölge Müftülüğünü 
ziyaret etti. Misafirleri, 
Bölge Müftüsü Beyhan 

Mehmet, Müftü Vekili 
Erhan Recep ve Recai 
Yıldız Hoca yeni hizme-
te açılan İslami Neşriyat 

Kırtasiyesi’nde karşıladı-
lar. Kırcaali Haber gaze-
tesinin de satış noktala-
rından biri olan kırtasiye 
hakkında bilgi veren Meh-
met, daha sonra Müftülü-

ğe geçerek, görüşmeyi 
sürdürdüler. Bölge Müf-
tüsü, değerli konuklarına 
ziyaretten dolayı teşekkür 
ederek, bölge müftülüğün 
faaliyetleri hakkında bilgi 
sundu. 

Başkan Şaban Çabuk, 
Bölge Müftüsü Beyham 
Mehmet’e belediyenin lo-
gosundan oluşan bir pla-
ket sundu. Bölge Müftüsü 
de müftülüğün yayınların-
dan oluşan kitaplar hedi-
ye etti. 

Kırcaali’den ayrılmadan 
önce heyet, bölgenin en 
faal derneklerinden biri 
olan Ömer Lütfi Kültür 
Derneğini ziyaret etti. 
Dernek Müdürü Müzekki 
Ahmet tarafından karşıla-
nan heyet derneğin faali-
yetleri hakkında bilgilen-
dirildi. 

Başkan Çabuk, Müzek-
ki Ahmet’e ziyaret anısına 
belediyenin logosundan 

oluşan bir plaket sunarak, 
derneğin faaliyetlerinde 
başarılarının devamını 
diledi. 

Kırcaal i ’den Madan 
şehrine hareket etmeden 
önce Başkan Şaban Ça-
buk ve heyeti Bulgaristan 
Türklerinin Sesi Kırcaali 
Haber Gazetesi ekibiyle 
de görüştü. 

Ziyaretle ilgili Başkan 
Çabuk, Kırcaali Haber 
Gazetesi’ne şunları ifade 
etti: “Son aylarda Madan 
Belediyesi i le yapmış 
olduğumuz çalışmalar 
neticesinde iki belediye 
arasında kardeşlik belge-

sinin imzalama törenine 
katılmak üzere buraya 
gelmiş bulunuyorum. Ta-
bii ki, Madan’a gitmeden 
önce Kırcaali’deki kardeş-
lerimizi de ziyaret etmek 
istedik. İlk önce Cebel Be-
lediye Başkanı ve HÖH İl 
Başkanı Bahri Ömer’i 
makamında ziyaret ettik, 
daha sonra Bölge Müf-
tümüz Beyhan Mehmet’i 
ve Ömer Lüt f i Kültür 
Derneği’ni ziyaret ederek 
kardeşlerimizle tanışma 
ve sohbet etme fırsatı 
bulduk. Her biri tarafın-
dan çok sıcak karşılandık 
ve bunun için de kendile-
rine teşekkür ediyorum. 
Dünya çapına ün salmış 
Kırcaali Haber Gazetesi’ni 
de ziyaret etmekten mut-
luluk duyduk. Umuyorum 
ki, artık İhsaniye’mizin 
Kırcaali’de de çok değerli 
dostları oldu. Buradaki 
ziyaretlerimiz hakkında 
inşallah Kırcaali Haber 
Gazetesi vasıtasıyla İhsa-
niye’deki vatandaşlarımız 
da haberdar olacak. Bu-
radaki dostlarımızla ileti-
şim kurmak bizim için çok 
önemliydi. Kültürel ilişkile-
rimizi Afyon, İhsaniye ile 
tüm Türkiye ile arttırma-
mız gerekmektedir. Çün-
kü biz hepimiz kardeş ve 
dindaşız, aynı kökten gel-
miş ve aynı toprakta uzun 

yıllar yaşamış insanlarız. 
Birliğimiz ve beraberliği-
miz daha da pekişmesi 
hepimizi mutlu edecektir. 
Bu vesileyle bizleri misafir 
eden bütün arkadaşları-
mıza gazetenizin aracılıy-
la cani gönülden teşekkür 
ediyorum. İnşallah yarın 
/23.01.2015/ Madan be-
lediyesi ile kardeşlik bel-
gesini imzaladıktan sonra 
buradaki kardeşlerimizi, 
Kırcaali’de tanıştığımız 
arkadaşlarımızı da İhsa-
niye’mize davet edece-
ğiz. Onları bölgemizdeki 
termallerde şifa bulmaya 
davet edeceğiz. İhsani-
ye’mizde yapmayı düşün-
düğümüz yatırımlarda da 
onların yer almasını arzu-
luyoruz. Buyursunlar, böl-
gemize yatırım yapsınlar, 
şifalı sularımızdan yarar-
lansınlar. Şifalı sularımız-
dan ilgilenen tüm dostları-
mızı bölgede sera yapımı, 
otel yapımı ve devre mülk 
yapımı için bölgemize 
bekliyoruz ve yatırıma 
davet ediyoruz. Biz de eli-
mizden geldiği kadar her 
zaman kendilerini misafir 
etmeye hazırız. Umarım 
bu ziyaretimiz bir dostlu-
ğun başlangıcı olur. Za-
ten biz dost ve kardeşiz, 
ancak bu vesileyle tekrar 
bu dostluğu ve kardeşliği 
tazelemiş oluyoruz.” 

Sebahat NECİB

Gülnar Ahmet, Kırcaali Meclis 
Üyesi Olarak Yemin Etti

Kırcaali Meclisi’nin otu-
rumunda Kırcaali Kamu 
Denetçisi seçilen Rasim 
Musa’nın yerini alan Gül-
nar Ahmet Meclis Üyesi 
olarak yemin etti ve ar-
dından yemin belgesini 
imzaladı. 

Ü ç ü n c ü  d ö n e m 
Hak ve Özgür lük ler 
Hareketi’nin(HÖH) aday 
listesinden Kırcaali Mec-
lis Üyesi seçilen Gülnar 
Ahmet, Bulgaristan Ana-
yasası ve ülkenin kanun-
larına uymaya ve Kırca-
alilerin çıkarları ve refahı 
için çalışmaya dair yemin 
etti. İlçe Seçim Komisyo-
nu adına Gülnar Ahmet’in 
Meclis Üyesi seçimine 
ilişkin tasdik belgesini 
Bayram Bayram sundu. 

Yeminden sonra Gülnar 
Ahmet şunları söyledi: “İki 
dönem Meclis Üyesi ola-
rak görevde bulunduğum 

için sorumluluklarımı iyi 
bildiğimi söyleyebilirim. 
Sorumluluğunu üstlene-
rek şunu da söyleyebili-

rim ki yetkilerimi yasallık 
ve şeffaflık prensiplerine 
uyarak kullanacağım. Her 
şeyden önce aktif faaliyet 
ve kişisel sorumluluk için-
de çalışmaya dair pren-
siplerime uyacağım. Sa-
hip olduğum bilgi birikimi 
ve deneyimime güvenebi-
lirsiniz. Şehrimizde daha 

çok güzel şeyler olması 
için birlikte çalışalım. Öyle 
ki yapılanlar en küçük yer-
leşim yerinin son sakini 

tarafından 
dahi herkes 
tarafından 
görünsün. 
Çünkü göz-
le görülen 
şey, sözle 
söylenen -
den daha 
güç lü et -
kilidir. Söz 
uçup gider, 
geriye ya-

pılan iş kalır. ”
Yerel Meclis, iş kadı-

nı olan Gülnar Ahmet’in 
Bütçe ve Finans Daimi 
Komisyon Üyesi ve Genç-
lik Faaliyetleri, Spor ve 
Turizm Daimi Komisyon 
Üyesi görevlerini yürüt-
mesine karar verdi. 

            Kırcaali Haber

"Radikal İslam" davasının 
oturumu ertelendi

Plovdiv (Filibe) İstinaf 
Mahkemesi, Pazarcık İl 
Mahkemesi’nin mahkum 
ettiği sözde radikal İslam 
uygulamakla suçlanan 
13 imama karşı dava-
nın oturumunu erteledi. 
Buna sebep olarak bazı 
imamların avukatların 
şikayet dilekçelerini 26 
Ocak’ta sundukları için 
İstinaf Mahkemesi Sav-
cılığı temsilcisinin onlarla 
tanışma imkanı olmadığı 
bildirildi. Davanın hakim-
lerine 13 imamın avukat-
ları yazılı kanıtlar ortaya 
koydular ve dava ile ilgili 
yeni şahitlerin dinlenme-
sini talep ettiler. Onların 
arasında merkezi Suudi 
Arabistan’da bulunan 
İslam Vakfı’nın üst dü-
zeyde temsilcileri de bu-
lunuyor.
Mahkumlardan mah-

kemeye Ahmet Musa 
Ahmet gelmedi. Onu 
avukatı temsil etti. Avu-
katı Ahmet’in İslam di-
nini vaaz etme hakkına 
sahip olduğuna dair 
2003 yılından imam ha-
tip diploması gösterdi. 

Hakimlere kanıt olarak 
Başmüftülüğün mührünü 
taşıyan Ahmet Musa’nın 
vaiz görevine ilişkin bir 
kart da gösterildi. 
Avukatlar dava dosya-

sında yer alan Arapça 
metinlerin yeni çeviri-
sinin yapılmasını talep 
ettiler. Onlar, çevirileri 
yapan bilirkişi Aleksan-
der Şunin’in yetki sahibi 
olmadığını ve doğru dü-
rüst çeviri yapmadığını 
ileri sürdüler. 
Hakimler, İstinaf Mah-

kemesi Savcılığı temsil-
cilerinin yargılananların 

savunma makamları 
tarafından sunulan ya-
zılı kanıtlar ve taleplerle 
tanışmak için 7 gün süre 
verdiler. İstinaf Mahke-
mesi, kapalı oturumda 

sunulan kanıtlar ve talep-
lerin geçerliliği konusun-
da kararını bildirecek. 
Geçen yılın Mart ayında 

Pazarcık İl Mahkemesi, 
demokrasi karşıtı ideoloji 
vaaz etmek gerekçesiyle 
13 imamdan birisine ha-
pis, ikisine şartlı tahliye 
ve onuna da para cezası 
vermişti.
             Kırcaali Haber
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Bulgaristan'a Dezenfekte Misillemesi
Bulgaristan Hükümeti-

nin sınır kapılarında de-
zenfekte ücreti almaya 
başlaması Türkiye'yi de 
harekete geçirdi. 
Trakya Gümrük ve 

Ticaret Müdürlüğü'ne 
bağlı sınır kapılarına 
dezenfekte istasyonları 
kurulurken, Edirne Valisi 
Dursun Ali Şahin, sade-
ce gümrük kapılarından 
Türkiye'ye giriş yapacak 
Bulgar TIR'larından 15 
euro dezenfekte ücreti 
alınacağını söyledi.
Bulgaristan'da Gıda 

Güvenliği Ajansı'nın 
kararıyla şap hastalı-
ğına karşı 2011 yılında 
Kapıkule'den geçen oto-
mobiller için dezenfek-
siyon sistemi kuruldu. 
Maddi açıdan kazanç 
sağladığı için 'altın göl' 
olarak bilinen uygulama 
2013 yılında 'yolsuzluk' 
iddiaları üzerine kaldırıl-
dıktan sonra geçen Ma-
yıs ayında yeniden uy-
gulamaya konuldu. Bul-
garistan Hükümeti'nin 
araç başı 3 euro aldığı 
dezenfekte uygulaması-
na Türkiye'de de geçti.
Dışişleri Bakanlığı ile 

Tarım, Gıda ve Hayvan-
cılık Bakanlığı'nın tali-
matlarıyla Trakya Güm-

rük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü'ne bağlı sı-
nır kapılarına dezenfek-
te istasyonu kurulmaya 

başlandı. Uygulamanın 
başlayacağı Kapıkule 
Sınır Kapısı'nda TIR gi-
riş bölümüne konulan 
istasyonda hazırlıklar 
tamamlanırken, yarın-
dan itibaren sadece 
Bulgaristan şirketlerine 
ait TIR araçlarının geçişi 
sırasında ilaçla yıkana-
rak her araçtan 15 euro 
alınmaya başlayacak.

Vali Şahin: Uygu-
lama sadece Bulgar 
Tır'larına
Edirne Valisi Dursun 

Ali Şahin, dezenfekte 
ücretinin sadece Bulgar 
TIR araçlarından alına-
cağını söyledi. Bunun 
uluslararası mütekabili-
yet esasına göre yapı-
lacağını kaydeden Vali 
Şahin, şöyle dedi: 
"Mütekabiliyet esası-

na göre lastik dezen-
fekte işlemleri için 2 ay 
önce Dışişleri ve Tarım 

Bakanlığı'ndan gelen ta-
limatlarla bunun gerçek-
leştirilmesi istendi. Ça-
lışmalarını daha önce 

yapmıştım, şuanda Ka-
pıkule Sınır Kapısı'nda 
1 dezenfekte istasyonu 
tamamlanmış oldu. Di-
ğerleri de tamamlana-
cak. Daha önce tüm 
araçlardan dezenfekte 
ücreti alınması konusu 
vardı. Son gelen emir-
le imzaladığım genel-
geyle sadece Bulgar 
TIR'larından girişte 15 

euro karşılığı Türk pa-
rası alınacak. 
Diğer hiçbir araçtan 

gerek Bulgar veya Yu-
nan olsun diğer araçlar-
dan hiçbir şekilde ücret 
alınmayacak. Aslında 
bu da sevindirici bir 
durumdur. Buraya haf-
ta sonları belki 1000'e 
yakın Yunanistan ve 
Bulgaristan'dan araçlar 
geliyor. Biz onların her 
birinden 3-5 lira aldığı-
mızda bu gelişler azala-
bilir. Bu açıdan onlardan 
ücret alınmamasına se-
vindim. Ama biz dezen-
fekte işlemini yapmış 
olacağız."
K a p ı k u l e  S ı n ı r 

Kapısı'na geçen Ekim 
ayında ziyarete gelen 
Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Nurettin Canikli 
de gazetecilerin sorusu 
üzerine Bulgaristan'a 
yönelik 'Dezenfekte mi-
sillemesi' yapılacağını 
açıklamıştı. Bakan Ca-
nikli, uygulamayla ilgili 
olarak, şöyle konuştu: 
"İnce ayar yapmaya 

çalışıyoruz. Mütekabili-
yet kuralı uygulanması 
gerekiyor. Hassasiye-
timiz var, bundan dola-
yı kendi TIR'larımıza, 
şirketlerimize ekstra 

bir maliyet gelmemesi 
gerekiyor. Mütekabiliyet 
gereği, aynı birebir, mi-
sillemenin de yapılması 
gerekiyor. Bu tamamen 
mütekabiliyet, uluslara-
rası hukukun niteliği ola-
rak, devlet olarak yap-
mamız gerekiyor. Ama 
bunu yaparken de ince 
ayar derken bunu kas-
tediyorum. Hem bunu 
yağacağız, hem de TIR 
sürücülerine hissedilir 
bir maliyetle karşı kar-
şıya kalmayacaklar. Bu 
ikisini harmanize etme-
ye çalışıyoruz."
İstasyon kuruldu
Dezenfekte istasyon-

ları planlamaya göre 
Trakya Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürlüğü'ne 
bağlı Kapıkule, Pazar-
kule, İpsala ve Hamza-
beyli sınır kapılarında 
kurulacak. Kapıkule Sı-
nır Kapısı'nın Türkiye'ye 
TIR giriş bölümüne ku-
rulan istasyon gerekli 
kurulumları tamamlandı. 
Pervanelere bağlanan 
ilaç, püskürtülerek TIR 
araçlarının ilaçla yıkan-
ması şeklinde çalışa-
cak. Bulgaristan şirket-
lerine ait araçlardan da 
15 Avro ücret alınacak.
        Anadolu Ajansı

Bal-Göç ve BGF Genel Başkanı Doç. 
Dr. Yüksel Özkan'ın Basın Açıklaması
Değerli Basın Mensup-

ları;
Bilindiği üzere, Ara-

lık 1984’te başlayan ve 
1989 zorunlu göçüyle 
Türkiye’ye 350 binin üze-
rinde Türk’ün göç etme-
sine yol açan Bulgaris-
tan’daki “etnik temizlik” 
politikalarının 30. yıl dö-
nümüne gelinmiştir. Her 
ne kadar komünist dikta-
tör Todor Jivkov sonrası 
dönemde demokrasi sü-
reciyle Bulgaristan Türk-
leri haklarını "kısmen" 
geri almışsa da 1984-
1989 dönemindeki asimi-
lasyon politikalarının suç-
lularından tam anlamıyla 
hesap sorulmamıştır. 
Bu gerçek, Bulgaristan 

Başbakanı Sayın Boy-
ko Borisov’un Facebook 
sayfasında kendisi tara-
fından da dile getirilmiş-
tir. Anadolu Ajansı’nın 
29 Aralık 2014 tarihli 
haberinde de görüleceği 
üzere, Başbakan Sayın 
Borisov asimilasyon po-

litikalarına atfen “görün-
meyen ancak Türk asıllı 
vatandaşlarımızın ruhla-
rında çok ağır darbeler 
bırakan, kendilerine ve 
ailelerine karşı uygulanan 
şiddet, Komünist Partisi 
tarafından sanki kolayca 
unutulabilir hale getirildi” 
ifadesini kullanmıştır.
Sayın Borisov’un söz 

konusu açıklaması, Teş-
kilatımızca "memnuni-
yet verici" bulunduğunu 
belirtmek isteriz. Ancak 
burada bazı hususları 
da dile getirmek zaru-
reti doğmuştur. Sayın 
Borisov’un söz konusu 
açıklamalarının pek çok 
şaibeye açık olan sos-
yal medya üzerinden 
yapılması soru işaretidir. 
Bulgaristan’ın Başbaka-
nı olarak aynı ifadelerin 
Başbakanlık Kurumu 
adıyla resmi bildiriyle ifa-
de edilmesi tarafımızca 
şüphesiz daha samimi 
bulunacaktı. 
Şimdiye kadar, 1997 ve 

1998 yıllarında dönemin 
Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Sayın Petar Stoya-
nov ve Başbakanı Sayın 
İvan Kostov tarafından 
sözlü olarak iki kez özür 
dilenmesinin yanı sıra 
Ocak 2012’de Bulgaris-
tan Parlamentosu’nda 
“Bulgaristan Müslüman-
larına Karşı Zorla Uygu-
lanan Asimilasyon Süre-
cinin Kınanmasına İlişkin 
Bildiri” kabul edilmiştir.
Bunun yanı sıra 16 

Kasım 2013 tarihinde 
o dönemin Bulgaristan 
Sosyalist Partisi Genel 
Başkanı Sayın Sergey 
Stanişev, “Bulgaristan 
Sosyalist Partisi olarak 
bizim Bulgaristan Türk-
leri önünde tarihsel bir 
suçluluğumuz var ve biz 
bunun için özür diliyoruz”, 
diyerek Türklerden özür 
dilemişti.
Ne var ki bu gelişme-

lerle birlikte “ortada suç 
var, ancak suçlu yok’ gibi 
bir durum oluşmuştur. 

Söz konusu durum Sayın 
Borisov tarafından net 
bir şekilde açıklansa da 
ifadelerinin söylemden 

çıkıp eyleme dönüşme-
si gerekmektedir. Diğer 
bir deyişle, “Türklere 
yapılan baskı ve zulüm-
ler için kimsenin hesap 
sormadığını” belirten Sa-
yın Borisov, 2009-2013 
yılları arası dönem ile 
hâlihazırda Bulgaristan’ın 
Başbakanı olarak Türk-

lere yönelik komünist 
dönemde izlenen asi-
milasyon politikalarının 
sorumlular ını  adalet 

karşısına çıkarması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu 
kapsamda, Bulgaristan 
Anayasası’nın Başbakan 
Sayın Borisov’a gerek-
li yetki ve sorumluluğu 
verdiğine dikkat çekmek 
isteriz.
Ayrıca resmi kayıtlara 

göre 1984-1985 yılların-

da isimleri zorla değişti-
rilen 1.306.000 kişiden, 
hala hayatta ve vefat et-
miş Türk’ün isimlerinin 
kanuni bir düzenleme ile 
mağdur Soydaşlarımızın 
şahsi hiçbir müracaatları 
beklenmeden eski kütük-
lerdeki Türk isimlerinin 
iade edilmesi en büyük 
beklentilerimizden biridir.
Dost ve kardeş Bulga-

ristan Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı Sayın Boyko 
Borisov’un asimilasyon 
politikalarının sorumlula-
rını adalete teslim etme 
ve Türk isimlerinin kanu-
ni bir düzenleme ile geri 
iadesi konusunda atacağı 
adımların tarafımızca en 
büyük beklentimiz oldu-
ğunu ve destekleneceğini 
belirtmek isteriz. 
Kamuoyuna ve soydaş-

larımıza önemle duyuru-
lur.
Saygılarımla
Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN 
BAL-GÖÇ ve B.G.F. 
Genel Başkanı
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Bulgaristan'daki Osmanlı arşivi görüntülendi
Başkent Sofya'daki 

kağıt fabrikasına hurda 
fiyatına satılan Osmanlı 
arşivi görüntülendi.
Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye tar ihi uzma-
nı Prof. Cengiz Hakov, 
1929-31 yıllarında Os-
manlı arşivinin hurda 
fiyatına Sofya’daki kağıt 
fabrikasına satılmasının 
ardından Panço Dorev’in 
devreye girerek belgeleri 
kurtardığını anlattı.
Hurda fiyatına pazara 

çıkarılıyordu
Hakov, “1929'dan sonra 

başlatılan evrak temizle-
me işleminde eski ev-
raklar hurda fiyatına pa-
zara çıkarılıyor ve Panço 
Dorev'in gözüne ilişiyor 
ki, Bulgaristan için bunlar 
arasında değerli bilgiler 
var. Sofya'ya haber ve-
riyor ve satın alınan ev-
raklar (Sofya’daki) Kos-
tinbrod kağıt fabrikasına 
gitmeden önce demiryolu 
istasyonundan alınıyor” 
dedi. Hakov, okkası 3 
kuruşa satılan evraklar-
dan Bulgaristan'a 30 ton 
arasında gönderildiğini 

ve daha sonra bunların 
50 çuvallık kısmının iade 
edildiğini belirtti.
Belgeler itina ile mu-

hafaza ediliyor

Bulgaristan’a satılan bu 
belgeler şimdi Sofya’da-
ki Kiril ve Metodiy Milli 
Kütüphanesi'nde muha-
faza ediliyor. 1 milyonu 
aşkın Osmanlı belgesi 

içindeki ‘İstanbul arşivi’ 
veya ‘Sultan arşivi’ olarak 
da adlandırılan bölümü, 
kurumda itina ile muha-
faza ediliyor.

En büyük üçüncü Os-
manlı arşivi
Açıklama yapan Milli 

Kütüphane Şarkiyat Bö-
lümü Başkanı Stoyanka 
Kenderova, ellerindeki 

arşivin, Türkiye ve Mı-
sır dışında dünyada en 
büyük üçüncü Osmanlı 
arşivi olduğunu belirtti. 
Kenderova, “Büyük çu-

vallar içinde olan arşiv 
belgeleri buraya geldi-
ğinde teker teker çıkar-
tılarak okunup iki yaprak 
arasına yerleştirilmiş. 
Dosyalar halinde bu şe-

kilde dizilen belgelerde, 
her bir dosyanın üzerine 
hangi kurum tarafından 
yayınlandığını, yayın ta-
rihi ve belgenin konusu 
yazılmış” ifadelerini kul-
landı.
F a t i h  S u l t a n 

Mehmet'in 4 fermanı 
var
Kütüphanedeki zengin 

Osmanlı arşivleri arasın-
da Fatih Sultan Mehmet 
döneminden 4 ferman da 
bulunuyor Fatih'in tuğra-
sını içeren 4 fermandan 
biri Gelibolu İskelesi yö-
neticisine gönderilmiş, 
diğerleri ise şimdi Koso-
vo sınırlarında yer alan 
Novo Bırdo'daki gümüş 
maden ocaklarıyla ala-
kalı. Kenderova, "Yakın 
zaman önce kütüpha-
neye Kırklareli'den bir 
heyet gelerek Fatih dö-
neminden kalma arşiv 
belgesi olup olmadığını 
sormuştu. O zamana 
kadar rastlamadığı için 
benzer belge olmadığını 
söyledim. Daha sonra bir 
araştırmaya koyuldum ve 
sürprizle karşılaştım. Ar-

şivimizde tam 4 tane fer-
man çıktı" diye konuştu.
13. Yüzyıla ait kitaplar
Kütüphanede ayrıca 

İmam Buhari’nin hadis 
kitabının 11. yüzyılda 
kopya edilmiş nüshası, 
İslam alimlerine ait 13. 
yüzyılda yazılmış mate-
matik, fizik ve astronomi 
kitapları da yer alıyor. 
Bunun yanında 18 asra 
ait Musul ve Kerkük'ü 
sayılarla anlatan belge, 
İbrahim Müteferrika'nın 
Sultan'a yazdığı arzuhal, 
Üçüncü Ahmet'e ait bir-
kaç ferman da arşivde 
mevcut.
Daha önce yakılmak 

istenmiş
Osmanlı Arşivleri Uz-

manı Kasım Hızlı, Maliye 
Bakanlığı İstanbul Defter-
darlığı'ndaki 400'e yakın 
sandık ve balya dolusu 
arşiv belgesinin, Mayıs 
1931'de, okkası 3 kuruş 
12 paraya Bulgaristan'da-
ki bir fabrikaya satılma-
sından önce yakılmak 
istendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı

Kaderin CilvesiArdino (Eğridere) Be-
lediyesi Kültürel Varlık-
ları Koruma Kurulu’nun 
girişimiyle geçenlerde 
Belediye Müzesinde, 
Sofya’ da oturan gaze-
teci, araştırmacı yazar 
Dr. İsmail Cambazov’un 
kitaplarıyla buluşma et-
kinliği düzenlendi. Ka-
tılımcılar arasında, ön 
sırada oturan, ufacık 
tefecik, pamuk sakallı, 
nur yüzlü, erkek güzeli 
bir dede de vardı. Yaşı 
seksene merdiven da-
yamış bu muhterem 
zatın, buluşmanın akışı 
esnasında çehresinin 
ara ara heyecanlı, ara 
ara hüzünlü olduğu 
seziliyordu. Gözlerinin 
buğulanıp, sulandığı 
bile fark ediliyordu. Et-
rafında olanlar onun bu 
durumunu anlamakta 
güçlendikleri, birbirile-
rine manalı bakışların-
dan anlaşılıyordu. Söz 
yazarın “Beşiğim ve 
Eşiğim“ kitabına gelince 
bu beyaz sakallı dede-
nin heyecanının, hüz-
nünün daha da arttığı 
belirginleşti. Burasının 
yabancısı olduğu, tutu-
mundan, durumundan 
anlaşılan bu sevimli kişi 
kimdi?
Bu sevimli adam, ya-

zarın “Beşiğim ve Eşi-
ğim“ kitabının sekizin-
ci bölümünün beşinci 
başlığında söz konusu 

olan Kör Hafız’un oğlu 
Mehmet Mollaoğlu’ dur. 
Düzenlenen etkinliği 
duyunca oğlu Osman’ın 
koluna girmiş, atlamış 
arabasına Bursa’dan 
yola çıkıp, tutmuş eğri 
büğrü yolları. Kırcaali 
– Ardino arası yolcu-
luğunda Halaçdere’ye 
sapmış, babasından sık 
sık dinlediği samanlığı 
orada oturanların yardı-
mıyla bulmuş. Yıkılma-
ya yüz tutmuş, taş yapı 
etrafında dönüp dolaş-
mış, oradan “ Ver elini 
Ardino“, demiş. Öyle 
ama Kör Hafız da kim 
oluyor? sorusu doğuyor 
belleklerde. Bu kişinin 
künyesi şöyle: Adı Hafız 
Mustafa Şabanov Mus-
tafov. 09.03.1909 y. Ku-
zey Bulgaristan’ın Şum-
nu ili, Veliki Preslav’nın 
(Eski İstanbul) Strelest 
(Yüller) köyü doğum-
lu. Şumnu Medret’ün 
Nuvvab’ın Tali ve Ali kı-
sımları mezunu. 
Bulgaristan’da Ailesi-

nin geçimini dini hizmet 
yolunda verdiği vaazlar-
dan, cömert Müslüman-
ların aralarında topla-
dıkları sadakalardan 
temin etmiş. Ailesiyle 
1949 yılın tam yılbaşı 
gecesi Türkiye’ ye göç 

etmiş. Balıkesir’e yer-
leşmiş ve orada vaiz 
olarak vazifeye alın-
mış. Sonra İstanbul’a 

atanmış ve vaizlik gö-
revini yürütmüş. 1975 
yılı Hakkın rahmetine 
kavuşmuş ve Gazios-
manpaşa mezarlığına 
defnedilmiş. Geçim 
derdi Kör Hafız’ı 1940 
yılı Kırcaali’ ye atar ve 
camide vaaz etmeye 
başlar. O yıllarda yaza-
rın ağabeyi SAİT TUĞ-
RUL Müftülükte Şer’iye 
katibidir. İkisi eski dost-
turlar. Kör Hafız derin 
dini bilgisi, gür sesiyle 

camiye gelenlerin sa-
yısını artırır. Köylerden 
insanlar onun nası-
hatlarını dinlemek için 

kasabaya akın eder. 
Gittikçe cami dolup ta-
şar. Hoca vaazlarında 
aralıksız “Aklı başında 
olan herkes Müslüman 
olur. Müslüman olma-
yanın aklında noksanlık 
vardır “, diyormuş. Bu 
durum polisin dikkatini 
çekmiş ve Kör Hafız’ı 
araştırmaya koyulmuş. 
Bunu sezen, yazarın 
ağabeyi Sait Tuğrul, 
Hafız’ı alıp dağ patika-
larından, yapılan üç sa-

atlik yolculuktan sonra, 
bir gece Halaçdere’ 
ye getirir. Orada onu, 
yazarın babası İsmail 

Çavuş’un samanlığının 
bir köşesine gizleyip, 
onun, Hafız’a göz kulak 
olmasını tembihler. Bir 
hafta sonra Sait Tuğrul 
gelip Kör Hafız’ı alır, 
onu kuş uçmaz, insan 
geçmez yollarca Kırca-
ali – Haskovo arasında 
bulunan Perperek tren 
istasyonuna ulaştırır. 
Oradan da trene bindi-
rip uğurlar. Böylece izi-
ni kaybettirir. Ünlü hoca 
sağ sağlam memleketi 

Deliorman’a döner. 
Ön sıralarında oturan, 

bu nur yüzlü adam Kör 
Hafız’ın oğlu, Dil Ta-
rih Fakültesi mezunu, 
birçok sorumlu devlet 
işlerinde çalışıp, dini 
hizmetlerde bulunmuş, 
üniversite hocalığın-
dan emekliye ayrılmış, 
halen Bursa’da oturan, 
Mehmet Mollaoğlu ‘dur.
Cambazov, en son 

çıkan “Eşiğim ve Beşi-
ğim“ kitabından katılım-
cılara kısaca bahseder-
ken “Kitabı okuyun ki, 
eski Eğridere’yi, baba-
larınızın, dedelerinizin 
hayatını görün ve içinde 
bulunduğunuz hayatın 
kıymetini bilin” dedi. Bu 
sözler duygularına zor 
hakim olan Kör Hafız’ın 
oğlu ak sakallı Mehmet 
beyi daha duygulandır-
dı. Pamuk sakalı üze-
rinden aşağı, sabahları 
çayırlardaki otların, çi-
çeklerin, üzerinde beli-
ren, çiğ taneleri misali, 
gözyaşı damlacıklarının 
süzüldüğü sezildi.
Etkinlikten sonra kıy-

metli misaf ir buruk 
duygular eşliğinde, alın 
kaderin cilvesi şaşkınlı-
ğı, merasimin getirdiği 
memnuniyet dolu his-
lerle, buradan vatanına 
döndü.

Mustafa BAYRAMALİ
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TRT Genel Müdürü Göka’nın Bulgaristan Ziyareti 
TRT Genel Müdürü Dr. Şenol 

Göka, Bulgaristan ziyaretindeki 
temaslarında Bulgaristan Ulu-
sal Radyosu (BNR) tarafından 
kapatılan Türkçe programları 
aktaran orta dalga radyo veri-
cilerinin yeniden devreye girme-
sini istedi.

BNR'nin yayına başlamasının 
80. yıl dönümü kutlamaları do-
layısıyla Bulgaristan'da bulunan 
TRT Genel Müdürü Göka, Türk-
çe yayınları aktaran vericilerin 
kapatılmasını Bulgar yetkililerle 
ile görüştü.

Göka, BNR Genel Müdürü Ra-
doslav Yankulov ile yaptığı gö-
rüşmede BNR'nin yaş gününü 
kutlamaları ile ilgili almış oldu-
ğu daveti memnuniyetle kabul 
ettiğini ancak ziyaretini önemli 
bazı konuları gündeme getir-
mek üzere de değerlendirdiğini 
söyledi.

Bulgaristan'daki temaslarıyla 
ilgili AA muhabirine değerlen-
dirmelerde bulunan Göka, "Son 
zamanlarda bazı sıkıntılar vardı. 
Biz bunları daha da vakıf olduk. 
Özellikle orta dalga yayınlarının 

kesilmesi ile ilgili ve soydaşla-
rımızın orta dalga yayınlarına 
ulaşmaması ile ilgiliydi" dedi.

Bu konuda yetkililerle olumlu 

geçen görüşmeler yaptıklarını 
bildiren Göka, "İnşallah gerek 
orta dalganın güçlendirilerek 
bir istasyondan gerekse FM al-
ternatifleri üretilerek, Bulgaris-
tan'daki soydaşlarımıza karşı 
bu yayınların tekrar yapılacağını 
burada sevinerek müşahede et-
miş bulunuyorum" diye konuştu.

Görüşmelerinin sonucundan 
umutlu olduğunu paylaşan 

Göka, "İnşallah bundan sonra 
soydaşlarımız da kendilerine 
Türkçe olarak yapılan bu yayın-
dan mahrum kalmazlar" dedi.

TRT'nin kurum olarak BNR'ye 
destek vermeye hazır olduğuna 
işaret eden Göka, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

"Zaten ikili anlaşmalarımız var, 
bu her zaman mümkün. Ayrıca 
eğer bizden başka türlü teknik 
destek de isterlerse özellikle bu 
yayınların ulaştırılması ile ilgili, 
teknik desteği de verebileceği-
mizi söyledik. Artık bundan son-

rasını kendilerine bırakıyoruz. 
Biz her türlü yardıma hazırız."

TRT Genel Müdürü Göka, zi-
yareti kapsamında Devlet Ha-
berleşme Düzenleme komis-
yonu Müdürü Veselin Bojkov, 
Elektronik Medya Kurulu Mü-
dürü Georgi Lozanov ve günde 
10 dakikalık Türkçe haberler 
yayınlayan Bulgaristan Ulusal 
Televizyonunun Genel Müdürü 
Vyara Ankova ile de görüştü. 

Göka, BNR'nin Sofya Hilton 
Otelinde düzenlediği "Kamu 
Radyo ve Geleceğin Sınavları" 

konulu konferansa da katıldı.
BNR'nin Türkçe yayınlarını 

aktaran ve Bulgaristan Türkle-
rinin yoğun olarak yaşadığı ül-
kenin kuzeydoğu ve güneydo-
ğu bölgelerinde orta dalgadan 
radyo sinyalini aktaran vericiler 
BNR Genel Müdürü Rados-
lav Yankulavo'un kararı ile 1 
Ocak'ta kapatılmıştı. Yankulov 
vericilerin eski teknoloji olmala-
rını gerekçe göstermiş, ülkedeki 
Türk azınlığı ise kararı tepkiyle 
karşılamıştı. 

                    Anadolu Ajansı

“Kaçış 1950” filminin 
vizyon tarihi: 10 Nisan
Taş Film’in ilk projesi olan “Kaçış 1950” adlı sinema filmi 

1950 - 1970 yılları arasında Bulgaristan'da gördükleri baskıdan 
Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikayesi anlatılıyor.

Genel yönetmenliğini ve yapımcılığını İhsan Taş'ın üstlendiği 
Kaçış 1950 isimli sinema filminde Zeynep Gülmez, Atilla Saral, 
Burak Kaya, Efe Kopuz, Onur Bayraktar, İlker Gürsoy, Hüseyin 
Elmalıpınar, Mehmet Vanlıoğlu, Ender Turani Ali Özkan Dink-
çi, Şeyma Erdoğan, Gizem Güpür, Zülkef Yeşilbahçe, Hüseyin 
Özay, Mustafa Akkeçi, Nail Akkeçi, Emrah Doğan’ın yanı sıra 22. 
Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve Balıke-
sir Altıeylül Belediye Başkan yardımcısı Mesut Eray’da yer aldı.

Filmin senaryosu usta yazar Zülkef Yeşilbahçe’nin “Ata Top-
raklarından Ana Vatana Anılar” isimli kitabından uyarlanarak 
hazırlandı. 

Filmin çekimleri bittikten sonra bir basın gecesi düzenleyen 
ve tüm ekibine plaket vererek kutlayan ve bu alanda Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştiren Taş Film Yönetim Kurulu Başkanı İhsan 
Taş, Her şeyin daha gerçekçi olabilmesi için gerçek mekanları 
tercih ettiklerini ifade ederek “Dönem filmi çekmek gerçekten 
çok meşakatli bir iş, onun için inanılmaz bir özveri ve ekip ça-
lışması gerektiriyor.

Çekimlerimizin kış aylarına denk gelmesi işimizi daha da zor-
laştırdı ama benimle birlikte asla yılmayan ve pes etmeyen eki-
bimle şükürler olsun bu işin üstesinden geldik.

Biz üzerimize düşeni yaptık ve çok güzel bir hikayeyi Beyaz 
Perdeye kazandırdık. Bundan sonrası izleyicilerin takdirine kal-
mış” diye konuştu.

10 Nisan’da vizyona girecek olan filmin, Göçmenlerin 100. yılı-
na denk gelmesi de filme bambaşka bir anlam daha katmış oldu.

Bulgaristan'a gelen Türk turist sayısı arttı
Turizm Bakanı Nikolina Angel-

kova, ülkeye gelen Türk turistle-
rin sayısında yüzde 40'a yakın 
artış yaşandığını kaydetti.

Angelkova, ülkesinin Türk tu-
ristlere vize kolaylığı sağlaması-
nın ardından kış turizm merkez-
lerine gelen Türk turistlerin sayı-
sında artış gözlendiğini belirtti.

Bir önceki yıla oranla geçen yıl 
tatilini Bulgaristan'da geçirmek 
isteyen Türk vatandaşlarının 
sayısında yüzde 40 civarında 
artış yaşandığını kaydeden Ba-
kan Angelkova, Türk turizm şir-
ketlerinin artık bir iki gün içinde 
vize alabildiklerini ifade etti.

EMITT Fuarı'na katılan Bul-
gar firmalarının temsilcileriyle 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş ile birlik-
te görüştüğünü belirten Angel-
kova, İstanbul'da "Bulgaristan 
Günleri", Sofya'da da "Türkiye 
Günleri" düzenlenmesi konu-
sunda anlaştıklarını vurguladı.

İstanbul'da Kültür ve Turizm 
Bakanı Yardımcısı Abdurrah-
man Arıcı ile de görüştüğünü 
açıklayan Angelkova, Türk ve 
Bulgar tur operatorlerinin ortak 
projeler geliştirerek Çin ve daha 
uzak pazarlardaki turistlerin dik-
katini çekmeye çalışacaklarını 
dile getirdi. 

Angelkova, bu amaçla önü-
müzdeki günlerde Türk turizm 

şirketler inin temsilci ler inin 
Bulgaristan'a gelerek görüş-
meler yapmasının beklendiğini 
bildirildi.

İstanbul 'da devam eden 
EMITT Fuarı'na Bulgaristan'dan 
24 turizm şirketi, belediye ve tu-
rizm birliği katılıyor.


