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“Kültürel ve Dini Miras” Konulu Fotoğraf Sergisine Büyük İlgi

Camiler Haftası kapsamında 
Kırcaali’de “Kültürel ve Dini 
Miras” konulu fotoğraf sergisi 
açıldı. Sergi, Başmüftülük ta-
rafından Bölge Müftülüğü ve 
Kırcaali Belediyesinin deste-
ğiyle organize edildi. Sergi Kır-

caalili Müslümanlar tarafından 
büyük ilgi gördü. Açılış törenin-
de Başmüftü Yardımcısı Birali 
Birali, T.C. Filibe Başkonsolos-
luğu Sosyal İşler Ataşesi Metin 
Akbaş, HÖH Kırcaali Milletve-
kili Şabanali Ahmet, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, 
Kırcaali Hristiyan Cemaat Baş-
kanı Peder Petır Garena, Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, baş-

ka bölge müftüleri hazır bulun-
dular. 
Konukları ve tüm katılımcıları 

selamlayan Kırcaali Müftüsü, 
bu etkinlikle artık dördüncü yıl 
düzenlenen Camiler Haftası’nın 
başladığını belirtti. Sergide yer 
alan fotoğraflar Bulgaristan sı-
nırları içerisinde kalan Osmanlı 
anıtları üzerine yaptığı araştır-

malarıyla tanınan etnolog ve 
sanat tarihçisi Prof. Lübomir 
Milkov tarafından seçildiğini 
paylaştı. Müftü, ”Her bir cami, 
şüphesiz ki Kabe’nin bir şube-
sidir. Cami bir Müslümanın ha-
yatının merkezinde bulunuyor 
ve bir nevi çocuklarımızın ve 
yetişkinlerin eğitim gördüğü bir 
okuldur. Çünkü bir Müslüman 
beşikten mezara kadar ilim öğ-

renmelidir. Sergi önümüzdeki 
Cuma günü akşam saatlerine 
kadar devam edecek. Dolayı-
sıyla ilgi duyan kardeşlerimizin 
ziyaretine açıktır. Camiler halkı-
mızın bir araya gelerek bilgi ve 
manevi değerlerini öğrendiği, 
özellikle çocuklarımızın ana ba-
baya saygı göstermeyi öğrendi-
ği, büyüklere saygı, küçüklere 
sevgi ilkesinin işlendiği, “Kom-
şusu aç yatan bizden değildir” 
hadisinin işlendiği müstesna 
mekanlardır” dedi. Peygam-
berimizin, “Kim Allah için bir 
cami, mescit inşa ederse Kı-
yamet Günü Allah da onun için 
bir köşk inşa edecek” hadisine 
dikkat çeken müftü, bunun için 
imkanı olan Müslümanların altı 
asırlık tarihte cami inşa ettikle-
rinden başka kiliselerin onarı-
mına da yardımcı olduklarını 
kaydetti. Müftü, tekrar Belediye 
Başkanı seçiminin ikinci günün-
de Hasan Azis’e katılımlarından 
dolayı memnuniyetini ifade 
ederek, kendilerinin cami ve 
kiliselere bulunduğu yardımları 
için teşekkür etti. Anlamlı ko-
nuşmaları için konuşmacılara 
da teşekkür eden Beyhan Meh-
met, serginin hayırlara vesile 
olmasını diledi. Fotoğraflarda-
ki camilerin çoğunun şu anda 
halihazırda olmadığının altını 
çizen Kırcaali Müftüsü, ileride 

Resmiye MÜMÜN

HÖH’ün kalesini yine yıkamadılar
Kırcaali, Güney Bulgaris-

tanda bulunan Rodop dağla-

rının kalbinde kuruludur. En 
büyük özelliği Bulgaristan’da, 
Balkanlar’da ve Avrupa’da 
etnik modelin simgesi hali-
ne gelmesidir. Farklı etnik ve 
dini topluluklara mensup Kır-
caaliler arasında son derece 
hoşgörü, huzur, barış, sevgi 
ve saygı mevcuttur. Öyle ki, 
Kırcaali şehri hakkıyla “Hoş-

görünün Başkenti” unvanını 
kazanmıştır. Kırcaali, Türk ve 
Müslümanların yoğun olarak 
yaşadığı bir şehirdir. Kırcaali, 

bizim kalemizdir! 
Ancak her daim kalemize 

göz dikenler oldu. Yıkmak is-
teyip, aramıza fitne sokmak 
isteyenler… Bir kez daha şa-
hit olduk ki, yapılan son yerel 
seçimlerde istenilen yıkım 
gerçekleştirilemedi. 
Avrupa’nın, Balkanlar’ın ve 

Devamı 2’de

Devamı 4’de

Sebahat NECİB
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Tarihte bu hafta: 26 Ekim - 1 Kasım
26 Ekim 1912: 
Üsküp, İştip ve Köprü-

lü Sırp ordusunun eline 
geçit. Çok saylıda insan 
şehri terk zorunda kal-
dı.
26 Ekim 1922:
 Stamboliyski, Bulgar 

Meclisi Sobranya’da 
yaptığı konuşmada, 
“Sevr Anlaşmasında, 
Mustafa Kemal hare-
ketinin başarıya ulaş-
masıyla yapılacak de-
ğişiklikleri Neully gibi 
öteki antlaşmaların da 
değiştirilmesi için baş-
langıç kabul ediyoruz.” 
dedi.
27 Ekim 1991:
 Sancak bölgesindeki 

Boşnakların neredeyse 
yüzde 100’ünün katıl-
mış olduğu bir halkoy-
lamasında, Sancak’a 
özerkliğin verilmesi ve 
Yugoslavya federal bi-
rimlerinden birine katıl-
ma hakkının tanınması 
talep edildi.
28 Ekim 2000:
 Türkçe dilinin kullanı-

mıyla ile ilgili yaşanan 
haksızlığı protesto et-
mek amacıyla Kosovalı 
Türkler, Kosova’da dü-
zenlenen seçimlere ka-
tılmama ve bununla ilgili 
seçmen kayıtları yaptır-
mama kararını aldı.
27 Ekim 1913:
 Mustafa Kemal, Sofya 

Ataşemiliterliği görevi-
ne atandı.
27 Ekim 1946:
 Gerçekleştirilen se-

çimlerden gücünü her 
geçen gün artıran Ko-
münist Parti’si, birinci 

olarak çıkmış ve ülke 
çapında kontrolü ele 
geçirmiştir.
28 Ekim 1867: 
Avrupa devletlerinin 

devam eden baskısı 
sonucunda Babıâli 12 
Eylül 1867'de Girit'te 
genel af ilan etmeye 

razı oldu. 28 Ekim'de 
Fuat Paşa, Sadrazam 
Âli Paşa'nın Girit ' te 
tatbik edeceği tafsilatlı 
ıslahat programını ilgi-

li devletlere gönderdi. 
Ancak tatbike konul-
ması düşünülen prog-
ram Fransa'yı memnun 
etmedi. Bunun üzerine 
Fransa, Rusya, Prusya 
ve İtalya, Babıâli'ye ver-
dikleri notada, Osmanlı 
Devleti'nin İngiltere'nin 
tutumundan cesaret 
alıp, diğer devletlerin 
fikirlerini göz önünde 
tutmadığını, kendi teklif 
ettikleri ıslahat prog-
ramlarını uygulamadı-
ğını ve bundan mey-
dana gelebilecek hiçbir 
şeyin sorumluluğunu 
kabul etmediklerini bil-
dirmişlerdir. Londra Si-
yasal Bilgiler Fakültesi 
hocalarından Kenneth 
Bourne nota hakkında; 
"Bu nota vaziyeti oldu-

ğu gibi bırakmak şöyle 
dursun adeta bir afetin 
kapısını açıyordu" yoru-
munu yapmıştır.
28 Ekim 1923:
 Mustafa Kemal Paşa, 

Çankaya Köşkü'nde 
verdiği akşam yemeğin-
de, ''Yarın Cumhuriyeti 

ilan edeceğiz'' dedi.
28 Ekim 1928:
 Yenilik adlı gazete 

Yambolu’da yayınlan-
maya başladı.

29 Ekim 1896:
 Emniyet adlı gazete 

Filibe’de yayınlanmaya 
başladı.
29 Ekim 1912:
 Yu n a n  o r d u s u 

Veria’ya girdi. Katliam, 
talan ve sürgün ele ge-
çirilen her yerde olduğu 
üzere burada da yaşan-
dı.
29 Ekim 1923:
 Cumhuriyet ilan edil-

di. Mustafa Kemal Paşa 
Cumhurbaşkanı seçildi.
30 Ekim 1923:
 Cumhurbaşkanı Mus-

tafa Kemal Paşa’nın 
başbakan atadığı İsmet 
Paşa’nın kurduğu hükü-
met, TBMM’de güveno-
yu aldı.
30 Ekim 1918:
 I. Dünya Savaşı'ndan 

yenik çıkan Osmanlı 
Devleti ile galip
dev le t l e ra ras ında 

Mondros Mütarekesi 
imzalandı.
30 Ekim 1912:
 Yu n a n  o r d u s u 

Vodena’ya girdi.
30 Ekim 1929: 

Sırp-Hırvat-Sloven 
Krallığı’nın adı Yugos-
lavya yani Güney Slav-
ları olarak değiştirildi.
31 Ekim 1912:

 Lüleburgaz, Bulgar 
ordusunun eline geçti.
31 Ekim 1929:
 Bulgaristan Türk-

leri 1. Milli Kongresi 
Sofya’da toplandı. Dört 
gün süren kongrede 
Bulgaristan’da Türk 
eğitiminin sorunları tar-
tışıldı. Türk okullarının 
mali durumu, öğretmen 
sorunu, kapatılan Türk 
okullarının açılması ve 
bunlara yenilerinin ek-
lenmesi ile yeni Türk 
harfleriyle eğitim yapıl-
ması konusunda önem-
li kararlar alındı. Ayrıca 
alınan kararların Bulga-
ristan hükümetine iletil-
mesi ve bunların ger-
çekleştirilmesini takip 
etmek üzere bir yürüt-
me kurulu oluşturuldu. 
Mülkiyeti ve işletmesi 
uluslararası antlaşma-
larla azınlığın kendisine 
bırakılan Türk okulları 
1960 yılında tamamen 
kapatılmıştır.
1 Kasım 1907:
 Şark Muhbiri adlı ga-

zete Filibe’de yayınlan-
maya başladı.
1 Kasım 1922:
 Saltanat ve Halifelik 

makamları birbirinden 
ayrıldı ve saltanat kal-
dırıldı. Böyle bir kara-
ra, İtilâf Devletleri’nin 
Lozan’da yapılması 
planlanan Barış Konfe-
ransına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hüküme-
ti ile birlikte İstanbul 
Hükümeti'ni de davet 
etmesi sebebiyet verdi. 
İtilaf devletinin yapma-
ya çalıştığı, İstanbul ve 
Ankara arasında çekiş-
me çıkartarak, Türkle-
rin savaş alanında elde 
ettiği tüm kazanımları 

masa başında kaybet-
melerini sağlamaktı. 
Yapılacak bir tek hamle 
kalmıştır, o da saltanatı 
kaldırmak.
1 Kasım 1928:
 Türk Harflerinin Ka-

bul ve Tatbiki Hakkın-
daki 1353 sayılı kanun 
kabul edildi. Ankara ile 
paralel bir modernleş-
me ve yenileşme sü-
reci yaşamak isteyen 
Balkanlardaki Türkler 
de bu sürece dâhil ol-
dular. 1928’de yeni Türk 
harfleriyle ilk alfabe-
lerini basan Bulgaris-
tan Türkleri, 1928-29 
öğrenim yılını da yeni 
harflerle yapma kararı 
aldı. Yine bu ülkedeki 
Türk basını da 1 istisna 
dışında aktif olarak bu 

sürece dâhil oldu. 
1 Kasım 1995:
 Eski Yugoslavya dev-

letlerinden Hırvatistan 
Bosna-Hersek ve Yu-
goslavya Federal Cum-
huriyeti arasında Bos-
na barış görüşmeleri 
başladı. Kanlı Savaşa 
uzun süre sessiz kalan 
batı dünyası, Boşnak 
güçlerin üstünlüğü ele 
geçirmeye başladığı bir 
dönemde, barışın sağ-
lanması adına harekete 
geçti. Özellikle Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 
baskısıyla bir araya ge-
len taraflar, görüşme-
lerin sonunda Dayton 
Barış Antlaşmasını im-
zalayarak savaşı son-
landırdılar.
         Metin EDİRNELİ

HÖH’ün kalesini 
yine yıkamadılar

Bulgaristan’ın gözü her 
daim Kırcaali’de oldu. 
Bu seçimlerde de yine 
öyle olduğunu bir kez 
daha kanıtlandı. Tüm 
medyalar Kırcaali’dey-
di, yapılan tüm haber-
lerde “HÖH’ün kalesi 
olan Kırcaali, “yıkıla-
cak” mı” diye her gün 
haber çıkıyordu. 
Bilmiyorlardı ki, bizler 

bu kaleyi canla başla 
nasıl kollayıp korudu-
ğumuzu, bizi öldürme-
yen acının daha da 
güçlendirdiğini. 
Bu seçimlere de böy-

le başlanıldı. HÖH, 14 
aday adayı içerisinden 
en başarılı, en bilgili, 
en sevilen, Kırcaa-
li sancağının yılmaz 
bekçisi Müh. Hasan 
Azis’ten yana tercihi-
ni yaptı. Her zaman 
olduğu gibi çalınma-
dık kapı, sıkılmadık el, 
camilerde okunmadık 
mevlit bırakılmaksızın, 
herkes kalesi uğruna 
el ele verip tek yumruk 
oldu. 
Bir de Kırcaali’mizi 

köylerden ayırmak is-
teyenler oldu. Bizi biz-
den ayırmak, bir anayı 
yavrusundan ayırmak 
isteyenler… Et tırnak-
tan ayrılır mı hiç?! 
Bulgar medyaların-

da sıkça boy göste-
ren GERB Milletvekili 

Tsveta Karayançe -
va, medya üzerinden 
saldırılarından bizle-
ri mahrum bırakma-
dı. Karayançeva’nın 
b i r  aç ık lamasında 
“HÖH’ün kalesini bu 
kez yıkamazsak, bir 
daha asla yıkama-
yız” diye belirtmişti. 
Şimdi de kaybetmeyi 
hazmedemeyen Ka-
rayançeva, HÖH’ün 
seçim sonuçlarının bu 
kadar yüksek olmasını 
Türkiye’den gelen va-
tandaşlara bağladığını 
iddia ederek, Savcılığa 
başvurduğunu açıkladı. 
“it ürür, kervan yürür” 
misali.
Günlük çıkarları için 

aramızdan ayrılanlar 
oldu. Aramıza fitne so-
kup bizi bölenler oldu. 
Kırcaali ilçesindeki 94 
köyden 68 köyde diğer 
partilerden adaylar çı-
karıldı. Tek bir hedef 
vardı, kalemizi yıkmak. 
O da aramızdan olanla-
rı seçip kalemizi onlara 
yıktırtmaktı. Hedef, ba-
şarısızlıkla sonuçlandı!
Geçmişini unutup, 

geleceğine kör olarak 
devam edenlere tek bir 
cümlem var “Bizlerin 
bizlerden başka dos-
tu yoktur!”. Bir de bizi 
bölmek isteyenlere, 
kalemizi yıkmaya ça-
lışanlara selam olsun 
“Bizi öldürmeyen acı 
güçlendirir”. 

1. sayfadan devam
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Şefika Refik’in “Karanlığın Sesi” öykü kitabına büyük ilgi
Geçen hafta Kırcaa-

lili şair ve yazar Şefika 
Refik’in “Karanlığın Sesi” 
isimli birinci öykü kitabı-
nın tanıtımı yapıldı. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 
çatısı altındaki Recep 
Küpçü Edebiyat Kulü-
bü ve Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği tarafından Kültür 
Eğitim Merkezi Konferans 
Salonu'nda düzenlenen 
etkinlik büyük ilgi gördü. 
İlk şiir kitabı gibi annesi, 
babası ve ağabeyine it-
haf ettiği yeni kitabı için 
yazar bol bol alkış ve teb-
rik aldı. Etkinlikte hazır 
bulunan Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu, Balkan Türk-
leri Federasyonu Genel 
Başkanı Nedim Dönmez, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Atıf Mutlu, Lüleburgaz 
BAL-GÖÇ Trakya Yöne-
tim Kurulu Üyesi Bener 
Muratoğlu, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Ali Tora-
man yazarı onurlandırdı. 
Bu anlamlı gecede Şefika 
Refik’i ailesi, Recep Küp-
çü Edebiyat Kulübü Üye-
leri, Türkçe öğretmenleri 
ve edebiyatseverler yalnız 
bırakmadılar.

Kitap tanıtım etkinliğini 
yöneten Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü Başkanı 
şair ve yazar Durhan Ali, 
tüm katılımcıları selam-
layarak, yazarı kutladı. 
Kulüp Başkanı, “Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 
yönetimi, özellikle der-
neğin müdürü Müzekki 
Ahmet’in Rodoplarda Bul-
garistan Türk Edebiyatı’nı 
öykü ve şiirleriyle ayakta 
tutmaya çalışanlara uzat-
tığı yardım eli sayesinde 
yeni yetişen yaratıcılar 
ufuklara yelken açmışlar-
dır. Yıllardan beri dostları-
mızın basıldığı her kitabı 
tanıtıldı ve tanıtılmaya 
devam edeceğine inanı-
yorum. Tanıtılanlardan 
bir çoğu şiir içerikliydi. Bir 
iki yazarın dışında diğer 
yazarların yeni eserleri 
tanıtılmadı. Niye? Cevabı 
çok basit- çünkü yazılma-
dılar. Eğer Bulgaristan 
Türk Edebiyatının yakın 
geçmişine bir göz atacak 
olursak, acı bir gerçek-
le yüz yüze geleceğiz. 
Ana dilimizde yaratanlar 
günden güne azalmakta. 
Hele yazar kısmı. Giden-
lerin ardından gelen genç 
kalemler parmakla sa-
yılacak kadar az. Onlar-
dan biri de Şefika Refik. 
Bildiğim kadarıyla Şefika 
Hanım edebiyata ilk adım-
larını şiirle attı ve ardı sıra 
iki kitabını bastırdı. Bunun 
yanı sıra öyküye de kalem 
oynatarak iki edebiyat tü-

rünü yan yana taşıyarak 
emin adımlarla bugünlere 
getirdi ve yolunun açık ol-
masını dilerim” diye ifade 
etti. Şefika’nın öyküleriy-
le yaşamı az süren yerli 
“Yeni Hayat” gazetesinde 
tanıştığını ve ilk intibaları-
nın çok olumlu olduğunu 
paylaşan Durhan Ali, “Bu 
taşın altından bir şeylerin 

çıkacağına inanarak onun 
anlatım ustalığına hayran 
kalmıştım. Kitaptaki her 
bir öyküsünde Şef ika 
Hanım’ın kahramanları 
arasında geçen diyaloğun 
kendi ifadeleri gibi verip, 
biz okuyuculara büyük bir 
ustalıkla sunuyor. Bunun 
nedeni de onun dil zen-
ginliğinin, kelime dağacığı 
hayli bir dolu olmasından 
kaynaklandığı düşünce-
sindeyim” diye belir tti. 
Yazarın kalemini hep sivri 
tutmasını ve başarılarının 
daha da doludizgin de-
vamını dileyerek, “Yolun 
açık olsun erişilmesi zor 
ufuklara!” dedi. 

Şefika Refik’in “Karanlı-
ğın Sesi” ilk öykü kitabı-
nın tanıtımını otobiyogra-
fik bilgiler eşliğinde şair 
Habibe Ahmedova yaptı. 
Kitabın 16 hikaye içerdiği, 
editörün Sakaryalı yazar 
Fahri Tuna, kapak ve iç 
düzenlemesinin Mücait 
Kofoğlu, düzeltisi de Asaf 
Meriç’e ait olduğu anla-
şıldı. İlk defa bir kitabın 
üstelik hikaye kitabının ta-
nıtımını yaptığı için heye-
canlı olduğunu paylaşan 
Ahmedova, kitaptaki öy-
küleri okuyucunun dikka-
tine bıraktığını belirterek, 
öyküleri yazana geçmek 
istediğini söyledi. Şair 
tanıtım yazısında, “Onu 
tanıyınca hikayeler ini 
mutlaka ve mutlaka oku-
mak isteyeceksiniz, çünkü 
onlarda bir parça da olsa 
kendinizi göreceksiniz, 
hissedeceksiniz, içiniz-
dekileri yaşatacaksınız. 
İnsan her zaman ben bu-
yum diyebilmeli. Şefika 
Refik bunu diyebildi bu 
genç yaşta ve de kanıtladı 
dediğini. Dünyada herşey 
sevmekle başlar, yaptığı 

işi sevmekle, insanları her 
koşulda sevebilmekle ve 
kocaman bir yüreğe sahip 
olmakla. Şefika Refik’in 
o kadar güzel, içten ve 
çok açık ve net bir anla-
tım seziliyor öykülerinde. 
Onun kahramanları şef-
kat, merhamet, acıma 
ve sevme gibi duyguları, 
insanı insan yapan değer-

leri dile getirebilmek. Şe-
fika Refik’in hikayeleri bir 
eğitimcinin yaşam, doğa, 
canlılar, eğitim ve insan ile 
ilgili paylaşımlarla birlikte 
umut ve beklentiler içerikli 
hepsi. Onun kahramanla-
rıyla hep birlikte hem üzü-
leceksiniz, hem sevine-
ceksiniz, anlayacaksınız 
ne kadar eğitici, etkileyici 
ve sürükleyici hepsi teker 
teker... Kitabı okurken 
sürprizlerle bile karşı kar-
şıya gelebilirsiniz. Kitabı 
okumaya başladığınızda 
elinizden bırakmayaca-
ğınız bir kitap, demiş üs-
tadımız Fahri Tuna. Kah 
Vefik Dede, kah beyaz 
ölümden kaçan Eray, ba-
zen oğlunuzun okulunda 
“En Büyük Hediye” ile gu-
rurlanan anne, kimi yerde 
büyük aşkı güzeller güzeli 
Alev’inin hayal kırıklığına 
uğrattığı Arif olacaksınız. 
Bazen çocukluğunuzda 
hakarete uğradığınız ve 
dayak yediğiniz bir Bulgar 
çeteci olacak, Türk doktor 
Tahsin olarak onu ameli-
yat edip kurtaracaksınız. 
Bazen “İki Sınır Arasında” 
gelip giderken görecek-
siniz kendinizi. Hele bir 
“Anne Yüreği”ni okuyun 
sizde müthiş duygular ya-
ratacak. Bütün karşılanan 
zorluklara, engellemelere 
rağmen gençlerimiz şiir 
ve hikaye yazabiliyorlarsa 
o da çok güzel bir Türk-
çeyle onları sevip sarma-
lamamız gerekiyor. Şefika 
Refik, bunlardan bir tane-
si. “Karanlığın Sesi”sizin 
sesiniz olacak, sizin kalbi-
niz çarpacak o karanlığın 
sesiyle, sizin gönlünüzü 
aydınlatacak o karanlığın 
sesi” diye belirtti. Sonun-
da yazarın “İki Sınır Ara-
sında” öyküsünden birkaç 

cümle okudu. 
Kırcaalili avukat ve ya-

zar Mustafa Bayramali, 
Şefika Hanım’ın ilk defa 
bir hikayesini okuyunca 
hemen hemen aklını al-
dığını ifade ederek, 50 
yıl önceki anılarına dön-
dü. O zaman ilk yazdığı 
hikayeleri birkaç dostuna 
gösterince kimsenin ol-

muş değil de, olur dediğini 
paylaştı. Yazar, “O zaman 
şartlarımız da elverişli de-
ğildi. Yalnız Bulgaristan 
Türkçesini bilirdik. Şimdi 
internet sayesinde bütün 
dünya edebiyatını oku 
okuyabildiğin kadar. Öyle 
ki kendi seviyemle Şe-
fika’nınkisini mukayese 
etmek istiyorum. Biz ça-
murdan başladık, şimdiki 
nesil artık bir yerden sıçrı-

yor. Öyle ki onların ufukla-
rı daha da açık. İlk öyküsü 
öyle dolgun anlatışıyla, 
düzgün Türkçesiyle beni 
hayran etti ve arkadan 
gelen öykülerini de oku-
dum. Onların daha güzel 
olduğu kanısına vardım 
ve kendi kendime dedim 
ki, Şefika Hanım’dan iyi 
bir öykücü olacak, o da 
kısa öykücü olacak. Kısa 
öykü yazmak en zordur. 
Şefika Hanım’da şiir yaz-
ma tutkusu da var, fakat 
hesap ediyorum ki öykü 
yazmada daha başarılı 
olacaktır. Öykü yazmak-
ta ustalıktan başka bir il-

ham kaynağı, hayal gücü 
olması lazım. Şef ika 
Hanım’da bu Allah vergisi 
olan hayal gücünü gelişti-
rebilmiş. Şefika Hanım’ın 
Türkçesi çok güzel. “Ka-
ranlığın Sesi” kitabının 
dili hemen hemen Türki-
ye Türkçesi. Çok zengin, 
çok dürüst Türkçesi ve 
bilhassa devrik cümlele-
riyle Türkçeyi daha kıvrık 
yapmış okuyucuyu daha 
celbedici hale getirmiş. 
Öykü yazmanın başka 
bir püf noktası da olayı 
anlatma biçimi ve dönüm 
noktasıdır. Yazarımız öy-
külerini beklenmeyen bir 
sonla bitirmeyi çok usta-
lıkla becermiş” diye ifade 
etti. Yazarı tebrik ederek, 
başarılarının devamını 
diledi. 
Sami Ali Toraman, “Ben 

kitabı okumadığım için 
birşey söylemeyeceğim 
ama sanatçılar üzerine 
iki cümle söylemek isti-
yorum. Sanatçılar dün-
yamızı güzelleştiren en 
doğru, güzel kişilerdir. 
Ressamlar renkleriyle, 
heykeltıraşlar taşa ruh ve 
şekil vererek, müzisyen-
ler de başların içerisin-
deki güzel sesleri bizlerle 
paylaşarak bizim dünya-
mızı güzelleştiriyorlar. Eli 
kalem tutan yazarlarımız 
da evvela bizim özgeçmi-
şimizi, örf ve adetlerimizi, 
geleneklerimizi yaşatıyor, 
gelecek nesillere tarih ve 

arşiv olarak aktarmaya 
devam ediyorlar. İyi ki 
bu eli kalem tutan güzel 
insanlar var, iyi ki onlar 
bizim dostlarımız, iyi ki 
varsınız. Size önce te-
şekkür ediyoruz. Çünkü 
sizler bizim dünyamızı şi-
irinizle, öykünüzle güzel-
leştiriyorsunuz. Mustafa 
Kemal diyor ki, “Sanatsız 
kalmış bir toplumun hayat 
damarlarından biri kop-
muş demektir”. Sanatsız 
bir dünyayı düşünmek 
bile istemiyorum. Yine 
Atatürk diyor ki, “Hepiniz 
mebus olabilirsiniz, vekil 
olabilirsiniz, hatta Reis-i 

Cumhur olabilirsiniz fakat 
sanatkâr olamazsınız”. 
İşte bu büyük insanlara, 
sanatçılara hep birlikte 
bir alkış istiyorum. Şefi-
ka Refik için de iki cümle 
söylemek gerekirse, sa-
nal alemde okuduğum ve 
kitabında yer alan biraz 
sitem, biraz şikayet dolu 
şiirlerinde ama buna rağ-
men kurguları süper. İyi ki 
varsın, yolun açık olsun! 
Bizi tekrar aydınlatmaya 
ve güzelleştirmeye de-
vam edin!” diye konuştu. 
Şefika Refik’in İngiliz-

ce öğretmenliği yaptı-
ğı Kırcaali’nin Kostino 
(Kemikler) köyünde bu-
lunan Valentina Tereş-
kova Anaokulu Müdü-
rü Nuriye Sali, “Şefika 
Hanım demeyeceğim, 
çünkü Şefika bizim kızı-
mız, meslektaşımız ve 
yazarımız. Şefika ile aynı 
köyde çalışıyoruz. Aynı 
avlunun içinde bulunan o 
ilköğretim okulunda, ben 
anaokulunda çalışıyoruz. 
Şefika bizim gururumuz. 
Kızımızın yolu açık olsun, 
hep böyle başarılı olsun!” 
dedi. 
Edirne’den tüm Balkan 

ülkelerine giden Balkan 
Türküsü Dergisi’nin Kır-
caali temsilcisi olan Şe-
fika Refik, tüm katılımcı-
lara, Müzekki Ahmet’e, 
kitabı tanıtan Habibe 
Ahmedova’ya, konuşma 

yapanlara teşekkür etti. 
Ayrıca kitabın çıkması-
na vesile olan ve aynı 
zamanda kitabın editö-
rü Sakaryalı yazar Fahri 
Tuna’ya yardımlarından 
dolayı, kitabın sponso-
ru olan Türkiye Gönüllü 
Eğitimciler Derneği Ge-
nel Başkanı Sayın Dr. 
İbrahim Erdoğan’a ve 
her zaman desteklerini 
esirgemeyen ailesine 
şükranlarını sundu. 
Etkinlik, Şefika Refik’in 

tebriklerini sunan katılım-
cılara imzalı kitabını hedi-
ye etmesiyle son buldu.

Resmiye MÜMÜN
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“Kültürel ve Dini Miras” Konulu Fotoğraf Sergisine Büyük İlgi
1. sayfadan devam

Başmüftülükten bu fotoğ-
rafların kopyalarını alarak 
Müslümanların ziyaretine 
açık bir sergi hazırlayaca-
ğını açıkladı. 
Hırıstiyan Cemaat Baş-

kanı Peder Peter Gare-
na, “Bu sergide bizim 
bölgede bulunan cami-
lerin fotoğraflarını da 
görmek isterdim. İyi ki 
de yoklar. Bilmem nasıl 
karşılayacaksınız, size 
ülkenin haritasından si-
linen köylerdekiler dahil 
Kırcaali İlçesinde bütün 
camileri gezip gördüğü-
mü söylesem. Bölgede 
camilerin halini görünce 
çok üzüldüm. Ben bir 
tarihçiyim ve benim için 
Bulgaristan’da var olan İs-
lam kültürü Bulgaristan’ın 
ulusal kültürünün bir 
parçasıdır. Her ne ka-
dar bazıları kabul etmek 
istemezlerse de İslam 
kültürü ülkede var olan 
bir şey ve korunması ge-
rekir. Bulgarları ve Hıris-
tiyanları anlıyorum, ama 
Türkler ve Müslümanlar 
sahip oldukları dini mira-
sa sahip çıkmalılar” dedi. 
Bölgede bulunan bazı 
camilerin ve Osmanlı 
mezar taşları bulunan 
eski mezarların içler acısı 
durumunu anlattı. Ecdat 
izlerinin silinmemesi ge-
rektiğini savunan rahip, 
gezdiği bütün camilerin 
fotoğraflarını çektiğini ve 
Bölge Müftüsü’ne vere-
ceğini açıkladı. Bir gün 
Kırcaali’de de bölgede 
camilere ilişkin fotoğraf 
sergisi açılması gerekti-
ğini söyledi. 
25 Ekim Pazar günü ya-

pılan seçimlerde HÖH’ten 
dördüncü dönem Kırcaali 
Belediye Başkanı seçilen 
Hasan Azis, camilerin 
kültürel ve dini mirasın 
merkezi olarak ele alın-
masının çok güzel bir 
konu olduğunu belirtti. 
Müh. Azis, “Bu konu san-
ki biraz gündemin dışın-
da kalıyor. Fakat camiler, 
gerçekten sadece dini 
hayatımızın bir parçası 
değil, aynı zamanda bir 
kültür merkezi halindedir. 
Çünkü bizler camilerde 
hayatta gereken din ve 
ahlaka ilişkin en önem-
l i bilgileri ediniyoruz. 
Sergideki fotoğraflara 
baktığımızda camilerin 
eski hallerini görüyoruz. 
Peder Garena’nın dedik-
lerine katılıyorum. Yeni 
dönemimde ilk girişimim 
olarak “Kırcaali İlçesinde 
Kültürel ve Dini Miras” 
konulu fotoğraf sergisi 
açalım. İlçede cami ve 
kiliselerin şu anki duru-
munu gösterdiğimiz hal-
de onlara karşı nasıl dav-

randığımızı da sergilemiş 
olacağız. Bu serginin çok 
değerli bir girişim olaca-
ğına inanıyorum. İlçede 

başka türden dini mer-
kezler varsa onlara da 
sergide yer verelim. Ben 
bu sergi için Başmüftülü-
ğe ve Bölge Müftülüğüne 
teşekkür ediyorum. Ben-
ce çok faydalı bir girişim. 
Mesela ben şimdi bu fo-
toğraflarda camilerin eski 
hallerine bakınca şimdiki 
halleriyle kıyasladığım-
da nasıl geliştirildikleri-
ni görüyorum. Kırcaali 
Belediyesi’nin önümüz-
deki yıllarda büyük he-
defi sadece dini değil, 
kültürel bir merkezin de 
kurulmasıdır. Bölge Müf-
tülüğünün de çabaları 
sayesinde artık inşaatına 
başlanılan büyük caminin 
kültürel ve dini merkezle-
rin gelişimine bizim katkı-
mız olmasını umuyorum. 
Bir şeye dikkat çekmek 
istiyorum ki biz geçmiş-
ten kalan mirasa sahip 
çıkmanın yanı sıra bizim 
gelecek nesillere bıraka-
cağımız mirasa da sa-
hip çıkmalıyız. Bu bizim 
sorumluluğumuz. Ben 
tekrar Başmüftülüğe, Fi-
libe Başkonsolosluğuna, 
Milletvekilimize ve Peder 
Garena’ya kültürel ve dini 
mirasımıza dikkat çekil-
mesine fırsat verdikleri 
için çok teşekkür ederim. 
Peder Garena’nın burada 
hazır bulunması benim 
için çok önemli ve bu ko-
nuya ilgi uyandırılmasını 
umuyorum” diye ifade 
etti. 
Serginin girişimcisi ol-

duğu anlaşılan Başmüftü 
Yardımcısı Birali Birali 
yaptığı konuşmasında 
şunları söyledi: “Camiler 
Haftası’nın ilk gününde 
aranızda bulunmaktan 
son derece mutluluk du-
yuyorum. Başmüftülüğün 
çeşitli haftalar ilan etme-
si gelenek oldu. Bununla 
insan hayatında önemli 
konulara dikkat çekmeyi 
hedefliyoruz. Onlardan 

biri de Camiler Haftası. 
Benden önceki konuş-
macıları dinledikten son-
ra ben serginin başarılı 

olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü serginin vermek 
istediği mesajların alın-
dığını anladım. Serginin 
yeni fikirler vermesine 
yönelik bir hedefi var ve 
ona ulaşıldı. Bu sergiyle 
insanların geçmişi ve ge-
leceğini düşünmeleri he-
deflendi. Sergiyle kültürel 
ve dini mirasımızın gös-
terilmesi de hedefleniyor. 
Peder Garena’nın dediği 
gibi bu kültürel ve dini 
miras etnik köken ve dini 
mensubiyet fark etmek-
sizin bu ülkede yaşayan 
herkese ait. Bu tür daha 
fazla sergiler yapılmalı, 
hem de belirli önyargılar 
olmaksızın. Bizler bugün 
bu olumsuz önyargılara 
karşı mücadele ediyo-
ruz. Dini merkezler bugün 
toplumumuzda büyük bir 
ihtiyaç olan bir şey. Bu-
gün camilerimiz boş olan 
mekanlar. Günümüzde 
insanlar daha çok sanal 
aleme zaman ayırdıkla-
rı için gittikçe camilere 
daha az zaman ayırıyor-
lar. Aslında camiler sade-
ce Müslümanların ibadet 
ettikleri bir yer değil, Ya-
radanın bizi yarattığı gibi 
insani, kültürel ve sosyal 
temaslarda bulundukları 
bir yerdir. Çünkü bugün 
yaşanılan değerler krizi 
bizim birbirimizden uzak-
laşmamızın, tek başına 
yaşamamızın, görüşme-
memizin sonucundadır. 
Geçmişte sadece cami-
lerin değil, kiliselerin de 
yıkıldığı, yakıldığı bir dö-
nemden geçildi. 
Daha sonra kültür ocak-

ları ortaya çıktı. Zamanla 
onlar da boşalmaya baş-
ladı. Şimdi kafeteryaların, 
internetin, sanal olan bir 
sosyalliğin zamanı geldi. 
Bu yüzden bugün top-
lum olarak bu uzaklaş-
manın bedelini ödemek-
teyiz. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV) 

Medine’ye göç ettikten 
sonra ilk önce bir cami 
inşa etti. Bu cami de bir 
kültür merkezi halindedir. 

Bu camide insanlar eği-
tim görüyorlardı, tedavi 
olunuyorlardı, manevi 
yükselişe erişiyorlardı, 

birbirleriyle tanışıyorlar-
dı ve yardım ediyorlar-
dı. Bugün bu yerlerden 
uzaklaştığımız için ha-
yatımız gittikçe daha da 
zorlaşıyor. Bu serginin 
başka bir hedefi de bizi 
cami üzerine düşünme-
ye sevk etmesi. Camiler 
insanların Yaradan’ı ile 
buluştuğu yerden başka 
birbirleriyle de buluştu-
ğu bir yerdir. Çünkü bu 
günümüzde büyük bir 
ihtiyaçtır”. Serginin or-
ganizasyonu için Bölge 
Müftülüğüne ve Kırcaali 
Belediye Başkanı’na te-
şekkür eden Birali Birali, 
Müh. Azis’in Belediye 
Başkanı seçimini de 
tebrik etmeyi unutmadı. 
Başmüftü Yardımcısı, 
Peder Garena’ya te-
şekkür ederken, onun 
burada bulunmasının 
Bulgaristan’da camiler 
olsun, sinagoglar olsun, 

kiliseler olsun tüm ibadet 
yerlerinin Bulgaristan’ın 
ortak kültürel ve dini mi-
rasının bir parçası olarak 
kabul edilmesi gerektiği 
mesajının bir parçası ol-
duğunu söyledi. Ancak 
bu şekilde düşünmekle 
gece gündüz Bulgaristan 
ulusunu nasıl böleceğini 
düşünenlere karşı koyu-
labileceğini belirtti. Bu 
serginin aslında baş-
kentte yapılmasının dü-
şünüldüğünü ve olayların 
akışına göre Kırcaali’de 
açıldığını açıkladı. Bir 
mümin olarak bunun 
rastgele bir şey olmadı-
ğına inandığını ve bu ak-
şam buna şahit olduğunu 
ifade etti. Serginin hayırlı 
olmasını ve başka sergi-
lerde ve (dinin ve kültü-
rün her zaman yan yana 
geliştiği için) kültürel et-
kinliklerde tekrar beraber 
olunmasını diledi. 

YÖK Başkanı Saraç'ın 
Bulgaristan ziyareti

Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç, 
Bulgaristan ile Türki-
ye arasındaki öğrenci 
hareketliliğinin istenen 
düzeyde olmadığını 

belirterek, üniversiteler 
arası ilişkilerin daha da 
gelişmesini ümit ettiğini 
söyledi.
Yüksek öğretim ala-

nında ülkeler arası 
işbirliğinin artırılması 
amacıyla Bulgaristan'da 
bulunan Saraç, Bulga-
ristan Eğitim ve Bilim 
Bakanı Todor Tanev ile 
görüştü.
Görüşmede geleceğe 

dönük stratejik konu-
ların öne çıkması ve 
sorunların çözümü için 
şimdiden gayret edil-

mesi gerektiğini belirten 
Saraç, Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye gelen öğren-
ci sayısının artmasını 
arzuladıklarını ifade etti.
Saraç, ayrıca Yük-

sek İslam Enstitüsü 

Rektörlüğü'nde temas-
larda bulunarak, ensti-
tü hakkında bilgi aldı, 
derslikler ve kütüpha-
neyi gezdi.
Türkiye'nin Sofya Bü-

yükelçisi Süleyman 
Gökçe'yi ziyaret eden 
YÖK Başkanı Saraç, 
Bulgaristan'ın eğitim 
sorunları ve çözümler 
için yapılan çalışmalar 
konusunda bilgilendi-
rildi.
YÖK Başkanı Sa -

raç, Bulgaristan Bi-
l i m l e r  A k a d e m i s i 

(BAN) Başkanı Stefan 
Vodeniçarov'un baş-
kanlığındaki Bulgaris-
tan Rektörler Heyetiyle 
bir araya geldi. Toplantı-
da Saraç'a, Türkiye'den 
gelen üniversite rektör-

leri de eşlik etti.
Doktora ve yüksek li-

sansta karşılıklı öğren-
ci değişiminin gündeme 
geldiği oturumda, Bul-
garistan Bilimler Akade-
misi ile sosyal ve teknik 
olmak üzere iki ortak 
doktora programı açıl-
ması ve İstanbul Üni-
versitesi ile kasım ayı 
içerisinde İstanbul'da 
ortak bir konferans dü-
zenlenmesi kararlaştı-
rıldı.
          Anadolu Ajansı
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Bulgaristan’da ilk katamaran tipi bilimsel amaçlı 
tekne törenle Kırcaali Barajı’nda suya indirildi
Geçen haftanın sonun-

da Kırcaali’nin sembolik 
Emona Gemisi’nde dü-
zenlenen törenle ülkedeki 
ilk katamaran tipi “Viking” 
isimli bilimsel amaçlı tek-
ne Kırcaali Barajı’nda 
suya indirildi. 

Katamaran, Plovdiv’de 
(Fi l ibe) bulunan Ba -
lıkçılık ve Su Ürünleri 
Enstitüsü’ne aittir. Tekne-
nin inşası, Balık Çiftlikleri-
nin Yüzeysel Su Kütleleri 
Üzerinde Baskısı ve Etki-
lerinin Değerlendirilme-
sine İlişkin Araştırma ve 
İzleme Programı Gerçek-
leştirmek ve Doğu Ege 
Bölgesinde Nehir Havza-
larını Yönetim Planı’nda 
Önlemler Programının 
Güncellenmesi” isimli pro-
je kapsamında BG02 De-
niz ve İç Suların Entegre 
Yönetimi Programı çerçe-
vesinde Avrupa Ekonomik 
Alanı Mali İstikrar Meka-
nizması 2009-2014 kap-
samında finanse edildi. 

Tekne, ülkede büyük 
barajlarda çeşitli hidro-
biyolojik, hidrokimyasal, 

mikrobiyolojik, etiyolojik 
ve başka türden araştır-
malar yapılması üzere 
özel olarak tasarlanmış-
tır. Aynı zamanda kıyılara 
yakın sığ sularda da çalış-
tırılabilir. Enstitüde görevli 
yüksek kalifiyeli uzmanlar 
tarafından çalıştırılan tek-
ne çağdaş bilimsel cihaz-
larla donatılmıştır. 

Törende Filibe Doğu 

Ege Bölgesi Su Havza-
ları Müdürlüğü, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Yürüt-
me Kurumu temsilcileri, 
bölgede mersin balığı 
çiftlik sahipleri ve başka 
konuklar hazır bulundu. 
Enstitünün tekne kazanı-
mı Tarım ve Gıda Bakan 
Yardımcısı Georgi Kostov, 
Tarım Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Totka Trifonova, 

Trakya Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Radoslav Slavov ve 
başka önde gelen bilim 
adamları ve uzmanları ta-
rafından gönderilen tebrik 
mektuplarıyla tebrik edil-
di. 

Bulgaristan’da “Viking” 
isimli bilimsel amaçlı tek-
nenin yapımıyla Filibe 
Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Enstitüsü ağırlıklı olarak 
denizden uzak su hav-
zalarında bilimsel araş-
tırmalar yapmak için özel 
bir deniz taşıtına sahip 
oldu. Bu katamaran bilim 
adamlarının yüksek dü-
zeyde izleme çalışmaları 
yapma ve pek çok yeni 
ulusal ve uluslararası bi-
limsel projelerin hazırlan-
masında yer alma imkan-
larını genişletiyor.
“Viking” isimli bilimsel 

amaçlı teknenin kutlan-
masının ardından ge-

leneksel olarak Filibe 
Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Enstitüsü Müdürü Dr. 
Tanya Hubenova tarafın-
dan şampanya patlatıl-
dıktan sonra törene katı-
lanlar Emona Gemisi’nde 
bulunan restoranda baraj 
gölünde üretilen yerel 
balık türlerinden sazan, 
yayın balığı ve mersin 
balığı ile hazırlanan eşsiz 
balık yemeklerinin tadına 
bakma fırsatı buldular. 
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Başbakan Boyko Borisov, sahte belge davasıyla ilgili ifade verdi
Başbakan  Boyko 

Borisov, Sofya Bölge 
Mahkemesi’nde Sofya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu dönem-
de vuku bulan bir olaya 
ilişkin sahte belge da-
vasıyla ilgili ifade verdi. 
Belediye Başkanı 

görevinde bulunduğu 
2008 yılında Borisov, 
onun yerine atılan sah-
te bir imzayla başken-
tin Triaditsa bölgesinde 
yasa dışı yollarla bir 
araziye sahip olundu-
ğuna dair savcılığa ih-
barda bulundu. Arazi 
eski Devlet Milli Gü-
venlik Ajansı (DANS) 
Başkan Yardımcısı İvan 
Draşkov’un kardeşi Pe-
tır Draşkov tarafından 
satın alındı. Ancak sav-
cılığın hatası yüzünden 
Draşkov hakkındaki 
suçlamalar düştü ve 
böylece onun aleyhine 
açılan dava son buldu. 
Şu anda davada sanık 
olarak İvalina Trifonova 
(o zaman işsiz olarak 
kayıtlı) ve Daniela Ma-
linova (o zaman Sofya 
Bölge Mahkemesi Eski 
Arşiv Şube Müdürlüğü 
çalışanı) yargılanmaya 
devam ediyorlar. 

Başbakan mahke -
meye gelirken olayın 
üzerinden uzun zaman 
geçtiği için o zaman-
ki Sofya Şehir Savcısı 

Nikolay Kokinov’un dik-
katine sunduğu şikayet 
dilekçesinin bir kopya-
sını getirdi. Söz konu-
su araziye belediyenin 
bir anaokul yaptırmak 
istediğini açıklayan Bo-
risov, Belediye Başkanı 
olarak çok sayıda kreş 
ve anaokul binaları ya-
pılması için mücadele 
ettiğini hatırlattı. Bo-
risov, aynı arazide şu 

anda da bir çocuk ku-
rumunun bulunduğunu 
vurguladı. 
Borisov, belediyeye ait 

arazinin satılışına ilişkin 

sözleşme imzaladığı 
kendisine bildirilince 
savcılığa ihbarda bulun-
duğunu anlattı. Borisov, 
ifadesinde kullandığı 
“kesinlikle” sözcüğünü 
birçok kez tekrar ede-
rek, imzanın kendisine 
ait olmadığını belirtti. 
Başbakan, sahte im-
zasının yer aldığı söz-
leşmeyi görünce, “Bu 
imzalar benim olmadığı 

gibi benim imzamdan 
farklı atılmıştır” dedi. 
Belgedeki mührün 

Sof ya  Büyükşeh i r 

Belediyesi’ne ait olup 
olmadığı sorusuna Bo-
risov, mührü hatırlama-
dığını ve “Hatta şimdi 
mührün nasıl olduğunu 
bilmiyorum” cevabını 
verdi. 
Başbakan, ifade ver-

dikten sonra gazete-
cilere yakalanmamak 
için arka kapıdan mah-
kemeden ayrıldı.
          Kırcaali Haber

Gelecek yıl Makas Sınır Kapısı 
otobüs geçişlerine açılacak 

Pamporovo’da düzenlenen “Bulgaristan’daki Dağlar 
Dört Mevsim Misafirperverliğe Açık” isimli uluslararası 
turizm fuarı sırasında Yunanistan ile Bulgaristan ara-
sındaki Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’ndan 
otobüs geçişlerine izin verilmesine ilişkin işlemlerin 
başladığı bildirildi. 

Forum Smolyan (Paşmaklı) Valisi Nedyalko Slavov’un 
himayesi altında gerçekleştiriliyor. Nedyalko Slavov, 
“Fikrimiz önümüzdeki yaz mevsiminde 55 kişiye kadar 
yolcu kapasitesi olan otobüslerin Makas-Nimfeya Sınır 
Kapısı’ndan geçiş yapabilmesi” dedi. Vali’nin ifadele-
rine göre otobüslerin sınırdan geçiş yapabilmesi için 
Bulgaristan tarafında sınıra uzanan mevcut iki şeritli 
yolda üçüncü şerit açma çalışmaları başlıyor.

Yunanistan'ın Doğu Makedonya-Trakya Bölge Vali 
Yardımcısı Michalis Amiridis, Ağustos ayında Yunanis-
tan Dışişleri Bakanlığı’nın Makas sınırından otobüslerin 
geçiş yapmasına izin verdiğini belirterek, “Bu konuda 
Bulgaristan’dan cevap bekliyoruz” dedi.  

Zlatograd-Makas bağlantı yolu 
yıl sonuna kadar hazır olacak 
Madan-Zlatograd (Darıdere)-Benkovski (Killi) yolu-

nun 15,4 km’lik kesimi yeniden yapılandırma çalışma-
ları başladı. Smolyan (Paşmaklı) ve Kırcaali illerinin sı-
nırları dahilinde bulunan üçüncü derece yol Zlatograd 
ve etrafındaki yerleşim yerleriyle tek bağlantı yoludur. 
Yol Zlatograd İlçesi ile komşu Madan, Nedelino ve 
Kirkovo (Kızılağaç) ilçeleri arasında bağlantıdan baş-
ka Rudozem-Smolyan-Asenovgrad (Stanimaka) ve 
Kırcaali-Makas yolları arasında da bağlantı sağlıyor. 

“Ortak Gelecek İçin Şebekelerin Kalitesi ve Erişi-
minin İyileştirilmesi” isimli projenin Madan-Zlatograd-
Benkovski yolunun 15,4 km’lik kesiminin yeniden yapı-
landırılmasına ilişkin alt proje 2007-2013 Yunanistan-
Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde 
gerçekleştiriliyor. 

Proje maliyetinin yüzde 85 oranı Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu’ndan ve yüzde 15 oranı ulusal bütçe-
den finanse ediliyor. Olumlu hava koşulları olduğunda 
projenin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Yeniden yapılandırılacak yol kesimi Erma Reka köyü 
kavşağından başlayıp, Zlatograd kasabasının merkezi 
ve sanayi bölgesinden geçip Dolen köyü kavşağında 
bitiyor. 

Yol kesiminin yenilenmesiyle Zlatograd İlçesi sa-
kinlerinin idari, sağlık, eğitim ve kültürel hizmetlere 
erişimi kolaylaşacak. Merkez bulvarın onarımı ile 
Zlatograd’ın çehresi yenilenecek. Zlatograd-Termes 
(Ilıca) -Ksanti (İskeçe) Sınır Kapısı ile bağlantı değişe-
cek. Bu da bölgenin kalkınmasına ek bir teşvik olacak. 

İhalesi PST Group Şirketi tarafından kazanılan pro-
jenin maliyeti katma değer vergisi ile birlikte 10 649 
946,37 leva.  
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Bulgaristan'da sığınmacı endişesi
Bulgaristan Sınır Dene-

timi Daire Başkanı Pla-
men Dimitrov, "Sığınma-
cı ve kaçakların sürekli 
Bulgaristan'da kalmasın-
dan endişeliyiz" dedi.

Uluslararası Göç Örgü-
tünce yürütülen "Sınır Yö-
netimi Alanında Türkiye, 
Bulgaristan ve Yunanistan 
Arasında Bölgesel İşbirli-
ği" projesi kapsamında 
Türkiye, Bulgaristan ve 
Yunanistan temsilcileri 
İğneada'da bir araya gel-
di.

Ulusal Proje Sorumlu-
su Emrah Güler'in proje 
sunumuyla başlayan top-
lantıda, Bulgaristan İçiş-
leri Bakanlığı Sınır Polisi 
Genel Müdürlüğü Sınır 
Denetimi Daire Başkanı 
Plamen Dimitrov, dünya-
da son yılların en büyük 
göç krizinin yaşandığını 
anlattı.

Göç baskısının her ge-
çen gün yoğunlaştığını 
belirten Dimitrov, Bulga-
ristan devleti olarak za-
man zaman göçmen ha-
reketliliğine karşı operas-
yon yaptıklarını ifade etti.

Kaçakların özellikle Me-
riç üzerinden Yunanistan 
ve Bulgaristan’a geçiş 
yapmaya çalıştıklarını an-
latan Dimitrov, yasa dışı 
yollardan Avrupa ülkele-

rine gitmek isteyenlerin 
sayısının günlük 400’den 
800’e yükseldiğini kay-
detti.

Dimitrov, geçişlerin daha 
çok gruplar halinde yapıl-
dığına dikkat çekerek, 
"Bazı yabancı uyruklu 
şahıslar Türkiye’de ya-
kalanıyor, bazıları Yuna-
nistan sınırında bazıları 
ise geçiş yapabiliyorlar. 
Bulgaristan’a yasa dışı 
yollarla girmeyi başaran 
şahıslar Sırp sınırına doğ-
ru harekete geçiyor. Biz 
de yasa dışı yollardan di-
ğer ülkelere gitmeye çalı-

şan şahısları yakalamaya 
çalışıyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan’da kaçak-
lara yönelik ciddi mü-
cadele ettiklerini vurgu-
layan Plamen Dimitrov, 
Bulgaristan'da bulunan 
sığınmacılara da gerekli 
yardımlarda bulundukla-
rını bildirdi.

Dimitrov, son zamanlar-
da yaptıkları çalışmalarda 
ülkelerine yasa dışı yol-
lardan giren Suriyelilerin 
sayısında azalma, Irak, 
Afganistan ve Pakistan 
uyruklu kaçakların sayı-
sında ise artış yaşandığı-

nı söyledi.
Türkiye’nin kaçaklara yö-

nelik aldığı tedbirleri tak-
dirle karşıladıklarını dile 
getiren Dimitrov, şunları 
kaydetti:

"Yasa dışı yollardan ül-
kemize gelenlerin büyük 
bir bölümü gençlerden 
oluşuyor. Burada organi-
zatörlerin etkin rol aldığını 
görüyoruz. Organizatörle-
rin eğitimli olduklarını ve 
vatandaşları kandırdıkları-
nı gördük. Karadan geçiş-
lerde ciddi önlemler aldık. 
Bulgaristan devleti olarak 
fiziki engeller için çalış-

malarımızı yürütüyoruz. 
Yasa dışı geçişlere karşı 
30 kilometrelik çit çek-
tik. Çit çekim çalışmaları 
da halen devam ediyor. 
Yasadışı nüfus arttıkça 
istenmeyen olaylar da 
artıyor. Bunların bazıla-
rını teşhis ederken bazı-
larını edemeyebiliyoruz. 
Sığınmacı ve kaçakların 
sürekli Bulgaristan'da 
kalmasından endişeliyiz. 
AB’nin de bu konuda ça-
lışma yapmasını ve bizleri 
bilgilendirmesini istiyoruz. 
Türkiye gerekli tedbirleri 
alıyor, biz de ülkemizde 
alıyoruz."

Dimitrov, Türkiye ve 
Yunanistan sınırına çit 
çekilmesi sırasında sınır 
taşlarının zarar gördüğü 
iddialarına karşı da gö-
rüşmelerin sürdüğünü 
sözlerine ekledi.

Sorunlarla etkin mü-
cadele

Yunanistan İçişleri Ba-
kanlığı Sınır Polisi Genel 
Müdürlüğü Proje Koor-
dinatörü Alexopoulos 
Konstantinos ise Suriyeli 
sığınmacı sayısının 4 mil-
yonu geçtiğini, bunların 
2,5 milyonunun Türkiye’de 
bulunduğunu bu nedenle 
ortak sıkıntılara karşı da 
üç ülkenin etkin mücadele 
etmesi gerektiğini söyledi.

Kırklareli Vali Yardımcısı 
Bekir Sıtkı Kocakundakçı 
da ağustos ve eylül ay-
larında yoğun bir göçle 

karşılaştıklarını belirterek, 
Dereköy Sınır Kapısı'nın 
tır trafiğine açılması ve 
göçe karşı sürdürülen 
çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

Edirne Vali Yardımcısı 
Şenol Levent Elmacıoğlu 
ise sınırlarda yasadışı ge-
çiş olaylarına karşı kolluk 
kuvvetlerinin etkin bir bi-
çimde çalıştığını ifade etti.

Proje hakkında
"Sınır Yönetimi Alanın-

da Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan Arasında 
Bölgesel İşbirliği" projesi 
ile Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan ortak sınırla-
rında görev alan mevcut 
kurumlar arasında işbirliği 
arttırmaya yönelik güven 
oluşturulması, yapılacak 
işbirliğinin faydaları husu-
sunda farkındalığın arttı-
rılması ve yapılabilecek 
işbirliğinin ve yöntemleri-
nin belirlenmesi amaçla-
nıyor.

Avrupa Birliği müktese-
batı doğrultusunda Yu-
nanistan ve Bulgaristan 
ile sınır ötesi işbirliğini 
merkezi ve yerel düzey-
de arttırarak, Türkiye’nin 
Entegre Sınır Yönetimi ve 
Vize Serbestisi Diyaloğu 
sürecindeki çalışmalarına 
destek vermesi hedefleni-
yor.

Projenin bütçesi 1 mil-
yon 800 bin avro olarak 
belirlendi.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan'da 9 ay zarfında 
yaklaşık 21 bin kişi yakalandı

Bulgaristan yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2015 
yılı başlarından bu zamana kadar 21 bin 743 ya-
bancının yakalandığı belirtildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, 2015 yılının başın-
dan bu yana ülkeye kaçak yoldan giriş yaptıkları 
belirlenen toplam 21 bin 743 yabancının yakalan-
dığını bildirdi.

Ülkeye kaçak girenler ile ilgili bilgi veren İçişle-
ri Bakanlığı, son 9 aylık dönemde sığınmacıların 
7 bininin ülkenin iç bölgelerinde yakalandıklarını 
belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre sığınmacıların 5 
bin 348'i, Türkiye'den yasa dışı yoldan girerken 
sınır bölgesinde yakalandı. Diğer 2 bin 513 kişi ise 
gümrük kapılarında araçlarla girmeye çalışırken 
tespit edildi.

Bakanlığın resmi kayıtlarına göre ülkeye kaçak 
yoldan giren sığınmacıların yüzde 53,5'i Suriye, 
yüzde 23,1'i Irak ve yüzde 18,4'ü Afgan kökenli.

İçişleri Bakanlığı, Bulgaristan-Türkiye sınırının 
korunmasında teknik sorunların olmadığını savu-
nurken Başbakan Boyko Borisov, bu güzergahın 
"Schengen'in dış çeperindeki en iyi korunan sınır 
olduğunu" kaydetmişti.

Bulgaristan, sığınmacı geçişlerini önlemek için 
Türkiye ile olan 174 kilometrelik kara sınırına, mev-
cut 30 kilometrelik tel örgüye ilave olarak 30 kilo-
metrelik yeni tel örgü inşaatını sürdürürken, kalan 
100 kilometreyi aşkın bölümü de son teknoloji ra-
dar ve polisle korumaya çalışıyor.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Lütfi Mestan partinin 
seçim sonuçlarına ilişkin 
basın toplantısında önce 
“Yerel seçim sonuçları 
HÖH partisinin siyaset-
ten çıkarılmasının imkan-
sız bir misyon olduğunu 
gösteriyor” dedi. Mes-
tan, “Stratejik amaçları 
HÖH’ün siyasetten çıka-
rılması, silip süpürülmesi 
olan ana rakiplerin istek-
lerine gelince sonuçlar 
bunun mümkün olmadı-
ğını gösteriyor” diye vur-
guladı. 

Buna karşı zıt gelen yeni 
bir siyasal gerçekliğin ol-
madığı yönündeki tek 
makul görüş, GERB’in 
koalisyon or taklarının 
işine geldiği sonuçları-
nın GERB’in elde ettiği 
sonuçlarla aynı kabul 
edilmesi iddialarını kabul 
etmemizdir. Sonuçların 
iktidardaki GERB partisi-
nin koalisyon ortaklarının 
belediye başkanlarından 
daha fazla bakanları ol-
duğunu gösterirse, gerek 
Başbakan’a, gerekse di-
ğer siyasi güçlere karşı 
daha dikkatli davranmala-
rını tavsiye ettiğini belirtti. 

Mestan, “İlk tahminleri-
mize göre HÖH’ün 1995 
yılından beri ikinci yerde 

başarılı bir seçim gerçek-
leştirmiş olacak” dedi. 

Daha sonra basın top-
lantısında HÖH lideri, 
HÖH partisinin milletve-
killiği seçimlerine kıyasla 
gerçekten daha düşük 
oranda oy aldığını, fakat 
bunun Bulgaristan va-
tandaşlarını oy kullanma 
hakkından mahrum eden 
sadece Bulgaristan’da 
uygulanan ikamet zorun-
luluğundan kaynaklandı-
ğı için gerçek anlamda 
oy kaybı olmayıp yaklaşık 

120 bin oyun verilmesine 
idari yolla engellendiğini 
ifade etti. 

HÖH partisinin bi-
rinci turda 31 ilçede 
belediye başkanlığı 
seçimlerini kazan-
dığını, 23 ilçe ikin-
ci turda mücadele 
edeceğini, onlardan 
14 ilçede birinci par-
ti olduğunu duyur-
du. Nihai sonuçla-
rın 1 Kasım’da belli 
olacağını söyledi. 

HÖH’ün ülkedeki 
siyasi konumunu 
korumasını sağla-
yan oylar için seç-
menlere teşekkür 
eden Mestan, “Bu 

jeopolitik sorunlar nede-
niyle de her şeyden önce 
Bulgaristan için iyi bir ha-
ber” dedi. 

HÖH liderinin ifadeleri-
ne göre seçim sonuçları 
yeni bir siyasal gerçeklik-
leri ortaya çıkarıyor. Mes-
tan, “Bu yerel seçimler 
Bulgaristan siyasetinde 
kimin nasıl yer aldığını ve 
hangi ölçüde rol oynadı-
ğını gösterdi. Avrupa’da 
uygulanan yeni bir iktidar 
formülüne ihtiyaç duyulu-

yor. Borisov’un kiminle ko-
alisyon ortaklığını devam 
ettireceği, kimi koalisyon 
ortağı seçeceği kendi 
sorumluluğudur. Şimdiki 
iktidar formülünün bozuk 
olduğu ve Bulgaristan’ın 
AB ve NATO’nun tam 
üyesi statüsüne uygun 
olmadığı görüşümüzden 
vazgeçmeyeceğiz. Ciddi 
bir bozulma var. Yerel se-
çimlerin sonuçları, düzel-
tilmesi gerektiğini işaret 
ediyor.

Mestan, “Yaptığım de-
ğerlendirme HÖH’ün 43. 
Halk Meclisi çerçevesinde 
devlet yönetimine girmeye 
hazır olduğunu beyan et-
mesi olarak kabul edilme-
meli. Böyle bir risk gören 
siyasi güçleri rahatlattım 
umarım. Yeni bir iktidar 
formülü gerekiyor” diye 
altını çizdi. 

Mestan’ın ifadelerine 
göre seçmenlerin oyu ile 
partinin konumu arasın-
daki tutarsızlık, özellikle 
bu kadar geniş bir iktidar 
pozisyonlarına sahip olun-
duğu durumda iktidardaki 
koalisyonda gerginliğe yol 
açacak. 

             Kırcaali Haber

Lütfi Mestan:”Seçim sonuçları, HÖH’ün siyasetten 
çıkarılmasının imkansız olduğunu gösterdi”
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Hükümet, şeker vergisi uygulamasına hazırlanıyor 
Bulgaristan hükümeti 

halk sağlığını olumsuz 
etkileyen gıdaların tüke-
timini azaltmak amacıyla 
şeker vergisi uygulama-
sına hazırlanıyor. Sağlıklı 
olmayan gıdalardan alı-
nacak vergi, halkın sağ-
lıklı beslenmemesi so-
nucunda sağlık sigortası 
için daha yüksek giderler 
yapılan sağlık sisteminin 
desteklenmesi için topla-
nacak. 

İlave şeker, kilosuna 10 
gramdan fazla tuz, ilave 
trans yağ asitleri içeren 
gıdalar ve kafein içeren 
besin ve içecekler vergi 
kapsamında olacak. Pey-
nir, bu vergiden istisna tu-
tulacak, çünkü peynirdeki 
çok miktarda tuzun yara-
rının zarardan daha çok 
olduğu kabul ediliyor. Her 
tür peynir, temel ve çoğu 
durumlarda vazgeçilmez 
kalsiyum ve protein kay-
nağıdır. Peynir ve kaşar 
geleneksel gıdalardır ve 
onlara ek vergi getiril-
mesi olumsuz sosyal etki 

yaratacak. Bu yüzden 
yasa tasarısını hazırla-
yan uzmanlar, tüketimi 
kısıtlanabilecek gıdalara 
odaklanmışlardır. 

Uzmanlar ayrımcı ön-
lemler uygulamakla suç-
lanmamak iç in şeker 
vergisinin sadece paketli 
gıdaları değil, paketlen-
memiş halde satılan un 

mamulleri ve tatlı ürünle-
rini de kapsamasını öngö-
rüyor. Şeker vergisi uygu-
laması şeker ve trans yağ 
ilavesi ile elde edilen yük-
sek enerji yoğunluğuna 
sahip gıdalara yöneliktir. 
Paket halindeki şeker, tuz 
veya trans yağ asitleri içe-
ren gıdalar ve kahve için 
ek vergi ödenmeyecek. 

Sağlık ve Maliye Bakan-
lığı uzmanları tarafından 
hazırlanan yasa tasarısı 
Sağlık Bakanı Petır Mos-
kov tarafından tanıtılacak. 
Hükümet tarafından des-
teklenen yasa tasarısıyla 
ilgili şeker vergisinin tuta-
rı ve kapsayacağı gıdalar 
konusunda kamuoyunda 
tartışmalar yapılacak. 

Temel tartışma konu-
su verginin tutarı olacak. 
Uzmanlar, kilo başına 10 
gramdan fazla tuz içeren 
bir kilogram gıdaya en az 
1,51 leva ödenmesini ön-
görüyor. 

Bu demektir ki, 40 gram-
lık bir paket cips için 6 sto-
tinka tutarında ek vergi 
ödenmesi gerekiyor.

Bir litrenin bir kilogra-
ma eşit olduğu alkolsüz 
içkilerde muhtemelen pa-
halılaşma litre başına 81 
stotinka olacak.

Bu vergi tutarları yasa-
yı hazırlayan uzmanlar 
grubunun fikirleri üze-
rinedir. Şeker vergisi-
nin nihai tutarı tasarının 
Parlamento’da görüşü-
lüp oylamasından sonra 

belirlenecek. Uzmanlar, 
yukarıda belirtilen vergi 
tutarlarının iki katından 
fazlasının cezalandırıcı 
özelliği olacağı fikrinde-
ler ve aşırı yüksek tutar 
tavsiye etmiyor. 
Kısmen hidrojenlenmiş 

yağlar dahi trans yağlar 
içeren gıdalardan da ek 
vergi alınacak. Bu tür 
yağları aslında her tür 
margarinler içerir. 
Vergi tereyağı yerine 

kullanılan natürel palmi-
ye yağı içeren gıdaları 
da kapsayacak. İlk he-
saplamalara göre şeker 
vergisi hazineye yılda 
yaklaşık 170 milyon leva 
katkı sağlayacak. 
             Kırcaali Haber

Sıcak, ancak yağmurlu bir sonbahar 
ve yumuşak kış bekleniyor 

Bulgaristan Bilimler Akademisi'ndeki (BAN) Ulusal 
Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. İliyan 
Gospodinov, “Sonbahar nispeten sıcak geçecek, an-
cak normal ölçüde ve normalin üzerinde yağmur yağış-
ları bekliyoruz. Genellikle kalan sonbahar döneminde 
ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığı normale yakın 
ve üzerinde olacak. Sonbahar nispeten oldukça sıcak 
geçecek. Sıcak hava sıcak geçen eylülden kaynakla-
nıyor. Ekim ayında havanın ortalama sıcaklığa göre 

geçen yıldan daha sıcak olmasını bekliyoruz” dedi. 
Doç. Gospodinov, “Tüm sonbahar mevsiminde nor-

male yakın ölçüde ve üzerinde yağmur yağışları bek-
leniyor. Yoğun yağışlar ekimde olacak, kasımda ise ay 
için yağışlar normale yakın olacak. Ekim ayının sonuna 
kadar ilk kar düşebilir” diye hava tahmini yaptı. 

Meteoroloji uzmanının ifadelerine göre kış oldukça 
yumuşak geçecek. Tüm üç aylık dönemde ülkede nor-
male yakın mevsimlik yağışlar olacak. 

Doç. Gospodinov, “Bu kış özellikle dönemin ikinci 
kısmında daha az yağışlar olacak. Mevsim için ortala-
ma hava sıcaklığı geçen kışa benzer değerlere sahip 
olacak. Bu düşük hava sıcaklığı olmayacağı anlamı-
na gelmez. Yine de iklimin ortalama değerlerine göre 
kışın geçen kışa kıyasla oldukça yumuşak geçmesini 
bekliyoruz. Yağışlar olacak, soğuk hava da olacak, 
fakat genel olarak bu kış Bulgaristan için oldukça yu-
muşak geçecek” diye sözlerine ekledi.  

Bulgaristan, Türkiye sınırındaki tel çiti kaldırmayacak 
Başbakan Yardımcısı 

ve İçişleri Bakanı Rum-
yana Bıçvarova, Türkiye 
sınırına kurulan tel çiti 
kaldırmayacaklarını be-
lirterek, "Sınırdaki tel çit 
Bulgaristan parlamen-
tosunun aldığı bir karar, 
bu çit göçmenlere önlem 
için yapılmıştır, Türkiye ile 
dostane süren ilişkileri et-
kilemez" dedi.

Edirne Valisi Dursun Ali 
Şahin'i ziyareti ardından 
açıklama yapan Bıçvaro-
va, sınır güvenliği ve eko-
nomik alanda iki ülke ara-
sındaki işbirlikleri nede-
niyle Edirne Valisi Şahin'e 
teşekkür amaçlı bir ziyaret 
gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir gazetecinin Türk - 
Bulgar sınırındaki tel çiti 
kaldırıp kaldırmayacak-
larına yönelik sorusuna 
Bıçvarova, "Sınırdaki tel 

çit Bulgaristan parlamen-
tosunun aldığı bir karar, 
bu çit göçmenlere önlem 
için yapılmıştır, Türkiye ile 
dostane süren ilişkileri et-

kilemez, bu çit ilişkileri et-
kileyecek şekilde yapılmış 
değildir" yanıtını verdi.

Bıçvarova, Türkiye'den 
Bulgaristan'a geçmeye 
çalışırken Bulgar polisi ta-

rafından vurulan bir Afgan 
kaçağın hayatını kaybet-
mesine yönelik soruya da 
gerçekleşen "kaza" için 
üzgün olduğunu söyledi.

Olayın sınır ihlali sonra-
sı gerçekleştiğinin altını 
çizen Bıçvarova, "Olayın 
sınır ihlali sonrası ger-
çekleştiğini belir tmek 
istiyorum. İllegal geçiş 

sonrası yapılan bir kaza 
sonrası Afgan bir kişi ha-
yatını kaybetmiştir. Hangi 
anlamda bakarsanız ba-
kın elim bir kazadır. Hem 
insani hem de illegal bir 
durumla karşı karşıyayız" 
diye konuştu.

Edirne Valisi Şahin de 
ikili görüşmede Rumyana 
Bıçvarova'ya geçici olarak 
yapılan tel çitin kaldırılma-
sı gerektiğini ilettiğini be-
lirterek, "Bayan Bıçvarova 
önceki hükümetlerden in-
tikal eden bir proje oldu-
ğunu, bu projenin devamı-
nı getirmeleri gerektiğini 
ifade etti" dedi.

Vali Şahin, sel felaketle-
rinde ve ekonomi alanla-
rında işbirliğinin artması 
temennisinde bulunduğu-
nu da Bıçvarova'ya iletti-
ğini sözlerine ekledi. 

           Anadolu Ajansı

Balkanlı Ressam Rafiye Karaca Taksim’de Sergi Açtı
Balkan kökenli Gebzeli 

başarılı sanatçı Rafiye 
Karaca Gebze’de kendi 
atölyesinde yaptığı ça-
lışmalarını, İstanbul Tak-
sim Atatürk Kitaplığında 
düzenlenen sergide sa-
natseverlerin beğenisine 
sundu. Serginin açılışında 
davetliler sanatçılar ve sa-
natseverler hazır bulundu.

Kitaplığın sergi salonun-
daki etkinliğin açılış sıra-
sında mekanda bulunan 
yerli yabancı okurlar ve 
üniversite öğrencileri de 

eserleri ilgi ile izlediler. 
İzleyicilerle teker teker 

ilgilenen sanatçı, birlik-
te bolca hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Sergilenen 28 
çalışma 1.250 ila 4000 
TL aralığındaki fiyatlarla 
sanışa sunuldu. Serginin 
30 Ekim akşamına kadar 
açık tutuldu.

Karaca’nın başarı öy-
küsü 

1962 Bulgaristan do-
ğumlu ve meslek lisesi 
mezunu olan Rafiye Ka-
raca, 1989’daki zorunlu 
göç ile Türkiye’ye gelerek 
Gebze’ye yerleşti. Resim 
çalışmalarını 6 yıl süreyle 
kurslar düzeyinde sürdü-

ren sanatçı, 2006 yılında 
figüratif ve peyzaj düze-
yinde faaliyet göstererek 
kendini geliştirdi. Işığı ve 
estetik olguları yerinde 
kullanan Karaca, yurtiçi 
ve yurtdışında düzenle-
nen 3 sanat çalıştayı, 7 
kişisel ve 18 karma sergi-
ye katıldı.

Uluslararası bir etkinlik-
te birincilik ödülü de alan 
Rafiye Karaca, çalışma-

larını Gebze’deki kendi 
atölyesinde soyut, sentez 
oluşumu ve farklı teknikle 
kozmik olarak sürdürüyor. 
Sanatçının katıldığı olu-
şumlardan bazıları şöyle: 
SAKÜDER-Ankara, RU-
BAKAT-İstanbul, FEMİN 
ART-İstanbul, Yakamozlar 
ve Gebze Balkan Türkleri 
Yönetim Kurulu. 

                   Yılmaz IŞIK
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Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis: “Güvenoyunuz için teşekkürler!”
25 Ekim 2015 tarihinde ya-

pılan Belediye Başkanlığı se-
çimlerinde 4 nolu oy pusulasını 
seçerek, sizler Kırcaali’nin sa-
kinleri akıllı bir seçim yaptınız 
ve hep birlikte ileriye doğru 
devam edebilmemiz için son 
12 yılda ilçemizin yaşadığı de-
ğişim kesin ve net bir biçimde 
destek verdiniz. 
Değerli hemşerilerim, sizler 

son yıllarda yapılanı geliştir-
me hedefi olan Belediye Baş-
kanına güven oyunuzu vererek 
aynı zamanda şimdiye kadar 
yaptığı çalışmaları için bele-
diye yönetimine de not verdi-
niz. Siz oyunuzu Kırcaali’nin 
dinamik gelişimi için verdiniz 
ve bizleri ayırıp karşı karşıya 
getirmeye çalışanlara sıradaki 
birlik, beraberlik ve hoşgörü 
dersini verdiniz. 
Bana güvenen tüm 18 binin 

üzerindeki seçmenlere teşek-
kür ederim. 2011 yılında ya-
pılan yerel seçimlere kıyasla 
seçmenlerden daha büyük 
destek almam daha büyük so-

rumluluk almamı gerektiriyor. 
Ben bu desteğin karşılığını ön-
ceki üç dönemde olduğu gibi 
ilçedeki tüm vatandaşların Be-
lediye Başkanı olmakla verece-
ğim. Kanaat getirmek isterim 
ki, birlik ve beraberliğe yönelik 
politikamız gelecek yıllarda da 
devam edecek, ancak birlik ve 

beraberlik içinde olduğumuz 
zaman güçlüyüz. Kırcaali’yi ha-
yallerimizin şehrine döndürme-
miz için bizi daha çok iş bek-
liyor. Öyle çalışmaya devam 
edeceğim ki, her bir hemşerim 
hep birlikte Kırcaali’nin gelişimi 
için yapacağımız değişimden 
gurur duysun. 

Değerli Kırcaali İlçesi sakin-
leri,
Önümüzdeki dört yıl zarfında 

hepimiz Kırcaali’yi geliştirmeye 
ve yaşamak için huzurlu, rahat 
ve konforlu bir yere dönüştür-
meye devam edeceğiz. Altya-
pının iyileştirilmesi, çevrenin 
kalitesinin arttırılması, yatı-
rımlar celbedilmesi ve yeni iş 
pozisyonları açılması için çok 
çalışmamız gerekiyor. Artık 

2014-2020 program dönemine 
ilişkin 21 milyon leva maliyetin-
de yeni projeler ve 380 milyon 
levalık yatırım programına dair 
anlaşmalar yaptık. 
Bütün bunları hayata geçi-

rerek Kırcaali’yi gerçekten 
modern ve çağdaş bir kente 
dönüştüreceğiz. Bunu söz ve-
riyorum ve yapacağım, çünkü 
Kırcaali benim davam.
                     Kırcaali Haber

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan bir kare.


