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Sofya'da Türk, İstanbul’da Bulgar Kültür Merkezleri Açılacak
Bulgaristan hüküme-

ti İstanbul'da Bulgar, 
Sofya'da da Türk kültür 
merkezlerinin açılmasını 
öngören bir anlaşma ta-
sarısını onayladı.

Merkezlerin açılmasına 
ilişkin anlaşmanın, Baş-
bakan Boyko Borisov'un 
20 Mart'ta Türkiye'ye ya-
pacağı ziyaret sırasında 
imzalanması bekleniyor.

Türkiye ve Bulgaristan 
mevzuatlarına göre, dev-
let kültür enstitüleri sta-
tüsünde açılacak kültür 
merkezlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerekli ta-

şınmaz mal ve bütçelerin 
durumu, anlaşma ekinde 
imzalanacak bir protokol 

ile belirlenecek.
Hükümet basın merkezi, 

bakanlar kurulunun, Tür-

kiye ile Bulgaristan'da 
kültürel mirasların karşı-
lıklı korunmasına ilişkin 
5 yıllık bir çalışma prog-
ramını da kabul ettiğini 
bildirdi.

İki ülkenin toprakların-
da bulunan tarihi, kültü-
rel eser ve menkullerin 
restorasyon ve onarımını 
öngören program kapsa-
mında, Bulgar uzman-
lardan oluşan bir heyet 
Edirne, İstanbul, Kırkla-
reli, Vize ve Tekirdağ'da 
kültürel eserler üzerinde 
araştırma yapacak.

                              AA

Çanakkale Şehitleri Anıldı

Kırcaali’de doğalgaz 
çalışmaları başlıyor
Geçen hafta Cuma 

günü Otogar yakınında 
şehir içi doğalgaz hat 
çalışmalarının temel 

Seçkin Türk gazetecisi Altan Deliorman’ın “Musta-
fa Kemal Balkanlar’da” başlıklı kitabını okurken biz 
Rodopluları yakından ilgilendiren enteresan bir olaya 
rastladım:

Balkan savaşları içinde (1912-1913) Ardino (Eğride-
re) de müftü bulunan Hasan Vehbi Rodoplu adında bir 
hoca... 

atma töreni yapıldı. 
Sembolik olarak şerit 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis 
ve projeyi uygulayıcı 

Resmiye MÜMÜN

17.03.2012 tar ihin-
de “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği ile Türk Kültür 
ve Sanat Derneğinin /
TÜRKSAD/ ortak orga-
nizasyonuyla Kırcaali’de 
Çanakkale şehitlerini 
anma töreni yapıldı. Et-
kinlik, “Ömer Lütfi” Der-
neği salonuna 100’den 
fazla Kırcaali bölgesin-
den çoğunlukla siyasi, 
kültür, din çevrelerinin 
temsilcileri olmak üzere 
toplumun her kesimin-
den insanları bir araya 
topladı.

Düzenlenen anma töre-
nine Türkiye Cumhuriyeti 

Filibe Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolos i Elif 

Kutlu, Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek İslam 

Devamı 4’de

Resmiye MÜMÜN Şura Başkanı Şabanali 
Ahmet, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Kırcaali İl 
Başkanı ve Cebel Beledi-
ye Başkanı Bahri Ömer, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Kır-
caali Belediye Başkan 
Yardımcısı Nurcan Hü-
seyin, eski milletvekilleri 
Ahmet Hüseyin, Nurettin 
Mehmet ve Yaşar Şaban, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin, resmi konuk 
olarak katıldılar. Ayrıca 
Batı Trakya’dan gazete-
ci, araştırmacı ve yazar 
Rodop Rüzgarı dergisi 
sahibi İbrahim Balta-
lı, Batı Trakya Azınlığı 
Güney Meriç Eğitim ve 
Kültür Derneği Başka-
nı Bekir Mustafaoğlu, 
Türkçe öğretmeni ve ta-
rihçi Orhan İsmail, Tekir-
dağ İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Sadi Esenkal 
başkanlığında Tekirdağlı 
bir heyet de törene katı-
lanlar arasındaydı. Ça-
nakkale Savaşında Gazi 

Hasan İsmail’in Gluhar /
Sağırlar/ köyünde yaşa-
yan kızı Emine Hasan 
ve torunu Sadık Hasan 
da anma töreninin özel 
konuklarıydı. 
Resmi açılıştan önce 

salonda bulunanlar Ça-
nakkale Savaşını anla-
tan bir belgeseli izledik-
ten sonra “Ömer Lütfi” 
Kültür Derneği Müdürü 
ve TÜRKSAD Başka-
nı Müzekki Ahmet, tüm 
katılımcıları iki dernek 
yönetimi adına sıcak bir 
“Hoş geldiniz!” ile se-
lamladı. Müzekki Ahmet, 
salonda bulunan herkesi 
Balkan Harbi, Çanakka-
le Savaşı, totaliter rejimi 
Türk şehitleri anısına bir 
dakikalık saygı duruşuna 
davet etti ve ardından 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, şehitlerin ruhu-
na dua okudu. 
Toplantı salonunda, 

İbrahim Baltalı’nın arşiv-
lerden araştırıp çıkardığı 
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Seçkin Türk gazetecisi 

Altan Deliorman’ın “Mus-
tafa Kemal Balkanlar’da” 
başlıklı kitabını okurken 
biz Rodopluları yakından 
ilgilendiren enteresan bir 
olaya rastladım.

Balkan savaşları içinde 
(1912-1913) Ardino (Eğ-
ridere) de müftü bulunan 
Hasan Vehbi Rodoplu 
adında bir hoca, Os-
manlı ordusuna yardım 
etmek için halktan altın 
para toplar. Bir heybenin 
iki gözüne yerleştirdiği 
30 kilo altını sırtlıyarak 
Gümülcine’deki Osmanlı 
Başkonsolosluğuna gö-
türür. Fakat et kafalı kon-
solos bu altınları kabul 
etmez.

Doğu Rodoplar ar-
tık Bulgaristan’dır ve 
Sofya’daki Osmanlı Elçili-
ğine bağlıdır, der ve altın-
ları oraya götürülmelerini 
tavsiye eder. 

Böyle karşılamadan bü-
yük hayal kırkılığına uğra-
yan müftü efendi asıl niye-
tinden ve kararından vaz-
geçmez. Gümülcine’den 
ter pülçek içinde dönerek 
sırtındaki heybeyi katı-
rına yükletir, gecelikle 
keçi patikalarından tutar 
Sofya’nın yolunu. Dağ-
dan tepeden yürüyerek 
bir haftada başkente va-
rır ve Osmanlı Sefareti’ni 
bulur. Altınları tam Sefir 
Beye (Fethi Okyar) teslim 
ederken odaya genç, gü-
zel sarışın bir Osmanlı za-
biti (subay) girer. Sefir bey 
kendisine olayı anlatır. Bu 
zabit, sefarette askeri ate-
şe olarak çalışan kolağa-
sı (yarbay, podpolkovnik) 
Mustafa Kemal’dir. Olayı 
anlayınca kolağasının 
gözleri yaşarır.

 Böyle evlâtlara sahip bir 
milletin arkası hiç bir za-
man yere gelmez, der.

Altan Deliorman’dan bu 
bilgiyi edindikten sonra iz 
sürmeye başladım. Hasan 
Vehbi Hoca’nın kimliğini 

araştırmaya başladım. 
Ne yazık ki, Eğridere’de, 
Kırcaali’de, Svilengrad’ta, 
Kırklareli’nde kendisini ta-
nıyanlar bu dünyayı çok-
tan terk etmişlerdi. Bazı 
yazılı kaynaklarda Hasan 
Vehbi Efendi’nin 1913 
yılında Gümülcine’de ku-
rulan Batı Trakya Fede-
ral Türk Cumhuriyeti’nin, 
Rodoplar Kesimi Başkanı, 
Kırklareli Müftülüğünden 
emekli iken 1956 yılında 
yine burada ölüp toprağa 
verildiğini okudum.

Ancak bu iz sürme 
hepten boşuna gitmedi. 
Bir laf vardır, babasını 
ararken oğlunu buldum, 
derler. Benim işim de 
öyle oldu. Sofya Ulusal 
Kütüphanesi’nin Şarkiyat 
bölümünde eski Türkçe 
gazeteleri karıştırırken 
1930-lu yıllarda çeşit-
li gazetelerde Kırcaali 
Türk Rüştiyesi öğretmeni 
Re’fet Rodoplu, Kırcaali 
Türk Rüştiyesi Müdürü 
Re’fet Rodoplu imzaları-
na rastlıyordum. Rodop-
lu soyadına bakılırsa bu 
aktif gazetecinin bizim 
taraflardan olacağı kana-
atine vardım. Acaba kim-
dir filân derken bu zatın o 
ünlü müftünün büyük oğlu 
olduğunu öğrendim. Çok 
iyi bir rastlantı.

Ahmet Re’fet Rodoplu 
Kimdir?

1922 yılında Razgrat’ta 
çıkartılmaya başlanan 
daha sonra Sofya’ya taşı-
nan ve başkentte 1927 yı-
lına kadar yayın hayatına 
devam eden “Deliorman” 
gazetesini karıştırırken 
sık sık rastladığım Re’fet 
Rodoplu imzası dikkatimi 
çekti. Rodoplu soyadı ilgi-
mi uyandırdı.

"Deliorman" gazetesi 
çıkmaz olunca bu imza-
nın 1925 yılında gene 
Sofya'da çıkmaya baş-
layan "Dostluk" gazete-
sine geçtiğini görüyoruz. 
Daha sonraları Re'fet 
Rodoplu 1928 - 1934 
yılları arasında Vidin, 
Varna, Kırcaali'de yayın-

lanan "Turan" gazetesine 
geçiyor. Vidin'de çıkarılan 
"İstikbal" (1931 - 1932), 
Plovdiv' te yayınlanan 
"Rodop" (1929 - 1934), 
"Özdilek" gazeteleri Re'fet 
Rodoplu'nun derin anlam 
taşıyan ilgine fikir yazıla-
rına sayfalarını açıyorlar. 
Yazılar, Rodoplu'nun bü-
yük bir gazeteci, eğitmen, 
derin fikir adamı olduğunu 
gösteriyorlar. Her halde 
İstanbul medreselerinde 
beş on yıl okumuş bir 
bilgin olsa gerek, dedim. 
Geçen asrın 30-lu yılla-
rında en itibarlı gazeteci-
lerden birisi haline gelen, 
üç-beş gazetede aynı 
zamanda yazan Re'fet 
Rodoplu'nun kimliği ile 
ilgilendim. Yaptığım araş-
tırmalar karşıma gerçek 
değerli, eğitimi kıt, fakat 
çok okumakla kendisini 
yetiştirmiş, idealist, ülkücü 
bir fikir adamı çıkardı. '

Re'fet Rodoplu Eğride-
reli. Hem de içinden. Bu-
rada doğmuş 1901 ama, 
Mustafapaşa (Svilengrad) 
kasabasında büyümüş. 
Çünkü babası, ateşin mil-
liyetçi, ilerici din adamı 

Hasan Vehbi Efendi XX. 
asrın başlarında bu şe-
hirde Osmanlı ilçe müf-
tüsüdür. Asıl adı Ahmet 
olan (Re'fet takma gaze-
teci adıdır ve merhamet, 
acımak, yüce anlamlarını 
ifade eder). Rodoplu il-
kokulu Mustafapaşa'da 
bitirmiş, ortaokulu artık 
Bulgar istan'a geçmiş 
olan Eğridere'de ikmal 
etmiştir. Bu okulun med-
rese mi, yoksa rüştiye mi 
olduğu bilinmiyor. Herhal-
de o yıllar da açılan özel 
Türk rüştiyesi olsa gerek. 
İdadiye (lise) de Plovdiv'te 
bitirdiğini yazıyor gazete-
ler. Plovdiv'te okuması 
artık Birinci Dünya Sava-
şı yıllarına rast geliyor. Bu 
yüzden yüksek tahsiline 
devam edemiyor. 18 ya-
şındaki genç iş hayatına 
atılmak zorunda kalıyor.

Burada şu ayrıntıya 
dikkatinizi çekmek iste-
rim. Ahmet Rodoplu'nun 
Plovdiv'te idadiye bitir-
mesi çok önemli bir me-
seledir, Kaynaklar bu ida-
diyenin herhangi yabancı 
bir kolej (Fransız, İngiliz, 
Alman koleji) olduğunu 
belirtmediklerine göre, 
demek o düz lisede oku-
muştur. 1915 - 1918 yılla-
rında Plovdiv'te Osmanlı 
idadiyesi bulunmadığına 
göre, Rodoplu Bulgar li-
sesi bitirmiştir. Dolayısı 
ile Eğridere'den Bulgar 
lisesi bitiren ilk Türk gen-
cidir. Bu yüzden cebinde 
Bulgar diploması ile (o za-
manlarda bu lise herhan-
gi bir fakülteye denktir) 
hayata atılan Rodoplu'yu 
1919 yılında Kırcaali'deki 
özel Türk rüştiyesinde 
ders verirken görüyoruz. 
Bu okulda öğretmen ve 
müdür olarak 15 yıl çalı-
şan Re'fet Rodoplu bizim 
dağlarda yüzlerce ilkokul 
öğretmeni yetiştirmiştir. O 

zamanlarda rüştiye tahsil-
li öğretmenler sadece en 
büyük ilkokullarda bulu-
nuyordu. Ahmet Re'fet 
Rodoplu'nun gazeteciliğe 
merak sarıp yazı yazma-
ya başlaması, Kırcaaali 
rüştiyesinde öğretmenliği 
ve müdürlüğü sırasına 
rast gelmektedir. Birçok 
yazısının altında Re'fet 
Rodoplu - Kırcaali Türk 
rüştiyesi öğretmeni veya 
müdürü tamamlamasının 
bulunması da bunu gös-
termektedir.

A h m e t  R e ' f e t 
Rodoplu'nun Bulgaristan 
Türk eğitim ve kültürüne, 
hele de Rodop Türklerine 
hizmeti sadece eğitim ve 
gazetecilik alanında de-
ğildir. Türkler arasında 
ulusal bilinci oluşturup 
şekillendirmek, kemalist-
lerin Türkiye'de hayatın 
her sahasında yaptıkları 
reformların Bulgaristan 
Türkleri arasında da uy-
gulanmasını sağlamak 
için kurulan birçok top-
lumsal teşkilatta sorum-
lu görevler yüklenmiş ve 
aktif olarak çalışmıştır. 
Örneğin Bulgaristan'daki 
Türk ahalisinin eğitim ve 
kültür hayatında önemli 
rol oynayan "Muallim-i 
İslâmiye" (Türk Öğret-
menler Birliği), gençlik ve 
spor cemiyeti "Turan" teş-
kilatında kurucu üye ola-
rak sorumlu görevlerde 
bulunmuştur. Eğridere'de 
"Turan" cemiyetinin baş-
kanlığını yapmış, teşkilâtın 
Rodoplar'da yaygınlaş-
masına, şubelerinin art-
masına gecesini gündü-
züne katarak çalışmıştır. 
Ancak Rodoplu’nun, dağ-
lıların eğitim ve kültürü-
nü yükseltmek suretiyle 
ulusal bilincini geliştirme 
çalışmaları, Bulgar Em-
niyetinin dikkatinden kaç-
mamıştır. Onun kemalist-
liği Bulgar şovenlerinin 
hoşuna gitmemiştir. Bu 
yüzden 1933 yılında çok 
sevdiği öğretmenlikten 
çıkarılmıştır. Gözüdönük 
Bulgar ırkçıları bununla 
da yetinmeyerek Trakya- 
Makedonya Komitası ör-
gütü bu kahramanı idam 
etme kararı almıştır. Bu 
durumda Rodoplu canını 
kurtarmak, davasına Ana-
vatan topraklarında de-
vam etmek için Türkiye'ye 
sığınmak mecburiyetinde 
kalmıştır.

A h m e t  R e ' f e t 
Rodoplu'nun çok taraflı 
yeteneği, bitmez tüken-
mez enerjisi, Türkiye'de 
daha da gelişmiş ve bol 
meyveler vermiştir. Kırkla-
reli, Babaeski, Lüleburgaz 
yörelerinde bucak mü-
dürlüğü, tahrirat kâtipliği, 
kaymakam vekilliği, bele-
diye başkan yardımcılığı 
yapmıştır. Bütün bu idari 

mevkilere rağmen Rodop-
lu, daha Bulgaristan'da 
başladığı gazeteciliği 
de bir tarafa atmamış-
tır. 1930 yılında Ahmet 
Gültekin (Arda), Mustafa 
Uğuz Peltek ve Terziköy-
lü Hasanoğlu Mustafa ile 
birlikte Kırcaali'de çıkar-
maya başladığı "Özdilek" 
gazetesini Lüleburgaz'a 
taşıdı. Bu gazeteyi bir 
süre hem tek başına çı-
kardı ve hem de onlarca 
Doğu Trakya gazetesinde 
okkalı yazılar yazdı. Bu 
gazetelerin listeleri say-
falara sığmaz, işte beşi-
onu: Milli Gazete (Edirne), 
Trakya'da Yeşiyurt (Kırk-
lareli), Edirne Postası 
(Edirne), Yeni İman (Te-
kirdağ), Batı Trakya (İs-
tanbul), Önder (Keşan), 
Babaeski (Babaeski), Hür 
Fikir (Lüleburgaz), Yeni 
Fikir (Kırklareli), Ulus (An-
kara), Vize Postası (Vize), 
Anayurt (Ankara), Birlik 
(Edirne), Tekirdağ (Tekir-
dağ), Kolay İlân (İstanbul) 
gazete ve dergilerinde sık 
sık Re'fet Rodoplu imza-
sını bulmak mümkündür. 
Rodoplu'nun Bulgaristan 
Türk basınında yazdı-
ğı yazıların ana konusu 
azınlık hakları, Türk okul-
ları, kültürü meselesi idi. 
Türkiyedeki gazeteciliği-
nin ana konusu ise Bulga-
ristan Türklerinin durumu 
oldu. Rodoplu'nun "Deli-
orman", "Dostluk", "Tu-
ran", "Rodop", "İstikbal", 
"Özdilek" gazetelerinde 
yazdığı yazılar toplansa 
ciltlere sığmaz. Türkiye'de 
yazdıkları ise koskoca bir 
kitap dizisini besleyecek 
kadar çoktur.

Anavatanda 33 yıl Türk 
kültürüne hizmet eden 
Ahmet Re'fet Rodoplu 
1970 yılında yerleştiği 
İstanbul'da (Bakırköy) 
Bulgaristan Türklerine, 
göçmenlerine yardım ce-
miyetlerinde, dernekle-
rinde çalışmıştır. Rodop 
- Tuna Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği -
nin onursal başkanlığını 
yapmıştır. Bundan başka 
Mustafa Kemal Derneği 
Büyük Devrim Konseyin-
de, Halk Evleri Derneği 
Atatürk Enstitüsünde, 
Türk Basın Birliğinde 
aktif çalışmalarda ve 
değerli katkılarda bulun-
muştur. Onun Türkiye'de 
Esperanto dilinin gelişip 
yaygınlaşmasında büyük 
hizmetleri vardır.

Türk ulusuna gazeteci, 
yazar, idareci ve toplum-
cu olarak 59 yıl hizmet 
vermiş olan Ahmet Re'fet 
Rodoplu 10 Nisan 1984 
tarihinde Çapa hasta-
nesinde hayata gözleri-
ni yummuştur. Gömütü 
Kozlu mezarlığındadır. 
Nur içinde yatsın.

Dr. İsmail Cambazov

Re’fet Rodoplu



3
  Kırcaali Haber  321 Mart 2012 HABERLER

Hisar Köylü Sabri Alagöz, Manisa “Celal Bayar“ 
Üniversitesi’nde Diploma Tezi’ne Konu Oldu
Osmanlı tarihinde şeh-

zadeler şehri olarak ün 
yapmış olan Manisa’da 
1992 yılında tam takım bir 
üniversite kurulmuştur. Bu 
üniversite Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yakın çalış-
ma arkadaşı, Başbakan, 
üçüncü Cumhurbaşkanı 
merhum Celal Bayar’ın 
adını taşımaktadır.

Bizim için bu üniversite-
nin gündeme getirilmesi-
nin nedeni, Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nin Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünü biti-
ren Metin Cesur adında 
bir gencin bunca Bulga-
ristan Türk yazarları ara-
sından bizim Rodop’lu 
Sabri Alagöz’ün hayat ve 
yaratıcılığını diploma tezi 
yapmasıdır. Belki burada 
tez sahibinin bu konuya 
yönelmesinde özellikle 
Bulgaristan Türklerinin 
edebiyatına yakından 
ilgi gösteren Yrd. Doçent 
Ünal Şenel`in de belirli 
bir katkısı olduğunda asla 
kuşkumuz yoktur.Olayı 
Sabri İbrahim Alagöz için 
yüksek bir takdir ve onur 
meselesi oluşturduğu 
kadar,biz Rodoplular için 
de bir övünme,bir gurur 
vesilesidir.
“ S A B R İ  İ B R A H İ M 
ALAGÖZ’ÜN HAYATI,   
ESERLERİ VE ESERLE-
RİNİN İNCELENMESİ” 
başlığını taşıyan diplo-
ma tezinde müellif Metin 
Cesur, yazarın çok yönlü, 
zengin ve renkli hayatını 
bir bütün olarak ele almış, 
şiirlerini, gazeteciliğini in-
celemiş, aksiyon adamı 
kimliğini gözler önüne 
sermiştir.

İzmir’de oturmakta olan 
Metin Cesur`un diploma 
tezi yedi bölümden oluş-
maktadır.

Birinci bölümde eserleri-
ni incelemeye aldığı Sabri 
Alagöz`ün yaşam öyküsü 
kısaca özetlenmiştir. Bu 
notlardan aldığımız bilgi-
lere göre, öğretmen, ga-
zeteci, şair Sabri Alagöz 
6 Haziran 1937 tarihinde 
Krumovgrad belediyesi 
Hisar köyünde doğmuş-
tur.

Beş parmağında on 
hüneri olan Sabri’nin ilk 
çalışma alanı öğretmen-
liktir. Kırcaali Türk Pe-
dagoji Okulunu bitirince 
öğretmenlikte ilk ciddi 
adımlarını Krumovgrad`ta 
yeni açılmış olan Türk li-
sesinde Türk Dili ve Ede-
biyatı öğretmeni olarak 
atmıştır. Lakin Sabri iyi 

bir öğretmen olabilmek 
için elde etmiş olduğu 
öğrenimle yetinmeyip, 
daha çok okuması ge-
rektiğini kavrayarak 1957 
yılında Sofya Üniversitesi 
Filoloji Fakültesi Şarkiyat 
Bölümü`ne yazılmıştır. 
Ancak üniversite hayatı, 
yeni çevre Alagöz`ü baş-
ka bir mesleğe yönlen-
dirir: gazeteciliğe. Fakat 
yönetmenleriyle bir türlü 
un öğütemeyen Sabri ça-
lıştığı gazetelerden sık sık 
uzaklaştırılarak sivri ka-
lemi elinden alınınca hep 
öğretmenliğe sığınmıştır. 
Çeşitli yıllarda taşrada, 
başkent Sofya’da lise öğ-
retmenliği yapmış, Bulgar 
çocuklarına ana dillerini 
ve Bulgar edebiyatını öğ-
retmiştir. Buralarda edin-
diği deneyim ve bilgiler 
sayesinde yıllarca Kırcaa-
li Öğretmen Enstitüsü’nde 
ve daha sonra Plovdiv 
Üniversitesi kolu olan yük-
sek okulda Eski ve Yeni 
Türk Edebiyatları, Türk 
Folkloru ve Bulgaristan 
tarihinde ilk defa resmiyet 
kazandırabildikleri Bul-
garistan Türk Edebiyatı, 
Sofya İslam Enstitüsü’nde 
Anayasa Hukuku ve İslam 
Kurumları dersleri okuta-
rak yüzlerce genci Bul-
garistan Türküne hizmet 
verebilecek öğretmenlik 
mesleğine hazırlamıştır.

Sabri Alagöz hayatının 
büyük bir kısmını öğret-
menliğe vermesine rağ-
men onun esas mesleği 
gazeteciliktir.Zamanında 
Sofya`da Türkçe yayın-
lanan bütün gazetelerde 
(Halk Gençliği, Yeni Işık, 
Işık, Güven), “Yeni Ha-
yat”, ,,Ümit,, ve “Kaynak” 
dergilerinde ve Bulgaris-
tan Türklerine ait Ulusal 
Radyo`da çalışmış ve 
hala çalışmaya da de-
vam etmektedir. Bakıyo-
rum, vizit kartında:”XXI 
Yüzyıl Türk Kültür Mer-
kezi Başkanı,”Kaynak” 
dergisi Yazı işleri Müdü-
rü, Bulgaristan Azınlık-
lar Toplumsal Konseyi 
Başkanı, ”Etnodialog” 
dergisi Müdürü, Kıbrıs-
Balkanlar –Avrasya Türk 
Edebiyatları Kurumunun 
(KIBATEK) Balkanlar Bü-
rosu Şefi, ”Orfeeva Lira” 
adındaki Avrupa Kültürü 
Akademisi’nin aynı ismi 
taşıyan derginin Yazarlar 
Kurulu Konseyi üyesi ya-
zılıdır.

Sabri İbrahim Alagöz 
“Bir koltukta iki karpuz ta-
şınmaz” diyen özlü sözü 
çoktan yalanlamıştır. O, 
Bulgaristan`da Türklüğe 

çeşitli etnik topluluklar 
arasında dostluğa, işbir-
liğine, azınlık haklarının 
korunup uluslararası ve 
ulusal yasalarda öngörül-
düğü gibi uygulanmaları-

na (kendisi aynı zamanda 
hukukçudur da) adadığı 
hayatında bir koltuktaki 
değil, on karpuz taşımış-
tır. Artık ilerlemiş yaşına 
rağmen (75-ni tamlamak 
üzere ) gece gündüz çaba 
göstermekte, mücadele 
vermekte,para pul bul-
dukça dergi çıkarmakta, 
bulamadığı zaman da şiir 
yazmakta, araştırmacılık 
yapmaktadır. Şimdilik son 
şiiri “FİLİZ” adını taşıyan 
çocuk gazetemizin Mart 
2012 sayısında yayınla-
nan “VARLIK BELGESİ” 
adını taşıyan şiiridir.

Ancak bütün bunlara 
rağmen Sabri Alagöz 
Bulgaristan okuyucuları, 
Bulgaristan aydınları ara-
sında her şeyden önce 
iyi, renkli, çeşitli konulara 
ışık tutan, yüksek bir es-
tetik düzeyde başarıyla 
yansıtan bir şair olarak 
kabul edilmektedir.

Diplomat Metin Cesur 
da diploma tezinde ağır-
lığı Sabri Alagöz’ün şa-
irliğine vermekte, tezine 
aldığı onlarca güzel şiiri-
ni incelemektedir. Çünkü 
Sabri’nin şairliği öğret-
menliğinden, gazetecili-
ğinden çok önce gelmek-
tedir. İlk şiirini daha Kırca-
ali Türk Pedagoji Okulun-
da öğrenciyken yazmış 
ve 1952 yılında “Rodop 
Mücadelesi” gazetesinde 
yayınlamıştır. Üniversite 
yıllarında şairliğini daha 

da geliştirerek hem “Yeni 
Işık”, ”Halk Gençliği” ga-
zetelerinde, ”Yeni Hayat” 
dergisince Türkçe, ”So-
fiyski Universitet”, ”Puls”, 
”Studentska Tr ibuna” 

gazetelerinde Bulgarca 
olarak şiirler yayınlamaya 
devam etmiştir.

Metin Cesur, tezinin 
ikinci bölümünde okuyu-
cuyu Sabri Alagöz`ün ki-
taplaştırılmış eserleriyle 
tanıştırmaktadır. Çıkar-
dığı kitapların tarihlerine 
bakınca, yazar ve şairin 
“sosyalizm” döneminde 
kaleme aldığı şiir ve düz 
yazılar, edebiyat eleşti-
rilerinin gazete ve dergi 
sayfalarında kaldıklarını 
anlıyoruz. Bunlar toplan-
mış olsa ciltlere sığmaz. 
Onun çeviri eserler hariç, 
tüm kitapları demokrasi-
ye geçtikten sonra dünya 
yüzü görmeye başlamış-
tır. Şöyle:
1. İki Mezar Arasında, 
Şiirler, Sofya,1995.
2. Gözlerim Duman 
Duman, Şiirler, Sofya 
1997.
3.İçimizdeki Sönme-
yen Kandiller, Şiirler, 
Sofya,2002.
4. Yaşım Yüz Otuz Bir, 
Makaleler, Sofya,2003.
5. Dostluk, Bibliografya 
1944-1966 
6. Şiir Çelengi, Derleme, 
Azınlıkların şiirlerinden 
çeviriler, Sofya, 2004.

Şiir kitapları yanı sıra 
bir sıra çeviri eserleri de 
mevcuttur. Bu eserler de 
şunlardır:

Deniz Kurdu, Mayn Rid, 
Roman, Sofya, 1067,

Nikola Yonkov Vaptsa-
rov, Şiirler, Sofya,1969,

Avrupa Birliği Ülkeleri 
(Öğrencilere Not Defteri), 
Sofya 2001

Biz – Onlar (Etno-Politik 
Sözlük ), Sofya 2002

Niçin Diyalog Kurma-
yalım? (Sivil Örgütle-
rin Çalışmaları), Sofya 
2002v.s. 

İKİ MEZAR ARASINDA
 

Sabri İbrahim Alagöz’ün 
1995 yılında basılmış ilk 
şiir kitabının başlığı sem-
boliktir. Şairin babasının 
mezarı Krumovgrad’ın 
Hisar köyünde bulunmak-
tadır.

Annesininki ise Yeşil 
Bursa’nın Uludağ ı̀ etek-
lerinde. Şair bunlardan 
hangisinin yanında yata-
cağını şaşırmıştır.

Önümde anamın meza-
rı,

Ardımda babamın me-
zarı.

Dedim ya,
İki aradayım.... diyerek 

çaresizliğini dile getir-
mektedir.

“İki Mezar Arasında” 
başlıklı kitaptaki altmış 
beş şiir 95 sayfaya sığ-
dırılmıştır. Şiirler konu 
itibariyle iç bölüme ayrıl-
maktadırlar.

- Yaşamın Ara Yolları
- Uğruna Canımızı Ka-

nımızı Verdiğimiz Vatan 
Üstüne Nağmeler

- Odam Bomboş Ve 
Dağların Yaban Gülü (Gö-
nül Üstüne Söylenmiş Şiir 
kırıntıları).

GÖZLERİM DUMAN 
DUMAN

Metin Cesurun incele-
meye aldığı şairimizin 
ikinci kitabı 1997 yılında 
basılmış olan “Gözlerim 
Duman Duman” başlıklı 
kitabıdır.112 sayfalık bu 
kitabın girişinde verilen 
Aşık Veysel`in dörtlüğü 
eserin içeriğini, felsefesini 
anlatmaktadır.
“Can kafeste durmaz 
uçar
Dünya bir han konan 
göçer
Ay dolanır, yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın”

 Beş bölümden oluşan 
eserde 82 şiir bulunmak-
tadır. Kitapta yer alan bö-
lümler şunlardır:

- Sıla Burnumda Buram 
Buram

- Aşk Yağmuru Altında 
Bir Ömür

- Sevimi Tutuıya Verdim, 
Ötesini Mirasçılarım Dü-
şünsün

- Kara Gül, Sarı Gül, Kır-
mızı Gül, Beyaz Gül

Ben bu kitapta yer almış 
olan seksen iki şiir arasın-
da, bundan yirmi yıl önce 
okuduğum “Kırcaali” şiiri-
ni çok beğenmiştim. Belki 
de lokal patriotizm yüzün-
den duygusallık diyerek 
gelip geçmiştim. Ancak 
şimdi okurken de gene o 
kadar duygulandım. Yir-
mi yılda biz siyasi sistemi 
değiştirdik, demokrasiye 
geçtik, Pazar ekonomisi-
ne yaslandık, fakat bizim 
Kırcaali’nin yazgısı de-
ğişmedi. Daha doğrusu 
değişti de, daha kötüye 
doğru değişti. Kırcaali 
bugün Bursa`da, İzmir’de, 
İstanbul’da. Bugün Avrupa 
ülkelerinin hangisini ziya-
ret etmiş olsan, oralarda 
nice Kırcaali’lilere rastla-
yacaksın. Ben Newyork’ta 
ve Amerikan’ın başka 
eyaletlerinde nice Kır-
caalili Türke, Bulgara 
rastladım. Kimisi inşaat-
çı, kimisi bulaşıkçı. Ama 
işadamı,memur ve bilim 
adamı olanlar da türemiş 
aralarından.Geliniz hep 
beraber okuyalım bu gü-
zelim şiiri:
Kırcaali
Bu şehir gurbetçiler 
şehri.
Ana kucağından,
Baba ocağından ayrı-
lan
Bir daha dönmüyor 
geri.
Burada ne yağamın,
Ne insanın 
Asla bilinmiyor değeri.
Kırcaali, Gurbetçiler 
yeri...
Sokaklarında söylense 
de bir Türkü,
“Yaman Ali”
Zannetmeyin ki, bura-
dadır Bab-ı Ali?..
Düşünen yok
Ne olur
Ne gider
Fakir fukaranın hali
Nafaka yapamazsın ki, 
etraftaki cibali.
Atalar dese de,
Zamanlar değişti
Kül-kömür yiyemezsin
“Bugün böyle,
Yarın Allah kerim” diye-
mezsin.
U n u t m aya  g e l m e z 
şunu
Yüce Rabbimiz diyor 
ki,
“Sen çalış kulum, ben 
vericiyim!”
İşini bilmezsen
Ben ancak yandan bir 
seyirciyim!...

Ağustos – Eylül 1994, 
Kırcaali 

  Devamı gelecek sayıda

Dr. İsmail Cambazov
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Kırcaali İlinde işsiz sayısında artış
Kırcaali İş Bürosu Mü-

dürü Valentin Grudev, İş 
Müfettişi Konstantin Stra-
tiev ile ortaklaşa yaptıkları 
basın toplantısında 2012 
yılının birinci ayında Kır-
caali İlindeki İş Büroların-
da toplam 9 359 işsiz ki-
şinin kayıt edildiğini bildir-
di. Bu durum 2011 yılının 
Aralık ayında kayıtlı olan 
işsizlerin sayısına kıyasla 
529 kişiyle arttığını gös-
termektedir. Grudev, “İş-
siz sayısının yavaş yavaş 
arttığını görüyoruz. İşsiz-
lik oranı geleneksel olarak 
mart ayında en yüksek 
olmasını bekliyoruz. Ta-
rım ve turizm alanlarında 
mevsimlik istihdamın baş-
lamasıyla kayıtlı işsizlerin 
sayısında düşüş gözlen-
mektedir” dedi. Grudev, 
Mart ayında Kırcaali’de 
kayıtlı işsizlerin 3 000 kişi 
olacağını tahmin ediyor.

Geçen ay için de Cebel 

Belediyesinde işsizlerin 
sayısı en çok, Çernoo-
çene Belediyesinde ise 
işsizlik oranı en düşüktür. 
Ocak ayında Kırcaali İlin-
deki İş Büroları aracılığıy-
la 115 kişiye iş sağlanmış-
tır. Ayrıca Kırcaali İlinde 

aktif olarak istihdam politi-
kasının yürütülmesi üzere 
çeşitli istihdam program-
larına 201 işsiz kişi dâhil 

edilmiş. 148 işsizin katıl-
dığı “Sosyal Yardımdan 
İstihdama Geçiş” Ulusal 
Programı en çok istihdam 
sağlamaya devam edi-
yor. 52 kişi özel asistan 
olarak görevlendirilmiştir. 
İşverenler en çok 29 ya-

şına kadar gençleri tercih 
ederken, 46 kişiyi de işe 
tayin etmişler. İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi 

Operasyonel Programı-
nın çeşitli şemalarının 
uygulanmasıyla 959 kişi 
eğitim görmüş, başka 890 
kişi de kazandıkları eğitim 
kuponu üzere meslek eği-
timi almışlar. Eğitim gören 
işsizlerden 709 kişi iş bul-
muştur. 

Gazetecilerin soruları-
na cevap veren Grudev, 
bu sezonda Kırcaali böl-
gesinden 11 işsiz kadının 
İspanya’ya çilek toplama-
ya gitmek için onaylandık-
larını bildirdi. İspanya’da 
çilek toplamak için işçi 
sağlayan şirketin 7 kadını 
daha yedek olarak belirle-
diği ortaya çıktı. 

Va l e n t i n  G r u d e v, 
Almanya’da tarım sektö-
ründe çalışacak insanlar 
arandığını duyurdu ve 
adayların Almancayı iyi 
bilmelerinin şart olduğu-
nu belirtti. 

          Kırcaali Haber

Stremtsi köyünde Anadili Günü kutlandı
Bu yıl ikinci kez 

Kırcaali’nin Stremtsi 
(Göklemezler) kö-
yünde Uluslararası 
Anadili Günü kutlama 
töreni düzenlendi. Tö-
ren Stremtsi “Ogniş-
te 1944” Halk Kültür 
Merkezi ve Okuma 
evi tarafından “St. Ki-
ril ve Metodiy” İlköğ-

retim Okulu ile ortak-
laşa organize edildi. 

Anadil i  bayramı, 
yerel halkın yoğun 

ilgisini gördü. Öğren-
ciler, zengin edebiyat 
ve müzik içeren bir 
program sundular. 
Çocuklar, şarkı söy-
lediler, dans ettiler 
kendi Anadili Türkçe 
şiirler okudular. Ana-
dili kutlamasıyla bir-
likte büyük Türk ozanı 
Nazım Hikmet’in 110. 
doğum  yılı kutlandı. 
     Kırcaali Haber

Çanakkale Şehitleri Anıldı
1. sayfadan devam

ve Çanakkale’de şehit 
düşen Batı Trakyalı ve 
Rodopluların listesi de 
bulunmaktaydı. Müzekki 
Ahmet, Batı Trakya soy-
daşlarımızın bu törene 
katılmalarından dolayı 
şükranlarını sundu. 
Orhan İsmail, Eğe Üni-

versitesi Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü mezunu 
olarak tarih araştırmaları 
yaptığını, şu an da Trak-
ya Üniversitesi Türkçe 
Öğretmenliği Bölümünde 
görevli olduğunu belirtti. 
Sayın İsmail, “Günümüz-
den 97 yıl önce bugün 
yaşanmış olan ve tarihe 
18 Mart 1915 Çanakkale 
Muharebesi olarak geç-
miş o muhteşem vatan-
severlik, cengaverlik ru-
hunu, tarihe “Çanakkale 
geçilmez!” diye yazdırtan 

şehitlerimizin neler yap-
tıklarını, bu savaşı nasıl 
kazandıklarını, tarihsel 
tarihi silsileler içinde ge-
lin hep beraber bir kez 
daha görelim” diyerek 
Çanakkale Savaşı hak-
kında bilgi verdi. Tarihçi 
Orhan İsmail, muharebe 
esnasında 251 000 Türk 
askerle beraber, 205 000 
İngiliz askerinin ve de 47 
000 Fransız askerinin öl-
düğü kayıtlarda var oldu-
ğunu vurguladı. 
As len Krumovgrad 

(Koşukavak) bölgesin-
den olan Hasan Sadık, 
Çanakkale Savaşının 
“Bir avuç kan, bir avuç 
toprak”şeklinde yansı-
tıldığını hatırlattı ve 60 
yıllık ömründe hep bu 
savaşı dile getirdiğini 
paylaştı. Babasının ba-
bası İbrahim’in ilk önce 
diğer üç kardeşiyle Bal-

kan Harbine katıldıklarını, 
kardeşlerden birinin şehit 
düştüğünü belirti. 1915 
yılında Bulgaristan ile 
Türkiye arasında yapılan 
askeri anlaşmasına göre 
İbrahim dedesi, diğer iki 
kardeşiyle beraber at 
ve katırlarla Çanakkale 

Savaşına gönderildikle-
rini anlattı. Dedesinin bir 
kardeşiyle orada şehit 
düştüklerini dile getirdi. 
Kendisi de, Gazi ola-
rak memleketine dönen 
Hasan adındaki üçüncü 
kardeşin ismini taşıdığı-
nı söyledi. Gazi Hasan’ın 

savaştan sonra daha 30 
yıl yaşadığı ve Gazi toru-
nu dedesinin tek resmini 
göstererek, sözünü bitir-
di. 
İbrahim Baltalı, Çanak-

kale şehitlerini anma 
töreni organizatörlerine 
ve özel olarak Müzek-
ki Ahmet’e şükranları-
nı sundu. 2007 yılında 
Gümülcine’de ilk defa ya-
pılan Çanakkale şehitleri-
ni anma töreninden son-
ra, 2008 yılındaki törene 
Sayın Müzekki Ahmet ile 
Kırcaalili avukat - yazar 
Mustafa Bayramali de 
katılmışlar ve bu törenin 
Kırcaali’de de yapılması 
fikri doğmuştur. İbrahim 
Baltalı’nın araştırmaları-
na göre Çanakkale ve 1. 
Dünya Savaşı’ndaki diğer 
cephelere Batı Trakya ve 
Rodop bölgesinden yak-
laşık 8 500 kişinin katıl-
dığını bildirdi. Özellikle 
Çanakkale cephesine 
Dimoteka ve Koşukavak 
bölgelerinden daha çok 
kişinin gönderildiğini be-
lirtti. Bugüne kadar sa-
dece 70 bin Çanakkale 
şehidinin isimleri bulun-
duğunu kaydetti. 
Sayın Baltalı, kendi 

yazdığı Dimoteka’nın 
Sarpdere köyünden 
Çanakkale’ye giden Bek-
taş Yusuf’un hikâyesini 
okudu. 
Bekir  Mustafaoğlu, 

Yunanistan’ın Dedeağaç 
bölgesindeki soydaşları-
mızın selamını ileterek, 
yapılan anma töreninin 
Batı Trakya ve Rodop 
Türk halkı için çok büyük 
önem taşıdığına vurgu 
yaptı. İki dedesinin de 
Çanakkale’de şehit ol-
duklarını açıkladı. Sayın 
Mustafaoğlu, Türk mille-
tinin Çanakkale’de birçok 
aydın kişisini kaybederek, 
sonucunda Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün sayesinde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulduğunun altını çiz-
di.
TÜRKSAD Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği Baş-
kanı Harun Bekir, 1934 
yılından sonra ilk defa 
Kırcaali İl Mahkemesinin 
14 Mart 2012 tarihli ka-
rarıyla Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneğinin tekrar hayata 
geçtiğini haber verdi. Sa-
yın Bekir, Çanakkale Sa-
vaşında düşen şehitleri 
anmak, mutlaka anılma-
sı gereken tarihi bir olay 
olduğunu dile getirdi. 
Gerek Türkiye’de, gerek 
Batı Trakya’da, gerekse 
Rodoplar’da yaşayan ve 
aynı kültüre sahip insan-
ları bir araya getirerek, 
birbirimize olan bağlılığı-
mızın artması açısından 
çok önemli bir girişim ol-
duğunu kaydetti. 
Ş a b a n a l i  A h m e t , 

Kur’an-ı Kerim’de bir 
ayette Allahü Teâlâ’nın, 
“Allah yolunda savaşan-
lara ölüler demeyiniz, 
bilakis onlar diridir, fakat 
siz farkına varmazsınız!” 
diye buyurduğunu hatır-
latarak, şehitlik mertebe-
sinin İslam dininde çok 
yüce bir mertebe oldu-
ğunu belirtti. 
Şabanli Hoca, kutsal 

kitapta bildirildiği üzere 
dini, vatanı, canı, malı 
ve namusu için savaşta 
öldürülen insanların şe-
hit olduklarını beyan etti. 
Çanakkale Savaşı’nın 
Türkiye’nin tarihinde bir 
dönüm noktası olduğunu 
ve her Türk Müslüman’ın 
bu olayı detaylı bir biçim-
de bilmesi gerektiğini 
vurguladı. 
Müzekki Ahmet, HÖH 

Kırcaali milletvekili Rem-
zi Osman’ın anma töre-
ninde bulunan herkese 
selamını iletti. Kendisinin 
birçok parti temsilcileriy-
le birlikte 1972 yılında 
Dospat’ın Barutin köyün-
de Müslümanlara karşı 
yapılan soykırım kurban-
larını anma töreninde bu-
lunduğu beyan etti. 
Anma törenine Kırcaa-

lili saz ve söz ustası Ali 
Emin, “Çanakkale İçinde 
Vurdular Beni”, “Tuna 
Nehri Akmam Diyor” ve 
“Gelibolu Türküsü” türkü-
lerini seslendirerek  renk 
kattı.
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Sabriye İbrahim, kompozisyon yarışmasında 3. oldu
Kırcaali “Petko Raçov 

Slaveykov” Lisesi 11. sı-
nıf öğrencisi Sabriye İbra-
him, “Ben Bir Günlüğüne 
Avrupa Birliği Milletvekili 
Oldum” başlıklı ulusal 
kompozisyon yarışmasın-
da 3. oldu. Kompozisyon 
yarışması, "Euroscola” 
Programı çerçevesinde 
Avrupa Parlamentosunu 
ziyaret eden öğrenciler 
arasında düzenlenmek-
tedir. Kırcaali’nin ve Doğu 
Rodopların en büyük 
okulu olan “Petko Raçov 
Slaveykov” Lisesi, 2010 
yılının Nisan ayında prog-
ram üzere Bulgaristan’ı 
temsilen Avrupa Parla-
mentosunu ziyaret etmiş, 
Kırcaalili öğrenciler tüm 
Avrupa Birliği ülkelerin-

deki öğrenciler arasın-
da düzenlenen oturuma 
katılmışlardır. Sabriye 
İbrahim, okuldaki öğren-
cilerden oluşan 25 kişilik 
grupta yer almaktaydı. 

Aynı öğrenciler, Avrupa 
Birliği’nin ve kurumları-
nın tarihini, misyonunu 
ve amaçlarını en iyi ta-
nıyan öğrenciler olarak 
kazandıkları bir kupayla 
Bulgaristan’a döndüler. 

Kompozisyon yarış-
masında dereceye giren 
Sabriye ise, kazandığı 
ödülün yanı sıra Avru-
pa Parlamentosu’nun 
Bulgaristan’daki Enfor-
masyon Merkezinden 
de bir teşekkür mektubu 
aldı. 

37 eser arasında ödül 
kazanan Sabr iye’nin 
yazdığı kompozisyon 

yazısının bir bölümünde 
şöyle yazıyor: “O büyük 

salonlarda oturum ya-
parak, dünyayı yaşamak 
için daha güzel bir yer 
yapabileceğimizin farkı-
na vardım. Değişimden 
yana olan insanlar az 
değil, fakat çok da değil. 
Bence tamamen yeterli-
ler. Karşılıklı anlaşmayı 
sağlamak ve güzellikleri 
paylaşmak için değişim 
yapmak bizim elimizde. 
Bu değişimi biz yaratıyo-
ruz. Bir Bulgar atasözü 
ile sözüme son vermek 
istiyorum - “Tek bir kuş, 
yuva yapmaz”. Fakat tek 
bir kuşun şarkısı ağaç-
lara çiçek açtırabilir… O 
zaman tüm kuşlar şarkı 
söylemeye başlayacak”.

Ya r ı ş m a  ş a r t l a r ı -
na göre her katılımcı, 

Strasburg’daki Avrupa 
Parlamentosunu ziyareti 
esnasında yaşadıklarını 
ve duygularını konu et-
meliydi. 

Sabriye İbrahim, sadece 
başarılı bir öğrenci değil, 
yeteneklerini geliştirmek 
için her zaman çok çalı-
şan, ilgi alanlarını geniş-
leten ve vatandaşlık gö-
rüşünü ifade etmek için 
çeşitli imkânlar arayan bir 
öğrencidir. Geçen yıldan 
beri, Interact Gençlik Ku-
lübünün üyesidir. Sabriye, 
“Petko Raçov Slaveykov” 
Lisesinde düzenlenen 
birçok etkinliklerde yer 
almakta, okula bağlı Öğ-
renci Parlamentosunun 
aktif üyesidir. 

             Kırcaali Haber

Buket Türk Halk Müziği Topluluğu, 8 Mart konseri sundu
Buket Kadınlar Derneği 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle Kırcaali 
Obedinenie Halk Kültür 
Merkezi salonunda kutla-
ma programı düzenledi.

Kırcaalilerin neşeli anlar 
yaşadıkları konsere Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe 
Mauavin Konsolosu İm-
ren Çamlıklı, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali milletvekili Nec-
mi Ali, Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa, Kırcaali Belediyesi 
Genel Sekreteri Sezgin 
Bekir, HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilatı Geçici Başkanı 
Muharrem Muharrem, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Akif Emin, Meclis Üyeleri 
konuk oldular. 

Programın başında or-
ganizatörlerin sahnede 
konuk ettiği Stremtsi /
Göklemezler/ Ognişte 
Halk Kültür Merkezinden 
bir grup çocuk, kadınlara 
adanmış şiirler okudular. 
Hemen ardından aynı 

kültür merkezinin folklor 
grubu, Rumeli halkoyun-
ları gösterisi yaptılar, se-
yircilerin beğenisini ka-
zandılar. 

“Buket” Kadın Derneği 
Türk Halk Müziği Toplu-
luğu saz ekibi eşliğinde 

otantik Rumeli türküleri 
içeren konser sundu, Türk 
halk kültürü sevdalılarını 
coşturdu. 

Sahneye en son Stremt-
si Kültür Merkezinin genç 
amatör sanatçıları çıktılar. 
Onlar İsmail YK’nın Cici-

Kırcaali Türk Folklor Ekibi 
İstanbul Kartal’da 8 Mart 
kutlamasına konuk oldu
İstanbul Kartal Belediyesi ve Balkanlılar Derneği ta-

rafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 
düzenlenen gecede gösteri sunan Kırcaali Türk Folk-
lor Ekibi geceye katılan 600 kişinin büyük beğenisini 
kazandı. 

Titanic Bussines Hotel’de gerçekleşen geceye ka-

tılan misafirler arasında Kartal Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok Öz, Bursa BALGÖÇ Federasyonu Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan ve Milletvekilleri yer aldılar.

Balkanlılar Derneği Genel Başkanı Olcay Özgön 
yaptığı konuşmasında Kırcaali Folklor Ekibine geceye 
verdikleri renkten dolayı teşekkür etti. 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet’e bir pla-
ket sundu.

Kırcaali Ömer Lütfü Derneği Folklor Ekibinin sun-
duğu Rumeli Halk Oyunları ve Türküleri’nden sonra 
konuklar, sahneye çıkan Rumeli sanatçısı Ekrem’ in 
söylediği türkülerle coşku içinde eğlendiler. 

Kırcaali’de doğalgaz çalışmaları başlıyor

lerini şarkısı eşliğinde 
büyük keyif yaşatan ha-
reketli bir dans oynadılar. 

Programın sonunda Bu-
ket Derneği Başkanı Sabi-
ha Mestan, konsere gelen 
seyircilere teşekkür eder-
ken derneğin sponsorları-
na şükranlarını sundu. 

Güzel program için der-
nek ve konuk sanatçıları, 
T. C. Filibe Başkonsolos-
luğu, Kırcaali Belediyesi 
ve Kırcaali Kamu Denet-
çisi Akif Emin’den birer 

sepet çiçek aldılar. 
Konser öncesi, Obedi-

nenie Halk Kültür Mer-
kezi fuayesinde kurulan 
kermeste Buket Kadın 
Derneği üyesi kadınların 
hazırladığı el işi ürünler 
satışa sunuldu. Sabiha 
Mestan, kermesin hayır-
severlik amaçla yapıldı-
ğını, satıştan elde edilen 
gelirin Kırcaali Huzure-
vine bağışlayacaklarını 
beyan etti. 

1. sayfadan devam

şirket “Citygas Bulga-
ria AD” Yönetim Kurulu 
Başkanı Müh. Aleksan-
dır Kojuharov tarafından 
kesildi. İkisi gelenek 
üzere işin hayırlı olma-
sı için küçük bakır bir 
tasla su serptiler ve bir 
şampanya şişesi patlat-
tılar. Sayın Azis, bizzat 
kepçenin direksiyonuna 
oturdu ve ana gaz boru 
hattının kurulacağı işle-
re start verdi. 
Kırcaalilerin yoğun ilgi 

gösterdikleri törende 
daha Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi Milletvekili 
Necmi Ali, Kırcaali Vali 

Yardımcısı Esat Sadık, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
Kırcaali Kamu Denet-
çisi Akif Emin, “Citygas 
Bulgaria AD” Yönetim 
Kurulu Üyesi Françes-
ko Ripa, eski milletvekili 
Ahmet Hüseyin, Kırca-
ali Hıristiyan Cemaati 
Lideri Peder Petır Ga-
rena, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met yer aldılar. Tören-
de birçok Yerel Meclis 
Üyeleri, işadamları, köy 
muhtarları, vatandaşlar 
ve basın camiası men-
supları bulundular. 
Başkan A zis  ko -

nuşmasında, “Bugün 

Kırcaali’nin gelişimi 
açısından çok önem-
li bir gün. Şehrimizde 
start verilen bu yatırım-
dan dolayı gurur duyup, 
mutlu olmak için yeteri 
derecede sebepleri-
miz var. Bu yatırımın 
Kırcaali’nin modern 
Avrupa kentine dönüş-
mesi için büyük katkısı 
olacağından eminim” 
diye ifade etti. Hasan 
Azis, milletvekillerine 
ve Meclis Üyelerine 
proje için verdikleri des-
tekten dolayı teşekkür-
lerini sundu. Başkan, 
“Bu proje Kırcaali’nin 
gelişim potansiyeline 
sahip olduğunun işare-

tidir” dedi.
Aleksandır Kojuha-

rov, bu önemli altyapı 
projesinin başlangıcı 
Kırcaali’nin tarihinde 
önemli bir yer alacağı-
nı söyledi. Bu projenin 
yakın gelecekte şeh-
rin gelişmesi büyük 
imkânlar sağlayacağını 
ifade etti. 
Petır Garena, Tanrı’nın 

yapılan her iyi işten 
razı olmasını diledi ve 
Kırcaali’de yapılan bu 
girişimin şehir halkının 
göç etmekten vazgeçi-
receğini kaydetti. 
Beyhan Mehmet de, 

yeni projenin tüm Kırca-
aliler için hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 

Resmiye MÜMÜN
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Asen Kiçukov: “Bulgaristan’da üretilen tütüne 
üçüncü dünya ülkeleri büyük ilgi gösteriyor”
2010 Ulusal Tütün Üreticile-

ri Derneği Başkan Yardımcısı 
Asen Kiçukov, Bulgaristan’da 
tütün üretiminin çökmesi değil 
de, tam aksine kalkınması ge-
rektiğini düşünüyor. Üçüncü 
dünya ülkelerinin Bulgaristan’da 
üretilen tütüne büyük ilgi göster-
dikleri, hatta Çin’in tütün siparişi 
verdiği, Rusların ise Momçilgrad 
bölgesinde araştırma yaptıkları 
ortaya çıktı. 

Nisan ayında, 2010 Ulusal Tü-
tün Üreticileri Derneğinin Genel 
Kurul toplantısı düzenlenecek. 
O zaman derneğin yönetim 
kurulunda yer almak üzere Kır-
caali bölgesinde en çok tütün 
üretilen belediyelerin birer tem-
silcisi seçilecek. Şu ana kadar 
dernekte Kuzey Bulgaristan’da 
büyük yapraklı cinsten tütün 

yetiştiren yerli birinin Kırcaa-
li İlini temsil ediyor. Kiçukov, 
2010 Ulusal Tütün Üreticileri 

Derneği Yönetim Kurulundaki 
yerlerin cins gruplarına göre 
tütün miktarıyla orantılı olarak, 

dağıtılmasının en adil olacağını 
savunuyor. Üretimde en büyük 
pay basma tütün cinsinin oldu-
ğu beyan edildi. 

Doğu Rodop belediyelerinde 
yerel teşkilatların kurulmasıyla 
tütün üretilen her bir yerleşim 
yerinden temsilcinin dernekte 
yer alacağı duyuruldu. 

Derneğin Kırcaali’de bölgesel 
temsilciliği açılması fikri mevcut. 
Bu gerçekleşirse, onun aracılı-
ğıyla tütün üreticileri, sektörde 
olan problem ve yenilikler hak-
kında bilgilenecekler, ayrıca 
devlet ve tüccarlar önünde çı-
karları savunulacaktır. 

                      Kırcaali Haber

Başkan Hasan Azis, Müftü ve Papaz ile 
birlikte geleneksel hoşgörü kahvesi içti
Osmanlı-Rus Savaşı'nı sona 

erdiren 3 Mart 1878 Ayastefa-
nos Anlaşması'nın imzalanma-
sının ve ülkenin Osmanlı'dan 
bağımsızlığını ilan etmesinin 
134'üncü yıl dönümü için dü-

zenlenen kutlamalar başkent 
Sofya'da olduğu gibi diğer tüm 
şehirlerde de düzenlendi. 
Kırcaali’de her yıl olduğu gibi 

bu yıl da 3 Mart günü düzen-
lenen törenden sonra Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Papaz Petır ve Bölge 

Müftüsü Beyhan Mehmet hep 
beraber geleneksel hoşgörü 
kahvesi içtiler. Kırcaali mer-
kezinde bulunan ve özellikle 
Türklerin daha fazla ziyaret et-
tiği Bayram Hoca’nın kahvesi 

olarak bilinen kahvede gerçek-
leşen bu olay basın mensupları 
tarafından yoğun ilgi gördü. 
Papaz Petır, “Türkler ile iyi 

dostluk ilişkileri içinde olmam-
dan bazı Bulgarlar rahatsız 
oluyor. Hâlbuki biz Bulgarlar 
ve Türkler hep beraber kar-

deşçe yaşamaya mecburuz. 
Çünkü biz bu ülkenin insanla-
rıyız. Tüm risklere rağmen be-
lirtmek isterim ki, ben ilk önce 
Müftü ile dostum, daha sonra 
Türkler ile ve sonra da yetkililer 
ile ”dedi.
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet, “ Mart ayı sağlığı 
ve merhameti sembolize edi-
yor. Son zamanlarda maalesef 
kriz koşullarında yaşıyoruz. 
Ülkemizin ve halkımızın refahı 
için hep beraber dua yapma 
fikrim var. Kırcaali hoşgörü 
merkezidir. Burada görev yap-
maktan mutluluk duyuyorum” 
dedi.
Başkan Hasan A zis,  “ 

Kırcaali’de her zaman Papaz 
ve Müftü ile kahvemizi bera-
ber içiyoruz. Bu anlamlı gün-
de de yine beraberiz. Umarım 
ülkemizde yaşanan ekonomik 
kriz insanlar arasında krize dö-
nüşmez. Bazı siyasi güçler he-
deflerine ulaşmak için burada 
gerginlik yaratmaya çalışsalar 
da halkımız bu oyuna gelmiyor. 
Hoşgörü ve iyi komşuluk inşal-
lah hep devam edecek.” dedi. 
                     Kırcaali Haber

Kırcaali  Valisi  İvanka 
Tauşanova, devletten aldığı 

teşvik primini iade etti
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ve Vali Yardımcıları Asen 

Türdiev ile Esat Sadık, geçen yılın sonunda devletten aldıkları 
toplam 2200 leva teşvik primini iade ettiler.

Kırcaali Valisi teşvik primi olarak devletten 1000 leva almıştır. 
Kıyaslama yapmak gerekirse, Plovdiv Valisi 1 500 leva alırken, 
Haskovo Valisi ise ancak 313 leva aldığı açıklandı. 

İvanka Tauşanova basına yaptığı açıklamada, Devlet Memuru 
Kanununa göre devlet memurlarını teşvik etmek için ek ola-
rak bir maaş değerinde prim alabileceğini belirtti. Vali, “Biz, bir 
maaş değerinde bile prim almadık, maaşımızın %80 değerinde 
teşvik primi aldık. 

Valiliğimiz, yaptığı makul harcamalardan dolayı ülkede övül-
mekte ve her yıl devlet bütçesine para iade etmekteyiz” dedi. 
Kırcaali Valiliğinden 32 memura toplam 12 225 leva değerinde 
teşvik primi ödenmiş. Vali Tauşanova ile Vali Yardımcıları hariç, 
teşvik primi alan diğer memurlar, aldığı primlerini iade etmeye-
cekleri açıklandı.

Hatırlatmamız gerekiyorsa, Başbakan Boyko Borisov önce 
teşvik primi alan tüm devlet memurları  aldıkları primleri iade 
etmelerini ısrar etmiş, fakat daha sonra sadece bakanlıklarda 
ve valiliklerdeki üst düzey yöneticilerin aldıkları primleri iade 
etmek zorunda olduklarını savundu. Hala valilerin ek olarak 
teşvik primi almalarına kimin izin verdiği meçhul.

Bulgaristan’da Devlet İdare Bakanlığı yoktur. Böylece bu du-
rumdan Başbakan Boyko Borisov sorumlu tutuluyor. 

Schengen umudu ertelendi
Herman Van Rompuy’un başkanlığındaki Avrupa 

Konseyi’nin Brüksel’de yaptığı toplantının ardından, Bulgaris-
tan ve Romanya’ın Schengen alanına katılımı ile ilgili kararın 
Eylül ayına ertelenmesi ülkede tepki yarattı.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), gecenin geç saatleri-
ne kadar süren görüşmelerde, Bulgaristan ve Romanya’nın 
Schengen'e katılımına muhalif olan Hollanda’nın katı tavrın-
dan geri adım atmadığını bildirdi.

Borisov, BNR’ye açıklamasında Bulgaristan ve Romanya’nın 
Schengen kriterlerine uymadıklarını savunan Hollanda’nın 
tutumunu eleştirdi. "Hollanda da bir siyasi parti tüm Avrupa 
Birliği’ni (AB) parmağında oynatmaya çalışıyor" ifadelerini 
kullanan Borisov sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB tarihinde ilk kez görülen bu olay bir gün beklenmedik 
sonuçlara neden olabilir. Burada bir devlet değil, Avrupa’da 
bir siyasi parti tüm AB’ne meydan okuyor. Sorun burada. Biz 
teknik olan tüm kriterleri yerine getirdik. Konuyu daha fazla 
tartışmak gururumuzu zedeler."

Başbakan Borisov, Romanya’nın Sırbistan’ın AB üyeliğine 
engel çıkarması konusundaki bir soruyu yanıtlarken de, "Bul-
garistan Sırbistan’a AB yolunda destek vermeye devam ede-
cek. Bize göre Bulgaristan ile Hırvatistan arasında AB üyesi 
olmayan Sırbistan’ın yarattığı boşluk bir an önce doldurulmalı 
ve Sırbistan AB üyeliğine geçmelidir" diye konuştu.

Momçilgrad Belediyesi, inşaat işleri ihalesi açtı
Momçilgrad (Mestanlı) Be-

lediyesi, kamu alanlarında 
yapılacak inşaat ve ona-
rımlarla ilgili önümüzdeki 
günlerde ihale prosedürünü 
başlatacak. İhale edilecek 
yapım işleri, Progres köyü-
nün yol ağının yeniden ya-
pılandırılması ve kurulması-
nı, Gruevo yakınındaki dere 
üzerinde yeni bir köprü ve 

Momçilgrad’ın “Kosmonavt” 
konutlarının önünden geçe-
cek bir sokağın yapılmasını 
içermektedir. Yapım ve inşa-
at işleri, Avrupa Birliği Kırsal 
Kalkınma Fonları kapsamın-
da “Yerleşim Yerlerinin Ye-
nilenmesi ve Geliştirilmesi” 
322 nolu önlemince yapılan 
hibe yardımı anlaşması üze-
re desteklenecek. 

Proje, Momçilgrad Beledi-
yesi tarafından kazanılmış 
ve 1 647 496.00 leva de-
ğerindedir. Yeşil alanların 
ve sokakların yeniden yapı-
landırılmasını öngören pro-
jenin gerçekleştirilmesiyle 
ilgili kamu ihalesi düzenle-
necek. 
             Kırcaali Haber
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Krumovgrad’ın Sbor köyündeki yaban atlar görülebilir
Doğu Rodoplar’ın geliştiril-

mesini amaçlayan, “Yeni Trak-
ya Altını” Bulgaristan-Hollanda 
ortak projesi ekibi, “Tarpan 
Günleri” adı verilen 27, 28 ve 
29 Nisan 2012 tarihlerinde 
Krumovgrad (Koşukavak) Be-
lediyesi Sbor köyünde doğal 
ortama bırakılan ve Tarpan 
adıyla anılan Avrupa yaban 
at sürüsünün görülebileceğini 
duyurdular. Bu atlar, doğada 
serbest yaşamak üzere geçen 
yıl eylül ayında Hollanda’dan 
Koşukavak’a getirilmişti. “Tar-
pan Günleri” etkinliği sırasında 
Bulgar ve Hollandalı uzmanlar-
la genç çevreciler ziyaretçile-
re Tarpanların doğadaki rol-
leri, türemeleri, günlük hayatı 
hakkında geniş bilgi verilecek, 
proje sonuçlarıyla ilgili sorula-
rı yanıtlayacaklar. Proje ekibi 
tarafından verilen bilgiye göre, 
ziyaretçiler Tarpanların yer al-
dığı resim yarışmasına da ka-
tılabilecekler. 
Bölgeyi ziyaret edenler aynı 

zamanda Macarovo’daki ak-
babaları, “Studen Kladenets” 
milli parkındaki geyikleri, İvay-
lovgrad yöresindeki yabani 
orkideleri, Pelevun köyü çev-
resindeki Karakaçan atlarını 
görebilirler. 
12 yaban attan oluşan ilk 

sürü, Doğu Rodoplar’ın doğa-

sına alışması için bir yıl süre 
özel avlu içine alınan bir alan-
da bakılmaya devam edilecek. 
Sonbaharda da atlar doğaya 
serbest bırakılmaları öngörü-
lüyor. 
“Yeni Trakya Altını” projesi 

ekibinden yapılan açıklamaya 
göre, yaban atların rolü, binler-

ce yıl öncesinde olduğu gibi, 
Doğu Rodoplar’ın yabani bitki 
örtüsünü otlamaları ve doğal 
ekosistemleri canlandırmaları 
olacak. Yaban atları, yarı açık 
doğanın sert koşullarına daya-
nıklılığı ve uyum sağlamalarıy-
la bilinmektedir.
Çevreciler, yaban atlarına 

bir zamanlar tüm Avrupa kı-
tasında rastlandıklarını an-
lattılar. Fransa, İspanya ve 
İskandinavya’da ve milattan 
3000 yıl önce İskitlerin yaban 
atını evcilleştirdiklerini göste-
ren Güney Fransa’daki birçok 
mağarada yaban atı resimleri 
bulunmaktadır. Bilim adamla-
rı Bulgaristan’da da yaban atı 
kemikleri bulmuşlardır. Bu da 
eskiden buralarda yaban atla-
rı yaşadığını kanıtlamaktadır. 
Yaban atı 1875 ve 1890 yılları 
arasında, tutulmaya çalışırken 
son kısrağın öldürülmesiyle 
nesli tükenmeye başlamış-
tır. Son esir alınan yaban atı, 
1909 yılında bir Rus hayvanat 

bahçesinde ölmüştür. Şu anda 
dünyada yaklaşık 4000 yaban 
atı bulunuyor, onların yarısı 
Hollanda ülkesindedir.
Hollanda’daki tarpanların 

büyük bir bölümü Litvanya, 
İngiltere, Fransa, Belçika ve 
Almanya’da türemeleri üzere 
doğaya bırakılmıştır. Yabani 
atları her yerde turistler tara-
fından büyük ilgi görmektedir-
ler. 
Tapanların Doğu Rodoplara 

dönüşü, “Yeni Trakya Altını” 
projesi kapsamında amaçla-
nan yabani doğa sisteminin 
canlandırılması faaliyetlerinin 
bir kısmıdır. Bölgede nesli tü-
kenmek üzere olan kısa boy-
nuzlu Rodop ineği, at sürüsü 
ve bir de Karakaçan atlarına 
bakılıyor. Ayıca “Studen Klade-
nets” Milli Parkına asil geyikler 
salınacak. Doğu Rodoplara 
Avrupa bizonu yerleştirilmesi 
de planlanıyor. 

                   Kırcaali Haber

Parkta geçen günler
32 yaşındaki Günay Ka-

dir dondurucu kış gün-
lerine rağmen Kırcaali 
merkez parktan gelip ge-
çen vatandaşların sadaka 
vermeleri umuduyla yol 
kenarına bağdaş oturmuş 
beklemeye devam ediyor. 
Goşo lakabıyla bilinen 

Günay, çocuk yaşlarında 
geçimini çöplerde hurda 
toplayarak sağladığı sı-
ralarda 14 yaşında iken, 
bir çöp kutusunda buldu-
ğu bakır malzemesi diye 
elinde aldığı bir bombanın 
patlaması üzere görme ka-
biliyetini kaybetmiş. Plov-
div ve daha sonra iki kere 
başkent Sofya’da gördüğü 
tedaviler olumlu bir netice 

vermemiş. 
Günay’ı sokaktan tanıyan 

Kırcaaliler, Allah vergisi 
güzel sesiyle de biliyorlar. 
Goşo, genellikle arabeskin 
ünlü sesi Türk şarkıcı Fer-
di Tayfur’un şarkılarını çok 
başarılı bir şekilde taklit 
ediyor. Günay, yurt içinden 
ve Yunanistan’dan gelen 
eğlence yerleri sahiplerinin 

kendisine solist olma teklifi 
yaptıklarını, ancak görme 
özürlü olduğu için kabul 
etmediğini paylaşıyor. 
Kırcaali Sosyal Yardım 

Müdürlüğü’nden aldığı ay-
lık 195 leva engelli maaş 
ve ulaşım giderleri için 
25-30 leva parayla anne-
si, ablası, eniştesi, dört ço-
cukları ve ara sıra inşaat 
işleri yapma fırsatı bulan 

dayısıyla birlikte “Borovets” 
semtinde bulunan eski bir 
kışla binasında yaşam 
sürdürmeye çalıştıklarını 
anlattı. 
Ferdi Tayfur ’un hay-

ranı, ondan başka ara-
beskin dev ismi Orhan 
Gencebay’ın ve kraliçe 
Kibariye’nin de şarkılarını 
çok sevdiğini söylüyor. Gü-
nay, geçen yaz Kırcaali’de 
muhteşem konser sunan 
Kibariye’yi izlemekten çok 
mutlu olduğunu ifade etti. 
Günay Kadir, her gün kar, 

kış, yağmur, çamur deme-
den Park sokağında yerini 
alıyor. 
Duyarlı vatandaşlar saye-

sinde günde 3 - 5 leva ka-
zandığı oluyor Günay’ın. 
Günay, “Ben bugüne ka-

dar okula hiç gitmedim. 
Şimdiki düşüncem olsay-
dı, sokakta para verilme-
sini beklemek yerine, za-
manında okuyup meslek 
sahibi olurdum, nafakamı 
kendi emeğimle kazanır-
dım. Bunu yapmadığım 
için çok pişmanım” diye 
ekledi sözlerine.
Birçok basın mensupla-

rının kendisine ilgi gös-
terdiğini söyleyen Günay, 
bulunduğu şartlar altında 
dilencilik yapmaya mecbur 
olduğunu üzülerek paylaş-
tı. 

“Mavi Koalisyon”,  Sırbistan’dan 
Bulgar azınlığının haklarını 

korumasını istedi
Sırbistan’ın Avrupa Birliğine 
aday ülke statüsü kazanması 
üzere “Mavi Koalisyon” 
Başkanı Martin Dimitrov’un 
Parlamento Grubu adına 
okuduğu bildiride Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov 
ve Dışişleri Bakanı Nikolay 
M ladenov ’un,  Be lg rad 
hükümetinin Sırbistan’da 
bulunan Bulgar azınlığına 
karşı hoşgörü gösterip, hak ve 
özgürlüğünün korunmasında 
ısrarcı olmaları çağrısında 
bulundu. 
Mar t inov ’un i fades ine 
göre, mavi siyasi güçler 
Sırbistan’ın Avrupa Birliğine 
üyeliğini destekliyorlar, çünkü 
bu durum Bulgaristan’ın milli 
çıkarı ve Balkanlarda barış ve 
refahın artması yararınadır. 
Birleşik Demokratik Güçler 
(SDS) lideri, “Bulgaristan 
hükümet i  ve  Dış iş le r i 
Bakanlığı Bulgaristan’ın 
milli çıkarlarının korunması 
sorumluluğunu Avrupa 
t o p l u l u ğ u  ü z e r i n e 
a k t a r m a m a l ı l a r ”  d i ye 
konuştu. 
Mavi  Koal isyonda yer 
alan siyaset adamları, 
Sırbistan’daki Bulgarların 
Anadilinin, Bulgarca eğitimi 
ve  Bu lgar  kü l tü rünün 
Sırbistan iktidar güçleri 
t a r a f ı n d a n  g a r a n t i 
edilmesinin şart olduğunu 

düşünüyor lar. Dimitrov, 
Bulgaristan bu hususta kesin 
bir pozisyon almamakla 
b e r a b e r,  B a l ka n l a r da 
gelişen süreçlerde oynadığı 
kilit rolü devretmek yolunda 
ilerlemekte olduğunu uyardı. 
Martin Dimitrov, “Bulgar 
ik t idar güçler i, Belgrad 
hükümetinden genellikle 

Bulgarların ikamet ettikleri 
Batı Banliyöleri bölgesinin 
de girdiği ülkedeki en zayıf 
bölgelere özel ekonomik 
destek programı tanıtmasında 
ısrar eden Mavi Koalisyon 
AB milletvekillerinin çağrısını 
dikkate almaları gerekiyor. 
Bulgaristan’ın, Sırbistan’ın 
bu bölgelerin ekonomik 
kalkınması ve işsizliğin 
aza lması  i ç in  s t ra te j i 
hazırlayıp, uygulamasını 
ısrar etmesi gereklidir” diye 
vurguladı. 
                  Kırcaali Haber
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Kırcaali Haber

BGF’nin yeni başkanı Yüksel Özkan
Balkan Türkleri Göçmen ve 

Mülteci Dernekleri Federasyo-
nu (BGF) Başkanlığı’na, 

BAL-GÖÇ Genel Başkanı 
Doç.Dr. Yüksel Özkan seçildi.

BGF’nin 13.’üncü Olağan 
Genel Kurulu Ördekli Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Ak 
Parti Bursa milletvekilleri Mus-
tafa Öztürk, Tülin Erkal Kara, 
İsmet Su, CHP milletvekilleri 
Sena Kaleli, Aykan Erdemir, 
MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, 
Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Yıldırım Be-
lediye Başkanı Özgen Keskin, 
Balkan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu Genel Baş-
kanı ve (BGF) Onursal Başka-
nı Turhan Gençoğlu ve Yöre-
sel Dernek Başkanları katıldı. 
Bursa, İzmir, Kocaeli, İstanbul 
ve Yalova’da bulunan 5 Derne-
ği tek çatı altında toplayan ve 
50 bin üyesi bulunan Balkan 
Göçmenleri Federasyonu 13. 
Olağan Genel Kurulu’nda tek 
listeyle seçimlere giren Yüksel 
Özkan yeni başkan oldu.

Genel kurulda konuşan Bal-
kan Rumeli Göçmenleri Kon-
federasyonu Genel Başkanı 
ve BGF Onursal Başkanı Tur-
han Gençoğlu, Konfederasyon 
olarak 36 ilde, 9 federasyon 
ve 146 dernekle örgütlenerek 
Türkiye nin Balkanlar nezdinde 
en büyük sivil toplum örgütü 

olduklarını ve beraberce birçok 
çalışmayı hayata geçirdiklerini 
ifade etti. Gençoğlu, yaptığı 
konuşmada birçok sorunlarının 
çözüme kavuşturulmasından 
dolayı Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, Başbakan Yar-

dımcısı Bülent Arınç, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, Bakanlara ve Bursa 
milletvekillerimize camia adına 
teşekkür etti.

Bursa milletvekili Mustafa Öz-
türk yaptığı konuşmada, hükü-
met olarak Balkanlara büyük 
önem verdiklerini ve destekle-
rinin artarak devam edeceğini 
söyledi.

18 Aralık 2011’de Bal-Göç 

Genel Başkanlığı’na da seçilen 
Yüksel Özkan, yeni dönemde 
misyonda bir değişiklik yapma-
yacaklarını, vizyonu değiştir-
meyi amaçladıklarını söyledi. 
Yeni projelerle çıtayı yükselt-
meye çalışacaklarını belirten 
Özkan, “Herkesin sorunlara 
çözüm noktasında görüşleri 
farklı. Bizler de daha bütün-
leştirici, daha kapsamlı, tüm 
dernekleri içine alacak şekilde 
farklı projelerle ortaya çıkaca-
ğız. Özellikle Bursa’da faaliyet 
gösteren yöre derneklerini de 
içine alacak şekilde bir liste 
oluşturduk. Vizyon değişikliği, 
misyonumuzdan sapmadan 
farklı projelere dönüşecek” diye 
konuştu. Sorunlarda ağırlıklı 
Bulgaristan ve Balkan ülkeleri 
odaklı olacağını da ifade eden 
Özkan, özellikle ana dilde eği-
tim konusunda yaşanan soruna 
dikkat çekerek, mücadelelerini 
bu noktada yoğunlaştıracakla-
rını söyledi.

Genel kurulun ardından Bal-
kan Rumeli Göçmenleri Konfe-
derasyonu Genel Başkanı ve 
BGF Onursal Başkanı Turhan 
Gençoğlu tarafından hizmetle-
rinden dolayı eski BGF Başkanı 
Emin Balkan’a plaket verildi.

Yüksel Özkan Başkanlığı’ndaki 
yeni yönetim şu isimlerden olu-
şuyor

Bayram Çolakoğlu, Lütfi Öz-

gür, Süleyman Pehlivanoğlu, 
Olcay Özgür, Nizamettin Yu-
murtacı, Adnan Metin, Fahriye 
Ersoy, Nedret Gülen, Hüsamet-

tin Çınar, Nedret Pelitçi, Halit 
Meriç, Ali Belgin, Süleyman 
Şensoy, Hasan Öztürk.

Gorno Prahovo camisinin istinat duvarı çöktü
Ardino Belediyesi’nin Gorno 

Prahovo köyü muhtarı İbram 
Murat, caminin istinat duvarının 
bir bölümünün çöktüğünü bil-
dirdi. Bu olay, şubat ayının so-
nunda yağan sağanak yağmur 
sonucunda meydana gelmiştir. 
Duvarın yakınında bulunan Ra-
sim Mümün’ün kovanlarının da 
zarar gördüğü belli oldu. 

Muhtar, “Acil önlemler alın-
mazsa, yakın zamanda tüm 
duvar yıkılabilir. Şu anda cami 
açık, fakat müminler oraya top-
lanıp, cemaatle namaz kılmaya 
çekiniyorlar, çünkü duvarın her 
an çökmesinden endişe ediyor-
lar” dedi. Taş duvar 1927 yılın-
da caminin inşaatıyla beraber 
yapılmış. Duvar, harç olarak kil 
çamur kullanılarak yığma taş-
larla örülü. 

Bu konu hakkında Ardino Be-
lediyesinin de görüşünü almak 
istedik. Belediyenin bu sorun-
dan haberi olduğu anlaşıldı. 

Olaydan hemen sonra Ardino 
Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, Bölgesel Kalkınma Dai-
re Başkanlığından bir uzman 
ekibin çöken duvarı gözden 
geçirmesi emrini vermiştir. Bir 
de hasarları tespit etmesi üze-
re bir komisyon kurulmuş. Ay-

rıca Belediye İdaresi  Bakanlar 
Kuruluna bağlı Kurumlar Arası 
Rehabilitasyon ve Destekleme 
Komisyonuna olayı bildirmiştir. 
Olayla ilgili komisyona bildirim 
raporu sunulması bekleniyor. 

                 
                    Güner ŞÜKRÜ

Yüksel Özkan


