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Coşkulu 23 Nisan Kutlamaları
Resmiye MÜMÜN

A r t ık d ö r d ü n c ü y ıl
Türk Kültür ve Sanat
D e r n e ğ i ’n i n ( T Ü R K-

SAD) organizasyonuyla
Kırcaali’de 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Programda Yüksel Esen
ve Sebahat Ahmet’in
yönetmenliğinde faaliyet
gösteren Ömer Lütfi Kültür Derneği Kadriye Lati-

fova Çocuk Halkoyunları
ve Türküleri Ekibinin yanı
sıra, bölgeden toplam
6 Türk ve Bulgar çocuk
ekibi yer aldı. Kırcaali

Belediye Kültür Merkezi
salonunda sunulan konseri tüm bölgeden yaklaşık 500 kişi izledi.
Pr o gr amın ba şında
Momçilgrad Rodopeya
Folklor Ekibi sahne aldı.
Daha sonra Kırcaali Kültür Evi Halkoyunları Ekibi,
Stremtsi Ognişte Toplum

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com

Merkezi’ne bağlı çocuk
folklor ekibi, Kadriye Latifova Çocuk Folklor Ekibi, Krumovgrad Belediye
Çocuk Merkezi’ne bağlı

Bulgar ve Türk halkoyunları ekipleri, Gluhar Progres Toplum Merkezi’ne
bağlı folklor ekibi renkli
gösteriler sundular.
Folklor ekiplerin gösterdiği Türk ve Bulgar halk
oyunları yanı sıra, Ömer
Lütfi Derneği’nin solistleri
Duygu Ali, Emre Ahmet,
Mer t Hüseyin, Cansu
İsmail ve Behiye Ahmet
söyledikleri birbirinden
güzel Rodop türküleri ve
şarkılarıyla seyircilere
zevkli anlar yaşattılar, alkış tufanına tutuldular.
Etkinlik kapsamında Kır-

caali Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin /TÜRKSAD/
düzenlediği “Benim Hayalim” başlıklı çizim yarışmasında dereceye
giren öğrencilere Belediye Başkanı Hasan Azis,
HÖH Kırcaali milletvekili
adayı Erdinç Hayrullah ve
TÜRKSAD Başkanı Müzekki Ahmet tarafından
birer takdir belgesi sunuldu. Ayrıca ilk üç’e tasnif
olanlar para ve kitap ile
mükafatlandırıldı. Bunun
dışında diğer katılımcılara kitaplar verildi.
Yarışmada 1- 4. sınıf
yaş grubunda birinci
yeri Ardino’dan Alper
Beyhan ve İrem Mesut,
ikinciyi Ardino’dan İrem
Mesut ve Kırcaali’den
Onay Ali, üçüncüyü ise
Ardino’dan Ekaterina Zaharieva, Çernooçene’den
Muradie Salim ve Emine
Şevket ve Karamantsi köyünden Eleonor Mümün
kazandılar. 5-8.sınıf yaş
grubunda Kırcaali’den
Nikol Georgieva birinci,
Karamantsi köyünden
Canser Şaban ikinci ve
aynı köyden Necibe Oktay üçüncü oldular.
Katılımcıların eserleri
başta ünlü ressam Kamber Kamber olmak üzere
Seçki Kurulu tarafından
değerlendirildi.
Hasan A zis, TÜRKSAD Başkanı Müzekki
Ahmet’e son yıllarda ço-

İSSN 1313-6925

Erdinç Hayrullah – Çalışmaların Siyasetçisi
Momçilgrad’daki Petar
Beron Lisesi’nde elektronik hesaplama operatörü ve programcısı ihtisasını edindi. Daha son-

başlıyor. 2003 yılında
Momçilgrad Telekomünikasyon TV Genel Müdürü görevine getirildi.
2005 yılında Momçilgrad

ra Gabrovo’daki Teknik
Üniversitesi’nden mezun
oldu. Orada otomasyon,
bilgisayar teknolojileri
ihtisasını kazandı. Şu
anda Sofya’daki Ulusal ve Dünya Ekonomi
Üniversitesi’nde (UNSS)
finansal yönetim üzere
ikinci lisansüstü eğitimini
görüyor.
Zengin iş biyografisine sahip. Cebel 96 Ltd.
şirketinde çalışmaya

Belediye Başkanı seçildi. 2011 yılından beri bir
bankada çalışıyor.
O kendine güveniyor.
Ölçülü davranıyor. Kırcaali ilinde HÖH partisinin
genç kuşak liderlerinden
biri.
Onun Kırcaali 9. Seçim
Bölgesinden milletvekili
adayı seçilmesi beklenilen bir şeydi ve partinin
seçmenleri tarafından

Devamı 6’da

Devamı 4’de
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10 Mayıs’ı (1984) Anarken

Geçse de yıllar tarih sözünü söyler her zaman.
Kimileri geçmişinden
utanır, kimileri gururlanır.
Tarihin beyaz sayfalarına
dökülür karalar, aklar, çile
dolu yıllar, savaşlar, şehitler ve gaziler hep silinmeyen canlı kalan insanoğlu yadigarıdır. Zamanın
içinde sergi yaşantıların
bir başka gün alır gider.
Bütün bunlara tarih tanrı
gözüyle bakar yosunlasa da sayfalar. Nesiller
gelip geçse de ard arda
asırdan asra, dönüp gerilere bakıp ataların izlerini
unutmasınlar. Atalarımız
bir kılavuzdur, yarınlara bir güneştir her yeni
doğan güne. Bu günkü
nesle ithaf ederken şöyle kendimizi çevirelim bir
tarih noktasına ve yiğit
atalarımızın vatan uğrunda döktüğü kanı düşüne-

lim. Çanakkale, Sakarya,
Çatalca ve daha nice
yerlerde savaşan Meh-

ataoğulları değil mi?! Ne
demiş Atamız: “Geçmişini
bilmeyenin geleceği yok-

hatıralarını unutmasınlar
ve tarihin kara sayfalarında paslandırmasınlar.

metçikler. Sarıkamış’ta
soğuktan donup şehit
olan Mehmetçikler hep

tur!” Öyle ki, sözüm ona
bu günün, yarının nesilleri
10 Mayıs 1984 yılının acı

O 10 Mayıs bir nabız yoklamasıydı. Totaliter rejim
soya dönüş (Bulgarlaştır-

Göz Bebeğimizi Koruyalım
Anadilimiz Türkçe milli
kültürümüzün bir zenginliği olarak sadece sözde
değil özde olmalı. Bu nabız yoklaması günümüzde aktüel bir gündeme
dönüşmesi tüm Bulgaristan Türk aydınlarımızın
vazgeçilmez esas konulardan biri haline gelmeli.
Üç beş kişinin haykırışı
paslanmış yılları parlatamaz. Bu hususta “Balık
baştan kokar” diyerek
devamlı hep susalım
mı?! Sustuk, bu hallere
düştük; dinimizi dilimizi,
kültürümüzü unutmaya
başladık. Başka bir atasözünde ise: “Ağlamayan
çocuğa meme verilmez”
demiş atalarımız.
Bu iki atasözü arasında
hep beraber gelişigüzel
bir hasbıhal edelim, ne
dedik, “Balık baştan kokar.” Bu konuda topluma
birkaç açıdan bakmalıyız. Velilerin görüş, fikir
ifadelerini inceleyip yola
çıkalım. Daha okul yıllarında şimdiki veliler, Türk
kültürü ve Anadili konusunda eğitimden uzak
kalmaları, bugünkü neticelerin negatif olmasıdır.
Bunun sorumluluğuna
başka bir açıdan bakarsak, körelmemizi isteyen,
yok olmamızı isteyen, bizi
kültürümüzden ve anadilimizden uzaklaştırmaya
çalışan gizli sinsi siyasettir. “Yanlış” bir siyaset
her zaman toplumun bir
kısmını kendi menfaati-

ne çevirmeye çalışır. Ne
yazık ki, gerçekler konuşulmuyor, gerçekler susturuluyor. Demokrasi yıllarında Bulgaristan Türk
kültürü, Anadili eğitimi
getirilen Meclis gündem-

körükledikleri kıvılcımları
söndürüp aydınlatmak işi
biz aydınlar, bilhassa öğretmenlerimize düşer.
Geçmişini bilmeyenin
geleceği yoktur demiş atalarımız. Yine Kırcaali’de

bize düşen görev onların
yanlış yolda olduklarını ikna etmektir. Bu zor
görevi öğretmenlerimiz
canı gönülden yüklenip
başarırlarsa mesleklerinin kutsal olduklarını bir

ma) yani isim değiştirme
sürecinin ilk kıvılcımlarını
Haskovo ili Karamanlar
köyünde gerçekleştirme
ümidiyle Sofya’dan Jivkov adamı Salih İlyazov’u
göndermişti. Bahar ayı
olmasına rağmen, karlı
tipi fırtınasına sataşan
rektörün dili damağı tutulup soluğunu gerisin geriye dönüp Sofya’da aldı.
Aylarca süren sorgularda
hükümlü tutulan altı kişi
eylemci başı olarak yargılandı. Ömer, Remzi,
Ramadan, Fehim, Nuri ve
Mümün suçsuz yargılanarak hapislere sürüldüler.
6 Aralık 1984 yılı abluka altına alınan yedi köy;
Karamanlar, Kızıklı, Sarnıç, Durakköy, Kumburlar,
Şeremetler ve Pındıcak
sakinlerinin nice direniş-

lerine rağmen mecburen
isimleri değiştirildi. Kolları
kelepçelenen Abdullah ve
Halilibrahim kardeşler Belene ölüm kampına sürgün edildi. İşte bugün, bu
olayları anımsarken yüreklerimiz burkuluyor…
Gönül ister ki hiçbir zaman insan özgürlüğü çiğnenmesin. İnsanlar bütün
gamlardan azade hür yaşasın. Çocuklar korkudan
uzak, gürbüz büyüsün.
Türk kültürünün bayrağı
altında gönül özgürlüğümüzü, dilimizi, dinimizi
kalbimizde sıcak tutarak
yaşatmak ve nesillere
aşılamak en büyük görevimiz olmalı.
Bayram Kuşku
10 Mayıs Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı
Karamanlar, Haskovo

ON MAYIS
On Mayıs, yıl seksen dört dillerde bir
destan
Sarsıldı yer gök, coştu bütün Bulgaristan
Bir akşamüstü akıla sığmayan bir gündü
Karamanlar üstünde bulutlar göründü.
Salondaki gür seslerden ışıklar söndü
On Mayıs günü, bahar kara kışa döndü.
Kıvılcımlar yayıldı alev ateş oldu
Dolaştı köy kent haberler hep acı acı.
Soya dönüş dendi huzur birden bozuldu
Yandık yıkıldık olduk tanrıya davacı.
O karanlık On Mayıs gecesi delindi
Özgürlük uğrunda söner mi hiç umutlar?
Uykusuz sokaklarda devriye gezildi
Sabahsı soya dönüş süreci bilindi.
Karakol: Haskova’ya tutup götürdüler
Sorgu yağmuru bitmez günlerce aylarca.

lerinde çoğunluk tarafından tepkiyle karşılandı.
Buna Avrupa Birliği, BMT,
UNESKO nasıl bir gözle
bakıyor acaba?!
Sözü geçen adreslere
23 Şubat’ta Kırcaali’de
düzenlenen Anadili kutlama gününde 16 sivil
toplum örgütleri adına bir
deklarasyon gönderildi.
Yıllar boyu veliler arasında, anadili eğitimi
görmemiş kişiler, bazı
ebeveynleri kötü yöne

T.C. Filibe Başkonsolosu
Sayın Şener Cebeci 18
Mart’ta Çanakkale şehitlerini anma töreninde
şöyle demişti: “Çanakkale geçilseydi bugün bizler
burada olmazdık.” Özlü
ve çok anlamlı sözler!
Anadili konusunda fikir
paylaşılırken veliler arasında bir avucu çocuklarının Türkçe okumalarına
karşı çıkıyor. Yabancı
bir dil okumalarını tercih
ediyorlar. İşte burada

daha kanıtlamış olacaklar. Onlar topluma bir kılavuz ve onların bugünkü
öğrencileri yarınlarımızın
geleceğidir.
Ebeveynler arasındaki
bazı hataları aydınlatıp
pekiştirmek her aydınımızın kutsal bir görevi olmalı, hele de Mayıs ayında
çocuklarımızın Türkçe
okumaları için dilekçe
verme kampanyasında.
Bayram Kuşku
Karamanlar, Haskovo

Karamanlılar boyum büker mi hiç amca?
Sandılar ki bu süreç bitecek kolayca…
Yürüdüler polis önünde korkmadan
Kafası bir deprem, aydınlar dallandı.
Özgür savul, elveda gününde yılmadan
Baharda açılan tüm çiçekler allandı.
Bayram KUŞKU
Karamanlar, Haskovo
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'Çalıntı Gözler'i kimin gözleriyle seyretsem?
Bağışlasak bile, unutabilir miyiz? Unutmaya çalışsak bile Bulgarlarla aynı şekilde
mi unutuyoruz? Bulgar komşumun "soya
dönüş" sürecinde yaşadığı travma, benim
yaşadığım dram ile kıyaslanabilir mi?
1990 yılında Türkiye'ye
göç ettiğimde en çok
karşılaştığım sorulardan
biri "Niye geldin(iz)?"
sorusuydu. Travmatik
deneyimler anlatılamaz,
kelimelere dökülemez,
sözcükler hep güçsüz
kalır yaşananlar karşısında. Spasov'un gösterimdeki filmi 'Çalıntı Gözler',
tarif edilemez bu durumu
gerçeklik duygusundan
ödün vermeden sinema
diline başarıyla aktaran
bir film. Ödüller alan bir
film. Yönetmenine ve
oyuncularına başka ödüller de kazandıracak bir
film. Ancak benim ve birçok Bulgaristan göçmeni
için bu film isim değiştirme ve göç acılarının bir
belgesi, yaşanan travmanın bir anıtı niteliğini de
taşıyor.
Herkesin herkesten
korktuğu bir ortamda karşıdakinin fikirlerini ancak
gözlerinden okuyabilirsin.
Belki bu yüzden dikkatimi

her şeyden önce filmin
ismi çekti. Onu seyretmeden önce "çalıntı gözler"
tamlaması zihnimde dünyaya başka birisine ait
gözlerle bakma, ötekini
anlama gibi düşünceler,
film konusu bağlamında
da isim değişikliği sürecinin bir Bulgar gözüyle
anlatımı fikrini uyandırmıştı. Film sonrasında
ise Patricia Highsmith'in
bir öyküsünü anımsattı
başlıktaki bu gözler.
Bakışın travmatik etkisi
Öyküde sekiz yaşında
bir çocuk annesini bıçaklayarak öldürür. Anne
akşam yemeği için aldığı
bir tür kabuklu su hayvanını daha lezzetli olsun
düşüncesiyle canlı canlı
kaynar suya atar. Zavallı
hayvan tencerenin kapağını aralar ve kendini
dışarıya atar, ama anne
onu bir kepçe ile alıp yine
kaynar suyun içine gönderir. O esnada çocuk
hayvanın gözlerindeki
çaresizliği görür, işte bu
anlık bakış onu bir bıçak
alıp annesini öldürmesine neden olur.
Bu bakışı Sloven araştırmacı Zizek "öteki" konumdaki çaresiz kişinin
bakışındaki travmatik
öğe olarak tanımlar.

Bu, etrafındaki vahşete bir anlam veremeyen
masum bakışın yarattığı etkidir. Bir hayvanın

değişikliği sürecinde görevlendirilen bir Bulgar
gencinin (İvan) yaşadığı
ruhsal bunalım üzerin-

gözlerinde, bir çocuğun
yüzünde gördüğümüz,
Zizek'in ifadesiyle hepimizi suçlu konumuna iten
bir bakıştır bu.
B u b a k ı ş ı ' Ç a lı n t ı
Gözler'de de gördüm,
onun yarattığı travmatik
etkiyi ve suçluluk duygusunu da. Film, isim

de yoğunlaşıyor. Yaşanan olayları hiçbir şekilde onaylamayan İvan
gösteri yapan Türklerin
üzerine tankla ilerleme
komutu aldığında, ilgi
duyduğu Türk kızın bakışıyla karşılaşır. 'Çalıntı
gözler' onundur. Fakat
bu olayın etkisi ile yoğun

Olay TV, Balkan Türkleri için belgesel çekiyor
Merkezi Bursa’da
olan özel televizyon
kanalı Olay TV’den

yöneticisi Basri Şener, Ardino bölgesi,
Mleçino ve Bogati-

olan Şeytan Köprüsü,
Belite Brezi Turistik
Kompleksi ve Boga-

bir ekip, Balkan Türklerinin hayatına ilişkin
belgesel çekiyor. Film,
Balkanlar’da Bursa İzleri programı dahilinde
yayınlanacak. Yapımcı
ve kameraman Sezgin
Eren, sunucu Ferat
Çalışkan ve program

no köylerinde çekim
yaptılar. Olay TV ekibi, Belediye Başkanı
Resmi Murat ile de
bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardino için yapılan film röportajında
Doğu Rodoplar’da en
güzel yerlerden biri

tino köyü yakınındaki
eşi benzeri olmayan
Ercan Çeşmesi’nden
görüntüler izlenecek.
Ya p ı m c ı S e z g i n
Eren, “Balkan Türkleri
ile Türkiye’deki göçmenler arasında kültürel, sosyal ve tarihi

bağları güçlendirmek
ve gelecek nesillere
aktarmayı arzu ediyoruz. Balkan Türklerinin
hayatı, yaşayış tarzı
ve günlük sorunlarını
yansıtmak istiyoruz.
Olay TV izleyicilerini
Balkan topraklarında korunan Osmanlı
anıtlarıyla tanıştırmayı amaçlıyoruz” diye
vurguladı.
Sayın Eren, film projesine Kırcaali ilinde
başlanıldığını belirtti.
Televizyon kameraları
Madan ve Plovdiv şehirlerinden de görüntüler alacak, çekimler
Kuzey Bulgaristan’da
devam edecek. Yunanistan, Kosova,
Makedonya, BosnaHersek’te de çekimler
planlanıyor.
Film mayısın ortalarında yayınlanacak.
Güner ŞÜKRÜ

bir bunalım yaşayan ve
akıl hastanesine gönderilen gencin zihninde bir
çift göz daha yer eder:
Sürdüğü tankın altında
kalarak ölen bir kız çocuğunun şaşkın bakışı.
Zizek'in ifadesiyle bu
noktada kurbanın bakışındaki travmatik etki gücünü gösterir ve tedavi
gören genç adam onun
yarattığı suçluluk duygusundan kurtulmaya
çalışır. Parti üyelerinin
istediği ise yaşadıklarını
asla hatırlamamasıdır.
Filmin anlatım araçları
Bu noktada film şiddete
maruz kalma ve şiddet
uygulama durumunda
her iki tarafın da zihnindeki hatırlama/unutma
ikileminin yarattığı savaşa da gönderme yapıyor.
Filmin sembolik anlatımı
da övgüye değer nitelikte. Filmde Bulgar hükümetinin "soya dönüş"
sürecinde sergilediği
müthiş koordinasyonu
satranç imgesi ile yansıtılmış. Bir de akıl hastanesi imgesi var. Kuru bir
havuzda yüzen delilerle
ilgili fıkralara gönderme
yapan sahneler bana biraz uzun geldi ama asıl
delilerin nerede barındığı sorusunun gündeme
geldiği bir ortam için akıl
hastanesi oldukça uygun
bir mekân ve anlatım
aracı doğrusu. Bu anlatım araçlarına sonbahar ortamını ve özellikle
vurgulanan cami-kilise
beraberliği karesini de
dahil edebiliriz. Kronolojik bir öykü yerine anlatım aracı olarak geçmişe gönderme tekniğinin
kullanılması ise 'Çalıntı
Gözler'e psikolojik derinlik kazandırmış.
Uzlaşma
'Çalıntı Gözler' bana
başka bir Bulgar filmini,
"soya dönüş" süreci kapsamında okuldan toplu
olarak götürüldüğümüz,
Türklerin Bulgarları zorla
İslamlaştırmalarını gösteren 'Vreme Razdelno/
Bölünme Zamanı' filmini
anımsattı. Bu çağrışım,
'Çalıntı Gözler''in yönetmeni Spasov'un bu yapıtıyla gösterdiği duyarlılığının altında daha farklı
bir vicdan azabı nedeni
aramama neden oldu.
(Bu kötü niyetten çok bir
kurbanın yaşadığı şiddete ortak olanların gözlerindeki pişmanlık ifade-

sinin samimiyetini ölçme çabasıdır herhalde.)
Yukarıda sözünü ettiğim
'Bölünme Zamanı'nın
senaryo yazarları arasında onun da ismini
gördüğümde kafamdaki
belirsizlik netleşmiş oldu.
Yönetmeni geçmişteki
filminden dolayı suçlamıyorum. Hiç kimsenin hiç
kimseyi suçlayamayacağı kadar katı bir dönemdi yaşadığımız. Devletin
benimsediği tarihsellikten uzak tarih yazımına
karşı çıkma, direnme
yerine resmi ideolojiyi alkışlayan (alkışlamak zorunda kalan) sanatçıları
bile suçlayamayacağım
kadar katı bir dönemdi.
Film de bunu gösteriyor
zaten.
Filmin verdiği mesaj
yaşananlara rağmen
ortak bir geleceğe ve
karşılıklı saygı düşüncesine dayanıyor. Filmde
anlatılanları şahsen yaşayan birçok Bulgaristan
Türkü için bu mesaj bir
zamanlar gözünün yaşına bakmayanlara göz
yummayı öğrenmek anlamına gelse de, barış
ortamının sağlanması,
filmin önerdiği gibi politikanın bir nevi biopolitikaya dönüşmesi yoluyla
olmasa bile, uzlaşma
fikrini gerektiriyor.
Gayet açık bir mesajı
olsa da film zihnimde
bir sürü soru yarattı: Bağışlasak bile, unutabilir
miyiz? Unutmaya çalışsak bile Bulgarlarla aynı
şekilde mi unutuyoruz?
Veya Bulgar komşumun
"soya dönüş" sürecinde
yaşadığı travma benim
yaşadığım dram ile kıyaslanabilir mi? Bu film
tarafsız mı? Tarafsız
bakış olur mu? Filmdeki
İvan'ın yaşadıkları gerçek mi, yoksa bir toplumun vicdan azabını yatıştırmak için sonradan
kurgulanan bir özür hali
midir? Ben, gerçek olduğuna inanmak istiyorum
çünkü, Milan Kundera'nın
sözleriyle ifade etmeye
çalışırsam, insanın iktidara karşı verdiği asıl
savaş, belleğin unutmaya karşı verdiği savaştır.
Bir yönetmen için, daha
genel anlamda da sanatçı için, bu çok daha
geçerli bir ifadedir.
Yard. Doç. Dr. HASİNE ŞEN, İstanbul Üniversitesi

1. sayfadan devam
onayla karşılandı.
Onun milletvekili adayı
seçilmesi rastgele olmadı.
Erdinç Hayrullah halka en
yakın olan yerel iktidarda
ciddi bir deneyime sahip.
Biyografisinde Momçilgrad Belediye Başkanı olarak iki başarılı dönem yer
alıyor. Partinin merkez
yönetiminin beklentileri
onun Parlamento’da öncelikli olarak belediyelerin sorunları üzerinde
çalışmasıdır. Belediye ve
dağlık bölgelerin gelişimi
için proje hazırlama konusunda edindiği deneyime
güveniliyor.
Belediye Başkanlığı döneminde onun Momçilgrad için yaptıkları hakkıyla
yerel halk tarafından değerlendirildi. O, bölgede
turizmin gelişimi için ciddi çabalar sarf etti. Onun
yönetimi sırasında Tatul
köyü yakınındaki Trak
Tapınağı sosyalleştirildi.
Hemen hemen tüm okul
ve anaokulları modernleştirilerek okul ağında
optimizasyon yapıldı.
Momçilgrad’daki İlahiyat Lisesi’nin okul, yurt
ve öğretmenlere lojman
bölümler inden ibaret
yeni okul binasına sahip

Erdinç Hayrullah – Çalışmaların Siyasetçisi
olması için yardımcı oldu.
Spor tesislerinin yenilenmesi için kaliteli projeler
hazırlanmasının motoru
oydu.
HÖH partisinden milletvekili adayının siyasi

sinden Yerel Meclis Üyesi
olup, Ekonomik İşler Komisyonu Başkanı görevinde bulundu. İnsanlarla
diyalog kurmasını biliyor
ve ekip işinde başarılı olduğunu kanıtladı.

söyleniliyor.
Milletvekili adayı, “Halk
Meclisi’nde bulunduğumuz sırada bize güvenip
oy veren insanları unutmamamız lazım, onlara
daha yakın olmamız ge-

aktiviteleri 1999 yılında
başlıyor. O zaman Erdinç
Hayrullah, HÖH Gençlik
Kolları Momçilgrad İlçe
Teşkilatı Başkan Yardımcısı seçiliyor. HÖH parti-

Onun en değerli niteliğinin başkalarının görüşlerini de dinlemek olduğu vurgulanıyor. Bir de,
yapamayacağı bir şey
hakkında söz vermediği

rekiyor.
S e ç m e nl e r im iz b izi
Parlamento’ya onları
temsilen çıkarlarını savunmamız, sorunlarına
çözüm aramamız için

20 yıl aradan sonra ilk Türkçe ders kitapları basıldı
Bulgaristan’da 20 yıl
sonra ilk kez Türkçe
ders kitapları basıldı.
‘Türkçe Yardımcı Ders

Kitabı 4’ ve ‘Türkçe
Çalışma Defteri 4’ adlı
iki eserin beşer bin
adet olarak basıldığı
bildirildi.
İlk kez Sliven’in Yablanovo okulunda öğrencilere dağıtılan kitapların
yakın zamanda ülkenin
dört bir tarafına ulaştırılması bekleniyor.
Yablanovo'da bu vesileyle düzenlenen törene Türkiye Bulgaristan
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Büyükelçisi İsmail Aramaz da iştirak etti. Şumen ve Kırcaali iline bin
500, Burgas iline de bin

kitap gönderildi. Diğer
illere ise ihtiyaca göre
kitap temin edilecek.
Bu kitapların aslında
2012 yılında basıldığını
belirten Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi ve
aynı zamanda Kuzey ve
Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Emine Halil,
ancak yeni onayını alabildiklerini belirtti.

En son 1993 yılında
basılmıştı
Ders kitaplarının Türkçe derslerinde 4. sınıf

öğrencileri için tasarlandığını kaydetti. İlk
dağıtımı Yablanovo’da
yapılmasının sebebini
de açıklayan Halil, bu
köyde ders gören 250
öğrenciden 230’unun
Türkçe okuduğunu,
ayrıca bu okulda 90’lı
yıllardan beri kesintisiz
olarak Türkçe ders yapıldığını aktardı. Emine Halil, “Bilindiği gibi
Bulgaristan’da Türkçe

ders kitapları en son
1993 yılında basılmıştı.
Çocuklar Türkçe kitapsız anadilde eğitim görüyorlardı. Bizim kitaplar bu eksikliği sadece
bir sınıfta kapatacak.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf ders kitapları
da elektronik ortamda
hazır, basılmaları için
ilk adımlar atılmıştır.
Maalesef prosedür
uzun sürüyor. Ama biz
sabırlıyız” ifadesini kullandı.
7 bin çocuk Türkçe
eğitim alıyor
İstatistiklere göre
1992’de 114 bin çocuk
anadil (Türkçe) dersine
girerken, 2011’de bu
rakam 7 bin’e düştü. .
Ülkede Türkçe seçmeli
ders olarak okutuluyor
ve her yıl velilerin dilekçe vermeleri zorunlu
hale getiriliyor. Anadil
dersini zorunlu müfredata girme girişimi
parlamento tarafından
reddedildi. Okullarda
Türkçe öğretmenlerinin
özellik kitap konusunda
büyük zorluk yaşadıkları biliniyor.
CİHAN

gönderiyor ve bundan
dolayı biz bu beklentileri
karşılayabilmek için son
derece sorumlu davranmak zorundayız. Milletvekili olarak topluma faydalı
olabileceğimiz Avrupa
Birliği destekli projelerin
savunulması ve gerçekleştirilmesi yönünde en
çok yerel iktidara faydalı
olacağımı düşünüyorum”
diye ifade ediyor.
Erdinç Hayrullah, “Siyasetle uğraşmak önemli
ölçüde idealist olmanı gerektirir. Toplumun yararına çalışmak için her şeyi
yapmaya hazır olman
lazım” diye sözlerine ekliyor. Erdinç Hayrullah’ın
siyasi idolü Ahmet Doğan. Onun için Doğan
Bulgaristan’da azınlıkların haklarının savunucusudur.
Erdinç Hayrullah 1974
yılında Momçilgrad kentinde çok çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Dört
kardeşler. Babası İsmail
Hayrullah, ileri görüşlü
biridir. Çocuklarının iyi
bir eğitim almasını istiyor.
Onlara dürüst, hoşgörülü
ve daima doğru olmalarını öğretiyor.
Annesi çocuklarını işsever olmaları yönünde
eğitiyor. Küçük yaşlardan
beri Erdinç, tütün tarlalarında büyüyor. Tütün kırıyor, diziyor, bölgede çoğu
akranları gibi. Onun için
de bugün işten korkmu-

yor. Profesyonel alanda
her türlü zorluğa karşı
direnmeye hazır.
Erdinç, daha küçük
yaşta spora ilgi duymaya
başlıyor. En sevdiği oyun
futbol. Yerel kulüpte futbol
oynuyor. Birkaç yıl öncesine kadar Amatör Futbol
Şampiyonası’na düzenli
olarak katılıyor. Onun favori takımı Juventus.
Momçilgrad Rodopi takımı da aynı şekilde seviyor.
İyi şarkı söylüyor. “Şarkı
söyleyenin kötü düşüncesi yok” atasözü tamamen
onun için geçerlidir. Romantik şarkıları seviyor.
Ailece arkadaşlarla bir
araya geldikleri zaman
şarkı söyler.
İki çocuğu onun en değerli varlıkları ve her serbest anını ailesiyle geçirmek istiyor.
Demokratik değişimler
sırasında Erdinç 15 yaşındadır. Bulgarlaştırma
sürecini hatırlıyor, fakat
kin tutmuyor. Asimilasyon politikasına karşı
mücadelesiyle tanınan
Nuri Adalı’nın, “Affetmek
Allah’tandır” düşüncesini
paylaşıyor.
Er dinç H ay r ullah’ın
Momçilgrad’ta çok dostu var. Onlar farklı etnik
gruplara mensup. Onun
hakkıyla milletvekili adayı olduğunu düşünüyorlar. Kendisi, dostluğun
tek taraflı olmadığını düşünüyor, “Dostlarından
kendinin verebileceğinden fazlasını istemeye
hakkın yok” diyor.

Kırcaali’de elektrik
sayaçları denetleniyor

Metroloji ve Teknik Gözetim Devlet Ajansı’nın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bir özel ihtisas komisyonu Kırcaali’de elektrik sayaçlarını denetlemeye
başladı. Metroloji ve Teknik Gözetim Devlet Ajansı
Başkanı Angel Angelov, denetimin yapılmasını Bulgaristan Kamu Denetçisi Konstantin Pençev’in talep
ettiğini açıkladı. Özel ihtisas komisyonunda ülkedeki
elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri de yer alıyor.
Ombudsman’ın, elektrik sayaçlarının tüketilen elektrik miktarının yükseltilmesi yönünde manipüle edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda vatandaşların kendisine yönelttiği sorulara cevap verebilmesi
için profesyonel görüş alınması isteğidir.
Pençev’in elektrik sayacın elektrik enerjisini ölçmesine dış faktörlerin etki yapmasının mümkün olup
olmadığı, üç elektrik dağıtım şirketlerinin kullandığı
ölçüm aletlerinin teknik özelliklerinde fark olup olmadığına yönelik sorulara cevap aradığı kaydedildi.
Angelov’un ifadesine göre denetimler Ölçüler
Kanunu’na göre Metroloji ve Teknik Gözetim Devlet Ajansı’nın yetkileri doğrultusunda yapılıyor ve 5
Nisan’a kadar sürecek.
Angelov, “Denetim yapılan elektrik sayaçları rastgele seçiliyor. Aletin teknik denetimden geçtiği, bunu
gösteren etiketin (stiker) olması ve başka şeyler kontrol edilecek. Komisyonların faaliyetinin sona ermesinden sonra elde edilen veriler analize edilecek ve
kamuya duyurulacak” diye sözlerine ekledi.
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Saliha Emin: Her zaman birbirimizin gözlerine bakabilmeyi arzuluyorum
Yıllar sonra parti adına
Kırcaali’den yeni bir bayan milletvekilinin meclise girebilme olasılığı
bölgede geniş heyecan
yaratıyor. Türk Müslüman kadınının sağlam
aile yapısı ile derin kültürel bağlarının sadece
tütün tarlası, hayvan
damı, ocak başı ve çocuk yetiştirmesi değildir.
Bunun en büyük kanıtı
Saliha Emin’in Kırcaali
9. Seçim Bölgesinde
HÖH listesinde dördüncü yerde olması.
Kaldı ki altıncı sırada
bir bayan aday daha
var. Son seçimde sekizinci sırada bulunan ve
birinciymiş gibi çalışan
Kırcaali ile Eğridere sınırı Maşkılı (Kobilyane)

köyünde doğup yetişen
Saliha Emin yaklaşık

le taçlandırmak üzere.
Çevre ve bölge halkı

yük destek sahibi olan
Saliha, vatandaşlarla

14 yıllık etkin parti görevliliğini milletvekilliy-

tarafından iyi bilinen ve
kadınlar tarafından bü-

her görüşmeinde partinin siyasi programını

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların
Avrupa'ya Entegrasyonu Tartışıldı
Başkent Sofya'da "Kırmızı Ev" kültür kulübünde
Avrupa'da Türk ve Müslümanların entegrasyon
sorunları tartışıldı.
K ü l t ü r e l Et k i l e ş i m
Derneği adlı sivil toplum örgütünün organizasyonunda "Değerler
Avrupa'sında Avrupalı
Türkler ve Müslümanların konumu, göçmenlikten yurttaşlığa geçiş
sürecindeki sancılar"
konulu konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı
olarak davet edilen Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMİSCO) Sözcüsü
Veysel Filiz, "Avrupa'da
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret fenomeni

normalleşiyor ve kurumsallaşıyor" dedi.
Filiz, şöyle konuştu:
"Avrupa'da Müslüman

ülkelerinden özellikle
60'larda, 70'lerde var
olan işçi göçü, gurbetçiler, bir gün geldikleri
ülkelere dönecekleri

düşünüldüğü dönemlerde, aslında çok problem
yoktu. O grupların işlerine çok fazla karışılma-

dan normal yaşam hakkı tanınıyordu. Ancak 50
sene sonra görüldü ki
bu gruplar orada kalmışlar, yerleşmişler, ev

Türkiye'deki Yatırım Olanakları
Bulgaristan'da Tanıtıldı
Türkiye'deki yatırım
olanakları Sofya'da
Bulgar iş adamlarına
tanıtıldı.
Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası
(TBCCI) "Türkiye'de
Yatırım Ortamı ve
Teşvikler" konulu iş
kahvaltısı düzenlendi.
TBCCI Başkanı
Zeki Bayram, top-

lantıda yaptığı konuşmada, TBCCI'nin
kurulduğu 2004 yılından bu yana Türk ve
Bulgar iş adamlarına
bilgi ve destek vermeye çalıştığını anlattı.
Türkiye Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Mustafa Yurdakul da dost
ve komşu olan Bulgaristan ve Türkiye'nin,
halen birbirini yeteri

kadar tanımadığını,
iki ülkenin çok daha
verimli bir işbirliği
yapabilec ekler ini
söyledi.
Yu r d a k u l, B u l gar iş adamlarını,
Türkiye'nin sağladığı iş, yatırım ve proje
geliştirme olanaklarından yararlanmaya
davet etti.
Kırcaali Haber

satın almışlar, çocukları
tamamen oralı olmuş,
mezarlıklarda yer edinmişler ve birçoğu kesin
dönüşü düşünmüyorlar.
Dolayısıyla bugün 20
milyona yakın Müslüman
göçmenlikten yurttaşlığa geçmiş ve Avrupa'da
yerleşmiş."
Filiz, "Görünür, kalıcı bir Müslüman kitle,
temelini bir Hristiyan–
Yahudi kültüründen alan
bir Avrupa'nın içinde,
bölgeyi belki de kalıcı
şekilde değiştirecek bir
dinamik sağlayarak orada ortaya birden çıkmış
oldu" dedi.
Avrupa'da ırkçı liderlerin medeniyetler çatışmasını başlatmak üzere
bir ideoloji yaratmaya çalıştığını ifade eden Filiz'e
göre, homojen olmayan
Müslüman topluluğu, iyi
organize olmadığı için
kendi içine kapanık bir
hayat sürdürüp bu eylemlere karşı dinamikleri
üretememiş.
Avrupa'da yaşayan
Türk ve Müslümanların
entegrasyon sürecinde
her iki tarafın çaba göstermesi gerektiğini savunan Filiz, "Strasbourg'da
Kayserili çok. Biz de diyoruz ki Kayseri'yi sevdiğiniz kadar Strasbourg'u
sevmezseniz bizim buradaki dahil edilme sürecini başaramayız" diye
konuştu.

anlatmaktadır. Mevcut
Bulgaristan ekonomik
ve siyasi gerçeklerine
değinmektedir. İl içindeki tüm yedi belediyeden
de aday gösterildiğini
hatırlatan genç siyasetçi, kendisinin Maşkılı
köyünden ve eşinin de
Eğridereli olmasından
dolayı, bu bölgenin
gönlünde ayrı yeri olduğunu paylaştı.
Tütün tarlasından başlayan ve şimdi meclise
doğru uzanan zorlu ve
engeller dolu yolda yürümekte olduğunu söyleyen Saliha Emin şunları söyledi: “Ben sizlerin arasından yetişen
biriyim ve haklarınızı
nasıl koruyacağımı iyi
bilirim ve gücüm olduğu
sıraca da koruyacağım.
Her zaman birbirimizin
gözlerine bakabilmeyi
arzu ediyorum. Ortak
başardığımız ve başaracağımız işlerle ileri-

ye bakmak istiyorum.
Önemli olan benim yapacaklarım sizlerin günlük yaşamınızda hissedilmesidir. Bu yüzden
güvenoyunuza ihtiyaç
duyuyoruz”. Devamında işsizliğe de değinen
HÖH Gençlik Kolları ilk
bayan genel başkanı
Saliha Emin, bölgede
geleceğe yönelik iş güvencesi, istihdam imkanı olmadığı için giderek
her gün daha çok gencin geçim sıkıntısından
dolayı yurtdışına çıktığına vurgu yaptı. Bu da
çocukların eksilmesine
oradan da anaokulların
ve okulların kapatılmasına neden oluyor.
Bir de çarpıcı bilgi paylaşan Saliha Emin, ülke
genelinde mevcut 500
000 işsizden 90 bininin
genç olduğunu ve de
her on işsizden sekizinin azınlıklara mensup
olduğunu söyledi.

Kazım Mümün: Her
zaman olduğu gibi güçlü
ve beraber olmalıyız
Ardino Belediyesinin Dolno Prahovo köyünden 58 yaşındaki Kazım Mümün bölgedeki
tüm HÖH yandaşlarının birleşme zamanı olduğunu söyledi. Eğridere insanının sivri zekasına yakışır biçimde şunları ifade etti: “Dalını

sevmeyen meyve çabucak çürür. Kökümüzü
iyi bilmeli, nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Her zaman olduğu gibi güçlü ve beraber
olmalıyız ki belediye başkanlarımız ve bakanlarımız olsun”. Bu sözlerden sonra engebeli
ve çetin arazide yetişmiş olan Kazım Mümün
milletvekili adaylarına başarılar dileyerek halkı unutmamaları tavsiyesinde bulundu. Ve giderayak milletvekili olacaklardan her fırsatta
vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için kendilerine gelmelerini istedi.
Kazım Mümün (sağdan ikinci), bölgedeki
tüm HÖH yandaşlarının birleşme zamanı olduğunu söyledi.
Güner ŞÜKRÜ
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HÖH Milletvekili Adayı Necmi Ali: “GERB
yönetimi ülkeyi 10-15 yıl geri götürdü”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH)
Ardino’da gerçekleştirdiği seçim kampanyasında Kırcaali milletvekili adayı Necmi Ali, "Biz
öngörülebiliriz, bizi tanıyorsunuz. Bizim kaçabileceğimiz bir yerimiz
yok, Türklerin yaşadığı
bölgelerdeki insanların sorun ve çıkarlarını
dikkate almadan hükümetin iradesiyle hareket
eden diğer siyasi partilerin elçileri gibi değiliz” diye kaydetti. Onun
ifadesine göre GERB
yönetimi ülkeyi 10-15
yıl geriye götürmüştür.
Necmi Ali, “Harcanılan
8 milyar levayı aşkın parayla mali ve ekonomi
kriz rahatça aşılabilirdi.
Küçük ve orta ölçekli
işletmeleri batırdılar, en
çok gururlandıkları otoban inşaatında da başarısız oldukları ortaya
çıktı. Çünkü önceki dönemde 121 km otoban
yapılırken, GERB 111
km otoban yaptı” diye

vurgu yaptı.
Milletvekili adayı, Boyko Borisov hükümetinin
Kırcaali bölgesine yö-

yonel programlar yoluyla gerçekleştiriliyor.
Bu programların gerçekleştirilmesi de ye-

Necmi Ali, “Bulgaristan’ı
Bir Günde Temizleyelim” girişiminde Ardino
- Belite Brezi Turistik

nelik ekonomi soykırım
politikası uygulayarak
sermaye giderlerinden
tek bir leva bile salmadığını vurguladı. Sayın
Ali, “Yapılan yatırımlar,
GERB yönetimine rağmen, Avrupa Birliği’nin
finanse ettiği operas-

rel düzeyde iyi bir idari
kapasiteye sahip olmamızdan ileri gelen bir
şeydir” diye sözlerine
ekledi.
HÖH Kırcaali milletvekili adayları Müh. Erdinç Hayrullah, Mustafa
Ahmet, Saliha Emin ve

Kompleksi’ne giden
eski yolun temizlenmesine katıldılar.
Onlarla birlikte
Ardino’dan 250’den fazla HÖH partisinin etkin
üyesi de bu girişime
katıldı. Kısa bir zaman
zarfında 50’den fazla

İş adamları, yerel iktidar temsilcileriyle görüştü
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Meatsa
Kompleksi konferans
salonunda iş adamlarının yerel iktidar temsilcileriyle görüşmeleri
gerçekleşti. Toplantıda
Kırcaali bölgesinden
çok sayıda iş adamı ve
köy muhtarı hazır bulundular. Organizasyon
Bulgaristan İşverenler
ve Sanayiciler Konfederasyonu /KRİB/ Kırcaali Bölge Şubesi ve
Entegrasyon ve Gelişim
Derneği’ne ait.
Meatsa Şirketi sahibi ve KRİB Kırcaali
Bölge Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Müh.
Fahri İdriz herkesi selamlayarak, toplantıyı
açtı. Dernek Başkanı,
“Kazanmak için risk
yapmak zorundayız.
Deneyim yoksa, başaramayız. Kırcaali’de
iş dünyasının gelişimi
benim için çok önemli.

Daha girişimci olalım,
Avrupa Birliği fonlarından faydalanalım. Eko-

nomi krizden çıkmamızın tek yolu budur”
diye öneride bulundu.
Müh. İdriz, KRİB Kırcaali Şubesi’nin kapısını
çalan herkese imkanlar dahilinde yardımcı
olunacağına dair söz
verdi. Bu konuda doktora tezi hazırladığını
açıklayan İdriz, kamuözel sektör ortaklıklarının ekonominin motoru
olacağına vurgu yaptı.

Avrupa Birliği projeleri
hazırlanması gerektiğini
ileri sürdü. Bulgaristan

ekonomisinin yükselmesi için yerli ürünlerin
tüketilmesi çağrısında
bulundu.
Entegrasyon ve Gelişim Derneği Başkanı
Dionisiy Tsanev, Enerji
Tasarrufu ve Yeşil Ekonomi Programı’nın projeleri finanse etmek için
sunduğu imkanları tanıttı. Ekim ayına kadar
küçük ve orta ölçekli
işletmeler bu programa

dahil edilmek için aday
olabilirler. Program ticari şirket ve kooperatiflere ait herhangi bir
binanın ısı yalıtımı yapılmasını sağlıyor. Mali
yardım iki rejimde yapılıyor. Birincisi 3 mali yıl
içerisinde 200 bin euroya kadar sağlanabilir,
ikincisi ise üretim faaliyet yürütmek amacıyla
donanım için 2 milyon
levaya kadar bölgesel
yatırım yardımı olarak
veriliyor. Program sayesinde ayrıca güneş ve
jeotermal enerjiyle bina
ısıtılması için yardım
sağlanıyor. Tsanev, bu
programa aday olmak
isteyenlerin KRİB Kırcaali Şubesi’ne başvurmalarını ve programa
aday olunma konusunda yardım almalarını
tavsiye etti.
Haskovo Belediyesi
Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler Derneği
Başkanı İvan Toşev, yıl

çuval çöple dolduruldu. Toplanan çöp, belediyenin sağladığı bir
kamyonla taşındı.
Milletvekili adayları listesinde dördüncü
sırada yer alan Saliha
Emin, Belite Brezi Turistik Kompleksi’nden
başka, siyasi arenada
da bahar temizliği yapılması için zamanın
geldiğini kaydetti. Çünkü emeğin karşılığının onurlu bir şekilde
ödenmesi, iş olması ve
çocuklarımıza gelecek
sağlanması için Boyko
Borisov’un adamlarından kurtulması gerektiğini ileri sürdü.
Listede ikinci sırada
olan Müh. Erdinç Hayrullah, “Bahar temizliğiyle yasadışı dinleme,
popülizm ve açılış kurdelelerin hükümetine
de son verilmeli. Böyle-

ce bizim de yer alacağımız yeni bir hükümet
kurulmalı. Çünkü bu
şekilde bizim bölgenin
tüm önceliklerini dayatabileceğiz, son iki yönetim döneminde olduğu gibi gelişebileceğiz”
diye sempatizanlara
seslendi.
Listede üçüncü olan
Mustafa Ahmet kalabalığa 12 Mayıs 2013
tarihinde sandık başına
gittiklerinde 40 Nolu oy
pusulasını tercih etmeleri çağrısıda bulundu.
Milletvekili adayı, “Hangi yöne gitmek istediğimizi karar vermek zorunda olduğumuz tarihi
dönüm noktasındayız.
Bizim yolumuz gelecek
nesillere daha iyi bir
hayat kurabilmemiz için
bölge ve ülkenin gelişimidir” diye konuştu.
Kırcaali Haber

sonuna kadar Kırsal
Kesimlerin Kalkınması
Programı’nın tedbirlerinin proje finanse
edilmesi konusunda
sağladığı imkanlara
değindi. Programın il
merkezi Kırcaali dışında diğer 6 belediyeye
yönelik projeleri finanse ediyor. 311 Nolu
tedbirin tarım üreticileri, 312 Nolu’nun ise
tam aksine tarım üreticileri olmayan, çeşitli
hizmetler sunanlara
yönelik olduğu açıklan-

dı. Bu tedbirlere göre
6 Mayıs’tan ay sonuna
kadar projelerle aday
olunabilir. Program
yatırımın yüzde 70’ini
karşılıyor. 321 ve 322
Nolu tedbirlere göre ise
Haziran ayı boyunca
aday olunabilir. Toşev,
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nın
yeni 2014-2020 döneminde girişimci ile belediyelerin ortak gerçekleştirdikleri entegre
projelere ön verileceğini vurguladı.

Coşkulu 23 Nisan Kutlamaları
1. sayfadan devam
cuklara yönelik organize
ettiği etkinliklerden dolayı
teşekkür etti. Sayın Azis,
hem Belediye Başkanı,
hem de bir kız ve oğlan
babası olarak herkesin
her bir gününün bayram
olması dileğiyle 23 Nisan
T.C. Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı kutladığını ifade etti. Başkan
çocuklara,“Sizi çok seviyoruz” diyerek selamlama konuşmasını tamamladı.
Erdinç Hayrullah da 23
Nisan T. C. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mını mutluluklar getirmesi dileğiyle kutladı
Konser için TÜRKSAD’a
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, T. C.
Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci, Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) İlçe Teşkilatı, Kırcaali Meclis Başkanı Raif
Mustafa, HÖH İl Teşkilatı
ve HÖH Gençlik Kolları İl
Teşkilatı’ndan birer sepet
çiçek sunuldu.
Çocuk Bayramı kutlaması tüm çocukların sahnede hep beraber “Hayat
Bayram Olsa!” şarkısına
eşlik etmeleriyle son buldu.
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Derya Baykal: “Eski gelenek ve göreneklerimizi
unutulmadan bir sonraki nesillere aktaralım”
Ankara doğumlu olan
Derya Baykal; Konservatuvarda öğrenciyken Ankara Radyosu'nda çocuk
saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaptı.
1975 ylında Ankara Devlet Konservatuarı'ndaki
eğitimini tamamladı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na
girdi. Ertesi yıl Levent
Baykal ile evlendi ve bu
evlilikten oğlu Mert Baykal doğdu.
Derya Baykal, Devlet
Tiyatrosu'nda yaklaşık
10 yıl görev yaptı. Rita
adlı oyundaki rolüyle Sanat Kurumu Yılın Kadın
Oyuncusu seçildi.
Televizyonda, Adile
Naşit'ten sonra 'Masalcı
Abla' olarak çalıştı. TV
sunuculuğu, dublaj yaptı.
Birçok TV dizisinde yer
aldı. Bu çalışmalarından
ötürü, yılın seslendirme
sanatçısı, yılın sunucusu, yılın en iyi dublaj
sanatçısı olarak değişik
ödüller aldı.
Spiker Orhan Ertanhan
ile ikinci bir evlilik yapan
Derya Baykal, devlet tiyatrosundan ayrılarak
özel tiyatrolarda başladı; 1983 yılında Ankara
Sanat Tiyatrosu'nda Bir
Şehnaz Oyun adlı oyunda rol aldı.
1986'da Muzır Müzikal
oyunu ile Ortaoyuncular'a
katıl dı. Uzun yıl l a r

Ortaoyuncular'la çalıştı.
1988'de Ferhan Şensoy
ile evlendi. Bu evlilikten

Ortaoyuncular'dan ayrıldı.
Şu anda Bir televizyon

Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı
oldu. 1994'te tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı
oyundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu
ödülünü aldı. 1995'te
Fransız televizyonunda
Ester ve Sarah adlı bir
filmde rol aldı. 1997'de
Ortaoyuncular'da Haldun Taner Kabare adlı
oyunu sahneye koydu.
Eşi Ferhan Şensoy ile
ayrılmaya karar verince

programında sunuculuk
yapan Derya Baykal el
işleri ile uğraşıyor.
Sayın Derya Baykal
ile yaptığımız söyleşiyi
Kırcaali Haber gazetesi
okurlarının dikkatine sunuyoruz.
-Sayın Derya Hanım
sohbetimize şahsen
merak ettiğim bir soruyla başlamak isterim. Yaklaşık bir milyonun üstünde soydaşımızın yaşadığı

Bulgaristan’a hiç geldiniz mi? Geldiyseniz
nereleri gördünüz ve
buradaki Türklerle tanışma ve sohbet etme
fırsatı buldunuz mu?
Eğer gelmediyseniz
gelip bizleri ziyaret
etmek, misafirimiz olmak ister misiniz?
- Gelmedim, gelmeyi
çok isterim. İnşallah yakın bir tarihte de bunu
gerçekleştirebilirim.
-Ekranların dışında
kendinizi nasıl tanımlarsınız?
- Olduğu gibi, yemek
yapmayı seven, çiçekle
uğraşmayı seven, çocuklarıyla ilgili sade bir
vatandaş. Kısacası her
anne gibiyim.
-Hayatınızda olmazsa
olmazlarınız nelerdir?
- Çalışmak, çalışmak,
çalışmak!
-Enerjinizi neye borçlusunuz?
- İşimi ve hayatı çok
sevmeme.
-Uzun yıllardır kadın
programı sunuyorsunuz. Programda yaşadığınız ilginç bir anınız
varsa bizimle paylaşır
mısınız?
- Şu an düşününce
aklıma bir şey gelmiyor
ama pek çok ilginç kişiliği ağırladım. Her prog-

Filibe’de 23 Nisan Etkinlikleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle,
T.C. Filibe Başkonsolosluğu ikametgahında
etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Türk Kültür ve
Sanat Derneği Filibe
Şubesi Başkanı Fahriye
Murad’ın organizasyonuyla, Muldovo köyünden öğrenciler katıldı.
Etkinliğe ayrıca, Filibe
Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu ve Drujba
İlköğretim Okulu’ndan
Türk ve Bulgar öğrenciler iştirak etti. Bu
çerçevede, öğrenciler
Türkçe ve Bulgarca
şiirler okuyup, şarkılar
söylediler. Öğrencilere
Başkonsolos Şener Cebeci tarafından hediye
paketleri verildi. Etkinlik

ram kendi içinde yeni ve
ilginç geliyor bize. Şu an
ilginç bir an aklıma gelmiyor.
- Başarılı bir sanatçı
ve iş kadınısınız. Çocuklarınızı büyütürken
önem verdiğiniz konular nelerdir?
- Yalan söylememek,
dürüstlük, hak yememe
ve adalet duygusunu
aşılayarak büyüttüm
çocuklarımı. Bir de lisan
öğrenmenin çok önemli
bir şey olduğunun üstünde durdum.
- Ev işlerinde en severek ya da hiç sevmeyerek yaptığınız işler
nelerdir?
- En sevdiğim, bulaşık
yıkamak. En sevmediğim, çarşaf değiştirmek.
- Bizimle en sevdiğiniz yemek tarifini paylaşır mısınız?
- Patlıcan ile yapılan
tüm yemekleri seviyorum. Sizinle paylaşacağım tarif hem sağlıklı,
hem Pratik hem de lezzetli.
Patlıcanları dilimledikten sonra, tost makinesinde üzerine biraz
zeytinyağı gezdirip tuz
karabiber serperek pişiririm. Sağlıklı hem lezzetli hem de pratik bir
tarifidir.
- Sizce kadın olmanın
avantajları ve dezavantajları nelerdir?
- Kadının da, erkeğin-

de dezavantajları vardır.
Önemli olan insandır.
Ben böyle bir ayırım
yapmak istemiyorum.
Kadın olmak bir kere
anne olmak demektir. Erkekleri de doğuran annedir. Kadınların
eğer isterlerse dünyayı
değiştirebileceğine, her
alanda başarılı olabileceğine inananlardanım.
Her toplumda kadınlara
haklarının verilmesinden, eşitlikten yanayım.
- Türk Kültür ve Sanat Derneği adına biz
Bulgaristan’daki Türk
kültürünü, sanatını,
gelenek ve göreneklerini, yaşatmak ve
sürdürmek adına faaliyetler düzenliyoruz.
Bu konudaki görüş ve
düşüncelerinizi veya
varsa tavsiyelerinizi
paylaşır mısınız?
- Eski gelenek ve göreneklerimizi unutulmadan
bir sonraki nesillere aktarmalarını istiyorum.
- Ve s o n o l a r a k
Bulgaristan’daki Türk
kadınlarımıza ve genç
kızlarımıza mesajlarınız nelerdir?
- Hepsini sevgi ve saygıyla kucaklıyorum, Bizi
çok seyrettiklerini biliyorum. Yanımızda olduklarını biliyorum. Onların
yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor.
Söyleşi:
Fahriye MURAD

Kamber Kamber en yeni
resimlerini sergiliyor

Momçilgrad Belediyesi’nin daveti üzere yerli ünlü ressam Kamber Kamber en yeni eserlerini tanıttı. Resim

Bulgar Ulusal Televizyonu (BNT) tarafından
da kayda alındı.
Öte yandan, Filibe’de
bulunan Mustafa Kemal

Atatürk Kültürevi Başkanı Ahmet Pehlivan 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
vesilesiyle etkinlik dü-

zenledi. Etkinliğe bazı
Türk çocuklarıyla birlikte Başkonsolos Cebeci
ve soydaşlar katıldı.
Kırcaali Haber

tabloları, Belediye İdaresi binasında sergilendi. Fırça
ustasının sergisinde dağ, kadınlar ve kötü havadan ilham alarak yarattığı 18 resmi yer alıyor.
Momçilgrad Belediyesi’nden Kamber’in gözünden Rodop Dağları ve tüm dünyayı görmeye davet ediyorlar.
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Filibe’deki tarihi Taşköprü Camisi, meyhane olarak kullanılıyor
Tepkiler üzerine caminin içinden bahçeye taşınan içkili lokantadan rahatsız olan Müslümanlar, camiyi geri almaya çalışıyor. Ancak Başmüftülük'ten
600 bin avro talep ediliyor.

yan restoranı" ve meyhane olarak işleten kimselere kiraladı.
Bugün ise caminin bahçesinde
içkili bir lokanta bulunuyor.
LOKANTA CAMİNİN İÇİNDEN BAHÇEYE ÇIKARILDI

yor. Şehrin merkezinde değerli
bir arazi üzerinde bulunan yapıyı satın alabilmek için para
toplamaya devam ediyor. Ancak caminin "resmi sahipleri",
sadece yapı için 600 bin avro

minare gövdesine bitişik inşa
edilmiş.
12 CAMİDE SORUN VAR
Başmüftü Haci, ülke genelinde bin 760 cami bulunduğunu
fakat Haci, Sofya, Küstendil, Samokov, İhtiman, Filibe,
Karlovo, Vratsa, Eski Zağara,
Razgrad ve Dupnitsa'daki Osmanlı döneminden kalma 12
caminin ibadete kapalı tutulduğuna dikkat çekiyor. Sorunlu
camiler için, "Bazıları yıkılmış,
kiliseye dönüştürülmüş ya da
ibadete kapalı" diyen Haci,
müzeye dönüştürülen ya da

başka amaçlarla kullanılan
camilerden bazılarının ibadete
açılması gerektiğini söylüyor.
Haci, Bulgar yasalarına göre
bir şehirde bir dine ait tek bir
ibadet yeri varsa, durumu ne
olursa olsun cemaatin talebi
üzerine ibadete açılması gerektiğini hatırlatıyor. Samokov
şehrinde tarihi eser statüsündeki Bayraklı Camisi'nin ibadete kapalı olduğuna işaret eden
Haci, caminin en azından bayram namazları için açılmasına
söz verildiğini ancak tutulmadığını ifade ediyor.
AA

Makas yolu çalışmaları başladı

Filibe şehrinde, 16. yüzyıl
Osmanlı mimarisini yansıtan
Taşköprü Camisi'nin hüzünlü
öyküsü, 1928'deki depremle
başlıyor. 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin
minaresini onarmak için cami
arazisinin bir bölümü satılmış
ancak yeterli para toplanamadığı için tamirat yapılamamış.
Bu nedenle cami 1944'e Komünist rejimin kuruluşuna kadar ibadete kapalı kalmış. Yeni
rejimin ilk icraatlarından biri,
caminin müsadere edilmesi
olmuş.
Komünistlerin yönetimden
uzaklaştığı 1989'da, müsadere edilen mallar iade edilmeye
başladı. Ancak bölge müftülüğüne iadesi beklenen Taşköprü Camisi ve arazisi, mahkeme
kararıyla iki Bulgar'a verildi.
Camiyi ele geçiren kimseler de
1990'ların başından bu yana
yapıyı, "Yunan tavernası", "İtal-

Filibeli Müslümanlar şimdilik
en azından, caminin ana mekanının lokanta olarak kullanılmasını engellemede başarılı
olmuş. Bölge Müftülüğü'nün
ısrarı ve protestoları üzerine
şehir belediyesi, lokantanın,
caminin içinden çıkarak bahçeye taşınmasını sağlamış.
Filibe Bölge Müftüsü Ersin
Ahmed, "Caminin kapalı durması bize ağır geliyor. Meyhane olarak kullanılıyor olması ve
orada içki satılması ise daha
da büyük acı veriyor. Bölge
Müftülüğü olarak o güzel camimizi geri almaya karar verdik"
diyor.
600 BİN AVRO İSTİYORLAR
Filibeli Müslümanlar, caminin
durumu nedeniyle oldukça üzgün. Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü, camiyi geri almak için uzun süredir sözde
sahiplerini ikna etmeye çalışı-

talep ediyor.
Başmüftülüğün teklif edebildiği rakam ise ancak yarısı.
Başmüftü Mustafa Aliş Haci,
"Cami için dava açmaktan başka bir çaremiz yok" diyor. "Bir
camide içki satmak, camiyi
lokanta veya meyhane olarak
kullanmak büyük bir günah"
derken de hem üzüntüsü hem
de öfkesini gösteriyor.
ÇUKUR CAMİSİ'NİN YERİNE DE LOKANTA YAPILDI
Arşiv belgelerinde 1873'te
Filibe'de ibadete açık 24 cami
görünürken, şu an şehirde sadece Cumaya Camisi ve İmaret
Camisi ibadete açık.
Camilerin zamanla ortadan
nasıl kaldırıldığının en iyi örneklerinden biri de Çukur
Camisi'nin durumu. Filibe'de
dik bir tepede yer alan caminin
yerinde şu an 3 katlı lüks bir
restoran var. Restoran, camiden geriye kalan tek şey olan

Yunanistan’ı Bulgaristan’a bağlayacak Gümülcine’deki (Komotini) yol çalışmalarına yeniden başlandığı öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde maaşlarını alamayan
şirket çalışanları yüklenici firma “İonios Kataskevastiki” şirketi
aleyhine ihtiyati tedbir talebiyle dava açmıştı. Duruşmada şirket
yetkilileri ise 10 milyon euro’luk kredi için yapılan başvurunun
onaylandığını ve bankadan kredinin alınmasıyla birlikte çalışanların maaşlarını ödeyeceklerini dile getirmişlerdi.
Elde edinilen bilgilere göre, şirket yetkilileri ile çalışanlar
arasında yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlanırken,
İonios Kataskevastiki şirketi bankadan çektiği kredi ile geçen
hafta başlarında çalışanların yaklaşık 10 aylık ödenmemiş maaşlarının bir bölümünü ödedi.
Böylece çalışanların geçen hafta ortasından itibaren yeniden işbaşı yaptığı bildirildi. Yolun tamamlanması için geriye
kalan bölümün, toplam yolun %10’un da altında kalan bir kısmını oluşturduğu kaydedilirken, yaklaşık 1-1,5 aylık bir çalışma
sonrasında yol çalışmalarının tamamlanacağı değerlendirmesi
yapılıyor.
2006 yılı sonlarında ihaleye çıkarılan projeyi 2007 Temmuz
ayında İonios Kataskevastiki şirketi kazanmıştı. 88 milyon 509
bin euro bütçeli ve ESPA programı tarafından finanse edilen
yol çalışmalarının 2010 yılında tamamlanması öngörülüyordu.
23 km uzunluğundaki yol, kuzey ve doğu bölüm olmak üzere
iki hattan oluşuyor. Yolun kuzey bölümü Gümülcine’yi Yunanistan - Bulgaristan sınırlarıyla birleştirirken, güney bölümü
ise Kozlüköy’ü (Karidia) Egnatia Otobanı ile birleştiren yoldan
oluşuyor.
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