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Karlovo Camisi’nin iadesine belediyeden itiraz

Karlovo Belediye Baş-
kanı Dr. Emil Kabaiva-
nov, Karlovo ve etra-
fındaki birkaç yerleşim 
yerinden 5 000’den 
fazla kişinin Kurşunlu 
Camii’nin Başmüftülü-
ğe iade edilmesi kararı-
na karşı başlatılan imza 
kampanyasına katıldık-
larını bildirdi. 
3 Ekim’de Filibe Bölge 

Mahkemesi’nin kararıy-
la mülk ibadet yeri ola-
rak kullanılmasını talep 

eden Başmüftülük kuru-
muna iade edilmiştir. 
Yarım asrı aşkın bir 

süre öncesi cami 1964 
yılında kültür anıtı ola-
rak ilan edildikten son-
ra ibadete kapatılarak, 
müzeye dönüştürülü-
yor. Cami perişan hal-
de, ahşap parmaklıklar 
kırık, duvarlar çatlak, 
iç kısmıysa vandalların 
saldırılarına maruz kal-
mıştır.
Kabaivanov, Filibe Böl-

ge İstinaf Mahkemesi’ne 
Kurşunlu Camii’nin ve 
bahçesinin restore edil-
mesi kararına karşı şi-
kayet dilekçesi sundu. 
İmza kampanyasını 

destekleyenlerin sayısı 
hızla artıyor ve iki haf-
taya kadar Karlovo ve 
ilçenin sakinlerinin yüz-
de 95’inin katılmaları 
bekleniyor.
İmza kampanyasını 

Filibe sakinlerinin de 
desteklediği belli oldu. 
Toplu imza dilekçesi-
nin Bulgaristan Cum-
hurbaşkanlığı, Bakan-
lar Kurulu ve 42. Halk 
Meclisi’ne gönderileceği 
açıklandı.
Karlovo’nun nüfusu-

nun yüzde 95’i Hıris-
tiyan, ancak yüzde 5’i 
Müslüman’dır.
Kabaivanov, “Karlovo 

sakinleri birbirine karşı 
hoşgörülü, Hıristiyan ve 
Müslümanlar anlaşma 
içerisinde yaşıyorlar. 

Caminin ibadete açıl-
ması kasabada büyük 
gerginlik yaratıyor. İki 
kilise ile bir cami yeter-
lidir” dedi.
Belediye Başkanı, Kar-

lovoluların protestolar 
dahi daha sert tepkiler-
de de bulunabilecekle-
rini tahmin ediyor.
Karlovo Meclis Baş-

kanı Stoyo Karagens-
ki, söz konusu binanın 
1946 yılından beri dev-
let mülkiyeti dahilinde 
olup, daha sonra iki kez 
kamu belediye mülkü 
olarak tapusu çıkarıldı-
ğını kaydetti.
O, mahkemenin res-

torasyon kararının da-
yandığı mülkün 1923 
yılında çıkarılan tapu-
sunu gösterdi. Belge, 
bir avukat barosunda iki 
kişinin caminin ve daha 
24 mülkün Başmüftülü-
ğe ait olduklarına dair 
tanıklık etmeleriyle çı-
karıldığı açıklandı.
Başmüftülük Genel 

Sekreteri Ahmet Ah-
medov, henüz caminin 
ibadete açılmasına dair 
kesin karar alınmadığı-
nı söyledi. Bunun yerel 
halkın ihtiyacına bağlı 
olduğunu belirtti.

Ahmedov, “Cami ola-
rak kullanmaya başla-
ması kültür anıtı olma-
sına engel değil. Baş-
müftülük, camiyi geri 
alınca caminin yeniden 
yapılandırılması için 
mali kaynaklar aramaya 
başlayacak” diye sözle-
rine ekledi.
Kurşunlu Camii, Os-

manlı komutanı Karlı Ali 
Bey tarafından 15. asır-
da harap olmuş Sveta 
Ekaterina Kilisesi’nin 
temelleri üzerine kurul-
muştur.       
         Kırcaali Haber

Kırcaali  Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis başkanlığında 

köy muhtarlarından 
oluşan bir heyet, Kon-
ya Karaman Belediye-
sini ziyaret etti.
Karaman Belediye 

Başkan Yardımcısı 
Osman Ünüvar, yaptığı 
konuşmada ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, şunları 
söyledi:
“Sizleri kendi mem-

Kırcaali’den Karaman 
Belediyesine Ziyaret

   Devamı 5’de
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Bir başarının öyküsü 
İnegöl’de Cebelli Ailesinde Kuvvet Birlikten Doğdu

Balkan Savaşı bir-
çok Rodoplu ailesi gibi 
Cebel’in Sırtköyü’ndeki 
Topallar ailesine de ateş 
düşürmüştü. Ailenin oğlu 
Ahmet, genç yaşta baca-
ğını savaşta kaybetmiş 
ve gazi olarak köyüne 
dönünce, ailenin lakabı 
da “Topallar” kalmıştı. 
Savaş geçip gitmişti. 
Savaştan sonra yeni-
den çizilen sınırlar Doğu 
Rodoplar’ı anavatandan 
koparmış, Bulgaristan 
sınırları içinde bırakmış-
tı. Gazi babanın bacağı 
da anavatan bildikleri 
topraklarda kalmıştı. 
Topal Ahmet’in oğlu Sa-
lih Mehmet de evlenip 
çoluk çocuğa kavuştu. 
Onun evliliği 1930’lu 
yılların başından itiba-
ren Bulgaristan’da fa-
şistlerin kudurduğu yıl-
lara rastladı. Faşistler, 
Türk halkının üzerindeki 
hakaret ve işkencele-
ri giderek artırıyordu. 
Özellikle Batı Trakya ve 
Makedonya’dan gelen 
Bulgarlar, Koşukavak, 
Mestanlı ve Cebel kaza-
larında terör estiriyorlar-
dı. Evsiz barksız kalan 
Bulgarlar ise kendilerine 
mekân bulma derdindey-
diler. Türklerin toprağını 
gasp ediyorlardı. Bütün 
bunlara şahit olan ve aklı 
fikri hep babasının yattı-
ğı Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında kalan Sa-
lih Mehmet bir fırsat bu-
lup bir an evvel ailesini 
Türkiye topraklarına ge-
çirmeyi çoktan kafasına 
koymuştu. O fırsat ancak 
1938 yılında çıktı. 
VER ELİNİ ANAVA-

TAN
Aile mecburi iskân ge-

reği Bursa’nın İnegöl’üne 
yerleşti. Baba Salih Meh-
met sabah olunca çıkıp 
kırları dolaşırken, yerli 
halkla sohbet ederdi. Bir 
gün eve geldiğinde aile 
bireylerine “Çıkıp biraz 
dolaştım, gördüklerim ve 
duyduklarım sonucunda 
buranın, yani bu memle-
ketin bir cennet parçası 
olduğu kanaatine vardım. 
Dağ istersek yamacımız-
da Uludağ, toprak bizim 
Cebelimizinki gibi çorak 
değil, arazi sulamaya 
müsait, hani bir söz var 
taş eksen bitecek” der-
ken oğlu Salih İbrahim’e 
dönerek:
“Bak yavrum, bizim ana-

vatanımız Türkiye’den 
öte gideceğimiz yer yok, 
ben baban olarak de-
rim ki bizim İnegöl’den 
başka gidecek yerimiz, 
yurdumuz da yok. Biz 
kazığımızı buraya ça-
kıyoruz. İlelebet burası 
hepimize memleket ol-
sun” deyince, aile edebi 
gereği buna itiraz eden 
olmamıştı.
İNEGÖL’DE KIRCALI-

LAR 
İnegöl’ün yetkilileri son 

dönemde gelen muhacir-
lere evlerini inşa etmek 
için yer göstermişler. 
Muhacirlerin bu memle-
kette ilk istekleri başları-
nın üzerinde bir çatıları 
olmasıydı. Ev yapmak 

için kollar sıvanır ve bir-
kaç ay içinde iki sokak 
şekil alır, bir mahalle 
oluşur ve yaklaşık 150-
200 kadar aile buraya 
yerleşir. Mahallenin adı 
da “Kırcalı Mahallesi” 
olarak adlandırılır. 
Geldikleri yılın ilkbaharı 

yaklaşırken tütün ocak-
ları ekilir. Kırcaalililerin 
bilhassa Cebelli lerin 
memleketten bildikleri 
tek iş tütüncülüktür. Bu-
rada da bu işten para ka-
zanabilme imkânları var-
dı. O yaz bereketli geçer. 
Bir iki yılda ele geçen 
parayla ikişer katlı evler 
yükselir, zamanla içleri-
ne taşınırlar. Mahallede 
en gösterişli ev ise ana-
vatanda ‘Kırcalı’ soya-
dını alan Salih Mehmet 
Kırcalı’nınki olur. Daha 
sonra mahalleye bir de 
cami inşa ederler, adını 
da “Kırcali Cami” koya-
lar. 
TARIMDAN TİCARE-

TE
“Kırcalı Mahallesi”nde 

göçmenler kendi evle-
rinde huzur içinde ya-
şamakta iken günler 
ayları, aylar yılları ko-
valarken kucakta gelen 
çocuklar bile büyüyüp 
serpiliyor lardı. Salih 
Mehmet Kırcalı’nın oğlu 
Salih İbrahim’in de artık 
eli iş tutmaya başlamış, 
aile bütçesine katkıda 
bulunmak için tütün se-
zonu bitince pazarcılığa 
el atmıştı. Bir gün sebze 
ve meyve sattığı tezgâha 
tanıdığı bir esnaf yak-
laşıyor ve elinde kalan 
parça kumaşı bırakıyor, 
“Müşteri çıkarsa, satıver” 
diyor. Kumaş satılıyor. O 

zaman Salih İbrahim Kır-
calı tezgâhta kumaşın da 
satıldığını görünce, erte-
si gün kumaş satın alıp 
satışa başlıyor. Böylelik-
le manav ürünleri yerine 
kumaş satarak bezzazlık 
işine giriyor. Artık baba 
işten elini çekmiş, oğlu 
ailenin geçimini sağlar 
olmuştu. Kırcalı, bu işten 
kazandığı sermaye ile 
zamanla bir de dükkan 
açar. Baba bu işte işti-
gal ederken çocuklar da 
ardı ardına aile bireyle-
rinin arasına katılıyorlar 
ve kardeşlerin sayısı tam 
yediyi buluyor. 
Salih İbrahim Kırcalı za-

manla inşaat malzemesi 
de satmaya başlıyor. Bu 
işin ticaretinde patlayan 
torbalardan dökülen çi-
mentonun f iresinden 
rahatsız olan Kırcalı, bu 
zarara da bir çare bu-
luyor. Yerlere dökülen 
çimentoyu beton künk 
dökerek değerlendirme-

ye başlıyor. Bu işle, 1960 
yılından itibaren ailenin 
sanayiye giden yolu açı-
lıyor.
TÜCCAR KIRCALILI 

ARTIK SANAYİCİ 
Yıllardan beri sivil top-

lum kuruluşlarından Bal-
Göç İnegöl Şube Başka-
nı olarak tanınan, Kırcalı 
ailesinin beşinci çocu-
ğundan bir olan Alaattin 
Kırcalı’dan şirket merke-
zinde, bugünlere nasıl 
geldiklerinin hikâyesini 
dinliyoruz. 
“Alaattin Başkan (Artık 

başkan değilse de dil 
alışkanlığı) anlat bakalım 
bugünlere nasıl gelindi? 
İnegöl’de en büyük ya-
tırımlara imza atanların 

arasına Kırcalı Şirketler 
Grubu nasıl girdi?”
“Başkan” anlatıyor:
“1964 yılında Merhum 

babamız Salih İbrahim 
Kırcalı tarafından kuru-
lan Kırcalı Yapı ticaret-
hanesi İnegöl, Ankara 
Caddesinde faaliyete 
başlamıştır. 1978 yılın-
dan itibaren beş karde-
şin yönetiminde Kırcalı 
Yapı Malzemeleri or-
taklığı olarak faaliyetini 
sürdürüyor. 1989 yılında 
anonim şirket olan Kır-
calı Yapı Malzemeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
temelden çatıya tüm 
inşaat malzemelerinin 
satışını yaparak varlığı-
nı devam ettirdi ve 1997 
yılında beton, parke be-
ton, betonarme boru, ek 
parçaları üretimine baş-
ladık. Ürün yelpazesini 
genişleterek alt yapı ve 
üst yapı elemanlarında 
varlığını ispat eden fir-
mamız üretim alanların-

da yaptığı mamullerin 
kalite ve standartlara 
uygunluğu konusunda 
hassas davranan müş-
teri memnuniyetinin yanı 
sıra, ürettiği mamullerin 
her zaman sorunsuz kal-
masını hedefleyen stra-
teji ve prensiplerle yolu-
na devam etmektedir.”
ŞİRKET ÇOCUKLARA 

EMANET
2001 yılında beş kar-

deşten biri şirket ortak-
lığından ayrılıyor. Sana-
yi işleri artık tamamen 
ikinci kuşak ‘Kırcalı’ların 
elindedir. Baba Salih 
İbrahim Kırcalı tekrar 
zevk aldığı tarım işlerine 
dönüyor. Bu sefer işi tü-
tün değil, artık meyvesi 
olan fidancılığa el atıyor. 
Kendi çiftliğini oluşturan 
baba Kırcalı, ilerleyen 
yaşında keyif aldığı iş-
lerle meşgul oluyor. Bir 
yanda çiftlik işleri, diğer 
yanda da sosyal yar-
dımlaşma işlerine önem 
veriyor. Bu arada hacca 
gidiyor, mahalledeki ca-
minin restorasyonunu 
yaptırıp 1995-96 yılla-
rında İnegöl’deki “Kız 
Sağlık Meslek Lisesi”ni 
hizmete açıyor. Çiftli-
ğinde envai çeşit meyve 
yetiştiriyor, çocuklarına 
emanet etiği şirketin her 
yıl gelişip güçlenmesini 
gururla izliyor.
KIRCALI ŞİRKETLER 

GRUBU
Alaattin Kırcalı’ya aile 

şirketinin bugün geldiği 
noktayı soruyoruz. An-
latıyor:
“2005’te Eskişehir’de 

bir beton parke fabri-
kasını hizmete soktuk. 
2006’da aktif inşaat işle-
rine girdik. Burada da ba-
şarılı olduk. Şu anda 144 
konutluk site İnegöl’ün 
en gözdesi oldu, hatta 
kendimiz de orada otur-
maktayız. İnsanımız için 
çağdaş bir site yaptık. Bu 
tür çalışmalarımız devam 
ediyor. 2010 yılında bele-
diyeden yap-işlet devret 
şeklinde İnegöl Alışveriş 
Merkezi’nin ihalesini al-
dık ve geçen yıl hizmete 
açtık. Burası İnegöllüler 
için büyük bir ticaret ve 
sosyal edinimdir. Emin 
adımlarla büyümeye ça-
lışıyoruz.”
Gençliğinden beri sos-

yal, kültürel ve toplumsal 
işlerle haşır neşir olmuş 
olan Alaattin Kırcalı’nın 

özgeçmişine bakılırsa, 
çok genç yaşta Anavatan 
Partisi’nden 5 yıl İnegöl 
Belediye Meclis üyeliği, 
İnegöl Genç İşadamla-
rı Derneği Başkanlığı, 
on yıl Bal-Göç İnegöl 
Şube Başkanlığı, iki yıl 
Bal-Göç Bursa Yönetim 
Kurulu üyeliği yapmış 
olması dikkat çekicidir. 
Bunların yanı sıra İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası 
üyesi olarak Balkanlar’a 
gerçekleştirilen gezi de 
kendisi için çok önemli 
uluslararası bir faaliyet-
tir. Alaattin Kırcalı’nın 
özellikle gurur duyduğu 
sosyal ve toplumsal ça-
lışmaların başında sa-
yesinde beş ayda inşa 
edilen İnegöl Bal-Göç 
Kültür Merkezi gelmek-
tedir.
Bunca yıl gerek sivil 

toplum kuruluşlarında, 
gerek ticaret ve sana-
yi odasında bulunması 
Alaattin Kırcalı ve kar-
deşlerinin, çalışanları 
sömürülen kişiler olarak 
değil, insan temel hak ve 
hürriyetlerine sahip birer 
vatandaş olarak görme-
lerini sağlamıştır. Bu 
konuda Alaattin Kırcalı, 
şirketlerinde çalışanların 
yemeğinin hazırlandığı 
zeytinyağıyla, evdeki-
nin aynı olduğunu ifade 
ederken, “Benim çalışa-
nım benden memnun 
olmalı. Biz çalışanımıza 
ülke genelinde turistik 
gezi de yaptırıyoruz. 
Örneğin birkaç yıl önce 
otobüslerle çalışanları-
mızı Çanakkale’ye ge-
ziye gönderdik. Geçen 
yıl yine aynı şekilde 
çalışanlarımızdan arzu 
edenlere İstanbul’u ge-
zip görme fırsatı verdik” 
diye açıklamada bulun-
du. 
2011 yılının Nisan ayın-

da 79 yaşında hayata 
gözlerini yuman Salih 
İbrahim’in, babasının 
İnegöl’e çaktığı kazık 
buraya kök salmış, ye-
şermiş, torunları saye-
sinde dallanıp budakla-
nıyor. Bu budaklardan 
dökülen tohumlar da bu 
bitek topraklarda yeni fi-
danlara dönüşüp çoğa-
lıp gidecek. Cebellili’nin 
“Kırcalı” adının da ebede 
kadar yaşayıp var olma-
sı temennilerimizle…

      Mehmet TÜRKER
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Rodopların Bülbülü: Kadriye Lâtifova
12 Ekim 2013 günü 

g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z  
2013/2014 seminerler 
sezonu için program ya-
parken, bir hicaz şarkıya 
rastladım. Bulgaristan’da 
kalan Türklerin okuyup 
dinlediği yanık bir şarkıy-
dı:
Elinde kiraz dalı, 
Yeni oldum sevdâlı,
Ben de seni severim; 
Sen de oldun edalı,
Alamadım ben,
Saramadım ben,
O tatlı sözlerine, 
Doyamadım güzel ben.

Yüzünü bana dönsene, 
Hasret kaldım bûsene,
Gelinlik vakti gelmiş;
Güzelleştin bu sene,
Alamadım ben,
Saramadım ben,
O tatlı sözlerine,
Doyamadım güzel ben.

Entarisi filîzi, 
Kim bilir kalbimizi,
Öte beride rüzgâr; 
Ayırdı ikimizi.
Alamadım ben, 
Saramadım ben,
O tatlı sözlerine,
Doyamadım güzel ben.

Şarkı o kadar bize ait 
ki, hemen ezbere alınıyor 
ve şuur altına yerleşiyor. 
Sözler, Karacaoğlan’ın 
mısralarını andırıyor. 
Bazı şarkılarımızın bu 
şarkının tesiriyle vücu-
da getirildiği duygusu ve 
düşüncesine kapılıyor in-
san. Yahut Hasret Vatan 
Rumeli’dekilerin, bu tay-
daki özlemlerle, benzer 
nağmeler yarattığı akla 
geliyor. Girişte meçhul 
udî’nin yaptığı taksim de 
dört başı mâmur bir icrâ 
idi… İkinci dilimiz olan 
Türk Mûsikîsi’nin yalnız 
Anavatan’da değil, şim-
dilik bizden ayrı kalan 
öbür Türk Yurtlarında da 
canlılığını muhafaza ettiği 
gerçeği ortaya çıkıyor.

Türk Edebiyatı Vakfın-
daki seminerde de mi-
safirlerimiz haz içinde 
şarkıyı dinlediler. Mutlu 
bir tesadüf, Bayburtlu 
hemşehriler imin yanı 
sıra, salonda Filibe’den 
Taşkent’ten, Kerkük’ten 
ve Azerbaycan’dan gel-
miş dostlarımız da vardı. 
Seminer sonrası şar-
kıyı söyleyen Kadriye 
Latifova’yı merak ettim. 
Araştırma yaptım. Ha-
yatı hakkındaki bilgilere 
ulaşınca başıma kaynar 
sular döküldü. İşte kay-
naklardaki biyografisi:

Kadriye Latifova kim-

dir?
  Ünlü türkücü ve sa-

natçı 30 Mayıs 1928 yı-
lında Haskovo’ya bağlı 

Golemantsi köyünde 
doğdu. Yıldızı 1953’de 
Haskovo’daki Türk tiyat-
rosuna girdikten sonra 
parlayan genç kız, ilk ulu-
sal çaptaki halk türküleri 
yarışmasında birinci olur. 
Genç yaşta Latif Raşidov 
ile evlenen Kadriye’nin, 
Vejdi ve Rujdi adında iki 
oğlu dünyaya gelir. Daha 
sonra birçok yerde güzel 
sesi ile seyircileri büyüle-
yen Kadriye Latifova, kısa 
zamanda halkın sevgisini 
kazanır. Kuzey ve Güney 
Bulgaristan’dan herkes 
tarafından ilgiyle dinlenen 
ve ‘Rodopların bülbülü’ 
olarak adlandırılan ses 
sanatçısının, kısa hayatı 
boyunca 500’e yakın halk 
şarkısı seslendirdiği ve 
radyoda da 200’e yakın 
parça kayıt ettiği biliniyor. 
Kadriye Latifova’nın ünü 
uluslararası çapta da bi-
liniyor. Bir gün Türkiye’nin 
gelmiş geçmiş en büyük 
seslerinden olan Zeki 
Müren’e Balkanlarda ünlü 
bir türkücü adı söyleme-
sini rica etmişler. O da, 
Kadriye demiş. O sade-
ce sesi ile değil arkadaş-
ları arasında gösterdiği 
insanlık ve anlayışı ile 
gönülleri kazandı. 1962 
yılında hayatın baharın-
da bir trafik kazasında bu 
dünyaya gözlerini yuman 
Kadriye Latifova, binlerce 
kişi tarafından söylenen 
türküleri ile hala unutul-
madığını gösteriyor.

Biz de bu  değerli sa-
natçımızı rahmetle anı-
yor, gecikmiş de olsak, 
hâtırası önünde saygı ile 
eğiliyoruz.

Lâtifova, sadece mahallî 
şarkılar söylememiş. 
Günümüz de ülkemizde 

unutulan birçok şarkıyı 
da plâğa okumuş. Şar-
kılar bizde unutulup-
unutturulduğu için, arşiv 

belgesi niteliği de taşıyor 
Kadriye Lâtifova.

Elmayı top top yapa-
lım,
Kızlara bahşiş atalım,
Kadife de ceketini dar 
yapalım;
Ne güzel yakışır ince 
bele.

Eğlenelim tâze ilen,
Altın da yelpaze ilen,
Ölçelim de o güzelin 
ince belini;
Biri gümüş endâze 
ilen.

TRT müzik dairesinin 
arşivindeki notada kay-
dedildiğine göre; Muzaf-
fer Sarısözen türküyü, 
30 Ocak 1952 de, Ziya 
Bulut’dan derlemiş. Yöre 
olarak da Hendek kaydı 
var. Bu türkünün o böl-
geye ait olduğuna ihtimal 
vermiyoruz. Bestekâr ge-
lişmiş bir mûsikî formas-
yonuna sahip. Şehir folk-
lorunu iyi biliyor. Rumeli 
göçmeni olduğu kesin. 
Dobruca, Kalkandelen 
veya Üsküp yöresine ait 
tertibedilmiş bir türkü.

Türküde ENDAZE (65 
cm.) kelimesi geçiyor. 
Bizim yazı dilimizde, bu 
kelime ortadan kalkmış-
tır. Ama Rumeli’de ya-
şıyor. 1950 yılına kadar 
Doğu Anadolu’da, kumaş 
ticaretinde, Halebî (50-70 
cm. arası) ve Arşın (68 
cm.) kelimeleri kullanılır 
ama ölçümler metre sis-
temi ile yapılırdı. Üzeyir 
Hacıbeyli, operalarının bi-
rine  “ARŞIN MAL ALAN” 
ismini koymuştur.

İler iki programlarda 
bu değerli Hasret-Vatan 
evlâdının şarkılarını ara-

yıp bulup seslendirece-
ğim. Çünkü bu yiğit yü-
rekli kızımız, amansız ti-
ranların zamanında, Türk 

Mûsikîsini ve Türkçe’yi 
şarkılarıyla gündemde 
tutma cesaretini göster-
miştir. Anavatanda bile 
unutulan şarkıları kayıt 
altına almıştır. 

Unutamadığım bir şarkı-
cı da Mariya Çolakova’dır. 

10. Üniversiteler şenliği, 
1965 yılında İstanbul’da 
düzenlenmişti. Folklor 
Dalındaki başarısı ile 
Bulgaristan birinci; Ti-
yatro dalında Bratislava 
topluluğu ikinci; Koro 
dalında Türkiye üçün-
cü seçilmişti.Çolakova, 
Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 
programda, günümüzde 
repertuarda olan ve se-
vilen bir türkü seslendir-
mişti: Türkü Hicaz Maka-
mında ve Türkçe idi.

Zilli de maşa darbuka,
Ne davul ister ne zur-
na,
Hadi yârim çalsana 
çalsana,
Oynasana sen bana.
Yeşil Çimen üzerinde
Âşık oldum ben sana.
Ovalar yeşil ovalar,
Bulutlar yağmur kova-
lar
Hadi yârim çalsana 
çalsana,
Oynasana sen bana.
Yeşil Çimen üzerinde
Âşık oldum ben sana.

Oyalı da çember bayle-
dim (bağladım)

Yollarını gözledim
Hadi yârim çalsana 
çalsana,
Oynasana sen bana.
Yeşil Çimen üzerinde
Âşık oldum ben sana.

Türkü bizi çok etkile-
mişti. O yıllarda Bulga-
ristan Moskova’nın en 
sâdık peyki idi. İçerdeki 
solaklar da Demirperde 
arkasından gelenlere, 
neredeyse tapınıyor-
lardı. Ak saçlı utanmaz 
profesörler de kendi-
lerini Ekim devriminin 
Radek’i sanıyordu. Ma-
riya Çolakova’nın Türkçe 
şarkı söylemesine göste-
rilen tezahürat solakların 
canını çok sıkmıştı. Her 
neyse İlk defa Mariya 
Çolakova’dan dinledi-
ğimiz türkü, şimdi TRT 
repertuarında ve tür-
kücülerimiz her fırsatta 
okuyorlar.
Zaman içinde türkü 

hakkındaki bilgilerimiz 
de gelişti. Deliorman 
bölgesinde, Hıdırellez 
toplantılarında  Zilli Maşa 
söylenir ve oynanırmış.

Yazar, şair, bestekâr 13 
Ocak 1935 Bayburt'ta 
doğdu. 1956 yılında Trab-
zon Öğretmen Okulunu 
bitirdikten sonra yurdun 
çeşitli yerlerinde ilko-
kul öğretmenliği  yaptı. 
Müzik bilgilerini İstanbul 
Belediye Konservatuvarı 
ve İleri Türk Müziği Kon-

servatuvarında ilerletti. 
Viyolonsel, solfej ve usûl 
dersleri aldı. 1956-1966 
yılları arasında İleri Türk 
Müziği Konservatuvarı 
Derneği'nde viyolon-
sel çaldı, ders verdi ve 

genel sekreterlik yap-
tı. 1963-1976 arasında 
Münir Nurettin Selçuk 
yönetimindeki İstanbul 
Belediye Konservatuvarı 
İcra Heyetinde yer aldı. 
İstanbul Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosunda 
1976-2000 arasında vi-
yolonsel çaldı. 2000 yı-

lında emekliye ayrıldı. 
Şiir ve yazıları 1983 yı-

lından itibaren Türk Ede-
biyat dergisinde çıkmaya 
başladı. 100'ü aşkın bes-
tesi vardır. 
Şiirleri: Bir Dane Bir 

Fırat Kızıltuğ kimdir?

Fırat Kızıltuğ 

Dane (1990), Bayburt 
Şikesteleri (1996-2012), 
Oğuz Destanı (1994), 
Kitab-ı Yave (Hicivle-
ri, 1998), Mavi Karan-
lık (1999). Hikâyeleri: 
Satrançname (2004). 
Denemeleri: Dildeste 
(Bestekârlar, şairler ve 
şiirler üzerine, 2001). 

Dilbeste (Bestekârlar, 
şairler ve şiirler üzerine, 
2005). Hatıraları: Ban-
dodan Klasik Müziğe 
(2003). Çocuklara Müzik 
(2000).
            Kadriye Cesur
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Güney Akım Boru Hattı Projesinin Bulgaristan Ayağının İnşası Başladı
B u l g a r i s t a n ' d a 

Montana'ya bağlı Ra-
sovo Köyü yakınların-
da kompresör istasyo-
nunun temelinin atıl-
masıyla Güney Akım 
Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi'nin inşası başladı. 
Gazprom Yönetim Ku-

rulu Başkanı Aleksey 
Miller, Bulgaristan Baş-
bakanı Plamen Oreşars-
ki ile bir araya geldi. Bul-
garistan Ekonomi Bakanı 
Dragomir Stoynev ile Rus 
mevkidaşı Aleksandır 
Novak'ın da katıldığı gö-
rüşme devam ederken, 
Rasovo Köyü yakınların-
da kompresör istasyonu-
nun temelinin atılmasıyla 
projenin inşası başladı. 
Miller ve Oreşarski, 

inşanın başlangıcını 
uydu üzer inden ya -
pılan yayında izledi. 
Aleksey Miller, Başba-

kan Oreşarski ile ger-
çekleştirdiği ve dört saat 
süren görüşmenin ardın-
dan yaptığı açıklamada, 
Güney Akım'dan tedarik 

edilecek gaz fiyatının Bul-
gar tüketiciler için daha 
ucuz olacağını, ucuz fi-
yatın gazın Rusya'dan 
Bulgaristan'a direk ge-
lecek olmasından kay-
naklandığını ifade etti. 
Projeyle ilgili çalışma-

ların tespit edilen süre 
içinde devam ettiğini kay-
deden Miller, Bulgaristan 
ayağındaki inşaatın bu-

gün başladığını duyurdu. 
Yıl sonuna kadar proje-
nin Sırbistan, ardından 
da Macaristan bölümle-
rinin inşaasına başlana-
cağını açıklayan Miller, 
Bulgaristan'daki tüketi-
cilerin Güney Akım'dan 
ilk gazı aralık 2015'de 
alacaklarını kaydetti. 
Miller, "Bugün önem-

li bir hadisenin dönüm 

noktası, Güney Akım'ın 
Bulgaristan güzergahı-
nın inşaasına başlıyoruz. 
Güney Akım, Avrupa kı-
tasının enerji güvenliği-
nin en önemli unsurudur. 
Rusya'dan Bulgaristan'a 
ve Rusya'dan Avrupa 
Birliği'ne (AB), transit 
ülkeler dışarıda bıra-
kılarak direk gaz teda-
riki yapılacaktır" dedi. 

Miller, projenin doğ-
rudan yatırım olarak 
Bulgaristan'a 3,5 milyar 
avro kaynak sağlayıp, 2 
bin kişiye de istihdam 
sağlayacağını vurguladı. 
Başbakan Plamen 

Oreşarski ise projeye 
çok önem verdiklerini 
belirterek, finansman 
konusunda ayrıntıların 
netleştirildiğini söyledi. 
Oreşarski, "Bulgaris-

tanın projeye tek kuruş 
yatırım yapmayacak ol-
masından memnunum. 
Aynı zamanda da pa-
rametreleri ülkemiz için 
uygun hale getirildi. Rus 
tarafı için de uygun oldu-
ğuna inanıyorum. Güney 
Akım, Bulgaristan'daki 
üreticiler için ucuz gaz 
sağlayacak. Bu ise on-
ların rekabet gücünü 
artıracak" diye konuştu.

Kırcaali Milli Eğitim 
Bölge Müdürü Grozdan 
Kolev görevden alındı
Kırcaali Bölge Eğitim Müdürü Grozdan Kolev gö-

revden alındı. Görevi, Bulgaristan Sosyalist Partisi 

Momçilgrad İlçe Teşkilatı Başkanı Saşka Trıpkova 
devraldı. 

Grozdan Kolev, GERB partisinin iktidarı döneminde 
sınav sonrası Bölge Eğitim Müdürü atanmıştı. Kolev, 
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından il sınır-
larındaki okul müdürlerini siyasi tercihlerini göz önün-
de bulundurarak görevden alması yüzünden eleştirili-
yordu. Genel Seçimlerden sonra hem HÖH, hem BSP 
partileri tarafından Kolev’in görevden alınacağına dair 
söylentiler vardı. 

İki parti (HÖH-BSP) Kolev’in makamına kimin ge-
çeceği konusunda anlaşamadılar. HÖH eski Kırcaali 
Belediye Başkanı ve milletvekili Rasim Musa’yı bu gö-
reve gelmesini önerdi. Fakat sonuçta BSP’nin favorisi 
Saşka Trıpkova Kolev’den görevi devraldı. 

Bulgaristan ile Türkiye, 
ortak sınır devriyeleri 

oluşturacak
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin, Bul-

garistan ile Türkiye’nin ortak sınır devriyeleri oluştu-
racağını açıkladı.

Kristian Vigenin, 24 Çasa gazetesine verdiği mü-
lakatta, ortak sınır devriyeleri kurulması konusunda 
Bulgar-Türk komisyonunun Sofya’da bir araya gele-
rek ortak hareket planı üzerinde çalışma yapacağı-
nı belirtti. Görüşmeye Bulgaristan tarafından İçişleri 
Bakanlığı yetkililerinin katılacağını, çünkü hudutun Sı-
nır Polisi tarafından korunduğunu hatırlatan Vigenin, 
ortak sınır devriyelerini oluşturacak temelin netleşti-
rileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Vigenin, aynı zamanda mülteci 
akınına karşı Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan or-
tak sınırların izlenmesi için üçlü merkez kuracağını 
söyledi.

Irkçı Ataka partisi, Türkiye sınırında tel 
örgü değil, duvar örülmesini istiyor

Bulgaristan’ın kaçak gi-
rişleri önlemek amacıy-
la Türkiye sınırına inşa 
edeceği tel örgüyle ilgili 
olarak ırkçı Ataka partisi 
milletvekili Magdalena 
Taşeva Bulgaristan Ulu-
sal Televizyon’da (BNT), 
“Hükümet, tüm Bulgaris-
tan sınırına tel örgü değil, 
duvar kaldırmalı ve böyle-
ce ülkeye yönelik mülteci 
akınına son vermeli” diye 
kaydetti.

Taşeva, milliyetçilerin 
İçişleri Bakanı Tsvetlin 
Yovçev’in sorunu hallet-
mek için Türkiye arası 
sınırı kapatmak isteme-
diğinden dolayı istifasını 
istemeye devam edecek-
lerini belirtti. 

Aşırı milliyetçi Taşeva 
BNT ekranlarından, “Ar-
tık 9 bini aşan kaçak Su-

riyelileri sınır dışı edelim” 
diye çağrıda bulundu. 

Suriye kökenli kurumsal 
iletişim (PR) uzmanı Nidal 
Algafari ise Taşeva’nın 

söylediklerinin tam tersini 
söyledi. Algafari, ülkeye 
giriş yapan mültecilerin 
uluslararası anlaşmalar 
yüzünden ne Türkiye’ye, 
ne de Suriye’ye iade 

edilemez olduğunu izah 
etti. 

F a k a t  A l g a f a r i , 
Bulgaristan’ın daha fazla 
mülteci kabul edilemez 

durumda olması sebe-
biyle sınırı kapatmasının 
kaçınılmaz bir şey oldu-
ğunu düşünüyor. 

Aşırı milliyetçi milletve-
kili, “İki yıldır milli güven-

liğimiz tehlike altında ve 
bunu 20 yaşındaki Viki’ye 
yapılan saldırı da gözler 
önüne serdi” diye ileri 
sürdü.

Taşeva, Bulgaristan’a 
gelen mültecilerin aslın-
da hapis kaçağı, terörist, 
seri katiller olduklarını id-
dia etti.

Algafari, “En az bir toplu 
katliam kanıtlayabilir misi-
niz?”, diye itiraz ederek, 
ülkeye gelen Suriyeli mül-
tecilerin aslında savaşın 
dehşetinden kaçtıklarının 
altını çizdi. 

Magdalena Taşeva, he-
kim olarak kendini tanıtan 
yabancılar mülteci kamp-
larına girerken, kendisine 
mülteci kamplarına gir-
meye izin verilmemesin-
den yakındı. 

            Kırcaali Haber

HÖH, Türkiye sınırına tel örülmesine karşı
Üyelerinin büyük bir bö-

lümünü Türklerin oluştur-
duğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Partisi (HÖH), 
göçmenlerin yasa dışı 
geçişlerini önlemek ama-
cıyla Türkiye sınırına tel 
örgü örülmesine karşı 
çıktı.
Partinin basın merke-

zinden yapılan açıkla-
maya göre, Brüksel'de 
bir günlük temaslarda 
bulunan Lütvi Mestan, 
Avrupa Parlamentosu 
(AP) Liberal Grup Baş-
kanı Guy Verhofshtat 
ile görüşmesi sırasında, 
Türkiye sınırının kapatıl-
ması, sınıra beton engel-

ler konulması ve tel örgü-
ler çekilmesi fikrine uzak 
durduklarını belirtti.
Mestan, Bulgaristan'ın 

Mülteciler Konvansiyo-
nuna göre yükümlülük-
lerini yerine getirmesi 
ancak destek görmesi 
de gerektiğini kaydetti.
Bu arada, Bakanlar 

Kurulu tarafından 16 
Ekim'de alınan karar 
doğrultusunda Türkiye sı-
nırının Elhovo bölgesine 
30 kilometre uzunluğun-
da yapılması öngörülen 
3 metre yüksekliğindeki 
tel örgü germe çalışma-
ları devam ediyor. Ordu 
birliklerine ait dozerler, 
tel örgünün çekileceği 
güzergahta yol açma 
çalışmaları yapıyor.
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Nuri Turgut Adalı ve Ömer Osman 
Erendoruk'un İsimleri Parklara Verildi

Gaziemir Belediye -
si, Balkan göçmenlerin 
yoğun olarak yaşadığı 
Sarnıç’ta yaptığı parkla-
ra Bulgaristan’daki Türk-
lük hareketine öncülük 
etmiş liderlerin isimle-
rini verdi. Nuri Turgut 
Adalı ve Ömer Osman 

Erendoruk’un isimlerinin 
verildiği parklar törenle 
hizmete açıldı.
Törende konuşan Ga-

ziemir Belediye Başkanı 
Halil İbrahim Şenol, “Böl-

gede yaşayan halkın, 
öğretmenlerin ve Balkan 
Göçmenler i Derneği 
(Bal-Göç) Sarnıç Şubesi 
yetkililerinin isteği üzeri-
ne parklara Nuri Turgut 
Adalı ve Ömer Osman 
Erendoruk’un isimlerini 
verdik. Bulgaristan’da 

yaşayan soydaşlarımızın 
kültürlerini özgürce yaşa-
yabilmeleri için mücadele 
vermiş bu insanların ge-
lecek nesiller tarafından 
tanınmasını amaçlıyoruz” 

dedi.
Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin kültürlerini öz-
gürce yaşayabilmeleri 
için mücadele vermiş 
ve dönemin Bulgaris-
tan yönetimi tarafından 
baskı, şiddet ve sürgüne 
maruz kalmış Nuri Tur-
gut Adalı’nın ismi Sarnıç 
Hürriyet Mahallesi 1066 
Sokak’taki parka, Ömer 
Osman Erendoruk ismi 
ise 1101 Sokak’taki par-
ka verildi.
GÖÇMEN DERNEK-

LERİNDEN ÜST DÜZEY 
KATILIM
Sarnıç’ta yaşayan va-

tandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği açılış lara 
göçmen derneklerinin 
temsilcileri de katıldı. 
Törenlere CHP Gaziemir 
İlçe Başkanı Umut Tekin, 
MHP İzmir İl Başkan Yar-
dımcısı Selahattin Şahin, 
Batı Trakya Türkleri Der-
neği İzmir Şube Başkanı 
Aydın Özen, Bulgaristan 
Hak ve Özgürlükler Par-
tisi Ege Bölge Sorumlusu 
İsmail Vatansever, Bal-

kan Göçmenleri Derne-
ği Sarnıç Şube Başkanı 

Ferdi Dereli katıldı.
ÖMER OSMAN EREN-

DORUK KİMDİR?
Ömer Osman Erendo-

ruk 1934 yılında Kırcaali 
ilinin Koşukavak ilçesinin 

Karakuz Köyü doğum-
ludur. 1955’ten 1980’e 

kadar Türkçe öğretmen-
liği yaptı. Bulgaristan’da 
Türklere yapılan baskı ve 
zulme kalemiyle karşılık 
verdi. Türkçe yazdığı ro-
man, piyes, şiirleri poli-

sin eline geçince hapse 
girmek zorunda kalan 
Erendoruk, 1989 yılın-
da Türkiye’ye sığındı. 
Türkiye’de Türkçe öğret-
menliği yapan Erendo-
ruk, 2006 yılında hayata 
gözlerini yumdu.
NURİ TURGUT ADALI 

KİMDİR?
Nuri Turgut Adalı, 1922 

yılında Bulgaristan’ın 
Kırcaali ilinin Kirkova il-
çesinin Adaköy köyünde 
doğdu. Öğretmenlik ve 
yazarlık yapan Adalı’nın 
hayatının büyük kısmı 
hapishanede ve kamp-
larda geçti. 1989 yılında 
Bulgaristan’dan sınır dışı 
edilen Adalı Türkiye’ye 
sığındı. Dönemin Bulga-
ristan yönetimi tarafından 
baskı, şiddet ve sürgüne 
maruz kalan Nuri Turgut 
Adalı, 2004 yılında haya-
ta veda etti.
  İhlas Haber Ajansı

Başevo camisinin onarımı için 
1 500 Türk Lirası bağışlandı
Manisa’nın Turgutlu 

şehrinde yaşayan 71 ya-
şındaki İsmail Hacıoğlu, 
Ardino’nun Başevo (Hal-
lar) köyünde bulunan ca-

miye 1 500 Türk Lirası 
(1 050 leva) bağışında 
bulundu. Bağışlanan 
para, şu anda camide 
süren onarım için inşaat 
malzemeleri alınmasına 
harcanacak. 
İsmail Hacıoğlu, her 

yıl Ramazan ve Kurban 
Bayramlarında köyü-
ne geliyor. 1978 yılında 
Türkiye’ye göç ettiğini 

paylaştı. “Komşularımın 
camide yapılan onarım 
için gerekli yardım çağ-
rısına büyük memnuni-
yetle katıldım” diye ifade 

etti. 
Köy muhtarı Müren 

Sali, caminin onarımı 
için şu ana kadar 3 000 
leva’dan fazla para ba-
ğışı yapıldığını bildirdi. 
Bağışlar, köy sakinleri, 
Türkiye’ye göç etmiş 
vatandaşlar, İngiltere 
ve Hollanda’da gurbette 
olanlar tarafından yapıl-
dığını ve onların saye-

sinde 25 metre yüksek-
liğinde minare kurulaca-
ğını belirtti. 
Müren Sali kendi ve 

Başevo halkı adına, tüm 

yardımseverlere duyar-
lılık gösterip yardım eli 
uzattıkları için teşekkür 
etti. Muhtar, Ardino Be-
lediye yönetimini temsil 
eden Resmi Murat ’a 
cami minaresinin kaba 
inşaatı için gereken ag-
rega dolgu malzemesi 
alınması için sağladık-
ları kaynaklar için kalbi 
şükranlarını sundu. 

leketinizde ağırlamak-
tan büyük onur duy-

duk. Yıllar önce bura-
dan göç edip başka 
bir ülkede olmanıza 
rağmen memleke -
tiniz, anavatanınızı 
unutmadınız. Sizleri 
Karaman’ımızda gör-
mekten mutluluk duy-
dum. Önümüzdeki 
Türk Dil Bayramı et-
kinlikleri çerçevesin-
de sizleri de aramızda 

görmek isteriz.”
Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis 
ise, Karaman’da ol-

maktan büyük mut-
luluk duyduklarını 
belirterek, “Burada, 
kendi öz vatanımızda 
olmaktan büyük mut-
luluk duymaktayız. 
Karaman’a ayak basar 
basmaz manevi bir 
duygu oluştu içimizde. 
İnanın tarif edilemez 
bir duygu. Karaman 
çok özel ve bizim için 

manevi değeri olan bir 
bölge. Asırlar öncesi 
atalarımız buradan 
Kırcaali’ye göç ettmiş-

ler. Biz Karamanlıyız 
ve kendi şehrimizde 
olmaktan dolayı çok 
mutluyuz” dedi.
Karaman Beledi -

ye Başkan Yardımcı 
Ünüvar, Azis’e çeşitli 
hediyeler verdi.
Daha sonra heyet, 

Karaman’ın tarihi ve 
kültürel mekanlarını 
gezdi.

Kırcaali’den Karaman 
Belediyesine Ziyaret

1. sayfadan devam
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Belediye Başkanı Akif Akif: Gerçek tarım üreticilerini teşvik edelim
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, köy muhtarları ve 
vekilleriyle yaptığı aylık 
görüşmesinde, Avrupa 
Birliği programlarına aday 
olunması için belediye-
nin arazi fonundan arazi 
sağlanılmasında gerçek-
ten hayvan yetiştiren ve 
toprak işleyen vatandaş-
lara öncelik verilmesini 
önerdi.

Başkan Akif, “Son yıllar-
da tarımda sadece bizim 
bölgede değil, tüm ülke-
de durgunluk görülüyor. 
Muhakkak bu özellikle 
kriz durumunda ülkenin 
ekonomisine olumsuz 
etki yapıyor. Bu sektö-
rün canlandırılmasına ve 
açık konkre reformlara ih-
tiyaç duyuluyor. Bununla 
tarım üreticilerinin teş-
vik edilmesinden başka 
ekonomide büyüme de 
sağlanacak. Momçilgrad 
Belediyesi, gerçek besici 
ve tarım üreticilerine to-

lerans verilmesini istiyor” 
diye belirtti.

Belediye Başkanı, Bul-
gar istan Belediyeler 
Birliği’nin tarım arazisi 
üzerine vergi ödenmesi-
ne ilişkin teklifinin gözden 
geçirilmesi kararından 
dolayı tebrik etti. 

“Özellikle bizim bölge-
de tarım arazilerinin par-
ça parça olması ciddi bir 
sorun ve acil olarak kon-
solidasyon gerekir. Tarım 
üreticilerine anlaşılır bir 
dille arazi konsolidas-
yonu yararlarının tarım 
arazisi pazarına olumlu 

etkisi olacağının anlatıl-
ması gerek” diye sözleri-
ne ekledi. 

Kamu özel sektör ortak-
lığının proje gerçekleştiril-
mesinde başarıyla uygu-
lanan bir model olduğunu 
belirterek, tarım alanında 
belediye ve iş dünyasının 

ortaklık yapmaları gerek-
tiğini savundu. 

Belediye’nin gelecek 
yıllarda temel öncelikleri 
arasında meyve ve seb-
ze konserve fabrikası ve 
et fabrikası açılması olup, 
bu şekilde meyve ve seb-
ze üreticiliği ve besiciliğin 
teşvik edilmesi amaçlan-
dığı biliniyor. 

Aynı zamanda Mom-
çilgrad Belediyesi, ilçe 

merkezi yakınında bu-
lunan tütün tarlalarının 
sürülmesi için traktör 
sağlayarak, yerli tarım 
üreticilerini teşvik etmek 
için ilk adımları attı. Yerel 
yönetim, AB programları 
aracılığıyla tarım alanın-
da istihdamın teşviki için 
devlet kurumlarıyla etki-
leşim sağlanması yolları 
arayacak.

         Kırcaali Haber

Türkçe Müfettişleri 
Yeniden Tayin Edilecek
2009 genel seçimlerinden sonra iktidara gelen Bori-

sov hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığının İl Müdürlükle-
rinde bulunan tüm Türkçe müfettişlerini işten çıkardı. 
Anadilinin okullarda okutulmasında büyük rolleri olan 
müfettişler yeniden tayin edilecek. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mukaddes Nalbant, 
Kırcaali Haber gazetesine verdiği bilgiye göre, konu 
ile ilgili kararın alındığını ve en yakın zamanda anadili 
müfettişleri yeniden tayin edilecek.

Mukaddes Nalbant, büyük çabalarından sonra 2. 

ve 3. sınıflar için Türkçe yardımcı ders kitaplarının da 
basılacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı, “Anadili eğitimi benim sorumlu-
luğumda olmamasına rağmen elimden geldiği kadar 
çabalıyorum. Ancak çok zor oluyor. Kitapların basıl-
ması konusunda beş yıldan beri çaba gösteriyorum. 
Nihayet 2.- 4. sınıflar için yardımcı kitaplar onaylandı 
ve okullara en kısa zamanda ulaşacak. Ayrıca anadili 
öğretmenleri artık kadrolu olacaklar” diye konuştu. 

Öte yandan okullarda Türkçe derslerinin sayıları git-
tikçe azaltılıyor. Gazetemize gelen bilgilere bakılırsa 
okul müdürleri soydaş öğrencilerin velilerine dilekçe 
imzalatıp Türkçe saatleri yerine okuldaki diğer öğret-
menlerin teklifleri üzere tarih, edebiyat, matematik gibi 
dersler seçildiği görülmekte.

Dr. Petır Beron Okulu’nda duyu bütünleme salonu açıldı
İki yıl önce sanat te-

rapisi odasının açılışın-
dan sonra Kırcaali’deki 
özel eğitim gereksinimli 
çocukların eğitildiği Dr. 
Petır Beron Okulu’nda 
Duyu Bütünleme Sa-

lonu açıldı. Salon, yıl-
lardır okula yardımcı 
olan Fransız Hyacinth 
Odyuro Vakfı’nın deste-
ğiyle donatılmıştı. Açı-
lış törenine çok sayıda 
davetli, öğretmen ve 
çocuk katıldı. Eğitimci, 
öğrenci ve ebeveynlerin 
sevincini paylaşmak için 
vakfın ve Kırcaali’deki 
Pnevmatika-Serta şir-
ketinin temsilcileri Juli-
en Rishyo ve Mariana 
Markova da törende 
hazır bulundular. Okul 

Müdürü Emiliya Mitreva, 
törene katılanlar huzu-
runda, “Uzun zamandır 
beklenen, çocuklarımı-
zın dediği gibi sihirli oda 
artık bir gerçek ve biz 
her geçen yıl okulun mo-

dernize edilip özel eğitim 
ihtiyaçları olan çocuklar-
la çalışmak için modern 
imkanlar sunmasından 
çok memnunuz" dedi.
Müdür, salonun Hol-

landa modeli üzerine 
inşa edildiğini açıkla-
dı. Salonda program 
doğrultusunda otizm, 
Down sendromlu ve ge-
lişim bozukluğu hastası 
çocuklarla çalışmalar 
yapılması planlanıyor. 
Duyu Bütünleme Salo-
nu, Kırcaali bölgesinde 

bu tipten ilk edinim, ona 
ekipman sağlanması için 
3 bin euro yatırım yapıl-
mıştır. 
Öğretmen ve öğren-

cileri yeni edinim için 
Julien Rishyo ve Maria-

na Markova’dan başka, 
Kırcaali Eğitim Müfet-
tişliği Entegre Eğitim 
Müdürlüğü’nde kıdemli 
uzman Yordanka Popo-
yaneva tebrik etti. Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’i temsilen 
Eğitim Müdürü Neli Po-
pova tebrik mektubu 
okudu ve öğretmen kad-
rosu desteğiyle salonun 
ekipmanla donatıldığı 
bağışçıları alkışladı. 
Mariyana Markova, 

“Fransız Hyacinth Odyu-

ro Vakfı, Bulgaristan’da 
ilk bağışları 2006 ve 
2007 yıllarında Plovdiv 
şehrinde yapıyor. 2008 
yılından beri çocuk esir-
geme kurumları, engelli-
ler merkezlerini destek-
lemek için bağışlarda bu-
lunuyor. Bulgar Kızılhaç 
Örgütü’nün aracılığıyla 
Yan Bibiyan Birleşik Ço-
cuk Kurumu, Huzurevi, 
Çocuk esirgeme Yurdu, 
Kırcaali Hastanesi’ne 
de yardım ediyor” diye 
bildirdi. Onun ifadesine 
göre yardımın hemen 
hemen yüzde 60’ı Dr. 
Petır Beron Okulu’na 
yapılıyor, vakıf her yıl bu 
okuldan çocukları yaz 
tatiline gönderiyor. 
Julien Rishyo, “Bağış-

larımızdan çocukların 
faydalanmalarından çok 
memnunuz ve okul ve 
başka sosyal kurumlarla 
iyi ortaklığı devam ettire-
ceğiz” dedi. 
D r.  P e t ı r  B e r o n 

Okulu’nda tüm Kırcaali 
ilinden toplam 96 çocuk 
eğitim görüyor. Bu yaz 
okul binasının bir kısmın-
da onarım yapıldı. Sınıf 
odaları, beden eğitimi 
salonu, pencere doğra-
maları yenilendi. Bu işler 
için 18 bin levadan fazla 
para harcandı. Şu anda 
okul binasının enerji ta-
sarrufu programları kap-
samında yenilenmesi 
için çaba harcanıyor.

EVN, Gorna Arda Baraj 
Projesini Başlattı

EVN elektrik dağıtım şirketi, inşaatına başlanacak 
Gorna Arda Baraj Projesi’nin çevresel etki değer-
lendirilmesi (OVOS) prosedürünü başlattı. Böylece 
ülkede en büyük su elektrik santraline ilişkin özel 
projeye adım atılmış olunuyor. Gelecek yılda barajın 
inşaatına başlanılması planlanıyor. 

170 MW gücüne sahip olacak hidroelektrik tesise 
yapılacak yatırım için 350 milyon avroluk bir maliyet 
biçiliyor. 

Ayrı ayrı yapıların inşaatı için başlıca baraj tasarımı 
ve kuruculuk alanında uzman yaklaşık 2 500 kişinin 
bir yıl süreyle işe alınması öngörülüyor. Hidroelektrik 
tesisinin kuruluşuyla Ardino, Madan, Banite, Nede-
lino ve başka yerleşim yerlerindeki işsizlik sorunun 
giderilmesi bekleniyor.
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Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi:  
En büyük sıkıntımız imam eksikliği

Sayın Basri Bey, biraz 
kendinizden bahseder 
misini? 
-Evet! Ben de Rodoplar-
da doğup yetişen biriyim. 
1977 yılında Koşukavağ’ın 
Elmalıdere (Buk) köyünde 
doğmuşum. 
İlk ve ortaokulu doğduğum 
köyde bitirdikten sonra 
Mestanlı İmam Hatip li-
sesinden mezun oldum. 
Daha sonra Sofya İslam 
Enstitüsünü 1999 yılında 
tamamladım. Yüksek li-
sans mezuniyetini kazan-
dım. 2007 yılı başlarında 
Haskovo bölge müftülü-
ğünde vakıf müdürlüğüne 
atandım. 2010 yılında böl-
ge müftüsü Faik Hocanın 
istifasından sonra bölge 
müftüsü olarak işe başla-
dım. Halihazırda çalışma-
larımı sürdürüyorum. 
Bilindiğine göre Haskovo 
“Eski Cami” Balkanlar’ın 

en eski camilerinden 
biri. Bunun tarihçesini 
anlatır mısınız? 
-Bugünkü bölge müftülü-
ğünün ikamet ettiği cami 
Osmanlı devletinin tarihi 
eserlerinden biri. Asır-
ları ardında bırakıp nice 

savaşlara şahitlik eden, 
Balkanlar’da kurulan ilk 
camidir. 1394 yılında inşa 
edilmiştir. (Hicri tarih 797 
y.) Altı asrın üstünde ayak-
ta durup dini hizmetler 
vermektedir. Aynı zaman-
da tarihi turizm açısından 

göremeye değer bir kültür 
mirasımızdır. Uzun yıllar 
ayakta duran cami mina-
resi zamana biraz düşük 
kalmış, hafiften eğrilmiş 
durumu müftülüğümüze 
alarm çaldı. Bu hususta 
kararımız eski halini koru-

mak ve o tarihi özelliğine 
dikkat çekerek yeniden 
inşa edilmesini arz ediyo-
ruz. 
Caminin uluslararası 
önem taşımasına rağmen 
Haskovo belediye başkan-
lığından minarenin tamiri 
için gerekeni alamadık. 
Proje hazırlığına başla-
yamadık. Ümit ederiz ki 
Belediye Başkanı Georgi 
İvanov en sonunda anla-
yış gösterir. Haskovo’da 
diğer ikinci cami “Çarşı 
Cami” bulunmaktadır. 
Demokrasi dönemine bir 
rastlantı olması gerek, 
1992 yılında aşırı milliyet-
çiler tarafından yakılması 
unutulmuş değildir. Yeni-
den inşaat edilmesi uzun 
sürmesine rağmen yıllar-
dan beri hizmete açıktır. 
Caminin giderlerini nasıl 
karşılıyorsunuz? 
-Müf tülüğümüzün va -
kıf gelirlerine dayanarak 
kendi yağımızla kavrulu-
yoruz. Kiralık verdiğimiz 
vakıf varlığımızdan aylık 
gelirlerimiz var. Başka bir 
kaynaklarımız yok. 
Bölge müftülüğünüz ne 
gibi sıkıntılarla karşıla-
şıyor? 
-Özellikle şunu belirtmek 
istiyorum ki, biz Müslü-
manların oturduğu köy ve 
semtlerde başlıca sıkıntı-
mız bazı köylerde imam 
yetersizliği önde gelir. Ve 
cemaatin azalması göze 
çarpar.
Bu durum karşısında 

neler yapılmalı? 
-Yanıtını zorlukla ifade 
edeceğim bir soru bu. 
Müftülüğün yönetim açı-
sından çözülecek değil. 
Daha geniş bir ortam ya-
ratmak en doğrusudur. Bu 
hususta Müslümanların 
oturduğu yerlerde toplantı-
lar düzenlemek gerekiyor. 
Bu toplantılarda faaliyet 
gösterecek yetkili görev-
lilere söz düşer. Örneğin 
köy muhtarları, belediye 
danışmanları, kültür der-
nekleri kitleşerek bu so-
ruları pekiştirmek gerekir.
Çocukların yaz tatilini 
kullanarak din dersleri al-
maları önde gelmeli. Din 
kurslarına katılan çocuk-
lar teşvik edilmeli. Buna 
çeşitli yönlerden finans 
aranmalı. İş adamları bu 
çağrıya evet derlerse ne 
mutlu yarınlarımıza. Yeri 
gelmişken şunu da ifade 
edeyim ki, Mestanlı İmam 
Hatip Lisesi’nden gönde-
rilen öğrencilere sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 
Son olarak Kırcaali Ha-
ber gazetesine sözü-
nüz? 
Gazetemizi 7 yıldır izli-
yoruz. En yeni haberleri 
oradan alıyoruz. Güney 
Bulgaristan’da günlük 
olayları en doğru şekilde 
ifade ediyor. Gönül ister 
ki, Kırcaali Haber Gaze-
tesi tüm Türk ailelerinin 
sevimli misafiri olsun. 
 Söyleşi: Bayram KUŞKU         

Mevlana'nın yedi öğüdü ve özlü yorumları
Değerli Dostlar!
Peygamber efendimiz 

Hz. Muhammed’i en iyi 
anlayanlardan, hasret 
ve özlemle eserlerin-
de bahsedenlerden biri 
Mevlana’dır. O büyük 
düşünür, ilim ve gönül 
adamı, hayatını insan 
sevgisi üzerine adamış 
hikmet membaı (kay-
nağı), büyük öğretmen- 
Mevlana Celaleddin-i 
Rumi Hazretleri.
11.yy’da yaşamış, muh-

teşem eserler ve silin-
mez izler bırakmış.
Özellikle eserlerinden 

“Mesnevi” dünyanın 
birçok diline tercüme 
edilmiş, ahlak felsefesi 
olarak okutulmuş, söz 
ve tavsiyeleri yorumlan-
maya çalışılmıştır.
“Unesco” 2007 yılını 

dünya Mevlana’yı anma 
ve anlama yılı olarak 
ilan etmiştir. Mevlana’yı 
anlamak gerek!
O’nun meşhur yedi 

öğüdünü özet mahiyet-
te yorumlayarak sizlere 
takdim ediyorum:
1. Şefkat ve Merhamet-

te güneş gibi ol – Güneş 
insanlar arasında hiç bir 
ayırım yapmadan herke-
se eşit muamelede bulu-
nur. Sizler de insanlara  
insan  oldukları için bü-
yüklere saygı, küçüklere 

sevgi gösterin. Güneş 
gibi olun, güler yüzlü ve 
tatlı sözlü olmayı ihmal 
etmeyin.
2. Cömertlik ve yar-

dım etmede akarsu gibi 
ol – akan suların arka-

sı kesilmiyor, sürekli 
bereketle akıyor- sizde 
yaptığınız yardımlardan 
usanmayın, yorulmayın. 
Suyu akması için bere-
ketlendiren Allah siz 
yardım sahibi insanlara 
da, daha büyük bereket 
lütfedecektir.
3. Başkaların ayıpla-

rını örtmede gece gibi 
ol - Gecenin her tara-
fı kapladığı gibi, sizler 
de insanların hatalarını 
örtün- gece misali kap-
layın, böylelikle Allah 
da sizlerin hatalarını 
örtsün, sizlerin mahcup 

olmanızı korusun.
4. Hiddet ve asabiyette 

ölü gibi ol - Şu üç günlük 
hayatta bu kadar hid-
detli, gururlu ve bencil 
olma! Bak ölülere on-
lardan ibret al. Onlar da 

bir zamanların otoritele-
riydiler. Ama artık kimi-
si is, kimisi iz bırakmış 
durumdalar. Sen olgun 
kişilik sahibi ol, gönül 
yap, gönül yıkanlardan 
olma!
5. Tevazu ve alçakgö-

nüllülükte toprak gibi ol 
– Toprağın üzerine her-
kes basar. Ancak toprak, 
bülbüllerin kendisine 
hayran kaldıkları güller, 
topraklardan meydana 
gelir ler. Unutmamak 
gerekir ki! Kaktüsler de 
toprak üzerinde yeşerir-
ler. Alçakgönüllü olanları 

– Allah yükseltir, gurur-
lu olanları da rezil eder. 
Öyleyse “Gül verin vere-
miyorsanız gülüverin”
6. Hoşgörülükte De-

niz gibi ol – deniz bir 
sonsuzluğu ifade eder. 
İnsan da deniz misa-
li usanmadan, yorul-
madan, hoşgörüyle 
insanlara muamelede 
bulunmalı. Olayları algı-
larken, pozitif aspekten 
algılamalı. Destek olma-
lı. Olamıyorsa - köstek 
olmamalı. Ve her insan 
yarınların umudu, ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini 
uzatan, kötülüğe dur, 
iyiliklere haydin gelin 
diyen delikanlılar olarak 
düşünülmesi gerekir her 
insanı! İnsana insan ol-
duğu için değer verilme-
lidir!
7. Ya olduğun gibi gö-

rün, ya da göründüğün 
gibi ol – yapmacık dav-
ranışları bırak, sen sen 
ol, kendi tabiatını yaşa. 
Birlerine taassup içinde 
benzemeye çalışma. 
Her insandan ancak 
güzel yönleri al. Kalbin 
ayrı, dilin ayrı olmasın.
Özü- sözü bir olanlar-

dan ol.
Hz. Mevlana’yı rahmet 

ve minnetle anıyoruz.
    Beyhan MEHMED
     Kırcaali Müftüsü

Eski başbakan Stanişev’e 
soruşturma

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tsatsarov, 
ülkenin eski Başbakanı Sergey Stanişev'in milletveki-
li olarak sahip olduğu dokunulmazlığın kaldırılmasını 
talep etti.

Talebin, Başbakan Plamen Oreşarski'nin koalisyon 
hükümetini destekleyen Bulgaristan Soyalist Partisi 
(BSP) ve Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa 
Sosyalistler Partisi (PES) lideri Stanişev'in yargıla-
masını kolaylaştırılacağı belirtildi.

Stanişev'in, başbakan olduğu dönemde 7 adet gizli 
belgenin Bakanlar Kurulu arşivinde kaybolmasıyla 
ilgili mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, görevini ihmal eden 
Stanişev'un söz konusu belgelerin ortadan kaybol-
masına neden olduğunu savundu. BSP lideri Stani-
şev, daha önce yaptığı açıklamada, davanın "kısa 
posedürle" bakılmasını talep etmiş, kendisinin mah-
kemeyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade 
etmişti.

Soruşturma konusu olan belgeler arasında Devlet 
Milli Güvenlik Servisi'nin üç, İçişleri Bakanlığı'nın iki 
ve NATO ile Bulgaristan Savunma Bakanlığı'na ait 
"gizli" mühürlü birer rapor da yer alıyor. Sergey Sta-
nişev, 2005-2009 döneminde başbakanlık görevini 
yürütmüştü. 
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Filibe’de Sema Gösterisine Büyük İlgi
24.10.13 Perşembe ak-

şamı saat 18 ‘de, Filibe 
"Boris Hristov" Kültür 
Merkezinde, T.C. Filibe 
Başkansolosluğu’nun 
himayesinde İstan -
bul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu’nun, “ Mevla-

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
 13 Ноември 2013    Година: 7            Седмичен вестник за актуални новини              Брой: 43 (207)  Цена 0,50 Лв.

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

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

473 Yıllık Tarihi Cami Yeniden Hayat Buldu

na muhabbeti çerçeve-
sinde  bir sema gösteri-
si” düzenlendi. 550 kişi 
kapasiteli salon tama-
men doldurulmuş, takri-
ben 300 kişilik bir grup 
gösteriyi ayakta izlemek 
zorunda kaldı.

Filibe Başkonsolosu 
Sn. Şener Cebeci se-

lamlama konuşmasın-
da “Hz. Mevlana’nın 

özellikle dünya çapında 
tanınan ve sevilen bir 
gönül adamı, erdem öğ-
reticisi olduğunu vurgu-
layarak Filibelilerin Hz. 
Mevlana’ya teveccühle-
rinden memnun olduğu-
nu, ayakta izleyenlerin 
hayli fazla olması nede-
niyle bir taraftan üzüldü-
ğünü, bir diğer taraftan 
da sıcak bir hava şart-
larında tekrar açık alan-
da programın icra edil-
mesini düşüneceklerini 
vurguladı.
Programın gerçekle-

mesinde emeği geçen 
kurum ve kuruluşlara 
şükranlarını arz etti.
Ardından Mevlevilik ve 

Sema gösterisi ile ilgili 
bilgiler verildi.
Katılımcılara huzurlu ve 

keyifli anlar sunuldu. İlgi 
ve alakadan dolayı Eski 
Filibe’deki Osmanlı Mev-
levi hanede gösteri ikinci 
kez tekrar edildi.
          Kırcaali Haber

Bursa Osmangazi Belediye-
si, Bulgaristan’ın Gerlova böl-
gesinde 473 yıllık tarihi camiyi 
restore edip törenle hizmete 
açtı.
Balkanlar’da bulunan Os-

manlı eserlerine sahip çı-
kan Osmangazi Belediyesi, 
Bulgaristan’ın Gerlova bölge-
sinde 473 yıllık Osmanlı mirası 
camiyi restore ederek hizmete 
açtı. Kosova, Makedonya, Yu-
nanistan, Bosna Hersek, Bal-
kan coğrafyasındaki bir çok 
ülkede, tarihi eserlerin resto-
rasyon çalışmalarını yapan 
Osmangazi Belediyesi çalış-
malarına devam ediyor.
Osmangazi Belediyesi önder-

liğinde Osmangazi Belediyesi 
Başkan Vekili İsmail Kuş ve 
AK Parti İl Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Gürses tarafından 
Bulgaristan’ın Gerlova bölge-
sinde Osmanlı Döneminde 
yaptırılan 473 yıllık tarihi Camii 

restore edilerek hizmete açıl-
dı. 2 ayda tamamlanan resto-
rasyonun ardından camiinin 
açılışına Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, DO-
SAB Yönetim Kurulu Başkanı 

Feridun Kahraman, Osmanga-
zi Belediyesi Başkan Vekili İs-
mail Kuş, Türkiye Cumhuriyeti 
Burgaz Konsolos yetkilileri ve 
Hürriyet ve Şeref Halk Partisi 
Genel Başkanı Korman İsma-

ilov katıldı.
“ECDAT YA -

DİGARLARINA 
SAHİP ÇIKIYO-
RUZ”
Osmangazi Be-

lediye Başkanı 
Mustafa Dündar, 
Bursa’yla güçlü 
bağları bulunan 
Balkanların her 
köşesinde Osman-
gazi Belediyesi’nin 
izlerine rastlama-
nın mümkün oldu-
ğunu belirtti.
Ba lkan lar ’dan 

Kafkaslara kadar 
uzanan Türk coğ-
rafyasında örnek 

projelere imza at-
tıklarını aktaran Dündar, şöyle 
devam etti: “Balkan ülkelerinin 
hepsinde kardeş belediyeleri-
miz var bu kardeş belediyele-
rimizden ikisini ziyaret için Ra-

mazan ayında Bulgaristan’da 
iftar programı düzenledik ve 
bu yoldan geçerken Osmanlı 
ecdat yadigarı bu camiyi gör-
dük. Yıkılmaya yüz tutmuş ha-
lini görünce vakit kaybetme-
den restorasyon çalışmaları-
na başladık ve kısa bir sürede 
hizmete açtık.”dedi.
Törenin ardından Kotel Bele-

diyesine bağlı Küçükler köyü-
ne geçen Başkan Dündar DO-
SAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Feridun Kahraman tarafından 
köye yaptırılacak olan Rafet 
Kahraman camisinin temel 
atma törenine katıldı.
Törende Konuşan Kahraman 

“Bu köyde cami olmadığını 
öğrendiğimizde gereken ça-
lışmaları başlattık ve caminin 
temelini bugün atıyoruz, ayrıca 
bu köye yapılacak ilk cami ol-
duğu için ise ayrıca mutluyum” 
diye konuştu.
           Cihan Haber Ajansı


