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Yarışmanın kapsamı:
Filibe’de yerleşik Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü, “15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü” vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliğinin himayelerinde, T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nun 
ve T.C. Burgaz Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla, ayrıca, Kuzey 
ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri Derneği ve Kültürel Etkileşim Der-
neğiyle işbirliği içinde “Vatan ve Demokrasi” konulu ödüllü şiir, 
makale ve hikaye yarışması düzenlemektedir.

Yarışma “7 – 20” ve “21-77” yaş grupları için şiir, hikaye ve 
makale türlerinde düzenlenmektedir. Yarışmada dereceye giren 
eserler T.C. Sofya Büyükelçiliği facebook sayfasından yayınla-
nacaktır.

Kazanan yarışmacılara, laptop, tablet, akıllı saat ve birçok diğer 
sürpriz hediye takdim edilecektir. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği’nin 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ne davet edi-
leceklerdir.

7’den 77’ye herkesi katılmaya davet ediyoruz.

Yarışmaya katılım şartları:
- Yaş: 7 - 20 ve 21-77
- Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2020
- Başvuru Posta Adresi: T.C. Filibe Başkonsolosluğu, “Filip Ma-

kedonski” No:10, Filibe
- Başvuru Elektronik Posta Adresi: nebettepe@gmail.com; 

kadriye@yahoo.com
- Ayrıntılı bilgi ve sorular için Telefon: 032-275166, 0886 002394
- Yarışmaya her yarışmacı, Türkçe veya Bulgarca en fazla üç 

eserle katılabilir.
- Lütfen kendi eserlerinizi gönderiniz! Başvuruların eserlerin 

“gerçek sahipleri” tarafından yapılması esas olup, başkası tara-
fından kaleme alındığı tespit edilen başvurular değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.

- Yarışmacıların eserlerini gönderirken ad-soyad, yaş, okul-ku-
rum ismi ve irtibat bilgilerini mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

İlhan Küçük, AB - Türkiye 
Dostluk Grubu Açılışına Katıldı

Avrupa Parlamentosu (AP), AP 
Muhafazakarlar ve Reformcular 
grubu üyesi Polonyalı AP Millet-
vekili Ryszard Czarnecki'nin ön-
derliğinde AB-Türkiye Dostluk 
Grubu kuruldu. Grubun açılışı 
Türkiye'nin de temsil edildiği on-
line bir törenle gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 
arasında tam üyelik sürecine 
olumlu katkılar yapması ama-
cıyla, Başkanlığını Polonyalı 
AP üyesi Ryszard Czarnecki'nin 
üstlendiği ve AP milletvekille-
ri tarafından desteklenen yeni 
bir grup kuruldu. AB - Türkiye 
Dostluk Grubu adı verilen gru-
bun çalışmalarına başlaması 
münasebetiyle online bir açılış 
töreni düzenlendi.

Törene, Dış iş ler i  Bakan 
Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)'yi AB Uyum Komisyonu 
ve AP - Türkiye Karma Parla-
mento Komisyonu (KPK) üyeleri 
temsil etti. Törene, Türkiye'nin 
AB Nezdinde Daimi Temsilcisi 
Kemal Bozay da katıldı.

AB-Türkiye Dostluk Grubunun 
başkanlığını üstlenen Polonyalı 
AP üyesi Ryszard Czarnec-
ki açılışta yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin AB için önemli bir 
ülke olduğunun altını çizdi. 
Czarnecki, "Türkiye doğu ile 
batının, Asya ile Avrupa'nın köp-

rüsüdür. AB olarak Türkiye'ye 
ihtiyacımız var. Bu grubun ça-
lışmaları ile AB ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
katkı yapmak istiyoruz" dedi.

Törene katılan ve gruba destek 
veren AP Bulgaristan milletveki-
li İlhan Küçük ise AB üyelik sü-
recindeki kazanımların özellikle 
Türk gençleri için büyük katkı-
lar sunacağını, ayrıca Gümrük 
Birliği konusunun da grubun ilgi 
göstereceği temel konular ara-
sında olduğunu belirtti.

Online törene TBMM adına ka-
tılan heyette yer alan AK Parti 
Milletvekili ve AP - Türkiye KPK 
Eş Başkanı İsmail Emrah Ka-
rayel, AK Parti milletvekili ve 

TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım Gülpı-
nar ile KPK üyesi milletvekille-
ri Sibel Özdemir, Arzu Erdem, 
Ravza Kavakcı Kan ve Aylin 
Cesur törende söz alarak AP ve 
TBMM arasında kurulan bu yeni 
gruptan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, sığınmacı krizi ve 
terörle mücadele konusunda AB 
ile Türkiye arasında daha verim-
li bir işbirliği çağrısı yaptılar.

Yeni kurulan AB - Türkiye 
Dostluk grubunun AB kurum-
larında kültürel etkinlikler dü-
zenlemesi bekleniyor. Grubun 
genel sekreterliğini AP siyasi 
danışmanlarından İpek Tekde-
mir yürütecek.

Olağanüstü salgın durumu 15 Temmuz’a kadar uzatıldı
Başbakan Boyko Borisov, 

Bakanlar Kurulu toplantısında 
olağanüstü salgın durumunu 
15 Temmuz'a kadar uzatıldı-
ğını açıklandı.
Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, 

"Bu dönemde yeni veya eski 
sıkı önlemler almayacağız" 
dedi. Sosyal mesafe ve kişi-
sel hijyen gereksinimlerinin 
yürürlükte kaldığını vurgula-
dı. Kontrol büyük ölçüde ar-
tırılacak.
Ananiev, 9 Haziran'dan bu 

yana koronavirüs hasta ve ta-
şıyıcı sayısındaki artışın 3,2 
kat olduğunu açıkladı. Bu-
nunla birlikte, önemli ölçüde 

daha fazla test yapıldı. Daha 
önce, günlük sayıları yaklaşık 
1.200 idi, şuan ise 2.000'in 
üzerinde.
Başbakan, eğer insanlar 

stadyumlar-
da ve gece 
kulüplerinde 
mesafelerini 
ko r umaya 
ve zorunlu 
maske tak-
maya baş-
lamazlarsa, 
y e n i d e n 
kapanmala-
rına neden 
olabileceği 
konusunda 

uyardı.
Başbakan Borisov, "Demok-

rasi disiplinli insanlar içindir" 
dedi.              Kırcaali Haber
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Kırcaali, Bulgaristan halkı için 
cazibe merkezi haline geldi
Sofya kenti artık ülke 

halkı için ana cazibe 
merkezi değildir. Ulusal 
İstatistik Enstitüsü (NSİ) 
verilerine göre, 2019 yılı 
nüfus artışı açısından 
Kırcaali ili birinci sırada 
yer alıyor. Bu durum, Pi-
yasa Ekonomisi Enstitü-
sü tarafından hazırlanan 
analiz raporunda büyük 
sürprizlerden biri olarak 
nitelendirildi.

Nüfus artışı, insan göç-
lerini yansıtıyor – yerleşen 
kişi sayısından göç eden 
kişi sayısı çıkarılınca ka-
lan sayı, yani insanların 
bir veya başka bir yerle-
şim yerine karşı tutumla-
rını yansıtıyor. Ülkemizde 
geleneksel olarak ilçe-
lerin büyük bir kısmının 
nüfus artış hızı düşüktür, 
yani göç edenlerin sayısı, 
yerleşenlerin sayısından 
daha fazladır, çünkü sa-
dece en büyük ve bazı 
özelliklere sahip ilçeler 
daha fazla insanı çekme-
yi başarmaktadır. Ancak 
2019'da bazı eğilimlerin 
yoğunlaşmasının ve bazı 
sürprizlerin ortaya çıkma-
sının sonucu olan ciddi 
değişimler var.

2019 yılında ülkede 97 
ilçenin nüfus artışı pozi-
tiftir. 2015 yılında oldu-
ğu gibi, yerel seçimlerin 

yapıldığı bir yılda, bazı 
insanlar adres kaydını 
yeni bir yerleşim yerine 
yaptırdıklarından dolayı 
daha fazla hareket var. 
Ancak seçim etkisinin 
ötesindeki eğilimler daha 
ilginç görünüyor. Mutlak 
anlamda Sofya Büyükşe-
hir ilçesi 3230 kişi ile yine 
nüfus artışı açısından li-
der konumundadır, ancak 
Kırcaali ve komşu ilçeler 
artık başkentin önüne 
geçmeye başladı.

2019 yılında Kırcaali 
ilinde nüfus artış hızı 5 
888 kişi yükseldi. Kırca-

ali ilçesi nüfusu 1483, 
Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi 
nüfusu 1263 kişi, Cebel 
(Şeyhcuma) ilçesi nüfusu 
959 kişi, Ardino (Eğride-
re) ilçesi nüfusu 801 kişi, 
Krumovgrad (Koşukavak) 
ilçesi nüfusu 745 kişi ve 
Momçilgrad (Mestanlı) il-
çesi nüfusu 601 kişi arttı.

Mutlak nüfus artış hızı 
bakımından ülkedeki ilk 
10 ilçeden 6'sı Kırcaali 
ilinde yer alıyor. Piyasa 
Ekonomisi Enstitüsünün 
raporunda büyük nüfus 
artışının hiçbir şekilde 
sadece yerel seçimlerin 

etkisi sonucunda olmadı-
ğı ve 2018 yılında da bu 
ilçelerde büyük bir nüfus 
artışı olduğu belirtildi.

Filibe kentinin çevresin-
deki bölge de olumlu bir 
eğilim gözlenmektedir. 
2018'de şehir çevresin-
deki küçük ilçelerde eği-
lim pozitiften ziyade ne-
gatiftir, ancak 2019'da bu 
eğilim tersine dönmüştür. 
1784 kişilik artışla Filibe 
ilçesi, mekanik nüfus ar-
tışı en yüksek olan ilçe 
olmaya devam ediyor.

Kuzeydoğuda, özellikle 
Şumnu bölgesinde de in-

san akını gözleniyor. 2019 
yılında nüfus artış hızının 
502 kişilik artış gösterdiği 
Şumnu ilçesi artık tren-
di sürekli olarak tersine 
çeviriyor. Varna ilçesinin 
nüfus artış hızı da gele-
neksel olarak yüksektir. 
Varna ilçesinin nüfusu 
2019’da 350 kişi arttı.

Nüfus artış hızı bakı-
mından ilçe sıralamasın-
da son sıralarda yer alan 
Sliven (İslimye) ilçesinin 
nüfusu 1053 ve Plevne 
ilçesinin nüfusu 843 kişi 
azaldı. Nüfusu 698 kişi 
azalan Sviştov ilçesi de 
son sıralarda yer alıyor. 
Genel olarak çoğu insa-

nın kaybolduğunu yan-
sıtan ülke haritasındaki 
daha beyaz noktalar tek-
rar kuzeye doğru daha 
çok yoğunlaşıyor. Bazı 
küçük istisnalar dışında 
Vidin'den Loveç (Lofça) 
ve Plevne'ye kadar uza-
nan bölgede yer alan 
yerleşim yerlerinde sü-
rekli olarak yerleşmelere 
göre daha fazla göçler 
gözlenmektedir. Rusçuk 
ilçesi de dahil olmak üze-
re Tuna Nehri bölgesinde 
yer alan ilçelerin nüfus ar-
tışı negatif olsa da, Veliko 
Tırnovo'dan Varna'ya uza-
nan bölgede nüfus artışı 
daha pozitiftir.

Okul öncesi eğitim, 4 yaşındaki 
çocuklar için zorunlu olacak
Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanununda değişiklik 

içeren yeni bir kanun teklifine göre online öğrenme, 
olağanüstü durum olmaksızın da eğitim sürecinin bir 
parçası haline gelecek. Okul öncesi eğitim, 4 yaşındaki 
çocuklar için zorunlu olacak. Bu amaçla yeni anaokul-
ları yapılacaktır.

Söz konusu kanun teklifi, Bakanlar Kuruluna sunuldu. 
Değişikliklerin, okullar kapandığında tarım arazilerinin 
kaybedilmesinin önlenmesi, 4 yaşındaki çocuklar için 
zorunlu okul öncesi eğitim uygulanması ve e-öğrenme 
uygulamalarının kullanımı olmak üzere üç yönde olma-
sı öngörülüyor.

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında, ”Elve-
rişsiz hava koşulları ve grip salgını nedeniyle okulla-

rın tatil edildiği 
o l a ğ a n ü s t ü 
durumlarda, 
okullar derhal 
online öğren-
me uygulama-
sına geçmeli-
dir. Aynı şey, 
bacak veya kol 
kırılması ya da 

ailevi nedenlerden dolayı devamsızlık yapan öğrenciler 
için de geçerlidir. O zaman öğretmen gerçek sınıfta 
ders verirken çocuk, sanal sınıf aracılığıyla evden der-
se katılabilir, yani hem bizzat katılımlı eğitim hem de 
online eğitimden bahsediyoruz” dedi.

Vılçev,”Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), 4. sınıftan 
sonra ders saatlerinin % 20'sine kadarının elektronik 
ortamda uzaktan eğitim şeklinde uygulanmasına izin 
verecek. Bu günde bir saat demektir, iki vardiyalı okul-
lar için uygun bir seçenektir, çünkü böylece çocukların 
çok erken okula gelmelerine veya akşam geç saatlerde 
eve gitmelerine gerek kalmayacak. Okullar bunun daha 
iyi sonuçlara yol açtığını ve hiçbir öğrencinin öğrenme 
sürecinin dışında kalmayacağını kanıtlamak zorunda 
kalacak” diye ekledi.

Belediyeler, 2023-2024 eğitim öğretim yılına kadar 
4 yaşındaki çocukların da anaokuluna gitmesini sağ-
lamalıdır.

Sofya Büyükşehir Belediyesi dahi tüm belediyelerin, 
bakanlığa mevcut anaokullarının tüm 4 yaşındaki ço-
cukları kapsamaya yetecek kapasiteye sahip olduğu 
güvencesini verdiği anlaşıldı.

Ancak okul öncesi eğitimin 4 yaşındaki çocuklar için 
zorunlu olması, küçük çocuklar için yer sıkıntısını daha 
da derinleştirecek. MON, açığı 210 milyon leva mali-
yetli yeni bir programla telafi edecek. Öngörülen fonla 
3 yıl içinde yaklaşık 15 yeni okul inşa edilecek.

Sofya'daki Yüksek İslam Enstitüsünde 
yeni öğrenci kayıtları başladı
Sofya'daki Yüksek İs-

lam Enstitüsünde (YİE), 
2020/2021 yeni akademik 
yılı yeni öğrenci kayıtları 
resmen başladı. Üniversi-
teye giriş sınavı, başkent-
te Vrajdebna semtinde 
bulunan YİE binasında 1 
Temmuz 2020 Çarşamba 
günü saat 09:00'da yapı-
lacak.

Yüksek eğitim kurumu 
yönetiminin verdiği bilgiye 
göre, üniversiteye giriş sı-
navı yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki bölümden oluşu-
yor. Yazılı sınav, teorik sı-
nav (40 sorulu test) sözlü 
sınav ise Kur’an-ı Kerim 
okuma da içeren adayla 
mülakat yapmaktan iba-
rettir. 2020/2021 eğitim 
öğretim yılı için öğrenci 
kotası örgün eğitim prog-
ramına yönelik 25 kişi, 
açık eğitim programına 
yönelik de 25 kişidir.

YİE Rektör Yardımcısı 
Aydın Ömerov, grandmuf-

ti.bg haber sitesine verdi-
ği röportajda, ”Üniversi-
teye giriş sınavı İslam’ın 
esasları, imanın esasları, 

namaz, abdest ve inanç 
olmak üzere temel İslami 
bilgiler üzerine olacaktır. 
Öğrenci adaylarının se-
viyesinin belirlenmesin-
de bize yardımcı olacak 
birkaç ek soru da sor-
mayı öngörüyoruz” diye 
kaydetti. Ömerov’un ifa-
desine göre, açık eğitim 
programı adaylarından, 
tam zamanlı derslerinin 
dönem başına üç hafta 

olması göz önünde bulun-
durulduğunda önceden 
kurulmuş bir bilgi temeli 
yoksa yetersiz olmasın-

dan dolayı Kur'an-ı Kerim 
okuma konusunda iyi bir 
düzeyde temel bilgilere 
sahip olduğunu gösterme-
leri beklenmektedir.

Ömerov,”Üniversiteye gi-
riş sınavına hazırlık yap-
mak için öğrenci adayları 
YİE’nin web sitesi üze-
rinde indirilebilen sınava 
hazırlık rehberinden fay-
dalanabilirler. Bilal Dar-
can ve Selim Gazi’nin 

tercüme et t iğ i  Ömer 
Öztop’un “İmanın Temeli 
ve İslam'da İbadet” isimli 
Bulgarca ve Türkçe olmak 
üzere iki dilde yazılmış ki-
tabı da giriş sınavına ha-
zırlanmak için ek literatür 
olarak kullanılabilir” diye 
ekledi.

Giriş sınavı sonucunda 
yapılacak sıralamadan 
sonra boş kalan konten-
jan olması halinde YİE 
yönetimi, kontenjanın dol-
ması amacıyla eylül ayın-
da ikinci bir giriş sınavı 
düzenlenmesi öngörmek-
tedir, ancak sınav tarihi 
daha sonra açıklanacak.

1 Temmuz’da yapılacak 
giriş sınavına katılacak 
her bir öğrenci adayının 
YİE Sekreterliğini araya-
rak bunu bildirmesi arzu 
edilir. Adayların sınav 
günü lise mezun diplo-
masını ve kimlik kartını 
göstermeleri gerekir.

                Kırcaali Haber
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“SAÇKAYASI”* Nesneler, olaylar, ki-
ş i l e r  ( k a r a k t e r l e r ) 
güzergâhından çocuklu-
ğuna yolculuk etmeyen var 
mı? Bilmem! İnsan evladı 
çocukluğuna doğru büyür-
müş, yani olgunlaşır, yaş-
lanırmış diyorlar. Birçok 
insanda olan, naçizane şu 
satırları akıtanın da künye 
mühründe kazılıdır. Gö-
verme yolculuğu, başlan-
gıca, çocukluğa, anneye, 
göz açılmış, “göbek-bağı” 
bırakılmış toprağa doğru 
gidermiş... Yol ise anılar 
manzumesidir. Bencileyin 
“Bazlama” çocukluktur... 
Anımsadıkça “Manca” ve 
“Kapama”,  “Güllaç”, “Süt-
laç” çocukluktur... “Tarha-
na” çocukluktur, “Kaça-
mak” çocukluktur... “Kaşa” 
çocukluktur... Tümü anne 
kokusu, ebe, nene, teyze, 
yenge kokusudur. Tümü 
yoksul luk s imges id i r 
Rodoplar’da. Yoksulluk 
simgesidir ancak direnme, 
dayanma, güç toplama 
işareti ve yemeğidir de... 
Bunların yanında yerel /
bölgesel/ yemekler, dü-
ğün bayram sofraları da 
kayda değer. Yoksullukla 
savaşta başat araç, bes-
lenme biçimleridir. İşlere, 
çocuklara, hayvanlara ve 
ağaçlara yetişme kolaylığı 
veren davranışları geliş-
tirmiştir. Rodopların, çetin 
doğa koşullarının, geçin-
me, üretme ve direnme, 
var olma gayretlerinin sa-

dece bir kısmı... Sabahlar 
büyümektir, hayvanlara 
hizmet, bahçelere, ağaç-
lara, çiçeklere hizmet ile 
büyümek... Öğle vakitleri 
tütün sepetleri (seleleri) 

ile tarladan dönmekle ve 
tütün dizmeye yumulmak-
la büyümektir. Akşamlar 
toplanmak, toparlanmak 

işleriyle okul veya çoban-
lık dönüşleriyle büyümek-
tir. Çocukluk dendiğinde 
Rodoplar büyülü kucaktır, 
iksirli sofradır, eşsiz gıda... 

Ebe (nine) anne, abla, 
teyze elinden alınmış ek-
mektir. Lezzeti tanımsız, 
doyuruculuğu benzersiz 
lokmadır. Çocukluk de-
yince tereyağı, marmelat, 

reçel, kompot (kompos-
to), lütenitsa (salça), ho-
şaf, ayran, turşu vb. akla 
gelmemesi olanaksızdır 

Rodoplar ’da... Tümü, 
çocukluktan büyümeye, 
büyümekten yetişkinliğe, 
oradan yaşlılığa, insan 
ömrünün seyrüseferinde-
ki araç, gereç ve “nimet” 
kaynaklarıdır. Başta tütün, 
yonca, arpa, buğday, sa-
man, koyun, keçi, inek ve 
diğer hayvanlar büyürken 
çocukluğa eşlik eden can 
dostlarıdır. Büyümek, bü-
tün ömre zerk olunmuş 
sevmektir de... Evet, ne 
kadar tekrar edilse içi 
kanmaz insanın; o gün-
ler büyülü dönemlerdir ki 
geçerken kişiliğini, kim-
liğini edinir çocuklar. Bir 
zamandan diğer zamana 
geçişte, geleneğin kadim 
halkaları olurlar. Rodoplar 
havasıyla, suyuyla, bitki-
siyle ilaçtır.  

Şaman kökeninden iti-
baren bütün alışkanlıklar, 
görenekler, gelenekler 
varlığını sürdürebilmiş 

Rodoplar’da... Her doz-
dan, her çevreden ve 
cepheden / cenahtan 
inanç (ideoloji) geçmişiy-
le bağını sürdürmüştür. 
Rodoplar’ın insanı, yani 
en eski tanımıyla Ahrida 
yurttaşı zorluklarla başa 
çıkabilmiştir. Dağlık, or-
manlık, kayalık ve funda-
lık doğa koşullarının, çetin 
atmosferin, mevsimlerin 
üstesinden gelmiş. Ro-
doplu, çalışkan, gayretli 
ve yetenekli bir kâşif cid-
diyetiyle, disiplinle barı-
şık çabalamış, öğrenmiş, 
bilgiye, bilgeliğe saygı ile 
bağlanmıştır. Dünyaya 
sarılmak, hayata fayda 
sunmak, yani var olmak 
için tek ilaç çalışmaktır. 
Hem de çok çalışmak! 
Yoksulluğa çare, yaşama 

istencini yükseltmek, üre-
tim çarkını döndürmektir. 
Doğayı ve zamanı verime 
katmak, toprağı işlemek, 
aklı ve yeteneği doğruluk-
iyilik-güzellik yararına iş-
letmekten geçer Rodoplu 
insana göre. Zira bilmek-
tedir ki dönmeyen çark, 
dinmeyen sızıya yol açar. 
Öğütmeyen çark, öğret-
meyen devir-daim gibi 
boşluğa ve anlamsızlığa 
teşnedir. 

İnsan evladı için ço-
cukluktan yaşlılığa değin 
yegâne güç, varoluş kay-
nağı, umuttur. Her dö-
nem ders ve deneyimdir. 
Rodoplar’da anne ve be-
beler, katran-tütün ve eği-
timle yoğrulurlar. Ömürle-
re tütün katılır, gelecekleri 
tütünle ve emekle karılır. 
Bütün ömür öğrenme za-
manıdır, bütün coğrafya 
bilinçlenme zeminidir: 
Ev – tarla – okul, Kitap 
– hayvan -  bağ, bahçe 
döngüsü paha biçilmez 
değerdir çocukluktan çı-
kışta... Sonrasıysa anı-
lara değmek, dokunmak, 
o güzelim yaşanmışlığa 
temas etmektir. Bellekler-
de ve resimlerde birikme-

nin de o minvalde zaman 
zenginliğidir. Hiçbir ölümlü 
yokluğu, yalnızlığı bağrına 
basmaz, münzevi kalmayı, 
dervişliği akıl dışına feda 
etmez. Rodoplar’ın insanı 
etkin ve yetkin, bir o kadar 
da gayretli ve yeteneklidir 
ki asla boş durmaz. Dai-
ma devingendir; ürün ile 
anlam kazanılacak her 
adımı, her hamleyi benim-
ser. Zamanını, konumunu, 
durumunu dert edinir. Va-
roluş odaklı gerçekliği ve 
gelecekçiliği öylesine be-
nimser. Çünkü yaşanan 
kötülük, önlenememiş kö-
tülük, iyinin, dürüst ve vic-
danlı kişinin başarısızlık 
hanesine yazılır. Rodoplu-
lar bunu çok iyi bilir! İnsan 
evladı yaradılışı ve dona-
nımı gereği birçok kötülü-
ğü önleme-giderme fırsa-
tını değerlendirir. Güçlülü-
ğü ve güzelliği kimliğinde 
barındırır. Sağduyulu kişi, 
şahsında umut çoğaltabi-
lendir: Yaşadığı sürece, 
döneme umut eker, yarına 
hak kazanır. Çünkü hem 
kendine hem başkalarına 
umut örneği (idölü) olmayı 
yeğler daima. 

* - Topraktan tava; fırın-
da, ocakta, kuzinede vb. 
ateşte pide, börek, bazla-
ma, açma, gözleme pişiri-
len kap. Yassı, sığ tava.  
    
     Kırcaali, Aralık 2013

Hilmi HAŞAL

             ARDA
Yıllar savrulmuş harman (yeri mi ne?)
tohum yok, filiz yok (yine de razıyım)
geride, biraz mutluluk… ve kuş izleri 
aynı kanatların yelpazesi sanki, yoğun
olsa, ‘şimdi’ içre seferi bedene razıyım

(gazel gölgeler altında her şey, dün/ya ne
güzel anılardı, eskimiş divan koynunda.)

şeytana razıyım sır varsa defterinde, aşk
varsa, gömülmeye gönüllüyüm derinine
Arda varsa geçişinde vadilerinin, razıyım
yalçın yamaçlara çitlembik şöleni saçan
çocukluğu eksilmemiş yıllar ki bal azığı
şifalı anılardı çoğalan, yosun koylarında 

Arda, ayaklarımın değdiği ilk nehir ışık
kaşlarımın ıslandığı, terimin, tuzumun
beri yakadan öte yakaya yunduğu iksir
çakıl taşları masal kadar çok ve parlak
çocuk aklımın ilk hayreti, Arda, acemi
iliklerimi taşıyacaksan hâlâ, razıyım
beni de al, beni de al ve yine ak…
kül zamandan gül zamanına sözlerin
“Şeytan Köprü” üzerinden aşayım
doğanın rahmine varayım, Rodoplar’ın 
ruhuna, beni de al ve düş denizine yaz
bütün çocukluklardan yaşlı Arda
gündüzlerinin hırçınlığına razıyım
gecelerinin su ıssızlığına…
çağla hep, böyle kalbimde ak
yıllar savrulmuş harman yeri nasılsa
zaman dalından uçmuş yaprak…

            Ardino (Eğridere), Mayıs 2009

         ARALIKTA
Yıldızları okşadım birer birer; ne kadar çok, yeni
Rodop dağları, gecede çocukluğumun ev kokusu
o, yoksulluğumuzun yinelenen ‘papara’ mutluluğu 
annemin, yorulmak nedir bilmez ellerinin sıcaklığı 
pamuk bulutlarca yumuşak, saçlarımda gezintisi 

‘şimdi’ye bakınca oysa yavan - yorgun bir sıla bu
dağınık dünya masalları üzerime, ne çok anı katarı

meğer an bilinmezmiş geçilmeden sarsıntısı, sancısı
ten üşümeden ter anlaşılmazmış, o korsan böcekler
füme kubbeyi okşadım, ne kadar da uçuç, kayan sim 
uzaklığı söyleyen tuzak, ivecen kalbe, en acı kıpırtı

evet, sırtımda ter taneleri, üşüdün diyor, duy ayazı
yapışık yükü sezmenin, belki çok sevmenin mührü
bu aralık, ah bu yanılsama, ağılı unutmalar uzantısı 
zor yaraları şunca yılın, yıldız talaşları mı yukarıda
giz yangınları, düşlemeklerce, özlemeklerce dağınık

Rodop dağları, gecede çocukluğumun çam kokusu

ah, yıldızlarda olsaydım, ne kadarsa, özgür ve ayık...

                                            Mudanya, Aralık 2008

   Hilmi HAŞAL kimdir?
  Şair ve yazar. 5 Kasım 1954, Haşallar köyü 

(Aşağı Tosçalı) /Kırcaali/ Bulgaristan doğumlu. Hilmi 
Kabil, Kabil Eğridere, Deniz Demir ve Salih Hasan 
imzalarını da kullandı. Aşağı Tosçalı (Bulgaristan) 
Temel Eğitim Okulu (1969), Kırcaali Hr. Smirnens-
ki İnşaat Tekniker Okulu Jeodezi Kartografi Bölümü 
(1973) mezunu. 1973 yılında ailesiyle birlikte göçmen 
olarak Türkiye’ye giderek Bursa’ya yerleşti. Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Özel sektörde 
(1974-76), Mudanya Belediyesinde (1976-78), Bur-
sa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde (1978) çalıştı. 
Bursa’da çıkan Yeni Biçem (72 sayı, 1993-99) dergi-
sinin kurucuları arasında yer aldı ve Akatalpa (Bursa) 
dergisinin yayımına katıldı. Görevi nedeniyle bir süre 
Adana’da bulundu.

İlk şiir ve yazıları 1972’de Kırcali Yeni Hayat gaze-
tesinde çıkmıştı. Sonraki yıllarda şiir ve yazıları ye-
rel gazeteler ile birlikte Oluşum, Sesimiz, Hakimiyet 
Sanat, Dönemeç, Somut, Edebiyat Cephesi, Kül, E, 
Kavram Karmaşa, Virgül, Esinti, Şafak, Tını, Biçem, 
Yeni Biçem, Şiir-lik, Şiir Ülkesi, Milliyet Sanat, Var-
lık, Dize, Akatalpa (Bursa), Defter, Bahçe (Antalya), 
Edebiyat ve Eleştiri, Yom Sanat (Şanlıurfa), İmgelem 
Çocukları vb. dergilerde yayımladı. Bazı yazılarını 
Salih Hasan, Halim Hayal, Ezel Balkan gibi değişik 
takma adlarla yayımladı.

Yeni Adana Gazetesi Şiir Yarışmasında birin-
cilik ödülü (1991), Son Siren Kuşu adlı dosyasıyla 
1993’te Altın Koza Şiir Ödülü birinciliği ve Behçet 
Aysan’ı Anma Ödülünü aldı. 1994’te Yol Boyu Not-
ları ile ORSEV Vedat Güler Şiir Ödülünde mansiyon 
kazandı. 2002’de Osmangazi Belediyesinin açtığı 
Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Yarışmasında Bursa’da 
Aşk şiiriyle ikinci oldu. Balkan Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, 
Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği ve Çağdaş Ga-
zeteciler Derneği üyesidir.
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Ardino Belediyesi, yıl sonuna kadar 
tüm toplu etkinlikleri iptal etti

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesi, koronavirüs (CO-
VID-19) salgınının artması 
nedeniyle ilçe sınırları içe-
risinde 2020 yılında ya-
pılması planlanan Rodop 
Yoğurdu Festivali de dahil 
olmak üzere tüm toplu et-
kinlikleri iptal etti. Bu ka-
rar, Ardino Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban’ın 
ilçede görev yapan köy 
muhtarları ve vekilleriyle 
geleneksel aylık çalışma 
toplantısında alındı.

Toplantı, fiziksel mesa-
fenin korunması ve ko-
ruyucu maske takılması 
önlemlerine sıkı sıkıya 
uyularak kasabadaki Ro-
dopska İskra Halk Kül-
tür Evi salonunda yapıl-
dı. Toplantıda Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Belediye baş-
kan yardımcıları Necmi 
Mümünhocov ve Nasko 
Kiçukov ve geçici süreliği-
ne Belediye Genel Sekre-
teri görevini yürüten Müh. 
Mehmet Aliev de hazır 
bulundular.

Belediye Başkanı Müh. 
Şaban,” Geleneksel ola-
rak yaptığımız toplu etkin-

likleri iptal etmemiz makul 
bir karar. Onların çoğu 
yaz aylarında ve sonba-
harın başlarında yapı-
lır. Ne yazık ki, sizler de 
görüyorsunuz ki Kırcaali 
bölgesinde COVID-19 ile 
enfekte olan insan sayısı 
önemli ölçüde artmakta-
dır. Gevşeklik gösterme-
meliyiz ve rahatlamama-
lıyız. Sabır gösterilmesi-
ne ve herkesin sorumlu 
davranmasına ihtiyaç var. 

Birbirimizi korumalıyız. 
Sizi daha katı bir disipli-
ne uymaya çağırmak is-
tiyorum. Şu anda birlikte 
hareket etmemiz gereki-
yor, son derece sorumlu 
ve akıllı davranmalıyız ve 
COVID-19'un yayılmasını 
önleme çabalarımızı sür-
dürmeliyiz" diye kaydetti.

B e led i ye  Ba ş kan ı , 
Türkiye'den ve bazı Avru-
pa Birliği (AB) ülkelerin-
den gelen göçmenlerin 

ülkeye girişlerinde 14 gün 
karantina uygulamasının 
30 Haziran'a kadar devam 
edeceğini vurguladı.

Toplantıda kimlik belge-
lerinin yenilenmesine iliş-
kin başvuruların, Kırcaali 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Bulgaristan Kimlik Belge-
leri Şube Müdürlüğünün 
seyyar ekibi tarafından 
yerinde kabul edilmesi 
fırsatı ele alındı. Borovit-
sa (Çamdere) köyünde 

verilen yerinde başvuru 
hizmeti iyi bir örnek olarak 
gösterildi. Belediye Baş-
kanı, mesai arkadaşlarını 
vatandaşların hizmetten 
faydalanmasını kolaylaş-
tırmak için gerekli organi-

zasyonu oluşturmaya ça-
ğırdı. Bu yıl içinde Ardino 
ilçesinde ikamet eden 10 
00 civarında vatandaşın 
kimlik belgelerini yenile-
mesi bekleniyor.

             Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan Göçmeni, Yalova Devlet 
Hastanesi Başhekimliği Görevine Atandı

Yalova’da 2 yıl boyunca 
Devlet Hastanesi Baş-
hekimliği görevini yürüt-
tükten sonra geçtiğimiz 
Şubat ayında görevinden 
ayrılarak İstanbul Yedite-
pe Hastanesi’nde göreve 
başlayan Uzman Dr. Re-
cep Hacı yeniden Yalova 
Devlet Hastanesi Başhe-
kimliği görevine atandı.

Yalova Devlet Hasta-
nesinde başarılı çalış-
malara imza atan ancak 
kariyerine İstanbul’da 
devam etmek istediği 
için Şubat ayında göre-
vinden ayrılarak İstanbul 
Yeditepe Hastanesi’nde 
göreve başlayan Uzman 
Dr. Recep Hacı, yakla-
şık 5 ay süren aranın 
ardından Sağlık Bakan-
lığı tarafından yeniden 
Yalova Devlet Hastanesi 
Başhekimliği görevine 
atandı. Yalova’ya gelerek 
görevine başlayan Hacı, 
“Yalova’da çok güzel gün-
lerimiz geçti. Ardından al-
dığım bir kararla kısa bir 
süreliğine ilden ayrıldık. 
Sağlık Bakanlığımız bu 

görevi bize yeniden tevdi 
etti biz de kaldığımız yer-
den görevimize devam et-
mek üzere Yalova’ya dön-
dük. Yalova’da olmaktan 
çok mutluyum” dedi.

Korona Virüsle mücade-
le sürecinde yoğun gün-
ler geçiren Yalova Devlet 
Hastanesinin normalleş-
me sürecinde Uzman Dr. 
Recep Hacı’ya yine büyük 
görev düşecek.

Uz. Dr. Recep Hacı 

kimdir?
Uz. Dr. Recep Hacı, 

1987 yılında Burgaz’da 
dünyaya geldi. 1990 yılın-
da Bulgaristan göçmeni 
olarak Yalova’ya geldi. İlk 
ve orta öğrenimini Yalova 
Gazi Osman Paşa İlköğ-
retim Okulu’nda, lise eği-
timini Fatih Sultan Meh-
met Lisesi’nde tamamla-
dı. İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa İngilizce Tıp 
Fakültesi’ni bitirdi. SBÜ 

Dr. Siyami Ersek Göğüs 
Kalp ve Damar Cerrahi-
si Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Kardiyoloji 
Uzmanlığını aldıktan son-
ra Şanlıurfa Ceylanpınar 
Devlet Hastanesi’nde 2 
yıl mecburi hizmetini ta-
mamladı. Yalova Devlet 
Hastanesi Başhekimi ola-
rak göreve başlayan Uz. 
Dr. Recep Hacı, evli ve 2 
erkek çocuk babası.

             Kırcaali Haber

AB, Covid-19’dan zarar gören 
çiftçileri telafi etmeye yönelik 

tedbirler hazırlıyor
Tarım Gıda ve Orman Bakanı Desislava Taneva, 

bugün basına yaptığı açıklamada, ”Çiftçileri telafi 
etmeye yönelik koronavirüs (Covid-19) tedbiri tüm 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin desteği ile uygula-
maya konmak üzeredir” diye bildirdi.

Bakan’ın sözlerinden anlaşıldığı üzere hibe ya-
rarlanıcıların en yüksek seviyede kontrol edildiği 
dönem, AB’nin şimdiki dönemidir. Bakanın ekibinin 
politikasının, sahtekarlık olmaması için denetimleri 
arttırmak olduğu anlaşıldı. Taneva, hak eden çift-
çilerin yardım almasını istiyor. Bu nedenle Tarım 
Gıda ve Orman Bakanlığı yönetimi, eski üyeler 
tarafından onaylanmayan üretimle ilişkili destek 

verilmesinden yanadır. Sektördeki sahtekarların 
kamuoyunda destek gördüğünü ifade eden Bakan, 
”Ülkemizde tarımdaki bazı sektörler için üretimle 
ilişkili destek önemlidir” dedi. Taneva, ”Artan de-
netimler, ulusal ve AB bütçelerinin korunmasını 
sağlar. Tarımsal emek son derece zor bir iştir” diye 
vurguladı.

Taneva, ”En yüksek seviyede kontrol faaliyeti yü-
rütmek için siyasi iradeye sahibiz” diye kaydetti ve 
tarım sektöründe çalışan herkesin kanunları ihlal 
etmediğinden emin olduğunu söyledi.

Devlet Tarım Fonu Müdürü Vasil Grudev, AB 
Komisyonu tarafından yapılan kontrol sonuçlarını 
gizlemenin bir yolu olmadığını vurguladı. Meyve 
ve sebze üreticilerine yönelik tedbire başvuran 4 
bini aşkın yararlanıcının meyve ve sebze üretme-
diğinin ortaya çıkmasından dolayı onlara mali des-
tek verilmediği anlaşıldı. Onların 90’ının isimlerinin 
yetkili makamlara bildirildiğini kaydeden Grudev, 
bakanlık tarafından yapılan denetimlerde bu ki-
şilerin ekili alanlarının bulunmadığı, oysa üretim 
gerçekleştirdiklerini beyan ettiklerini belirtti.

Grudev, ”AB Komisyonundan bilgi gizlenemez” 
diye izah etti. Devlet Tarım Fonu Müdür’ünün ifa-
desine göre, patates üreticileri, patateslerinin so-
lucanlar tarafından yendiği gerekçesiyle yardım 
istemişler, fakat yerinde yapılan denetimlerde 
patates ekmedikleri tespit edilmiş. Kanunu ihlal 
edenler önümüzdeki iki yıl boyunca sübvansiyon 
alma hakkından mahrum kalacaklar. Grudev, böy-
lece gerçek tarım üreticilerinin destekleneceğini 
düşünüyor.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Yenilenen Padina Köyü Muhtarlığı Binasını Açtı

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ve Belediye Mec-
lis Başkanı Sezgin Bay-
ram, tamamen yenilenen 
Padina (Makmulu) Köyü 
Muhtarlığı binasını res-
men açtılar.
İkili sağlık ve esenlik için 

ekmek ve bal ile karşılan-
dı. Açılış töreninde Bele-
diye Başkan yardımcıları 
Nasko Kiçukov, Padina 
Köyü Muhtarı Kamil Ki-
çukov, bölgeyi temsil 
eden Meclis Üyesi Şinka 
Avramova, komşu köyle-
rin muhtarları ve muhtar 
vekilleri ve vatandaşlar 
da hazır bulundular.
Müh. Şaban, törende 

yaptığı konuşmada, ”Yeni 
kazanım hayırlı olsun ve 
yerlilerin tüm istek ve ta-
leplerine açık olsun. Bu, 
gelecekte Padina'da ola-
cak iyi şeylerin sadece 
başlangıcı olsun” diye 
kaydetti. Bu yıl köyün 

merkezindeki halk kültür 
evi binasının da yenile-
neceğini kaydeden Müh. 
Şaban, ”Ayrıca iç su te-
min şebekesinin yeniden 
inşası ve Padina'da bir 

kanalizasyon şebekesinin 
inşası için hazır bir proje-
miz var, finansman sağ-
lanmasını bekliyoruz. Her 
şeyi sizinle konuşarak ve 
paylaşarak gerçekleştiri-

yoruz” dedi.
Törenin sonunda köy 

muhtarı Kamil Kiçukov, 
ıtır çiçeği ile süslü kü-
çük bir bakraçla sağlık 
ve kısmet dilekleriyle su 

döktü. Muhtar, köylüler ve 
şahsı adına gösterdikle-
ri anlayış için belediye 
yönetimine şükranlarını 
ifade etti. Kiçukov, ”Bi-
nanın onlarca yıldan beri 
tamamen yenilenmesi 
gerekiyordu. Bu yüzden 
belediye şu anda gördü-
ğünüz bir gerçeği yarat-
mak için fon ayırdı” diye 
kaydetti. Muhtarlığın Be-
lediye Başkanı Müh. Şa-
ban tarafından sağlanan 
yeni ofis ekipmanı sahibi 
olduğunu açıkladı.
Törenin sonunda Dana-

ya Sarova ve İvayla Min-
çeva ikilisi, katılımcıları 
popüler bir Rodop türkü-

sü ile selamladılar.
Geçen asrın 70’li yılla-

rında inşa edilen muh-
tarlık binasının onarımı 
için gerekli finansman, 
Ardino Belediyesi tara-
fından sağlandı. Binanın 
çatısı ve doğramaları ye-
nilendi. Dış cephe sıva 
yapıldı, her iki katta da 
alçı sıva yapıldı, iç cep-
he boyası yapıldı, su ve 
kanalizasyon tesisatı ve 
elektrik tesisatı değiştiril-
di. Sıhhi tesisat donanı-
mı yenilendi. Yenilenmiş 
muhtarlık binasının ikinci 
katında sağlık ocağı da 
yer alacak.
              Güner ŞÜKRÜ

Dr. Müh. Hasan Azis: 60/40 tedbiri, 
en büyük işverenlerden biri olan 
belediye işletmelerini de kapsamalı

Kırcaali Belediye Başkanı ve Bulgaristan Ulusal 
Belediyeler Birliği (NSROB) Başkan Yardımcısı 
Dr. Müh. Hasan Azis, belediyelerin en büyük işve-
renlerden biri olduğunu ve işletmelerinin de 60/40 
tedbiri olarak bilinen iş yerlerini korumaya yönelik 
program kapsamında olması gerektiğini söyledi. Be-
lediye Başkanı, “Merkezi hükümete böyle bir teklif 
yapılacak” dedi.

Dr. Müh. Azis, NSROB’un yaptığı araştırma so-
nuçlarına atıfta bulunarak koronavirüs salgınının 
ülkemizdeki yerleşim yerlerini son derece olumsuz 

yönde etkilediğini söyledi. NSROB Başkan Yar-
dımcısı, ”Veriler, ülkedeki 265 belediyeden 217’si-
nin veya % 82'sinin kendi gelirlerinde mart başı ile 
nisan sonu arasındaki dönemde % 41'lik bir düşüş 
olduğunu göstermektedir. Uzmanlar, mayıs sonuna 
kadar olan süre içinde mali kayıpların 200 milyon 
levanın üzerinde olacağını öngörüyor. Anket sonuç-
ları Maliye Bakanı Vladislav Goranov'un dikkatine 
sunulacak” dedi.

Onun ifadesine göre, krizin üstesinden gelmek 
için bir diğer önlem, ülkede uygulanan toplu konut 
komplekslerinin enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik programdır. Bu programın uygulanmasının 
ekonominin çarklarını yeniden döndürmeye başla-
yacağını ifade eden Dr. Müh. Azis, Bölgesel Kal-
kınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova’nın 
ülke çapında 1951 apartmanı yenilemeye hazırlık 
olduğunu söylediğini aktardı.

Dr. Müh. Azis, NSROB Yönetim Kurulu adına 
koronavirüsle mücadelede gösterdikleri sosyal ve 
insani sorumluluk için ülkedeki yerel makamların 
temsilcilerine teşekkür etti.

NSROB Başkan Yardımcısı, ”Sosyal mesafe koru-
mamız gereken koşullarda bizler, insanlarla birlikte 
olmanın yollarını bulduk” dedi.

Bulgaristan'da Türk lokantası, Kovid-19 
salgınında hizmetleriyle örnek oldu

Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya'da hizmet veren bir 
Türk lokantası, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) sal-
gınında hijyen ve güvenlik 
kurallarına uyarak ayakta 
kalmayı başarırken, aldı-
ğı önlemlerle de sektörde 
örnek oldu.

Lokantanın sahibi Tür-
kan Türker, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
salgın sürecinde aldıkları 
önlemler sayesinde, kriz 
dönemini 26 çalışandan 
hiçbirini işsiz bırakmadan 
geçirdiklerini söyledi.

Zorlu bir dönem geçir-
diklerini ancak kurallara 
uyarak ve titiz davrana-
rak ayakta kalabildiklerini 
vurgulayan Türker, çalı-
şanlarla birlikte adeta bir 
aile olduklarını ifade etti.

Restoran ve otellerin, 
Kovid-19 salgınından en 
çok etkilenen işletmeler 
arasında bulunduğunu 
dile getiren Türker, şunla-
rı söyledi:

"Devlet bize 'Yarın iti-
barıyla çalışmıyorsunuz' 
dediğinde, biz de ekipçe, 
ailece karar aldık. Hijyen 
kurallarına uyarak ye-
meklerimizi hazırlamaya 
başladık ve onları uygun 
şartlarda paketleyerek 
maske ve uygun kıyafet-
lerle evlere servis ettik."

Türker, salgın dönemin-
de sadece evlere paket 

servis yapmadıklarını 
belirterek, aynı zamanda 
Bulgaristan'da Kovid-19 
salgınıyla ilgili birimleri 
olan hastanelerde çalı-
şan sağlık çalışanlarına 

da yemek gönderdiklerini 
kaydetti.

Lokantasına giren tüm 
müşterilerin ellerini de-
zenfekte ettiklerini, çalı-
şanların tamamının mas-
ke ve eldivenle hizmet 
verdiğini anlatan Türker, 
mutfakta da maksimum 
hijyen kuralları uygulan-
dığını, belirli saatlerde 
ise havalandırma siste-
minden virüsleri yok eden 
ozon terbiyesi yapıldığını 
aktardı.

- Hiçbir çalışan işten çı-
karılmadı

Çalışanlar arasında aile 

ortamı olduğunu kayde-
den Türker, gerek yaş-
ları gerekse daha önce 
geçirdikleri hastalıklar 
nedeniyle risk grubunda 
olan 6 personeli salgın-

da döneminde evlerinde 
dinlendirdiklerini ve ma-
aşlarını ödemeye devam 
ettiklerini ifade etti.

Türker, hiçbir çalışanın 
ücretli ya da ücretsiz izne 
ayrılmadığını, işten çıka-
rılmadığını vurgulayarak, 
"Ailece burada bu virüsle 
başa çıkmaya çalıştık." 
dedi.

Bulgaristan'daki lokan-
talara 6 Mayıs'ta yeniden 
çalışma izni verildiğini ve 
önce dış, ardından iç me-
kanlarda hizmet vermeye 
başladıklarını anımsatan 
Türker, Kovid-19 salgını-

na sadece kötü değil iyi 
yönleriyle de baktığını 
söyledi.

Türker, "Bu virüs dünya-
yı korkuttu ama insanla-
ra birçok şey de öğretti. 

Özümüze döndük. İnsan-
lar biraz içine kapandı 
ama hayatlarındaki de-
ğerli şeyleri öğrendi. Alı-
şık olduğumuz şeylerin 
aslında hayatımızda ne 
kadar önemli olduklarını 
öğrendik." dedi.

Sofya'da 11 yıldır hizmet 
vererek, Türk mutfağının 
seçkin lezzetlerini hazırla-
maktan gurur duyduğunu 
belirten Türker, "Müşteri-
lerimiz bile bizleri Türkçe 
selamlamaya başladılar. 
Bu beni çok mutlu ediyor." 
ifadelerini kullandı.

                              DHA
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Geşev ve Kövesi, Bulgaristan'ın Avrupa Savcılığı’nın 
oluşturulmasına katkısını konuştuAvrupa Birliği (AB) Baş-

savcısı Laura Kövesi ile 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
Başsavcısı İvan Geşev, 
video konferans ile bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıya Başsavcı 
Yardımcısı Krasimira Fi-
lipova, Yüksek Temyiz 
Savcılığı’nda yeni oluş-
turulan AB fonlarının kö-
tüye kullanılmasına karşı 
mücadele verecek ve 
AB Savcılığı ile etkile-
şim biriminden sorumlu 
olan Başsavcı Yardımcısı 
Plamena Tsvetanova ve 
Uluslararası Hukuk İşbir-
liği Daire Başkanı Tsveto-
mir Yosifov da katıldılar.

Toplantıyla ilgili Baş-
savcılığından yapılan 
açıklamada toplantının, 
Kövesi’in teklifi üzerine 
Avrupa Savcılığının ge-
rekli bütçesini ve Bul-
garistan Cumhuriyetinin 
Avrupa Savcılığının ku-
rulması ve yapılandırıl-
masına ilişkin hazırlık ça-
lışmalarını görüşmek için 
düzenlendiği bildirildi.

Başsavcı Geşev, Bulga-
ristan Savcılığının AB’nin 
çıkarlarını tehdit ettikleri 
zaman sınır ötesi suçları, 
kara para aklama suçları 
ve organize suçları araş-
tırmak amacıyla Avrupa 
Savcılığı’nın yetki alanını 

genişletme konusunda-
ki desteğini dile getirdi. 
Geşev, etkin bir şekilde 
işleyebilmesi için Avrupa 
Savcılığı'nın bütçesinin 
ve personelinin artırılması 
gereğini de vurguladı.

Başsavcı, “Ceza Kanu-
nu ve Ceza Muhakemesi 
Kanunundaki ilk değişik-
liklerden sonra AB ülkeleri 
tarafından delege edilen 
savcıların durumunu ve 
maddi yeterliliklerini dü-

zenleyecek olan Yargı 
Kanunu ile Ceza Kanu-
nu ve Ceza Muhakemesi 
Kanununda ilave değişik-
likler yapmaya hazırlıklar 
yapılmaktadır. Savcılık, bu 
süreçte yetkisi dahilinde 
uzman yardımı sağlaya-
caktır” diye vurguladı.

Toplantıda Bulgaristan-
da görev yapacak AB 
ülkeleri tarafından dele-
ge edilen savcıların kaç 
sayıda olması gerekliliği 

tartışıldı. Geşev, başlan-
gıçta kabul edilen seçe-
neğe göre Bulgaristan 
Cumhuriyeti'nde görev 
yapacak AB ülkeleri ta-
rafından delege edilen 
savcıların iki sayıda ol-
masının yetersiz olduğu-
nu söyledi. Başsavcı, bu 
savcıların görevlerini yeri-
ne getirmeleri konusunda 
tam bir destek vereceğini 
kaydetti.

Kövesi’nin Avrupa Sav-

cılığı yetkisi dahilindeki 
davaların soruşturulma-
sının sağlanmasının nasıl 
olacağı sorusu üzerine 
Başsavcı, bu kararın yasa 
koyucu tarafından alına-
cağını, ancak en uygun 
seçeneğin, soruşturmanın 
Özel Yetkili Savcılığın yet-
kisi dahilindeki davaların 

soruşturulduğu modele 
göre AB’nin mali çıkarla-
rına karşı işlenen suçlar 
alanında uzmanlaşmış 
organlar tarafından yapıl-
ması olacağına işaret etti.

Bulgaristan Başsavcısı, 
Kövesi’nin Avrupa Savcı-
lığının daha hızlı yapılan-
dırılması ve gerekli mali 
kaynakların sağlanması-
na yönelik çabalarını des-
teklediğini ifade etti.

              Kırcaali Haber

Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın yılsonuna 
kadar ERM-2’ye katılabileceğini umuyor

Avrupa Merkez Banka-
sı Yönetim Kurulu Üyesi 
Fabio Panetta, Le Mon-
de gazetesine verdiği rö-
portajda, “Hırvatistan ve 
Bulgaristan bu yılsonuna 
kadar Avrupa Döviz Kuru 
Mekanizmasına (ERM-2) 
katılabilir” diye kaydetti. 
Panetta, her iki ülkenin 
de "bekleme odasına" gi-
rişten sonra en erken iki 
yıl içinde ya da 2023'te 
gerçekleşebileceği ortak 
para birimi avroya geçme 
çabalarını övdü.
B loomberg 'e göre, 

Panetta'nın bu yorumu, 
koronavirüsün (Covid-19) 
yarattığı ekonomik krize 
rağmen Euro Bölgesini 
genişletme sürecinin sa-
bit kaldığını gösteriyor.
Avrupa Merkez Ban-

kasının uluslararası ve 
Avrupa i l işki ler inden 
sorumlu olan Panetta, 
“Hırvatistan ve Bulgaris-
tan, uyuma yönelik ce-
sur önlemler aldı. Süreç 
başarılı olursa onlar, yıl-
sonuna kadar ERM-2'ye 
katılabilir” dedi.
Bulgaristan ve Hırvatis-

tan, AB ülkeleri arasında 
aktif bir şekilde Euro’yu 
para birimi olarak kabul 
etmek isteyen ülkelerdir. 
Avrupa Merkez Ban-

kası, ülkenin en büyük 
beş bankasının serma-
ye sıkıntısı çekmediğini 
açıklamasının ardından 

Hırvatistan bu ay üyelik 
yolundaki en son engeli 
de kaldırdı.
Benzer bir değerlendir-

me, altı bankanın stres 
testlerine tabi tutulma-
sından sonra 2019 ya-
zında Bulgaristan için de 
yapıldı. Fibank ve Invest-
bank bu testleri başarı-
lı bir şekilde geçemedi 
ve ECB'nin Bankacılık 
Birliği'ne katılma şartları-
nı karşılamak için yeterli 

miktarda sermayeyi artır-
mak zorunda kaldı. Daha 
sonra Investbank, ser-
maye açığını kapatmayı 

başardı, ancak Fibank bu 
konuda başarısızlık gös-
terdi ve birkaç gün önce 
devlet bankanın serma-
yesinde yaklaşık % 19’lük 
pay sahibi olmak için 140 
milyon leva yatırım yaptı.
ECB, geçen hafta yayın-

lanan Avro Bölgesi dışın-
daki AB ülkelerle ilgili iki 
yıllık ilerleme raporunda 
koronavirüs krizinin her 
iki ülkedeki enflasyon ve 
kamu maliyesinin sürdü-

rebilirliği ile ilgili soru işa-
reti doğurduğunu söyledi.
Hırvatistan Başbakanı 

Andrej Plenkoviç, geçen 

ay Hırvatistan'ın avro 
para birimini kabul etme-
den önce “bekleme oda-
sında” yaklaşık iki buçuk 
yıl geçirmeyi beklediğini 
söyledi. Başbakan Boyko 
Borisov ise Bulgaristan'ın 
Temmuz ayına kadar 
ERM-2’ye Hırvatistan 
ile birlikte katılmayı um-
duğunu söylemişti. Bir 
önceki hedef bunun 30 
Nisan'da olmasıydı.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan, koronavirüs kriziyle 
başa çıkmak için AB’den 15 milyar 

avro destek alacak 
NOVA TV’nin Merhaba Bulgaristan programına 

konuk olan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB /ENP) Avrupa Birliği (AB) Parla-
mentosu Milletvekili Emil Radev,” Bulgaristan, koro-
navirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik krizin 
etkileriyle başa çıkmak için Avrupa Komisyonu’ndan 
15 milyar avro kaynak alacak. Bu tutarın3,3 milyar 
avroluk kısmının, 30 yıl içinde geri ödenecek kredi 
olarak sağlanması öngörülmektedir” diye bildirdi. 
Radev,” Pandemi kaynaklı hasarın değerlendiril-
mesi, Avrupa Komisyonu’nun şu anki doğrudan 
finansmanı ile ilgili değildir. Tahsis edilen fonlar, 
hasta sayısına bağlı değil, ekonomilerin durumu, 
AB dayanışması ihtiyacına bağlıdır” diye izah etti. 
AP milletvekili,”Ülkemiz ve Hırvatistan, en çok mali 

kaynak alacak iki AB ülkesi olacak. Bizler, gayrisafi 
yurt içi hasıla (GSYİH) değerinden en büyük oranda 
mali kaynak alacağız” diye ekledi.

Radev,”Ülkemizin GSYİH değerinin yüzde 19’u 
miktarında mali kaynak söz konusudur. AK tarafın-
dan onaylanan taslak öneri bunu öngörmektedir. 
Öncelikler uyum politikası, dijitalleşme, Yeşil An-
laşma” diye kaydetti. AP milletvekilinin ifadesine 
göre, finansörlerimiz bu parayı nerede harcamanın 
en karlı olacağına karar vermek zorunda kalacaklar. 
Radev,”Ulusal düzeyde paranın nereye dağıtılacağı 
konusunda çok net kararlar vermeliyiz” dedi.

Aynı programa konuk olan Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH/Avrupa’yı Yenile) AB Parlamentosu Mil-
letvekili İlhan Küçük, “Koronavirüs pandemisinden 
kaynaklanan ekonomik krizi ortadan kaldırmak için 
bu AB yardımına ilişkin müzakereler bu yılın sonuna 
kadar devam edecek ve Ocak 2021'den itibaren iş-
letmeler, belediyeler ve devletler ekonomik iyileşme 
için sağlanan paraları alacaklar” diye izah etti. AP 
milletvekili, “Fonlar işletmelere ve AB vatandaşlarına 
mümkün olduğunca çabuk ulaşmalı” diye ekledi.

Avrupa Komisyonu dün "Yeni Nesil AB" adı veri-
len toplam 750 milyar avroluk koronavirüs pande-
misinden kaynaklanan ekonomik krizden kurtarma 
planının ayrıntılarını paylaştı. AK, önerinin gerekçe 
kısmında planın tüm üye devletler için sürdürülebilir, 
eşit, kapsayıcı ve adil bir ekonomik iyileşme sağla-
yacağına dikkat çekiyor. Yeni mali enstrüman, ben-
zeri görülmemiş miktarda-1.85 trilyon avroya ula-
şacak olan AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bir 
sonraki uzun vadeli bütçesi dahilinde oluşturulacak. 
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Trafik Ceza Borcu Olanlar, Bulgaristan'dan Çıkış Yapamayacak
İçişleri Bakanlığı, öden-

memiş trafik para cezası 
borcu olan kişilerin karan-
tina kaldırıldıktan sonra 
Bulgaristan'dan çıkış yap-
masına izin verilmemesini 
öngörüyor.

Buna ilişkin pilot bir pro-
je Sırbistan ile “Kalotina” 
sınır kontrol noktasında 
uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Mladen 
Marinov, önümüzdeki 
aylarda kontrol noktası 
üzerinden trafiğin bekle-
nen yoğunlaşmasından 
önce alınan önlemleri ve 
çalışma organizasyonu-
nu incelemek üzere sa-
hadaydı.

3 Haziran’dan beri Ka-
lotina Sınır Kapısı’nda 
ülkeden çıkış yapan sü-
rücülerin Trafik Polisine 
trafik ceza borcu olup 
olmadığını gösteren bir 
sistem çalışıyor. Onların, 
trafik idari para cezası ka-
rar tutanağı veya kararına 
ilişkin ödenmemiş trafik 
ceza borçları olduğu tes-
pit edilirse borcunu öde-
meleri için POS terminali 
bulunuyor.

Eski trafik idari para 
cezası karar tutanakları 
veya kararlarına ilişkin 

ödenmemiş trafik ceza 
borçları tespit edildiğinde 
sürücünün ehliyetine el 
konulabilir. Hız sınırı ih-
lallerine ilişkin trafik idari 
para cezası karar tuta-
nağı e-tebligatı yapılma-
sında cezaların yerinde 
ödenmesi zorunlu değil, 
onlar kanunda belirlenen 
süre içerisinde ödenebilir.

POS terminalin kuru-
lumundan bu yana 200 
bin levanın üzerinde tra-
fik ceza borcuna ilişkin 

ödenmemiş 1 700 trafik 
idari para cezası kararı 
tespit edildi.

Bu aşamada getirilen 
sınır kısıtlamaları nede-
niyle Kulata Sınır Kapısı, 
Tuna Köprüsü-Vidin Sı-
nır Kapısından sonra en 
yoğun ikinci sınır kontrol 
noktasıdır. Şu anda sınır 
kapısının giriş-çıkışından 
24 saatte 2400 kamyon 
ve yaklaşık 700 binek 
otomobil geçiş yapmak-
tadır. Aynı zamanda yak-

laşmakta olan yaz turizm 
sezonu nedeniyle kontrol 
noktasında trafiğin yoğun-
laşması bekleniyor.

Bakan Mladenov, “Kula-
ta” sınır kontrol noktası-
nın yeniden inşasına yö-
nelik projede kaydedilen 
ilerlemeyi denetledi ve 
sınır kontrol noktası yö-
netimiyle trafik yollarının 
artırılması, otobüs yolcu-
larının kişisel belgelerini 
kontrol etmek için geçen 
yıldan itibaren iyi uygu-

lamayı sürdürerek mobil 
araçların kullanılması, sı-
nır muhafızları ekiplerinin 
yeniden organize edilme-
si gibi trafiği ve yolcuları 
kolaylaştıracak detayları 
görüştü.

Görüşmede kısa süre 
içinde trafik kural ihlalleri-
ne ilişkin ödenmemiş para 
cezası borçlarının öden-

mesi için POS terminali 
kurulması konusu ele alın-
dı. Sınır Polisi Genel Mü-
dürlüğü, Gümrükler Ajan-
sı ve Milli Gelirler Ajansı 
(NAP) görevlilerinin yer 
aldığı ortak ekipler, Kulata 
Sınır Kapısı’nda kaçakçı-
lıkla mücadele çalışmaları 
yürütmektedir.

              Kırcaali Haber

Kriz 1400 turist rehberi işsiz bıraktı
Bulgaristan’da Covid-19 

krizinde sınırların kapa-
tılması ve sıkı önlemle-
rin alınmasıyla yurtiçi ve 
yurtdışı turizm akışı ta-
mamen durdu.
Bu süre içinde if las 

eden, çalışanları işsiz 
kalan, mali zorluklar ge-
çiren sektörlere devlet 
desteği verildi, Avrupa 
Komisyonu’nun Covid-19 
fonundan kaynaklar tah-
sis edilmeye başlandı.
Ancak bu krizde tama-

men “yetim” ve yardımsız 
bırakılan bir kesim vardı.
Bu da turizm rehberleri. 

Ülkede 1400 turist reh-
beri işsiz kaldı. Pandemi 
ortamında yurtdışı giriş- 
çıkışların yasaklanması 
rehberlerin işini iyice sı-
fırladı.
Ülkede mevcut ve Tu-

rizm Bakanlığı sertifika-
sıyla görev yapan 1400 
rehber bu krizin en çok 
mağdur olan kesimle-
rinden oldu. Rehberlerin 
%80’i yurt dışından ge-
len, %20’si ise yurt dışına 
giden Bulgaristan vatan-
daşlarına hizmet veriyor.
Bulgaristan Rehberler 

Birliği Başkanı Nikolay 
Mindov’a bu branş çalı-
şanlarının durumu ne ola-
cak, krizden sonra bir ışık 
var mı 2020 için bir umut 
var mı sorusunu ilettik.
“Rehberler şu an çok 

kötü durumda. Onların 
tek bir uğraşı kalmadı. 

Kimse bizim sesimi-
zi duymadı, yardım eli 
uzatan olmadı. Oysa bir 
ülkenin çehresini en iyi 
çizebilecek kişi- turist 

rehberidir.
Yabancılar ülkemize gi-

rince ilk olarak karşısın-
da rehberi bulur. Onun 
anlatacağından, verece-
ği bilgiden, ülke hakkında 
çizeceği imajdan turistle-
rin tekrar buraya dönüp, 
dönmeyeceği belirlenir. 
Yabancıların gözünde gö-
receği Bulgaristan’ın res-
mi, profesyonel ve kendini 
iyi yetiştirmiş bir rehberin 
gözünden geçer” diyen 
Mindov

“Rehberler ülkelerin kü-
çük elçileri olarak tabir 
edilir” dedi.

Rehberler Birliği krizin 
başında şahsen Baş-
bakan Boyko Borisov, 

Turizm bakanı ve diğer 
kabine üyelerine resmi 
bildiriyle isteklerini sundu. 
Rehberlerin çoğu sigorta-
larını kendisi ödüyor, belli 

bir şirkete çalışmadığın-
dan yardım istedi.

Nasıl cevap aldınız so-
rusuna Nikolay Mindov 
şunu belirtti:

“Rehberler kredi sağla-
nabileceği söylendi. An-
cak bu bizim için makul 
cevap olmadı. Bugün kre-
di alırsak, yarın o krediyi 
ödememiz gerekecek. 
Salgın döneminde sınır-
ların ne zaman açılacağı 
ve turist grupların ne za-
man gelmeye başlayaca-
ğı hala meçhul.

Ülkenin imajını çizen 
turist rehberlerinin böy-
le kimsesiz ve yalnız bı-
rakılması, sokakta işsiz 
kalmaların göz yumulma-

sı gerçekten çok üzücü”.
“Rehber sadece bir kurs 

ve sertifikayla olmuyor. 
Gerçek bir rehber ömür 
boyu kendini geliştirme-

li. Bu 1400 kişi 
arasında Ja-
ponca, Korece, 
Çince gibi na-
dir diller bilen 
uzmanlar var. 
Onlara destek 
s a ğ l a y a r a k , 
yardım etmez-
sek, bu kişiler 
başka sektör-
lere yönelecek 
ve kaybeden 
Bulgar tur iz-
mi olacak” di-
yen Mindov, 
bundan sonra 
sadece lisans 
sahibi kişilerin 

bu işi yapacağını, sıkı 
kontroller uygulanacağını 
vurguladı.

Rehberler Bir l iği i lk 
grupların Temmuz, Ağus-
tos ayında gelmeye baş-
layacağını umuyor.

Bu bekleyiş döneminde 
ise 1400’den fazla turizm 
uzmanı, dil bilgisi ve ge-
niş kültüre sahip rehber, 
işsizlik ve ekonomik sıkın-
tılarla boğuşacak.

Turizm Bakanlığı’nın 
resmi sicilinde kaydı bu-
lunan bu “küçük elçiler” 
elçisi oldukları devletin 
kendilerine duyarlı olma-
masından şikayet ede-
cek.

              Kırcaali Haber

Kirkovo Belediyesi, 20 kişiye 
daha istihdam sağlayacak
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi, 2014-2020 dönemi 

için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı tarafından Kirkovo-Zlatograd Toplumların 
Önderliğinde Yerel Gelişim Grubu Gelişim Stratejisi 
çerçevesinde finanse edilen “Ekonomik açıdan aktif 
olmayan ve işsiz kişilerin erişiminin sağlanması, genç-
lerin istihdamının teşvik edilmesi ve desteklenmesi ve 
Kirkovo ilçesinde kalifikasyonun artırılmasına yönelik 
yatırımlar” projesi kapsamında on iki ay süreliğine ba-

kım elemanı pozisyonuna yirmi kişi atayacak. Onlar, 
psikolojik destek, motivasyon ve profesyonel enteg-
rasyon faaliyetlerini kapsayacak başarılı eğitimden 
sonra işe alınacaklardır. Amaç, onların işgücü piya-
sasına katılımlarını teşvik etmek ve işyerinde başarılı 
bir şekilde görev yapmaları için gerekli olan becerileri 
kazandırmaktır.

Pozisyonlara 30 ile 54 yaş arasındaki işsiz veya aktif 
olmayan kişiler, 54 yaş üstü işsiz veya aktif olmayan 
kişiler ve 29 yaş altındaki eğitim öğretim sisteminin 
dışındaki gençler başvurabilirler.

Başvuru belgeleri 19 Haziran'a kadar belediyeye 
sunulmalıdır.

Gorna Çobanka köyünün 
su sorunu çözüldü

Yeni bir su kaynağı yaz aylarında Momçilgrad (Mes-
tanlı) ilçesinin Gorna Çobanka (Edirhanlı) köyünde ya-
şanan su sorununu çözecek.

Bölgede kayalık arazi nedeniyle döşenmesi zor olan 
yeni bir 240 metrelik su boru hattının inşaatı tamamlan-

mak üzere. Yeni 
sondaj kuyusu, 
köyün mevcut su 
tankına bağlan-
dı. Pompaların 
ve su temini için 
otomatik sistem-
lerin kurulumuna 
sıra geldi. Yeni 
su temin siste-

minin inşasının tamamlanmasından sonra su boru 
hattının geçtiği sokak betonlanacak. Bu, kötü hava 
koşullarında köye daha kolay erişim sağlayacak.

Belediye Başkanı İlknur Kazim, ”Projenin uygulan-
ması belediye bütçesinden sağlanan fonlarla yapıl-
maktadır. Gorna Çobanka köyü sakinleri ile yaptığımız 
görüşmelerde onlara verdiğimiz bir taahhüdü yerine 
getiriyoruz. Köy küçük, köyde sadece 30 aile yaşıyor, 
ancak su kıtlığı gibi çözülmemiş ciddi bir sorunu çö-
zümsüz bırakamayız. İlçedeki yerleşim yerlerinin su 
ihtiyacının karşılanması ana önceliklerimizden biridir" 
diye kaydetti.
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Bulgaristan Başmüftülüğünün Yayınevi, Yeni Bir Kitap Çıkardı

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün 
yayınevi, dünyaca ünlü filozof, 
düşünür ve politikacı Dr. Murad 
Wilfried Hofmann'ın "Bir Alter-
natif Olarak İslam" kitabını ya-
yınladı.

Hofmann, Almanya’nın Asc-
haffenburg şehrinde doğdu. 
Münih'te hukuk ve Cambrid-
ge’deki Harvard Üniversitesi'nde 
ABD Hukuku okudu. Daha 

sonra 1961'den 1994'e kadar 
diplomat, Brüksel'de NATO is-
tihbarat müdürü ve daha sonra 
Almanya'nın Cezayir ve Fas bü-
yükelçisi olarak çalıştı.

1980'de İslâm'ı kabul etti ve 
ardından Almanya'da en ünlü 
Müslüman oldu. Kitapları-
nın ve bilimsel makalelerinin 
çoğu İslam'ın Batı Avrupa ve 
ABD'deki yeri üzerine odakla-

nıyor. Özelikle Kur’an-ı Kerim’in 
Almancaya çevirisi konusunda 
yaptığı işbirliği önemlidir. Bu 
Almanca Kur’an-ı Kerim Meali 
1998'de yayımlanmıştır.

Hofmann, uzun yıllardır Al-
manya Müslümanlar Merkezi 
Konseyi'nin bir üyesiydi. 2009 
yılında "Yılın Müslüman Şahsi-
yeti" seçildi.

Hofmann, 13 Ocak 2020 tari-

hinde 89 yaşında vefat etti.
Özet:
İslam dünyasındaki son trajik 

olayların ardından İslami ya-
yınlar kitap pazarını doldurdu. 
Bununla birlikte daha yakından 
bakıldığında az sayıda yaza-
rın medeniyet olgusu olarak 
İslam’ın manevi temellerini an-
latmaya istekli veya bunu yapa-
bildiği anlaşılmaktadır. Radikal 
köktendincilik, dini bütünlük, 
"kutsal savaş (cihat)" ve çoğu 
kitaplarda damgalanan "İslam 
Kılıcı" korkusuyla hareket eden 
bazı okuyucular, yüzeysel poli-
tik ve sosyal açıklamalarla ye-
tinmektedirler. Fakat modern 
Müslümanların dinamikleri ve 
adanmışlığı, inançları, evrensel 
din İslam ve maneviyatı hakkın-
da bilgi sahibi olunmadan on-
lar ne anlaşılabilir ne de onlar 
hakkında gerçek bir fikir sahibi 
olunabilir.

Bir Alman Müslümanın kitabı 

olan bu kitap, oldukça sıcak ko-
nuların ele alındığı yirmi bölüm-
de İslam'ı bir din ve medeniyet 
olarak tanıtmaya çalışıyor. Ta-
rihsel bir bağlamda ele alınan, 
bilimsel temelli, sorunlara doku-
nan ve buna rağmen savunma-
cı olmayan İslam hakkında bir 
konuşmadır.

Batı dünyası ve komünizm 
birbirine karşı dururken İslam 
“üçüncü bir yol” olarak anlaşı-
labilir, yani bu iki dünya görüşü 
arasında bir fırsat olarak algıla-
nabilir. Bugün, o (İslam) yeniden 
dualist bir dünyada yaşamı yö-
netme projesine bir alternatiftir. 
İslam'ın 21. yüzyılda dünyaya 
hakim bir din olacağı gerçeği 
Batılı gözlemci için açıktır. Bu 
neden olacak - çünkü Allah 
böyle istiyor: kitabın başlığı 
bunu ima ediyor. İslam sadece 
Batı’nın politikasına bir alternatif 
olarak ele alınmamıştır, tek al-
ternatif olarak ele alınmıştır.

Momçilgrad’da yeni açılan Akif 
Atakan Kütüphanesine kitap bağışı

Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmet Bozov 
ve Müdür Yardımcısı Nurettin 
Çakır’ın şahsında İlahiyat Lisesi 
yönetimi, birkaç gün önce okul 
bünyesinde yeni açılan Akif 
Atakan Kütüphanesine yapılan 
sıradaki bağışı kabul ettiler. 
Rodopların eteğinde yer alan 
Çepintsi (Çangırdere) köyün-
deki camide yıllarca saklanan 
Arapça ve Osmanlıca yazılı 
onlarca eski kitap ve el yazma-
sından ibaret bağış, Çepintsi 
köyü Trampovska Mahallesi 
Müslüman Encümenliği tarafın-
dan yapıldı. Bağış, Momçilgrad 
İlahiyat Lisesi’nde öğretmenlik 
yapan Sami Fazliyski’nin des-
teği ve aracılığıyla yapıldı.
Lise Müdürü Ahmet Bozov, 

yapılan bağışla ilgili, ”Kitapla-
rın çoğu oldukça eski ve yeral-
tı da dahil olmak üzere çeşitli 
tarihsel dönemlerde gizlenmiş 
olduğundan Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın yardımıyla bir uzman 
tarafından incelenip tamir iş-
lemlerinden geçebileceklerini 
umuyoruz” diye kaydetti.

Bozov’un ifadesine göre, Akif 
Atakan Kütüphanesi Momçilg-
rad İlahiyat Lisesi bünyesinde 
2020 yılının başında kuruldu. 
Kütüphane, 2019 yılında vefat 

eden Momçilgrad’dan öğret-
men ve aydın Akif Atakan’ın 
ismini taşıyor. Atakan, ülke-
mizde demokrasinin başlangı-
cından bu yana son otuz yılını 
sadece bütün Bulgaristan’dan 
değil komşu ülkelerden de zen-
gin tarihî kayıtlar içeren eski ve 
kadim İslami kitaplar toplamaya 
adamıştır. Atakan’ın vefatından 
sonra kızı, babasının zengin 

kütüphanesinde yer alan kitap-
ların bir kısmını Momçilgrad 
İlahiyat Lisesi’ne bağışlamıştır.
Akif Atakan Kütüphanesinde 

yer alan kitapların bir kısmı Kır-
caali Bölge Müf-
tülüğü tarafın-
dan bağışlandı.
Bozov, ”Okulu-

muzda öğrenci-
ler ve öğretmen-
ler tarafından 
aktif olarak kul-
lanılan çağdaş 
edebiyat eserleri 
yer alan modern 
bir kütüphane 
b u l u n m a k t a -
dır. Ancak Akif 

Atakan'ın adını taşıyan yeni 
kurulan kütüphanenin amacı, 
bazıları yaklaşık 300 yaşında 
olan eski, tarihi kitaplara eri-
şim sunmaktır” diye ekledi ve 
edebiyat kaynaklarının sadece 
okulun öğrencileri ve öğret-
menleri tarafından değil, aynı 
zamanda dışarıdan okuyucular 
tarafından da kullanılabileceği-
ni vurguladı.

Türk devi Gedik Holding, Bulgaristan’da 
fabrika kurmayı düşünüyor

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Haberturk'e 
verdiği demeçte, ”Kaynak ekipmanı ve metal yapı üretimi yapan 
Türk devi Gedik Holding, Bulgaristan'da bir tesis yatırımı yapmayı 
yeniden düşünüyor” diye açıkladı.

Gedik’in ifadesine göre, Bulgaristan ve Romanya olmak üzere 
Doğu Avrupa'da iki olası yatırım yeri göz önünde bulundurulu-

yor. Ancak Gedik, an 
itibariyle değerlendir-
me sonucuna göre 
Bulgaristan’ın bir avan-
taja sahip olduğunu 
söyledi.

Kaynak, vana ve dö-
küm alanında faaliyet 
gösteren, 90 ülkeye ih-
racat yapan Gedik Hol-
ding, Kasım 2019'da 
Azerbaycan'da bir fab-

rika açtı. Holding, kesme vanaları, metalürjik ürünler, kaynak ve 
kesme makineleri ve diğer endüstriyel ekipman üretiyor ve maden-
cilik, inşaat, enerji ve başka birçok endüstriye yatırım yapan bir 
fona da sahiptir. Şirket, yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyor.

Kaynak ekipmanı ve metal yapı üretimi yapan en büyük Türk 
holdingi ülkemizde olası bir yatırımdan ilk kez bahsetmiyor. Mart 
2016'da Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis ile Hül-
ya Gedik arasında görüşme yapıldı. O zaman şirketin Kırcaali'de 
kaynak elektrotu üretim tesisi kurmaya niyeti olduğu açıklanmıştı.


