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Makas Yolunun Son Bölümü Hizmete Açıldı
Resmiye MÜMÜN

Bölgesel Kalkınma Bakanı Desislava Terziyeva,
Yunanistan’a uzanan Makas yolunun bir bölümü
olan 24 kilometrelik birinci sınıf Kırcaali-Podkova
(Nalbantlar) yolunun resmi açılışını yaptı. Makas
yoluyla kestirme bağlantı
sağlayan yeni inşa edilen Cebel (Şeyh Cuma)
Durağı-Podkova yolunun
kullanıma girmesiyle Kırcaali ile Komotini (Gümülcine) arasındaki mesafe
yaklaşık 15 kilometre kısaltılmış oldu.
Açılış töreninde, Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve
Haberleşme Bakan Yardımcısı Petır Kirov, Yol
Altyapısı Kurumu Başka-

nı Müh. Stefan Çaykov,
Do ğu Makedonya ve

Trakya İli İcra Sekreteri
Konstantinos Katsami-

gas, Kırcaali Valisi Biser
Nikolov, Kırcaali ili ilçe
belediye başkanları, Kırcaali Milletvekilleri Müh.
Erdinç Hayrullah, Mustafa
Ahmet, Milko Bagdasarov

ve Tsveta Karayançeva,
Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Peder Petır
Garena ve Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet,
projeyi uygulayan inşaat
şirketlerinin temsilcileri
hazır bulundular.
Bakan Terziyeva yaptığı
konuşmasında, bölge açısından büyük önem arz
eden yeni inşa edilen yolun açılışında bulunmaktan son derece gurur duyduğunu ifade etti. Bakan,
“Makas Sınır Kapısı’nın
açılmasıyla birlikte yıllardır
süren heyecanlı bekleyiş
son buldu ve sınır bölgelerindeki Yunan şehirleriyle direkt bağlantı kuruldu.
Hükümetin temel önceliği
bölgeler arasındaki farklılıkların azaltılmasıdır.
Hedeflerden biri de sınır
bölgelerinde oluşturulacak ekonomik alanlar ve
ülkeler arasındaki ticari

ilişkilerin geliştirilmesiyle
iş dünyasının geliştirilmesidir. Bu yüzden 2006 yılından bu yana bu yolun
tasarlanıp yapımını gerçekleştirmek için büyük
çabalar sarf eden inşaatçılara teşekkür etmek istiyorum. Yeni yolda güvenli
yolculuklar ve başarılar diliyorum.” dedi.
Bakan Yardımcısı Petır
Kirov, “Bugün hepimiz
için mutlu bir gün. Bugün bu bölgenin gelişimi
ve en yakın komşumuz
Yunanistan ile ticari ilişkilerin gelişimi açısından
kuşkusuz yeni imkanlar
sunuluyor. Bu projenin
Avrupa Birliği’nin Uyum
Fonu sayesinde gerçekleştirildiğini unutmamamız
gerekiyor. Bizim amacımız
AB fonlarından kaynak alımını en iyi şekilde devam

T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol
ile birlikte Şumnu ve
Razgrad’a 3 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği
ziyaret çerçevesinde,
Şumnu Valisi, Belediye Başkanı, Belediye
Meclis Başkanı, Razgrad Valisi ve Belediye
Başkanı ile görüştü.
Şumnu Bölge Müftüsü
Mesut Hasanov ve soydaşlarla birlikte Şerif
Halil Paşa Camii'ni ziyaret edip, Şumnu Nüvvab
İmam Hatip Lisesi'ni ve
Bulgaristan'daki 2. büyük Türk yatırımı Alcomet tesislerinde incelemelerde bulundu.
Büyükelçi Gökçe ayrıca, Şumnu Bölge Müf-

tüsü Mesut Hasanov'u
ziyareti sırasında soydaşlarla bir araya geldi.
Kuzeydoğu Bulgaristan
Bulgar-Türk İşadamları
Derneği'ni ziyaret eden
Büyükelçi, Razgrad Bölge Müftüsü Mehmet Ala
ile birlikte Makbul İbrahim Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Sayın Büyükelçi son
olarak, Tırgovişte’de
(Eski
Cuma)
Bulgaristan'daki en büyük Türk yatırımı Trakya Cam tesislerini (700
miliyon $'lık yatırımla,
2.500 kişiye iş imkanı
sağlıyor) ziyaret etti.

Bölge Müftüsünden Türk
Derneğine Nezaket Ziyareti Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin
Şumnu ve Razgrad Ziyareti

Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, müftülüğün Genel Sekreteri İlhan
Mehmet ile Ömer Lütfi
Kültür Derneğini ziyaret
etti. Konuklar dernek başkanı Seyhan Mehmet ve
müdürü Müzekki Ahmet
tarafından karşılandılar,
ikisi yürütülen faaliyetler
ve son gelişmelerle ilgili
bilgi verdiler.
Ziyaretten dolayı Kırcaali
Müftüsüne teşekkür eden
dernek müdürü Müzekki
Ahmet, “Biz Bulgaristan
Türkleri ve Müslümanları olarak dinimizi, dilimizi
ve kültürümüzü koruma
ve yaşatma çabası içerisindeyiz. Her zaman
dini etkinlik yapıldığında
ön saflardayız. Aynı şekilde kültür alanında bir
etkinlik olduğu zaman
da Sayın Müftümüz ön
planımızda. Bu durumdan büyük memnuniyet
duyuyorum ve bunun için
kendilerini kutluyorum.

Bilindiği üzere ilkbaharın
gelmesiyle bizim de aktif olarak etkinliklerimiz
başlıyor. Önümüzde 21
Şubat Uluslararası Anadili Günü münasebetiyle
dernekte Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
ile birlikte Türk Edebiyat
ve Müzik Gecesi düzenleyeceğiz. Ben şimdiden
Sayın Müftümüzü davet
ediyorum. Mart ayında
yine Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni düzen-

lenecek. Festivallerimiz
var, çeşitli kültürel etkinliklerimiz tüm hızıyla bu
yıl da devam edecek.
Maalesef, şunu da belirtmek isterim ki, 2014 yılına kötü bir sürprizle başladık. Ben bunu psikolojik
baskı olarak görüyorum.
5 Ocak tarihinde Kırcaali
Bölge Savcılığı Kırcaali
Polisi aracılığıyla derneği
denetlemeye başladı. Bi-
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Makas Yolunun Son Bölümü Hizmete Açıldı
dua etti.

mini belirtmek gerek yok.
Çünkü 9 Nolu Pan Avrupa
Ulaşım Koridoru üzerinden Yunanistan’ın en büyük limanlarından biri olan
Aleksandrupolis (Dedeağaç) ile bağlantı kurulmasını sağlıyor. Proje esnasında 8 kilometrelik bir yol
onarıldı ve 24 kilometrelik

tüm bölgede ulaşım bağlantılarını büyük ölçüde
iyileştirecek. Yol trafiğine
24 saat içinde 3 600 araç
katılıyor. Genelde yeni bir
yol trafiğin yüzde 40’tan
fazla artmasına yol açıyor.
Bu durum Yunan turistlerinin Kırcaali’ye, tarihi ve
kültürel yerlerine ulaşma
şansının kat kat arttığını
göstermektedir. Bu yüzden bu bölge halkının yeni
kazanımını kutluyorum.
Ben de bu yolda hayırlı
yolculuklar diliyorum” diye
kaydetti.
Peder Petır Garena,
Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet ile birlikte
sürücülerin yolu kazasız
ve belasız kullanmaları
için dua ettiklerini söyledi. Peder, sürücülerin
araçlarını dikkatlice sürmelerini ve trafik kurallarına uymalarını diledi. Bu
yolun ne Bulgaristan’a,
ne Türkiye’ye, ne de
Yunanistan’a ait olmadığına dikkat çekerek,
deneyim alışverişi, kom-

tamamen yeni bir yıl inşa
edildi. Ayrı ayrı yerleşim
yerleriyle bağlantı sağlayan 6 yeni köprü ve 9
kuruldu. Kuşkusuz bu yol

şuluk ve etkileşim örneği
olduğunu ifade etti. Türkçe, Yunanca ve Bulgarca
olarak, “Hayırlı Yolculuklar” dileğinde bulunarak

bir yol kesimin de onarım çalışmaları yapıldı.
Ayrıca Fotinovo köyü ile
bağlantı kuran 2,3 kilometrelik bir yol yapıldı.

1. sayfadan devam

ettirip gerek bölgesel kalkınmaya gerekse komşu
ülkelerle ulaşım bağlantılarının geliştirilmesine
katkı sağlanılmasıdır. Bu
program döneminde Ulaşım Programı açısından
çok başarı elde edildi.
Tüm Ulaşım Programı
kapsamında yararlanıcılara 2 milyar 200 milyondan fazla leva ödenmiş
durumda. Bütün bunlar
iyi bir seferberlik ve devlet
kurumları arasında birlik
içinde hareket edildiğinde
çok güzel sonuçlar elde
edilebilir. Gelecek 20142020 program döneminde bölgelerin ve ulaşımın
gelişimi için güzel şeyler
yapacağımıza inanıyorum. Bu yolu güvenli ve
akıllı bir şekilde kullanılmasını temenni ediyorum.
Komşularımızla iyi ilişkiler
geliştirilmesini arzu ediyo-

rum” diye konuştu.
Yol Altyapısı Kurumu
Başkanı Müh. Stefan Çaykov, “Bu tür açılışlarda her
zaman heyecanlanırım,
çünkü bugün olduğu gibi
burada toplanmamız için

ne kadar zaman ve büyük emekler harcandığının farkındayım. Bu yol
projesinin gerek bölge
gelişimi gerekse ulusal
karayolu ağı açısından
son derece büyük öne-

kadar az ki, eline aldıkları
maaşlarla geçimini zar zor
sağlıyor.
Genellikle ülkeyi terk
ederek başka ülkelerde
çalışıp hayatının geri kalanını da orada geçirenler maalesef genellikle
gençlerdir. Gençler ülkenin yarınıdır. Bu durum
böyle devam ederse,

görülmüyor.
Her yıl, yeni yılda veya
Bayramlarda şehir sokakları cıvıl cıvıl oluyor. Gurbettekiler ve göçmenler,
izin günlerinde memleketine dönüp yakınlarıyla beraber olmayı tercih ediyor.
Her Bayram veya yeni yıl,
aileler için tam bir Bayram
havası oluyor. Parçalan-

Bulgaristan’ın iç açıcı olmayan durumu

Son zamanlarda artan
işsizlik Bulgaristan’daki
gençlerin yaşam sevincinin azalmasına neden oluyor. Çünkü yaşamak için
ekmek gerekiyor, ekmek
için ise iş. Bulgaristan’da
duruma şöyle bir bakarsak eğer, durumun pek iç
açıcı olmadığını rahatlıkla
görebiliriz.
Aralık 2013’de yapılan
istatistiklere göre toplam
işsizlerin sayısı 436 bin kişiye ulaştı. Bunların %29’u
- 63 bini genç. Sadece
2012 yılında, Bulgaristan’ı
terk edenlerin sayısı 13
bin kişi ve bunların %70’i
gençlerden ibaret.
Komünizmin çöküşünden sonra yaklaşık 2 milyon Bulgaristan vatandaşı,
çoğunlukla genç ve eğitimli kişiler vatanlarını terk
etti. 1989 ve 2011 yılları
arasında nüfus yaklaşık
9 milyondan 7,3 milyona
düştü. 2008 yılında başlayan küresel ekonomik
kriz, tekrar yüzbinlerce
vatandaşı ülkelerini terk
etmek zorunda bıraktı.
Bulgaristan nüfusunun
neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor – AB’nin 28 üyesinin
arasında en yüksek oran.
Ülkede sadece işsizler ve
emekliler yoksulluk içerisinde değil, genellikle çalışanların çoğu da yoksulluk sınırı altında yaşadıkları söylenebilir. Yaklaşık
600 bin çalışan ise (tüm
çalışanların %28’i) “çalışan yoksul” kategorisine
giriyor. Söz konusu olan
bu kişilerin maaşları o

Sebahat AHMET
Bulgaristan’ın yarını meçhul.
1989 yılında zorunlu göç
esnasında, Türk aileleri
bir kez parçalanmıştı. O
yıllardan bu yana geçen
zaman zarfında, bir o kadar daha aile sevdiklerinden uzak yaşamakta.
Eğitimli, eğitimsiz; evli
bekar; gençler, okulunu
bitirir bitirmez memleketini terk ediyor. “Birkaç
yıl çalışıp yine geri dönerim” düşüncesiyle ailelerinden ayrılıp gurbete
gidiyor, ancak ülkelerine
geri dönmek için sevdiklerinden başka bir sebep

mış aileler bütünleşiyor,
gurbetteki gençler sevdiklerine kavuşuyor, sokaklar
dolup taşıyor, şehrin her
bir köşesi hayat buluyor.
Bayram bitiyor, yeni yıla
giriliyor ve şehir yine sessizliğe bürünüyor. Aileler
yine parçalı, kardeşler
yine ayrı, çocuklar yine
anne ve babasız, eşler
yine eşsiz, sokaklar yine
boş kalıyor.
Gençler gençliğine, yeni
evliler evliliğine, çocuk
sahibi olanlar çocuklarına, çocuklar ise anne ve
babalarına doyamadan,
ayrılık kapılarına vuruyor.

Ardından “Bismillahir
Rahmanir Rahim” ile
konuşmaya başlayan
Beyhan Mehmet, “Peder
Petır Garena ile sadece
dua edip amin diyeceğiz,
çünkü biz akşamdan beri
bu güzel yolda trafik kazaları olmaması için dua
etmekteyiz. Dostluk ilişkilerinin kurulmasına yol
açmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Kırcaali-Podkova Yol
Projesi, Ulaşım Programı kapsamında Avrupa
Birliği’nin Uyum Fonu
ve ulusal bütçeden sağlanan mali kaynaklarla
gerçekleştirildi. 54 milyon levalık bir yatırımla
Cebel Durağı’ndan Podkova köyüne kadar 24,2
kilometre uzunluğunda
yeni bir yol inşa edildi.
Aynı proje kapsamında
Kırcaali şehrinden, Bulgariya Bulvarı kavşağından Cebel Durağı’na
uzanan 8,2 kilometrelik

Ardino bölgesinde yol
altyapısı iyileştiriliyor
Ardino (Eğridere) Belediyesi, Devlet Tarım
Fonu ve Yerel Girişim
Grubu Derneği ile bir
yol projesinin gerçekleştirilmesi için mali
destek sağlanması
üzere anlaşma imzaladı.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-

mesi Programı kapsamında gerçekleştirilecek proje, Dolno Prahovo (Ahmatlar)-Levtsi
(Solaklar) - Bogatino
(Çorbacılar) yolunun
yeniden yapılandırılması ve onarılmasından ibarettir. İlk baştan
proje için 220 551 leva
mali kaynak sağlana-

cak. Söz konusu 1,5
kilometrelik bu yol kesimi, belediyenin idaresi altındadır.
Ardino İlçesinde mevcut yol şebekesi toplam
yaklaşık 400 kilometre
uzunluğunda olup, onlardan 70,6 kilometresi
ulusal karayolları şebekesine bağlıdır.

12 Şubat 2014

EDEBİYAT

Kırcaali Haber 3

Yirmibirinci Asrın Başında Bulgaristan’da Yaşayan Türkçe
Geçen sayıdan devam

Sabahattin Bayramov
1931 yılında Dobriç’te doğan şairlerdendir. 1990
yılı baharında Türkiye’ye

Racep KÜPÇÜ
göç eden şair 14 Ocak
2013 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti.
Adresim Şudur(1962) ve
Sokaklarım Çağrışımlar
İçinde (1966) adını verdiği şiir kitaplarında topladığı manzumelerinde
hayal zenginliği ve felsefî
çağrışımlar ön plândadır.
Bir başka Dobriç’li şair,
1934 doğumlu Nevzat
Mehmedov, Bulgaristan
Türkleri edebiyatının ünlü
çocuk şairlerindendir.
1968 yılında Türkiye’ye
göç eden şair; Ayı Dayı
(1959), Deniz(1967) ve
Üç Beygir(1967) adını
verdiği kitaplarında yer
alan çocuk şiirlerinde
yine çocukların çok sevdiği hayvanlar dünyasını
ve denizi konu olarak
işler. O bir sevgi şairi
olarak bilinir. Çağdaş
Bulgaristan Türklerinin
ileri gelen şairlerinden
birisi de Ömer Osmanov (Erendor uk)’tur.
1934 yılında Kırcaali/
Koşukavak’ta dünyaya
gelen şairin asıl mesleği
öğretmenlikti. 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır
dışı edilince Türkiye’ye
geldi. Sıla hasreti şiirlerinin ağırlıklı teması oldu.
Bunu şiirlerini topladığı
kitaplarının adlarından
da anlamak mümkündür.
Üçüncü Mezar(1989),
Ölmeden Ölmek(1991)
ve Sabır Duası (1991)
onun hasret türküleridir.
2006 yılında İstanbul’da
hayata veda etti. 1934
yılında Filibe Kuklen
köyünde doğan Recep
Küpçü, ömrü boyunca
Bulgaristan Türklerinin
haklı mücadelesini savunmuş, öğretmenlikten
atılmış ve 1976 yılında
Varna’da ölü bulunmuştur. Ötesi Var (1962) ve
Ötesi Düş Değil(1967)
iki önemli şiir kitabıdır.
O bir deniz şairi olarak

bilinir. Mehmet Çavuş(d.
1935-Eskicuma), Balkan
Türklerinin çok iyi tanıdığı şairlerden birisidir.
Hâlen İstanbul’da yaşayan Çavuş’un Yılların Serenadı (1964),
B u l g a r i s t a n ’d a n
Sesler(1985) adını
taşıyan şiir kitapları ile XX. Yüzyıl
Bulgaristan Türkleri
Şiiri (1988) adını taşıyan bir şiir antolojisi bulunmaktadır.
Ali bayram (d.1935)
Silistre’li öğretmen
şairlerden olup, şiirlerinde daha çok
dil bilincini aşılamaya ve sevdirmeye
çalıştı. Silistre’li şairlerden bir başkası
Latif Aliyev (d.1935)
de 1989 büyük göçünün
vatanından ayırdığı şairlerdendir.
Bir Bahçeden Bir
B a h ç eye (19 61)
adını verdiği şiir
kitabında halk şiiri
tarzında söyleyişleri vardır. Mustafa
Mutkov, 1935 yılında Lofça’da doğdu.
Tek şiir kitabının
ismi Sabah Yolcusu
(1965)’dur.
“Yine köşe başlarında beklesem
onu
Bir yağmur geçse
üzerimizden ince
ince
Şakaklarımızdan usulca yuvarlansa damlalar
Tekrar elini tutsam
onun
Yolumuza halı döşese
bahar...”
Mısraları, Mustafa
Mutkov’un şiir dünyasına açılan güzel bir penceredir. 26 Eylül 1997
yılında Sofya’da Allahın
rahmetine kavuştu. 1936
yılında Eğridere’de dünyaya gelen Faik İsmailov
(Arda), şiirlerinde daha
çok Rodop Türklerinin
elem ve kederlerini, var
olma mücadelesini işledi.
Onun manzumeleri, Bulgaristan Türkleri için her
zaman birer umut ışığı
ve yaşama sevinci oldu.
Tek şiir kitabını 1965 yılında Ağarırken Tan adıyla yayınladı.1995 yılında
Ardino’da vefat etti. 1936
Razgrat doğumlu Mustafa Çete de Bulgaristan
Türklerinin en önemli yayın organlarından olan
Hak ve Özgürlük gazetesinin yazarları arasındadır. Çetev’in özellikle
çocuk şiirleri dikkati çeker. 1950’li yılların Bulgaristan Türkleri edebiyatında önemli isimlerden
bir başkası da Kırcaali

yöresi şairlerinden Süleyman Yusufov (S.Yusuf
Adalı) (d.1936)’dur. Şiirlerinde hece ve serbest
vezni kullanan şairin
özellikle sıla hasreti temasını işlediğini görüyoruz. Bir Uçtan Bir Uca
Memleket(1965), şairin
tek şiir kitabıdır. Hasköylü şairlerden Durhan Hasanov (d.1937),
1989’da Türkiye’ye göç
eden şairlerdendir. 1965
yılında yayınlanan İnsan
Kardeşlerim adlı bir şiir
kitabı vardır. Nazmi Nuriyev (d.1937), Osman Azizov (d.1937), Aliş Saidov
(d.1938) ve Şahin Mustafof (d.1938) da Kırcaali yöresi şairlerindendir.
1938 yılında Razgrat’ın
Şeremet Köyü’nde doğan Şaban Mahmudov

Mehmet FİKRİ
da Bulgaristan Türklerinin yetiştirdiği öğretmen
şairlerdendir. O da ne
yazık ki 1989 göçünün
vatanından ayırdığı şairlerdendir. 1966 yılında yayınladığı Gerginlik
adındaki şiir kitabında

yaygın olarak insan ve
tabiat sevgisini işler. Yine
Razgrat’lı bir başka şair
Latif Karagöz’dür. Halen Türkiye’de yaşayan
şairin ilk şiir kitabı Kon
Kon Kelebek(1990) adını taşır.
Bulgaristan’da çağdaş
Türk Edebiyatının en güzel seslerinden biri olan
Naci Ferhadov, 1940
yılında Kırcaali’de dünyaya geldi. Yazdığı şiirleri 1965 yılında Dağlı
ve Deniz adını taşıyan
şiir kitabında yayınlandı.
Türkçenin yasaklandığı
yıllarda Bulgarca yazdı.
2013 yılında Sofya’da
vefat etti. İşte onun güzel
şiirlerinden biri:
NERDESİN
Hani koca bir ömür
boyu benimle yürüyecektin
Ağlarsam ağlayacak,
Gülersem gülecektin,
Hani delicesine vurgunduk karanfillere,
alev bir çiçek gibi yanacaktı aşkımız
gözlerimizde, kalplerimizde,
ayrılırsak kanayacaktı...
Hadi gülüm,
karanfillerin rengi değişti sensiz.
Peşinde koşmaktan titrer oldu dizlerim
Hadi gülüm,
Yıllar oldu yollarını
gözlerim,
Varsın bu halimi görenler deli desin,
Bekliyorum çimen gözlüm, nerdesin!..
...

TÜRKÜLERİMİZ
Asırların ardında izlerimiz;
Çınlamış kılıç yankıları
Perde perde kulaklarımızda.
Efsaneleşen aşıklarımız
Bir haber bekliyor hala
Saz tellerinden, uçan kuştan,
Yuvarlanıp giden yıllardan…
Ezelden çağlayan ırmağın
Kaynağında yiğitliğimizin,
sevgimizin,
dertlerimizin
öyküsü.
Öyküler – dilimizde birer türkü
Ana sütü gibi sıcak,
Ana sütü gibi tertemiz,
Kimseyi kimseye düşman etmeyen,
Kan kabartmayan türkülerimiz.
Durhan ALİ
Kırcaali

Yoruldum, çok aramaktan olacak seni...
Şimdi sen,
Belki başka gözlere sihirli bir perdesin,
ama ben,
hep öylesine iyimserim
seni sevdim seveli,
bekliyorum, çimen gözlüm, nerdesin?..

İsmail Çavuşev (d.1940Razgrat), gazeteci şairlerdendir.
İnsan sevgisi, şiirlerinin başlıca
temasıdır. Dilek
adlı şiir kitabı 1967
yılında basılmıştır. Ahmet Eminov
(Atasoy) (d.1944Eskicuma), Rahim
Recebov (Akdora)
(d.1944-Kırcaali),
Necmiye Mehmedova (Ulucan) (d.
19 4 5 - P r a v a d ı) ,
A hm et K adir ov
(d.1948-Hasköy),
Nebiye İbrahimova (Akbıyık) (d.1948Razgrat), Durhan Ali
(d.1952- Kırcaali), Hilmi
Haşal (d.1954-Kırcaali)
ve Kadriye Cesur
(d.1968-Mestanlı) son
dönemlerde yetişen ve
hâlen sanat hayatını
sürdüren şairler olarak
dikkati çekerler.
Çağdaş Bulgaristan Türk
şiirine baktığımızda dikkatimizi çeken en önemli
noktalardan birisi; şair
yetiştiren coğrafî bölgelerin belirgin bir biçimde
Güney-Batı Bulgaristan (Kırcaali yöresi) ve
Kuzey-Doğu Bulgaristan
(Silistre-Razgrat-ŞumnuEskicuma Yöresi)’ın ön
plâna çıkmasıdır. Bir

başka husus; son dönem şairlerinin büyük bir
çoğunluğunun öğretmen
şairler oluşu ve rejimin
baskılarından bunalan
bu insanların Türkiye’ye
göç etmiş olmalarıdır.
Genelde Bulgaristan’da
yaşayan Türk toplumunun sosyal problemleri, sıkıntıları, paylaşılan
acılar, sıla hasreti, vatan

Faik ARDA
ve millet sevgisi ve dolayısıyla millî duygular ve
duygulanmalar, çocuk
duyarlılıkları, tabiat güzellikleri çağdaş Bulgaristan Türk şiirinde ele
alınan belli başlı temalar
olarak dikkati çeker. Şairlerin, bir milletin var olma
mücadelesi sürecinde ne
kadar önemli bir konuma
sahip oldukları yakın dönemde Bulgaristan’da
yaşanan hadiselerle bir
kez daha ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Bugün
Bulgaristan’daki durum,
Türk dili, kültürü ve edebiyatı adına düne göre
daha aydınlık ve ümit
verici görünmektedir.
Aksiyon

TÜRKÇE KİTABIM
Kitabımın adı Türkçe
Okurum gündüz, gece
Sesi göklere yükseldikçe
Çınlatır şu okulumuzu.
Kitabımın adı Türkçe
Bilgi isterim, sevgi isterim
Uzak yarınlara yürüdükçe
Her zaman seni okurum.
Kitabımın adı Türkçe
Okurum seni büyüdükçe
Sesin göklere yükselir
Seni her zaman sevdikçe.

Ebru SEZGİN
Miladinovo, Kırcaali
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Eski komünist ajanı olmayan ilk hükümet
Plamen Oreşarski hükümetinin, demokratik
değişimlerden sonra
kurulan ve eski Milli Güvenlik Servisi (DS) ajanı
veya görevlisi bulunmayan ilk hükümet olduğu
ortaya çıktı.
Evtim Kostadinov’un
başında olduğu komisyon, başbakan, başbakan yardımcıları, bakan
ve bakan yardımcılarının
kapsayan yoklamanın
tamamlanmasıyla hükümetin hiçbir üyesinin eski
DS ajanı olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.
Toplam 47 kişinin yoklandığı, kalan diğer 13
kişinin ise 16 Temmuz
1973 tarihinden sonra
doğmaları nedeniyle kanuna göre yoklanmaya
tabii tutulmadıkları belli
oldu.
Şubat 19 9 0 t ar ihi ne kadar olan Georgi
Atanasov’un hükümeti
ve üç geçici hükümetler de dahil olmak üzere

ğını duyurdu. Yoklanan
toplam 1 800 kişiden
100’den fazlasının eski
DS ajanı olduğu ortaya
çıkmıştır. Onların arasında eski Bulgaristan
Hekimler Birliği Başkanı
Andrey Kehayov, Ulusal
Kardiyoloji Hastanesi
Müdürü Vladimir Pilosov,
Başkardiyolog Mladen
Grigorov, Sofya Sveta
Sofya Hastanesi Yöneticisi Hristo Mazneykov,
Sofya Tokuda Hastane-

diğer tüm 14 hükümette
totaliter istihbarat servislerinin ajanları olduğu
anlaşıldı. Sadece GERB
hükümeti, Devlet Bakanı
Bojidar Dimitrov’un ve
İçişleri Bakan Yardımcısı Pavlin Dimitrov’un
görevden ayrılmaları
sonrasındaki dönemde
kadrosunda DS ajanı
bulundurmaksızın çalışmıştır. Marin Raykov’un

geçici hükümetinde tek
Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakan Yardımcısı
Bojan Stoyanov’un ajan
olduğu açıklandı.
Oreşarski hükümeti
eski DS ajanı olmayan
birinci hükümet olsa da,
diplomasi konusundaki
eğilimi değiştirdi. Ülkede
eski DS ajanı olan diplomatlara güvenini kaybedildiği ilan edilse de, Dı-

şişleri Bakanı Kristiyan
Vigenin onlara güvenmeye devam edeceğini
duyurdu. Fakat Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile onları büyükelçi
olarak teklif etmemesi
için uzlaşmaya vardı.
Dosyalar Komisyonu,
sağlık kurumlarının yöneticileri ve müdürleri,
yönetim ve denetim kurulu üyelerini de yokladı-

Momçilgrad Belediyesi’nin 2014 Kültür Takvimi belli oldu
Momçilgrad Belediye
Meclisi son oturumunda belediyenin 2014
Kültür Takvimi’ni kabul
etti. Belediye bütçesinden geleneksel kültür
ve dini bayramlar ve
girişimler, önemli olaylarla ilgili etkinlikler gerçekleştirilmesi için 80
bin leva ayrılacak.
Belediye yönetimi
D ünya M est anlılar
Buluşması’nı misafir
ve yerli halk için unutulmaz bir olaya dönüştürmeye kararlı görünüyor. Mestanlı Daima Kalbimde başlığı
altında artık beşinci yıl
gerçekleşecek etkinlik
kasabanın resmi bayramı olarak kabul ediliyor. Bu yıl 2 Ağustos’ta
gerçekleşecek olan
etkinlik dünyanın dört
bir yanına dağılmış
Mestanlıları kasaba
merkezinde buluşturacak. Bir hafta boyunca
ülkeden farklı grupların dans gösterileri sunulacağı konserler ve
çeşitli spor dallarında
yarışmalar düzenlenmesi öngörülüyor.
Geleneksel etkinliklerden başka 2014 yılında
ilçenin kültür hayatını
renklendirecek birçok

yeni girişimler planlanıyor. Kültür Takvimi’nin
40’tan fazla etkinliği
iç er mesi belediye nin farklı etnik ve dini
grupların gelenek ve
göreneklerinin korunmasını amaçladığını
gösteriyor.
Dambala Tepesi’nde
İnanç, Gelenek, Sağlık başlığı altında 5
M ayıs’ı 6 M ayıs’a
bağlayan gecenin sabahında Hıdrellez’de
güneşin karşılanması,
Tatul köyü çevresinde bulunan Orfeyus
Tapınağı’nda düzenlenen geleneksel

Or feyus’un Gecesi
Müzik Festivali, kasaba parkında düzenlenen Yaz Akşamları ve
Sonbahar Panayırı bu
yıl da Momçilgrad’ın
vazgeçilmez kültür etkinleri arasında.
Kültür Takvimi’nde
Kutsal Ruh Kilisesi’nde
yapılan geleneksel
ayin, Bayram münasebetiyle düzenlenen yemek sergisi, Paskalya
çöreğinin sunulacağı
hayırseverlik kermesi
ve ayrı ayrı yerleşim
yerlerinde düzenlenen
geleneksel maye ve
şenlikler önde gelen

dini etkinliklerdir.
Baba Marta’nın (Marta Nine) karşılanması
için el yapımı olan marteniçkaların sergileneceği hayırseverlik kermesi düzenlenecek.
22 Nisan Dünya Günü
münasebetiyle en temiz okul bahçesine
ilişkin yarışma gerçekleştirilecek.
Momçilgrad Belediyesi, ildeki yedi belediyenin mali desteğiyle her
yıl Kırcaali’de düzenlenen Balkan Türk Folklor Festivali’nin organize edilmesine bu yıl da
aktif olarak katılacak.

si Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyesi Rumen
Serbezov’un isimleri bulunuyor.
Dosyalar Komisyonu,
eski Üçlü Koalisyon hükümetinde Sağlık Bakan
Yardımcısı Matey Mateev ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
eski milletvekili Mithat
Tabakov’un da eski DS
ajanı olduklarını tekrar
ilan etti.
Kırcaali Haber

Balkan Ülkeleri Gazeteciler
Birliği 1 yaşında
Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği ve Balkan Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Soydan, “1 yılda çok uzun
yol aldık” dedi.
Ali Soydan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kurulan
Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliği’nin 1 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Balkan Ülkeleri Gazeteciler Birliğini, Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Moldova, Makedonya,
Bosna Hersek, Romanya ve Karadağ’dan 50’nin üzerinde gazetecinin katılımı ile oluşturduklarını anımsatan Soydan, 1 yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Geride bırakılan bir yıl içinde Makedonya, Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya, Bosna Hersek’te
örgütlenmenin tamamlandığını, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ’da da en kısa sürede örgütlenme
çalışmalarının tamamlanacağını vurgulayan Soydan,
2. Balkan Gazeteciler Buluşması’nın da Nisan ayında
Makedonya’da gerçekleşeceğini söyledi.
“Bir yılda çok uzun yol aldık” diyen Soydan, şöyle
devam etti:
“Siyasi bir amaç gütmeden, politik bir hedef belirlemeden sadece mesleki ve kültürel çalışmalar üzerinde
yoğunlaşarak, Balkanlar gibi geniş bir coğrafi bölgede
güç birliğinde bulunmak istiyoruz. Temel önceliğimiz,
insani, kültürel ve mesleki değerlerin paylaşılması,
yaşatılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.”
Basın özgürlüğü sorunu hala devam ediyor. Ali Soydan, dünyada bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de
kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevi olan
gazetecilerin “basın özgürlüğü” sorununun hala devam ettiğini söyledi.
10 Ocak 1961’de gazetecilerin çalışma koşullarını
iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdi gün olan bugünün “çalışan gazeteciler
günü” ya da “bayramı” olarak anıldığını vurgulayan
Soydan, “53 yıl sonra bugün, basın-yayın yaşamına
baktığımızda, bu sektörde çalışanlar, ekonomik ve
sosyal haklarını, iş güvencesi ve sendikal haklarını
kullanamaz hale gelmiştir” dedi.
Ülkemizde yaklaşık 80 bin kişinin aktif olarak gazetecilik yaptığını anlatan Soydan, şöyle devam etti:
“Ancak bunların yalnızca yaklaşık 4 bini 212 sayılı yasadan yararlanmaktadır. Gazetecilerin bir kısmı
da kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Bu insani değerlere ve
hukuka aykırıdır. Fikir işçisi olarak çalışan herkesin
212 sayılı yasaya göre iş sözleşmelerinin yapılması
şarttır. 53 yıldır yürürlükte olan yasa sürekli ihlal edilmektedir.
Beklentimiz, Türkiye’nin üyesi olmayı istediği Avrupa Birliği kriterlerine uygun ve gazetecilerin mahkûm
edilmemesini sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an
önce yapılmasıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, kamuoyunu aydınlatmak
ve bilgilendirmek için her ortamda ve her koşulda, sorumluluk duygusuyla hareket ederek, toplumun haber
alma ihtiyacını yerine getirme çabası içerisinde olan
meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, saygılar sunarım.”
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“Evlad-I Fatihan-Balkanlarda Akan
Zaman" Kitabı Tanıtım Etkinliği
Eskişehir 2013 Türk
Dünyası Kültür Başkenti
Ajansı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneğinin hazırladığı "Evlad-ı FatihanBalkanlarda Akan Zaman" isimli kitap tanıtımı
ve sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Odunpazarı Bey
Konağı'nda yapılan programa; Vali Güngör Azim
Tuna, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak, İl
Özel İdaresi Genel Sekreteri Yusuf Balcı, kitabın
yazarı Yusuf Akçay ve
çok sayıda davetli katıldı.
"Evlad-ı Fatihan Balkanlarda Akan Zaman"
adlı serginin açılışı ve kitabının tanıtım töreninde
bir konuşma yapan Vali
Tuna, kitabın Balkanlardan uzanan trajik göç yolculuğunu anlattığını söyledi. "Evlad-ı Fatihan Osmanlı İmparatorluğu'nda
Balkanlar'ın fethine katılan beylerin, fatihlerin soyundan gelenlere verilen
addır" diye konuşan Vali
Tuna, "O dönemden bugüne kadar Balkan Türkleri için kullanılan bu tabir

aslında en genel anlamıyla halihazırda hepimizin,
yani ortak kültür mirasımızın günümüz temsilcilerinin ortak adıdır. Bu
kitap, bu kapsamda üretilen güzelliklerden biridir.
Kitabın hayırlara vesile
olmasını diliyor, Türkiye
Dil ve Edebiyat Derneği
yetkililerine ve çalışmada
emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
BALKANLARDA YAŞANANLARIN KÜÇÜK
BİR BÖLÜMÜ
Türkiye Dil ve Edebiyat

Derneği Genel Başkan
Vekili Üzeyir İlbak ise,
kitap tanıtım esnasında,
belgesel, kitap çalışmasıyla Balkanlar'da yaşananların küçük bölümünü
hatırlatmayı ve üzerinde
birlikte düşünmeyi amaçladıklarını belirtti. Eskişehir 2013 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Ajansına
katkılarından dolayı teşekkür eden İlbak, şunları
söyledi:
“Evlad-ı Fatihan Balkanlarda Akan Zaman”
isimli çalışma, milletimi-

Kırcaali’nin ana su boru hattına
350 bin leva sağlanacak
Kırcaali-Podkova yolunun açılış törenine katılan Bölgesel Kalkınma
Bakanı Desislava Terziyeva, Kırcaali içme suyu
ana su boru hattının,
Borovets semti Kliment
Ohridski sokağındaki
arızalı kesimini yerinde
gördü. Bu yıl Kırcaali ana su boru hattına
daha 350 bin leva sağlanacağını bildirdi. 300
metreden fazla arızalı
kesimin yeniden yapılandırılması için gerekli
kaynakların bakanlık
bütçesinden sağlanacağını belirtti. Terziyeva,
“Projenin uygulaması
arızalar oluştuğunda
Kırcaali’nin içme suyunun durdurulması riskini azaltacak. İçme suyu
şebeke hattının yeniden
yapılandırılması projesi
2009 ve 2010 yıllarında
durdurulan çok sayıda
projeler gibi durdurulmuştur ve bu da tesisin
durumunun daha da kö-

tüleşmesine yol açmıştır” dedi.
Kırcaali Su ve Kanalizasyon Şirketi Müdürü
Müh. Kera Vasileva,
şu ana kadar ana boru
hattının arızalı kesimlerinden ancak 200 metre
tamir edildiğini belirtti.
Tesis çok eski, geçen
asrın 60’lı 70’li yıllarında inşa edilmiştir.
Terziyeva, “Plamen
Oreşarski hükümeti su
borularının yenilenmesi için geçen yıl 400 bin
leva ayırdı. Bu yıl da
aynı miktarda para tahsis edilecektir” diye bildirerek, birinci aşamada
sağlanan kaynaklarla
şehir ve bölgede 50 bin
kişiye içme ve kullanma suyu temin edildiğini, ikinci aşamada ise
daha 50 bin kişiye su
temini garanti edileceğini vurguladı.
Kırcaali Valisi Biser
Nikolov, yumuşak zemin nedeniyle teknik

araçlarla yapılan genel
onarım çalışmalarının
zor olduğunu söyledi. Bunun uygun iklim
koşulları oluştuğunda
mart veya nisan ayının
başlarında yapılacağını
söyledi.
Terziyeva, ayrıca Oreşarski hükümetinin yeni
barajların yapımı, su ve
kanalizasyon tesislerinin onarımı için toplam
43 milyon leva ayırdığını belirtti. Bu kaynakların gelecekte kurulacak
su ve kanalizasyon birliklerine teslim edileceğini söyleyen Bakan,
sektörde acil reform yapılması gerektiğini kaydetti. Kaynakların devlet
bütçesi, kredi çekme ve
operasyonel programları yoluyla sağlanacağını
belirten Terziyeva, “Acil
reform gerekli. Büyük
miktarda su kaybımız
var” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

zin tarihte yaşadığı fakat
dünya kamuoyunun kör
ve sağır numarası yaparak sessiz kaldığı felaketi
yeniden gündeme getir-

meyi amaçlamaktadır.
Eskişehir'in, 2013 Türk
Dünyası Kültür Başkenti
olması benzeri çalışmaların ve kalıcı eserlerin ortaya konmasında önemli
imkan sağlamıştır."
ZULÜM VE İŞKENCE
AĞITLARI
Balkan coğrafyasındaki
Müslüman milletlere karşı uygulanan zulüm ve
işkenceleri ağıt niteliğindeki metinlerle anlatan kitabın yazarı Yusuf Akçay
ise, desteklerinden dolayı
Vali Tuna'ya ve katılımcılara teşekkür etti.
Daha sonra Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Vekili Üzeyir
İlbak, "Evlad-ı FatihanBalkanlarda Akan Zaman" adlı projeye verdiği
destek için Vali Tuna'ya
teşekkür plaketi verdi.

Vali Tuna'da kitabın yazarı Yusuf Akçay'a 2013
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı çalışmalarına yaptığı projeyle destek
verdiği için günün anısına
teşekkür plaketi ve 2013
TDKB anı tabağı takdim
etti.
"Evlad-ı Fatihan/Balkanlarda Akan Zaman"
isimli kitap, Balkan coğrafyasındaki Müslüman
milletlere karşı uygulanan
zulüm ve işkenceleri anlatan bir eser. Yusuf Akçay
tarafından kaleme alınan
ağıt niteliğindeki metinlerden oluşan kitapta ayrıca;
Selanik, Kırım, Manastır,
Bosna-Hersek ve Üsküp
gibi Balkan şehirlerine ait
100 yıllık 100 adet kartpostala da yer veriliyor.
İHA

Kırcaali Çevre Yolu Projesine
2015 yılında başlanacak
Basın mensuplarıyla
görüşen Bölgesel Kalkınma Bakanı Desislava Terziyeva, bakanlığın
yol yapımı ve onarımına
ilişkin tüm ödemeleri
yaptığına dikkat çekerek, 2013 yılının sonunda Bölgesel Kalkınma
Operasyonel Programı
gereğince yapılan ödemelerin de başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, il ve ilçe belediye
başkanları ile yaptığı görüşmede Kırcaali Çevre
Yolu fikir projesinin hazır
olduğunu, bu yılın sonuna kadar ise teknik projenin de hazır olacağını
bildirdi.
Yol Altyapısı Kurumu
Başkanı Müh. Stefan
Çaykov ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis bu projenin
gerçekleşmesiyle ilgili
eylem planı anlaşması
imzalayacaklar. Özel
mülklerin kamulaştırılmasına ilişkin prosedürler gerçekleştirilecek.
Kırcaali çevre yoluyla ilgili inşaat ve montaj işleri 2015 yılının ortasında
başlayacağı belirtildi.
Bakan, “Bu soruna
çözüm aramaktan vazgeçmedik. Teknik projenin hazırlanmasına
yönelik çalışmaları hız-

landıracağız. Bu projenin 146 milyon levaya
mal olacağı hesaplandı, en azından aşamalı
olarak bu kaynakların
sağlanması için çabalayacağız, çünkü hepsini

yeni Bölgelerin Büyümesi Programı kapsamında
valilerin önerdiği bazı
projelerin onaylanmasını
umuyorum. Bu projelerin
gerçekleştirilmesi ikinci
ve üçüncü sınıf yolların

birden bulmamız imkansız. Ulusal bütçeden de
destek yapılabilir” diye
konuştu.
Terziyeva’ya bakanlığın tüm ülkede acil
olarak yenileme ihtiyacı
duyan yollarla ilgili sorunla nasıl baş edeceği
soruldu. Hükümetin her
yıl 20’den fazla 40 yıla
kadar onarılmamış ikinci
ve üçüncü sınıf yolların
onarımı için kaynak ayrılmasını öngördüğünü
kaydeden Bölgesel Kalkınma Bakanı, “Bakanlar Kurulu oturumunda
görüşülecek hükümetin

yapımına ilişkin plan ve
projeye sahip Yol Altyapısı Kurumu’nun idaresi
altında olacak, fakat bu
şu aşamada bütçe kaynaklarıyla mümkün değil. Bu yüzden her yıl bu
tür yolların onarımı için
70-150 milyon leva para
ayırmamız gerekecek”
diye vurguladı.
Yol Altyapısı Kurumu tarafından yapılan
denetleme tamamlandığında 10 gün içinde
yükümlülüğünü yerine
getirmeyen kar temizleme şirketlerine cezalar
uygulanacağı bildirildi.
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Bölge Müftüsünden Türk Derneğine Nezaket Ziyareti
1. sayfadan devam
zim bu denetimle ilgili her
hangi bir sıkıntımız yok,
çünkü burada bir Türk
azınlığı mensubu olarak
biz işimizi kat kat daha
ciddi yapıyoruz. Çünkü
her zaman denetlenmeyi
bekliyoruz, fakat devletin
çeşitli organlarının gözünün üzerimizde olduğunu
bildiğimiz için hiçbir yasa
dışı iş yapmadığımızdan
dolayı alnımız açık ve en
yakın zamanda da bu
denetimin sonuçlarını inşallah internet ortamında
yayınlayarak kararı hep
beraber göreceğiz. Böylece bizimle ilgili bütün
şüpheler kalkmış olacak.
Çünkü biz ülkede Bulgaristan Türklerinin, yani bu
halkın kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz ve bu
alanda da devam edeceğiz. Derneğin tüzüğünde
belirtildiği gibi amacımız
da budur. Buradaki Türk
kültürünü Bulgaristan’ın

milli kültürünün bir parçası sayıyoruz ve inşallah, hep birlikte faaliyetlerimize devam edeceğiz”
dedi.
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, “Bizler de derneğimize misafirperver-

liğinden dolayı teşekkür
ediyoruz. Gerek derneğimizle, gerekse Kırcaali
Haber basın yayınıyla
güzel bir hukukumuz var.
Bunu sürdürüyoruz, bununla biz iftihar ediyoruz.
Zaten bir gün öncesinde

Bursa'da Soydaşın Konsolosluk Çilesi
Bursa'da sadece
3 p e r s o n e l i n g ö r ev
yaptığı Bulgaristan
Konsolosluğu'nda, pasaport yenileme ve çifte
vatandaşlık başvuruları
eziyete dönüştü. Her gün
Konsolosluk önünde sıra
bekleyen yüzlerce soydaş, soruna çözüm bulunmasını istiyor. Balkan
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (BalGöç) Genel Başkanı Doç.
Dr. Yüksel Özkan, Bursa
ve çevresinde 150 bin
çifte vatandaş yaşadığını
belirterek, "Sivil Toplum
Kuruluşu olarak defalarca konuyu Bulgaristan
yetkililerine ilettik. Çözüm
Bursa'ya başkonsolosluk
kurulması" dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Hürriyet
Mahallesi'nde 2009 yılından beri hizmet veren
Bulgaristan Konsolosluğu
önünde. Çifte vatandaşlık
ve pasaport yenileme için
sıra bekleyen yüzlerce
soydaş, saatlerce beklemelerine rağmen işlemlerin çok yavaş yürümesinden şikayetçi olurken,
soruna çözüm bulunmasını istedi.
Konsolos Dimitır
Hacev'in yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 aydan beri
işlem için sıra verilmediğini belirten soydaşlar
tepkilerini yüksek sesle
dile getirince, Konsolos
Hacev kapıya çıkarak işlemlerin yapıldığını söyledi.

'BAŞKONSOLOSLUK
OLUNCA SORUN ÇÖZÜLÜR'
Bal-Göç Genel Başkanı Yüksel Özkan, Bursa
Konsolosluğu'nun sadece 3 personelle hizmet
vermeye çalıştığını belirterek, sıkıntının yoğun
başvurudan kaynaklandığını söyledi. Bursa ve
ilçelerinde 150 bin çifte
vatandaşın yaşadığını
kaydeden Doç. Dr. Özkan, şöyle devam etti:
"Bursa'daki konsolosluk,
Antalya ve İzmir'den gelenlere de 3 personelle
hizmet veriyor. Sıkıntılar
da her geçen gün artıyor.
Konuyu Sivil Toplum Kuruluşu olarak Bulgaristan
yetkililerine ilettik. Ayrıca
Osmangazi Belediyesi
de ek yer tahsis etti. Yapılması gereken, burayı
başkonsolosluğa çevirip
personel sayısını arttırmak. Ayrıca İzmir'e şube
açmak."
Çifte vatandaşlığa sahip
soydaşların da bireysel

olarak konuyu Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı
yetkililerine iletmeleri gerektiğini kaydeden Doç.
Dr. Özkan, "Soydaşlarımız biraz çekingen davranıyor. Halbuki bu onların
hakkı. Zorluk yaşadıklarını Bulgaristan yetkililerine
iletmeleri gerekiyor" diye
konuştu.
KONSOLOS KOMŞUSUYLA KAVGA ETMİŞTİ
Bu arada, gürültü yaptığı
gerekçesiyle üst komşusu
Hikmet Sarıçam'ı polise
şikayet eden Bulgaristan
Konsolosu Dimitır Haciev,
geçen yıl 12 Nisan'da bu
kez de aynı kişi tarafından dövüldüğünü iddia
etmişti. Sağlık raporu almayan ve dokunulmazlığı
bulunan Haciev, durumu
Sofya'ya bildirince Apar
Topar Bulgaristan'a çağrılmıştı. Haciev, geçen yıl
komşusuyla yaşadığı tartışmalar nedeniyle işlem
yapmaması da sıkıntılara
neden olmuştu.

Kırcaali Haber’de yayınlanmış olan makalelerimizi bir kitap haline getirip
baskıya verdiğimizi ifade
ettik. Bunlar da hep sizlerin teşvikleriyle ortaya
çıkmış olan güzelliklerdir. Bulgaristan deyince
tabii ki, İslam açısından
akla ilk gelen Bulgaristan
Türkleri oluyor.
Çünkü toplumun beşte
biri Türk Müslümandır.
Bu münasebetle gerek
din eğitimi, gerekse Türkçe eğitimi, kültür eğitimi
son derece önemlidir.
Biz müftülük olarak daha
ziyade halkımızın din eğitimiyle iştigal ediyoruz,
dini onlara öğretmeye
çalışıyoruz. Dernek olarak, gazete olarak sizler
de milli bayramlarımızı,
kültürel durumlarımızı
halka paylaşıyorsunuz, o
noktada da sizleri takdir
ediyoruz. Başarılarınızla bizler iftihar ediyoruz,
gıpta ediyoruz. Tabii ki,

devamını temenni ediyoruz. Son olayla alakalı da
tabii ki bizler de müftülük
olarak maalesef, tasvip
etmiyoruz, hüzün duyuyoruz. İnşallah, usulsüz bir
olay olduğu ortaya çıkar,
sizlerin de motivasyonunuzun yitirilmesi değil de,
daha zinde, daha olumlu,
daha motiveli gayret eder,
bu hizmetlerinizin devamını verirsiniz. Gerek
Ramazan Bayramında,
Kurban Bayramında, gerekse milli bayramlarda
tertip etmiş olduğunuz
programlardan dolayı da
bizzat teşekkür ediyorum.
İnşallah, bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı
etkinliklerinde ilahi koromuzun da katılıp 1-2
ilahi okumasını biz cani
gönülden temenni ediyoruz. Nedim Gencev ile
ilgili problemli dönemde
medyalar olayları objektif
biçimde yansıtmıyordu.
O dönemde dertlerimizi
bildirmeyen Türkçe yayın yapan gazeteler de
vardı ama dernek olarak,
Kırcaali Haber olarak
sizler, Allah razı olsun, o
dönemde de hep bizimle
beraberdiniz.
Dolayısıyla problemleri
çözme noktasında büyük
katkılarınız oldu. Allah
razı olsun! Tabii ki, her
bir insan onurludur. Kültürü oluşturan en başta
dindir. Yani bugün bizim
mübarek gün ve gecelerimiz olsun, yardımlaşma
ve dayanışma olsun, tabii
ki oradan kaynaklanıyor.
Biz müftülük olarak bugün halkımızın din eğitimi
noktasında eğitilmesine
gayret ediyoruz ve gerek koro ile gerekse mü-

zik, şiir, gösterilerle her
sahada Türk kültürünü
dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Romanya’dan
Türkiye’ye, oradan diğer
ülkelere, Avrupa ülkelerine, birçok ülkeye gittiğinizi biz okuyoruz ve tabii
ki, bundan gurur duyuyoruz. Güzelliklerinizi,
başarılarınızın devamını
niyaz ediyoruz. Allah razı
olsun!” diye ifade etti.
Dernek Başkanı Seyhan Mehmet, “Öncelikle
Sayın Müftümüze “Hoş
geldiniz!” demek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz ki, Müzekki Bey’in
de belirttiği gibi bizim tek
amacımız Bulgaristan’da
Türk kültürünü yaşatmak, ülkede ve dünyada gerçek yaşantımızı
göstermektir. Yaptığımız
faaliyetlerde daima dedelerimizin ve ninelerimizin
yaşattığı Rumeli türküleri
ve oyunlarını tanıtmayı ön
planda tutuyoruz. Devlet
tarafından bize gerçekten
psikolojik bir baskı yapılmaya çalışılıyor. Oysa biz
hiçbir şekilde devlete karşı bir girişimde bulunamayız. Dediğim gibi, tek
hedefimiz kültürümüze
sahip çıkmaktır. Birkaç
yıl öncesi Başmüftülükte
Nedim Gencev ile ilgili
yaşanan sıkıntılar bizlere de olumsuz şekilde
yansımıştı. Bizler de o
zaman sizin acılarınızı
yürekten paylaştık. Tek
temennimiz devletin dinimize, dilimize, kültürümüze hiçbir şekilde müdahale etmemesi ve özgür bir
biçimde Türklüğümüzü
koruyup yaşatmamızdır”
diye konuştu.

Kırcaali esnafı: Yunanlar değil
Türkler yüzümüzü güldürüyor
9 Ey l ü l ’d e a ç ı l a n
Yunanistan-Bulgaristan
Makas sınır kapısının
ardından yaklaşık üç
bucuk ay geçti. Yıllardır
bir türlü açılamayan Makas sınır kapısı, açıldığı
gün iki ülkeden binlerce
vatandaş sınırdan girişçıkış yaptı. Büyük heyecanla beklenen açılışın ardından iki ülkenin
vatandaşı Gümülcine
ve Kırcaali şehirlerine
giderek oralarını gezme
ve alışveriş yapma fırsatını buldu.
K ırc aali ’nin pa z ar ı
olan cumartesi günleri
Yunanistan’dan gelen
vatandaşların yoğunluğu
dikkat çekmişti. Ancak
sınır kapısının açılışın-

dan daha üç ay geçmesine rağmen gözle
görülür oranda azalma
gözlendi.
Kırcaali esnaflarından Şenol Mehmet,
“Makas sınır kapısının
açılışından sonra Yunanistan vatandaşları
bir yoğunluk gösterdiği
doğrudur. Ancak bir ay
sonra bu yoğunluktan
eser kalmadı. Açılışın
ardından üç bucuk ay
geçti, Yunanistan’dan
gelen ve alışveriş yapan
yok denilecek kadar az.
Yerel medyada çeşitli
haberler çıktı. `Makas
sınır kapısının açılışı
en çok esnafın yüzünü
güldürdü` diye başlıklar
atıldı. Bizim yüzümüzü

Yunanistan vatandaşları
değil, Türkiye’den gelen
Türk vatandaşları güldürüyor. Onlardan başka
yoğun alışveriş yapan
olmuyor. Bu yüzden
pazardaki esnafın Türkiyeli görünce yüzünde
bir tebessüm oluşuyor.
Türkler çok cömert ve
pazarlıksız alışveriş yapıyorlar. Bizim yüzümüzü Yunanlar değil, Türkler güldürüyor” dedi.
Esnafa göre Bulgaristan ekonomisinin canlanması için sadece
Yunanistan sınır kapıları
açılması değil, Türk vatandaşlarına ülkemize
serbest giriş yapma imkanları sağlanması gerekiyor.
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Bulgaristan'ın KEİ Dönem Başkanlığındaki Öncelikleri
Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı Avrupa İşleri
Genel Müdürü Büyükelçi
Rusi İvanov, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ)
dönem başkanlığında,
bölgeye ilgiyi artırmak
ve yabancı yatırımcı çekebilmek için üye ülkeler
arasında çoklu işbirliği
geliştireceklerini bildirdi.
I va n ov,
KEİ'nin
İstinye'deki Genel
Sekretaryası'nı ziyaret
ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında,
Bulgaristan'ın KEİ dönem
başkanlığındaki önceliklerini hakkında bilgi verdi.
KEİ'nin bölgedeki etkinliğini, uluslararası
arenada bilinirliğini ve
görünürlüğünü artırmayı
hedeflediklerini belirten
İvanov, bu kapsamda sonuç odaklı projelere ağırlık verileceğini kaydetti.
Ivanov, üye ülkeler
arasındaki etkileşimin
güçlendirilmesiyle diğer
bölgesel ve uluslararası

örgütlerle işbirliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu ifade etti.
Gözlemci üyelerin yanı
sıra sektörel partnerlerle
de ilişkilerin geliştirileceğini belirten İvanov, "KEİ
dönem başkanlığında,
bölgeye ilgiyi artırmak
ve yabancı yatırımcı çe-

kebilmek için üye ülkeler
arasında çoklu işbirliğini
geliştireceğiz" dedi.
İvanov, üye ülkelerin
ulaşım, sağlık, tarım, iletişim ve haberleşme teknolojisi, organize suçlarla
mücadele gibi alanlardaki
işbirliğini ileri götürmek
için de çalışmalar yürü-

tüleceğini vurguladı.
Kendi dönemlerinde ilk
kez üye ülkeler arasında
gençlik ve spor alanında
da işbirliğine gidileceğini anlatan İvanov, ulusal
gençlik politikalarında
tecrübe paylaşımı, gençlerin sorunlarına çözüm
arama, sporun mali ve

Çayka Anaokulu, “Sanat Bizi Birleştiriyor”
projesinin kapanış konserini sundu
Çayka Anaokulu’nun
gerçekleştirdiği Sanat
Bizi Birleştiriyor projesinin kapanış konseri sunuldu. Kırcaali Tiyatrosu
salonunda gerçekleşen
konser vatandaşların
yoğun ilgisini gördü.
Etkinlikte Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova, Yerel Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Çayka Anaokulu Aile Birliği Başkanı
Nevin Karaca, anaokul
personeli, veliler hazır
bulundu.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis ve belediye
yönetimi adına proje ekibini selamlayan Elisaveta Kehayova, “Benim
için unutulmaz bir olaydı. Kırcaalilere bu güzel
konseri hediye ettiğiz
için sizlere şükranlarımı
sunuyorum. Sizler yaratıcı yeteneğinizi ortaya
koydunuz. Tüm proje
ekibine teşekkür etmek
istiyorum. Güzellikler
yaratmaya devam edin”
diye konuştu.
Çayka Anaokulu Müdürü Fatme Mustafa’nın
yönettiği proje İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı’nın “Etnik Azınlıklardan Çocuk
ve Öğrencilerin Eğitime
Entegrasyonu” şeması

kapsamında gerçekleşti. Toplam tutarı 94
961 leva olan projenin
amacı farklı etnik gruplara mensup çocuklar
arasında karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlaşma
sağlanılmasıdır.
Proje esnasında çocuk
eğitim kurumunda açılan
Bahriye Raif’in yönettiği Dünyayı Kucaklayalım Kulübü, Rositsa
Duhlenska’nın yönettiği
Folklor ile Gelenekler
Kulübü, Ayşe Yamaç’ın
yönettiği Uygulamalı Sanatlar Kulübü ve Maya
Petkova’nın yönettiği
Tiyatro Kulübü’nün faaliyetleri tanıtıldı.
İzleyiciler, miniklerin
okulda hep birlikte kutladıkları Müslümanların
Ramazan ve Kurban

bayramlarını, Hıristiyanların Noel Yortusu
ve Romanlarla birlikte
Hıdrellez bayramında
sunulan gösterileri izleme fırsatı buldular. Bu
bağlamda Folklor ile
Danslar Kulübü’nün minik üyeleri Bulgar, Türk,
Yahudi ve Roman kültürüne has türkü ve halkoyunları gösterisi sundular. Dünyayı Kucaklayalım Kulübü’nün faaliyeti
bir sunumla izleyicilere
tanıtıldı.
Çocuklar sahneden
dünyanın korunması
çağrısında bulundular.
Tiyatro Kulübü de muhteşem bir müzikal oyun
sundu. Başkahramanın
kurt olduğu oyunda Kurt
ve Kırmızı Başlıklı Kız,
Kurt ve Yedi Oğlaklar,

Kurt ve Üç Küçük Domuzcuk, Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler masallarından sahneler vardı.
Uygulamalı Sanatlar Kulübü ise miniklerin el sanatları atölyesinde çizdikleri resimleri ve doğal
malzemeler kullanarak
yarattıkları eserleri bir
sunumla tanıttı. Ayrıca
minikler sahnede tek tek
unsurlarını yapıştırarak
bir güneş yarattılar.
Bunun dışında anaokulundan bir grup çocuk,
Mariya Nikova yönetiminde hazırlanan Yunan
dansı sirtakiyi oynadı.
Bu konserle anaokulu
şu mesajı veriyor: “Kalbimizi iyiliğe açalım, iyi
amellerimizle dünyayı
daha güzel bir yer yapalım. Din ve etnik mensubiyet farklılığına rağmen
bizi iyi olma çabası birleştiriyor. Birbirimizi sevelim, sayalım, yardım
edelim ve affedelim!”
Konser sonunda proje
ekibi ve katılan tüm minikler hep birlikte sahneye çıktılar ve haklı olarak
izleyicilerin bol alkışlarını
aldılar. Sundukları konserle 12 ay süreli “Sanat
Bizi Birleştiriyor” projesi
sona erdi.

Kırcaali Haber

ekonomik boyutları ile
ekonomik kalkınmaya
ve istihdama etkilerinin
değerlendirileceğini söyledi.
İvan ov, 1 O c ak- 3 0
Haziran'ı kapsayan dönem başkanlıklarında
KEİ ülkelerinin, Dışişleri,
Ulaştırma, İçişleri, Gençlik ve Spor bakanlıkları
düzeyinde dört ayrı toplantı yapacaklarını belirtti.
Görevi halihazırda AB
Dönem Başkanı olan
Yunanistan'a devredeceklerini aktaran İvanov,
KEİ ile AB arasında işbirliği yollarını geliştirmenin
de diğer bir öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

KEİ Genel Sekreteri Dr.
Victor Tvırcun da üye ülkelerin kamu ve özel sektör alanındaki işbirliklerini
geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bölgesel kalkınma ve işbirliği kuruluşlarıyla yakın
bir işbirliği politikası izleneceğini vurgulayan Tvırcun, insanların ihtiyaçları
paralelinde somut sonuç
alınabilecek projeleri hayata geçirmeye çalışacaklarını kaydetti.
Tvırcun, KEİ'nin sadece
bölgesinde değil, uluslararası arenada da fark
edilmesi ve etkinliğini
artırması hedefinin bu
dönemde de süreceğini
ifade etti.

Anaokulları arasında işbirliği
Mestanlı (Momçilgrad) Zornitsa Anaokulu, Türkiye
Çorlu Zübeyde Hanım Kreşi ile okul öncesi eğitim
alanında deneyim ve fikir alışverişinde bulunacak. İki
çocuk eğitim kurumunun yöneticileri, aralarındaki bilimsel, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla
karşılıklı işbirliği sözleşmesi imzaladılar. İmza töreni
Tekirdağ Valiliğinde kreş ve anaokulu müdürleri, okul
öncesi eğitim personeli, belediye çalışanları huzurunda
gerçekleşti. Sıradaki işbirliği girişimi okul öncesi eğitimin gelişimine ilişkin Avrupa stratejileri doğrultusunda
ortak bir proje hazırlanmasıdır.
Zornitsa Anaokulu yönetimi Çorlu’daki en yeni
anaokulu olan Nene Hatun Anaokulu ile Necati İvaz
Anaokulu’nu ziyaret etti.
Mestanlı’dan bir heyet de Çorlu Belediye Başkan
Yardımcısı Kemalettin Avcı’yı makamında ziyaret etti.
İki taraf arasında iki ilçenin kültür ve eğitim alanlarında
ilişkilerini geliştirilmesi konusunda gayri resmi olarak
anlaşmaya varıldı.
Zornitsa Anaokulu eğitim personelinin Çorlu’yu ziyaretinden sonra Türk eğitim uzmanlarının da Mestanlı’yı
ve bölgedeki tarihi ve kültürel mirası ziyaret etmeleri beklenmektedir. Aynı şekilde miniklerin velileri de
Türkiyeli çocukların ebeveynlerinin kültürel ve sosyal
hayatını tanıma fırsatını yakalayacaklar.
İki anaokulundan çocuk ve müzik gruplarının ulusal
ve geleneksel kutlamalara katılmaları öngörülmektedir.

Ahmet Kahraman, Ardino’nun
Fahri Vatandaşı oldu
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi yeni yıl arifesinde gerçekleştirdiği oturumda Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet
Kahraman’ı Eğridere’nin Fahri Vatandaşı unvanıyla
onurlandırdı.
Belediye Başkanı Resmi Murat yaptığı kısa konuşmasında, “Eğridere doğumlu Ahmet Kahraman,
Bursa’da kurulan göçmen derneğinin kurucularından
biri ve 1998 yılından bu yana başkanlığını yapmaktadır. O, Eğridere Belediyesi’nin Nilüfer Belediyesi ile
kardeş olması girişiminde aktif rol aldı. Sayın Kahraman, Balkan milletleri arasında barış, anlaşma
ve işbirliği olması fikrinin savunucusudur. O, Bursa
ve Eğridere dışında da ünlü ve saygılı bir kişi” diye
kaydetti.
Resmi Murat, Eğridere’nin onursal nişanı ve anahtarını Ahmet Kahraman’a sunarken, kasabasının
şöhretini arttırmaya, sosyal ve ekonomi gelişimine
katkıda bulunmaya devam etmesini diledi.
İnsan severliğiyle bilinen Ahmet Kahraman, Hristo
Smirnenski Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Gülestanov tarafından hazırlanan bir belgeselle tanıtıldı.
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Bulgaristan Yüksek İslam
Şura Başkanı Şabanali Ahmet, ülke genelinde devlet
okullarında Müslüman çocuklara din eğitimi verme
imkanlarının henüz istedikleri
düzeyde olmadığını söyledi.
A hmet, A A muhabir i ne yaptığı açıklamada,
Bulgaristan'daki Müslümanların hala eski rejimden kalan
sorunlarla karşılaştığını, bu
çerçevede Başmüftülük ile
Müslüman topluluğu ayakta
tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Bulgaristan Başmüftülüğünün, statüsünün kurumsallaşması anlamında sıkıntılarının sürdüğünü dile getiren
Ahmet, tarihi eser niteliğindeki vakıf mallarının iadesi
konusunda da önlerine çıkan
yasal engelleri aşabilmek
için çalışmalar yürüttüklerini
anlattı.
Ahmet, Bulgaristan'ın, Türk
ve Müslüman topluluğun
yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri olduğuna dikkati
çekerek, "Devlet okullarında Müslüman çocuklara
din eğitimi verme şansımız
henüz istediğimiz düzeyde
değil. Vakıf mallarıyla ilgili
sorunlarımız ciddi anlamda
devam ediyor. İade almakta
zorlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz" dedi.
"Sıkıntılarımıza rağmen
dinimizi rahatlıkla yaşayabiliyoruz"
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Ülkedeki Müslümanların,
sıkıntılarına rağmen dinini
rahatlıkla yaşayabildiğini ve
belli bir özgürlük alanına sahip olduklarını söyleyen Ahmet, bu konuda Türkiye'nin
her anlamda desteği ve girişimlerine ihtiyaç duyduklarını
vurguladı.
Türkiye'nin Bulgaristan
ile ilgili girişimlerinin, bölge
Müslümanları lehine sonuçlar doğurduğunu ifade eden
Ahmet, "Mesela Türkiye'nin
azınlıklara ait vakıf mallarının
iadesi ve bu konuda mütekabiliyet hususunu gündeme
getirmesi, lehimize olacak bir
durum" değerlendirmesinde
bulundu.
Ahmet, ülkede bin 700
cami ve mescit bulunduğu
bilgisini vererek, 21 bölge
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müftülüğü ve 3 imam hatip
lisesi ile başkent Sofya'daki
Yüksek İslam Enstitüsünün
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faaliyetlerini sürdürdüğünü
dile getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle okulların fiziki
koşulları ve diğer konularda
olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Ahmet, camilerin restorasyonunda ilgili
kurumlarla büyük bir uyum
içinde çalıştıklarını bildirdi.
Ülkede yaşayan Türklerin,
İslam dinini atalarından öğrendiğini ifade eden Ahmet,
şöyle konuştu:
"Büyüklerimize müteşekkiriz. Onlar varmış ki biraz
temelle buralara gelmişiz.
Bulgaristan genelinde 700
noktada Kur'an kursumuz
oluyor. Bin 700 cami ve mes-
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cidin neredeyse yarısında
yaz aylarında Kur'an kursu
icra ediliyor. Bunun dışında
yıllık Kur'an kurslarımız var.
Yıllık 10 bine yakın Kur'an
kursu talebesi oluyor. Bu
sevindirici bir olay. Bunun
dışında 1990'lardan sonra
çok hızlı olmasa da Müslümanlar tarafından dine yöneliş var. Cuma günleri camilerimiz doluyor. Cemaatin
çoğu genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Eski rejim döneminden kalma bir alışkanlık vardı; 'Gençsen camiye
gitmeyeceksin, belli bir yaş
noktasından sonra camiye
gideceksin.' Bu yavaş yavaş
değişiyor."
AA

40 Bin Tarihi Fotoğraf Dijital Ortama Aktarıldı
Fotoğraflarda Bulgar-Türk
ilişkilerini yansıtan yüzlerce
siyah beyaz kare bulunuyor.
Bulgaristan'da, Devlet Arşivler Ajansı tarafından dijital
ortama aktarılan 40 bin fotoğrafın arasında Bulgar-Türk
ilişkilerini yansıtan çok sayıda
siyah beyaz kare bulunuyor.
Devlet Arşivler Ajansı tarafından internet ortamına da
aktarılan tarihi fotoğrafların
arasında Mustafa Kemal
Atatürk'ün 1923 yılında çekilmiş fotoğrafı da var.
Arşivler Ajansı'nın 1830 yılından günümüze kadar oluşturduğu arşivde 1891-1900
yılları arasında çekilen ve
Türk-Bulgar sınırında nöbet
tutan askeri personeli gösteren siyah beyaz kareler de
yer alıyor.
Arşivler Ajansı'nın koleksiyonunda, Bulgar Çarı Birinci
Ferdinand ve eşi Elenora'nın

İstanbul ziyaretinden kareler,
Bülent Ecevit'in 1972 yılında
gerçekleştirdiği Bulgaristan
ziyareti sırasında Rusçuk'ta
çekilen fotoğrafının yanı sıra
Bulgar-Türk ilişkileri tarihinden anların ölümsüzleştirildiği yüzlerce fotoğrafı görmek

mümkün.
Olaylar, insanlar ve mekanlar olarak üç konuya ayrılan 40 bin fotoğraftan kaçı
Bulgar-Türk ilişkilerini yansıttığı konusunda ise net bir
rakam yok.
Anadolu Ajansı
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