
 Kırcaali Haber
 17 Temmuz  2013  Çarşamba - Yıl:VII  Sayı:27 (191)   Fiyatı:0,50 lv.  www.kircaalihaber.com   İSSN 1313-6925

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти
                  GSM: 0884067245

                  GSM: 0884067246

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

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

4. Dünya Mestanlılar Buluşması 
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi’nin düzenle-
diği geleneksel Dünya 
Mestanlılar Buluşması, 
geçen hafta sonu dünya 
çapından gelen yüzlerce 
vatandaşı bir araya getir-
di. Bu yıl dördüncüsü dü-
zenlenen etkinlik “Mes-
tanlı Daima Kalbimde” 
başlığı altında organize 
edilmektedir. 
Etkinliğe katılan resmi 

konuklar arasında Mil-
letvekilleri Erdinç Hayrul-
lah, Mustafa Ahmet, T.C. 
Filibe Başkonsolosluğu 

Muavin Konsolos Ahmet 
Keloğlu, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkan 
Vekili Abdullah Karadağ, 
Bayramiç ilçesi Belediye 
Başkanı İsmail Sakin 
Tunçer, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Boz-
bey, Menderes Belediye 
Başkanı Ergun Özgün, 
Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkan 
Yardımcısı Dr. Gürsel 
Dönmez, Mestanlılar 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk, Balkan Türkle-
ri Federasyon Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu, BAL-
GÖÇ Genel Başkan Yar- dımcıları Veli Öztürk ve 

Sadık Yılmaz, Savunma 
Bakan Yardımcısı Necmi 
Ali, Kırcaali ilinden bele-
diye başkanları ve bele-
diye meclis başkanları 
hazır bulundular. 
Etkinliğin açılışını yapan 

Kırcaali Kültür Evi Folklor 
Ekibi görkemli şarkılarını 
seslendirerek, oynadıkla-
rı danslarıyla izleyicileri 

büyüledi. Ardından açı-
lış konuşmasını yapan 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif herke-
si selamlayarak bu güzel 
günde bir araya gelme-
lerinden büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 
Başkan aynı zamanda, 
belediyenin gerçekleş-
tirdiği ve hazırlamakta 
olduğu çeşitli projeleri de 

tanıttı. Geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da, şehir mer-
kezindeki Bulgaria resto-
ranı önünde geleneksel 
iftar çadırı kurulacağını 
ve vatandaşlara her ak-
şam iftar yemeği verile-
ceğini bildirdi.
Mestanlılar Derneği 

Başkanı Hasan Öztürk 
hemşerilerini selamla-
yarak, bu kalabalığın 

arasında olmaktan bü-
yük mutluluk ve gurur 
duyduğunu söyledi. Bu 
buluşmaların daim ve 
daha kolay olması için, 
Bulgaristanlı milletvekil-
lerinden ve Türkiye’deki 
yöneticilerden vize konu-
sunda kolaylık bekledik-
lerini ifade etti. 
Yurtdışı Türkler ve Ak-

raba Topluluklar Başkan 
Yardımcısı Dr. Gürsel 
Dönmez 45 yıl aradan 
sonra memleketine gel-
diğinden dolayı ve bu tür 
buluşmaların düzenlen-
diği için büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 
Gürsel Dönmez,”Türkiye 
Cumhuriyeti devleti ile 
Bulgaristan devleti yakın 
komşudur ve bizim kül-
türümüzde şu söylenir 
`Komşu, komşunun kü-
lüne muhtaçtır`diye. Biz 
sadece Bulgaristan’a 
değil, çevremizdeki bü-

Sebahat AHMET

Devamı 5’de

Eğridereliler Gönüllerince Eğlendi
Yağan yağmura rağmen 

Ardino’nun Yabılkovets 
(Elmalı) köyündeki “Pla-
ninski İzgled” otel komp-
leksinde 4. Hemşeriler 
Buluşması gerçekleşti. 
“Dünya Küçülüyor, Ardino 
Büyüyor” başlığı altında 
yapılan etkinlik dünyanın 
dört bir yanından 400’ü 
aşkın Ardinoluyu bir ara-
ya getirdi. Etkinlik Ardino 
Belediyesi ve Bursa Eğri-
dereliler Kültür ve Daya-
nışma Derneği tarafından 
organize edildi. 

Açılışta organizatörler, 
“Baba ocağından daha 
sıcak ve sıladan daha 
çok huzurlu bir yer yok. 
O yüzden de her zaman 
nostalji duyarak buraya 
dönüyorsunuz, sevgili 

hemşerilerimiz. Bu ak-
şam yine geçmişi özle-
yerek anacağız, günü-

müzde esen fırtınalardan 
üzüntüyle yakınacağız 
ve umutla geleceği hayal 

edeceğiz” diye paylaştı-
lar. 

Devamı 5’de
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

“Türk halkı büyük önder 
Mustafa Kemal önderli-
ğinde girdiği mücadele-
de büyük bir zafer ka-
zanmıştır. Kazanılan bu 
zafer sonrasında Türk 
halkının Mustafa Kemal 
önderliğinde yürüttüğü 
hareket tanınmalıdır. Biz 
sabırla ve soğukkanlılık-
la bir politika takip ettik. 
Dün bizi Ankara ile ilişki 
kurmakla itham edenler 
bugün herkesten önce 
Ankara’ya ellerini uzat-
tılar. Şimdiden itibaren 
bizim komşumuz olan 
Türkiye ile iyi ve dostane 
ilişkiler kurmak zorunda-
yız. Ortak çıkarlarımız 
bunu gerektirmektedir. 
Biz Türkiye ile dostça 
ilişkiler kuracağız… Bir 
kuvvetin sınırlarımızdan 
geçerek komşu bir ülke-
nin güvenliğinin bozul-
masına imkân vermeye-
ceğiz.. Bu bizim dostluk 
politikamıza aykırı ve za-
rar verici bir harekettir.” 
Aleksandır Stambo-

liyski, Başbakan - Bul-
garistan
25 Temmuz 1920. Altı 

gün gibi kısa bir sürede 
gerçekleşen Yunan iş-
gali ve yaşanan bozgun. 
Geri çekilen birliklerin 
önemli bir kısmı sınırın 
değişik kesimlerinden 
geçerek Bulgaristan’a 
sığınır. Bulgaristan’a 
sığınan Türkler konu-
sunda değişik rakamlar 
vardır. Çünkü geçiş bir 
defada olmamıştır. Yug 
gazetesinin verdiği ha-
bere göre 10.000 kişilik 
bir piyade birliği ile bir 
topçu alayı, yanlarında 
az sayıda siville birlikte 
Konstantinovo bölgesi-
ne geçmiştir. 1200 kişilik 
başka bir askeri Birlik de 
Svilengrad’a yani Mus-
tafa Paşa’ya ulaşmıştır. 
Yine bu dönemde Edir-
ne, Lüleburgaz ve Baba-
eski bölgesinden 12.000 
sivil Lozenets bölgesine 
göç etmiştir. Gazetenin 

haberine göre bu göç-
menlerin arasında 700 
subay ve 200 memur da 
bulunmaktadır. Göç ve 
sığınma konusu Bulga-
ristan resmi belgelerine 
ise şu şekilde yer al-
maktadır. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın Dışişleri 
Bakanlığı’na gönderdi-
ği yazıya göre Yanbolu 
bölgesine 385 subay, 
3239 asker, 22 bin 200 
sivil geçmiştir. Yine aynı 
yazıya göre bunların ya-
nında 1000 tüfek, 4 top, 
4 sandık top mermisi ve 
1 ağır makineli tüfek bu-
lunmaktadır. 
Bulgaristan’a geçen 

Türklerin yerleştirilme-
si konusuna gelince, 
Bulgar istan’a geçen 
Türkler, ağırlıklı olarak 
Eski Zağra, Yeni Zağra, 
Kazanlık, Yanbolu ve Ta-
tar Pazarcık bölgelerine 
yerleştirilir. Ayrıca az 
da olsa Varna, Kırcaali, 
Haskovo, Vidin bölgeleri-
ne gönderilenler de olur. 
Sofya, ülkesine sığınan 
Türklerin durumu ile ya-
kından ilgilenir ve onlara 
yardımcı olmaya çalışır. 
Hükümet, 29 Temmuz 
1920’de aldığı bir kararla 
bu insanların ihtiyaçlarını 
karşılamak için 2 milyon 
leva ayırır. Ülke ekono-
misine yük olmalarına 
engel olmak için iş ola-
nakları yaratır, bu amaç-
la gerekli düzenlemeleri 
yapar. Araştırmacı-yazar 
Rıdvan Tümenoğlu, 
konu ile ilgili olarak şöy-
le demektedir: “Mesela 
25 doktor için sadece 
25 doktor, tabip için 
bunlar Bulgaristan’daki 
doktorlarla aynı hak-
la rda  ç a l ı şab i l i r l e r 
diye bakanlar kurulu 
onaylı bir karar çıkıyor 
Bulgaristan’dan, Alek-
sandır Stamboliyski’nin 
çıkardığı bir karar. Bunun 
dışında bir orda ki işçile-
rin Türklerin işçi olarak 
köylere gitmesine izin 
veriliyor. Ha o insanların 
özellikle Türk köylerine 
giderek ve belki dönüş-
leri için ciddi destek sağ-
lamalarına, hayatlarını 
idame ettirebilmelerine 
katkılar sağlıyor.”
Evet, Sofya ekonomik 

olanakları ve müttefikle-
rin baskılarını göğüsle-
yebildiği ölçüde sığınan 
Türklere elinden gelen 
yardımı yapmaya çalı-
şır. Çiftçilikle uğraşanla-
ra toprak, tohum, tarım 
araç-gereçleri ve hay-

vanlar verir. Bir kısmını 
demiryollarında çalıştırır, 
sağlık masraflarını ken-
disi karşılar. Askerlerin, 
özellikle de subayların 
Türk Kurtuluş Savaşı’na 
katılmak için Anadolu’ya 
geçmelerine göz yumar. 
Ayrıca göçmenlerin so-
runlarıyla ilgilenmek ve 
onlara çözüm bulmak 
amacıyla içerisinde Türk 
milletvekillerinin ve Türk 
subayların yer aldığı bir 
yardım komisyonu ku-
rar. Yapılan bu yardım-

larla Bulgaristan, bütün 
ülkelerin yaptığı gibi 
çıkarları gereği de olsa 
iyi bir komşuluk örneğini 
ortaya koymuştur. Üste-
lik kendisinin ekonomik 
sıkıntılarla ve kaybedi-
len topraklardan gelen 
on binlerce Bulgarın so-
runlarıyla uğraştığı bir 
dönemde. 
Yardımlar… Aslında 

1918–1923 yılları arasın-
da meydana gelen Bul-
gar yardımlarını iki bo-
yutta ele almak gerekir. 
Birincisi hükümet kay-
naklı, diğeri ise hükümet 
dışı yardımlardır. Birinci 
yardıma hükümet kay-
naklı olana geldiğimizde 
şunu görürüz. Bunlar 
daha çok siyasi nitelikte-
ki pasif yardımlardır. Yani 
Bulgaristan’a gelen sivil-
lere ve çetelere sığınma 
olanağının sağlanması, 
faaliyetlerine izin veril-
mesi, Anadolu’ya silah 
ve asker sevkıyatına göz 
yumulması, yardımların 

toplanması ve ulaştırıl-
masına olanak tanınma-
sı şeklindedir. 
Diğer yardıma, Hükü-

met dışı yardımlara ge-
lince, Türk-Bulgar ilişki-
lerinde ve Türk Kurtu-
luş Savaşı’na sağlanan 
destek ve yardımlarda 
çetelerin özellikle de 
VMRO’nun çok özel bir 
yeri vardır. Başta ordu 
olmak üzere bürokrasi-
de çok güçlü ve örgütlü, 
toplum nezdinde saygın-
lığının yüksek olması her 

türlü yardım faaliyetinin 
rahatça yerine getirilme-
sini sağlamıştır. Kurulan 
30 kadar ortak çeteyle 
bir taraftan Yunan or-
dusuna büyük bir darbe 
indirilmiş, bir taraftan da 
yürütülen siyasi faaliyet-
lerle Yunan ordusundaki 
Bulgar askerler etkilen-
meye çalışılmıştır:
“Türkler öz yurtlarını ve 

bağımsızlıklarını koru-
mak için ortak düşmanı-
mız olan Yunanistan ile 
yürüttükleri büyük sa-
vaşlarında bizleri ortak 
hareket etmeye davet 
etmektedirler, toprakla-
rınızdan koparılıp zorla 
ortak çıkarlarımız olan 
halkla savaşmak için 
Anadolu’ya götürülen 
sizler silahlarınızı atıp, 
size kardeşçe davra-
nacak Türk ordusunun 
saflarına geçmek zo-
rundasınız. Makedonya 
ve Trakya Bulgarları, 
Türk orduları tarafından 
kardeş olarak görülmek-

tedir. Ortak yurdumuz, 
halkımız ve sizin özel 
çıkarlarınız adına, bi-
reysel veya toplu olarak 
kardeşçe duygularla kar-
şılanıp ağırlanacağınız-
dan emin olarak Bulgar 
halkının bugünkü ger-
çek dostları olan Türk 
ordularına korkusuzca 
geçmeniz için çağırıda 
bulunuyoruz.” 
          VMRO 
Yunan ordusundaki 

Bulgarlara yönelik faa-
liyet sadece VMRO’nun 

bu bi ld i r is iy le 
sınır lı değildir. 
Bulgar istan’da 
yayınlanan ga-
ze te l e r d e  d e 
“Bu Bulgarların 
savaşı değildir. 
Bulgarlar, Bulgar 
devletine ve Bul-
gar halkına düş-
manlık yapan bir 
devletin ordusun-
da savaşmamalı-
dırlar” gibi ifade-
lerle bu çağrıya 
katılırlar. Yapılan 
çağrılar etkisini 
gösterir. Örne-
ğin İzmir bölge-
sindeki Yunan 
ordusunda bulu-
nan 2500 Bulgar 
asker isyan ede-
rek, ellerindeki 
silahlar ile birlikte 
Balçova kırsa-
lında bir ormana 
kaçarlar. 
Evet, 1918–1923 

yılları arasında 
Bulgaristan’dan Türk 
Kurtuluş Mücadelesi’ne 
siyasi iktidar ve çeteler 
aracılığıyla değişik yar-
dımlar yapılmıştır. Ancak 
bu konuda atlanan bir 
konu vardır. Bu da Türk 
Kurtuluş Savaşı’na Bul-
garistan Türklerinin ver-
diği çok yönlü ve önemli 
destektir. Araştırmacı-
yazar Rıdvan Tüme-
noğlu, bu konuda şun-
ları söylemektedir: “Milli 
mücadele başladığında 
bizim bu bahsettiğimiz 
silah sevkıyatlarıyla Bul-
garistan üzerinden gelen 
silah sevkıyatlarıyla ilgili 
ve gözden kaçırdığımız 
bir nokta bunla bağlantılı 
biz hep bu sevkıyatların 
Bulgarlar yardımıyla ya-
pıldığını görüyoruz ama 
yani şahsi kanaatimiz şu 
noktadır o yaz buradaki 
destek Bulgaristan’dan 
değildir. Bu destek Bul-
garistan Türklerinin, 
özellikle Şakir Zümre 
beyin ki onun zaten it-

tihat terakki geçmişi bu 
komitacılık olaylarındaki 
belli birikiminde bunu 
gösteriyor. Türkler tara-
fından toplanan silahla-
ra ve ya maddi yardımı 
Bulgaristan’ın sadece 
göz yumması olarak de-
ğerlendirebiliriz. Mesela 
o dönemde paralar top-
lanıyor. Kızılay vasıtasıy-
la bizim ciddi yardım top-
lanıyor. Onun ötesinde el 
bombası temin ediliyor 
Bulgaristan’dan ve bunu 
Türkler temin ediyor yani 
bunlar bir şekilde Edirne 
üzerinden Türkiye’ye 
gönderiliyor.”
Bulgaristan Türklerinin 

Türk Kurtuluş Savaşı’na 
verdiği destekle olarak 
Doç. Dr.İbrahim Yalı-
mov da şunları söyle-
mektedir: “Burada bir 
takım çeteler kuruluyor. 
Yani, genelkurmayın bel-
gelerine göre genellikle 
Rodop bölgesinde 30 
kadar çeteler kuruluyor. 
Bu çetelere Bulgarlar da 
katılıyor. Fakat bunların 
çoğunluğu Türk. Örne-
ğin Çavuş isminde bir 
çeteden söz ediliyor bu 
çeteye 300 Türk 200 de 
Bulgar katılıyor.”
Kur u lan  müf reze -

ler Malko Tırnova’dan 
yani  Tırnovacık ’ tan 
Haskova’ya kadar Türk-
Bulgar sınırı boyunca 
üslenirler. Yeri geldik-
çe de sınırı aşıp Doğu 
Trakya’daki Yunan ordu-
suna karşı gerilla savaşı 
verirler. Bu arada Yüz-
başı Fuat Balkan müfre-
zesi de Yunan-Bulgar sı-
nırında faaliyet gösterir. 
Araştırmacı yazar Rıd-
van Tümenoğlu, “Fuat 
Balkan’ın özellikle işte 
bugün Kırcaali ve böl-
gesindeki köylerde za-
ten merkez üssü olarak 
ta seçtiği bölge hareket 
alanı olarak Türklerde 
ciddi anlamda bir birlik 
kuruyor.”
Drama, Serez, İskeçe, 

Gümülcine, Dimetoka ve 
Dedeağaç’taki Türklerin 
ve Bulgarların katılımıy-
la iyice müfreze bölgeyi 
neredeyse kontrolü altı-
na alır. Yunan-Bulgar sı-
nırını aşıp Batı Trakya’da 
Yunan ordusunu geriden 
vurur, elini kolunu bağlar. 
O kadar ki, Yunanistan, 
bu faaliyetler nedeniyle 
İzmir’de olması gereken 
19. Tümenini, Trakya’ya 
çekmek zorunda kalır.   
Devamı gelecek sayıda

Mustafa Kemal ATATÜRK

Geçen sayıdan devam
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Bulgaristan'da anadilde eğitim hala sorun
45 yıllık totaliter rejimden 

sonra 1989'da demokrasi-
ye geçen Bulgaristan'da, 
azınlık hak ve özgürlük-
leri alanında birçok so-
runlar yaşandı. Çözüme 
kavuşmayan en önemli 
problemlerden biri, Türk 
çocuklarına okullarda zo-
runlu anadili dersleri oku-
tulmamasıdır. Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi Partisi 
defalarca meclise öneri 
sundu. Fakat meclisteki 
çoğunluk teklifi kabul et-
memekte ısrar ediyor.

Parlamentoda 4. güç 
konumundaki aşırı sağcı 
Ataka partisi lideri Volen 
Siderov'un, anadil dersle-
rinin okullarda okutulma-
sına parti olarak şiddetle 
karşı çıkacaklarını söyle-
mesinin ardından, parla-
mento kürsüsüne çıkan 
Hak ve Özgürlükler Par-
tisi başkanı Lütfi Mestan 
"Bir çocuğun, Bulgarca 
ders kitabıyla birlikte, okul 
çantasında anadil ders ki-
tabını da bulundurmasını 
kınayan Avrupa devleti 
var mı?" diye sordu.

GERB'in yönetimde ol-
duğu dönemde, anadil 
müfettişliklerinin statüsü 
değiştirildi ve Türkçeyi 
anadili olarak okuyan öğ-
rencilerin sayısında ciddi 
bir düşüş kaydedildi. İs-
tatistiklere göre, 1992'de 
114 bin çocuk 'anadil-
Türkçe' dersine girerken, 
2011'de bu rakam 7 bine 
düştü. Ülkede Türkçe, 
seçmeli ders olarak oku-
tuluyor ve her yıl velilerin 

dilekçe vermeleri mecburî 
hale getiriliyor. Zorunlu 
anadil dersinin müfredata 
girme girişimi Bulgar Par-
lamentosu tarafından red-
dedildi. Okullarda Türkçe 
öğretmenleri özellikle ki-
tap temini konusunda bü-
yük zorluklar yaşıyorlar.

Oreşarski Hükümeti 
İkiye Bölündü

Türklerin desteğiyle 28 
Mayısta göreve başlayan 
Oreşarski hükümetinin iki 
bakanı, iki farklı açıklama 
yaptılar. Eğitim Bakanı 
Aneliya Klisarova "Anadili 
dersi müfredatın zorunlu 
dersleri arasında yer al-
mayacak, isteyen seçer" 
derken, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi'ni kabinede 
temsil eden isimlerden 
Gençlik ve Spor Baka-
nı Mariyana Georgieva 

"Türk çocukları okul çan-
tasında Bulgarcanın ya-
nında, Türkçe ders kitabı 
da taşımalıdır" demişti.

Bulgaristan okullarında 
Türkçe dersi serbest seç-
meli olarak ailenin dilek-
çesi ve okul müdürünün 
özel izniyle haftada iki 
kez veriliyor. Yeni Eğitim 
Bakanı Aneliya Klisarova, 
Türkçe'nin yanı sıra Er-
menice ve İbranice anadil 
eğitimi de yapıldığını vur-
gularken, 19 yıldır değiş-
meyen mevzuatı değiştir-
meyeceklerini kaydetti.

Mevcut uygulama okul-
larda Türkçe derslerine 
katılımı zorlaştırır mahi-
yette. Öğrenciler serbest 
seçmeli ders olarak bili-
şim, yabancı dil ve Türkçe 
arasında seçim yapmak 
zorunda bırakılıyor. Türk-

çe ders yapılabilmesi için 
en az 10 kişilik grupların 
oluşturulması gerekirken, 
yeni eğitim bakanı, ülkede 
1994 yılından beri Türkçe 
ders kitabı yayımlanmadı-
ğı gerçeğini kabul ederek, 
"Bu kitaplar hem içerik 
olarak, hem de fiziksel 
anlamda yıpranıp, eski-
miştir" dedi.

Bütün Balkan Coğraf-
yası Aynı Dertten Muz-
darip

Bulgaristan okullarında 
anadilde eğitimin zorunlu 
olması konusunda uzun 
yıllardır mücadele eden 
ve ülke tarihinin Türkçe 
propaganda yaptığı için 
ceza alan tek politikacısı, 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti lideri Lütfi Mestan; "3 
mayıs 2013 tarihinde De-
mirbaba Tekke alanında 

HÖH'ün seçim mitingin-
de ilk defa bir Bulgar si-
yasetçisi, etnik bir Bulgar 
olan, Profesör Mariana 
Georgieva, azınlıkların 
eşit biçimde ana dillerini 
okuma hakkı olduğunu 
söyledi. Resmî olarak 
bizlere bunu söyledi. Bu-
gün bu Bayan Gençlik ve 
Spor Bakanı olarak, doğal 
bir hakkı savunduğu için 
aşırı sağcıların ve aşırı 
milliyetçilerin acımasız 
saldırılarına maruz kal-
makta ne yazık ki.

B u  o l a y  s a d e c e 
Bulgaristan'daki etnik ve 
dini farklılıkların savunul-
ması sorununu değil, ge-
nel olarak Balkanlar'da 
durumun ne kadar has-

sas ve zor olduğunu gös-
teriyor. Bununla birlikte bu 
olay 23 yıldır tüm çabalara 
rağmen anadili öğrenimi 
ve kullanımı sorununun 
partinin istediği biçimde 
neden çözülmediğine de 
açıklık getiriyor. Yalnızca 
okullarda zorunlu ders ol-
masını değil, ana dilimizi 
seçim kampanyalarımız-
da, toplantılarda, rahatça 
ve serbestçe kullanmak 
istiyoruz. Bu sorunu yal-
nız Bulgaristan'ın Türk 
azınlığı değil, tüm Bal-
kan halklarının karşılıklı 
konuşarak bir diyalog 
içinde, hoşgörü değerleri 
etrafında çözmeleri gere-
kiyor" dedi.

                         KHA

Türkçe Öğretmenlerine Eğitim Verilmeye Devam Ediliyor
Uludağ Üniversi te -

si Türk Devletleri ve 
Akraba Toplu luk lar ı 
Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (TÜDAM), 
BALGÖÇ’ün organizas-
yonu ve Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin des-
teğiyle, Bulgaristan’daki 
Türkçe öğretmenlerinin 
mesleki gelişimlerine kat-
kıda bulunmak amacıyla 
eğitim vermeye devam 
ediyor.
Kuzey Doğu Bulgaristan 

Türkçe Öğretmenleri Der-
neği ile Güney Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği’nin talebi üzerine 
geçen yıl başlayan eği-
timler, Uludağ Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyeleri 
tarafından veriliyor. 
Bu yıl 24 Haziran-5 

Temmuz 2013 tarihle-
ri arasında, Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümü ders-
liklerinde toplam 40 saat 
eğitim gören komşu Türk-
çe öğretmenleri, dersler-
den kalan zamanlarda da 
Bursa’nın tarihi ve turistik 

yerlerini gezip gördüler.
BALGÖÇ Genel Başka-

nı Yüksel Özkan, Bal-Göç 
Y.K. Üyesi ve Osmangazi 
Belediye Başkan Yardım-
cısı İsmail Selimoğlu, UÜ 
TÜDAM Müdürü Prof. Dr. 
Asım Yediyıldız ile birlik-

te Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Dilek’i ziyaret ederek 
Bulgaristan’daki Türkçe 
öğretmenlerinin eğitimiy-
le ilgili verdiği destekten 
dolayı teşekkür plaketi 
verdi.                        KH

İskeçe’den Türkçe yayın 
yapan Kral Fm radyosuna 
248 bin Avro ceza kesildi

Yunanistan’ın kuzey kısmında ve Doğu Rodoplar’da 
popüler olan Türkçe yayın yapan Kral Fm radyosunu 
kapatmak istediği açıklandı. Kral Fm radyosunun sa-
hibi Hüseyin Karadayı, lisansta belirtilen Türkçe yayın 
süresi ve kapsama alanını aşması gerekçesiyle yayın 
kuruluşuna 248 bin euro ceza kesildiğini bildirdi. 

Kral Fm, 1996 yılının mayıs ayından beri İskeçe’den 
24 saat yayın yapmaya devam ediyor. Radyonun her 
gün toplam 6 saat Yunanca program sunması zorun-
luluğu var. 

Radyo, Kuzey Yunanistan’da bulunan Müslümanla-
rın mesken ettiği Kavala’dan Aleksandrupıolis’e (De-
deağaç) uzanan bölgeleri kapsıyor. Bulgaristan’da 
Kral Fm, Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında, hatta 
Kırcaali’ye kadar bile dinleniyor. 

Radyoda 6 kişi çalışıyor, son teknoloji ile donatıl-
mıştır. 

Hüseyin Karadayı, Yunanistan’ın yıllardır ülkede et-
nik azınlıklara mensup radyolara baskı uyguladığını 
belirtti. İskeçe’den Türkçe yayın yapan üç radyonun 
artık kapatıldığı belli oldu. Kral FM’e karşı 320 dava 
açıldığı anlaşıldı. Şuana kadar radyonun kapatılması 
10 kez denenmiştir. 

Hüseyin Karadayı’nin ifadesine göre, KRAL FM 
sadece Yunanistan’da değil, Bulgaristan’da da çok 
popüler. Bulgaristan vatandaşlarının da onun med-
yasına reklam verdikleri ortaya çıktı. 

Hüseyin Karadayı, “Ben bu cezayı ödeyemem. 
Bu miktarda para cezası Yunanistan’da hiçbir med-
yaya kesilmiş değil. Gereken başvuru evraklarını 
hazırladım ve Strasburg’daki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde Yunanistan’a karşı dava açacağım” 
diye paylaştı. 

                                                      Kırcaali Haber
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Gençler, girişimcilik üzerine eğitim alacak
25 Ardinolu genç, bir 

proje kapsamında giri-
şimcilik eğitimi görecek. 
10 Nisan 2013 tarihinde 
start verilen Sınırsız Gi-
rişimcilik projesi Ardino 
Belediyesi, Agop Uzun-
bohosyan yönetmenli-
ğindeki Vega Kulübü ve 
İrlanda’nın Cork kentin-
deki Yüksek Teknoloji 
Biznes İnkübatörü (Cork 
BİC) ortaklığında Klıster 
Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri Vakfı tarafından 
gerçekleştiriliyor. Proje, 
İnsan Kaynakların Gelişi-
mi Programı kapsamında 
Avrupa Sosyal Fonu’nun 
mali desteğiyle finanse 
edilmektedir. 
Projenin amacı, Avru-

padaki iyi uygulama ve 
deneyim alış verişinde 
bulunup bilgi ve iletişim 
teknolojileri transferi sa-
yesinde girişimciliğin ge-

lişimiyle Ardino Beledi-
yesinde insan kaynakla-
rının geliştirilmesi, yaşam 
standardının yükseltilme-
si ve sosyal içermenin 
teşvik edilmesidir. 
Sınırsız Girişimcilik pro-

jesi kapsamında girişim-
cilik üstüne 4 ücretsiz in-
teraktif eğitim seminerleri 
düzenleniyor. Seminerler, 
İş Yapma Kültürü, Giri-
şimcilerin İşinde Başarılı 
Olmalarının Koşulu Bilgi 

ve İletişim Teknolojilerini 
Kullanmak, Girişimcilik 
Ruhunu Geliştirme ve 
Problemlere Sistematik 
Yaklaşım Yaratma İmka-
nı Yaratan Doğa Bilimleri 
Eğitimi ve Sanal Sayısal 

Değerler, Ürün ve Para-
lar ana temaları altında 
gerçekleştirilecek.
Eğitim seminerleri, uz-

man girişimciler ve Cork 
kentinden genç girişim-
ciler, girişimcilik üzerine 
hocalık yapan yüksek 
profesyonel yeter li l i -
ğe sahip uzmanlar ve 
Bulgaristan’dan başarılı 
iş kuran girişimciler tara-
fından yürütülecek. 
Sınırsız Gir işimcilik 

projesi Ardino Belediye-
sinde ikamet eden genç, 
çalışma çağındaki 18-40 
yaş arasında lise veya 
yüksek eğitimli, kendi iş 

yerine sahip olan veya 
kendi işini kurmaya dair 
yazılı fikri olan kişilere 
yöneliktir. 
Adaylar seçilip ve onlar-

la söyleşiler yapıldıktan 
sonra acemi girişimcilerin 
eğitim görmeleri üzere 25 
kişilik bir grup oluşturula-
cak. 
En genç girişimciler ara-

sında Hristo Smirnenski 
Lisesi’nden öğrenciler de 
bulunuyorlar. Klıster Bil-
gi ve İletişim Tenolojileri 
Vakfı Başkanı Petır Sta-
tev bizzat kendisi onlara 
iş yapma ve yatırım konu-
sunda eğitim olanaklarını 
açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, halkın taleplerine 
kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Plevneliev, hükümet karşıtı gösterilerin gölgesinde 
düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısın-
dan sonra yaptığı konuşmada, "Halkın sesini duyma-
lıyız" dedi.

Halka çözüm önermek zorunda olduklarını belirten 
Plevneliev, "Bundan farklı her türlü yaklaşım, milleti-
mizin gelişim ve gelecek sahibi olma hakkını şüpheye 
düşürür" diye konuştu.

Plevneliev, kaybolan halkın güvenoyunun yeniden 
kazanılması için öneri beklerken, MGK üyeleri tarafın-
dan yetki aşımında bulunmakla suçlandığını vurgula-
yarak, ülkenin toplumsal dengesini bozabilecek hiçbir 

senaryoya katılmayacağını kaydetti.
Plevneliev, MGK toplantısında sorunun çözümü için 

görüş birliği sağlanamadığını da söyledi.
Toplantının, hükümet ortağı, üyelerinin çoğunluğu 

Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) milletvekili Delyan Peevski'nin Milli Güvenlik 
Servisi'nin başına atamasından kaynaklanan sorun-
lardan dolayı yapıldığını anımsatan Plevneliev, en kısa 
zamanda ülkenin milli güvenliğini ele alacak daha ge-
niş kapsamlı yeni bir MGK toplantısı düzenleneceğini 
bildirdi.

Plevneliev ayrıca kendisine yönelik suçlamaları red-
dederek, offshore bölgelerinde banka hesabı olmadı-
ğının altını çizdi.

HÖH lideri Mestan: "Hükümete destek vermeye 
devam edeceğiz"

HÖH Lideri Lütfi Mestan, Plamen Oreşarski hükü-
metine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 
"Oreşarski hükümeti, halkın yararına çalıştığı sürece 
iktidarda kalmalıdır" dedi.

Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimden 
en çok oyla çıkan ancak diğer siyasi partiler tarafın-
dan dışlanan Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi lideri eski başbakan Boyko 
Borisov, MGK toplantısında erken seçim istedi. Yurt 
dışı gezisine katılmak için toplantıdan erken ayrılan 
Borisov, HÖH ile BSP'nin kendisini öldürmek istediğini 
öne sürdü.                                          Kırcaali Haber    

MGK Toplantısı Yapıldı

Barroso'dan Bulgaristan'a 'asgari 
müştereklerde buluşma' çağrısı

Bulgaristan Başbaka-
nı Plamen Oreşarski, 
Brüksel'de Avrupa Ko-
misyonu binası ve ülke-
nin AB daimi temsilciliği 
binasında 'Mafya' pan-

kartları taşıyan Bulgar 
protestocular tarafından 
karşılandı.
Bulgaristan aylardır 

ekonomik şartlar ve siya-
si liderliğe karşı protesto-
larla çalkalanıyor. Boyko 
Borisov liderliğindeki bir 
önceki hükümet Şubat 
ayında düşmüştü.
Oreşarski hükümeti, 

Ulusal Güvenlik Ajan-
sının başına Delyan 
Peevski'nin getirilmesiyle 
birlikte sıkıntılı bir başlan-
gıç yaptı. Yeni Bulgaristan 

Medya Grubu'nun sahibi 
olan Peevski, görevden 
adaylığını çekti.
Alfa Research ajansının 

hazırladığı yeni bir an-
ket, halkın yüzde 85'inin 

Oreşarski'nin istifasını is-
teyen protestoculara des-
tek verdiğini gösteriyor.
Oreşarski ise şu ana ka-

dar istifaya yanaşmadı.
Barroso, Bulgaristan-

daki durumu Oreşarski 
ile detaylı bir şekilde gö-
rüştüklerini söyledi. Bar-
roso, Bulgaristan'daki du-
rumun gergin olduğunu, 
toplumunun reformların 
sürmesini ve siyasette 
uyumun tesis edilmesini 
istediğini söyledi.
Barroso, 'Bulgaristan'da 

yakın zamanda yaşanan 
bazı gelişmeler hiç de iyi 
değil ve yalnızca Bulga-
ristan toplumunda değil, 
aynı zamanda Avrupa-
lı ortaklarında da bazı 

kaygılara neden oldu. 
Özellikle Ulusal Güven-
lik Ajansı'na yapılan ata-
mayla ilgili tartışmalar' 
dedi.
Ko m i syo n  B a ş k a -

nı, Bulgaristan için İş-
bir liği ve Doğrulama 
Mekanizması'nın prob-
lemlerin üstesinden gel-
mesine yardımcı olabile-
ceğini kaydetti.
Barroso, 'Başbakan'a, 

başta yolsuzluk ve orga-
nize suçla mücadele ala-
nında olmak üzere geniş 

bir yelpazede istişare-
lerde bulunma çağrısın-
da bulundum. Adayların 
liyakat temelinde seçil-
mesi ve uyum alanında 
en yüksek standartları 
sağlaması gerekiyor' ifa-
delerinde bulundu.
Bulgaristan toplumun-

da çok fazla kutuplaşma 
var.
Aynı zamanda Por-

tekizin eski başbakan-
larından olan Barroso, 
Oreşarski'ye mevcut du-
rumdan çıkılabilmesi için 
'asgari müştereklerde uz-
laşma sağlama' çağrısın-
da bulunduğunu söyledi.
Komisyon Başkanı, 'Si-

yasi yelpazenin herhangi 
bir kesiminde önemli ku-
rumlar ya da önemli ilke-
lerle ilgili soru işaretleri 
doğmamalıdır' şeklinde 
konuştu.
Bulgarların, ülkedeki 

sorunlara rağmen AB'ye 
güvenlerinin yüksek oldu-
ğu görülüyor. Barroso da 
Bulgaristan Başbakanı ile 
birlikte düzenlediği basın 
toplantısında buna dikkat 
çekti:
'Bulgaristan'da gördü-

ğümüz özel bir durum, 
Avrupa Birliği'ne desteğin 
çok güçlü olması. Bulga-
ristan, AB'ye desteğin 
yüksek olduğu ve Avrupa 
kurumlarının dile getirdiği 
görüşlerin ağırlık sahibi 
olduğu bir ülke.'
                      EurActiv
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4. Dünya Mestanlılar Buluşması 
1. sayfadan devam

tün komşularımıza bu 
duygularla bakıyoruz. 
Soğuk Savaşın bitmesin-
den sonra, demir perde-
nin yıkılmasından sonra 
Bulgaristan ve Türkiye 
ilişkilerinin her zaman 
olduğundan daha iyi bir 
noktaya doğru gittiğini 
hep birlikte görüyoruz. 
Bunu Bulgaristan Parla-
mentosunda sizler adına 
görev yapan parlamenter 
arkadaşlarımız, yerelde 
belediye başkanlığı ya-
pan ve bu topraklar için 
çalışan arkadaşlarımız 
gayretle devam ettiriyor-
lar.”
Menderes Belediye 

Başkanı Ergun Özgün 
tüm katılımcıları selam-
layarak, bu buluşmanın 
ne kadar önemli oldu-

ğunu ifade etti. Ergun 
Özgün konuşmasında, 
“Mestanlı’dan göç edip 
de birçok yerde yaşamı-
nı yüzünün akıyla sürdü-
ren hemşerilerim İzmir’in 

Menderes ilçesinde de 
sizlerin kimliğinizi, kişi-
liğinizi, geleneklerinizi, 
göreneklerinizi ve değer-
lerinizi laikiyle ve en gü-
zel şekilde temsil ediyor. 

Onlar benim ilçeme kendi 
değerlerinin en güzellerini 
taşıdılar ve benim ilçemin 
insanlarının da değerle-
rinin gelişmesine katkı 
sağladılar. Bu sebeple 

bu ülkenin geleceğinde 
aydınlık yarınlarında, 
Türkiye’nin geleceğinde 
Balkanlardan göç etmiş 
Balkanların esintisini ge-
leneklerini ve görenek-
lerini taşımış insanların 
parmak izleri olacaktır. 
Ve o parmak izlerinin 
benim ülkemde, benim 
idare ettiğim ilçede var-
lığını sürdürmesi bizim 
kazancımızdır” diye ifa-
de etti. 
HÖH Milletvekili ve eski 

Mestanlı Belediye Başka-
nı Erdinç Hayrullah bun-
dan dört yıl önce Dünya 
Mestanlılar Buluşmasını 
başlattıklarını ve etkinli-
ğe ilginin her yıl daha da 
büyümesinden mutluluk 
duyduğunu belirtti. Sayın 
Hayrullah konuşmasında 
şunları söyledi, “Mestan-
lılar Buluşması ilk başta 

bir gündü, bugün ise artık 
bir hafta devam etmekte-
dir. Bu büyük organizas-
yon için Mestanlı Beledi-
ye Başkanına, Belediye 
Meclis Başkanına ve tüm 
belediye çalışanlarına te-
şekkür etmek istiyorum. 
HÖH Genel Başkanımız 
Lütfi Mestan’ın sizlere 
selamını iletiyorum. Son 
seçimlerde bizleri des-
teklediğiniz için sizlere 
cani gönülden teşekkür-
lerimi sunuyorum. Bir-
lik ve beraberlik olduğu 
sürece hiçbir aşılamaz 
engelin olamayacağı-
nı belirtmek istiyorum. 
Türkiye’den katılan tüm 
konuklara katılımların-
dan dolayı şükranlarımı 
sunuyorum.”
Resmi konuşmalardan 

sonra misafirler akşam 
yemeğine geçtiler.

Eğridereliler Gönüllerince Eğlendi
1. sayfadan devam

Geleneksel Ardinolu-
lar Buluşması’nda Filibe 
Başkonsolosluğu Muavin 
Konsolos Gürler Gürsoy, 
Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant ve Sa-
vunma Bakan Yardımcısı 
Necmi Ali, HÖH Kırcaali 

milletvekilleri Müh. Erdinç 
Hayrullah ve Mustafa Ah-
met hazır bulundular. 

Türkiye’den gelen misa-
firler arasında hemşeriler 
buluşmalarının girişimci-
si kardeş Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, 
kardeş Kartal Belediye 
Başkan Yardımcısı Gül-
seren Büyüktaş, İzmir 
Menderes Belediye Baş-
kanı Ergun Özgün, Bursa 
Eğridereliler Kültür ve Da-

yanışma Derneği Başkanı 
Ahmet Kahraman, Kartal 
Balkanlılar Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Baş-
kanı Olcay Özgün ve Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Sami To-
raman hazır bulundular. 
Ayrıca Ardino’nun fahri 
vatandaşları Halit Osman 
Dağlı ile Reşat Aydın da 

resmi konuklar arasınday-
dı. Diğer katılımcılar bilim, 
kültür, spor ve iş dünya-
sının seçkin temsilcileriy-
diler. 

Misafirlere hitaben Ar-
dino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, bu tür et-
kinliklerin amacının dün-
yanın neresinde olursa 
olsun Ardinolular arasın-
daki ilişkilerin devam et-
tirilip, sağlamlaştırılması 
olduğunu söyledi. Res-

mi Murat, “Bu temasla-
rın gerçekleştirilmesi ve 
sağlamlaştırılması için 
en uygun yer sıladır, yani 
doğup büyüdüğümüz yer-
lerdir” diye kaydetti. Baş-
kan, Ardino kökenli yakın-
larda ve uzakta yaşayan 
iş adamlarının Belediye 
sınırları dahilinde küçük 
bir Şişecam veya Teklas 

fabrikaları kurma fikriyle 
en yakın zamanda kasa-
baya gelmeleri çağrısında 
bulundu. 

Milletvekili Erdinç Hay-
rullah, HÖH Meclis Gru-
bu, partinin il ve merkez 
yönetimi adından hemşe-
riler buluşmasına katılan 
herkesi selamladı. Mil-
letvekili, “Bu görüşmeler 
Türkiye ve Bulgaristan’da 
yaşayan dostlarımız ara-
sında birlik sağlanması 

için yapılıyor” dedi. 
Nilüfer Belediye Başka-

nı Mustafa Bozbey, heyet 
üyeleriyle birlikte tüm Ar-
dinolulara karşı dostluk 
ve kardeşlik duyguları 
hissettiklerini vurguladı. 
Başkan Bozbey, Ardino’da 
hemşeriler görüşmeleri 
yapılmasına ilişkin fikrini 
destekleyen organizatör-
lere teşekkürlerini sundu. 
Başkan, ortak bir proje 
çalışmasıyla Ardino’dan 
Türkiye’ye göç eden hem-
şerilerin ve burada yaşa-
yan Ardinoluların da so-
yağacının incelenmesine 
ilişkin teklifini tekrarladı.

Ahmet Kahraman, Bul-
garistan Parlamentosu 
milletvekilleri ve hüküme-
tin özellikle Bulgaristan 
göçmenleri için kolaylık 
getiren vize rejimi uygu-
lanmasına yönelik tedbir-
ler alınması konusunda 
yardımcı olmaları çağrı-
sında bulundu. 

Ardino’nun sadık dost-
larından şair Ahmet Emin 
Atasoy tarafından hemşe-
riler buluşmasına katılan-
lara gönderilen selamla-
ma mesajı okundu.

Etkinlik kapsamında kon-
ser sunan Bulgaristan’ın 
ünlü pop müzik sanatçıla-
rı Mustafa Çauşev ve kızı 
Ajda Çauşeva ev sahip-
lerin ve misafirlere neşeli 
anlar yaşattılar. Gecenin 
geç saatlerine dek süren 
eğlencede yağmur altında 
kıvrak horalar oynandı. 

             Saffet EREN
             Jivko Stalev

Sarayiçi'nde Balkan Rüzgarı
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derne-

ği tarafından düzenlenen Balkan Sanatçıları Resim, 
Heykel ve Kitap Sergisi Sarayiçi'nde sanatseverlerle 
buluştu. 

Resim ve heykel sanatçısı Behçet Danacı ve ressam 
Orhan İsmail 'in eserlerinden oluşan serginin açılışı, 
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıku-
lu, Edirne Bulgaristan Başkonsolosu Lübomir Popov, 

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi 2.Kalem'den Cem Baş'ın 
katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı 
Tanrıkulu, Edirne'nin sanat hayatına katkıda bulunmak 

istediklerini Edirne halkını, entelektüel insanları ve sa-
natseverleri sergiye beklediklerini belirtti.

Ardından söz alan Edirne Bulgaristan Başkonsolosu 
Lübomir Popov, Edirne Belediyesi'ne ve Edirne halkı-
na teşekkürlerini belirterek, sanatın önemine değindi. 
Ardından katılımcılar eşliğinde sergi gezildi ve toplu 
fotoğraf alındı.                                    Kırcaali Haber
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Yasa dışı yapılan evler kanunlaştırılacak
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) Milletvekili 
Dimço Mihalevski, Ge-
çici Mekansal Planlama 
Meclis Komisyonu’nun 
yasa dışı yapılan evlerin 
yıkımına ilişkin 3 aylık 
moratoryum kararının ar-
dından, “İmar Kanunu’nda 
(ZUT) değişiklik yapan 
yasa tasarısıyla şehir ve 
köylerdeki evler kanun-
laştırılacak” diye bildirdi. 

Yasa dışı evlerin yı-
kılması yasaklanan dö-
nemde hükümetin İmar 
Kanunu’nda değişiklik 
yapması bekleniyor. 

Mihalevski, “Kanunda 
yapılacak değişiklikler, 
belediyelerin bu mahal-
lelere ilişkin özel detaylı 
imar planları kabul etme-
lerine imkan sağlayacak. 
Bu binaların yoğunluk, 
binalar arasındaki me-

safe, yükseklik ve başka 
istemler bakımından inşa-
at standartlarına uyması 
beklenemez” diye kaydet-
ti. Milletvekili, “Böylece 
yasa dışı olan binaların 

yıkılması yerine özel imar 
planlarla kanunlaştırılmış 
olacak” diye izah etti. 
Mihalevski’nin ifadesine 
göre özel prosedür gere-
ği yasadışı yapılan evle-

rin kanunlaştırılmasıyla, 
elektrik çalınması gibi 
başka türden sorunlara 
da çözüm bulunmuş ola-
cak. 

Mihalevski, “Bazı kişi-

ler şimdi elektrik çalıyor, 
çünkü elektrik dağıtım şir-
ketleri yasa dışı binalara 
elektrik bağlayamıyor“ 
diye kaydetti. Milletve-
kilinin ifadesine göre bu 
sebepten dolayı başka 
imar sorunları da çözüle-
miyor. Mihalevski, kanun 
değişikliğin istisna olarak 
Roman mahallelerine iliş-
kin olduğunu ve örneğin 
villa ve korunan alanlarda 
yasa dışı sitelerin bu dü-
zenlemeden faydalanma-
sının mümkün olmadığını 
belirtti. 

BSP Milletvekili, “Ka-
nunda bu tür detaylı imar 
planlarının sahiplerinin tek 
evleri olması halinde yapı-
labileceği yazılacak. Ko-

runan alanlarda herhangi 
bir şeyin kanunlaştırılma-
sı söz konusu değil” diye 
ifade etti. Yasa dışı ya-
pılara dair moratoryum 
önergesi Parlamento’ya   
BSP Başkanı Sergey 
Stanişev ile sol görüşlü 
bir grup milletvekili tara-
fından sunuldu. 
Mihalevski, “Morator-

yum kararının açıklan-
masından sonra en az 
100 kişi beni telefonda 
arayıp teşekkür etti. On-
ların arasında korunan 
alanda yasa dışı olarak 
villası bulunan tek bir vil-
la sahibi dahi yoktu” diye 
paylaştı.
            Kırcaali Haber

5. Balkan Şenliği Muhteşem Geçti
Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği-
nin düzenlemiş olduğu 
5. Balkan Şenliği Sa-
panca Gölü Seka Kamp 

Alanında gerçekleştirildi. 
Bal-Türk Genel Merkez, 
Karamürsel, Derince, 
Körfez, Gebze ve Çayı-
rova Şubelerinin katılımı 
ile organize edilen şenli-
ğe sabahın erken saat-
lerinden itibaren katılım 
başladı.
İl dışından da katılım 

vardı
Gebze, Çayırova, Kör-

fez, Derince, İzmit ve 
Karamürsel’den gelen 
üyelerin yanı sıra Kara-
mürsel Şubesinin orga-
nizasyonu ile Altınova ve 
Subaşı Belediyelerinden 
gelen Balkan Türkleri de 
programı renklendirdi.

Halaylar ve Karamür-
selin Sürprizi
Erken saatlerde gelen 

Balkan Türkleri kahval-
tı ile güne başlarken 

hemen kahvaltının ar-
dından Balkan Ezgileri 
eşliğinde halaylar çe-
kildi, oyunlar oynandı. 
Yediden yetmişe katılım 
gözlenirken güzel ha-
vanın tadının da keyif-
le çıkarıldığı gözlendi. 
Karamürsel Şubesi ile 
birlikte gelen Subaşı ve 
Altınovalı Balkan Türk-
lerinin bayanları yöresel 
kıyafetleri ve oynadıkları 
yöresel oyunlar ile gü-
nün sürprizini yaptı. Ge-
nel Başkan Dr. Bayram 
Çolakoğlu folklor ekibi-
nin tümüne “Bal-Türk” 
madalyası verdi.
Yarışmalar

Balkan Türküleri ve ha-
layların yanı sıra çuval 
yarışı, ip çekme yarış-
ları çocuk, genç, bayan 
ve büyükler kategori-

sinde yapıldı. Çekişmeli 
geçen yarışmalarda ba-
şarı kazananlar dernek 
tarafından ödüllendirildi. 
Karamürsel Şubesinin 
çekilişinde bir çok sürp-
riz hediye dağıtıldı.
İzmit Belediye Baş-

kanı Doğan da geldi
Programın öğleden 

sonraki bölümünde İz-
mit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan da 
geldi. Doğan’ın piknik 
yapan grupları tek tek 
dolaşıp hal hatırlarını 
sorması dikkat çekti. 
Kısa bir selamlama ko-
nuşması yapan Doğan, 
Bal-Türk ile birlikte Bal-

kanlarda yaptıkları ortak 
çalışmalardan bahsetti, 
derneği ve Genel Baş-
kanını başarılı çalışma-
larından dolayı kutladı, 
programa katılan Bal-
kan Türklerini ortaya çı-
kardıkları güzelliklerden 
dolayı kutladı.
Kocaeli Büyükşe -

hir Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu’nun 
ziyareti
Akşam saatler inde 

Balkan Şenliğini Koca-
eli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Kara-
osmanoğlu da ziyaret 
etti. Karaosmanoğlu 
Bal-Türk üyeleri ile bir-
likte çay içip sohbet 
etti. Bal-Türk’ün çalış-
maları ve 12 Mayısta 
Bulgaristan’da yapılan 
genel seçimler sohbetin 
konusunu oluşturdu.
Şubeler hep birlik-

teydi
Bal-Türk Genel Baş-

kanı Çolakoğlu’nun 
yanı sıra Genel Sekre-
ter Halit Meriç, yönetim 
kurulu üyeleri Erol Mey-
zin ve Ramadan Güler, 
Gebze Şube Başkanı 
İsmail Yılmaz, Çayırova 
Şube Başkan Vekili Gü-
nay Uzun, Körfez Şube 
Başkanı Ziya Baykara, 
Derince Şube Başkanı 
Berkant Aydemir ve Ka-
ramürsel Şube Başkanı 
Emine Öztürk ve şube 
yönetimleri katıldı.
          Kırcaali Haber

Polisten, tarımsal 
üretimin korunmasına 

yönelik önlemler
Kırcaali Emniyet Müdürlüğü’nün tarımsal 

üretimin saldırılardan korunması amacıyla 
bölgede geniş güvenlik önlemleri alacağı bil-
dirildi. Ekili alanlarda polis ve jandarma ekip-
leri birlikte sıkı bir şekilde devriye gezecekleri 
açıklandı. 

Polisin günlük önceliklerden biri tarım ürün-
lerinin korunmasına dikkat edilmesi olacak. İl 
Emniyet Müdürlüğü’nden ilçe polis karakolları 
müdürlerinin köy muhtarları, tarım kooperatif-
leri başkanlarıyla tarımsal üretimin korunma-
sına yönelik önlem alınması ve ürünlerin koru-
nacağı depoların güvenliği hakkında görüşme 
yapmaları emri verildi. Özel güvenlik şirketi 
yönetimleri ve tarım alanında özel güvenlik 

birimleriyle bilgi alışverişi prosedürünü dü-
zenleme ve rekoltenin korunmasında dikkatli 
olunması hakkında iş görüşmeleri yapılacak. 
Muhtarların emriyle atanan bekçilere özel ta-
limatlar verilecek. 

Hasat mevsiminde suçları önleme ve tespit 
etmek için araçların sistematik kontrolleri ya-
pılacak. Tarım ürünlerinin satışa sunulduğu 
noktalar oluşturulan bölgelerde polisler görev 
başında olacak. Çiftçiler, her türlü saldırılar 
hakkında 112 acil yardım telefonuna ya da 
polis karakollarına ihbarda bulunabilirler. 
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Rodoplar’dan organik ürün üreticileri, Avrupa’da deneyim kazanıyor
9-15 Haziran 2013 ta-

rihleri arasında Yeni 
Trakya Altını (NTZ) pro-
jesi ağına üye organik 
ürün üreticileri ve işlem-
cileri Avusturya, Sloven-
ya ve Hırvatistan’ı eğitim 
amaçla ziyarette bulun-
dular. Amaç, Bulgaristan 
ile Avrupalı üreticiler ve 
işlemcileriyle deneyim 
alışverişinde bulunul-
maktır. 
NTZ Grubuna üye 35 

organik ürün üreticisi ve 
işlemcisi arasından en 
girişimci ve aktif olanlar 
yer alıyor. 
Ziyaret Programında 

bitki ve hayvan çiftlikle-
rinin ziyaret edildi. Özel-
likle tarım alanlarında 
tarımsal biyolojik çeşitli-
liğine dikkat edildi. NTZ 

projesi bu girişimi 2012 
yılında Doğu Rodoplar-
daki birkaç organik tarım 
üreticisinin tarım alanla-

rında başlattı. 
Bulgaristan grubu, or-

ganik ürün kooperatifle-
ri, mağazaları ve organik 

ürün ve gıdalar satılan 
yerleri de ziyaret etti. 
NTZ Organik Tarım Ko-

ordinatörü Doç. Vladislav 

Popov, “Grupta yer alan 
15 organik ürün üreticisi 
ve işlemcisi, daha sonra 
Doğu Rodoplar’da uygu-
layabilecekleri bilgi edin-
me fırsatını bulacaklar” 
diye açıkladı. 
2009 yılında NTZ pro-

jesi ekibi, 7 sertifikalı 
ve sertifika almak üzere 
olan organik ürün üreti-
cileriyle çalışmaya baş-
ladı. Bugün 35 organik 
ürün üretici ve işlemci 
sertifika sahibidir veya 

organik tarıma geçiş sü-
recindedir ve tümü ser-
tifika kuruluşları tarafın-
dan kontrol edilmektedir. 
Bu bitki ve hayvan çift-
likleri ağına düzenli ola-
rak organik üretimle ilgili 
yeni gelişmeler ve istem-
ler hakkında bilgi sunu-
luyor, organik tarım uz-
manları yerinde bireysel 
danışmanlık yapıyorlar, 
sürekli organik ürünleri 
pazarlama konusunda 
yardım ediliyor.

Bulgaristan’ın Makedonya’nın AB’ye kabul 
edilmesi ile ilgili tutumunda değişiklik yok
 Dışişleri Bakanı Kris-

tian Vigenin’in değişik 
vesilelerle Bulgaristan’ın 
Makedonya’nın AB üye-

liğine ilişkin görüşüne 
ilişkin yaptığı açıklama-
lardan bu konuda her-
hangi bir değişikliğin ol-
madığını ortaya koydu. 
Boyko Borisov’un ba-
şında bulunduğu önceki 

hükümet, Bulgaristan’ın 
Makedonya’nın AB üye-
liğini desteklemesi için 
birkaç şart koşmuştu. 

Esas koşul, iki ülke ara-
sında 1999’da başbakan-
lar İvan Kostov ile Lübço 
Georgievski tarafından 
imzalanan or tak be-
yannameye dayanan iyi 
komşuluk ve işbirliği söz-

leşmesinin imzalanması-
dır. Yeni Dışişleri Bakanı, 
Makedonya’nın AB yo-
lunun Bulgaristan’la iyi 
komşuluk anlaşmasının 
imzalanmasından geçtiği 
yönünde açıklama yaptı. 
Vigenin, bir yandan Bul-
gar tarafının kilit önem 
taşıyan bazı konularda 
taviz veremeyeceğini 
açıklarken öte yandan 
bazı konularda belirli bir 
esnekliğin gösterilebile-
ceğini belirtti. Bu şekilde 
Dışişleri Bakanı, mevcut 
sorunların giderilmesi 
amacı ile sürdürülen ikili 
görüşmeleri teşvik etmek 
istedi. Görüşmeler ikili-
dir, fakat Dışişleri Baka-
nı görüşmelerin seyrine 
ilişkin AB Komisyonunun 
genişlemeden sorum-
lu üyesi Stefan Füle’yi 
bilgilendirmek niyetin-
dedir. Bu arada Bakan 

Vigenin, Bulgaristan ve 
Makedonya’nın araların-
daki sorunları tek başı-
na giderebilecekleri için 
arabuluculuk istenmeye-
ceğini vurguladı. Dışişleri 
Bakanı, Bulgar tarafının 
ikili anlaşma kapsamın-
daki çalışmalarla eş-
zamanlı olarak bazı ek 
inisiyatiflerde bulunarak 
ikili ilişkilerin iklimini iyi-
leştirmeye çalışacağını 
kaydetti. Bulgaristan’ın 
Makedonya’nın AB’ye 
kabul edilmesinden yana 
olduğu ve bunu bütün 
Balkan bölgesinin Av-
rupa entegrasyonunun 
önemli bir unsuru olarak 
görmekte olduğu yönün-
de şimdiye kadar izlenen 
tutum Sofya tarafından 
değişmeden sürdürüle-
cek.                       BNR              

ABD Büyükelçiliği temsilcileri Kırcaali Bölge 
Müftülüğünü ziyaret etti

ABD Sofya Büyükelçili-
ğinden konuklar Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ile görüştü. 
Müftülüğü Siyasi İşler 
Sekreteri Kristen Stolt 
ve Evgeni Todorov ziya-
ret ettiler. 
Yapılan görüşmede 

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ah-

met de hazır bulundu. 
Bulunulan temaslarda 
Kırcaali Bölge Müftülü-
ğünün faaliyeti ve yapısı-
na ilişkin konular üzerine 
konuşuldu. Ayrıca bölge 
ve tüm ülkedeki Müslü-
manların dini hayatı da 
görüşüldü.
Görüşmeden sonra ko-

nuklar Kırcaali Merkez 
Cami’yi gezdiler ve cami 

bahçesinde bulunan Kır-
ca Ali’nin mezarını ziya-

ret ettiler. 
            Kırcaali Haber

2. Varna Yöresi Türk 
Folklor Şöleni

Varna Sabahattin Ali Kültür Evi’nin Bulgaristan 
Türkleri ve Adım Adım Türkiye proje çerçeve-
sinde düzenlediği 2. Varna Yöresi Türk Folklor 
Şöleni 15.06.2013 Varna Festival Sarayında 
gerçekleşti. Etkinlik, TİKİD GÜNEŞ tarafından 
hazırlanan proje tanıtım slayt gösterisi ve Geb-
ze Belediyesi tanıtım filmi ile başladı.

Salondaki misafirler arasında T.C. Burgas 
Başkonsolosluğu temsilcisi Mesut Gider, Tür-
kiye Eskişehir Göçmenler Derneğinden Miya-
se Pazı, Varna yöresinden muhtarlar, Burgas, 
Dobriç, Razgrat, Rusçuk, Silistre, Sofya, Şum-
nu Türk Kültür Dernekleri Başkanları, Romanya 

Tatar Türkleri Birliğinden 19 kadın kolları baş-
kanı vardı.

Varna yöresinden katılan grupların koro, solo 
ve danslarıyla birlikte Sabahattin Ali, Naim Ba-
koğlu ve Orhan Kara’nın şiirleri sunuldu. 

Yarışma sonuçları: 
Solo – 1. Mustafa Ömer – Medovets / Sarı-

kovanlar köyü
2. Özlem Hasan – Tsonevo / Sndıkçı köy
3. Kezban Rasim – Belogradets / Türk Ana-

vutluk köyü
Koro - 1. Belogradets / Türk Anavutluk köyü 

Heveskarlar grubu
2. Tsonevo / Sndıkçı köy grubu
Dans – 1. Tsonevo / Sndıkçı köyü grubu
2. Ali Emurllov Okuma Evi - Medovets / Sa-

rıkovanlar köyü 
Seyircilerin ödülü – Nejdet AHMET / Varna 

Sabahattin Ali Okuma Evi
Jüri ödülü – İTSKO grubu
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TRT, Balkan müziğinin çeşitliliğini yansıtan belgesel çekti

Türkiye’nin devlet televizyon 
kanalı TRT Kırcaali ve bölgesi 

için bir belgesel film çekti. Bel-
gesel TRT İNT kanalının Bal-
kan Müziğine Yolculuk progra-
mında yayınlanacak. Yapımcı 
Hasan Ali Demircan, yönetmen 

Hasan Taş, kameramanlar 
Haşim Durtaş ve Halil Elmaz, 
seslendirme uzmanı Nuri Öz 
ve sunucu Aslı Yüzbilen’den 
oluşan ekip Kırcaali, Ardino 

ve Cebel belediyelerinde çe-
kim yaptılar. 
Programa sundukları gös-

terilerle Sabiha Mestan yö-
netmenliğindeki Buket Türk 
Halk Müziği Topluluğu, Yüksel 
İsmail’in solistliğinde Ardino 
Yerel Türk Folklor Orkestrası 
ve Svetla Semercieva’nın yö-
netmenliğindeki Rodopçanka 
Kadın Folklor Grubu konuk 
oldu. 
Yapımcı Hasan Ali Demircan, 

“Programın amacı Balkan ül-
kelerindeki otantik halk müzi-
ğinin çeşitliliğini ve aralarında 
etkileşimi yansıtan Balkan 

müziğine gerçek bir yolculuk 
yapılmasıdır” diye vurguladı. 
Sayın Demircan, “Projeyi bir 
ay önce Türkiye’de başlattık. 
Bulgaristan’da Kırcaali’den 
başka Smolyan, Plovdiv, Sof-
ya ve Razgrad şehirlerini de 
ziyaret edeceğiz. Yılsonuna 
kadar daha Romanya, Kosovo, 
Sırbistan, Makedonya, Bosna-
Hersek, Karadağ, Arnavutluk 
ve Hırvatistan’da da çekimler 
yapacağız” diye belirtti. 
Dört bölümden oluşacak bel-

geselin 2013 yılının Aralık ayı 
başında yayınlanması planlan-
mıştır.

Güner ŞÜKRÜ

Anadolu Üniversitesi Senfoni 
Orkestrası Filibe’de Konser Verdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, toplam 6 Balkan ülkesini 
kapsayan "Hayata Aşık Balkanlar" konserler dizinin ilk ayağı olan Filibe'de Antik 
Tiyatro'da 01 Temmuz’da  bir konser verdi. T.C. Filibe Başkonsolosluğu deste-

ğiyle gerçekleştirilen etkinliği 1000 civarında dinleyici takip etti.

Başpehlivan Ali Gürbüz
652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail 

Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa 
ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 652’nci 
Edirne Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Antalyalı Ali Gürbüz, 
rakibi olan Antalyalı İsmail Balaban’ı yenerek 3 yıl üst üste 
başpehlivan olarak altın kemerin de sürekli sahibi oldu.

Kırkpınar’da 16 yıl sonra altın kemerin sürekli sahibi olma 
başarını gösteren Ali Gürbüz, ödülünü CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Kırkpınar’da başpehlivanlık için mücadele eden 64 gü-
reşçi arasında yer alan Ali Gürbüz rakipleri, Orhan Oku-
lu, Ahmet Selbest, Şükrü Kazan, Onur Balcı ve Mehmet 
Yeşilyeşil’i yenerek finale yükseldi. İsmail Balaban ise Ra-
mazan Bircan, Ali Altın, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Recep 
Kara’yı yendi.

Antalya Belek Belediyesi pehlivanı Ali Gürbüz ile Antalyalı 
Konyaaltı Belediyesi’nin pehlivanı Elmalılı İsmail Balaban’ın 
başpehlivanlık mücadelesi Kırkpınar Başcazgırı Şükrü 
Kayabaş’ın okuduğu manilerin ardından saat 18.00'de ça-
yıra çıktı. İki güreşçi her tribünün önüne peşrev çekerek 
gidince seyircilerden alkış aldı.

Ali Gürbüz, genç rakibine karşılaşmanın 16'ncı dakikasın-
da tek dalarak ardından da rakibini açık düşürerek başpeh-
livan oldu. Başpehlivan olduktan sonra 30 bin 250 TL sahibi 
olan Ali Gürbüz'e seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.


