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Trakya Birleşti, Çünkü Kadınlar Birleşti
8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü Kırcaali’de kut-
landı. Yunanistan, Bul-
garistan ve Türkiye’nin 
Trakya bölgelerinde 
yaşayan Türk kadınla-
rının dönüşümlü ola-
rak gerçekleştirdikleri 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü bu yıl Kırcaali’de 
görkemli bir törenle kut-
landı. Kutlamaya, Esma 
Gündoğdu’nun, “Trakya 
birleşti, çünkü kadınlar 
birleşti. Batı Trakya, 
Kuzey ve Doğu Trakya 
biziz” sözleri damgasını 
vurdu.
8 Mart Dünya Kadın-

lar Günü kutlamasına 
Kırcaali’de yer alan “Bu-
ket” Kadın Derneği Baş-
kanı Sabiha Mestan ve 
üyeleri, Edirne Balkan 
Türkleri Federasyonu 
Başkanı Zülfettin Hacı-

oğlu ve üyeleri, Trakya 
Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı Dr.Esma 
Gündoğdu, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birli-
ği ve TSM Korosu, Batı 
Trakya Azınlığı Yük-
sek Tahsilliler Derneği 
Başkanı Mehmet Emin 
ve Y.K. üyesi Serkan 
Bekir, BAKEŞ Başkanı 

Galip Galip, Bulgaris-
tan Milli Eğitim Bakanı 
Yardımcısı Mukaddes 
Nalbant, Kırcaali millet-
vekilleri Erdinç Hayrul-
lah ve Mustafa Ahmet, 
Babaeski Bulgaristan 
Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı 
Fatma Özcan ve üyele-
ri, Lüleburgaz Balkan 

Akademi Bulgaristan’a Büyük İlgi
Edirne Valiliğinin des-

teğiyle Kırcaali Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği’nin 
düzenlediği Akademi 
Bulgaristan programı 
gerçekleştirildi. Etkinlik, 
Edirne Valiliğinin Sanat-
çılar Balkanlarda Bulu-
şuyor Akademi Bulgaris-
tan Projesi kapsamında 
mümkün oldu. Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derne-
ği salonunda düzenlenen 
etkinlik çok sayıda sanat-
severi bir araya getirdi. 
Türk Kültür ve Sanat 

Derneği Başkanı Mü-
zekki Ahmet, başta Edir-
ne Valiliği Balkan Danış-
manı Fahri Tuna olmak 
üzere Kırcaali’ye gelen 
heyeti selamladı. Ardın-
dan Sayın Fahri Tuna, 
Kırcaalilere Edirne Valisi 
Sayın Hasan Duruer’in 

selamlarını iletti. Geçen 
yaz Edirne’de Balkan 
ülkelerinden 150 gencin 
40 sanatçıyla buluşma-
sına en çok öğrencinin 
Bulgaristan’dan olduğunu 

paylaştı. Projenin büyük 
ilgi gördüğünü belirtti. 
Başta Müzekki Ahmet ol-
mak üzere Bulgaristan’da 
birçok sivil toplum örgüt-
lerinden gelen talep üze-

rine Akademi Bulgaristan 
projesi gerçekleştirdikle-
rini paylaştı. 

Akademi Bulgaristan 
Momçilgrad (Mestanlı) 
İlahiyat Lisesinde sunu-
lan programla başladı. 
Yazar Mustafa Bilgin, 

Momçilgrad ve Kırcaali’de 
kendisini Türkiye’de bir 
şehirde gibi hissettiğini 
paylaştı. Bunun üzerine 
Fahri Tuna da, 2002 yılı 
eşi Gülseren Hanım ile 
Bulgaristan’a ilk geldik-
lerinde eşi, “Burası daha 
Anadolu’ymuş” deme-
sini hatırladığını ifade 
etti. Salonda hep birlikte 
Çanakkale Türküsü söy-
lendi. 
Fahri Tuna’nın mode-

ratörlüğünde gerçekleş-
tirilen programda yazar 
Mustafa Bilgin dedesi 
ve amcalarının 1910-36 
yılları arasındaki kahra-

manlık anılarını içeren 
Zor Yılların Hikayesi adlı 
kitabını tanıttı. 
Ardından tiyatro oyun-

cusu Seçkin Bayramoğ-
lu Karagöz-Hacivat ve 
meddah gösterileri sun-
du, izleyicileri kahkahaya 
boğdu. 
Programla ilgili Edirne 

Valiliği Balkan Danışma-
nı Fahri Tuna, “Geçen yıl 
biz Edirne Valiliği olarak 
tüm Balkanlardaki Türk-
çe konuşan, edebiyat, 
düşünce, güzel sanat-
lar, sinema, televizyon, 
tiyatro ve müzik dalların-
daki yaşları 15 ile 25 yaş 
arasında 150 genci 10 
gün süreyle ağırlamış, 
40 yazarçizer sanatçıy-
la bir araya getirmiştik. 

Filibe Başkonsolosluğu’nda Kadınlar 
Günü Resepsiyonu Düzenlendi

T.C. Filibe Baş-
konsolosu Şener 
Cebeci’ye vekaleten 
Muavin Konsolos 
Murat Muhacıroğlu 
ve eşi Nadejda Mu-
hacıroğlu ev sahipli-
ğinde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle Başkon-
solosluk Rezidan-
sında bir resepsiyon 
düzenledi. 

TÜRKSAD Filibe 
Şubesi  Başkanı 
Fahriye Murad’ın 
işbirliğiyle gerçek-
leşsen etkinliğe, Filibe, 
Haskovo, Stara Zagora ve 

Kırcaali illerinden çok sa-
yıda bayan katıldı. Verilen 
resepsiyonda Konsolos 

Vekilleri İmren Çamlıklı 
ve Ahmet Keloğlu da ha-
zır bulundular.

Devamı 4’te

Devamı 5’te

Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan'da milliyetçilik yükselişte
Bulgaristan'da milliyetçi 

grupların artan şiddet ey-
lemleri azınlıkları tedirgin 
ediyor.
Cinayet suçlamasıyla 

yargılanan birinin kefa-
letle salıverilmesi, dünya-
nın hemen her ülkesinde 
protestolarla tepki görür. 
Fakat bu kez, farklı bir 
hikâye söz konusu. Zira 
geçen hafta ceza almak-
sızın serbest bırakılan 
kişi sadece cinayet zan-
lısı değil, aynı zamanda 
Bulgaristan'daki ırkçı şid-
detin simgesine dönüşen 
bir isim.
Petko Elenkov adlı gü-

venlik görevlisi, geçen yıl 
hırsızlık yapmak üzere 
bir buzdolabı deposuna 
giren Roman bir genci 
duvardan atlayıp kaç-
maya çalışırken vurarak 
öldürmüştü. 50 yaşında-
ki Elenkov, suçlamaları 
reddetti. Olay sonra-
sındaki bir yıl boyunca 
dava bir türlü başlaya-
madı. Ardından Elenkov 
2 bin 500 euro kefaletle 
serbest bırakıldı. Bunu 
protesto eden ve adalet 
isteğiyle sokaklara dö-
külen Roman gruplar ise 
uyarı aldılar. Sonrasında 
da aşırı milliyetçi ve Nazi 
yanlısı gruplar gösteriler 
düzenledi.
'Milliyetçilik, yük-

selişte'
Bulgaristan'ın başkenti 

Sofya'da DW'ye konuşan 
Roman getto merkezin-
de bulunan sivil toplum 
örgütü başkanı olan Fır-
sat Eşitliği Girişimi'nden 
Daniela Mihaylova, milli-
yetçiliğin Bulgaristan'da 
yükselişe geçtiğini be-
lirtiyor. Gelinen noktada 
milliyetçi tutumun sonucu 
doğan şiddet eylemleri-
nin medyada ‘Romanlar 
bunu hak ediyorlar' baş-
lıklarıyla onaylandığını 
belirten Mihaylova bu tür 
haberlerin kamuoyunun 
‘şiddeti' meşru bir şeymiş 
gibi algılamasına neden 
olduğunun altını özellikle 
çiziyor.
Resmi istatistiklere göre 

Bulgaristan'da yaşayan 
Romanlar 400 bin kişilik 
nüfuslarıyla ülkedeki en 
kalabalık ve en çok sal-
dırıya maruz kalan etnik 
grup. Ne var ki, nefret 
söylemleri ve ayrımcılığa 
hedef olanlar sadece on-
lar değiller.
Tüm etnik gruplar 

tehlike altında
Bulgaristan Yahudi Der-

neği başkanı Solomon 
Bali, “Müslümanlar, Yahu-
diler, eşcinsel toplulukları 
ve yabancı göçmenler de 
bu nefretin hedefi” sözle-
riyle durumun ciddiyetine 

işaret ediyor.
Saldırıların son yıllarda 

daha agresif ve sistemli 
bir hale dönüştüğünü be-
lirten Bali, son 10 yıl içinde 
meydana gelen Köstendil 
Musevi Mezarlığı'nın tah-

rip edilmesi ve Burgaz 
Sinagogu'nun yakılması 
olaylarının internette ve 
sosyal medyada ger-
çekleşen anti-semitizm 
propagandanın sonucu 
olduğunu da sözlerine 
ekliyor.
Çeşitli basın organların-

da, sadece bu kış ayları 
içerisinde Asyalı ve Af-
rikalı mültecilere yönelik 
bir düzineyi aşkın silahlı 
saldırı düzenlendiği ha-
berleri yer aldı. Geçen 
ay da milliyetçi bir çete, 
Filibe'de 15'inci yüzyıldan 
kalma bir camiye saldı-
rarak binanın camlarını 
kırdılar.
Bulgaristan Helsinki Ko-

mitesi Başkanı Krasimir 
Kanev, etnik ve dini te-
melli saldırıların yalnızca 
küçük bir kısmının hukuki 
kovuşturmaya uğradığını 
söylüyor. Bu davalardan 
birinde, Bulgar ırkçı gru-
bun mağdur olduğu iddia-
sıyla davanın Romanlara 
karşı açıldığını da sözle-
rine ekliyor.
A B ' n i n  g ö z ü 

Bulgaristan'da
2007 yılından bu yana 

AB üyesi olan Bulgaris-
tan, halen Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından 
sıkı şekilde takip edilmek-
te. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne (AİHM) 
intikal eden vakaların 
sayısında ciddi artış göz-
lemleniyor.
Kanev, AİHM'de sorgu-

lanan en son davalardan 
birinin, 2011 yılında milli-
yetçi grupların Sofya'da 
bir camiye düzenledikleri 
saldırı olduğunu kayde-
diyor. Kanev, sabah na-
mazından hemen önce 

gerçekleşen saldırıda 
cami bekçisinin vahşice 
dövüldüğünü ve cemaate 
taşlarla saldırılarak ‘Teö-
ristler, burası Türkiye de-
ğil, ülkemizin topraklarını 
işgal etmeyin' şeklinde 

sloganlar attıklarını an-
latıyor.
Söz konusu saldırının 

failleri Bulgaristan'da gö-
rülen mahkemede sade-
ce polis memuruna haka-
retten suçlu bulundular. 
Suçun dini nefret boyu-
tu ise hiç ele alınmadı. 
Bulgar Hukuki Girişimler 
Enstitüsü direktörü Hristo 
Ivanov, hukukun üstünlü-
ğü ilkesinin Bulgar devlet 
kurumlarında başarısızlı-
ğa uğradığını, siyasilerin 
de azınlıkları açık şekilde 
istismar ettiklerini belirti-
yor.
‘ATAKA' partisinin 

etkisi
Krasimir Kanev ise dev-

let kurumlarının çoğunun, 
büyük oy yüzdesiyle par-
lamentoya giren milliyetçi 
parti ATAKA'dan etkilen-
diği görüşünde. Kanev, 
“ATAKA partisinin bir 
mil letvekil i, şu anda 
Ayrımcılıkla Mücadele 
Komisyonu'na başkanlık 
ediyor. Çıkardıkları yasa-
ların ayrımcılığa destek 
verir nitelikte olduğuna 
bu nedenle şaşmamak 
gerek” diyor.
Solomon Bali de seç-

menlerin % 30'unun çok 
etnik yapılı bir toplum-
dan, tek etnik yapılı top-
luma dönüşmeyi arzula-
dıklarını belirtiyor. Sofya 
Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü'nden Petya Ka-
bakcieva ise komşuluk 
ilişkilerinde de etnisiteye 
yönelik eğilimin açıkça 
gözlendiğini kaydediyor.
Kabakcieva, “İnsanların 

yarısı, Afrikalı, Roman, 
Arap ya da Çinli komşu-
larla yaşamak istemedik-
lerini söylüyorlar” diyerek 

olayın sosyolojik boyutu-
nu netleştiriyor. Sadece 
% 30'luk bir kesimin, Ro-
manların yönetimde oldu-
ğu bir şirkette çalışmaya 
olumlu baktığını belirten 
sosyolog, halihazırda Ro-

manların % 70'inin temiz-
lik işlerinde çalıştıklarını 
kaydediyor ve ekliyor: 

“Bu ırkçı tutumun net 
göstergesidir ve ivedi-
likle bir şeyler yapılması 
gereklidir.”
Her şey eğitimle 

başlıyor
Oysa Bulgaristan ken-

disini hoşgörüye dayalı 
etnik modeli benimseyen 
tek ülke olarak lanse edi-
yor ve buna tarihten iki 
örnek veriyordu. Bun-
lardan biri, 1943 yılında 
politikacıların Ortodoks 
Kilisesi'yle beraber 50 
bin Yahudi'nin kurtarıl-
masını sağlayarak bu-
gün yaşadıkları bölgenin 
oluşturulması süreciydi. 
Bir diğer ise 1989 yılında 
Berlin Duvarı'nın yıkılma-
sı sonrasında önceden 
komünist rejim tarafın-
dan Türk azınlığın gasp 
edilen haklarının tekrar 
iade edilmesi süreci. 
Yine de bir çok Bulgar, 
Makedon ve Yunan Ya-
hudilerinin ölüm kamp-
larına gönderilmesinde 
ülkelerinin oynadığı rolü 
inkâr etmekte.
Diğer yandan Bulgarla-

rın çoğu, 20 yıl boyunca 
Müslüman azınlığa uy-
gulanan zulmün idrak 
edilmesinde de başarı-
sız oldular. Çünkü her iki 
büyük dram da, okul ki-
taplarında yer bulamadı. 
Ivanov bu durumu, “Okul 
kitaplarında sadece res-
mi söylem öğretilmekte. 
Bulgar tarihi, azınlıklara 
dair yaşanmışlıklara yer 
vermeksizin, siyasilerin 
ve ‘çoğunluğun' tarihi 
olarak öğretilmeye de-
vam ediyor” sözleriyle 
özetliyor.
Ivanov'a göre ‘tek ta-

raflı ‘ yazılmış tarih her 
zaman bir şeyleri sakla-
ma gayretine ilişkin şüp-
he uyandıran bir anlatım 
içeriyor. Ivanov, tüm bu 
olan bitenin tahlilini şu 
sözlerle sonlandırıyor: 
“Toplumca bazı gerçek-
leri, yapılan yanlışları an-
layamadığımız sürece, 
komşularımızdan kork-
mak ya da intikam almak 
ümidiyle yaşamaktan 
başka seçeneğimiz de 
kalmıyor.”              DW

Belediye Başkanı Aydın Osman 
asırlık dedeleri ziyaret etti

Çernooçene (Yeni Pa-
zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman yüz yaşını 
doldurmuş Halim Recep 
ve Nuri Ali'yi evlerin-
de ziyaret etti. Belediye 
Başkanı,“Şahsi ve Çerno-

oçene Belediye yönetimi 
adına, başardığınız her 
şey ve amansız, dürüst 
ve verimli çalışmalarınız-
dan dolayı teşekkür et-
mek istiyorum. Tüm kalbi 
duygularımla sıhhat diliyo-

rum”, diyerek, onlara birer 
demet çiçek ve hediyeler 
sundu. 

Halim Recep dede 103 
yaşında, Nuri dede ise 15 
Şubat'ta 100 yaşını dol-
durdu. Belediye Başkanı, 

Çernooçene İlçesi’nin 100 
yaşına giren sakinleriyle 
ünlü olduğunu ifade etti. 

Nuri dedenin oğlu Hü-
seyin, aralarında torun 
torunlarının da olduğu 
sülaleden 35 kişinin aynı 

sofrada buluşarak, 15 
Şubat’ta Nuri dedenin 
100. doğum gününü kut-
ladıklarını paylaştı. 

Asırlık amcalar sıhhatli 
görünüyor. Tüm hayatları 
amansız çalışma ve ço-

cukları büyütmek-
le geçmiş. Sırtla-
rında bir asrın yü-
künü taşımalarına 
rağmen, Halim ve 
Nuri dede yılla-
rın nasıl geçtiğini 
anlayamadıklarını 
söylüyorlar. 

O n l a r  h a l a 
gençliklerini ha-
tırlıyor. Belediye 
Başkanı’nın ziya-
reti sırasında iki 
dede geçen asrın 
20. yıllarında bu 
bölgede zülüm ya-
pan ve ‘son voy-
voda’ olarak bili-
nen Haskovo’nun 
Svetlina /Aydın-
lar/ köyü doğumlu 
Mityo Ganev ile 
ilgili olaylar anla-
tıyorlar. 

Aydın Osman’ın 
ziyaretinden hoş-

nut kalan iki yaşlı dede, 
yöneticilerin iyi insanlar 
olup çalışmalarında so-
rumlu davranmaları dile-
ğinde bulundular. 

    
              İsmet İSMAİL
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2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları
Başvuruların Başlangıç Tarihi : 03 Mart 2014

Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2014

Türkiye Bursları Lisan-
süstü Burs Programları, 
tüm ülkelerden başarılı 
uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’deki lisansüstü 
çalışmaları için Türkiye 
Cumhuriyeti devlet ku-
rumları tarafından sağ-
lanan burs programla-
rıdır. 
Türkiye Bursları Li-

sansüstü Programları 
kapsamında adaylara 
şu programlar sunul-
maktadır:
- Ali Kuşçu Bilim ve 

Teknoloji Burs Progra-
mı
- İbni Haldun Sosyal 

Bilimler Burs Programı
- Yunus Emre Türk Dili 

Burs Programı
- İlahiyat Burs Progra-

mı
Adaylar, geçmiş eği-

timleri ve gelecekteki 
akademik hedeflerine 
uygun olarak burs prog-
ramlarından yalnızca 
birine başvuru yapabi-
lecektir. 
Türkiye Bursları, kaza-

nan adaylara hem burs 
hem de bir programa 
kabul hakkını aynı za-
manda sunmaktadır. 

Burs kazanan adaylar, 
başvuru esnasında ter-
cih etmiş olduğu prog-
ramlardan birine yerleş-
tirilmektedir. 

Türk üniversitelerin-
deki pek çok program 
Türkçe eğitim dilinde 
verilmektedir. Ancak 
bazı üniversite ve prog-

ramlar İngilizce, Fran-
sızca veya Almanca 
dilinde eğitim imkanı 
sunmaktadır. Bu diller-
de eğitim almak isteyen 

adaylar, bu diller için 
gerekli uluslararası dü-
zeyde kabul edilen bir 
dil belgesini sağlamak 
durumundadır. Ayrıca 
yabancı dilde eğitim 
veren bu üniversite ve 
programların bir çoğu, 
GRE, GMAT vb. ulusla-
rarası sınav sonuçlarını 
kayıt şartı olarak ara-
maktadır. Adaylar kayıt 
esnasında üniversite ve 
program seçerken ya-
bancı dil ve programın 
özel şartlarını kontrol 
edebilir.
Detaylı üniversite ve 

program listeleri ile 
sıkça sorulan sorulara 
ulaşmak için Türkiye 
Burslarının internet si-
tesi ziyaret edilebilir: 
www.trscholarships.
org 
Bursun Kapsamı
• Aylık burs (yüksek 

lisans için 800 TL, dok-
tora için 1.100 TL) 
• Üniversite harcı
• 1 yıl Türkçe dil eği-

timi 
• Ücretsiz devlet yur-

du
• Gidiş-dönüş uçak 

bileti
• Sağlık sigortası
Lisansüstü Program-

lara Başvuru Şartları
Adayların lisansüstü 

programlara başvuru 
yapabilmeleri için;
• Türkiye dışında bir 

ülke vatandaşı olması 
(Şimdi ya da geçmişte 
Türk vatandaşlığı bulu-
nan adaylar başvura-

mamaktadır)
• Başvurduğu düzeyde 

Türkiye’de bir üniversite 
ve programa kayıtlı ol-
maması,
• En geç 30 Haziran 

2014 tarihi itibariyle 
bir lisans veya yüksek 
lisans programından 
mezun olması,
• Yüksek lisans başvu-

rusu için 30 yaşın altın-
da olması (01.01.1984 
ve sonrası doğumlu 
olmalı)
• Doktora başvurusu 

için 35 yaşın altında 
olması (01.01.1979 ve 
sonrası doğumlu olma-
lı)
• İlgili not sisteminde-

ki azami not üzerinden 
asgari % 75 ağırlıklı 
genel not ortalaması 
veya diploma notu ya 
da geçerliliği olan bir 
ulusal veya uluslarara-
sı lisansüstü sınavda % 
75 oranında başarı gös-
termiş olması ve
• Eğitime engel bir 

sağlık sorunu bulunma-
ması gerekir. 
Başvuru Belgeleri
• Online başvuru for-

mu (websitesinden eri-
şilebilir)
• Lisans veya yüksek 

lisans diplomasının 
kopyası ya da bir lisans 
veya yüksek lisans 
programında son sı-
nıfta olduğunu gösterir 
öğrenci belgesinin kop-
yası,
• Onaylı lisans ve/veya 

yüksek lisans transkript 
belgesinin kopyası 
(adayın aldığı dersleri 
ve notları gösterir)
• Geçerli bir kimlik 

belgesinin kopyası (pa-
saport, kimlik, doğum 
belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf
Başvuru İşlemleri
Adaylardan;
• www.turkiyeburs-

lari.org veya www.
trscholarships.org 
adreslerine girmeleri,
• online başvuru for-

munu tıklamaları,
• elektronik posta ad-

resi ve şifre girerek kul-
lanıcı hesabı oluştur-
maları,
• başvuru formunu 

okumaları,
• sisteme giriş yapa-

rak başvuru formunu 
doldurmaları, 
• gerekli belgeleri sis-

teme yüklemeleri
• ve son olarak başvu-

rularını tamamlamaları
beklenmektedir. 
                         YTB

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Başvuruları Başladı
Dünyanın en kapsamlı 

burs programlarından biri 
olan Türkiye Bursları’nın 
2014 yılı lisansüstü baş-
vuruları başladı. Son 
başvuru tarihi ise 31 Mart 
2014 ! 
Dünyanın tüm ülkelerin-

den başarılı uluslararası 
öğrencilerin Türkiye’deki 
lisansüstü çalışmaları 
için Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından verilen Türkiye 
Bursları, kazanan aday-
lara hem burs hem de 
Türkiye’nin en iyi üniver-
sitelerinde tercih ettikleri 
programa kabul hakkını 
aynı zamanda sunuyor. 
Türkiye Bursları adayla-

ra pek çok alanda burslu 
eğitim görme imkanı veri-
yor. Lisansüstü program-
lar arasında mühendislik, 
siyaset bilimi, uluslara-
rası ilişkiler, teknoloji, 
ekonomi, işletme, tarım, 
insan ve toplum bilimleri, 
ilahiyat, bölge çalışmala-
rı, Türk dili gibi pek çok 
alan yer alıyor.
Burs lu öğrenc i lere 

sağlanan imkanlar da 
oldukça dikkat çekiyor. 
Aylık burs olarak yüksek 
lisans öğrencilerine 800 
TL (yaklaşık 375 USD), 
doktora öğrencilerine 
ise 1.100 TL (yaklaşık 
500 USD) ödeniyor. Öğ-

renciler herhangi bir okul 
ücreti ödemezken aynı 
zamanda üniversitelerin 
Türkçe eğitim merkezle-
rinde 1 yıllık Türkçe eği-
timini ücretsiz olarak alı-
yor. Kazanan adaylara, 
son yıllarda standartları 
oldukça iyi hale getirilen 
devlet yurtlarında ücret-
siz konaklama imkanı 
sağlanıyor. 
Sağlanan imkanlar 

bunlarla da sınırlı de-
ğil. Burslu öğrencilere 
Türkiye’ye ilk gelişlerin-
de ve mezuniyet sonra-
sı ülkelerine dönüşlerin 
uçak bileti temin ediliyor. 
Türkiye’deki eğitim süre-
since öğrenciler sağlık 
sigortası kapsamına alı-
nıyor ve öğrenciler tüm 
devlet hastanelerinden 

ücretsiz, anlaşmalı tüm 
özel hastanelerden ise 
cüzi bir fark ödeyerek 
yararlanabiliyor. 
2014 yılı için adaylara 

lisansüstü programları 
kapsamında Ali Kuşçu 
Bilim ve Teknoloji Burs 
Programı, İbni Haldun 
Sosyal Bilimler Burs 
Programı, Yunus Emre 
Türk Dili Burs Programı 
ve İlahiyat Burs Progra-
mı sunuluyor ve adaylar 
kendilerine uygun olan 
bir programa başvuru 
yapabiliyor. 
Burs kapsamında aday-

lara sunulan programla-
rın büyük bir kısmı Türk-
çe dilinde eğitim veriyor. 
Ancak İngilizce, Fransız-
ca veya Almanca dilinde 

eğitim imkanı sunan üni-
versite ve programların 
da mevcut olduğu bildi-
riliyor.
Türkiye Bursları yetkili-

leri, başvurunun Türkiye 
Burslarının internet sitesi 
olan www.trscholarships.
org üzerinden ulaşılacak 
elektronik forma bilgile-
rin girilmesi ve belgelerin 
yüklenmesiyle online şe-
kilde kolayca yapılabile-
ceğini aktarıyor.
Başvuru şartları, baş-

vuru belgeleri, sıkça so-
rulan sorulara ulaşmak 
ve başvuru yapmak için 
Türkiye Burslarının inter-
net sitesi ziyaret edilebi-
lir: www.trscholarships.
org / www.turkiyebursla-
ri.gov.tr
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Trakya Birleşti, Çünkü Kadınlar Birleşti!
1. sayfadan devam

Yarımadası Göçmenleri 
Derneği Başkanı Nedim 
Dönmez ve dernek üye-
leri, Edirne Sınır Ötesi 
Kültürleri Araştırma 
Derneği Başkanı Ersin 
Demir ve dernek üyele-
ri, Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneği Baş-
kanı Müzekki Ahmet, 
Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcıları Hüse-
yin Ahmet ve Elisaveta 
Kehayova, Ardino, Kru-
movgrad, Çernoçene, 
Cebel,Çernooçene, 
Mestanlı ve Kirkova’dan 
temsilciler katıldı.
Trakya Balkan Türkle-

ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Dr. 
Esma Gündoğdu, yap-
tığı konuşmaya Mustafa 
Kemal’ in “bu dünyada 
her şey kadınların ese-
ridir” sözleriyle başladı. 
Gündoğdu, “Bu akşam 
da kadınların eseridir. 
Trakya birleşti, çünkü 
kadınlar birleşti. Batı 
Trakya, Kuzey ve Doğu 
Trakya biziz.” Görüşleri-
ne yer verdi.
Gündoğdu konuş -

masının ardından Batı 
Trakya Türk Öğretmen-
ler Birliği Başkanı Sami 
Toraman’a ve “Buket” 
Kadın Derneği Başkanı 

Sabiha Mestan’a Seli-
miye Camii işlemeli bi-
rer tabak takdim etti.
Batı Trakya Türk Öğ-

retmenler Birliği Baş-
kanı Sami Toraman, 
Rodoplar’ın hemen öte 
tarafından geldikleri ve 
aynı kültürün insanla-
rı olduklarını söyledi. 
Toraman, “Uzun yıllar 
birbir imizden kopuk 
kalmışız. Kadın Günü 
olduğundan konuşma-
mı da kadınlara yönelik 
yapmak istiyorum. 1857 
yılında tekstil işçisi ka-
dınların başlatmış oldu-
ğu boykotlar ve grevler-
le BM’de 1977’de tam 

120 yıl sonra Kadınlar 
Günü ilan edilebilmiştir. 
Ama, Mustafa Kemal, 
kadınlarımıza seçme ve 
seçilme hakkını 1934’te 
vererek Avrupa’nın önü-
ne geçmiştir. Pek çok 
ülkede kadınlara seç-
me ve seçilme hakkı 
verilmezken Türk kadını 
seçme ve seçilme hak-
kını kazanmıştır.
Ne yazık ki, bugün 

Anavatan’da “çocuk 
gelinler” varsa, eğer 
sevdiği erkekle evle-
nen kıza töre cinayeti 
uygulanıyorsa, ben bir 
Balkan insanı ve Musta-
fa Kemal’in hemşehrisi 

olarak ancak ve ancak 
üzülür ve utanırım. Biz 
Balkan insanı için ka-
dının yeri bir başkadır.” 
Görüşlerine yer verdi.
Bu arada Sami Tora-

man da Sabiha Mestan 
ve Esma Gündoğdu’ya 
günün anısına birer pla-
ket takdim etti.
Edirne Balkan Türkle-

ri Federasyonu Başkanı 
Zülfettin Hacıoğlu, yüz-
yıldır arzu edilen birlik 
ve beraberliğin tesis 
edildiğini ve bundan 
onur, gurur ve mutluluk 
duyduklarını söyledi. 
Hacıoğlu, “Dünya Ka-

dınlar Günü dönüşüm-

lü olarak her yıl farklı 
ülkede kutlanmaktadır. 
Ancak buradaki der-
neklerin isimleri Bal-
kan Türkleri ve Balkan 
Göçmenleri. Arzu edi-
yoruz ve çalışmaya 
hazırız. Bir sonraki yıl 
Makedonya, Kosova 
ve Romanya’daki kar-
deşlerimiz de inşallah 
aramızda olacak” gö-
rüşlerine yer verdi.
Kırcaali Belediye Baş-

kan Yardımcısı Hüseyin 
Ahmet, Kırcaali millet-
vekili Mustafa Ahmet 
yaptıkları konuşmalar-
da kadınların gününü 
kutladılar.
Programın devamında 

ise Kırcaali milletvekil-
leri Erdinç Hayrullah ve 
Mustafa Ahmet, kendi 
tabirleriyle “Kırcaali’nin 
çiçekleri” olan kadınlara 
karanfil takdim ettiler.

Gecede Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
TSM Korosu bir konser 
sundu. Yine “Buket” Ka-
dın Derneği Saz Ekibi 
de Kırcaali yöresinden 
türküler seslendirdi.
Kutlama Bulgarca, 

Türkçe, Yunanca ve İn-
gilizce şarkılar eşliğinde 
geç saatlere kadar de-
vam etti.
8 Mart Kadınlar Günü 

kutlaması Yunanistan, 
Bulgaristan ve Türkiye 
Trakyalarında yaşayan 
Türk kadınları tarafın-
dan dönüşümlü olarak 
yapılmaktadır. 2013’de 
Gümülcine’de başla-
yan kutlama, 2014’te 
Kırcaali’de devam etti. 
2015 yılındaki kutlama 
ise Edirne’de gerçekle-
şecek.
İbrahim BALTALI
Rodop RÜZGARI

Minikler, Kadınlar Günü 
Programı Sundular

Çernooçene (Yeni Pazar) bölgesinde en büyük 
Zname na Mira Anaokulundan minikler 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü münasebetiyle annelerine Annem 
İçin Sevgi Denizi başlığı altında muhteşem bir kutlama 
programı sundular. Tüm çocuk grupları ile öğretmen-
ler, en miniklerin dahi yer aldığı unutulmaz bir müzik 
gösterisi gerçekleştirdiler. 

Daha sabahleyin anaokulu odaları süslendi. Minikler 
kendi elleriyle hazırladıkları kuşları duvarlara yapış-
tırdılar, Seni Seviyorum Anne yazılı balonlar uçurt-
tular. 

Öğretmenlerinin yönetiminde her bir gruptan ço-
cuklar anneye adanmış şarkı söyleyip, çeşitli masal 
sahneleri canlandırdılar, yorulmadan şiirler okudular. 
Annelerine dans etme becerilerini gösterdiler. 

Annelerin bayramını kutlayan anaokulu müdürü 
Elmaz Apti, çocuklarının emin ellerde oldukları gü-
vencesini verdi. Müdür, bu vesileyle Uluslararası 
Kozloduy Fonu kapsamında finanse edilen anao-
kulu binasını yenileme projesinin gerçekleştirilmesi 
için Çernooçene Belediye yönetimine teşekkür etti. 
Ayrıca binanın daha iyi ısınmasını sağlayan ve yakıt 
masraflarını oldukça azaltan yeni buhar kazanı için 
de şükranlarını ifade etti. 

Çocuk yuvasında profesyonel öğretmen kadrosu, 
nitelikli hemşire ve yardımcı öğretmenlerden oluşan 
bir ekip 120’nin üzerinde çocuk yetiştiriyor. Belli ge-
leneklere sahip, sağlam ün kazanmış bu anaokulu, 
Çernooçene İlçesinde okul öncesi eğitim ve öğretim-
de onurlu bir yer almaktadır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu 
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Resmi 
Murat ile Yerel Meclis 

Başkanı Sezgin Bay-
ram Perla Restoranın-
da 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü Resepsi-
yonu düzenlediler. Ka-

tılan her bayana birer 
karanfil veren Belediye 
Başkanı, beyaz ve kır-

mızı şarap ısmarlaya-
rak, sağlık, başarı ve 
gerçek aşk dileğinde 
bulundu.
Resmi Murat, kadeh 

kaldırırken, “Her zaman 
güzel ve zarif olun, 
çünkü sizler erkeklerin 

her sabah yaşama an-
lam veren varlıklar ol-
duğunuz düşüncesiyle 
uyanmasına sebepsi-
niz” dedi. Belediye yö-

netiminin çabalarının 
bayanların yaşadığı ve 
çalıştığı ortamları daha 
yaşanır hale getirme 
yönünde olduğunu vur-
guladı.
Resepsiyona katılan 

tüm bayanlar adına 
Ajda Recebova, bu yıl 
da onlara özel ilgi gös-
teren belediye yönetici-
lerine teşekkür etti. Re-
cebova, “Sizler Kadınlar 
Günü kutlamasında bi-
zimle birlikte olmaktan 
başka sıcaklık ve neşe 
de kattınız. Sizlere her 
şeyden önce sağlık, 
yararlı çalışmalar ve 
yaptığınız işten mem-
nuniyet duymanızı di-
leriz” dedi. 
Bayanlara sunulan 

çiçekler, Türkiye Yalo-
va şehrinde yaşayan 
Ardino göçmeni Rafet 
Koru tarafından hediye 
edildi. 
         Güner ŞÜKRÜ
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Akademi Bulgaristan’a Büyük İlgi
1. sayfadan devam

Bulgaristan’dan sivil top-
lum örgütlerinden bir ta-
lep geldi, birlikte çalışma 
isteğinde bulundular. Sa-
yın Valimiz Hasan Duru-
er de bunu uygun gördü, 
beni görevlendirdi. Ben 
de Balkan Danışmanı 
olarak bu projenin genel 
koordinatörüyüm. Bunun 
ilk ayağı olarak bugün 
Kırcaali'den başlıyoruz. 
Perşembe Fi l ibe’de, 
Cuma günü Sofya’da, 
Cumar tesi  günü de 
Şumnu’da gerçekleştire-
ceğiz. Biz 18 Mart Haf-
tası gelmesi hasebiyle 
Mustafa Bey’i tercih ettik. 
Benim bu arada yazar 
Fahri Tuna olarak atölye-
lerim var. Aynı zamanda 
geleneksel Türk tiyatro-
sunun önemli aktörlerin-
den Seçkin Bayramoğlu 
Karagöz ve meddah 
gösterileri yapmakta-
dır. Böylece geleneksel 
kültürümüzü yaşatmaya 
çalışıyoruz. Birincisinde 

bu iki yazar ve bir sanat-
çıyla 4 şehirde 10’a yakın 
sanat atölyeleriyle seyir-
cilerle buluşmaya gayret 
edeceğiz. Böylece Türk-
çenin tekrar yaşatılması, 
canlandırılması kültürü-
müzün, türkülerimizden, 
manilerimizden, tiyatro-
muzdan Hacivat-Karagöz 

oyunlarımızdan, kahra-
man öykülerimizden bir 
nebze katkıda bulunma-
ya gayret ediyoruz” diye 
açıkladı. 
Mustafa Bilgin’in Zor 

Yılların Hikayesi kitabı 
hakkında ,”Hatırlarsa-
nız, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’mizin akşamında 

Nusret Mayın Gemisi 
ile Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Bey o gece karanlık koya 
mayınları döşemişti ve 
ertesi gün o mayınlar sa-
yesinde Fransız ve İngi-
liz donanmasını Boğaz’ın 
karanlık sularına göm-
müştü. İşte, Mustafa Bey, 
İsmail Hakkı Bey’in ağa-

beyi Tahir Bey’in torunu. 
Aynı zamanda onlar üç 
kardeştir Yüzbaşı İsmail 
Hakkı Bey, daha sonra 
miralay olur. Ağabeyi Ta-
hir Bey ve Miralay, yani 
Albay Neşet Bey. O da 
Sarıkamış kahramanla-
rındandır. Mustafa Beyin 
dedeleri ve amcalarının 
hikayelerinden oluşan bir 
kitap yayınladı. Adı Zor 
Anların Hikayesi adından 
bir kitap. 1910 yılından 
başlayarak Trablusgarp, 
Yemen, Sarıkamış, Bal-
kan Harbi, Çanakkale 
binbir kahramanın öykü-
süyle dolu bir kitap” diye 
paylaştı. 

Etkinliğe gelen herkese 
Mustafa Bilgin’in Zor Yılla-
rın Hikayesi kitabı ve Fah-
ri Tuna'nın kırk yılın hatı-
ralarını içeren Kırkikindi 
adlı 12'inci kitabı hediye 
edildi. Ayrıca salondaki-
lere Edirne’nin meşhur 
badem ezmesinden ikram 
edildi. 

Programdan sonra Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanı Müzekki Ahmet 
ve Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği Başkanı Sey-
han Mehmet, programda 
yer alan sanatçılara ve 
bu imkanı sağlayan Edir-
ne Valisi Hasan Duruer’e 
şükranlarını sundular. 

Pazarcık’ta görülen “radikal” 
İslam davası sonuçlanıyor

Pazarcık Bölge Mah-
kemesinde ülkede yasa 
dışı olan İslam Vakfı 
üyesi olarak dini pro-
paganda yapmak ge-
rekçesiyle 13 imamın 
yargılandığı dava son-
lanıyor. Şu ana kadar 
savcılık 1 sanığa hapis 
cezası, 2 sanığın şartlı 
tahliye edilmesi ve 10 
sanığa idari para ceza-
sı verilmesini talep etti. 
Yargılanan imamlar 

mahkemeden beraat 
kararı vermesini iste-
diler. Hakemler huzu-
runda İslam Vakfının 
Bulgaristan kolunun 
yöneticisi olduğu iddia 
edilen Said Mutlu, ma-
sum olduğunu söyledi. 
Mutlu, “Devlete karşı bir 
propaganda yapmadım 
ve yaptığım faaliyet ta-
mamen Başmüftülü-
ğün kontrolü altındadır” 
dedi. Diğer 12 imam da 
beraat kararı istediler.
İmamların avukatları 

son kez müvekkillerini 
savundular. Savunma 
makamlarının ifadesine 
göre 13 imam hakkında 
hazırlanan iddianame 
somut kanıt ve bilgi 
kaynakları olmaksızın 

başlıca Devlet Ulusal 
Güvenlik Kurumunun 
(DANS) gizli tanıkları-
nın ifadelerine dayan-

maktadır. 
Blagoevgrad Üniver-

sitesinde dini propa-
ganda yaptığı gerek-
çesiyle yargılanan da-
vada tek bayan Naime 
Gorelska’nın avukatı 
delillerin eksik olduğu 
gerekçesiyle müvek-
kilinin tahliyesini talep 
etti. 
Avukat, “DANS gö-

revlisi bir tanık anlattı-
ğı olayların hiç birisine 
görgü tanığı olmamıştır 
ve anlattıklarının doğru 
olup olmadığını nere-

den öğrenebileceğimizi 
söylemedi. Gorelski ai-
lesinin evinde bulunan 
yaklaşık 30-40 bin leva-

ya el konuldu. Paraları 
bankada değil de, evde 
tutmayı bir suç olarak 
görmüyorum” dedi. 
A v u k a t  E l v i r a 

Pankova’nın ifadesine 
göre öğrencilerin gi-
derlerinden bahsedilen 
Gorelska’nın iki def-
terinden edinilen bilgi 
eksik.
Mahkemede Yusuf 

ve Naime Gorelska ai-
lesinin avukatı, “İslam 
Vakfı hayırseverlik fa-
aliyetiyle uğraşıyor ve 
teşkilat olduğuna dair 

kanıt toplanmamıştır” 
dedi. Sofya Şehir Mah-
kemesine bir vakıf ola-
rak kayıtlı olan İslam 
Vakfının 2005 yılında 
kayıtlardan silindiğini 
belirtti. Avukat Naime 
Gorelska’nın kiralar 
ayarladığı iddiasını ka-
nıtlayan deliller olmadı-
ğına kanaat getirdi. 
Dava duruşmasında 

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Milletve-
kili Hüseyin Hafızov da 
hazır bulundu. Gaze-
tecilere Hafızov, “Ger-
çeğin ortaya çıkacağı 
için yargılanan imam-
ları desteklemeye gel-
dim” diyerek, Burgaz’a 
yo lculuk yaparken 
Pazarcık’tan geçtiğini 
ve oradan Aytos’a gi-
deceğini söyledi.
Gazetecilerin sorusu 

üzerine Hafızov, yargı-
lanan imamların suçlu 
olup olmadıklarını mah-
kemenin karar verece-
ğini yanıtladı. 
A v u k a t  İ v e t a 

Parpulova’nın 13 imam 
hakkında mahkeme ka-
rarı çıkacağı tarihi açık-
laması bekleniyor.
          Kırcaali Haber

 Mleçino’da 8 Mart 
eğlencesi yapıldı

Ardino (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyün ba-
yanları bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
parti düzenleyerek kutladılar. Lüben Karavelov Top-
lum Merkezi tarafından düzenlenen partiye 25’in 

üzerinde bayan katıldı. Toplum Merkezi Sekreteri 
Mümüne Ahmet, güzel bir süpriz olarak her bayanı 
birer karanfille karşıladı. 
Bayanlar, “Biz modern kadınlarız ve köyde ya-

şamamıza rağmen eğlenmesini de biliriz” dediler. 
Onlar sadece 8 Martta değil, başka günlerde de bir 
araya gelip eğlenmeyi umuyorlar.

Gecenin doruk noktası ise Miss Mleçino yarışması 
oldu. Güzellik yarışmasında Emine Durmuş birinci, 
Merdiye Murtalib ikinci ve Vicdan Ahmet üçüncü 
oldular. 
Güzel müzik eşliğinde kıvrak horalar oynayarak, 

gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.
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Üçlü basın toplantısı düzenlendi
Başbakan Plamen Ore-

şarski ve hükümet ortak-
ları Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partilerinin lider-
leri Sergey Stanişev ve 
Lütfi Mestan, 200’ün üze-
rinde gazetecinin davetli 
olduğu basın toplantısı 
düzenledi. Bununla ga-
zetecilerin yasak konular 
olmaksızın tüm soruları-
nı yanıtlayarak şeffaf bir 
devlet yönetimi olduğunu 
göstermek belirtildi.
Bu tür bir basın toplan-

tısı Bulgaristan’da 2 saat 
süreliğine ilk defa yapıl-
maktadır. Fakat Rusya 
ve Venesuela gibi ülkeler 
için bu bir yenilik değil. 
Bu devletlerin yöneticile-
rinin 4-5 saatlik süren ba-
sın toplantıları mümkün 
olunca tüm televizyon ve 
radyo kanallarından nak-
len yayınlanıyor. 
Toplantının başında 

konuşan Oreşarski, hü-
kümetin şu ana kadar 
gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmalar değindi. Baş-
bakan, "Dört yıl devletin 
iradeci yönetiminden 
sonra ben ülkeyi istikra-
ra götürme sorumlulu-
ğunu üstlendim. Dört yıl 
ülke ekonomi bunalım 

içindeydi, özellikle enerji 
sektöründe borcun art-
ması eğilimi hakimdi. 
Bulgaristan’da yoksulla-

şan ailelerin ve çaresiz-
liğin arttığı yıllardı” dedi. 
Önceki iktidar döneminin 
başında bundan önceki 
20 yıla bakış rekor sayı-
daki 81 bin yeni doğan 
bebeğin geçen yıl sayı-
sının 59 bine kadar rekor 
seviyeye düştüğünü ör-
nek verdi. 
Oreşarski, “Bugün hala 

ülke zor bir sosyal ve eko-
nomik durumda bulunu-
yor, sadece sıkıştırılma-
dan iş dünyasının gelişe-
ceğine ve devletin sosyal 
refaha ilişkin fonksiyon-

larını geliştireceğine dair 
ilk olumlu adımlar atıldı. 
Dokuz ay içinde birçok 
kamu sektöründe verilen 
hizmetleri ve devlet ver-
gilerinin toplanmasını iyi-
leştirdik. Bugünkü basın 
toplantısı izlemeye ça-
lıştığımız şeffaf yönetim 
modelinin bir işaretidir. 
Hükümeti destekleyen iki 
parti lideri ve Meclis Gru-
bu başkanlarını da daha 
geniş kapsamlı soruların 
yanıtlanması üzere davet 
edildi” dedi. 
Ardından söz verilen 

BSP Başkanı Sergey 
Stanişev, “Gazetecilerle 
görüşmek istememizin 
sebebi son yıllarda siya-

setin ve kamuya yöne-
lik konuşmaların nefret 
arenasına dönüştürüldü. 
Siyasi tartışmalar çığlık 
ve popülist konuşmalara 
döndü ve kişisel ilişkiler 
düzeyindeki konuşmalara 
kadar düşecek. Bu da ül-
kedeki siyasi ve toplum-
sal çıkarların aleyhine 
olan bir şeydir. Avrupa 
Parlamentosu Milletvekil-
liği Seçimlerini hükümete 
evet veya hayır seçimle-
rine dönüştürmeye çalı-
şanların Balkan mesele-
sine de dönüştürecekleri 
şüphesiz. Biz bu kakofo-
niye katılmak istemiyoruz 
ve siyasi tartışmalara geri 
dönüş yapmak istiyoruz. 

Siyaset, gelecek hakkın-
da konuşulması, her bire-
yin yaşamı, iş güvenliği 
ve ailesine nasıl geçim 
sağlayacağı konusunda 
konuşma şeklinde yapıl-
malıdır” diye belirtti. 
Basın mensuplarına 

tavsiyelerde bulunan 
BSP lideri, kamuoyu gö-
rüşünü oluşmasında bü-
yük rol oynadıkları için 
siyasetçilerden daha oto-
riter role sahip olduklarını 
düşünüyor. 
Stanişev, “Siyasetin 

aslını konuşmak için 
buradayız. Geçen yılın 
şubat ayından beri ülke 
stabil değil ve son dere-
ce gerginlik söz konusu 
her hangi bir hata patla-
maya sebep olabilir” diye 
uyardı. 
Ukrayna’daki son ge-

l işmelere de değini-
len basın toplantısında 
HÖH Başkanı Lütfi Mes-
tan, Bulgar devletinin 
Ukrayna’daki Bulgar etnik 
topluluğunun kendi Ana-
dilini kullanma sorusunu 
ortaya atmasında sorun 

yaşanmazken, aynı me-
selenin ülkenin iç politi-
kası bağlamında sorun 
olması ayrımcı davranış 
olarak gerilim yarattığını 
vurguladı. 
Mestan, güçlü devlet, 

ekonomi ve adalet yönün-
de politika yürütüldüğünü 
belirterek, HÖH partisi-
nin iktidarda olduğu 38 
ilçeden 35’ine GERB dö-
neminde tek bir leva bile 
yatırım yapılmadığına 
dikkat çekerek,”Fakat bi-
zim öç alma gibi bir niye-
timiz yok” dedi. Stanişev 
ile birlikte Meclise basın 
kuruluşları tarafından ha-
zırlanan medya ortamın-
da değişikliklere ilişkin 
kanun tasarısı sunmayı 
üstlendiler. 
Mestan’ın ifadesine göre 

demokratik Bulgaristan’ın 
24 yılki tarihinde Ore-
şarski hükümeti en çok 
eleştirilmiştir. Belirttiğine 
göre buna bakılırsa Bul-
garistan, Sınırsız Muha-
birlerin haberine göre ifa-
de özgürlüğü bakımından 
100.yeri hak etmiyor. 

Bulgaristan'da 560 Bin Kişi Referandum İstiyor
Başkent Sofya'da dü-

zenlenen gösteride ay-
lardır hükümet karşıtı 
eylemler düzenleyen 
çevreler, 560 bin imza 
toplayarak, yeni kabul 
edilen seçim kanunu 
için reform yapılması 
talebi ile referandum 
başvurusunda bulun-
dular.
Ülkenin en eski aka-

demik kurumu Sveti 
Kliment Ohridski Üni-
versitesinin önünde 
toplanan göstericiler, 
parlamentoya doğru 
yürüyüş yaparak refe-
randum talebi için top-
ladıkları imzaları parla-
mento bürosuna teslim 
ettiler. 
Parlamento binası 

önünde bir süre slogan 
atan göstericiler, topla-
nan imzaların geçerliliği 
konusunda eleştiri ge-
tiren Parlamento Baş-
kan Yardımcısı Maya 
Manolova'ya hitaben 
üzerinde, "Gel, Maya, 

imzalarımızı tek tek 
say. Tamamı geçerlidir" 
yazılı pankart açtılar.
Üniversite öğretim gö-

revlilerinden Tarih Pro-
fesörü Georgi Bliznaş-
ki, toplanan imzaların 
yasallığını tartışmaya 
çalışan iktidar yanlısı 
milletvekillerinin tavrını 
eleştirdi. Prof. Bliznaş-
ki, "Parlamento çevre-
sindeki demir, güvenlik 
engellerinin ve güvenlik 
görevlilerin dışarısına 
çıkamayan milletvekil-
lerin, topladığımız im-

zaların yasallığını tartı-
şıyor olmaları açıkçası 
komiktir. Onların ger-
çekten gözü kulağı ol-
saydı, kampanyamızın 
yasallığını tartışmaya 
yüzleri olmazdı" dedi.
Bulgaristan vatan-

daşlarının hükümet 
karşıtı protestolarını 
260 gündür sürdüğünü 
anımsatan Bliznaşki, 
Bulgar yasalarına göre 
referandum talebi için 
toplanan en az 500 bin 
imza sonrasında, ilgi-
li konu ya da konular 

hakkında en geç 3 ay 
içerisinde referanduma 
gidilmesinin şart oldu-
ğunu belirtti.
Parlamentoya yapılan 

560 bin imzalı referan-
dum talebinde, refe-
randumun 25 Mayıs'ta 
yapılacak Avrupa Par-
lamentosu (AP) seçi-
mine eşzamanlı olarak 
gerçekleşmesi talep 
edildi.
Referandumda hal-

ka internet üzerinden 
elektronik oy kullanma 
hakkının verilmesi, par-
ti listelerinde adayların 
arasında da seçim ya-
pılabilmesi ve seçim-
lere katılımın mecburi 
olması gibi soruların 
sorulması önerildi.
Teklif edilen soru-

lar, Başbakan Plamen 
Oreşarski hükümetine 
muhalif Cumhurbaş-
kanı Rosen Plevneliev 
tarafından geçen ay 
gündeme getirilmişti.
        Anadolu Ajansı

Bulgaristan, Türkiye ile 
Doğalgaz Bağlantısını 

Kurmak İstiyor
Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uzmanla-

rından oluşan bir heyetin, Türkiye ile Bulgaristan ara-
sında doğalgaz hattı bağlantısı konusunda Ankara’da 
görüşmeler yapacağı bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, iki ülke arasında kurulacak do-
ğalgaz bağlantısı konusundaki projenin süresinin ve 

şartlarının en kısa zamanda tespit edilmesinden yana 
olduklarını belirtti.

Bulgaristan ile Türkiye arasında kurulacak doğalgaz 
hattının uzunluğunun yaklaşık 114 kilometre olacağı 
ve iki yıl içinde de tamamlanmasının planlandığı bil-
dirildi.

Bulgaristan, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 
90’nını Rusya’dan sağlıyor ve Ukrayna’daki gelişme-
lerden dolayı gazın kesilmesinden endişe duyuyor.

Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Dragomir 
Stoynev, geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’la yaptığı görüşmenin ardından, doğalgaz 
tedarikini çeşitlendirmenin ülkesi açısından çok önemli 
olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den gelecek hattın bu 
çeşitlendirmenin önemli bir parçası olacağını kaydet-
mişti.
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Cebel’de HÖH Kadın Kolları Kuruldu 
Cebel (Şeyh Cuma) 

kasabasında Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Kadın Kolları ku-
ruldu. Siyasi örgüt Nevin 
Halibram başkanlığında 
11 kişilik Yönetim Kurulu 
tarafından yönetilecek. 
Yerli Meclis salonun-
da düzenlenen kuruluş 
toplantısında Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Mustafa ve 
Belediye Meclis Baş-
kanı Seyfi Mehmedali 
konuk olarak hazır bu-
lundular. İkisi Kadınlar 
Günü vesilesiyle her bir 
bayana güzel dileklerde 
bulunarak, birer karan-
fil sundular. HÖH Cebel 
Kadın Kollarının amacı 
ilçe sınırları dahilindeki 
bayanların toplumsal ve 
siyasi hayatta daha aktif 
rol almalarıdır. 
Örgüt kurma girişimin-

de bulunan bayanları 
tebrik ederek, hep bir-
likte daha güzel işler 
yapacaklarını ümit et-
tiğini dile getiren Seyfi 
Mehmedali, “Gelecek 
Avrupa Parlamentosu 

Milletvekilliği Seçim-
lerinde el ele vererek, 
daha yüksek başarılar 
elde edeceğimizden 
şüphem yok” dedi. 
Hüseyin Mustafa, ba-

yanların açıkça kendi 
görüşlerini savunabi-
leceklerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı, “Örgüt kurma-

nızın ilçedeki toplumsal 
ve siyasi hayatta ken-
dinizi daha iyi temsil 
etmenize yol açaca-
ğından şüphem yok. 
Temsil edilme ve görüş 
bildirme açısından teş-
kilatlanmak önemlidir. 
Cebel’de insanların ya-
şam koşullarını iyileştir-
mek için sizin sesinize 
kulak vereceğiz” dedi. 

Kendi tarafından Kadın 
Kolları Başkanı seçilen 
Nevin Halibram, dava 
arkadaşlarıyla birlikte 
kasabanın toplumsal 
ve siyasi hayatında ak-
tif rol alacaklarından 
son derece memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 
Sayın Halibram, “Cebel 
bölgesinde kadınların 
büyük bir bölümü eşleri-

nin gurbette olması ne-
deniyle çocuklarını tek 
başına yetiştiriyorlar. 
Onlar anneliğin dışında 
toplumsal faaliyetlerde 
de yer alıyor. Siyasete 
de girme zamanımız 
geldi. HÖH partisi bi-
zim için en uygun, çün-
kü tüm vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin 
garantisidir” dedi. HÖH 
İlçe yönetimine verdiği 
destek ve güvenden 

dolayı teşekkür ederek, 
gelecekte ortak fikirlerin 
gerçekleştirilmesi için 
mücadele edeceğine 
söz verdi. 
Toplantıdan sonra ba-

yanlar HÖH İl Başkanı 
ve Cebel Belediye Baş-
kanı Bahri Ömer tarafın-
dan Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle düzenlenen 
resepsiyona katıldılar.
        

 Kırcaali Haber

Kriz Masası Kuruldu
Başbakan Plamen Oreşarski, Ukrayna'daki geliş-

meleri değerlendirmek üzere Bakanlar Kurulu'na bağ-
lı Güvenlik Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda Ukrayna'daki son durum değerlendirilir-
ken, Bulgaristan'ı doğrudan ilgilendiren 7 ana konuda 
karar alındı.

Güvenlik Kurulu toplantısında Bulgaristan açısın-
dan risk yaratacak faktörleri değerlendirecek kriz ma-
sasının kurulmasına, Ukrayna'dan gelen doğalğazın 
kesilmesi ülkedeki doğalgaz ve petrol mevcudiyetinin 
değerlendirilmesine, bu ülkeden olası bir sığınmacı 
akınının karşılanmasının planlanmasına, Bulgaristan'ı 
da etkileyebilecek Ukrayna topraklarındaki olası bir 
nükleer kaza veya radyasyon sızıntısı durumunda 
alınacak önlemlerin belirlenmesine, ülkeye silah ve 

diğer tehlikeli maddelerin transferinin önlenmesi ama-
cıyla Ukrayna'dan gelen ve bu ülkeye yollanan tüm 
yüklere sıkı denetim uygulanmasına, Bulgaristan'ın, 
Ukrayna'daki bunalım konusunda dengeli dış siyaset 
yürütmesine, Bulgaristan'daki Kozluduy Atom Elektrik 
Enerjisi Santralı ile ilgili, kullanılacak ve kullanılmış ya-
kıt transferlerinin denetiminin yapılması ve bu konuda 
gerekli alternatiflerin yaratılmasına karar verildi.

Başbakanlıktaki toplantının ardından basına açık-
lama yapan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı 
Tsvetlin Yovçev, "Bulgaristan olarak Ukrayna'dan ül-
keye yapılan gaz alımı, Ukrayna'daki 15 nükleer re-
aktörün durumu ve bu ülkede yaşayan yaklaşık 300 
bin Bulgar kökenli soydaşın durumdan endişeliyiz" 
dedi.

Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 300 bin Bulgar köken-
li soydaşın durumundan büyük endişe duyan Dışişleri 
Bakanı Kristiyan Vigenin de Ukrayna'ya giderek, bu 
ülke makamlarına özellikle Bulgar azınlığı ile ilgili en-
dişelerini dile getirdi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 
Ukrayna'daki gelişmeleri izlemek üzere kurulan, cum-
hurbaşkanlığına bağlı kriz masasının çalışmalarını 
sürdürdüğünü açıkladı.

Plevneliev, Savunma Bakanı Angel Naydenov ile 
yaptığı toplantıda Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili 
bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, toplantıda özel-
likle Ukrayna'daki Bulgar azınlığının durumunun gö-
rüşüldüğünü belirtti.

Üç Balkan Devleti Başbakanları Rusçuk'ta Buluştu
Bulgaristan, Romanya 

ve Sırbistan başbakanla-
rı, Bulgaristan'ın Rusçuk 
kentinde üçlü hükümet-

lerarası toplantıda bir 
araya geldi.
Üç ülkenin bazı bakan-

larının da katıldığı ortak 
toplantının ardından 
Bulgaristan Başbakanı 
Plamen Oreşarski ve 
Romanyalı mevkidaşı 
Victor Ponta, Sırbistan'ın 
Avrupa Birliği (AB) üye-

liğine destek verdiklerini 
açıkladı.
Toplantıdan sonra dü-

zenlenen ortak basın 

toplantısında konuşan 
Başbakan Oreşarski, 
"Batı Balkanlar'daki tüm 
ülkelerin AB üyeliğinin 
bölgeye yarar sağlaya-
cağı inancında birleşen 
Bulgaristan ve Roman-
ya, Sırbistan'ın başarılı 
bir şekilde AB üyelik 
görüşmelerini yapma-

sını ve birlik üyeliğine 
geçmesini destekliyor" 
dedi.
Toplantıda özellikle 

"Tuna stratejisi" ve kar-
şılıklı işbirliğinin sağ-
layabileceği yararların 
üzerinde duran üç baş-
bakan, ayrıca işsizlik 
ve yoksulluk, sınır ötesi 
işbirliği ve yatırım ola-
nakları gibi konuların ele 
aldığını ifade etti.
Ukrayna krizinin de gö-

rüşüldüğü toplantıda, üç 
başbakanın krizin tüm 
bölgeye olumsuz etkile-
rinin olabileceği konu-
sunda mutabık kaldığı 
açıklandı. Ukrayna ile 
ilgili varılan ortak görü-
şü dile getiren Başba-
kan Oreşarski, "Kiev ile 
Moskova arasında kuru-
labilecek daha verimli bir 
diyalog ortamı ile krizin 
etkilerinin uzun vadeli ol-
ması önlenebilir" dedi.
Romanya Başbaka-

nı Victor Ponta da üç 
ülkenin ortak gelişim 
perspektifini paylaşmak 
zorunda olduklarını vur-
gulayarak, "Beraberce 
altyapı ve başka ekono-
mik projeleri geliştirmek 
zorundayız. Ülkelerimiz 
ortak bir perspektife sa-
hip olmalı" diye konuş-
tu.
Sırbistan Başbakanı 

İvitza Tacic ise üç kom-
şu ülkenin her türlü ulus-
lararası platformda müş-
terek tutumları savun-
duklarını belirterek, Ro-
manya ve Bulgaristan'a 
Sırbistan'ın AB üyeliğine 
verdikleri destek için te-
şekkür etti.
           Kırcaali Haber
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Şair Firdevs Büyükateş Kırcaali’de Edebiyatseverlerle Buluştu
Bulgaristan’dan Kırklareli’ye 

göç eden KIRKSEDER Kültür, 
Sanat ve Edebiyat Derneği 
kurucularından şair, gazeteci 
ve yazar Firdevs Büyükateş 
Kırcaali’de edebiyatseverlerle 
buluştu. Etkinlik Edirne Trak-
ya Balkan Türkleri Derneği ve 
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği tarafından düzen-
lendi. Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle Ömer Lütfi Kültür 
Derneğinin kütüphanesinde 
düzenlenen etkinliğe Türkiye 
ve Yunanistan’dan çok sayıda 
soydaş katıldı. 
Ev sahibi konumundaki Türk 

Kültür ve Sanat Derneği Baş-
kanı Müzekki Ahmet, şairi ve 
tüm misafirleri selamlarken ba-
yanların 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü tebrik ederek gü-
zel dileklerde bulundu. Kısaca 
Ömer Lütfi Derneğinin tarihini 
ve faaliyetlerini tanıttı. 
Edirne Trakya Balkan Türk-

leri Derneği Başkanı Esma 
Gündoğdu da Şair Firdevs 
Büyükateş’in Damla Damla 
Balkanlar şiir kitabının tanıtı-
mına gelen herkesi selamladı. 
Edirne’den gelen dernek üye-

lerinin ricası üzerine Ömer Lüt-
fi Derneği kütüphanesine kitap 
hediye edeceklerini açıkladı. 
Derneğin girişimiyle Edirne’de 
açılan Türkan Bebek Anıtı’nda 
son dörtlüğü yazılı oradaki şa-
irlerden Halil Türkan’ın Kan Ta-
nem şiiri için teşekkür etti. 
Etkinlikte hazır bulunan Batı 

Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Toraman da Fir-
devs Büyükateşi ve salondaki 
edebiyatseverleri Batı Trakyalı 
soydaşlar adına selamladı. Kı-
saca kendisinden bahseden 
eğitim uzmanı, “Kırcaali’yi biz 
artık kendimizin Kırcaaliler 
de bizi kendi parçası sayıyor” 
dedi. Makas Sınır Kapısı’nın 
açılmasıyla birlikte kurulan 
bağların daha da güçlendiğini 
belirtti. Kırk yıl Türkçe öğret-
menliği yaptığını ifade eden 

Sami Hoca, “Önce komşuyduk, 
şimdi akrabalarımızı bulduk ve 
birleştik. Artık Kırcaali’de sen 

ben yok, biz varız” diye ifade 
etti. Firdevs Büyükateş, tanı-
tıma gelen herkesi selamla-
yarak, teşekkürlerini sundu, 
kısaca kendini tanıttı. Firdevs 
Hanım,“Asimilasyon yıllarını 
belki en kötü yaşayanlardanım. 
Eşim tutukluydu. Sürgün ettiler. 
Daha sonra ilk sürgünler gel-
mişti. Kimisi Türkiye’ye, kimisi 
başka ülkelere sınır dışı edil-
mişlerdi. Küçücük yedi yaşında 
bir çocukla kaldım. Türklüğün 
az olduğu yerlerde Bulgar ar-
kadaşlarım evlerinde sakladı. 
Geldiler, 500 şiirimi, kitaplar ve 
kasetlerimi aldılar. Bunları za-
ten biliyorsunuz. Ondan sonra 
eşimin arkasından Kırklareli’ye 
geldik. Kitaplarımızı aldılar, 
ama beyinlerimizi alamadılar, 
dedik, yolumuza devam ettik” 
diye konuştu.
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çıkan Damla Damla Balkanlar 
kitabının sponsorunun Dobriç 
(Hacıoğlu Pazarcık) Milletvekili 
Ruşen Rıza olduğunu açıkladı. 

Kitabın içerdiği şiirlerin büyük 
bölümünün Balkanları ve asi-
milasyon yıllarını anlattıklarını 

belirtti. Onlardan birkaç şiirini 
okudu. Ayrıca Kadınlar Günü-
ne uygun bir şiirle de bayanla-
rı selamladı. Şair, basılan şiir 
kitaplarından Ömer Lütfi Der-
neğinin kütüphanesine bağış 
yaptı.
Etkinlikte başka şairler de 

yer aldı. İlk önce Edirne Ozan 
Ağacı Dergisi’nin Yazı Kurulu 
Üyesi şair Halil Türkan kadın-
ların bayramını kutladı ve Kan 
Tanem şiirinin bir parçasının 
Türkan Bebek Anıtında olma-
sından onur duyduğunu ifade 
ederek, bunu sağlayan Trakya 
Balkan Türkleri Derneği Baş-
kanı Esma Gündoğdu’ya te-
şekkürlerini sundu. 
Bulgaristan’dan Edirne’ye göç 

edenlerin acısını ilk önce pek 
derinden hissedememiş olsa 
da, yıllar sonra Esma Hanım’ın 
dileğiyle göç olayının acısını 
yüreğinde duyduğunu ve Bul-
garlaştırma sürecinin en minik 
şehidi Türkan Bebek anısına 
şiir yazdığını paylaştı. Ardın-

dan şiirini okudu. 
Yine Ozan Ağacı Dergisi’nin 

yazarlarından Edirneli şair İl-

han Acarser, Kırcaali’de bulun-
maktan kendini çok mutlu his-
settiğini paylaştı. İlerde daha 
başka etkinliklerde tekrar bu-
luşma ümidiyle organizatörle-

re teşekkür ederek, bayanların 
Kadınlar Gününü Kadın adlı 
şiirini okuyarak kutladı. 
Ayrıca yerli şairlerimizden 

Habibe Ahmedova çok sevdiği 
4 torununa adadığı Torunumun 
Resimleri adlı şiirini okudu. 
Bulgaristan kökenli şairler-

den olan Firdevs Büyükateş, 
Şumnu ili Novi Pazar İlçesinin 
Stoyan Mihaylovski köyünde 
dünyaya gelmiştir. İlk ve orta 
öğreniminden sonra edebiyat 
ağırlıklı eğitim yapan Şumnu 
Lisesinde okudu. O yıllarda 

şiir yazmaya başladı. Şiirleri 
Yeni Işık, Yeni Hayat (Dergi), 
Filiz ve Halk Gençliği gibi ga-
zetelerde yayınlandı. Eğitim ve 
bilgilenme sürecinde Arapça 
hocası olan babasının büyük 
desteğini gördü. Zaman za-
man Sofya Radyosu’na misafir 
sanatçı olarak davet edildi ve 
şiir, röportaj ve mizah prog-
ramları yaptı. 
Yirmi yıl süren bu çalışmala-

rı halk ve edebiyat dünyasın-
da büyük ilgi gördü. Yönetmen 
Hubavinka Filibova ona, “Sen 
edebiyatından değil, edebiyat 
senden bir parça sanki” dedi. 
1989 öncesi asimilasyon yılla-
rında 500’e yakın şiiri elinden 
alındı. 
1989 yılında Bulgaristan 

Türklerinin tabi tutuldukları zo-
runlu göç esnasında Türkiye’ye 
göç ederek, Kırklareli’ye yer-
leşti. Burada yeni bir hayat 
kurmak için büyük mücadele 
verdi. Beş yıl Kırklareli Gazi 
Evleri Kütüphanesinde çalıştı. 
Belediyede çevirmenlik yaptı. 
Bu arada şiir yazmaya de-
vam etti. Tanıdığı araştırmacı 
yazar Nazif Karaçam’ın des-
teğiyle Kırkların Sesi Şairler 
Grubu’na katıldı. Trakya Şair-

ler Topluluğu’nun dinletilerinde 
bulundu. Şiiri yürekten gelen 
sesler ve yansımalar olarak 
algılayan Firdevs Büyükateş’in 
“Ben Ağlarken Gülümserim” 
ilk kitabıdır. “Yüreğime Ektim 
Seni” ve “Ağlatan Şarkı” adlı 
şiir kitapları basıldı. Şiirlerinin 
konuları: Vatan sevgisi, Bal-
kanlar ve ayrılıktır. Birçok şiir-
leri bestelenmiştir.
Firdevs Büyükateş, tanıtımda 

kendisini yalnız bırakmayan 
herkese yeni kitabını imzala-
yarak hediye etti. 


