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Filibe’de Edirne Kültür ve Sanat Günü 
Edirne Valil iği heyeti, 

Bulgaristan’ın Filibe kentini 
ziyaret ederek, Edirne’nin 
geleneksel el sanatları ve 
yemeklerini tanıttı.
Filibe’deki Türkiye Başkon-

solosu Şener Cebeci’nin ev 
sahipliğini yaptığı ziyaret 
kapsamında Filibe’nin otan-
tik havasına sahip şehrin 
eski tarihi bölümünde Edir-
ne Kültür ve Sanat Günü 
düzenlendi. Etkinliğe ilgi 
gösteren Filibe halkı, ebru 
ve edirnekari sanatları ko-
nusunda bilgi aldı.
Meşhur Edirne sabunları-

nın satıldığı etkinlik sırasında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
eski başkentinin gelenek-
sel yemekleri de tanıtıldı. 
Edirne’nin tarihi ve kültürel 
yerlerinin görsel anlatımını 
sunan serginin de düzen-

lendiği Filibe’de Türk halk 
müziğinin beğenilen türkü-

lerinden derlenmiş konser 
verildi.

Edirne Vali Yardımcısı 
Mustafa Serdar Bakır, ziya-

ret kapsamında Filibe 
Bölge Valisi Ventzislav 
Kaymakanov tarafından 
kabul edildi. Vali Kay-
makanov, görüşmeyle 
ilgili basına yaptığı açık-
lamada, şehir halkının 
Edirne’nin kültürel tanıtı-
mının yapıldığı ektinliğe 
büyük ilgi gösterdiğini, 
iki şehir arasında sıcak 
dostluk bağı kurulduğu-
nu söyledi.
Edirne’ye sadece 160 

kilometre mesafede bu-
lunan Filibe halkı, hafta 
sonları sıklıkla Kapitan 
Andreevo-Kapıkule sınır 
kapılarından Türkiye’ye 
geçerek alışveriş yap-
mak veya yemekleri 
tatmak üzere günübirlik 
ziyaretlerde bulunuyor.

                Kırcaali Haber

HÖH Erken Seçim İstedi
Koalisyon ortağı HÖH lideri 

Lütvi Mestan, yıl sonuna ka-
dar erken seçime gidilmesini 

istedi. Bulgaristan'da 30 Ka-
sım veya 7 Aralık'ta erken 
seçim yapılabilir.
Bulgaristan'da 25 Mayıs'ta 

yapılan Avrupa Parlamento 
(AP) seçimlerinden sonra 
erken seçim konusu yeniden 

gündeme geldi. İktidardaki 
koalisyon ortağı olan, üyele-
rinin çoğunluğunu Türklerin 

oluşturduğu Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) lideri 
Lütvi Mestan, ülkenin yıl so-
nuna dek erken parlamento 
seçimlerine gitmesini talep 

Devamı 7’de
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Son Türk Sürgünü 25. Yaşında
Tarih, sürgün niteliğindeki göçlerle dolu-

dur. Bu yüzden çocukların oyunlarında bile 
göç vurgusu önemli bir yer tutar. Çünkü ço-
cuklar için göç, adeta yeni yerler görmek 
için çıkılan bir gezinti gibidir.

Türk; sosyal, ekonomik, kültürel, askeri ve 
siyasi nedenlerle pek çok kez farkında ol-
masa bile zihninin derinlerinde daima göçe 
hazırdır.

Türk’ün göçlerinde ölüm, katliam, soykı-
rım vardır. Açlık, hastalık ve yoksulluk ise 
işin cabasıdır!

Türk her insanoğlu gibi(!), göç sona erip 
rahata erince yaşadıklarını çabucak unutur. 
Ve bu unutkanlık sayesinde de daima yeni 
göçler için uygun zemin oluşur.

Hangi millet, tarih boyunca başına gelen acı ve tatlı hatıraları unutmamıştır; o mil-
let tarih sahnesinde huzur, güven ve mutluluğu en azami nispette yakalamıştır.

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük “Zorunlu Göç”, bundan 25 yıl önce 1989 
yılında Türklerin başına Bulgaristan’da gelmiştir.

Unutmasak ve incelesek, bugün bile bu göçün istatistikleri gözümüzü korkutur. 
Ayrıca her bir Türk’ün göçü, onun için çok önemli bir dram ve travmadır. Göçü 
yaşamamış olanların bunu anlaması mümkün değildir.

Bulgaristan’dan zorunlu göçe ve öncesinde asimilasyona tabi tutulanların tek 
ortak özellikleri “Türk” olmalarıdır. Bu nedenle sürüldüler. Hemde çok yeni yani 
25 yıl önce... Biz bunu da çoğu şey gibi çabuk unuttuk!

Kendisi de, bir 1989 “Zorunlu Göç”ünün kurbanı olan, büyük Türk edebiyatçısı 
Ömer Osman Erendoruk o günleri bir şiirinde şöyle anlatıyor;

“Türkçe söylemek yasak, Türkçe yürümek yaya
Türkçe işitmek yasak, Türkçe bakmak dünyaya
Türkçe sevinmeyeceksin, Türkçe gülmeyeceksin.
Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin.

Türkçe bağlamak yasak ayakkabı bağını.
Türkçe ayırmak yasak solunu ve sağını.
Sofrada ekmeğini Türkçe dilmeyeceksin.
Türkçe yaşamayacak, Türkçe ölmeyeceksin...”

Mesele, Erendoruk’un dizelerinden de çok rahat anlaşılıyor. Ancak Bulgarların, 
Bulgaristan’da Türkleri yok etme planı, 1878 yılından önce yürürlüğe konmuştur. 
Bu plan sabırla 1989’a ulaşmış ve 2014’te de artan oranda uygulama alanı bul-
maktadır. Hemde Avrupa Birliği Üyesi olan Bulgaristan’da!..

Türkiye’nin aydın müsveddeleri ve medyası; pkk haklarını, Barthelemos’un sız-
lanmalarını, Ermeni masallarını, tarikat ve cemaatlerin arzularını konuşmaktan 
yanıbaşlarında sıkıntıdan inleyen Bulgaristan Türklerini duymazlar ve onların 25. 
yılına girmiş olan acılarını anlamazlar. Çünkü “Türk” değildirler...

İnsan hakları ve yardım dernekleri, Bulgaristan’a uzanamazlar. 1984 – 1989 
arası, isim ve dinleri değiştirilerek, papazlarca vaftiz edilenlerin, hristiyan mezar-
lıklarında haçların altında ebedi uykularını yaşamaları onları hiç rahatsız etmez. 
Çünkü bu ölüler “Türk”tür... Öyleyse nerede yattıkları onlar için önemli değildir! 
Varsa yoksa kürt, ermeni, rum, arap, Suriyeli, Filistinli, Somalili vs. gibiler.

İnsanlık açısından önemli olayların 25, 50 ve 100. yılları, tarihsel dönüm nokta-
larıdır. Bulgaristan “Zorunlu Göç”ü de, işte bu dönüm noktalarından birini yaşa-
maktadır.

Görüyorum ki; bu tarihsel dönemeçte, göç gündeme getirilmemekte ve adeta 
unutturulmaya çalışılmaktadır.

Bu göç bize yani Türklere çok önemli şeyler anlatmakta ve gelecek için mesajlar 
vermektedir.

1989’dan 2014’e, Türkler açısından Bulgaristan’da pek bir şey değişmediği gibi 
Türkiye’de Türkler için durum çok vahim bir noktaya gerilemiştir. Onun için Türkiye 
Türkleri; Bulgaristan’ı ve Bulgaristan Türklerinin başına gelenleri iyi okumalı ve de 
buradan çıkaracağı sonuçlarla, gelecek için doğru öngörülerde bulunmalıdır.

1989 göçünde ve öncesinde, Bulgaristan’da “Türklük Mücadelesi” vermiş olan 
herkesi saygıyla anıyor, göçleri unutturmayacağımıza dair söz veriyor ve halen 
başta Bulgaristan Türkleri olmak üzere bütün Türk Dünyası’nın arkasında oldu-
ğumuzu 77 düvele buradan ilan ediyorum...

                                                                   ozcanpehlivanoglu@yahoo.com  

Özcan PEHLİVANOĞLU

HÖH ile BSP kabine değişikliğiyle 
ilgili görüşmelere başladı

Ü l k e m i z d e  2 5 
Mayıs’ta yapılan Avru-
pa Parlamentosu (AP) 
seçimlerinin ardından 
koalisyon ortakları 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) ve üye-
lerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH), ka-
bine değişikliğiyle ilgili 
görüşmelere başladı.
Savunma Bakanı ve 

BSP Üst Kurul Üyesi 
Angel Naydenov, ba-
sına yaptığı açıklama-
da, görüşmelerin BSP 
lideri Sergey Stanişev 
ve HÖH Genel Baş-
kanı Lütvi Mestan 
arasında yapıldığını, 
kabine değişikliği ve 
olası erken seçimin 
ele alındığını belirtti. 
Naydenov, erken se-
çimden ancak taraflar 
arasındaki görüşme-
ler tamamlandıktan 
sonra söz edilebile-
ceğini ifade etti.
Hükümette değişiklik 

yapma ihtiyacı, HÖH 
üyesi Çevre Bakanı 
İskra Mihaylova’nın, 
parti listesinden AP 
milletvekilliğine seçil-
mesi ile ortaya çıkmış 
ancak daha sonra ka-
binede kapsamlı bir 
düzenlemeye gidilme-

si kararı alınmıştı.
Kabine değişikliği 

görüşmelerini doğru-
layan Başbakan Pla-
men Oreşarski, süreç 
kapsamında hükümet 
çalışmalarında “zayıf 
“ olan bakanlıkların 
gözden geçirileceği-

ni ve bakan değişik-
liklerinin birden fazla 
olacaklarını açıkladı. 
Oreşarski,  “Deği -
şecek bakan sayısı 
5-6’dan az olacak” 
dedi.
Oreşarski, hüküme-

tin kuruluşundan bu 
yana istifasını daima 
cebinde taşıdığını 
belirterek, “Koalisyon 
ortaklarından bekle-
diğim desteği hisset-
mediğim anda istifa 
ederim ancak şimdi-
lik böyle bir gerekçe 
görmüyorum” ifadesi-

ni kullandı.Oreşarski, 
başbakanlık, başba-
kan yardımcılığı veya 
bakanlık gibi görev-
lerin kadrolu bir iş ol-
madığını, belirli amaç 
uğruna yapılacak gö-
revler olduğunu vur-
guladı.

AP seçimlerinde hü-
kümetin kurucu orta-
ğı BSP’nin uğradığı 
büyük mağlubiyet 
nedeniyle muhalefet 
partileri, hükümetin 
istifasını isteyerek er-
ken seçim konusunu 
gündeme getirmişti.
G e ç e n  y ı l  14 

Haziran’da Oreşars-
ki hükümetine karşı 
başlayan ve 320 gün 
süren kitlesel protes-
tolar, AP seçimleri 
sonrası küçük çapta 
tekrar başladı.
     Anadolu Ajansı

Sözde Bulgar Soykırımı Deklarasyonu
Karlovo Belediye Meclisi'nin daha önce kabul ettiği ve ülkedeki diğer be-
lediye meclislerine gönderdiği "sözde Bulgar soykırımı" deklarasyonu, 

Stara Zagora (Eski Zağra) Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Deklarasyon, 47 meclis 
üyesinin evet oyuyla ka-
bul edilirken, oylamada 
1 meclis üyesi çekimser 
kaldı, bir üye de hayır 
oyu kullandı.
Stara Zagora Belediye 

Meclisi tarafından ka-
bul edilen deklarasyon-
da, "Balkan Savaşları 
sırasında Osmanlı'nın 
on binlerce Bulgarı öl-
dürdüğü" iddia edilerek 
Türkiye'nin özür dilemesi 
isteniyor.
Deklarasyonda ayrıca, 

10 Kasım 2012 tarihinde 
Bulgar parlamentosun-
da kabul edilen, ülke-
deki Türklere karşı ko-
münist rejim tarafından 
yürütülen asimilasyon 
kampanyasını kınama 
deklarasyonu gibi, 100 

yıl önce Osmanlı tarafın-
dan öldürüldüğü savunu-
lan Bulgarlar için benzer 
bir deklarasyonun kabul 
edilmesi talep ediliyor.
Karlovo Belediye Mec-

lisi, ocakta kabul ettiği 
deklarasyonu, Bakanlar 
Kurulu, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Belediyeler 

Birliği ve ülkedeki tüm 
ilçe meclislerine gön-
dererek kabul edilmesi 
çağrısı yapmıştı.
Türkiye'nin Filibe Baş-

konsolosu Şener Cebeci 
ise Karlovo İlçe Belediye 
Meclisi'nin kabul ettiği 
deklarasyonun iptalini 
istemişti.
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Deliorman Türklerinin Düğün Gelenekleri Kitabı Tanıtıldı
Bulgaristan Türkleri 

ve Adım Adım Türki-
ye proje çerçevesinde 
Rusçuk Üniversitesi 
Kaneff Kültür Merkezin-
de, Türkiye ile Kültürel 
İlişkiler Güneş Derneği 
ve Güneş – 2012 Türk 
Kültür Evi tarafından 
düzenlenen Hayalle-
rim konulu 3.Bilgisayar 
yarışması yanı sıra De-
liorman Türklerinin Dü-
ğün Gelenekleri kitabı 
tanıtıldı. 
İki bölümde gerçekle-

şen etkinlik Deliorman 
Türklerinin Düğün Ge-
lenekleri kitap tanıtımıy-
la başladı. Slayt göste-
risinde yazarlardan biri 
olan Mecbure Efraimo-
va, proje ve araştırma 
amaçlarını, yazarları ve 
27–31 Ağustos 2013 ta-
rihlerinde Deliorman’da 
yapılan araştırma çalış-
malarını tanıttı.
Prof. Dimitrina Tsone-

va kitabı tanıtırken bilim 
açısından çok değerdi 
bir araştırma sonucu 
meydana geldiğini ve 
kitabın içeriğinde bulu-
nan ve yazarlar tarafın-
dan tanıtılan Anadoluda 
düğün gelenekleri Doç. 
Dr. Reyhan Altınay, Batı 
Trakya Türklerinin dü-
ğünleri Doç, Dr. Hüse-
yin Yaltırık, Yeniceköy 

ve Ödennik Rusçuk ili, 
Torlak ve Caferler köyü 
Razgrad ili, Çukurköy 
Şumnu ili Düğün gele-
nekleri, Gelin çeyizi ve 
düğün kıyafetleri Desis-
lava Tiholova ve Mec-
bure Efraimova alıntı 
örnekler sunuldu.
Yunanistanlı konuk 

Bakeş Genel Müdürü 
Pervin Hayrullah bu 
kitabın sadece Bulga-
ristan kütüphanelerin-
de değil, Türkiye’de 
Balkanlar araştırma 
merkezleri ve üniver-
site kütüphanelerinde 
bulunması çok yarar-
lı olacağını ifade etti. 
Desislava Tiholova ise 

kısaca araştırma es-
nasında çalışmaların-
dan bahsederek, İzmir 
Ege Üniversitesinden 
Doç. Dr. Reyhan Altı-
nay ve Doç, Dr. Hüse-
yin Yaltırık tarafından 
gönderilen ve araştır-
ma hatırlalarını anla-
tan mektubunu okudu. 
Güneş Derneği folklor 
ekibi Kına gecesi dansı 
ve Tuna Dalgaları Türk 
korosu düğün türküleri 
tanıtıma bir düğün ha-
vası yarattı.
İkinci bölüm proje ve 

Trabzon tanıtım filmleri 
ile başladı. 1 Haziran 
Dünya Çocuk Günü 
vesilesiyle ve 3 kate-

goride düzenlenen Ha-
yallerim 3.Bilgisayar 
yarışmasına katılan 
Rusçuk ili okullarından 
93 öğrenci, jüri ve Tikid 
Güneş Başkanı Gönül 
Mehmedova tarafından 
ödüllendirildi. Ödül tö-
reninde çocuklara tab-
letler, printerler, fotograf 
makineleri hediye edil-
di. Müzik programında 
Belovets Sırtalan köyü 
heveskar lar ı,  Zora 
Bulgar folklor grubu 
ve Güneş folklorcuları 
seyircilere neşeli anlar 
yaşattı. 
Resmi açılışta konu-

şan Rusçuk Vali Yar-
dımcıları Aylan Kara-

mehmedova ve Davut 
İbram, Tikid Güneş der-
neği tarafından yıllardır 
Türk kültürünü tanıtma 
ve yaşatma çabalarına 
yakından şahit olduk-
larını ve başarılarının 
devamını dilediler. T. 
C. Burgas Başkonsolo-
su Sayın Niyazi Akyol, 
Bulgaristan Türkleri 
ve Adım Adım Türkiye 
projesinin dört yıl içeri-
sinde ne kadar beğeni 
topladığını bildirerek, 
projeyi yöneten Güneş 
Derneği ve yıllarda sa-
yısı artan ve projeye 
katılan derneklere te-
şekkürlerini sundu.
Seyirciler arasında 

Rus Konsolosluğunda 
ataşe Andrey Malakey, 
Doç. Dr. Krasimir Mar-
tev, Rusçuk Tarih Mü-

zesi temsilcileri, Türk 
Kültür Dernekleri Baş-
kanları Veysal - Bay-
ram Razgrad, Gürsel 
Kırnak -  Dobriç, Rüs-
tem Aziz - Varna, Naim 
Bakoğlu - Silistre, Gü-
ner Hakı Dulovo vardı. 
Daha geç programa 
Mücela Bilal - Burgas 
ve Menet Şükrü Şu-
men katıldılar. 
Güneş Derneği ekibi, 

Gönül Mehmedova, 
Seliha Ebayzerova, 
Fernas Mustafa, Sil-
ven Said ve aileleri 
zor bir yolda sabır ve 
sevgi dolu çalışmala-
rınla bölgede yaşayan 
Türk toplumunun tarihi-
ni yazan kişiler olarak 
örnek olmalarının ve 
başarılarının devamını 
diliyoruz!

Çocuklara okul çantaları hediye edildi
1 Haziran Dünya Ço-

cuk Günü ve okula ha-
zırlık yapan çocukların 
1.sınıfa uğurlanması mü-
nasebetiyle düzenlenen 
kutlama töreninde Ko-
muniga (Kuşallar) Pırvi 
Yuni, Gabrovo (Gabra) 
Slıntse ve Daskalovo 
(Mollamusalar) Ştastiye 
anaokullarından çocuk-
lar sundukları gösteri-
lerle velilerden bol alkış 
aldılar. 
Minikler, şiirler okudu-

lar, dans ettiler, şarkı 
söylediler. Kutlama ne-
şeli ve eğlenceli geçti.
Törende konuk olan 

Çernooçene (Yenipazar) 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman yaptığı konuş-
masında çocukların eği-
timi ve gelecekte gelişimi 
açısından anaokulların 
rolüne vurgu yaptı. Bele-
diye Başkanı, öğretmen 
kadrolarının bu yönde 
büyük emek verdiklerini 
belirtti. 
Üç anaokulun müdürü 

Muakddes Mehmedova, 
Çernooçene Belediye 
yönetimine verdiği destek 
için teşekkürlerini sundu, 
önümüzdeki ders yılında 
1.sınıfa gidecek çocukla-
ra başarılar diledi. 
Daskalovo, Gabrovo, 

Lyaskovo (Pındıcak), Ko-
muniga, Paniçkovo (Ça-
nakçı), Minzuhar (Kal-

falar) ve Jitnitsa (Ham-
barcılar) köylerindeki 
anaokullarında okula 
hazırlık yapılan dönemi 
tamamlayan 78 çocuğa 
Çernooçene Belediyesi 
tarafından okul çantaları 
hediye edildi. 
Anaokullardaki diğer 

tüm çocuklara tatlı yi-
yecekler dağıtıldı. Hedi-

yeler, 1 Haziran Dünya 
Çocuk Günü ve okula 
hazırlık yapan çocukla-
rın 1.sınıfa uğurlanması 
münasebetiyle yapılıyor.
Çernooçene İlçesi sı-

nırları dahilindeki ana-
okullarında toplam 294 
çocuk yetiştiriliyor.

           İsmet İSMAİL

Yerleşim yerlerinde 5 bin 
bekçi düzen sağlayacak
Bekçi görevine getirilecek toplam 5 bin işsizin 

ülke çapında sabah erkenden akşamın geç saatle-
rine kadar devriye gezecekleri bildirildi. Sabah saat 
06.00’dan akşam 22.00’ye kadar görev başında ola-
cak bekçiler görevlendirildikleri yerleşim yerlerinde 
düzenin sağlaması için çalışacaklar.

Çalışma ve Sosyal Politika ve İçişleri Bakanlığı prog-
ramının uygulanmasıyla iş bürolarında kayıtlı işsizlere 

iş sağlanmasından başka polisin yetersiz olduğu böl-
gelerde güvenlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

200’ün üzerinde kişi Pernik, Burgaz, Dobriç (Hacı-
oğlu Pazarcık), Veliko Tırnovo, Plevne, Vidin, Plovdiv 
(Filibe), Blagoevgrad (Yukarıcuma), Kırcaali ve Stara 
Zagora (Eski Zağra) illerinde vardiya gezecekler. Pa-
zarcık ilinde 100, Rusçuk, Silistre ve Sliven’de 110’ar 
bekçi görevlendirilecek. 

340 leva asgari ücret alacak bekçilerin görevi, gö-
revlendirildikleri yerleşim yelerinde nöbet tutarak dü-
zeni korumak olacak. Usulsüzlüklere tanık oldukları 
zaman polis telsizine ihbarda bulunacaklar, olaya po-
lis müdahale edecek. Silah taşımalarına ve gözaltına 
almalarına izin verilmese de bekçiler hırsızlık, kötüye 
kullanma ve her türlü saldırı olaylarını izleyip önleyici 
tedbirler almak zorundalar. Ayrıca görevlerinin bir kıs-
mı engelli kimselere yardımcı olmalarıdır. 

Bekçilerin diğer vatandaşlardan ayırt edilebilinmesi 
için üzerlerinde reflektif yelek ve düzeni bozan kim-
selere kimliğini tanıtmaları için özel kartları olacak. 
Görevini iyi yapabilmeleri için bu göreve getirilecek 
kimselerin fiziksel ve zihinsel sağlığının mükemmel 
durumda olması şarttır.
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Barroso'dan Bulgaristan'a 'Güney Akım' uyarısı
Avrupa Komisyonu 

Başkanı José Manuel 
Barroso, inşaatı yakın-
da başlaması beklenen 
Rusya destekli Güney 
Akım projesinin AB ya-
salarını ihlal ettiği ge-
rekçesiyle Bulgaristan 
hakkında ihlal prosedürü 
başlatacakları mesajını 
verdi.
Barroso ile bir araya 

gelen Bulgaristan Baş-
bakanı Plamen Oreşars-
ki, Komisyon Başkanı’na 
Güney Akım boru hattı-
nın AB hukukuna uygun 
bir şekilde inşa edilece-
ğinin güvencesini verdi.
Ancak Barroso i le 

Oreşarski’nin görüştü-
ğü sırada, boru hattının 
Bulgaristan’dan geçecek 
bölümünün inşaatında, 
sahibi ABD’nin yaptırım 
listesinde yer alan bir 
Rus firmasının görev 
alacağı ortaya çıktı.
Bulgar Capital gaze-

tesi, boru hattının ülke-
den geçen kısmını Rus 
Stroytransgaz konsorsi-
yumunun inşa edeceğini 
yazdı. Stroytransgaz’da 
yüzde 63 hisseye sahip 
olan Volga Group’un sa-

hibi Gennady Timşenko, 
Mart ayında ABD’nin yap-
tırım listesine eklenmişti. 
Forbes’a göre Rusya’daki 
en zengin altıncı kişi olan 
Timşenko’nun Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile de yakın bağları 
bulunuyor.
Güney Akım’ın Bulga-

ristan topraklarında inşa 
edilecek kısmı 3.5 milyar 
Euro’ya mal olacak ve bu 
miktarın yüzde 20 ile 30 

arasını da Bulgar firma-
larına gidecek.
Capital daha önce 

Stroytransgaz’ın projey-
le ilgilendiğini yazmış-
tı, ancak Güney Akım 
Bulgaristan’ın Genel 
Müdürü Vladimir Inkov 
resmi açıklamayı daha 
sonra yaptı.
Komisyon, Güney Akım 

projesinde Bulgar ve 
Rus firmalarına imtiyaz 
tanınıyor olmasının AB 

rekabet kurallarına aykırı 
olması sebebiyle Bulga-
ristan ile Rusya arasın-
daki ikili anlaşmaya karşı 
çıkmıştı.
Komisyon hükümetler 

arası anlaşmanın AB 
hukukuna aykırı oldu-
ğu görüşünde de olsa, 
Gazprom CEO’su Alek-
sey Miller geçtiğimiz ay 
boru hattının Bulgaristan 
ve Sırbistan’daki kısımla-
rının inşaatının Temmuz 

ayında başlayacağını 
açıklamıştı.
EurActiv’in sorusu üze-

rine bu konuyu değer-
lendiren Barroso, liderler 
zirvesinde ‘AB’nin enerji 
güvenliği konusunda 
birlik halinde olmasının 
öneminin net bir şekilde 
ortaya konduğunu’ söy-
ledi ve ‘Masadaki kim-
se buna karşı çıkmadı’ 
dedi.
Barroso aynı zaman-

da Komisyon olarak AB 
ülkelerine, Güney Akım 
çerçevesinde müzakere 
edilen bazı anlaşmaların 
AB kurallarını ihlal ettiği 
görüşünde olduklarını 
ilettiklerini ve bu doğrul-
tuda hareket edecekleri-
ni söyledi.
Bar roso,  ‘Esasın -

da bugün Başbakan 
Oreşarski ’y i  Avrupa 
Komisyonu’nun planla-
rıyla ilgili bilgilendirdim. 
İç pazar kurallarına 
uyulmasını teminat al-
tına almalıyız; yalnızca 
bu bizim görevimiz ol-
duğundan değil, aynı 
zamanda kurallara uyul-
mazsa Bulgaristan’ın ve 
Avrupa’nın enerji güven-
liği riske gireceği için. 
Durumu gayet iyi biliyo-
ruz, konuyu aylardır ya-
kından takip ediyoruz’ 
dedi.
Bulgaristan’daki mer-

kez sağ muhalefet, Sos-
yalistler öncülüğündeki 
hükümet hakkında, Rus 
yanlısı politikalar yürüt-
tükleri gerekçesiyle gen-
soru önergesi verdi.

Tamamen yenilenen ve 
modernleştirilen Çayka 
Anaokulu binasının resmi 
açılışı yapıldı. Açılış kur-
delesini Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis ve Çayka Anaokulu 
Müdürü Fatme Mustafa 
kestiler. Anaokulunda 
yenileme ve onarım ça-
lışmaları Belediyenin ka-
zandığı Kırcaali İlçesinde 
Eğitim ve Çocuk Kurum-
larında Enerji Verimliliği 
Tedbirlerinin Uygulan-
ması projesi kapsamın-
da gerçekleşti. Şehrin 
merkezinde bulunan 49 
yıllık tarihe sahip Çay-
ka Anaokulundan başka 
aynı projeyle daha 7 okul 
ve anaokulunda enerji ta-
sarrufuna ilişkin çalışma-
lar yapıldı. 
Açılış töreninde Beledi-

ye Başkanı yanı sıra pro-
je yöneticisi Müh. Vasil 
Bobekov, Çayka Anao-
kulu Aile Birliği Başkanı 
Nevin Karaca ve Beledi-
ye Eğitim Şubesi Uzmanı 
Veneta Boşnyaşka hazır 
bulundular. Yağmurlu 
havaya rağmen açılış tö-
renine çok sayıda veli ve 
vatandaş katıldı. 
Okul Müdürü Fatme 

Mustafa, “Bugün heye-
can ve güzel duygular 
içerisindeyiz, çünkü ge-
çen ders yılını kazanılan 
ödüller ve gerçekleştirilen 

projelerle uğurluyoruz. 
Eylül ayında 1.sınıfa 

gidecek çocuklarımızı 

uğurluyoruz. Mutluyum, 
çünkü bugün gururla 
anaokulumuzun açılışın-
dan 49 yıl sonra yenilen-
diğini ve modernleştirildi-
ğini söyleyebilirim” dedi. 
Müdür, Belediye yöneti-
mi, anaokuluna bağlı Aile 
Birliği ve veliler arasında 
sağlanan iyi etkileşim sa-
yesinde Çayka Anaoku-
lunun çocuklar için kon-
forlu ev haline getirildiğini 
kaydetti. 
Fatme Mustafa, ener-

ji tasarrufu projesinin 
gerçekleştirilmesinden 
dolayı Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’e kalbi 
şükranlarını sundu. Mes-
lektaşlarına Çayka Anao-
kulunun örnek teşkil eden 
bir çocuk kurumu olarak 

itibarını korumaları çağrı-
sında bulundu.
Belediye Başkanı yap-

tığı konuşmasında, “Ben 
de bu kutlamaya katıldı-
ğım için sevinçliyim ve 
heyecan duyuyorum. 
Önümüzdeki yıl Çayka 
Anaokulun 50.yılında 
artık güzel, yenilenmiş, 
modern bir anaokulun-
dan bahsedilecek. Bina-
nın çatısında fotovoltaik 
tesisat monte edilmiştir. 
Onun sayesinde güneş 
enerjisinin kullanımıyla 
ek olarak sıcak su sağla-
nacak. Bu Kırcaali Bele-
diyesi ile Çayka Anaokulu 
Müdürü ve ekibinin ortak 
emeklerinin meyvesidir. 
Ben de onlara teşekkür 
etmek istiyorum” diye 
ifade etti. Sayın Azis, 
Avrupa Birliği destekli 2,6 
milyon leva maliyetinde 

enerji tasarrufuna ilişkin 
projelerin kazanılması ve 
gerçekleştirilmesi büyük 
zorluklardan sonra ger-
çek olduğunu, fakat so-
nucun çekilen zorluklara 
değdiğini paylaştı.
Hasan Azis, “Enerji ta-

sarrufu projesi kapsamın-
da Kırcaali İlçesinde artık 
8 okul binasında yenile-
me çalışmaları yapıldı. 
Onların 5’i anaokul, diğer 
3’ü ise okuldur. Önümüz-
deki ders yılında 1.sınıfa 
gidecek çocukları teb-
rik ediyorum. Onlara ve 
daha küçük çocuklara da 
başarılar diliyorum” diye 
konuşmasını tamamladı.
Yağmurlu havaya rağ-

men Çayka Anaokulu 
çocukları uzun süre ha-
fızalardan silinmeyecek 
muhteşem bir müzik ve 
dans gösterisi sundular, 
seyircilerden bol alkış 
aldılar. Bando ve folklor 
gösterilerinden başka, 
sahnede masal kahra-
manları canlandırıldı. 
Ayrıca miniklerin karate 
gösterisi büyük beğeni 
kazandı. 
Çayka Anaokulu’nda 

yetiştirilen 211 çocuktan 
64’ü gelecek ders yılında 
1.sınıfa gidecek. Onların 
yerine yeni 70 çocuk ka-
bul edilecek. 
       Resmiye MÜMÜN

Çayka Anaokulu’nun yenilenen binasının resmi açılışı yapıldı

Nikolay Barekov: “Stanişev 
isti fa ederse, BSP’ye 
koalisyon ortağı olabiliriz”
Geçici bir hükümet kurulmasını ve erken se-

çime gidilmesini isteyen Sansürsüz Bulgaristan 
partisi lideri Nikolay Barekov, Meclis’te kendisini 
destekleyen bağımsız milletvekilleriyle görüştü. 
Bu fırsatı kullanarak, Avrupa Parlamentosuna 
2 milletvekili gönderen Barekov, iktidardaki Bul-
garistan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Sergey 

Stanişev’in istifa etmesi durumunda BSP ile 
iktidar ortağı olarak devleti yönetmeye hazır ol-
duklarını bildirdi. Eski gazetecinin ifadesine göre 
Stanişev, partisini iktidar ortağı Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’ne (HÖH) satmış durumda, BSP 
ise yöneticileri haricinde Meclis’te tek normal 
partidir. 

Barekov, Sansürsüz Bulgaristan ile Avrupa 
Parlamentosu milletvekili seçimlerinde birinci 
olan ana muhalefetteki GERB partisi arasında 
olasılı gelecek yönetimde koalisyon ortaklığı 
kurulmasının mümkün olmayan bir seçenek ol-
duğunu vurguladı. 

Barekov nedenlerini açıklarken şu ifadeleri kul-
landı: “Ben GERB ile koalisyon kurarsam, parti-
min dağılmasını beklemem lazım. Çünkü herkes 
partimi terk edecek. Angel Slavçev, Svetlin Tan-
çev, Rumen Yonçev... Ben de terk edeceğim”. 

Barekov, erken seçimlerde Sansürsüz 
Bulgaristan’ın 3 kat daha yüksek sonuçlar elde 
edeceğine ve en az 70-80 milletvekili çıkaraca-
ğına inanıyor. 
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Dünya Mestanlılar Buluşması, festivale dönüştürülecek
Bursa’daki Mestanlı Yö-

resi Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin 5.olağan 
konferansında Hasan 
Öztürk artık üçüncü dö-
nem dernek başkanı se-
çildi. Konferansta resmi 
konuklar olarak Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye 
Başkanı Akif Akif, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali Milletve-
kili Müh. Erdinç Hayrulla, 
Bursa BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan hazır bulundular.
Konferansta yaptığı ko-

nuşmasında Hasan Öz-
türk, Dünya Mestanlılar 
Buluşmasını festival hali-
ne dönüştürerek, sadece 
ilçe merkezini değil, di-
ğer yerleşim yerlerini de 
kapsayarak daha geniş 
çapta düzenlenmesini 
hedeflediklerini kaydetti. 
2002 yılında Bursa’da 

kurulan Mestanlı lar 
Derneği’nin şehrin çeşit-
li semtlerinde oturan 1 
000’den fazla üyesi var. 
Onları birleştiren doğup 

büyüdüğü yerdir. Yıllar 
içinde kurulan iyi ilişki-
ler ve dostluk sayesinde 
göçmenlerin iyi bir ya-
şam standardına sahip 
olmalarını sağlamıştır.
Sayın Öztürk konuş-

masında, “Gelecek yılın 
sonuna kadar Nilüfer İl-
çesinde çok fonksiyonlu 
idari binası açacağız. 
Mestanlılar bu binada 

bir araya gelip sevinç 
ve kederlerini paylaşma 
imkanı bulacaklar” diye 
konuştu. Başkan, derne-
ğin Momçilgrad’daki Dr. 
Sergey Rostovtsev Has-
tanesi Kadın Hastalıkla-
rı ve Doğum Bölümünün 
tıbbi donanımı konusun-
da yardımcı olacağı gü-
vencesini verdi. 
B i l i n d i ğ i  ü z e r e 

Momçilgrad’ın kardeş 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Al-
tepe, Belediye Başkanı 
Akif Akif ile bulunduğu 
temaslarda tedavi kuru-
muna yeni çağdaş tıbbi 

donanım sağlanmasına 
hazır olduklarını ifade 
etmişti.
Konferansta yaptığı 

konuşmasında Akif Akif, 
“Saygıdeğer soydaşla-
rım, bizim en büyük se-
vincimiz nerede olursak 
olalım kardeşliğin ve 
iyiliğin bizi birbirimize 
kaynaştırdığını hisset-
memizdir. Sizin sayeniz-
de düzenlenen yardım 
kampanyasına destek 
vermenizden dolayı bu-
gün sizin bir kısmınızın 
doğduğu, bir kısmınızın 
ise sağlık hizmetleri gör-
düğü hastane yeni bir 
görünüme sahip oldu. 
Her zaman Momçilgrad’a 
hoşgeldiniz! Yeni iş yer-
leri açılması ve bölge 
ekonomisinin canlanma-
sı için doğup büyüdüğü-
nüz yerlere yatırım yap-
mak isterseniz her türlü 
konuda taviz vermeye 

hazırız” dedi. 
Erdinç Hayrulla, “Bu-

gün sizin Momçilgrad 
ve Avrupa’daki kardeş, 
kızkardeş, yakın ve ak-
rabalarınızın selamlarını 
sizlere iletmek için bir 
aradayız. Yıllar içinde 
derneğin gelişimine ve 
ortak çabalarla belirle-
diğimiz hedeflerin ger-
çekleştirilmesine şahit 
oldum. Şunu kesin söy-
leyebilirim ki, bizi birleş-
tiren birlik içinde olma-
mızdır. Gelecek nesillere 
gelenek ve görenekleri-
mizi teslim edeceğimize 
inanıyorum” dedi. 
Konferanstan önce Akif 

Akif, Hasan Öztürk’e 
Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin 
gelişimine katkıda bulun-
masından dolayı Mom-
çilgrad Belediyesinin 
plaketini sundu.
            Kırcaali Haber

Momçilgrad İlçesinde iki okul koruma altında kalıyor
Belediye bütçesinden 

sağlanan kaynaklar-
la yenilenen Zvezdel 
(Güren) köyündeki il-
köğretim okulu iyi bir 
teknik donanıma sahip 
ve okulun kapasitesi de 
yeterlidir. Şu anda bu 
mikro bölgede koruma 
altında ve merkezi okul 
statüsüne sahip olan 
tek okul. Bu eğitim ve 
öğretim yılında Zvezdel 
okulunda 102 öğrenci 
eğitim görmektedir. On-
lardan 80’i her gün etraf 

köylerden Zvezdel’e yol-
culuk yapıyor. Önümüz-
deki ders yılında okulda 
99 öğrencinin okuması 
bekleniyor.
Sveti Sveti Kiril ve Me-

todiy İlköğretim Okulun-
da 43 öğrenci öğrenim 

görüyor. 2014-2015 
ders yılında da öğren-
ci sayısının korunması 
bekleniyor. 
Okulun kapatılması 

halinde belirlenen kri-
terler doğrultusunda 
zorunlu okul yaşındaki 
en az 10 öğrenci mev-
cut yol ağını kullanarak 
en yakın okula, 20 kilo-
metre yolculuk yapmak 
zorunda kalacaklar.
Momçilgrad Eğitim-

den Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Erol 

Mehmet, “Momçilgrad 
İlçesinde bulunan ko-
ruma altındaki okullar 
sosyo-ekonomik ve 
coğrafik koşullar, de-
mografi ve göç süreç-
leri ve okulların korun-
masından kaynaklanan 

bir ihtiyaçtır. Bu okullar 
sayesinde tüm çocuk 
ve öğrencilere kaliteli 
eğitim ve öğrenime eşit 
erişimi sağlanılmakta-
dır” diye kaydetti. 
Diğer 4 belediye okul-

ları Momçilgrad Niko-
la Yonkov Vaptsarov 
Lisesi, Dr. Petır Beron 
İlköğretim Okulu, Gru-
evo (Hayranlar) Nikola 
Yonkov Vaptsarov İl-
köğretim Okulu ve Ra-
ven Vasil Levski İlköğ-

retim Okulu da merkezi 
okullar statüsündedir ve 
bu okullarda tam gün 
eğitim, okulda yemek-
hane ve yolculuk yapan 
öğrencilere ulaşım sağ-
lanmaktadır. 
          Kırcaali Haber

Lütvi Mestan, hükümetin görev 
süresini tamamlayacağına ihtimal 

vermediğini söyledi
Bulgaristan’da 25 Ma-

yıs pazar günü yapılan 
Avrupa Parlamentosu 
(AP) seçiminin ardın-
dan, erken seçim tar-
tışmaları yeniden alev-

lendi.
Başbakan Plamen 

Oreşarski hükümetini 
destekleyen koalisyon 
ortaklarından, üyeleri-
nin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi lideri Lüt-
vi Mestan, parlamento-
da yaptığı açıklamada, 
hükümetin görev süre-
sini tamamlayacağına 
ihtimal vermediğini bil-

dirdi.
“Erken seçim fikrini 

sağduyulu görüşme-
miz gerek” diyen Mes-
tan, “Seçmenimizin bize 
verdiği desteğe dayana-

rak, Bulgaristan’ın istik-
rara kavuşturulması ve 
mevcut durumdan ya-
rarlı bir çıkış bulunması 
için görüşmelere açığız” 
ifadesini kullandı.
Hükümetin normal gö-

rev süresini tamamlayıp 
tamamlamayacağı ile 
ilgili soruyu yanıtlayan 
Mestan, “Siyasi gerçek-
leri göz önünde bulun-
durarak böyle bir ihtimal 
görmüyorum” dedi.

Mestan, koalisyon or-
tağı Bulgaristan Sosya-
list Partisi lideri Sergey 
Stanişev ile görüşece-
ğini bildirdi.
Seçimde en çok oyu 

alan ana muhalefet 
partisi Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin 
Vatandaşlar (GERB) ile 
AP’ye milletvekilli yolla-
mayı başaran Reformcu 
Blok (RB) koalisyonu ve 
Sansürsüz Bulgaristan 
(BBZ) partisinin liderle-
ri, seçim akşamı parla-
mentonun feshedilmesi 
ve erken seçime gidil-
mesini talep etmişti.
        Anadolu Ajansı
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Eşsiz Geziden İzlenimler
Hiç şüphesiz ki uzun 

yolculuklar insanların 
birbirlerini tanımaları için 
en güzel yerlerden birisi-
dir. İçimizdeki heyecanın 
yüzümüze vurduğu za-
man yola çıkma vaktimiz 
gelmişti. İçimde oradan 
oraya uçuşan rengarenk 
kelebekler, bir çocuk gibi 
oradan oraya koşma is-
teğim beni önüne geçe-
mediğim bir heyecanın 
peşinde sürüklüyordu. 
Otobüs çalıştı, tekerlek-
ler yavaş yavaş hareket 
etmeye başladığı an evet 
dedim, uzun zamandır 
görmediğim memleketi-
min hasreti sona eriyor 
ve bu sefer çok büyük bir 
farkla, yanımızda olan 
saygıdeğer hocalarımız 
ve edindiğimiz yakın dost-
larımız ile birlikte olmam. 
Filibe Üniversitesi Türk 

Dili Bölümü öğrencileri-
ne geleneksel olarak dü-
zenlenen Türkiye tanıtım 
gezisinde, bu bölümün 
öğrencisi olarak bu yılki 
gezide yer almak bana 
da nasip oldu. Otobüste 
bütün arkadaşlarım eğ-
lenirken bir ara durdum, 
başımı cama yasladım 
ve düşünmeye başladım. 
Düşünmeye başladığım 
an ne kadar şanslı bir in-
san olduğumu anladım, 
böyle güzel insanlarla 
birlikte böyle güzel bir 
ortamın içinde bulunmak 
bana tadına doyamadı-
ğım bir mutluluk veriyor-
du. Yol boyunca bir kez 
ihtiyaç molası için durduk. 
Orada arkadaşımızın 
marketinde çok güzel bir 
şekilde ağırlandık. Mola-

mızdan sonra ise Kapıku-
le Sınır Kapısına ulaştık. 
Bulgaristan’da yaşamaya 
başladığım andan itibaren 

Türkiye’ye olan hasretim 
hat safhaya ulaştı. 
Sınır kapısına ulaşıp 

saygıdeğer Muavin Kon-
solosumuz Ahmet Bey 
tarafından gezi planımızı 
dinledikten sonra mutlu-
luğum daha da arttı. “Bo-
ğaz Turu” demişti, evet 
yanlış duymamıştım “Bo-
ğaz Turu”. Kimse görme-
mişti benim o anki halimi, 
fakat o an gözlerimden 
akan iki damla gözyaşı-
na engel olamamıştım 
ben. Her sınır kapısın-

dan geçince yaşadığım 
tarifi olmayan vatan sev-
gisi kadar güzel bir duygu 
yok. Kapıdan geçtiğimiz 

ilk anda karşımıza çıkan 
“Türkiye’ye hoş geldiniz” 
yazısı ve de yüce bayra-
ğımızın göklerde asilce 
dalgalanmasını görme 
duygusunu hiç bir duygu 
ile değişemem. 
Yollarda ilerledikçe gü-

neşin o tatlı ama yakıcı 
etkisi yerini ıslak sokakla-
ra bıraktı. Biz kilometrele-
ri kat ettikçe içimde olan 
o masum çocuk “Hadi 
daha hızlı sürün otobü-
sü, daha hızlı, daha hızlı”, 
diye çığlık atıyordu ade-

ta. Tekirdağ’a ulaşmamı-
za kilometreler kalmıştı, 
başımı tekrardan cama 
yasladım, gözlerimi yum-

dum ve sanki bir masal 
diyarındaymışız hissini 
veren gezimizi hayal et-
meye koyuldum. Daha 
sonra ise Namık Kemal 
Üniversitesi kampusun-
da konaklamamız başla-
dı. Bu Üniversite’de olan 
saygıdeğer hocalarımız 
bizleri en iyi bir şekilde 
ağırlayabilmek için adeta 
bir yarış içindelerdi. Ak-
şam yemeğimizi yedikten 

sonra daha yapımı yeni 
bitirilmiş odalarımızda 
konaklamak ve anlaşılan 
saatte buluşmak üzere 
grubumuz dağıldı. Anla-
şılan yerde buluştuktan 
sonra hocalarımızın eşliği 
ile birlikte Tekirdağ şehir 
merkezine gittik. Ciğer-
lerimizi denizin o muh-
teşem kokusuyla doldur-
duğumuz bir sahil turu ve 
daha sonrasında oturup 
sohbet edebileceğimiz 
güzel bir sahil kafeterya-
sı. Saygıdeğer hocaları-
mız ve arkadaşlarımız ile 
o güzel dakikaların nasıl 
geçtiğini anlayamadık.
Ertesi sabah kahval-

tı edip İstanbul’a doğru 
yola koyulduk. Orada ilk 
durağımız Türkiye’deki 
çeşitli yapıtların maketle-
rinin sergilendiği 60.000 
metrekareyle dünyanın 
en geniş kurulmuş min-
yatür parkı “Miniatürk” 
oldu. Arkadaşlarımız ve 
kıymetli hocalarımız ile 
birlikte binlerce tarihi 
eser arasından seçilen 
tam tamına 122 mimari 
eserin tarihlerini öğren-
dik, fotoğraflar çektirip 
hatıralarımızı ölümsüz-
leştirdik. İstanbul’daki bir 
diğer durağımız ise Haliç 
girişinde, kentin kuruldu-
ğu günden bugüne kadar 
var olan limanını Sirkeci 
ile birleştiren tarihi Emi-
nönü vardı. Buram bu-
ram tarihten izler taşıyan 
Eminönü’nün en çekici 
noktalarından biriside Mı-
sır Çarşısı ve Yeni Cami-
dir. Mısır Çarşısı Bizans 
döneminden günümüze 
kadar tarihten izler taşır. 
Ve son olarak İstanbul’un 
muhteşem doğa özellikle-
ri, gökyüzünün derinlikle-
rine ulaşan mimarileri, sa-
rayları, köşkleri, müzeleri 
ve tüm kültürünü görebi-
leceğimiz Galata Köprü-
sünden başlayan Boğaz 
Turumuz başladı. İstan-
bul Boğazının o eşsiz 

manzarasının büyüsüyle 
tekrardan büyülemişti 
şehrim beni. Tekrardan 
Galata Kulesi’nin ve Kız 
Kulesi’nin o efsane aşkını 
yaşadım tüm benliğimde. 
Hatıralarımı en güzel şe-
kilde süsleyen Galata Ku-
lesi gene kusursuz güzel-
liği ile İstanbul’u seyredi-
yordu. Boğaz’ın en güzel 
semtleri eşlik etti bize o 
gün. 
Yorucu ama hafızala-

rımızdan uzun bir sure 
silinmeyecek İstanbul tu-
rumuzdan sonra konakla-
dığımız Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi’ne 
geri döndük. Saygıdeğer 

Namık Kemal Üniversite-
si hocaları Mehmet Akif 
Yalçınkaya ve Hasan 
Kaya Tekirdağ’da olan 
son gecemizi unutulmaz 
kılan bir akşam yeme-
ğinde bizlere eşlik ettiler. 
Akşam yemeğinden son-
ra hepimiz odalarımıza 
dinlenmeye çekildik. Er-
tesi sabah ise Namık Ke-
mal Üniversitesi Rektörü 
Sayın Osman Şimşek 
tarafından Rektörlükte 
ağırlandık ve ona bizleri 
kampuslarına kabul ettik-
lerinden dolayı en içten 
dileklerimizi sunduk. Sa-
yın Rektörümüz Osman 
Şimşek’in yanından ay-
rıldıktan sonra Tekirdağ 
şehir merkezinde bulu-
nan Namık Kemal Müze-
sini ziyaret ettik. Müze 19. 
yüzyıl Osmanlı mimarisi 
tarzında inşa edilmişti. 
Namık Kemal Müzesi Te-
kirdağ mutfağı, başodası 
ve yatak odasını tanıtan 
etnografik eşyalar ile 
süslenmiş, ayrıca vatan 
şairimiz Namık Kemal ve 
onun hakkında yazılmış 
eserleri bulunduruyordu. 
Daha sonrasında ise Na-
mık Kemal Üniversitesi 
hocaları tarafından ha-
zırlattırılan öğlen yemeği 
ile birlikte gezimiz uzun-
ca sure hafızalarımızdan 
silinmeyecek bir şekilde 
sonlandı. 
Her şey sonlandığında 

bizlere hüzün veren ve-
dalaşmadan sonra geri 
dönüş yolculuğumuza 

koyulduk. Bu organizas-
yonu bizlere sunan ön-
celikle bize daima destek 
olan T.C Filibe Başkonso-
losluğuna, Namık Kemal 
Üniversitesi öğretim üye-
lerine ve Plovdiv Paiisiy 
Hilendarski Üniversitesi 
saygıdeğer hocalarına, 
bu organizasyonda yer 
alan ve bütün emeği ge-
çen bu değerli kadroya 
sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Beril Efendioğlu 
Plovdiv Paisiy Hilen-

darski Üniversitesi 
Türk Dili Bölümü öğren-

cisi

Filibe Üniversitesi Öğrencilerinin 
Tekirdağ ve İstanbul Gezisi

Filibe Üniversitesi 
Filoloji Fakültesi bün-
yesinde yer alan Türk 
Dili Bölümü öğretim 
görevlileri ve öğren-
cilerinden oluşan 30 
kişilik bir heyet, 1-3 
Haziran tarihleri ara-
sında gerçekleştirdiği 
geleneksel Türkiye 
gezisi kapsamında, 
Tekirdağ Namık Ke-
mal Üniversitesi ile 
İstanbul’un tarihi ve 
turistik mekanlarını 
ziyaret etti. T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu ve 
Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi’nin deste-
ği ile düzenlenen gezi 
kapsamında Tekirdağ 
ve İstanbul’un tarihi 
ve turistik mekanları 
ziyaret edildi. Filoloji 
Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. İvan 
Çobanov başkanlığın-
daki heyete Muavin 

Konsolos Ahmet Ke-
loğlu da eşlik etti. 
Tekirdağ Namık Ke-

mal Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Osman 
Şimşek tarafından 
kabul edilen heyet, 
üniversite ve yapılan 
akademik çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Görüşmede iki üniver-
site arasındaki işbirli-
ği ve yürütülebilecek 
ortak projeler de dile 
getirildi.
Türkiye’yi ziyaret 

eden öğrenciler ge-
z iden  duyduk lar ı 
memnuniyeti ifade 
ederek bu tür organi-
zasyonlar sayesinde 
Türk kültürünü daha 
yakından tanımak ve 
öğrendikleri dilde pra-
tik yapmak için imkan 
bulduklarını aktardı. 
Kendilerine bu im-
kanları sağlamak için 
büyük gayret gösteren 
Başkonsolos Şener 
Cebeci’ye de teşek-
kürlerini sundular. 
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HÖH Erken Seçim İstedi
etti.
Lütvi Mestan, erken 

seçim talebine ilişkin 
duyurusunu yapmadan 
önce koalisyon ortağı 
olan Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) li-
deri Sergey Stanişev 
ve Başbakan Plamen 
Oreşarski ile görüştü.
AP'ye 4 milletvekili 

yollayarak büyük ba-
şarı kaydeden HÖH 
lideri Lütvi Mestan, 

bu başarısını gerekçe 
göstererek, "Umarım 
mesajımız yeteri kadar 
net anlaşılır" dedi.
Mestan, son bir yıldır 

iktidarda bulunan Pla-
men Oreşarski hükü-
metinin normal çalışma 
dönemini tamamlaya-
bilecek kapasitede ol-
madığını savunarak, 
"Oreşarski'nin görevini 
tamamlaması olanaksız 
görünüyor. Bu durum 
istikrarsızlığa yol açar" 
diye konuştu.

Lütvi Mestan, hüküme-
tin eylülde istifa ederek 
görevini bir teknokratlar 
hükümetine devretmesi-
nin ardından 27 Kasım 
veya 4 Aralık'ta erken 
seçime gidilebileceğini 
söyledi.
Ülkede ikinci büyük si-

yasi güç olarak gösteri-
len BSP ise AP seçimin-
de uğradığı oy kaybının 
ardından HÖH'nin erken 
seçim çağrısını panikle 
karşıladı. AP'ye beklen-
tiden daha az olarak 4 

milletvekili yollayabilen 
BSP, erken seçimden 
çekiniyor. Parti içi mu-
halefeti BSP lideri Ser-
gey Stanişev'in istifasını 
talep ediyor. Stanişev, 
istifayı kabul etmiyor.

Başbakan Plamen 
Oreşarski ise BSP ve 
HÖH'nin desteğine da-
yalı hükümetinin istifa-
sını cebinde taşıdığını, 
destek kaybı hissetti-
ğinde derhal istifa ede-
ceğini bildirmişti. 

1. sayfadan devam

Başkan Hasan Azis, çocukların sağlığı için kurban eti dağıttı
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Bulgaristan’da en büyük 
anaokullarından biri 
olan 375 çocuğun ye-
tiştirildiği Rayna Knya-
ginya anaokulunda 
çocukların sağlığı için 
kurban eti dağıttı. Bu 
anaokulunun seçilmesi-
ne sebep Haskovo’nun 
Vinevo köyü yakınların-
daki Dermencidere su-
larında ailesiyle birlikte 
boğulan 4 yaşındaki 
Mert’in bu anaokulun 
öğrencisi olmasıdır.
Belediye Başkanı, bo-

ğulan Mert’in Rayna 
Knyaginya anaokuluna 
gittiğini, birkaç gün önce 
bir proje kapsamında 
yenilenen bir anaoku-
lun açılış töreninde öğ-
rendiğini belirtti. Üstelik 
Rayna Knyaginya ana-
okulu Müdürü Krasimira 
Kalinova, Belediye Baş-
kanına birkaç ay önce 
aynı anaokuluna giden 
Stiliyan adında başka 
bir çocuğun da talihsiz 
bir olayda hayatını kay-

bettiğini paylaştı. Ayrıca 
şu anda adları Martin ve 
Veneta olan başka iki 
çocuğun da ağır hasta 

olduklarını dile getirdi. 
Anaokulun bahçesin-

de üç kurban kesildi. 
Kırcaali Hıristiyan Ce-
maati Başkanı Peder 
Petır Garena ile Kırca-
ali Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet çocukların 
sağlığı için dua ettiler.
Hasah Azis, “Yüce 

Allah’a bu kurbanların 

bizim çocuklarımızın, 
anaokulundaki çocukla-
rın, tüm şehir ve ilçemiz-
deki çocukların sağlığı 
için kabul edilmesi için 
dua ediyoruz. Çocuklar 
geleceğin umudu, onlar 

sahip olduğumuz en kıy-
metli varlıklardır” dedi. 
Yaptığı duada Hasan 
Azis, Stara Zagora’da 

bir aracın çarpması so-
nucunda hayatını yitiren 
4 yaşındaki Paolo’yu da 
unutmadı. 
Belediye Başkanı, 

Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Hıristiyan 

Cemaati Başkanı Pe-
der Petır Garena’nın 
21 Haziran’da cami ve 
kilisede Kırcaali şeh-
ri ve tüm ilçe halkının 

sağlığı için dua edildik-
ten sonra İl merkezinde 
Merkez Parkta kurban 
eti dağıtılmasına ilişkin 
fikrini de paylaştı. 

1 Temmuz itibariyle 
emekli maaşlarına zam
Milli Sigorta Kurumu (NOİ) 31 Aralık 2013 

tarihine kadar bağlanan emekli maaşlarına 
yüzde 2,7 oranında zam yapılmasına karar 
verdi.

Emekli maaşlarının güncellenmesi sigorta 
gelirinin artmasının yüzde 50’si ile önceki yılda 
tüketici fiyat endeksinin yüzde 50’sinin topla-
mına eşit yüzde üzerine yapılmaktadır. 

2013 yılında NOİ tarafından rapor edilen yıl-
lık ortalama tüketici fiyat endeksi yüzde 0,4, 
sigorta gelirinde artış ise yüzde 5,0 oranın-
dadır. 

Emekli maaşların İsviçre’de ilkeye göre gün-
cellenmesi kararı 2014 bütçesinde öngörül-
müştü. Başbakan Plamen Oreşarski ile Maliye 
Bakanı Petır Çobanov’ın ilk hesapları bu ilkeye 
göre emekli maaşlarında yüzde 1,5 oranında 
artış olacağını gösteriyordu. 

İlkeye göre emekli maaşları, sigorta geliri-
nin artışının yüzde 50’si ile enflasyon artışının 
yüzde 50’sinin toplamına eşit miktarda yüksel-
tilmektedir. 

Emekli maaşların yükseltilmesine ilişkin ka-
rarın tasdikli kopyasını almak isteyen emekliler 
bizzat veya vekil kıldıkları biri aracılığıyla NOİ 
bölge birimleri veya şubelerinden 1 Temmuz 
2014 tarihinden sonra alabilirler. 

NOİ Denetim Kurulu, hükümetin aldığı karar 
üzerine yaşlılık için verilen emekli maaşının 1 
Temmuz 2014 tarihinden itibaren 110 levadan 
113 levaya yükseltilmesini doğruladı.

Talihsiz olaylara 
karşı önlem 

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, ilçe sınırları dahilinde çocukların talihsiz olay-
lar yaşamasına izin verilmemesi ve ilçedeki küçük 
baraj, göl, Kırcaali Barajı ve Arda nehri kıyıları ol-
mak üzere korunmayan su havzalarında çocuk ve 
yetişkinlerin boğulmasının önlenmesine yönelik 
tedbirler alınması üzere bir karar imzaladı. 

Kararla köy muhtarları ve vekillerinin yerleşim 
yerlerinde bulunan su havzaları kenarlarına “Yı-
kanma Yasaktır!” yazılacağı bir uyarı tabelası koy-
mak zorundalar. Spor ve çocuk oyun alanlarının 
kullanıcıları da bu tesislerin güvenli durumda ol-
malarını izlemek zorunda olacaklar.

Belediye Başkanının kararı, Kırcaali Valisi Biser 
Nikolov ve Devlet Çocuk Koruma Kurumu tara-
fından gönderilen su havzalarının kontrolünün 
güçlendirilmesi gerekliliğine dair mektuplarla ilgili 
çıkartılmıştır. 

Bulgar Kızılhaç Örgütü’nün verilerine göre her yıl 
ülkede yaklaşık 160 kişi suda boğularak hayatını 
kaybediyor. Onlardan yaklaşık yüzde 30’u 17 yaş 
altındadır. 

Bulgaristan'da 300 Bin Rusya Vatandaşı Yaşıyor
Bulgaristan'da 300 bin 

Rusya vatandaşının ika-
met ettiği bildirildi.
Rusya Federasyonu 

Varna Başkonsolosu 
Yuriy Solovyov, görev 
süresinin sona ermesi 
nedeniyle Varna Beledi-
ye Başkanı İvan Prtnih ile 
gerçekleştirdiği görüşme-
nin ardından yaptığı açık-
lamada, Bulgaristan'da 
daimi ikamet eden Rusya 
vatandaşlarının 500 bin 
civarında emlakın sahibi 
olduğunu ifade etti.
S o l ov yov,  Av r upa 

Birliği'nin (AB) Ukrayna 

krizi nedeniyle Rusya'ya 
k a r ş ı  t u t u m u n d a n 
Bulgaristan'daki Rusla-
rın rahatsız olmadıklarını 

kaydetti. Rus vatandaşla-
rının Bulgaristan'da sıkın-
tıyla karşılaşmadıklarını 
vurgulayan Solovyov, ül-

kedeki Rusların Rusya'ya 
dönme gibi bir niyetleri 
olmadığını söyledi.
Solovyov, 300 bin Rus-

ya vatandaşının, genel-
de görev bölgesi içindeki 
Varna, Burgas, Yambol, 
Dobriç ve Sliven'de ika-
met ettiklerini belirtti.
Rusya Federasyo -

nu Varna Başkonso -
losu Solovyov, bu yıl 
Bulgaristan'daki Rus tu-
ristlerin sayısında artış 
gözlendiğini de dile ge-
tirdi.
         Anadolu Ajansı
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AB Üyesi Bulgaristan Vatandaşları Hayal Kırıklığı İçinde
AB’nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan’da çalışanların ortalama aylık kazancı 

300 Avro. Halk, gelirlerinin yarısını elektrik faturasına ödemek istemiyor.
Bulgaristan’da halk Avrupa 

Parlamentosu (AP) seçimleri 
için 25 Mayıs’ta sandık başına 
gitti. 2007’de AB’ye üye olma-
sından bu yana üçüncü defa 
gerçekleştirilen seçime 15 siya-
si parti, 6 koalisyon ve 3 bağım-
sız aday katıldı. 7 yıl önce ülke, 
AB’ye üye olduğunda başkent 
Sofya’nın merkezinde havai fi-
şekler eşliğindeki kutlamalar se-
vinç gösterilerine dönüşmüştü. 
Sevinçten ağlayanlar bile vardı. 
Ülke, bir anda refah beklentisi 
içine girdi. Beklentiler de olduk-
ça büyüktü ancak hayat stan-
dartlarında değişiklik yaşanmadı 
ve AB Bulgarları hayal kırıklığı-
na uğrattı. 1989’da komünizmin 
yıkılışından bu yana ülke bir tür-
lü kendini toparlayamadı. Sosyal 
adaletsizlik, yolsuzluk, yoksulluk 
ve beraberindeki ekonomik göç, 
yargıya güven eksikliği ve siya-
silerin halkın beklentilerini karşı-
lamada isteksiz davranması çok 
sayıda Bulgarların AB’ye yönelik 
bakışını tekrar gözden geçirme-
sine neden oldu. Üyeliğin ilk yıl-
larındaki değişim umutları yerini 
ümitsizliğe bıraktı. AB’ye karşı 

varolan hayal kırıklığı ise popü-
list söylemler üzerinden siyaset 
yürüten partilerin lehine çalış-
maya başladı. Önceki seçim-
lerde popülist sloganlarla belirli 
bir seçmen kitlesine ulaşmayı 
başaran partiler, artık Türkiye 
karşıtı söylemleri ön planda tut-

mak yerine AB karşıtlığını öne 
çıkardı. Daha önceki seçimlerle 
kıyaslandığında bu seçim pro-
paganda döneminde AB karşıtı 
söylemlerle oy kazanmaya ça-
balayan siyasi oluşumların sa-
yısında artış gözlendi. 

AB’nin en yoksul ülkesi

Toplumun beklentilerini karşı-
layamayan geleneksel partilere 
oy vermek istemeyen aynı za-
manda da popülist ve aşırı sağ 
partilerin tutumlarını mantıklı 
bulmayanların sayısı her geçen 
yıl artıyor. İşte bu kitle de san-
dığa gitmeyenleri barındırıyor.  

Sandığa gitmek istemeyenleri 
ikna çabaları başarılı olamı-
yor. Nedeni AB üyeliğinin ilk 
yıllarındaki gibi büyük beklen-
tiler içinde olan vatandaşların 
sayısının azalması. İnsanlar 
siyasilerin sorunları çözmesini 
istiyor ancak değişen bir şeyin 
olmadığını da görüyor. Ardı 
kesilmeyen yolsuzlukların üze-
rine yoksulluk da eklenince AB 
üyesi Bulgaristan’da dengeler 
vatandaşın aleyhine çalışmaya 
devam ediyor. AB’nin en yoksul 
ülkesi olan Bulgaristan’da çalı-
şanların ortalama aylık kazan-
cı 300 Avro. Birliğin en zengin 
ülkesi Lüksemburg’ta ise orta-
lama aylık maaş 3 bin Avro. Ta-
bii, Bulgaristan’da kimse 7 yılda 
Lüksemburg’un refah seviyesine 
ulaşma hayali kurmuyor ancak 
küçücük maaşlarının yarısını da 
elektrik faturası için vermek iste-
miyor. Bulgaristan’da yoksulluk, 
AB’ye karşı duyulan hayal kırık-
lığını artırmaya devam ederken 
aynı zamanda da aşırı sağ par-
tilerin güçlenmesine yardımcı 
oluyor. 
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Sofya Kitap Fuarı’nın açılışının onur 
konuğu Türk yazar Ahmet Ümit
Başkent Sofya’nın Halk Kültür 

Sarayı’nda (NDK) İlkbahar Ki-
tap Fuarı açıldı.
Okurlar, açılış töreninde fua-

ra onur konuğu olarak katılan 
yazar Ahmet Ümit’e büyük ilgi 
gösterdi.
Açılış töreninde bir konuşma 

yapan Ümit, Sofya’da kendini 
çok mutlu hissettiğini belirterek, 
Roma ve Osmanlı kültürlerinin 
yayıldığı bu topraklarda insan-
ların kendilerini biribirine çok 
yakın hissettiklerini belirtti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe ise Ahmet 
Ümit’in şu anda 24’üncü kita-
bını yazmakta olduğunu mem-
nuniyetle öğrendiğini söyledi. 
Gökçe, Ahmet Ümit’in “İstanbul 
Hatırası”, “Patasena” ve “Bab-ı 
Esrar” adlı üç romanının Bul-
garcaya çevirildiğini belirtti.
Törene Türkiye’nin Sofya 

Kültür ve Turizm Müşaviri Ce-
mal Tekkanat da katıldı. Fuar 
kapsamında Türkolog Alina 
Karahanova’nın Bulgarcaya 

çevirdiği Ümit’in kaleme aldığı 
“Bab-ı Esrar” isimli romanın ga-
lası yapıldı.
Okurların yanı sıra edebiyat 

eleştirmenleri ve akademik 
çevreleri temsilcilerinin katıldığı 
galada konuşan Ümit, yazdığı 
romanlarının ruhunu anlatırken, 
“Dostoyevski’yi Agatha Christie 
ile birleştirmeye çalıştığımı söy-
leyebilirim” dedi.
Ümit, romanlarında en önem-

siz kahramanlarının karakter-
lerini titizlikle işlediğini belirten 

okurlarının değerlendirme ve 
yorumlarını dikkatle dinledi. Ka-
leme aldığı eserlerinde siyaset-
ten uzak durmakla “suçlanan” 
Ümit, “Aslında ben çok politik 

bir yazarım. Okurlarımı daima 
iyilik yapmalarını, kardeşlik 
ve barış içinde yaşamalarını 
öğretmeye çalışırım” yanıtını 
verdi.
Bulgar okuyucudan çok etki-

lendiğini ifade eden Ümit, AA 
muhabirine açıklamasında da 
şunları söyledi:
“Beklediğim çok üzerinde 

bir ilgi oldu. İmza kuyrukları, 

basının ilgisi çok sevindirici. 
Bulgaristan ile aynı coğrafyayı 
paylaşıyoruz. Bu ilginin iki halk 
arasındaki barış ve dostluğunu 
daha da arttıracağına inanıyo-

rum. Sıcak 
bir ilgiyle 
ka r ş ı laş -
tım.”
B u l g a r 

okurlarına 
imza da -
ğıtan Ah-
met Ümit, 
Türkiye’nin 
Sofya Bü-
yüke lç i s i 
Süleyman 
Gökçe’nin 
o n u r u n a 
verdiği re-

sepsiyona 
da katıldı.
NDK’da 8 Haziran’a kadar 

sürecek kitap fuarında popü-
ler yazar ve çevirmenler, Sır-
bistan, Hırvatistan ve Bosna 
Hersek’teki sel felaketlerinde 
zarar görenlere bağış toplan-
ması amacıyla okuma seans-
ları da düzenleyecek.
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