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Yeni hükümetten istikrar sözü
Göreve yeni gelen 

Bulgaristan Başbakanı 
Plamen Oreşarski, mali 
istikrara ve halkın sorun-
larına çözüm bulmaya 
yönelik tedbirlere odak-
lanacak.
Eski bir Maliye Bakanı 

olan Oreşarski, Bulgar 
Sosyalist Partisi (BSP) 
etnik Türk çoğunluk-
lu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nden 120 millet-
vekilinin desteğiyle Baş-
bakan seçildi. Bir önceki 
iktidar partisi olan mer-
kez sağ GERB partisi 
Oreşarski'ye aleyhte oy 
verirken, Bulgaristan'ın 
240 sandalyeli mec-
lisinde 23 sandalyesi 
bulunan aşırı milliyetçi 
Ataka (Saldırı) partisi 
milletvekilleri oylamaya 
katılmadı.
53 yaşında bir tek-

nokrat olan Oreşarski, 
"Ülke, devam eden eko-
nomik buhran ve toplu-

mun giderek daha çok 
parçalanmasıyla derin 
bir kurumsal kriz içinde 
bulunmaktadır" dedi.
Yeni lider, Balkan ülke-

sinin "istikrar, ekonomik 
düzelme, kurumları güç-
lendirme ve mutsuzluk 
ve umutsuzlukla sarsıl-
mış bir toplumda daha 
fazla dayanışma sağ-
lamak için gereken acil 
tedbirler üzerinde azami 
toplumsal konsensüse" 

ihtiyaç duyduğunu söy-
ledi.
Oreşarski hükümeti-

nin bir Yatırım Planlama 
Bakanlığı'nı da içeren 
yapısı, parlamentoda 
yapılan ayrı bir oylama-
da 119'a karşı 98 oyla 
kabul edildi.
Kabine, Bulgaristan'da 

12 Mayıs'ta yapılan er-
ken parlamento seçim-
lerinin üzerinden iki haf-
tadan uzun süre geçtik-

ten sonra atandı. Erken 
seçimleri, eski Başbakan 
Boyko Borisov'un kabi-
nesinin, tasarruf tedbir-
leri, yolsuzluk ve tekelle-
re karşı ülke çapında bir 
ay boyunca devam eden 
protestolar sonrasında 
Şubat sonlarında istifa 
etmesi tetiklemişti.
Yeni Başbakan yeni 

kabine için üç öncelik-
li eylem alanı belirledi: 
demokrasi ve devletin 
güçlendirilmesi, ekono-
mik düzelme ve girişim-
ciliğin teşvik edilmesi ve 
daha fazla dayanışma ve 
toplumsal adalet.

Oreşarski, vatandaş-
ların ve işletmelerin 
sorunlarını çözmek ve 
devleti güçlendirmek 
için acil olarak alın-
ması gereken istikrar 
tedbirlerini sıralayan 
15 sayfalık bir belge 

5. Ulusal Etnik Topluluklar Festivali Yine Coşturdu
Kırcaali Belediye Kül-

tür Merkezi salonunda 
yoğun ilgi gösterilen 5. 
Bulgaristan Etnik Toplu-
luklar Festivali gerçek-
leşti. Kırcaali Belediye-
si ve Ömer Lütfi Kültür 
Derneği tarafından dü-
zenlenen geleneksel 
festival, Kırcaali Hoş-
görü Başkenti adında 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis’in himayesi 
altında gerçekleşiyor. 
Festivale Bulgaristan-

daki tüm etnik gruplarını 
temsilen Kırcaali bölgesi 
ve ülke çapından 25’den 
fazla folklor ve müzik 
grubu katıldı. Hoşgörü 
festivali Kırcaali sah-
nesinde 500’den fazla 

amatör sanatçıyı buluş-
turdu. 
Etkinlikte resmi konuk-

lar olarak Kırcaali Bele-

diye Başkanı Hasan Azis 
ile Belediye Başkan Yar-
dımcısı Elisaveta Keha-
yova hazır bulundular. 

Fest ival in açılışını 
yapan Başkan Hasan 
Azis tüm katılımcıları 
selamlayarak başarılar 

diledi. ve konuşmasının 
devemında, “5. Bulga-
ristan Etnik Topluluklar 
Festivali’nin eşiğinde-
yiz. 5. Etnik Topluluklar 
Festivali derken, artık 
5. kez Kırcaali Hoşgörü 
Başkenti olarak ilgi oda-
ğı oluyor. Bugün sahne-
de bölgeden ve tüm ülke 
çapından toplam 500 
civarında amatör folklor 
sanatçısı yer alacak. 
Kırcaali her zaman bir 
şekilde dikkati çekmeyi 
başarmıştır. Bugün gu-
rur kaynağımız olan ge-
lenek ve halk oyunlarıyla 
geçmişe döneceğiz, bu-

güne bakacağız ve gele-
ceği göreceğiz” dedi. 
Sahneye ilk olarak ev 

sahibi konumundaki 
Kırcaali Belediye Kültür 
Merkezi çatısı altında 
faaliyet sürdüren Müzik 
ve Halkoyunları Grubu 
çıktı. Bulgar danslarıyla 
seyircileri selamladı, bol 
bol alkışlar aldı. Hemen 
ardından aynı zaman-
da folklor grubunun yö-
netmeni olan Belediye 
Kültür Merkezi Müdürü 
Vasil Vasilev’e teşekkür 
belgesi sunan Belediye 
Başkanı, 60. kuruluş 

Resmiye MÜMÜN

Devamı 4’de

Devamı 3’de
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Evet, Doğu Trakya’nın 
kime verileceği artık bel-
lidir. Bölgenin sahibi Os-
manlı Devleti gelişmeler 
karşısında sessizliğini 
korur. Bulgaristan ise 
oldubittiyi kabullenmez. 
Doğu Trakya üzerinde 
hiçbir hakkı olmaması-
na rağmen durumu, itilaf 
devletleri nezdinde pro-
testo eder. Fakat değişen 
bir şey olmaz. Türkler de 
Bulgarlar da Trakya ko-
nusunda birbirlerine rakip 
olmadıklarını, asıl rakip-
lerinin Atina olduğunu bir 
kez daha görürler. Ancak 
hem Türkler hem Bul-
garlar çıkmayan candan 
umut kesilmez misali, 
durumun lehlerine deği-
şeceği konusundaki bek-
lentilerini, umutlarını ko-
rumayı sürdürürler. Daha 
doğrusu gerçeklerle yüz-
leşmekten kaçmaya ve 
devekuşu misali kafaları-
nı kuma gömüp hayaller 
içinde yaşamaya devam 
ederler. Ancak, 18 Ocak 
1919’da toplanan Paris 
Barış Konferansı’nda 
beklenen olmaz. Kim-
se, Trakya gerçeğini göz 
önüne almaz. Dahası 
bölgenin demograf ik 
yapısı ve mülkiyet duru-
muyla ilgili olarak hazır-
lanan tabloları, grafikleri 
hiç önemsemez. Aslında 
başta İngiltere olmak 
üzere müttefiklerin niye-
ti bellidir. Doğal olarak, 
verilen sayıların, rakam-
ların hiçbir anlamı yoktur. 
Hal böyle olunca niyetler 
hayata geçirilir ve Trak-
ya, Yunanistan’a verilir. 
Umudunu Amerikan’ın 
desteğine bağlayan Sof-
ya, hayal kırıklığı içinde-
dir. 
Burada yeri gelmiş-

ken bir konuya daha 
açıklık getirmekte yarar 
var. Trakya’yı toprak-
larına katmak isteyen 
Yunanistan’ın bu ko-
nudaki faaliyetleri salt 
diplomatik ve siyasi ka-
nallarla sınırlı değildir. 
İşi şansa bırakmamak 
ya da uluslararası barış 
görüşmelerinde elindeki 

kozu güçlendirebilmek, 
pazarlık gücünü artıra-
bilmek için özellikle Doğu 
Trakya’da Rum çetelerin 
kurulmasına destek verir. 
Daha doğrusu kurdurur. 
Araştırmacı-yazar Ayhan 
Tunca konu ile ilgili olarak 
şunları söylemektedir:
“Tren yollarını Fransız-

lar adına onlar denetler-
ken, kurdukları denetim 
mekanizması ve bu doğ-
rultudaki örgütlenmeyle 
aslında Trakya’nın Doğu 
Trakya’nın içlerine giden 
bir ör örgütlenmenin de 
bir alt yapısını yaratmış-
lar.”
Yrd. Doç. Dr. Türkan 

Doğruöz Dingiloğlu ise 
“bir örnek vermek gere-
kirse Babaeski’de sade-
ce Hıristiyan gençlere 
verilmek üzere Yunan 
askeri Türklüğe karşı 
Türklerle yerli Rumları 
birbirine karşı kışkırtıcı 
tiyatro eserleri sahne-
ye koymaya başladılar. 
Böylece halk arasında 
daha doğrusu yüzyıllar 
boyunca dost yaşamış 
olan halk arasında bir 
ayrımcılık başlamıştı” 
demektedir. 
Yapılan bununla da 

sınırlı kalmaz. Çete ve 
derneklerin gücü, Yunan 
ordusundan terhis edi-
len askerlerin katılımı ve 
sağlanan silah desteğiy-
le her geçen gün artar. 
Araştırmacı-yazar Ayhan 
Tunca bu konuda “Nasıl 
olmuş bu? Selanik’ten 
kalkıyor, İstanbul’a gi-
decek bir trenin güya 
güvenlik içinde geçmesi 
sağlanırken burada gö-
rev alan askerler var. Bu 
askerler zaman zaman 
terhis edildiler duyuru-
su adı altında buralarda 
kalıyor. Terhis ediliyorlar 
Doğu Trakya’da. Ama 
Doğu Trakya da terhis 
edilenler buralarda ka-
lıyor ve yerli Yunanlarla 
derhal bir iş birliğine giri-
yorlar. Tam anlamıyla bir 
örgütlenmedir. Bir işgal 
hazırlığıdır.” 
Bunları, özellikle döne-

min gizli yazışmaların-
dan öğrendiklerini ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Tür-
kan Doğruöz Dingiloğlu, 
konu ile ilgili olarak şun-
ları söylemektedir:
“Bunları özellikle Mus-

tafa Kemal Paşa’nın bu 
dönemde gizli olarak 
göndermiş olduğu bir 
şifreden çok iyi anlıyo-
ruz. Onda deniliyordu ki, 
Kırklareli, Tekirdağ, Ça-
talca, Bursa bölgelerin-
de Yunanlıların kurmuş 

oldukları mavrimira ce-
miyetinden bahsediliyor-
du. Ve bu mavrimira ce-
miyeti görünüşte sadece 
muhacirleri korumak için 
kurulmuş olan onlara 
ilaç, sağlık ihtiyaçlarını 
karşılayacak malzemeler 
yollayan bir Yunan yar-
dım kuruluşu gibi göste-
rilmekteydi. Ama aslında 
tamamen silah ve asker 
sevkiyatı için kullanılıyor-
du. Ve özellikle Kırklareli 
ve Tekirdağ’ında ki Mav-
rimira cemiyetinde ço-
cuklar için izci grupları 

kurulmasına rağmen 20 
yaşındaki gençlerin de 
bulunduğu dikkat çeki-
yordu.”
Türklerin ve Bulgarla-

rın işbirliği yapmaktan 
başka seçenekleri yok-
tur. Ancak hem Türkler 
hem Bulgarlar sorunun 
görüşmeler yoluyla çö-
züleceğine dair safça 
inançlarını korumayı 
hala sürdürmektedirler. 
Ancak bunun bir hayal, 
bir avunma olduğunu iki 
taraf kısa bir süre sonra 
anlayacaktır. Burada yeri 
gelmişken önemli bir ko-
nuya açıklık getirmekte 
fayda var. Türk-Bulgar 
ilişkilerinde olayın tarafı 
dediğimiz Türkler kimdir? 
Ankara mıdır, Trakya mı-
dır yoksa her ikisi midir? 
İsterseniz şimdi bu soru-
ya yanıt verelim ve önce-
likle Trakya’da milli mü-
cadele denince akla ne 
geldiğini, ne anlaşıldığını 
ortaya koymaya çalışa-
lım. Çünkü bunu yapmak 

Türk-Bulgar ilişkilerini 
de anlamamızı sağlaya-
caktır. Kısaca belirtmek 
gerekirse Türk-Bulgar 
ilişkileri önce Sofya ile 
Trakya’da Milli Mücadele 
hareketi arasındaki ilişki 
olarak başlamış, sonra 
Sofya-Ankara şeklinde 
devam etmiştir. 
Trakya’da milli müca-

dele Türkler açısından 
iki döneme ayrılır. Yunan 
işgalinin tamamlandığı 
26 Temmuz 1920 öncesi 
ve sonrası. Bu tarihten 
önce Trakya milli müca-

delenin kontrolü Trakya-
Paşaeli Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti ile Birinci Ko-
lordu Komutanı Cafer 
Tayyar Paşa’dadır. Son-
rası ise Mustafa Kemal 
başkanlığındaki TBMM 
hükümetindedir. İsterse-
niz şimdi Trakya’da milli 
mücadeleye kısaca bir 
göz atalım.
Trakya’da milli müca-

delenin temellerinin atıl-
ması 19 Eylül 1918 son-
rasına dayanır. Belirtilen 
tarihte Bulgar cephesini 
1–2 gün içinde çökmesi 
Doğu Trakya’yı da saldı-
rıya açık hale getirir. Bu 
gelişme üzerine Osmanlı 
Genel Kurmay’ı harekete 
geçer. Birinci Kolorduyu, 
bölgenin savunmasını 
sağlamak amacıyla Edir-
ne vilayetine gönderir. 
Bu arada aynı tarihlerde 
Trakya’nın daha doğrusu 
bölgede Türklerin varlığı 
ve geleceği açısından 
ilginç ve önemli bir ge-
lişme daha yaşanır.1918 

Eylülünün sonuna doğ-
ru Berlin’den dönen Ta-
lat Paşa, Edirne Tren 
İstasyonu’nda şehrin 
ileri gelenleriyle görüşür. 
Onlara, gelecekteki kötü 
günler için halk teşkilat-
ları kurmaları konusun-
da önerilerde bulunur. 
Aynı öneri, günümüzde 
MİT olarak bilinen Teş-
kilatı Mahsusa’nın önde 
gelenlerince de dile ge-
tirilir. Durum anlaşılmış, 
mesaj alınmıştır. İş başa 
düşmüştür. Anlaşılan 
odur ki, Trakyalılar ken-

di göbeklerini 
kendileri kese-
ceklerdir. Öyle 
de olur. Tevfik 
Bıyıklıoğlu’na 
göre, Trakya-
lılar 30 Ekim 
1918’de Mond-
ros Ateşkes 
anlaşmasının 
i m z a l a n m a -
sından hemen 
iki gün sonra 
tarih sahnesi-
ne çıkarlar. 2 
Kasım 1918’de 
daha sonra 
Trakya-Paşaeli 
Müdafaai Hu-
kuk Cemiyeti 
adını alacak 
olan dernek-
lerini kurarlar. 
B u  ko n u d a 
araştırmacı -
yazar Ayhan 
Tunca, “Nerde 
Babaeski’nin 
Kuleli köyünde 
bi samanlıkta 
yani işte bilin-
meyen yanı 

budur. Orda Edirne bele-
diye başkanı Şevket bey 
ve Mehmet Çelebi Aykut 
buradan gidiyorlar Tahsin 
Yolageldi’liyi çağırıyorlar 
bu konuda artık bir ku-
ruluş adımının atılması 
kararı orda veriliyor” de-
mektedir.
M o n d r o s  A te ş ke s 

Antlaşması’nın imza-
lanmasından sonra 
Türkiye’de kurulan ilk 
dernek olan Trakya Pa-
şaeli Cemiyeti, kurucula-
rından Faik Kaltakkıran’a 
göre 7 Kasım 1918’de 
kurulmuş ve 30 Kasım 
1918’de de resmiyet 
kazanmıştır. Amacı ise 
tüzüğünde “ilmi, siyasi, 
medeni vasıtalarla Türk 
Trakya’sının Osmanlı 
camiasından ayrılmama-
sına hizmetten ibarettir.” 
şeklinde ifade edilmiş-
tir. Yrd. Doç. Dr. Türkan 
Doğruöz Dingi loğlu, 
Trakya Paşaeli Cemiyeti 
ile ilgili olarak “Asla silahlı 

bir direniş düşünülmüyor 
bunu sadece çıkaracak-
ları istatistiklerle yaptık-
ları çalışmalarla medeni 
devletlere anlatabilecek-
lerini düşünüyorlar” de-
mektedir. 
Evet, Trakya-Paşaeli 

Cemiyet i ’n in  amacı 
Trakya’nın, Osmanlı 
Devleti’nin bir parçası 
olarak kalmasını sağ-
lamaktır.  Bu amaca 
erişmek için kullanıla-
cak araç ise ilmi, siyasi 
ve medeni vasıtalardır. 
Görüldüğü üzere, silahlı 
direniş ve mücadele ilk 
başlarda yoktur. Cemiyet 
yöneticileri, amaca barış-
çıl yollarla ulaşacakları-
na ve medeni dünyanın 
kendilerine hak verece-
ğine inanmaktadır. An-
cak bu safça inanışın, 
çok da doğru bir yöntem 
olmadığını fazla zaman 
geçmeden öğrenecek-
lerdir. 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’in, 16 Mart 1920’de 
İstanbul’un işgaliyle ger-
çeklerle yüz yüze gelirler. 
Takke düşmüş kel gö-
rünmüştür. Artık barışçıl 
yoldan çözüme ulaşıla-
mayacağı anlaşılmıştır. 
Görülmüştür ki, medeni 
dünya, savunduğu de-
ğerleri, inandığı fikirleri, 
işine gelmeyince hiç tak-
mamaktadır. Bu gelişme 
üzerine Trakya Paşaeli 
Cemiyeti tutum deği-
şikliğine gider. 31 Mart 
1920’de toplanan Lüle-
burgaz Kongresi’nde si-
lahlı direnişe karar verir. 
Ancak silahlı mücadele 
için artık oldukça geçtir. 
Olası bir Yunan işgaline 
karşı organize olmak 
için ne zaman yeterlidir, 
ne de toplumun psikolo-
jisi uygundur. Çünkü bir 
tarafta itilaf devletleri, di-
ğer tarafta İstanbul’daki 
hükümet ve işbirlikçiler 
silahlı direniş için gerek-
li olan maddi ve manevi 
güçleri zayıflatmışlardır. 
Ama umudu hiçbir zaman 
yok edememişlerdir. 
“İkiyüzlü müttefik em-

peryalistler, ulusların 
siyasi özgürlükleri adı 
altında, bütün dünyayı 
bir mezbahaya çevirdi-
ler. Bugün Paris’te bıyık 
altından gülerek milletle-
rarası haydutluğun prati-
ği yapılmaktadır. Bunlar 
memleketleri parçalara 
ayırıp bölerek onları, mil-
letler arası kapitalizmin 
esareti altına atmakta-
dırlar.” 
Dimitır Blagoev

Devamı gelecek sayıda

Dimitır Blagoev

Geçen sayıdan devam
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Hasan Azis: “Oreşarski hükümetinin yerel iktidarla 
daha iyi diyalog içerisinde olmasını umuyorum”

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, “Yeni 
hükümetten beklentileri-
miz yerel iktidarla daha 
iyi diyalog içerisinde ol-
ması ve karşılıklı önce-
liklerin belirlenmesidir. 
Bu hükümetin kurulma-
sıyla bir yandan son yıl-
larda maruz kaldığımız 
idari baskı kaldırılıyor, 
öte yandan devlet büt-
çesinden finanse edilen 
projelerin kazanılmasına 
imkan sunuluyor” diye 
yeni kurulan hükümet 
hakkında yorum yaptı.
Başkanın ifadesine 

göre öyle ya da böyle 
kazanılan projelerin bü-
yük kısmı durdurulmuş 
ve bu da yerel iktidarın 
vatandaşa karşı üstlen-

diği yükümlülükleri yeri-
ne getirmesini engelle-
miştir.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, “Yeni hükümetin 
son zamanlarda şahit 

olduğumuz gibi yerel 
iktidarın olasılı kasten 
kanun ihlalcisi olarak 

gösterilmemesini sağla-
masını bekliyoruz. Yerel 
iktidar sanki olasılı suçlu 
imajını kazandı, şahsen 
benim ağırıma giden bir 
şey.
Önümüzdeki aylarda 

bu durumun değişmesi-
ni umuyorum” diye pay-
laştı. 
Kirkovo Belediye Baş-

kanı Sali Ramadan, Kır-
caali İlinden belediye 

başkanlarına önyargılı 
tutum sergilenmesine 
karşı olduğunu söyledi. 
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat, “Ku-
rumların yerel iktidarla 
iyi diyalog içerisinde ol-
masını, şimdiye kadar 
olan iktidar döneminde 
olduğu gibi ayrımcılık 
yapılan belediyelerin 
olmamasını umuyorum” 
diye yorum getirdi.

Çernooçene’de minikler, Efeler ve 
Martı danslarıyla gönülleri fethetti
Çernooçene Zname 

na Mira ve Minzuhar 
(Kalfalar) Zora anao-
kullarından minikler, 1 
Haziran Dünya Çocuk-
lar Günü ve okul ön-
cesi çocuk gruplarının 
1.sınıfa uğurlanması 
münasebetiyle düzen-
lenen kutlamada veli ve 
misafirlerin bol alkışla-

rını aldı. 
Minikler, şiir okuyup, 

dans oynadılar, şarkı 
söylediler. Çernooçene 
Probuda 1952 Toplum 

Merkezi salonunda ya-
pılan kutlama çok duy-
gulu ve neşeli anlar ya-
şattı. Bu, biraz da çok 
çiçek ve sevgiyle süsle-
nen salondan kaynak-
landı. Zname na Mira 
Anaokulu’ndan çocuk-
ların sunduğu Elmaz 
Apti’nin düzenlemesiyle 
Efeler dansı büyük ilgi 

çekti. 
Zora Anaokulu’ndan 

çocuklar da öğretmen-
leri Gülten Rasim yö-
netmenliğinde hazır-

lanan Martı dansıyla 
izleyicilerin hakkıyla 
alkışlarını kazandı.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman 
konuşmasında iki ana-
okulundaki öğretmenle-
rin büyük emek ve sev-
giyle oyun ve dinlenme 
koşulları sunulan ço-
cukları yetiştirdiklerini 

vurguladı. 
İki anaokulun da mü-

dürü Elmaz Apti, Çer-
nooçene Belediyesi yö-
netimine verdiği destek-

ten dolayı teşekkürlerini 
sundu ve önümüzdeki 
eğitim öğretim yılında 
1.sınıfa gidecek çocuk-
lara başarılar diledi.
Minikler, velilere ana-

okullarında geçen gün-
lerden hatıra olarak ka-
lacak mutlu tebessüm-
lerle dolu resim albüm-
leriyle sürpriz yaptılar. 
Z n a m e  n a  M i r a 

Anaokulu’ndan birkaç 
ay sonra 1.sınıfa gi-
decek 30 çocuğa okul 
çantası hediye edildi. 
Kalan diğer çocuklar 
tatlı ürünlerle sevindi-
rildi. 
Z n a m e  n a  M i r a 

Anaokulu’nda profes-
yonel öğretmen kad-
rosu, yeterlilik derece-
sine sahip hemşireler 
ve yardımcı öğretmen-
lerden oluşan bir ekip 
126’dan fazla çocuğa 
bakıp eğitiyorlar. Bu 
anaokulu Çernooçe-
ne Belediyesi’nde okul 
öncesi eğitim kurum-
ları arasında hakkıyla 
kendi yerini kazanmış 
geleneklere ve prestije 
sahiptir. 
           İsmet İSMAİL

Eğ r i d e re  d e re s i 
yatağını temizleme 
çalışmaları başladı

Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, “Ar-
dino Belediyesi, Eğri-
dere deresi yatağını 
temizleme çalışmala-
rına başladı. Kasaba-
daki dere kesiminin 
yatağı temizleniyor. 
Şu anda derenin su 
seviyesi düşük ve bu 
tür işlemlerin yapıl-
masına imkan veriyor. 
Dere eşikleri güçlen-
dirilecek. Yapılan faali-
yetler, Belediye’nin Afet 
Acil Eylem Planı’nın bir 
parçasıdır” diye belirtti. 

yıldönümünü kutlayan 
kurumu tebrik ederek, 
kültürel alanda yürütü-
len başarılı faaliyetler 
için teşekkürlerini sun-
du. Hasan Azis, “Ömer 
Lütf i Kültür Derneği 
Başkanı Seyhan Meh-
met ile derneğin Mü-
dürü Müzekki Ahmet’e 
kalbi şükranlarımı sun-
mak istiyorum. Çünkü 
onların sayesinde tüm 
zorluklara rağmen Bele-
diye yönetimi ile birlikte 
Kırcaali Belediyesi’nin 
kültür tarihine bir kez 
daha Bulgaristan Etnik 
Topluluklar Festivali’ni 
eklemeyi başardık” diye 

belirtti. 
Daha sonra Ömer Lüt-

fi Derneği çatısı altında 
faaliyet yürüten Kırcaali 
Türk Halkoyunları Top-
luluğu sevilen Çiftetelli 
dansıyla sahne aldı, 
bir kez daha gönülleri 
fethetti. Program yurt 
içinden ve bölgeden 
katılan folklor ekipleri-
nin gösterileriyle devam 
etti. Folklor ve hoşgörü 
gösterileri büyük beğeni 
kazandı, güçlü alkışlarla 
selamlandı. 
Festivale katılan tüm 

ekiplerin yöneticilerine 
teşekkür belgeleri su-
nuldu.

5.  Ulusal  Etn ik 
Topluluklar Festivali 

Yine Coşturdu
1. sayfadan devam

Ardino Belediyesi, sı-
nırları içerisinden ge-

çen nehirlerin iyi bir 
su iletkenliğine sahip 
olması için her yıl yap-
tığı bakım çalışmalarını 
sürdürüyor.
          Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaaliler, Edirne’de Türkçe Olimpiyatlarını izledi
Kırcaali Bölge Müftü-

lüğü, 50 kişilik bir gru-
bun Edirne’de gerçek-
leştirilen Türkçe Olim-
piyatları 11'nci Ulus-
lararası Dil ve Kültür 
Festivali etkinliklerini 
izlemelerini sağladı. 
Grupta din görevlileri-

nin yanı sıra çok sayıda 
Kuran Kursu öğrencisi, 
cami cemaati üyesi ve 
Türkçe sevdalısı yer 
aldı. Müftülüğün bu or-
ganizasyonu artık ikinci 
yıl çeşitli sponsorların 
sayesinde gerçekleş-
mektedir. 
Yolculuk çok keyifli 

geçti. Bölge Müftülüğü 
Vaizi Enver Halil, yol-
culuk esnasında çok 
güzel bir sohbet sundu. 
Kızı Feyza ise ilahiler 
okudu. Edirne’ye varıl-
dığında tarihi Selimiye 
Camii’nde kılınan ikin-
di namazının ardından 
yakınında bulunan Eski 
Cami ziyaret edildi. 
Daha sonra Kır-

caali grubu, Tarihi 
Kırkpınar Güreşleri-
nin yapıldığı Sarayiçi 
Ermeydanı'nda Türkçe 
Olimpiyatları 11'inci 
Uluslararası Dil ve 
Kültür Festivali’ni izledi. 
Burada Bulgaristan’dan 
daha yüzlerce Türkün 
Türkçe Olimpiyatları’nı 
izlemeye geldiğine şa-

hit oldular.
Krumovgrad (Koşuka-

vak) ve Haskovo bölge 
müftülükleri de olmak 
üzere yurt genelinden 
birçok bölge müftülüğü 
birer otobüslük grup-
ların yolculuğunu üc-
retsiz olarak organize 
ettiği anlaşıldı. 
Sunuculuğunu Er-

sin Düzen’in yaptığı 
Festival’e 28 ülkeden 
70 öğrenci katıldı. 
Sağlık Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu’nun 
konuk olduğu etkinlik-
te Edirne Valisi Hasan 
Duruer ve Edirne Be-
lediye Başkanı Hamdi 
Sedefçi de hazır bu-
lundular. Üçü, sahne-

ye davet edilen Türkçe 
Olimpiyatlarına destek 
verenlere birer plaket 
sundu. 
Vali Duruer selam-

lama konuşmasında, 
“Tataristan'dan, Gü-
ney Afrika'ya, Güney 
Kore'den Amerika'ya 
kadar, sevgi dilini, barış 
dilini, gönül dili Türkçe-
yi konuşan okulları gör-
düm. Ben bu okullarda 
Anadolu'nun tertemiz, 
pırıl, pırıl çocuklarını 
gördüm, onları selam-
lıyorum. Bu okullara 
finansörlük yapan, di-
şinden tırnağından ar-
tırarak o esnafları se-

lamlıyorum. Yine Alpe-
ren ruhuyla, bu gençleri 
dünyanın her tarafına 
gönderen, yüce gönül-
lü insanı ufuk ve vizyon 
sahibi insanı selamlıyo-
rum" dedi. 
S a ğ l ı k  B a k a n ı , 

"11'incisini bu akşam 
bu mekanda birlikte 
kutladığımız bu festival-
de sizlerle bir arada ol-
maktan mutluluk duydu-
ğumu ifade ediyorum. 
Burada gönül dostları-
na, okyanus ötesindeki 
gönül dostlarına selam-
lar olsun diyorum" diye 
ifade etti. 
   Resmiye MÜMÜN

sundu. Milletvekillerine 
seslenen Başbakan, 
önümüzdeki haftalar-
da kabinesi tarafından 
ayrıntılı bir program ha-
zırlanacağını söyledi.

Merkezi Sofya'da bu-
lunan danışmanlık şir-
keti Industry Watch'un 
Başkanı Georgi Sto-
ev SETimes'a yaptığı 
açıklamada, Oreşarski 
Planı olarak adlandırı-
lan belgenin ana me-
sajının, hükümetin " 
bütçe dengesi ve har-
camalarda ölçülü bir 
artışı kapsayacak şe-
kilde makroekonomik 
istikrarı sürdürmeye 
çalışması" olduğunu 
ileri sürdü.

Stoev, programda 
Başbakan'ın daha ge-
niş kapsamlı toplumsal 
ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla devlet har-
camalarını yeniden 
yapılandırmayı dikkate 
aldığının da belirtildiği-
ni kaydetti.

Stoev, "Bunu kişi ba-
şına düşen harcama-
nın artırılması yönünde 
bir işaret olarak değil, 
daha çok mevcut kay-
nakların tahsis edilme 
biçiminde bir değişik-
lik olarak yorumlarım" 
dedi.

Önerilen tedbirler-
den biri, hükümetin "fi-
yatlandırma yöntemleri 
ayrıntılı bir şekilde in-
celenip revize edilme-
den önce elektrik fiyat-

Yeni hükümetten 
istikrar sözü

1. sayfadan devam larına yapılacak yeni 
bir zammı" önleyece-
ği şeklinde. Hükümet, 
ilaçları fiyatlandırma 
politikasında değişik-
liklerin yanı sıra ülke-
deki yoksul kesime 
yapılan enerji yardımı 
sisteminin genişletil-
mesi konusunda da 
söz veriyor.

Son yıllarda iki katın 
üzerinde artış kayde-
den işsizlik, ülkenin 
karşı karşıya olduğu 
önemli sorunlardan 
birisi. Yeni hükümet 
"emek piyasası üze-
rindeki etkili tedbirleri 
genişletme ve artan 
işsizliğin etkilerini ha-
fifletme amaçlı geçici 
istihdam için yeni iş 
alanları yaratmaya" 
odaklanacak.

Sofya merkezli Pa-
zar Ekonomisi Ensti-
tüsü baş ekonomist-
lerinden Petar Ganev 
SETimes'a yaptığı 
açıklamada, kabinenin 
tanımlanan sorunlarla 
başa çıkma yolunda 
ne gibi adımlar ata-
cağı konusunda kesin 
bir açıklama olmadı-
ğından, söz konusu 
tedbirlerin kulağa bir 
niyet ifadesi gibi gel-
diğini söyledi.

Ganev, "İş ortamı-
nı kolaylaştırma planı 
kulağa hoş gelmesine 
karşın, telaffuz edilmiş 
belli tedbirler üzerinde 
yorum yapmak zor" 
dedi.

Bulgaristan, 'Hizbullah'ta geri adım attı
Bulgaristan'da geçti-

ğimiz ay göreve gelen, 
Sosyalist Parti öncülü-
ğündeki teknokrat hükü-
met, bir önceki hüküme-
tin tavrından geri adım 
attı. Bir önceki merkez 
sağ hükümet, Burgaz'da 

bir otobüse düzenlenen 
ve beş İsrailli turist ve 
otobüs şoförünün ölü-
müne yol açan saldırı-
dan Hizbullah'ı sorumlu 
tutmuştu.
Bulgaristan Dışişleri 

Bakanı Kristian Vigenin, 
“AB kararının yalnızca 

Burgaz'daki bombalı 
saldırıya bağlanmaması 
gerekir çünkü elimizdeki 
kanıtların kesin olduğu 
görüşünde değilim. Olay-
da Hizbullah parmağının 
bulunmasının olasılık da-
hilinde olduğuna dair be-

lirtiler var, ancak AB için 
önemli sonuçları olacak 
kararları dolaylı bilgilere 
dayandıramayız” dedi.
Vigenin, “Eğer diğer 

vakalardan ciddi kanıt-
lar elde edersek, böyle 
bir karar vermekten geri 
durmayacağız” şeklinde 

konuştu. Bakan, soruş-
turmayı sürdürdüklerini 
ve diğer AB ülkelerini 
haberdar etmeye devam 
edeceklerini belirtti.
Hizbullah'ın terör lis-

tesine eklenmesine yö-
nelik İngiltere'nin bulun-

duğu girişime karşı bazı 
AB ülkeleri, bu girişimin 
Or tadoğu'da istikrarı 
daha da bozacağı yö-
nündeki endişelerini dile 
getirdi.
Reuters'ın aktardığına 

göre bazı diplomatlar 
AB'nin, Hizbullah'ın da 

koalisyonun bir parçası 
olduğu Lübnan ile ilişki-
lerinde sorun çıkacağın-
dan, Suriye'deki iç sa-
vaşın yayılması riskiyle 
karşı karşıya olan ülkede 
durumu daha da zorlaştı-
racağından endişeli.
AB şu ana kadar 

Hizbullah'ın terör örgü-
tü listesine alınmasına 
yönelik olarak İsrail ve 
ABD'den gelen baskıya 
direniyordu. Hizbullah, 
Burgaz'daki saldırıyla 
ilgileri olduğu iddiasını 
yalanlamıştı.
Geçtiğimiz Şubat ayın-

da bir önceki hükümet, 
Burgaz'daki saldırıdan 
Hizbullah'ı sorumlu tut-
muş ve örgüte karşı daha 
sert bir tavır alınmasını 
istemişti.
O dönem muhalefette 

bulunan Sosyalistler, hü-
kümeti aceleci davran-
makla ve ülkeyi gelecek-
teki olası terör saldırıları-
na açık hale getirmekle 
suçlamıştı.
Boyko Borisov başba-

kanlığındaki merkez sağ 
GERB hükümeti, ülke ge-
neline yayılan yoksulluk 
ve yolsuzluk protestoları 
üzerine Şubat ayında is-
tifa etmişti.
                      EurActiv
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Madanlı Müslümanlar Başkan Altepe'yi ziyaret etti
Doğu Rodopların Ma-

dan şehrinde yaşayan 
ve Bursa´da ağırlanan 
Müslümanlar, Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe´ye te-
şekkür ziyaretinde bu-
lundu.
Heykel´deki tar ihi 

başkanlık binasında 
gerçekleşen ziyarete, 
Madan İmamı Hayri 
Hasan ile 30´a yakın 
Madanlı katıldı. Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Türkiye 
dışındaki Müslümanla-
rın güçlü olması için ne 
gerekiyorsa yaptıklarını 
söyledi.Bulgaristan´da 
aralarında Madan ı́n da 
yer aldığı çeşitli bölge-
lerde Müslümanların ne 
tür bir talebi varsa ger-
çekleştirmeye çalıştık-
larını, Bursalı iş adam-

larını Türkiye dışındaki 
Müslümanlar için sefer-
ber ettiklerini belirten 

Başkan Altepe, “Tüm 
hedefimiz, Türkiye dı-
şındaki Müslümanların 
dinlerini ve kültürlerini 
muhafaza etmesi, ge-
lecek nesillere aktara-

rak yaşatmasıdır. Bizi 
güçsüz kılmaya yönelik 
akımların önünde an-

cak güçlü olursak du-
rabiliriz. Bunun için de 
birlik ve beraberliğimizi 
mutlaka sağlamalıyız. 
Çok çalışarak üretir 
hale gelmeliyiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi 
olarak Madan´da her yıl 
çeşitli etkinliklerde bu-

lunduklarını, Madan´ı 
Bulgaristan´da ´dinini 
ve kültürünü yaşayan 
bir bölge´ olarak bildi-
ğini kaydeden Başkan 
Altepe, “Bizler Madan ı́ 

seviyoruz. Çünkü Ma-
dan kendisini korumuş. 
Yaptığımız ziyaretlerde 
bunu görüyoruz. Dinini 
ve kültürünü yaşayan 
Müslümanları görünce 
mutlu oluyoruz. Onun 
için Bulgaristan denin-
ce, benim ilk aklıma ge-
len yer Madan oluyor” 
diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi 

olarak Türkiye dışındaki 
Müslümanlar için eldeki 
imkanlar dahilinde her 
türlü desteği sağladıkla-
rını ifade eden Başkan 
Altepe, bugüne kadar 
olduğu gibi bugünden 
sonra da Madan´a ilgi-
yi esirgemeyeceklerini 
vurguladı. Benzer duy-
guları ve idealleri payla-
şan, aynı dine mensup 
insanlar olarak bunu 
görev bildiklerini ifa-
de eden Başkan Alte-
pe, “İnşallah şimdiden 
sonra hep beraberiz. 
İyi ve kötü gününüzde 
yanınızdayız. Çünkü 
biz dost ve kardeşiz. 

İlk fırsatta bölgenize 
ziyarette bulunacağım” 
şeklinde konuştu.
Madan İmamı Hayri 

Hasan, Başkan Altepe 
sayesinde 3 gündür 
Bursa´da misafir edildik-
lerini söyledi. Bursa´yı 
çok büyük bulduklarını, 
şehrin tarihi ve turistik 
mekanlarını gezdiklerini 
belirten Hasan, “Allah 
razı olsun, başkanımız 
davet ettiler ve geldik. 
Tophane ve Yeşil´deki 
türbeleri, Emir Sultan 
Hazretleri´ni, Karabaş-i 
Veli Tekkesi´ni, çar-
şı ve hanları, Ördek-
li Hamamı´nı gezdik. 
Bursa´yı çok beğendik” 
ifadelerini kullandı. 
Başkan Altepe, ziya-

retin anısına Madan 
İmamı Hayri Hasan´a 
el yapımı bir Bursa bı-
çağı hediye etti. Madan 
İmamı Hayri Hasan ise 
Başkan Altepe´ye, böl-
gelerine has doğal bal 
takdim etti.
        Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın acı hapı: Ataka
Bulgaristan’ın ırkçı 

partisi Ataka, son ge-
nel seçimde yükseliş 
kaydetti ve meclise 23 
milletvekili soktu. 
Bulgaristan’da 1990’lı 

yıllardan bu yana artış 
eğiliminde olan mil-
liyetçi akımlar, son 
dönemlerde siyaset 
sahnesinde de güçle-
nirken, ırkçı saldırılar 
da günlük hayatın bir 
parçası haline geldi. 
Sofya yönetiminin bu 
gruplara karşı gerek-
li tedbirleri almaması 
eleştirilirken, ırkçı eği-
limleriyle bilinen Ataka 
Partisi, bu seçimlerde 
de “Bulgaristan’ı geri 
alalım” sloganıyla seç-
menlerin desteğini ka-
zandı.
Parti lideri Volen Si-

derov, seçim kampan-
yasını ‘Ortodoks daya-
nışma’ sloganı üzerine 
inşaa ederek rey oranı-
nı yüzde 7,3’e yükseltti 
ve Bulgar parlamento-
sunda dördüncü parti 
konumuna ulaştı.
Kovulması Gereken 

İşgalcı: Avrupa
Ataka’nın seçim kam-

panyasında, yabancı 
yatırımcıları ve Avru-

pa elçilerini, ‘kovulma-
sı gereken işgalciler’ 
olarak tarif etmesi, 
Avrupalı politikacıla-
rın da tepkilerine yol 
açarken, geçen hafta 
Avrupa parlamento-
sunda, Avrupa Halk 
Partisi Başkanı Jozepf 
Daul, Ataka’ya sert 
çıktı. “Irkçı, milliyetçi 
ve yabancı düşman-
lığı olan bir partinin, 
Bulgaristan’ı Avrupa 
yolundaki rotasından 
çıkaracağını” dile ge-
tiren Daul, “Ataka’nın 
iktidara ortak olması 
ihtimalini ‘acı hap’ ola-
rak” niteledi.

Siderov’un bugüne 
kadar yaptığı açıkla-
malar ve karıştığı ey-
lemler, Türk toplumu-
nun da büyük tepkisini 
çekmekte. Bulgaristan 
televizyonunda yayın-
lanan “10 dakikalık 
Türkçe haberlerin kal-
dırılması için referan-
dum” isteyen Ataka 
başkanı, Mart 2011’de 
33 bin imza toplayarak 
televizyon yetkilileri-
ne sunmuş ve tek bir 
azınlık lisanında ya-
yın yapmanın yasaları 
ihlâl anlamına geldiğini 
iddia etmişti.
Siderov, Cumhurbaş-

kanı Plevniev’e gön-
derdiği bir mektupla 
“Kırcaali’nin adının 
Delovgrad olarak de-
ğiştirilmesini” istemiş, 
bir grup parti mensubu 
da 2011 yılında baş-
kent Sofya’daki Banya-
başı Camii’nde namaz 
kılan Müslüman cema-
ate saldırı düzenlemiş-
ti. Eylem, büyük siyasi 
ve toplumsal tepkiye 
neden olurken, saldırı 
parlamentoda kınan-
mış, parti içinde de 
bölünme doğurarak 11 
milletvekilinin istifa et-
mesine neden olmuş-
tu.                     KHA

Belediye okullarını 
iyileştirme programı 

kabul edildi
Ardino Belediye Meclisinin, son oturumunda 13 

proje kararı onaylandı. Önemli kararlar arasında 
Belediye’nin Çalışma, Esas ve Usulleri Komisyon-
ları ve yönetim ile Etkileşim Hakkında Yönetme-
likte değişiklikler kabul edildi. 

Yerel Meclis, Ardino Belediyesi’nin Doğru yerin-
de bulunan bir grup yerleşim yerine içme suyu te-

darikine ilişkin projenin finanse edilmesi için aday 
olması kararını aldı. 2013/2014 eğitim öğretim yılı 
için Belediye okullarını iyileştirme programı kabul 
edildi. Meclis üyeleri, Hristo Botev İlkokulunu ka-
patma kararı aldılar. Önümüzdeki eğitim öğretim 
yılı için belediye sınırları dahilindeki koruma altın-
da olan okulların listesini güncellediler.

Belediye Başkanı Resmi Murat’ın önerisiyle 
meclis üyeleri, biokütleden ısı ve elektrik enerjisi 
üretimi için kojenerasyon sistemlerinin yapımına 
ilişkin kararı onayladılar.             Güner ŞÜKRÜ
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Ardino’da Evde Bakım Hizmetleri Merkezi 
projesinin başlangıç konferansı yapıldı
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat’ın 
köy muhtarlarıyla yap-
tığı aylık olağan top-
lantısı çerçevesinde 
Evde Bakım Hizmetleri 
Merkezi projesinin baş-
langıç konferansı yapıl-
dı. Belediye tarafından 
gerçekleştirilen proje, 
İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operas-
yonel Programı gere-
ğince Avrupa Sosyal 

Fonu’nun mali deste-
ğiyle finanse ediliyor. 
Konferansta yerel 

Sosyal Yardım ve İş 
Bürosu Müdürlükleri 
temsilcileri ve vatan-
daşlar hazır bulundu-
lar. 
Projenin maliyeti 239 

934 leva, süresi 16 ay, 
evlerde 12 ay içinde 
saatliğine hizmetler 
sunulacak. 
Mültimedya sunumla 

proje yöneticisi Elvan 
İsmail, projenin ama-
cını tanıttı. Kendine 
hizmet edemeyen ve 
sosyal izolasyon ris-
kinde bulunan kişilere 
evlerinde saatliğine 
bakım hizmeti sunarak 

onurlu yaşam sağlanıl-
ması için sürdürülebilir 
model oluşturulması 
hedefleniyor. 35 hasta 
bakıcısı ve ev işleri yar-
dımcısının 150 kişiye 
sosyal hizmetlerde bu-
lunmaları öngörülüyor. 

Hizmetlerin sunulma-
ya başlamasıyla birlikte 
Evde Bakım Hizmetleri 
Merkezi’nin faaliyeti de 
başlayacak. Merkez, 
ev işleri, sosyal destek 
ve sosyal içerme bakı-
mından yardıma ihtiyaç 

duyan kişilere saatlik 
hizmet sunacak. 
Kuruluşun planladığı 

faaliyetler, hedef grup-
ların bağımsızlığını art-
tırmak ve hayatlarını 
tek başına planlama ve 
yönetmek için gerçek 
fırsatlar sağlayacak. 
Başkan Resmi Murat, 

sosyal projenin faydalı 
olacağına kanaat ge-
tirdi. Sayın Murat, “Bu 
projeler gereksinim 
olduğu için önemlidir. 
Onların sayesinde is-
tihdam sağlanılıyor. 
Bir yıl boyunca engelli 
kimseler ve yaşlılar iyi 
bir hizmet görecek” 
dedi. Başkan, Belediye 
yönetimi projenin bir yıl 
daha sürdürülmesi için 
sorumluluk aldığını be-
lirtti.
       Güner ŞÜKRÜ

Oktay Enimehmedov’un tutuklu yargılanmasına karar verildi
Sofya Şehir Mahkeme-

si, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Onursal 
Başkanı Ahmet Doğan’a 
karşı silahlı saldırı teşeb-
büsünde bulunan Oktay 
Enimehmedov’un tutuklu 
olarak yargılanmasına 
karar verdi. Oturumda 
Oktay’ın tutuklu bulunan 
hücrede dinlendiği ortaya 
çıktı. Fakat tutukluya kar-
şı uygulanan özel istih-
barat tekniklerinin (SRS) 
tam olarak kanuna göre 
yapılmadığı için hakemler 
ancak bir bölümünü delil 
kabul etti.
Yargılama şekli hakkın-

da yapılan oturum SRS 

kullanıldığı için kapalı 
geçti. Doğan’a saldıran 
gencin gözaltında bulun-
duğu ilk 2 ay içinde din-
lendiği ortaya çıktı. Mah-

keme, hücrede tutulan 
Oktay’ın dinlenmesinin 
kısmen yasa dışı olduğu-
na karar verdi, soruştur-
ma savcısı İliyan Toçev 

ise neden dinlenmenin 
dışındaki başka soruş-
turma teknikleri kullanıl-
madığı hakkında yorum 
yapmaktan kaçındı. Sav-
cı, “Ancak bu şekilde delil 
toplanacağını düşündüm. 
O sırada ancak dinlenme 
tekniği kullanılarak delil 
toplanılacağına karar ve-
rildi” diye izah etti. 
Savcı, Oktay’ın sipariş 

üzerine veya bir suç orta-
ğı ile hareket ettiğine dair 
delil bulunamadığını kay-
detti. Fakat aynı zaman-
da imkan bulduğu halde 
başladığı işi tamamlamak 
istediğini belirtti. 
            Kırcaali Haber

Islah çalışmaları yapılan 
Çernooçene Deresi 
kesimi hizmete açıldı

Çernooçene (Yeni Pazar) Belediye Başkanı Aydın 
Osman, yapı kullanma izin belgesi alınmasının ardın-
dan köy deresinde ıslah çalışmaları yapılan kesimin 
resmi olarak açılışını yaptı. 

Açılışta hazır bulunan Belediye memurları, Meclis 
üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlara hitaben Ay-
dın Osman, projeyi gerçekleştirmekle yerleşim yeri-
nin merkez kısmında olasılı taşkınların önlenmesinin 
amaçlandığını kaydetti. 

Proje kapsamında Çernooçene Deresi’nin 135 met-
relik bir kesimini kaplayan çelik konstrüksiyondan bir 
köprü, 180 metre uzunluğunda da bir su kanalı ku-

ruldu. 
Proje, Bölgesel Kalkınma Programı’nın ”Küçük Bele-

diyelerde Taşkınların Önlenmesi İçin Küçük Ölçüdeki 
Önlemleri Destekleme” şeması üzere Bölge Kalkınma 
Avrupa Fonu tarafından finanse edildi.

Çernooçene Belediyesi’nin proje tasarısı 2011 yılın-
da onay aldı, proje sözleşmesi ise 2012 yılında imza-
landı. Proje, 1 yıl süre içinde gerçekleştirildi. 

1. sınıfa gidecek çocuklara okul çantası hediye edildi
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
Daskalovo, Gabrovo, 
Lyaskovo, Çernooçene, 
Komuniga, Minzuhar ve 
Jitnitsa köyleri anaokulla-
rında okul öncesi hazırlık 
gruplarından 72 çocuğa 
bizzat birer okul çantası, 
diğerlerine ise tatlı ürün-
ler hediye etti.

Girişim 1 Haziran Dünya 
Çocuk Günü ve okul ön-
cesi hazırlık gruplarından 

çocukların 1.sınıfa uğur-
lanması sebebiyle ger-

çekleştiriliyor. 
Minikler, şiir okuyup, 

çeşitli sahne oyunları ve 
dans oynadılar, şarkı söy-

lediler. 
Çocuk bayramı 

çok duygusal ve 
neşeli anlara se-
bep oldu.

Minikler, öğ-
retmenleri sa-
yesinde büyük 
sevgiyle kutlama 
programı hazır-

lamışlardı.
Tüm anaokullarından 

çocuklar, başarıyla çeşitli 
masal kahramanı rolüne 
büründüler ve anne ba-
balarına güzel duygular 
yaşattılar. 

Anneler, çocuklarının 
gösterilerine sevinerek, 
aslında ne kadar yetenekli 
olduklarına şaşırdılar.

Çernooçene Belediye-
sindeki çocuk kurumla-
rında toplam 285 çocuk 
eğitim görüyor.

               İsmet İSMAİL
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Bakan Ademov, sosyal yardımların ancak eğitim karşılığında verilmesini planlıyor
Yeni Çalışma ve Sos-

yal Politika Bakanı Ha-

san Ademov, uzun sü-
reli işsizlerin olmaması 
için sosyal yardım siste-
minde tamamen reform 
yapılmasını öngörüyor. 

Bakan, şimdiye kadar 
olduğu gibi geçici istih-

dama karşılık değil de, 
okuma yazma öğretimi 
ve meslek eğitimi alan 
işsizlere sosyal yardım 
verilmesinin düşünüldü-

ğünü açıkladı. 
Bakan, sosyal yardım-

lar çoğu hallerde eği-
timsiz ve düşük eğitim-
li, meslek sahibi değil 
ve çalışma alışkanlığı 
edinmemiş kimseler-

dir ki, bu yüzden işgü-
cü piyasasına entegre 
olamayanlara değil de, 
gerçekten ihtiyaç sahi-
bi olanlara erişmelidir” 
diye izah etti. Sayın 
Ademov’un ifadesine 
göre sosyal yardımla-
ra güvenerek geçimini 
sağlamayı alışkanlık 
edinenler ancak bu 
şekilde bu durumdan 
çıkabilirler. 
Ademov, işsizlik soru-

nuna çözüm bulunma-
sının sadece Sosyal 
Politika Bakanlığı’nın 
yükümlülüğü değil, Eko-
nomi Bakanlığı’nın da 
bu konuda aktif çalış-
malarda bulunması ge-
rektiğini belirtti. Bakan, 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin faaliyetini 
genişletmesine belli 
başlı engellerin olduğu 
için iş kanunlarının aci-

len gözden geçirilmesi 
gerektiğini paylaştı. Ha-
san Ademov, “Kanun-
ların esnek istihdam 
uygulamaları, saatlik iş 
ve daha kolay işe alma 
ve kendine iş kurma 
prosedürleri garanti et-

mesi gerekir. Devlet iş 
dünyasını engellemek-
ten vazgeçerse, baskı 
yapmazsa, onun tek 
başına sorunları halle-
deceğine inanıyorum” 
diye kaydetti. 
         Kırcaali Haber

Engelliler, Edirne Birinci Uluslararası 
Tekerlekli Sandalye Yürüyüşü’ne katıldı

Edirne’de düzenlenen 
1. Uluslararası Tekerlekli 
Sandalye Yürüyüşü’ne 
katılan Bulgaristan En-
gelliler Derneği (SİB) 
Kırcaali Bölge Şubesi 
temsilcileri altın madalya 
ve plaketlerle döndüler. 
SİB Kırcaali Bölge Şube-
si Başkanı Şenay Bekir, 
Edirne Bedensel Engel-
lileri ve Ailelerini Koruma 
Yardımlaşma Derneği’nin 
daveti üzere teşkilatın 14 
temsilcisinin uluslararası 
yarışmada yer aldıklarını 
bildirdi. 
Şenay Bekir, Olimpik 

Gün Yürüyüşü kapsamın-
da yürüme özürlü olanlar 
için çeşitli etkinlikler dü-
zenlendiğini belirtti. Elle 

kullanılan veya mekanik 
hareket eden tekerlekli 

sandalyede olan engel-
liler ve yürümelerinde 

daha az derecede özürlü 
olanlar iki gruba ayrıla-
rak yarıştılar. Yarışmaya 
Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristan’dan 100’den 
fazla engelli katıldı. Olim-
pik Gün Yürüyüşü’ne SİB 
Kırcaali Şubesi’nden 
başka, derneğin 13 Bur-
gas temsilcisi de katıldı. 
Engellilerin Edirne’de 
yapılan uluslararası ya-
rışmaya katılımı T.C. 
Filibe Başkonsoloslu-
ğu aracılıyla ve Kırcaali 
Belediyesi’nin maddi ve 
manevi desteğiyle ger-
çekleşti. 
           Kırcaali Haber

Rezaç köyünde yağmur duası yapıldı
Veliko Tırnovo’nun Zla-

taritsa Belediyesi’nin Re-
zaç (Sünnetçiler) köyün-
de yağmur ve bereket 
duası yapıldı. Dini mera-
simde konuk olarak Veli-
ko Tırnovo Bölge Müftüsü 
Turhan Mehmet, Bölge 
Müftülüğü Vaizi Süley-
man Masurev, bölge 
imamları ve davete icabet 
eden başka konuklar yer 
aldılar. Yağmur duasının 
başında Bölge Müftüsü 
Turhan Mehmet konuş-

ma yaptı. Ardından Bölge 
Vaizi bir vaaz verdi. Daha 
sonra bölgeden imamlar 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler 

ve mevlit okudular. İbadet 
başta Bölge Müftüsü ol-
mak üzere hep birlikte 
edilen duayla sona erdi.

Mezuniyet sınavlarında çok 
iyi başarılar elde edildi

Kırcaali Bölge Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, “Kır-
caali bölgesinde bu yıl liseden mezun olanlar mate-
matik mezuniyet sınavında mükemmel başarı elde 
ettiler. Sınava giren toplam 172 mezundan yüzde 
68’i tam not aldı. Tek bir orta ve zayıf not yok” diye 
bildirdi. 

Kolev, “Bulgar Dili ve Edebiyatı mezuniyet sınavın-
da da lise mezunları iyi başarı elde ettiler. Ortalama 
pekiyi 4.60 notu çıkardılar. Sınava toplam 1455 öğ-
renci girdi. Onlardan yüzde 12’si veya 69’u zayıf not 
çıkardı. Orta 3 notunu 175, iyi 4 notunu 426, pekiyi 5 
notunu 404 ve tam 6 notunu sınava girenlerin yüzde 
26’sı veya 365 öğrenci aldı” diye kaydetti. 

Bölge Eğitim Müdürü, “Biyoloji mezuniyet sınavında 
da lise mezunlarımız çok iyi başarı elde ettiler. Sınava 
532 öğrenci girdi. Ortalama pekiyi 5,45 notu alındı. 
Zayıf notlar sadece 2 veya yüzde 0,26. Orta notunu 
14, iyi notunu 30, pekiyi notunu ise 137 mezun aldı. 
Tam 6 notunu 263 veya yüzde 65, 6’sı kazandı. Coğ-
rafya ve ekonomi dersi sınavından ortalama pekiyi 
4,53 notu alındı. Sınava 544 öğrenci girdi. Zayıf notlar 
20 veya yüzde 5’in altında bulunuyor. 55 mezun orta, 
152 iyi, 235’i ise pekiyi notu aldı. Tam 6 notunu yüzde 
15’i veya 76 mezun kazandı” diye bilgi verdi.

Türkçe Olimpiyatları’nın şarkı 
finali şampiyonu Bulgar oldu
Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) 

tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Dil ve Kültür 
Festivali' kapsamında bu yıl 11’incisi yapılan Türkçe 
Olimpiyatları'nın şarkı finalinin şampiyonu Bulgaris-
tan oldu.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda renkli gö-
rüntülere sahne olan final gecesinde Bulgaristan’dan 
Martin Yordanov şarkı kategorisinde altın madalya-
nın sahibi oldu. Şampiyonun ödülünü Ajda Pekkan 
verdi. Şarkı kategorisinde Azerbaycan’dan Ayhan 
Bunyadzade ikinci ve Filipinler’den Guınevere Ca-
macho üçüncü oldu.

Ödül töreninden sonra duygularını dile getiren 
şarkı finali şampiyonu Yordanov, bu şampiyonluğun 
kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve çok mutlu 
olduğunu söyledi. Kendisine gösterilen ilgiden çok 
memnun kaldığını da dile getiren Yordanov, bu ödü-
lün ülkesine ve ailesine hediye ettiğini kaydetti.

11. Türkçe Olimpiyatları Şarkı Finali’ne, Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Final gecesini 
spor, siyaset ve sanat dünyasından da seçkin bir 
davetli kitlesi izledi.

Ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay başkanlığın-
daki şarkı finalinin jüri üyeleri arasında Ajda Pekkan, 
Muazzez Ersoy, yapımcı Birol Güven, Hamdi Alkan, 
Sinan Akçıl, Fatih Kısaparmak, Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin gibi isimler yer 
aldı.

Şarkı finali dünya çocuklarının hep birlikte ses-
lendirdikleri ‘Yeni bir dünya kuruyorlardı’ şarkısıyla 
noktalandı.                                     Kırcaali Haber
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Eski tiyatro sanatçısı Nurettin Mehmet, 
Çokkültürlü Kişi ödülünü aldı

Kırcaali KRIG Sanat Gale-
risinde eski tiyatro sanatçısı 
Nurettin Mehmet’in yaratıcı 
özgeçmişini tanıtan “Bir Aktö-
rün Hayatı” sergisinin açılışını 
Belediye Başkanı Hasan Azis 
yaptı. 
Etkinlik, Kırcaali Belediyesi 

ve KRIG Sanat Hareketi’nin 
düzenlediği Çokkültürlü Şehir 
girişimi kapsamında gerçek-
leşti. Açılış töreninde resmi 
konuklar arasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis 
de hazır bulundu. Etkinlik, 
Kırcaali’deki siyaset ve sanat 
camiasını bir araya getirdi. 
“Bir Aktörün Hayatı” ser-

gisi, aktörün 1956 yılında 
Yüksek Tiyatro Sanatları 
Enstitüsü'nün (VİTİZ) Türk-
çe Bölümü’ne Prof. Vladimir 
Trifonov’un sınıfına kabul 
olunduğu zamandan 1984 
yılında Kırcaali Devlet Drama 
ve Kukla Tiyatrosu’ndan ay-
rıldığı zamana kadar hayatını 
tanıtan 90 fotoğraf ve belgeler 
içerir. Aktörün özel arşivinden 
seçilen fotoğraflar, oyuncunun 
hayat hikayesinin yanı sıra 
Kırcaali Türk Tiyatrosu’nun 
tarihini de gösteriyor. 
Yaklaşık 50 oyun tanıtılıyor. 

Ayrıca Nurettin Mehmet’in 
1957 yılında yazdığı ve 
Bulgaristan’ın onlarca köy 
ve kasabasında sunulan 150 
temsille rekor elde edilen “Sı-
nırsız Aşk” oyunundan sah-
neler gösteriliyor. 
KRIG Sanat Hareketi Baş-

kanı Radost Nikolova yaptığı 
selamlama konuşmasında, 
bu yıl altıncı kez düzenlenen 
Çokkültürlü Şehir girişimi 
programında yer alan etkin-
liklerin Kültür Ufukları başlığı 
altında gerçekleştirileceği-

ni kaydetti. Farklı kültürleri 
temsil eden Kırcaali ve yurt 
içinden çeşitli yaratıcıların ta-
nıtılacağını belirtirken, bunun-
la Kırcaali’nin çok kültürlülü-

ğün temeli üzerine modern 
bir şehir olarak geliştiğinin 
gösterilmesinin amaçlandı-
ğını paylaştı. Bu yıl ilk kez 
geleneksel olması planlanan 
Çokkültürlü Kişi ödülünün Nu-
rettin Mehmet’e Kırcaali’deki 
toplumsal hayatta oynadığı 
rolü için verileceğini belirtti. 
Bir sanatçının yaşadığı şehri, 
toplumu, siyaseti, hatta dün-
yayı değiştirebileceğini ka-
nıtladığını ileri sürdü. Nuret-
tin Mehmet’in özel arşivinin, 
Kırcaali Devlet Tiyatrosu’ndan 
eski meslektaşlarının bağış-
layacağı arşivlerle birlikte bir 
fon oluşturulacağını açıkladı. 
Bu fonun 2020 yılında tiyat-
ronun 60. kuruluş yıldönümü 
için kuruma teslim edileceği 

anlaşıldı. 
Diploma ve plaketten ibaret 

Çokkültürlü Kişi ödülünü Nu-
rettin Mehmet’e sunan  Baş-
kan Hasan Azis, yaklaşık 10 

yıldır kendisiyle tanıştığını ve 
büyük saygı beslediğini dile 
getirdi. Sanatçıya bu ödülün 
yaratıcılığı ve çok kültürlülü-
ğün gelişmesine katkı sağ-
ladığı için verildiğini açıkladı. 
Başkan, Kırcaali’de mutlaka 
çok sayıda çokkültürlü kişile-
rin olduğunu ve özellikle her 
türlü sanatla uğraşanların bu 
ödüle layık olduklarını kay-
detti. Sayın Azis, Çokkültürlü 
Kişi ödülü girişiminden dola-
yı KRIG Sanat Hareketi’nden 
ortakları tebrik etti. Nurettin 
Mehmet’in birkaç sözle ta-
nıtılamayacağını söyleyen 
Hasan Azis, onun uzun ömrü 
ve profesyonel iş yaşamında 
kendini ispatladığını kaydet-
ti. Gerekse bir tiyatro oyun-

cusu, gerekse Büyük Millet 
Meclisi’nde milletvekili, ge-
rekse bir toplumcu ve İstikbal 
Vakfı Başkanı olarak daima 
başarı gösterdiğini ileri sürdü. 

Başkan Azis, sık sık Sayın 
Mehmet ile Kırcaali’nin so-
runlarının çözümü hakkında 
görüştüklerini ve daima fikir-
lerine önem verdiğini paylaştı. 
Sanatçının toplumsal hayatta 
aktif rol almak için çaba sarf 
ettiğini vurguladı. 
Nurettin Mehmet, serginin 

düzenlenmesi için KRIG Ha-
reketine teşekkür etti. İnsanlar 
arasında etnik, dil ve profes-
yonel faaliyetler bakımından 
ayrım yapılmaması gerektiğini 
vurguladı. Her insan Allah’ın 

yarattığı gibi kabul edilip sevil-
mesi gerektiğini belirtti. Hristo 
Botev’in Benim Duam şiirini 
söyleyen sanatçı, şairin duası 
olduğu gibi her zaman toplu-
ma faydalı olmaya çalıştığını 
ifade etti. Dobriç’te dünyaya 
gelen sanatçı, Kırcaali Devlet 
Tiyatrosu’na atanınca tiyatro 
müdürü Teofana Tekelieva ile 
çalışmaktan memnun olduğu-
nu ve Kırcaali’de yaşamaya 
karar verdiğini paylaştı.
Nuredin Mehmet’in 1990-

1991 yıllarında 7. Büyük Mil-
let Meclisi’nde Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’ni temsilen 
milletvekili olduğu dönemden 
meslektaşı eski Kırcaali Mil-
letvekili Yaşar Şaban da sa-
natçının sergisini tebrik etti. 
Sofya’da birlikte oldukları za-
man sanatçının rahmetli eşi 
Anife teyzenin onlara sık sık 
fasulye çorbası pişirdiğini, o 
sıralarda Anayasa’nın hazır-
lanıp kabul edildiğini ve çokça 
gecenin geç saatlerinde eve 
döndüklerini anlattı. Nurettin 
Mehmet’in sadece sahnede 
değil, hayatta da bir artist ol-
duğunu vurguladı. 
Sanatçının seyircilerin dı-

şındaki çevresinde bulunan 
herkesin dikkatini çekmeyi 
başardığını ifade eden Şa-
ban, onun daima güler yüzlü, 
tatlı dilli, karizmatik ve çok iyi 
bir insan olduğunu belirtti. 
Her zaman da böyle olması-
nı diledi. 
Resmi açılıştan sonra sergi-

ye gelen herkes galeride veri-
len resepsiyona katıldı. 


