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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temeli atıldı
Çevre ve Su Baka-

nı İskra Mihaylova ile 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif, kasa-
banın atıksu arıtma tesisi 
kurulmasına ilişkin proje 
çalışmalarının temelini 
attılar. Kasaba parkında 
açık sahnede düzenle-
nen törende Kırcaali Va-
lisi Biser Nikolov, İzmir 
Menderes Belediye Baş-
kanı Ergün Özgün, Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat 
da yer aldılar. Bu şekilde 
başlatılan Momçilgrad 
Belediyesi’nin Su ve Ka-
nalizasyon Şebekesinin 

Onarımı, Modernleştiril-
mesi ve Tamamlanması 
ve Atıksu Arıtma Tesisi 
Kurulması projesinin ge-
lecek yıl Kasım ayında 
tamamlanması gerekiyor. 
İnşaat denetimi Nadya 
Petkova tarafından ger-
çekleştirilecek. 
Törende konuşan Ba-

kan Mihaylova, “Bu tür 
bir projenin hazırlanma-
sı zor olsa gerek, büyük 
çaba ve sabır gerektiri-
yor. Momçilgrad’da 10 
bin kişinin yaşam kali-
tesinin iyileştirilmesi için 
daha çok projeler ger-
çekleştirilecek. Bu proje 
yatırım yapmanın nasıl 

bir anlam taşıdığını göz-
ler önüne seriyor. Bizim 
amacımız her bir Bulga-
ristan vatandaşı  Avrupa 
Birliği’nin desteğini his-
setmesidir. Momçilgrad 
Belediyesi’nin yönetimi-
ni ve ayrıca önceki Be-
lediye Başkanını da bu 
büyük projenin gerçek-

leşmesi için verdikleri 
çabalar için tebrik etmek 
istiyorum. Momçilgrad’da 
asıl bundan öte daha 
çok projeler gerçekleş-
tirileceğinden eminim ” 
diye kaydetti. Bakan, su 
ve kanalizasyon işletme 
kurumlarının durumları 
meclis gündeminde ol-

duğunu vurguladı. Mi-
haylova, “Hükümet Su 
Yasalarında değişiklikler 
yaparak, devlet, beledi-
ye su ve kanalizasyon 
işletmelerinin rolünü 
belirlemelidir. Bakımın 
kendi yapılması sistemi-
ne geçilirse, ülkenin bazı 
bölgelerinde suyun aşırı 

derecede pahalılaşma-
sına sebep olacak ve en 
riskli sosyal gruplar su 
fiyatlarını ödeyemeye-
cekler” diye altını çizdi. 
Bakan Mihaylova, ülke-
de katı atık depolarla 
ilgili acil önlemler alın-
ması gerektiğini belirtti. 
“Devlet, AB tarafından 
ceza alma eşiğinde ve 
bu da gelecek program-
lama döneminde çevre 
sektörüne daha ciddi 
yatırımlar yapılmasını 
gerektiriyor” dedi. Atık-
lardan zarar gören özel 
mülk sahipleri tarafından 
itiraz edilen kapasitesini 
aşmış Kırcaali’deki katı 
atık deponun durumun-
dan haberdar olduğunu 
söyledi. 
Başkan Akif Akif, tüm 

proje ekibine ve şim-
di 42. Millet Meclisinde 
milletvekili olan önceki 
Belediye Başkanı Erdinç 
Hayrullah’a atıksu arıtma 

Devamı 3’de

Kırcaali Haber Gazetesi’nden iftar yemeği
Kırcaali Haber Gazetesi 

dün akşam Kırcaali Mer-
kez Camii önünde kuru-
lan iftar çadırında iftar 
yemeği verdi. Beşincisi 
düzenlenen bu anlamlı 
organizasyona 70’den 
fazla kişi katıldı. 

İftar yemeğinin bir de 
onur konukları vardı. 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosu Şener 
Cebeci ve Edirne Valiliği 
Balkan Danışmanı Fah-
ri Tuna da bizzat iftara 
katıldılar. Konuklar ara-
sında yer alan Yüksek 
İslam Şura Başkanı Şa-
banali Ahmet, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği Başkanı Sey-
han Mehmet ve bölgeden 

bazı işadamları da yeme-
ğe katıldı. 

Sayın Şener Cebeci ko-
nuşmasında, “Burada if-
tar açmaktan son derece 
mutluyum. Önümüzdeki 

hafta 23 Temmuz Salı 
akşamı biz de Başkon-
solosluk olarak yine bu-
rada sizlere iftar yemeği 
vermek istiyoruz, hepiniz 
davetlisiniz” dedi.

Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, 
tüm Müslümanlar adına 
Allah’a ve bu güzel orga-
nizasyonu yapan herkese 
şükranlarını sundu. 

Sebahat AHMET
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Bulgaristan Türkleri, 
Türk Kurtuluş Savaşı’na 
her türlü desteği verir. 
Bir kısmı silahlı müca-
dele verirken; bir kısmı 
silah, cephane temini ve 
bunların ulaştırılmasını 
üstlenir. Kısaca herkes 
olanakları ölçüsünde 
bu kavgadaki yerini 
alır. Konu ile ilgili olarak 
Doç. Dr. İbrahim Yalı-
mov, şunları söylemek-
tedir: “Bulgaristan Türk-
leri Anadolu hareketine 
yardım kampanyası 
başlatıyor ve bir yardım 
kongresi kuruyorlar. 
Bu kongre çok çeşitli 
yönlerden malzeme ve 
para topuıyor. Bulgaris-
tan parlamentosunda’ki 
Türk asılı milletvekilleri 
para topluyor aynı za-
manda silah toplayarak  
Türkiye’ye gönderiyor-
lar. Bunun dışında  ho-
calar da bu işe katılıyor. 
Camilerde çeşitli biçim-
lerde kurban derilerinin 
satılışından elde edilen 
para ve zekât fitrele-
ri bu kuruma topluyor,  
diğer  taraftan da halk 
arasında para toplanı-
yor. Bunlar  Türkiye’ye 
gönderiliyor. Aynı za-
manda parlamentoda-
ki Türk milletvekilleri 
Bulgaristan’da elçilikleri 
bulunan batı ülkelerine 
bir deklarasyon gönde-
riyorlar. Bu deklarasyon-
da Anadolu’da yürütülen 
ulusal kurtuluş hareke-
tinin haklı bir hareket 
olduğunu ve aynı za-
manda da bu hareketin 
desteklenmesini ileri sü-
rüyorlar. Kısaca net ola-
rak söylemek gerekirse 
bu dönemde Bulgaristan 
Türkleri ve Müslümanla-
rı bir bütün olarak temel 
siyaseti Anadolu’da des-
tekliyorlar.”
Araştırmacı-yazar Rıd-

van Tümenoğlu da konu 
ile ilgili olarak, “Köylere 
kadar, en ücra köyle-
re kadar belli miktarda 
paralar toplanıyor. Yani 

bu giysiye kadar giden 
yardımlar var. İşte hani 
bizim tekâlifi milli emirle-
rinde çorap felan bahse-
deriz bunun bir benzeri 
Bulgaristan’da doğal 
olarak, bir emir olmadan 
halkın kendi isteği ile 
sağlanıyor. İşte bir ordu-
nun ihtiyacı olabilecek 
para yardımlarının yanı 
sıra aynı yardımlarda da 
işte çorabıdır elbisesidir. 
Aklınıza gelebilecek her 
şeyin toplandığını biliyo-
ruz” demektedir.
Türk Kurtuluş Sava-

şına sahiplenme, onu 
kendi kavgası olarak 
görme konusundaki 
en ilginç örneklerden 
biri Aydos’un Çavdar-
lık yani Rıjitsa köyünde 
yaşanır. Kızılay’a yar-
dım toplamak için köye 
giden heyete, Osman 
Ağa öküzünün birini ve-
rir. Kendisine “çiftini ne 
ile süreceksin” diye so-
rulunca, “bugün Anava-
tanı düşünmeliyiz, yarın 
çift zamanı gelince de 
onu düşünürüz” der. 
Evet, şimdi yeri gelmiş-

ken Türkiye - Bulgaris-
tan ilişkilerine bir virgül 
koyalım ve bu dönem-
de Bulgaristan Türkle-
rinin yaşamına kısaca 
bir göz atalım. Türk 
- Bulgar ilişkilerinin iyi 
seviyede seyrinin, Bul-
garistan Türklerinin ya-
şamında da etkisi olur. 
Stamboliyski hükümeti, 
belki siyasi ve ideolojik 
gerekçelerle, belki Tür-
kiye ile ilişkilere katkıda 
bulunacağı inancıyla, 
belki Nöyi anlaşması-
nın azınlıklar konusun-
da getirdiği sınırlamalar 
nedeniyle, belki de tüm 
bunların hepsinin dayat-
masıyla Türklere, ko-
lektif azınlık haklarının 
kullanılması konusun-
da çok büyük destekte 
bulunur. Bunun ilk ör-
neğini, Çiftçi Partisi’nin 
örgütlenmesine yönelik 
getirilen öneride görü-
rüz. Konu ile ilgili olarak 
Doç. Dr.İbrahim Yalımov 
şunları söylemektedir: 
“Türklerin yaşadığı köy-
lerde Türk çiftçi parti 
yerel teşkilatları kurul-
sun karma köylerde ise 
zaten orada çiftçi parti-
sinin örgütleri var Türk-
ler onlara katılsın fakat 
katılır katılmaz o yerel 
yönetimde Türklere de 
yer verilmelidir diyor 
Stamboliyski.”

Çiftçi Partisi Hükü-
meti, Türklerin kültürel, 
ekonomik, sosyal konu-
larda yaşadığı sorunları 
çözmek ve ayrımcılığı 
ortadan kaldırmak için 
çaba gösterir. 21 Tem-
muz 1921’de Bulgar 
Milli Eğitim yasasında 
yapılan değişiklikle Türk 
eğitimi lehine birçok ye-
nilikler gerçekleştirilir. 
Milli Türk Mektepleri 
kurulur. Ayrıca ayakta 
kalabilmeleri için eko-
nomik katkı sağlanır. 

Doç. Dr.İbrahim Yalı-
mov bu konuda şunları 
söylemektedir. “Kısaca 
Aleksandır Stanboliyski 
döneminde Türk okulla-
rının sayısı artıyor, orda-
ki öğrencilerin de sayısı 
artıyor. Öğretmenlerin 
öğretmenleri daha iyi 
hazırlaya bilmek için 
her yaz yaz kursları 
düzenleniyor. Muallim 
mecmuası adında dergi 
çıkarılmaya başlanıyor. 
Orda pek uzun ve derin 
konular ele alınıyor. Yeni 
gazeteler yayınlanmaya 
başlıyor. Siyasi alanda 
Aleksandır Stamboliys-
kinin yaptığı her şeyden 
önce tüm bölgelerinde 
kaymakam yardımcı-
sı tayin ediyor, Türkler 
mahkemelere sekreter 
tayin ediliyor.” 
Nerden nereye? Türk 

okullarının var olduğu 
bir geçmişten Türkçe 
eğitimin bile baskı al-
tına alındığı, Türklerin, 

göstermelik bazı örnek-
ler dışında bürokrasi-
den dışlandığı, Türkçe 
konuşmanın kısıtlandığı 
günümüze... 
1920 yazı… Bir tarafta 

yenilgi ve acılar, diğer 
tarafta ise bitmek bil-
meyen isyanlar. Evet, 
1920 yazı Türk Ulusu 
için sıkıntılarla dolu bir 
dönemdir. Trakya’da 
bozgun ve on binlerin 
Bulgaristan’a sığınma-
sından sonra 10 Ağus-
tos 1920’de tüm ulusun 

geleceğini etkileyen bir 
olay yaşanır. İtilaf dev-
letleri ile Osmanlı Devle-
ti arasında Anadolu’nun 
parçalanmasının se-
nedi olan Sevr Antlaş-
ması imzalanır. Ancak 
Ankara’dan; Mustafa 
Kemal liderliğindeki 
TBMM Hükümeti’nden, 
Türk ulusunun idam fer-
manı olan bu antlaşma-
nın kabul edilmeyeceği 
güçlü ve kararlı bir sesle 
dünyaya duyurulur. Müt-
tefikler Servi, Ankara’ya 
da kabul ettirmek için 
Yunan ordusunu devre-
ye sokarlar. Başlayan iş-
gal harekâtı beklenenin 
tersi bir şekilde sonuç-
lanır. Eskişehir’i almayı 
hedefleyen Yunan or-
dusu 10 Ocak 1921’de 
İnönü cephesinde hiç 
beklemediği bir sonuçla 
karşılaşır. Türk ordusu 
karşısında yenilip geri 
çekilir. Bir tarafta telaş, 
korku ve şaşkınlık diğer 

tarafta cesaret, güven ve 
inanç… Evet, şu açıkça 
görülmüştür ki, bu za-
yıf ve hazırlıksız haliyle 
bile işgalcileri durduran 
ordu, iyi donatılmış ve 
hazırlığını tamamlamış 
şekliyle çok daha iyisini 
başarabilecek, onları 
ülkeden söküp atabile-
cektir. Neden olmasın? 
TBMM Hükümeti hare-
kete geçer. İtilaf devlet-
lerinin oyununu bozmak 
ve Yunan ordusunu ül-
keden söküp atmak için 

plan ve programını 
uygulamaya koyar. 
En güvenilir ve iyi 
subaylardan yete-
ri kadarını Yunan 
işgaline karşı di-
renişi örgütlemek 
için Trakya’da gö-
revlendirir. Bu ara-
da Cevat Abbas 
Gürer’i de iki ülke 
arasında ilişkileri 
geliştirmek ve iş-
birliği oluşturmak 
üzere Ankara’nın 
temsilcisi olarak 
27 Şubat 1921’de 
Sofya’ya gönderir. 
Ancak itilaf devlet-
lerinin baskısından 
çekinen Stambo-
liyski Hükümeti, 
Gürer’i yarı resmi 
temsilci olarak ka-
bul eder ve onunla 
3. kişiler aracılığıy-
la görüşür. 

Fakat boşuna 
çaba… Alınan 
tüm önlemlere 
rağmen Cevat 

Abbas’ın Ankara’nın 
t e m s i l c i s i  o l a r a k 
Sofya’da bulunduğu kısa 
sürede öğrenilir. İktidar 
karşıtı basın ve partiler, 
hükümeti topa tutarlar. 
Tartışmaların sürdüğü 
bir ortamda Stambo-
liyski Hükümeti, ilginç 
bir adım atar. 19 Ma-
yıs 1921’de milletvekili 
Angel Grozkov, Tüccar 
Paskal Ençev ile Jan-
darma Komutanı yaveri 
Grigor Pisarev’den olu-
şan bir heyeti Ankara’ya 
gönderir. Araştımacı-
yazar Rıdvan Tüme-
noğlu ziyaret ile ilgili 
şunları söylemekte-
dir: “Ankara’da Angel 
Grozkov’un Mustafa 
Kemal’le direk görüş-
tüğü söyleniyor. Bunun 
dışında İsmet İnönü’yle 
görüştüğü bu heyetin, 
bunu biliyoruz, bunun 
fotoğrafları da var İsmet 
İnönü’yle görüştüğünün. 

Onun dışında heyetin 
Anadolu’daki görüş-
melerinin dışında yani 
o dönemin bizim cep-
hemiz olan Konya’da, 
Sakarya’da, Afyon’da 
incelemeler yaptığını 
görüyoruz”
Hem görüşülen hem 

de gezilen yerlere ba-
kıldığında bunun sıra-
dan bir ziyaret olma-
dığı açıkça ortadadır. 
Bu, büyük bir olasılıkla 
Stamboliyski Hükümeti-
nin direktifleriyle gerçek-
lemiş bir gezidir. Amaç 
da, Ankara’daki durumu 
yakından görmek ve 
TBMM hükümetiyle iyi 
ilişkiler kurmaktır. Tüc-
car Paskal Ençev’in he-
yete dâhil edilmesi ise 
geziye, ticari bir görü-
nüm vermekten başka 
bir şey değildir. Ancak 
muhalefet ile basının 
bir kısmı buna inanmaz 
ve Grozkov Sofya’ya 
dönünce fırtına kopar. 
Araştırmacı-yazar Rıd-
van Tümenoğlu şunları 
söylemektedir: “Özel-
likle müttefik tarafları 
olan gazetelerde Angel 
Grozkov’un seyahatinin 
bir çılgının bir delinin 
Anadolu gezisi diye veri-
yorlar. Angel Grozkov’a 
ciddi saldırılar yapıyor-
lar. Hatta o kadar, mec-
liste istifası isteniyor, hü-
kümetin istifası isteniyor. 
Aleksandır Stanboliski 
Sayın Grozkov bir tüc-
cardır ve tüccar olarak 
bir seyahat gerçekleş-
tirmiştir. Angel Grozkov 
da meclis kürsüsünde 
yaptığı konuşmada tü-
tün işiyle uğraştığını 
orada bu işi Türkiye’de 
yapabilecek kooperatif 
kurma, kurabilir miyim 
düşüncesiyle fizibilite 
çalışmasıyla yapmak 
için Türkiye’ye geldiğini 
söylüyor. Ama bunu Bul-
garistan kamuoyunda 
kimse inanmıyor.”
Tüm bu suçlamalar 

karşısında Stamboliyski, 
muhalefeti ve müttefik-
leri rahatlatmak için bir 
hamle yapar. “Bulgaris-
tan Hükümeti’nin başba-
kanı olarak sizi ne An-
kara ile ne de Moskova 
ile doğrudan ve dolaylı 
görüşmelerimiz olma-
dığı konusunda temin 
ederim” şeklinde açık-
lamada bulunur. Belki 
bunda asıl amaç belki 
de hükümetine yönelik 
baskıları azaltma iste-
ğidir. 
Devamı gelecek sayıda

Mustafa Kemal ATATÜRK

Geçen sayıdan devam
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“Folklorun Büyüsü” Konseri İzleyicileri Büyüledi
K o r e o g r a f  V a s i l 

Vasilev’in 45. sanat yılı 
vesilesiyle düzenlenen 
“Folklorun Büyüsü” kon-
seri Kırcaali Kültür Evi 
salonunu sanatseverlerle 
doldurdu. Yaklaşık iki saat 
süren gösteri, ülkemizin 
farklı etnografik bölgele-
rin ritim, kostüm ve mü-
ziğin zenginliğini sundu. 
Sahnede cinovsko horo-
nu, rıçenitsa, severnyaşki 
dansı, Trakya ve Rodop-
ların melodileri yanı sıra 
Türk halk dansı ve Yunan 
sirtaki dansı da yer aldı. 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis: “Dans onun yaşam 
yoludur, onun yaşamıdır 
ve onun varlığıdır. Sayın 
Vasilev’in yıllardır süren 
sanat çalışmalarından 
çok etkilendim. Ona 

Bulgar ruhunu koruma-
sını ve Kırcaali ile Doğu 
Rodoplar’ın folklor zen-
ginliklerini başarıyla yurt 

içinde ve dışında temsil 
etmesini diliyorum” dedi.  
Vasil Vasilev’e Kırcaali 
Armasını ve ikon hediye 

etti.
Koreograf’ın sanat jü-

bilesi nedeniyle Kırcaali 
Valisi Biser Nikolov, Mil-

letvekilleri Milko Bagda-
sarov, Tsveta Karayan-
çeva, sanat kuruluşları, 
okullar, çiçek ve tebrikle-
rini gönderdiler.  
Vasil Vasilev’in dans 

kar iyer i 45 yıl önce 
Kültür Evinde, Todor 
Momçilov’un folklor eki-
binde başlamıştır. Birkaç 
yıl “Trakya” Çocuk Dans 
Ansamblında yer almış-
tır. 
Plovdiv Müzik ve Dans 

Akademisinde koreogra-
fi, yönetmenlik ve peda-
goji bölümünden mezun 
olunca doğduğu şehre, 
Kırcaali’ye dönmüştür. 
Sunduğu dans koreog-
rafileri farklı festivallerde 
yüksek notlarla değerlen-

dirilmiştir. Vasil Vasilev ve 
grupları VI. ve VII. Ama-
tör sanatçılar festivalinde 
madalya kazanmıştır. 
1997 yılından beri Kül-

tür ve Gençler Faaliyet-
leri Belediye Merkezi’nin 
müdürüdür. 
Birçok gencimiz Folklor 

Dansları Ansamblı’nın 
farklı gruplarında yer 
almış, Bulgaristan, Yu-
nanistan, Türkiye Make-
donya, İtalya, Ukrayna 
ve ABD gibi birçok ülke-
de sahne almıştır. 2005 
yılından itibaren Vasilev 
Krumovgrad Çocuk Mer-
kezinde Bulgar ve Türk 
dansları koreografisi ola-
rak çalışmaktadır. 
           Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesinde kamu mutfağı hizmete açıladı
Momçilgrad Belediyesi 

onaylanan proje dahilinde 
Kamu Mutfakları olarak 
yeni bir sosyal hizmet baş-

latıyor. “Uzatılan El” pro-
jesine, Belediye’nin Emek 
ve Çalışma Bakanlığı’nın 
Sosyal Koruma Fonu ile 

imzaladığı sözleşmeyle 
1 Temmuz’da start veril-
di. Proje, Sosyal Yardım 
Ajansı tarafından verilen 

hizmete ilişkin lisans sahi-
bi olan CEZER-91-Osman 
Yusuf şirketiyle ortaklaşa 
gerçekleştirilecek. Bulga-

ria restoranında yemek 
hazırlayıp tüketicilere 
sunma sorumluluğu bu 
şirkete aittir. 

Kamu mutfağı sayesin-
de her gün yaklaşık 70 ki-
şiye ücretsiz olarak öğle 
yemeği sağlanacak. Bul-
garia restoranında servis 
edilecek yemeğin menü-
sü çorba, ana yemek ve 
ekmek içerir. Momçilgrad 
kasabasına yakın Suşe-
vo, Gruevo, Gradinka, 
Sokolino, Progres köyle-
rinden tüketicilere bele-
diye tarafından sağlanan 
taşıt araçlarıyla yemek 
ulaştırılacak. Zor hareket 
eden ve edemeyen çocuk 
ve yetişkin kişilere öğle 
yemeği evlerine kadar 
götürülecek. 

Proje sayesinde bele-

diye, çocuk ve yetişkin 
kimselere sıcak ve kali-
teli yemek sağlayacak. 
Yeni hizmetle zor sosyal 
durumda bulunan kişi ve 
ailelerin yaşam şartlarını 
iyileştirilmesi amaçlanı-
yor. 

Bu yardım, aylık sosyal 
yardım parası alan kişi ve 
ailelere, geliri olmadığı ve 
onlara bakacak yakınları-
nın olmadığı tespit edilen 
kişiler, her türden asgari 
emeklilik ücreti alan tek 
başına yaşayan kişi ve 
ailelere, evsiz barksız 
kimselere yöneliktir. 

Sıcak öğle yemeği ve-
rilmesinden ibaret sosyal 
hizmet, 15 Temmuz - 31 
Aralık 2013 tarihleri ara-
sında sunulacak. 

             Kırcaali Haber

Eski İstihbarat Şefi Yargılanacak
General Kirov, zim-

metine 2,5 milyon 
avro geçirmekten 20 
yıla kadar hapis ceza-
sına çarptırılabilir.
Bulgaristan Ulusal 

İstihbarat Servisi'nin 
(NRS) eski müdü-
rü General Kirço 
Kirov'un zimmetine 
yüklü miktarda para 
geçirmekten yargıla-
nacağı bildirildi.
Yargıtay'ın hazırladı-

ğı iddianameye göre, 
General Kirov, 2007 
ile 2011 yılları arasın-
da zimmetine 5 milyon 

leva (2,5 milyon avro) 
geçirmiş. Yargıtay, 
Kirov'un, NRS müdü-
rüyken bütçeden her 
yıl ortalama 900 bin 

levayı (450 bin avro) 
hesabına aktardığını 
iddia ediyor.
Kirov'un suçlu bulun-

ması durumunda 20 

yıla kadar hapis ce-
zasına çarptırılabile-
ceği, kişisel mülküne 
de el konulabileceği 
belirtildi.
Komünist kökenli 

eski Cumhurbaşka-
nı Georgi Pırvanov'a 
yakınlığı ile bilinen 
Kirov, 2003–2012 
döneminde NRS'nin 
müdürlüğünü yapmış-
tı. Kirov, 2012 yılında 
görevinden alınarak, 
eski Başbakan Boyko 
Borisov'un danışman-
lığına getirilmişti.
         Kırcaali Haber

tesisi projesinin gerçek-
leştirilmesi konusunda 
olan katkısından dolayı 
teşekkürlerini sundu.
 Kırcaali Valisi Biser Ni-

kolov, “Projeyi hazırlayan 
ekibi tebrik ederim. İnşa-
at işleri kasaba sakinle-
rine minimum rahatsızlık 
vereceğine ve onların da 
anlayış gösterceklerine 
inanıyorum” dedi. 
Çevre Operasyonel 

Programı kapsamında 
gerçekleştirilen proje 
maliyeti 26,5 milyon leva. 
Projenin uygulanması 
yüzde 60’ı aşan su ka-
yıplarını azaltacak, atık 
sular artık Vırbitsa neh-

rini ve Studen Kladenets 
Barajı’nı kirletmeyecek. 
Proje esnasında yeni 

5,5 kilometrelik kanali-
zasyon sistemi kurulma-
sı, 15.3 km kanalizasyon 
ve 13,3 km de içme suyu 
şebekesinin yeniden ya-
pılandırılması ve atık su 
arıtma tesisi kurulması 
planlanıyor. 
Proje için AB Fonla-

rından 19 868 000 leva 
miktarında finansmanlar 
hibe edilecek. Projeye 
devlet bütçesinden 4 
967 000 leva sağlanıyor. 
Momçilgrad Belediyesi 
katkı payı olarak projeyi 
toplam tutarından yüzde 
3 oranında finanse ede-
cek.

Atıksu Ar ıtma 
Tesisi projesinin 

temeli atıldı
1. sayfadan devam

Korman İsmailov'un partisi 
yeni sağ oluşuma dahil oldu
Korman İsmailov'un başında olduğu Hürriyet 

ve Şeref Halk Partisi (HŞHP), ülkede parlamen-
to dışında olan 4 sağ partiyle birlikte Reform 
Blok'unu kurdu. Güçlü Bulgaristan için Hare-
ket (DSB), Mavi Birlik, Yeşiller Partisi ve eski 
Avrupa Komiseri Meglena Kuneva'nın kurduğu 
Bulgaristan Vatandaşların partisiyle bir araya 
gelen HŞHP, uzun vadeli planlarını basın top-
lantısında tanıttı.

Hedefleri arasında şu andaki hükümetin is-
tifası ve erken seçim düzenlemek olduğunu 
aktaran yeni oluşum, mafyaya karşı toplumu 
birleşmeye davet etti. 

Şeffaf yönetim ve partilerin finansesi konusun-
da toplumsal kontrol ilkelerinin arkasında dur-
duklarını belirten oluşum, yolsuzluğun sonuna 
kadar takip edilmesi çağrısında bulundu. KH
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Durabiller köyünde şenlik düzenlendi
Ardino’nun Sintçets 

(Durabiller) köyünde zen-
gin bir müzik programıyla 
şenlik düzenlendi. Etkin-
lik, etraf köylerden çok 
sayıda insanı bir araya 
getirirken, Türkiye’den 
de hayli bir katılımcı var-
dı. Köy şenliği demokra-
tik değişimlerden sonra 
ilk defa yerel muhtarlık, 
Belediye ve köy halkının 
maddi desteğiyle organi-
ze edildi.
Resmi konuklar arasın-

da 42. Millet Meclisi’nde 
Hak ve Özgür lük ler 
Hareketi’nden (HÖH) Kır-

caali Milletvekili Mustafa 
Ahmet ve Ardino Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
İzzet Şaban hazır bulun-
dular. 
Sintçets köyü muhtarı 

Hılmi Mustafa, misafirleri 
selamlama konuşmasın-
da, “Bugünkü gibi, bu 
köy meydanına 30 yıldan 
fazla böyle kalabalık bir 
araya gelmemiştir” dedi. 
O, yapılan bu şenliğin tek 
hedefi ülkenin ve dünya-
nın dört bir yanına dağıl-
mış tüm Sintçets köyü 
sakinlerinin bir araya geti-
rilmesi olduğunu paylaştı. 
Muhtar, “Bu şirin Rodop 
köyünde kendini başarılı 

hekim, öğretmen, avukat, 
mühendis, yargıç, yazar, 
diş hekimi, terapist, hem-
şire olarak kanıtlamış bu 
kadar çok insanın yetiş-
tirildiğini bilmek güzel bir 
duygu” diye ifade etti.
Yeni seçilen milletve-

kili Mustafa Ahmet, 12 
Mayıs 2013 tarihinde 

yapılan Genel Seçim-
lerde HÖH milletvekili 
adaylarına destek veren 
Sintçets köyü halkına te-
şekkür etti. Mustafa Ah-
met, “Sizin sorunlarınıza 
kulak vermek için daima 
yanınızda olacağız” dedi. 
Milletvekili, yerli halka ve 
konuklara HÖH Başka-

nı Lütfi Mestan ve HÖH 
Meclis Grubu’nun sıcak 
selamlarını iletti.
Plovdiv şehrinden Stef-

ka Şentürk eşinin köyüne 
ilk defa geldiğini paylaştı 
ve, “Sintçets çok güzel 
ve şirin bir Rodop köyü. 
Ben Pazarcık doğumlu-
yum ve yerli insanların 

misaf irperverliğinden 
çok etkilendim. Köy 
şenliği için Türkiye’den 
gelen eşimin akraba ve 
yakınlarıyla tanışma fır-
satı bulduğum için sevi-
niyorum” diye konuştu. 
Stefka Şentürk, her şeyi 
kamerayla kayıt ettiğini 
belirterek, “Plovdiv’e dö-
nünce Rodop insanının 
duyarlılığını gözleriyle 
görmeleri için yakın ve 
tanıdıklarıma gösterece-
ğim” diye ifade etti. 
İstanbul’da yaşayan Ni-

hat Altınok, Sinçets’den 
1978 yılında göç ettiğini 
paylaştı. Altınok, “Çok 
güzel bir girişim. Burada-
ki insana, toprak, orman, 
dere, mera ve sulara kar-
şı özlemimizi gidermek 
için buraya geldik. Dün-
yaya gözlerimizi burada 
açtık, taş yerinde ağırdır. 
Bu girişimin devam ede-
rek gelenek haline gel-
mesini isteriz” dedi.

Güner ŞÜKRÜ

Balkanlar’da Bursa 
İzleri yayına başladı
Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin Balkanlar 

ile Bursa arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini 
güçlendirmek amacıyla bir kültür hizmeti ola-
rak hazırladığı ‘Balkanlar’da Bursa İzleri’ adlı 
yaşam programı yayına girdi.

Merkezi Bursa’da bulunan özel televiz-
yon kanalı Olay TV’den geçtiğimiz aylarda 
Bulgaristan’a gelen bir ekip, birçok kentte çe-
kimler yaparak, Balkan Türklerinin hayatına 
ilişkin detaylı bir belgesel programı hazırla-
mıştı.

Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin Balkan 

ülkelerinde gündeme alarak, hayata geçirdiği 
yatırımların da anlatıldığı programın yapımcısı 
Sezgin Eren, ‘Balkanlar’da Bursa İzleri’nin her 
Cumartesi günü saat 11.15’te Olay TV ekran-
larından izlenebileceğini dile getirdi.

Soydaşların günlük yaşamlarının da ekrana 
geleceği programın Bursa ile Balkanlar arasın-
da bir köprü olduğunu belirten Eren, Kırcaali 
ile başlayan programın, Ardino, Cebel, Mes-
tanlı, Madan gibi birçok bölgeyi her Cumartesi 
günü ekranlara yansıtacağını kaydetti. 

Türk televizyon kanalının ekibi, Kuzey 
Bulgaristan’daki çekimlerin ardından, Yunanis-
tan, Kosova, Makedonya, Bosna- Hersek’te de 
Balkanlar’daki Bursa İzleri’ni takip edecek. 

                                           Kırcaali Haber

Ardino’da bayanlar masa tenisi canlanıyor
Ardino Yunak Masa Te-

nisi Kulübü Başkanı Müh. 
Azis Murat, “25 yıl aradan 
sonra Ardino Masa Tenisi 

Okulu yeniden bayanlarla 
çalışmaya başlıyor” diye 
bildirdi. Kulüp Başkanı, 
“Şu anda 7 yaşında olan 
15 kız, yetenekli tenisçi 
Beyhan Hayrullah (May-
kıla) yönetmenliğinde 
düzenli olarak antrenman 
yapıyor. Ne mutlu bize ki, 
ilgi büyük ve her geçen 
günle kulübe yazılan kız-
ların sayısı artıyor” diye 
kaydetti. 
Kendi tarafından Bey-

han Hayrullah, hayalinin 
Ardino kızlarının tekrar 
ülkede en iyi masa tenis-
çileri olmaları olduğunu 
paylaştı. “Bu hayalimin 
çok çalışmak ve devam-
lılıkla gerçek olacağına 
inanıyorum. Masa tenisi 
Ardino’da en yaygın ve 
zengin bir tarihi olan spor. 

Bu yüzden antrenman-
ların daha ilk gününde 
kızları bu sporun kasa-
bamızdaki tarihiyle tanış-

tırdım. Amacım, her bir 
çocuğun nasıl bir rol üst-
lendiğimizi anlamalarıdır. 
Daha bu yaşta sorumlu-
luk almayı öğrenmelerini 
istiyorum. Onların arasın-
da kasabamızdan başka, 
ülkemizi de uluslararası 
yarışmalarda layıkıyla 
temsil edecek başarılı 
sporcular yetişeceğine 
inanıyorum” diye kanaat 
getirdi. Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat ile 
yeni seçilen Aladağ Öğ-
renci Spor Kulübü Baş-
kanı Mesut Hayrullov’a 
sporun gelişmesi için 
kayıtsız şartsız destek 
vermelerinden dolayı te-
şekkürlerini sundu. 
Beyhan Hayrullah 1985 

yılı Ardino doğumlu. 
Masa tenisi oynamaya 

daha 8 yaşında başlı-
yor. Onun ilk antrenö-
rü şu anki Yunak Masa 
Tenisi Kulübü takımının 
çalıştırıcısı Bahri Ömer. 
Spor kariyerinde ulusal 
ve uluslararası şampi-
yonalarda 40’dan fazla 
madalya kazanmıştır. En 
büyük başarılarından biri 
Türkiye’de yapılan Masa 
Tenisi Gençler Balkan 
Şampiyonası’nda üçün-
cü olmasıdır. Sofya’da 
Milli Spor Akademisi me-
zunudur. 
Ardino’da masa tenisi 

geçen asrın 60’lı yılla-
rından beri oynanıyor. 
En büyük başarılar 70’li 
ve 80’li yıllarında Reşat 
Aydın’ın yönetmenliğin-
de elde edilmiştir. Sayın 
Aydın, Ardino’da masa 
tenisinin temellerini atan, 
antrenör, eğitmen ve bir 
sürü genç masa tenisi 
yeteneklerini keşfedip 
teşvik eden biridir. O 
dönemde Ardino Masa 
Tenisi Okulu çeşitli yaş 
gruplarında iki cinsten de 
çok kez milli şampiyonlar 
kazandırmıştır. Onların 
arasında ünlü Durgut 
Ademov-Cofi, masa teni-
si ustası Yordanka Kole-
va, Cevat Hasanov, Naci 
ve Arslan Koç, Reyhan 
Sezer-Kapitana, Nadi-
ye Çobanova, Sevdiye 
Musova-Sarafyan, İlhan 
Necdetov-Sevinç. 

Geçen asrın 90’lı yılla-
rında toplumsal ve siya-
si değişimler başlayın-
ca spor faaliyetleri arka 
planda kalmaya başlıyor 
ve devlet tarafından gere-
ken mali destek sağlan-
mıyor. Durgut Ademov-
Cofi’nin erken ölümünden 
sonra öğretmen Tsvetan 
Tsakov’un girişimiyle Se-
lim Mestanov ve Okulun 
genç yıldızı Bahri Ömer 
birlikte yeniden kulüp 
kurarak tenis salonunda 
antrenmanları canlan-
dırmaya karar veriyor-
lar. Cofi’nin yetiştirmeye 
başladığı o zaman daha 
çocuk yaştaki Samet Bi-
lezerov, Şener Şakir, Ne-
vin Selamiev, Günal Gü-
nerov, Atanas Vladimirov, 
Beyhan Hayrula, Seval 
Mutalibov ve Milço Uzu-
nov kulüpte antrenmanla-
ra devam ediyorlar. 
Şu anda Yunak 2005 

Masa Tenisi Kulübü’nün 
erkekler takımı Bulga-
ristan Kupası Güney B 
Grubu’nda yarışıyor ve 
oldukça başarılı per-
formans gösteriyor. Bu 
yıl Ardino Masa Tenisi 
Okulu’nun milli şampi-
yonu var. Mayıs ayında 
kulübün genç yıldızı Mit-
ko Kisöv, 12 yaşından 
küçükler için bireysel ve 
çift olarak Cumhuriyet 
Kupası Şampiyonası’nın 
çift yarışmasında birinci 
oldu.
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Rektör Prof. Dr. Dilek, Bulgaristan’daki Türkçe 
öğretmenlerinin sıkıntılarını dinledi

Uludağ Üniversitesi 
Türk Devletleri ve Ak-
raba Toplulukları Uy-
gulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (TÜDAM), 
Bulgaristan’daki Türkçe 
öğretmenlerinin mesle-
ki gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla BAL-
GÖÇ organizasyonu ve 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi desteğiyle çalıştay 
düzenledi.
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Kamil 
Dilek, çalıştay öncesin-
de Bulgaristan’dan gelen 
Türkçe öğretmenlerinin 
talep ve sıkıntılarını din-
ledi.
Fen Edebiyat Fakül-

tesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Hatice Şahin 
ve Osmangazi Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
İsmail Selimoğlu’nun 

da hazır bulunduğu gö-
rüşmede, Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek, Uludağ 
Üniversitesi’ni Balkan 
ülkeleri için “cazibe mer-
kezi” haline getirmeyi 
amaçladıklarını, bu ne-
denle yabancı uyruklu 
öğrenci kabulü ve sınav 

sistemini yumuşattıkları-
nı ifade etti.
Bu kapsamda Bulga-

ristandan gelen Türkçe 
öğretmenlerine yabancı 
uyruklu öğrenci kabu-
lüne ilişkin bilgilendir-
me yapacaklarını dile 
getiren Rektör Prof. Dr. 

Dilek, “Eskiden oku-
mak için gelen yabancı 
uyruklu öğrenciler, Türk 
üniversitelerinde Türk 
vatandaşı öğrencilere 
göre 10 kat fazla para 
öderdi. Biz bunu bir katı-
na kadar indirdik. Sizler 
de başarılı öğrencilere 

Uludağ Üniversitesi’ni 
anlatın ve burada eğitim 
almaları için onları teşvik 
edin” dedi.
Bulgaristan’dan gelen 

öğretmenler ise kitap 
ve kaynak sıkıntısı çek-
tiklerini, 1993 yılında 
basılan eski müfredata 
göre eğitim verdikleri-
ni belirtti. Gelen öğret-
menler, Bulgaristan’da 
günden güne Türkçeye 
ilginin azaldığını belirte-
rek, yeni gelecek kaynak 

ve kitaplarla bu ilgiyi ar-
tırmayı hedeflediklerini 
söyledi.
Uludağ Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü dersliklerinde 24 
Haziran-5 Temmuz 2013 
tarihleri arasında toplam 
40 saat eğitim gören 
komşu Türkçe öğretmen-
leri, derslerden kalan za-
manlarda Bursa’nın tarihi 
ve turistik yerlerini gezdi-
ler.                           KH

The Parliament Dergisi, AP Milletvekili Prof. 
Vladko Panayotov’a prestijli ödül sundu

Avrupa Parlamentosu 
Bulgaristan Milletvekili 
Prof. Vladko Panayotov 
The Parliament Maga-
nizine Dergisi’nin Çevre 
kategorisinde 2013 Avru-
pa Komisyonu Milletvekili 
ödülünü aldı. O, Avrupa 
Parlamentosu’nda millet-

vekilleri tarafından tüm 
Avrupa’dan sivil toplum 
kuruluşu ve teşkilatla-
rından ödüle aday gös-
terilen AK milletvekille-
rinden 3’ünün arasından 
seçildi. Prof. Panayotov’a 
bu ödül son yıllarda Av-
rupa Parlamentosu’nda 
çevre koruma ve enerji 
alanlarında aktif faaliyeti 

için verildi. Ayrıca Prof. 
Panayotov’a bu ödül özel-
likle AB yeni üye ülkelerle 
kilit paydaşların katılımı 
ve işbirliğin kolaylaştırıl-
masında temiz enerji ve 
yeni teknolojiler geliştiril-
mesi, atıklardan değerli 
maddeler çıkarılması ve 

başka konularda yürütü-
len temaslarda öncü rol 
oynadığı için verildi. 

The Parliament Dergisi 
her yıl faaliyetiyle çevre 
korunması, Avrupa’nın 
iklime ilişkin stratejisinin 
gelişimi ve AB’nin global 
düzeyde işbirliğine son 
derece katkıda bulunmuş 
bir AP milletvekiline bu 

ödülü veriyor. 
Prof. Panayotov, “Bu 

ödül benim için bir Bulgar 
ve Avrupalı olarak büyük 
bir şeref” dedi. AP Millet-
vekili, “Çok etkilendim ve 
gurur hissediyorum, çün-
kü bu ödül sadece benim 
şu ana kadar AP Millet-

vekili olarak gösterdiğim 
faaliyet ve katkı dışında 
Bulgaristan’a verilen bir 
ödüldür. Bu ödül bana 
hepimiz için bu kilit alan-
da faaliyetime devam et-
mek için ilham ve cesaret 
verecek. AP milletvekil-
lerinin AB’nin çevre poli-
tikasını oluşturmasında 
ve Bulgaristan ve AB’nin 

geleceğine dair olumlu 
etki konusunda olan etki-
leri giderek artıyor” diye 
kaydetti. 

Prof. Panayotov’un bu 
ödüle aday gösterilmesi 
sırasında The Parliament, 
onun AP Milletvekili olma-
dan önceki bilimsel araş-
tırmalar konusunda dene-
yiminin bilim çevreleri ile 
AP politikası arasında et-
kili köprü oluşturulmasın-
da önemli rol oynadığını 
kaydetti.

Parliament’e göre AP 
Çevre Komisyonu’nda 
ele alınan şeyl gazından 
nanoteknolojilere, atık yö-
netiminden Pil Direktifine 
kadar Prof. Panayotov 
bazı önemli dosyaların 
görüşülmesinde kilit rol 
oynuyor. 

Derginin bu yılki ödülü 
için aday gösterilen teş-
kilatlar tarafından "bü-
yük bir siyasi yetenek" 
olarak tanımlanan Prof. 
Panayotov’un teknoloji-
lerin gelişimi için bilim ve 
yenilikleri teşvik eden biri 
olarak AP oynadığı büyük 
rolü öne sürüldü. Onun 
gerek atıkların daha etkin 
yönetimi, maden atıkların-
dan nadir ve değerli me-
tallerin çıkarılması, gerek-
se nanoteknoloji ve yeşil 
teknolojilerin gelişimine 
yönelik çabaları kaydedil-
di.                            KH

Or feyus Gecesi , 
yüzlerce insanı bir 

araya getirdi
Momçilgrad Belediyesi’nin artık yedinci yıl Tatul 

köyü yakınında bulunan Traklar dönemine ait tapınak 
yanında geleneksel olarak düzenlediği Orfeyus’un 
Gecesi Müzik Şenliği gerçekleşti. Bölge halkı ve yurt 
içinden ve yurt dışından gelen misafirler ünlü Bulgar 
pop müzik sanatçısı Toni Dimitrova’nın sevilen şarkı-
larını ve Prima Vista Vokal Dörtlüsü’nün seslendirdiği 
yerel ve yabancı şarkıcıların hitlerini dinleme fırsatını 
buldular. Şenlik, yüzlerce çocuk ve yetişkini bir araya 
topladı ve gerçek bir bayrama dönüştü. 

Etkinliğin açılışını yapan Momçilgrad Belediye Baş-
kan Yardımcısı Erol Mehmet, Momçilgrad-Tatul yolu 
üzerinde gerçekleştirilen bisiklet yarışında dereceye 
girenleri ödüllendirdi. Birinci yeri alan Ersin Mustafa, 
bir bisiklet kazandı. İkinci ve üçüncü olanlara para 
ödülleri verildi. Belediye Başkan Yardımcısı, “Bu ak-
şam festivalde müzik, tarih ve turizmi birleştirmek 
istiyoruz” diye vurguladı. 

Toni Dimitrova, “Tapınağın olduğu yer muhteşem 
ve büyülü gibi görünüyor” dedi. Sanatçı ilk defa 
Momçilgrad’ı ziyaret ettiğini ve kasabanın çok düz-
gün, temiz ve yeşil olmasından etkilendiğini söyledi. 

Orfeyus’un Gecesi Müzik Şenliği havai fişek göste-
risiyle sona erdi.                                                 KH

Mineralni Bani ve Kırklareli 
belediyeleri ortak proje 

gerçekleştiriyor
Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender, “ 

Mineralni Bani Belediyesi, Bulgaristan-Türkiye Sınırö-
tesi İşbirliği Programı kapsamında Kırklareli Belediye-
si ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir projede yer alıyor. 
Projenin adını “Kırklareli ve Mineralni Bani Belediye-
lerindeki Nüfusun Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” 
diye açıkladı. Proje, Mineralni Bani’de 16 A semtinde 
bulunan düzenlenmiş bir arazinin kamu yararına ol-
mak üzere imar çalışmalarını da kapsıyor. Toplam 
6 320 metrekare alan üzerinde imar çalışmaları ya-
pılacak. Bu alanlar Belediye binasının kuzeyinde ve 
güneydoğusunda bulunuyor ve proje kapsamında çe-
şitli oyun ve dinlenme köşeleri kurulması,  ağaçların 
çeşitlendirilmesi öngörülüyor. 

Hıyabanlarda aydınlatma ve yeşil alanları sulamak 
için sistemler kurulması planlanıyor. Ayrıca proje dahi-
linde Mineralni Bani’deki çiçek tarhlarının rehabilitas-
yonu yapılacak. Projenin ön tahmin maliyeti 320.000 
leva civarındadır.                                                 KH
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Bulgaristan’da Ramazan Coşkusu

Ahmet Hüseyin: “Sayın Cumhurbaşkanı, 
Müslümanların çiğnenen hakları konusunda 

neden sessiz kalıyorsunuz!?”
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Veliko 
Tırnovo İl Teşkilatı Baş-
kanı ve eski Kırcaali 
Milletvekili Ahmet Hü-
seyin, Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev’e bir 
açık mektup gönderdi. 
Ahmet Hüseyin, “Ben-

den farklı olana say-
gı duyma duygusuyla 
yetiştirildim. Herkesin 
dinine karşı saygı his-
sediyorum, özellikle de 
Ortodoks Hıristiyanlara 
karşı saygı duyarım, 
çünkü onların arasın-
dan dostlarım ve kom-
şularım var. Fakat gün-
lük konuşmalarda dile 
getirilen Müslümanlara, 
çocuklarımıza, torunla-
rımıza yönelik kinden 
dolayı bende negatif 
enerji oluşmaya baş-
ladı. Bunun da tek se-
bebi Müslüman, Türk 

oluşumuzdur. Ama ben 
atalarımızın da olduğu 
gibi şerefli Bulgaristan 
vatandaşları da oldu-
ğumuzu düşünüyorum. 
Geçmişte bize karşı 
uygulanan utanç veri-
ci insanlık dışı tutuma 
rağmen bizler burada, 
doğup büyüdüğümüz 
topraklarda kalmayı ter-
cih ettik. Ama bize karşı 

kin giderek artıyor” diye 
ifade ediyor. 
Sayın Hüseyin’in ifa-

desine göre Cumhur-
başkanı Sofya, Gotse 
Delçev ve Burgaz şe-
hirlerinde yasal olarak 
cami inşa etmek is-
teyen Müslümanların 
çiğnenen dini hakları 
konusunda sessizliğini 
korumaya devam et-

mektedir. 
Eski Milletvekili, “Ül-

kenin çeşitli şehirlerin-
de Müslümanların haklı 
olarak açtıkları davalar 
konusunda da sessiz 
kalıyorsunuz. Birkaç 
gündür başkentte bir 
grup vatandaş başka 
bir grup vatandaşı Türk 
olduklarından dolayı 
suçluyor. Vatanımızda 
Türk, Roman, Erme-
ni olmak suç mudur?! 
Birkaç günden beri 
Blagoevgrad’da Türk 
karşıtı senaryolar oy-
nanıyor. Sebep ise yeni 
atanan Vali’nin isminin 
Musa olmasıdır” diye 
kaydediyor. 
Ahmet Hüseyin, bir 

sürü kurumların da son 
günlerde Bulgaristan’da 
olup bitenlere karşı 
gözlerini yumduklarını 
belirtiyor. 

Bulgaristan'da Türk ve 
Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Kırcaali 
ile Mestanlı'da ramazan 
doyasıya yaşanıyor.

Bulgaristan'da Türk ve 
Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Kırcaali 
kenti bölgesinde rama-
zanda camiler dolup taşı-
yor. Bulgaristan Başmüf-
tülüğü ve Türk Diyanet 
İşleri Başkanlığı desteği 
ile düzenlenen Kuran-ı 
Kerim kurslarına büyük 
ilgi gösteriliyor.

Kırcaali Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet, AA 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, bu yıl yapılan 
kurslara ilginin mutluluk 
verici düzeyde olduğu-
nu belirterek, "Ramazan 
ayı bir arınma ayıdır. Bu 
kutsal günlerde gençle-
rimizin Kur-an kurslarına 
gösterdiği ilgi hepimizi 
mutlu ediyor" dedi.

Türkiye'nin desteği ile 
hem Kırcaali kent merke-
zinde hem de bölgedeki 
köylerde toplam 70 yerde 
Kur'an-ı Kerim kursları 
düzenlendiğine dikkati çe-
ken Mehmet, "Onbir ayın 
sultanı ramazan, nefsimi-
zi eğitiyor, bizleri daha iyi, 
daha sabırlı hale getiriyor" 
diyerek, Kırcaali, Cebel 

ve Mestanlı şehirleri ile 
köylerin yüzde 80'inde 
düzenli olarak iftar veril-
diğini anlattı.

Kırcaali'ye gelen Bulga-

ristan Yüksel İslam Şu-
rası Başkanı Şaban Ali 
Ahmet de "Ramazanın 
onbir ayın hasılatı oldu-
ğunu" belirterek, "Bugün 
Kırcaali'deTürkiye'de ve 
Bulgaristan'da yaşayan 
vatandaşlarımızı bir arada 
görmek büyük bir mutlu-
luk veriyor" diye konuştu.

Türkiye'den 12 din 
adamı geldi

D i y a n e t  İ ş l e r i 
Başkanlığı'nın bu yıl 
Bulgaristan'a 12 vaiz 
ile Kur'an Kursu hocası 
gönderdiği bildirildi. Kır-

caali Merkez Camii'nde 
vaaz veren İlhan Tem-
muz, ülkede İslamiyete 
karşı büyük bir yönelim 
gözlediğini ifade ederek, 
"Verdiğimiz derslere ilgi 
etkileyici. Camiler dolu 
dolu. İslamiyet’e yöne-
liş ve katılım çok güzel" 
dedi.

Vaiz Recai Yıldız da 
Kırcaali'deki Müslümanla-

rın dine olan ilgisine hay-
ran kaldığını belirterek, 
"Buradaki cemaatin mut-
luluğu bizleri de sevindiri-
yor. Burada zamanın na-

sıl geçtiğinin farkında bile 
değiliz. Bize gelen insan-
ların din ile ilgili sorularını 
yanıtlamaya çalışıyoruz" 
diye konuştu.

Kırcaal i  Camisi 'nde 
akşam namazına gelen 
Müslümanlara işadamla-
rının desteğiyle iftar veri-
liyor. 

Hristiyanlar da iftara 
katılıyor

Kırcaali'ye 20 kilometre 
mesafede bulunan Mes-
tanlı (Momçilgrad) kentin-
de de ramazan iftarları iki 
yıldır yörede yaşayan her 
dinden, her ırktan insanı 
bir araya getiriyor. 

Mestanlı Belediye Baş-
kanı Akif Mehmet Akif, 
şehirde çok güzel bir 
geleneği oturttuklarını 
belir terek, "Ramazan-
da düzenlediğimiz kala-
balık iftar yemeklerinde 
Müslüman ve Hristiyan 
kardeşlerimizi bir araya 
getiriyoruz. Onlara lez-
zetli yemekler sunarak 
aralarında güzel bir soh-
bet ortamı yarattığımızı 
görüyoruz. Şehrimizde 

Müslüman ile Hristiyanlar 
arasında sorun yok" ifa-
delerini kullandı. 

Müslüman komşu ve 
arkadaşlar ıy la i f tara 
katılan Stanka Miteva, 
Mestanlı'da Müslüman ile 
Hristiyanlar arasında asla 
ayrım yapılmadığını söy-
leyerek, "Sıkıntıda, mutlu-
lukta beraberiz, kardeşiz. 
Bayramlarımızı da bir-
likte kutluyor, paylaşıyo-
ruz. Mestanlı'da 50 yıldır 
yaşayan bir insan olarak 
Müslümanlardan tek bir 
kötülük görmedim. Yoksul 
da olsak, kalplerimiz kar-
şılıklı olarak açık ve sevgi 
ile doludur" dedi.
      Anadolu Ajansı

Türkçe Öğretmenlere 
Bilgi Paylaşımı

Türkçenin doğru ve etkili kullanımını sağlamak 
amacı ile Güney ve Kuzey Bulgaristan'dan 40 öğ-
retmen Danişment Eğitim ve Dinlenme kampın-
da misafir edildi. Edirne İli Danişment Eğitim ve 
Dinlenme Kampında eğitim ve dinlenme maksatlı 
olarak hazırlanan faaliyet programı doğrultusun-
da misafir edilen öğretmenlerle “Türkçe Okuma 
Yazma, Öğretim Yöntem ve Teknikleri” ve "Yara-

tıcı Drama" konularında bilgi paylaşımında bulu-
nuldu. Edirne Alperyazoğlu Ortaokulu Matema-
tik Öğretmeni Refik Şahin’in yönetici ve Edirneli 
eğitimcilerin öğretim görevlisi olarak görev aldığı 
eğitim faaliyeti Haziran ayında iki grup şeklin-
de gerçekleştirildi. Güney ve Kuzey Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Derneklerinin belirlediği 40 
öğretmen 17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında 
Edirne İli Danişment Eğitim ve Dinlenme Kampın-
da misafir edildi. Beş günlük eğitim programın-
da Türkçe Okuma Yazma Öğretimi İle Öğretim 
Yöntem ve Teknikleri konularında hizmetiçi eğitim 
verildi. Katılımcı öğretmenler yapılan faaliyetle il-
gili yeterlilik sınavından geçirildikten sonra katılım 
sertifikası verildi. Öğretmenlere “Türkçe okuma 
yazma öğretimi” ile ilgili olarak materyal desteği 
de sağlandı. 24-28 Haziran 2013 tarihlerinde de 
Güney ve Kuzey Bulgaristan’dan 4 öğretmen ve 
36 öğrenci Yaratıcı Drama konusunda hizmeti-
çi eğitim ve katılım sertifikalarının verildi. Her iki 
grup katılımcılarına da Çanakkale ve Edirne ge-
zileri düzenlendi. 

Yapılan faaliyetler, Edirne Valiliği, Edirne İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Denetmenleri Başkan-
lığı, İl Özel İdaresi, Danişment Eğitim ve Dinlen-
me Kampı Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların 
işbirliği ve desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Prof. Nikolay Ovçarov: “Perperikon projesi durdurulabilir”
Prof. Nikolay Ovçarov, 

Bulgar Telgraf Ajansı’na, 
“Avrupa Birliği Fonların-
dan para alınamadığı 
için Tarihi Perperikon 
Kalesi’nde yapılan kazı 
çalışmaları durdurula-
bilir” diye alarm verdi. 
Ovçarov’un ifadesine 
göre şimdiki araştırmalar 
Kırcaali Belediyesi’nin 
ikinci bir projesi kapsa-
mında gerçekleştiriliyor. 
Avrupa Birliği destekli 
proje kapsamında bu 
Temmuz ayında avans 
ödeme yapılması gerek-
tiği açıklandı. 
Ovçarov, birinci projeyi 

uygulama ihalesini kaza-
nan EKSA şirketinin 19 
Haziran 2013 tarihinde şi-
kayet dilekçesi sunduğu-
nu ve bu durumun da AB 
fonlarından para alımını 
engellediğini bildirdi. 

Arkeologun ifadesine 
göre son anda böyle bir 
şikayetin sunulmasının 
tek amacı Perperikon 
projesinin yok edilmesidir. 

Ovçarov, 10-19 Haziran 
tarihleri arasında EKSA 
şirketinin Kavarna, Nese-
bır, Sandanski ve başka 
yerleşim yerlerinde ya-

pılan kazı çalışmalarını 
engelleyecek toplam 6 
şikayette bulunduğunu 
izah etti. 
Prof. Ovçarov, ocak 

ayında eski Maliye Ba-
kanı Simeon Dyankov’un 
Perperikon’da yapılacak 
kazılar için devlet bütçe-
sinden 1 250 000 leva 
sağlamaya söz verdiğini 
ve ayrıca 2 yıl önce Kır-
caali Belediyesi tarafın-
dan kazanılan bir proje 
sayesinde daha 1 milyon 
levanın gelmesi beklen-
diğini hatırlattı. 
Avrupa projesinden 

sağlanan mali kaynakla-
rın toplam 3 700 000 le-
vaya çıkması beklendiği 
belli oldu. Ovçarov, şubat 
ayında GERB hükümeti 
iktidardan düşünce pa-

raların verilmediğini be-
lirtti. Geçici hükümetin 
140 bin leva sağmasıyla 
Perperikon’da kazı ça-
lışmalarına yine de 17 
Haziran’da başlandığı 
anlaşıldı. Prof. Ovçarov, 
EKSA şirketi şikayetini 
geri alması için çağrıda 
bulundu. Çünkü aksi tak-
tirde Perperikon’da süren 
araştırmaların durdurul-
ması gerekeceği ortaya 
çıktı. Tarihçi, “Kişisel çı-
karların üstünde tutulma-
sı gereken değerler var. 
Korkarım ki, bu durumda 
Bulgaristan halkı zarar 
görecek” diye vurguladı. 

Alkaya’da yapılan yağmur duası 
300’ü aşkın kişiyi bir araya topladı
Ardino’ nun Alkaya 

(Çervena Skala) kö-
yünde yapılan sağlık 
ve bereket duasına 
300’den fazla yerli ve 
Türkiye’ye göç eden 
vatandaşlar katıldı. Dini 
merasim artık ikinci yıl 
yerli halk ve Türkiye’ye 
göç eden vatandaşların 
mali desteğiyle organi-
ze ediliyor.
Kırcaali Merkez Cami 

imamlarından Avni Ta-
hir başta olmak üzere 
yerli imamlar Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler ve 
mevlit okudular. 
Yağmur duasında Ar-

dino Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban, 
Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Mevlit 
Organizasyon Komi-
tesi Üyesi ve Bulgar 
Sosyalist Partisi Ulusal 
Konseyi Üyesi Nazmi 
Mümün hazır bulundu-
lar. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Ardino 
Meclis üyeleri Müh. 
Azis Murat, Alper Sami 
ve BSP Kırcaali Meclis 
Üyesi Georgi Küçükov 
da mevlide saygı gös-
tererek merasime katıl-
dılar.
Yerli usta aşçılardan 

Bogatinolu Emin Hoca 
ve Gorno Prahovo’dan 
Kasim Feyzullah’ın 

dana etinden hazırla-
dıkları 8 kazan pilav 
mevlide gelenlere ikram 
edildi. 
Organizasyon Komi-

tesi Başkanı Hikmet 
Ali, “Mevlit için yapılan 
bağışlarla 3 500 leva 
topladık” diye paylaştı. 
O, mevlide ayran ve 
buğday sağlayan Yabıl-
kovets köyünden Tefik 
Rasim ve Bursa’da ya-
şayan Niyazi Kasim’e 
kalbi teşekkürler ini 
sundu. 
BSP Kırcaali İlçe Teş-

kilatı Başkan Yardımcısı 
Georgi Küçükov, Çerve-
na Skala köyü doğumlu 
Nazmi Mümün’ün dave-
ti üzere mevlide geldiği-

ni paylaştı. Mevlit son-
rası Georgi Küçükov, 
“Ülkede olup bitenler 
düşünülünce, topluma 
verdiğimiz işaretler Hı-
ristiyan veya Müslüman 
olsun, Bulgar veya Türk 
olsun, insanlar arasında 
karşılıklı saygı ve hoş-
görü gösterilmesi gere-
kiyor” diye kaydetti. 
Lüleburgaz’da ya-

şayan Bahriye Ka-
sapoğlu 1978 yılında 
Bulgaristan’dan göç 
edenlerden biridir. “Fa-
cebook sosyal paylaşım 
ağı sayesinde Çervena 
Skala’da mevlit yapı-
lacağını öğrendim. 35 
yıldan sonra eşim İs-
mail ile birlikte ilk defa 

köyümüze geliyoruz. 
Evimizi görünce çok 
duygulandım, çocukluk 
yıllarım aklıma geldi. 
Eşimle birkaç yıldan 
beri emekliyiz ve bu yıl 
tekrar evimizi onarmak 
için geleceğiz” diye 
paylaştı. 
İstanbul’da yaşayan 

Emine Alkaya, “Bu 
çok güzel bir gelenek, 
gelecek nesillere iyi 
bir örnek. Bir yıl sonra 
tekrar mevlitte görüşe-
ceğimize inanıyorum” 
dedi. Mevlit sayesinde 
Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerinde yaşayan eski 
köy komşularıyla görüş-
tüklerini  ifade etti.
         Güner ŞÜKRÜ

Balkan Türkleri Yağmur 
Altında Eğlendi

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şe-
hirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan 
Balkan Türkleri Derneği zaman zaman yağan 
yağmura rağmen doyasıya eğlendiler. Darıca 
Sahilinde bulunan amfi tiyatroda düzenlenen 
Balkan Türkleri Derneği gecesine Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak cenazesi dolayısıy-
la katılamazken, Koşukavak Belediye Başkan 
Yardımcısı Abidin Hacı Mehmet’in yanı sıra eski 
milli futbolcu Saffet Sancaklı geceye katılarak 
hemşerilerini yalnız bırakmadılar.

Programda açılış konuşmasını yapan Darı-
ca Balkan Türkleri Dernek Başkanı Hüseyin 

Ateş “Bu yıl yedincisi düzenlenen Şehirler ve 
Kültürler Kaynaşmasında bizlere bu güzel orta-
mı hazırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’a teşekkür ediyorum. Balkanlardan 
gelerek buralara yerleşen vatandaşlarımızın 
örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatmak 
için çaba gösteriyoruz. Gecemize teşrif eden 
misafirlerimize teşekkür ediyor, herkese iyi eğ-
lenceler diliyorum’’ dedi.

Rüzgâr Balkanlardan Esti
Protokol konuşmalarının ardından Melis 

Ardalı’nın okuduğu Göçmen Şiiri ve Bayrampa-
şa Folklör Ekibi’nin gösterileri seyirciler tarafın-
dan beğeniyle izlenirken Balkan Türkleri Futbol 
Turnuvası’nda 1. Olan Bursa Turizm’e kupası 
verildi. Bulgaristan Türkleri Pop Müzik Sanat-
çıları Mustafa Çavuşev ve Ajda Çavuşev’in 
verdiği konserle son bulan gecede izleyenler 
zaman zaman şemsiyelerini açarak programı 
takip ettiler. 

                                               Kırcaali Haber
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Türkçe Öğretmenleri Mustafakemalpaşa'yı Gezdi
Bulgaristan’ın farklı böl-

gelerinde görev yapan 
Tür kç e  öğ re tmen le r i , 
Mustafakemalpaşa’yı ziya-
ret ederek, Belediye Başka-
nı Sadi Kurtulan ile bir araya 
geldi. 
Uludağ Üniversitesi Türk 

Devletleri ve Akraba Toplu-
lukları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nin (TÜDAM), 
Bulgaristan’daki Türkçe öğ-
retmenlerinin mesleki geli-
şimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla BALGÖÇ organi-
zasyonu ve Bursa Büyük-
şehir Belediyesi desteğiyle 
düzenlediği çalıştay için 
Bursa'ya gelen öğretmenler 
Mustafakemalpaşa'yı gez-
di.
5 Temmuz tarihine ka-

dar süren çalıştayda 40 
saat eğitim gören  komşu 

ülke Bulgaristan’ın Türk-
çe öğretmenleri, gezi et-

k in l ik le r i  kapsamında 
Mustafakemalpaşa’yı ziya-

ret etti.
Belediye Başkanı Sadi 

Kurtulan ve BAL-GÖÇ Şube 
Başkanı Coşkun Bayramoğ-
lu tarafından karşılanan 35 
kişilik misafir öğretmen gru-
bu, Mustafakemalpaşa’nın 
tarihi ve turistlik yerlerini 
gezdi.
Suuçtu Şelalesi, Tüm-

büldek Kaplıcaları ve okul 
gezilerinin ardından Musta-
fakemalpaşa Belediyesi’ni 
ziyaret eden öğretmen gru-
bu, Başkan Sadi Kurtulan 
ile görüştü. 
Türkçe bir dünya dilidir
Misafir öğretmenleri Be-

lediye Meclis Salonu’nda 
ağırlayan Başkan Kurtulan, 
kültür ve medeniyeti gele-
ceğe taşıyan yegâne unsu-
run dil olduğunu söylerken, 
Balkanlar’da Türkçe’nin sesi 

olan öğretmenlerin büyük 
bir sorumluluğu özveriyle 
yerine getirdiklerini vurgu-
ladı. 
Günümüzde sınırların ka-

falarda ve haritalarda kal-
dığını dile getiren Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan; “ 
Türkçe bir dünya dili oldu-
ğu kadar Türk coğrafyası 
üzerindeki kardeş ülkeler 
ile iletişimimizin kaynağı, 
kimliğimizin yapıcısı ve ta-
şıyıcısıdır. Yüzyıllardır kül-
tür birikimimizi kuşaktan 
kuşağa aktarırken dilimizin 
güzelliklerini de sevgiyle ço-
ğaltarak yaşattık. 
Balkanlar’dan Orta Asya’ya 

kadar dünyanın dört bir ya-
nında Türkçe ile iletişim 
kuran bir nesil yetişiyor. 
Şüphesiz ki bunu başta 
bir kültür elçisi gibi çalışan 
öğretmenlerimize borçlu-
yuz. Kutsal hazinemiz olan 
dilimizi ve kültürümüzün 
ilelebet yaşaması ve yaşa-
tılması için çaba gösteren 
herkese destek vermeye 
hazırız. Balkanlar’da yaşa-
yan soydaşlarımıza ve ço-
cuklarımıza, geleneklerini 
ve hatıralarını muhafaza 
ederek, geleceğe taşımada 
öncülük eden dilimizi, en 
güzel biçimde öğreten öğ-
retmenlerimizi kutluyorum” 
dedi. 
Belediye Başkanı Sadi 

Kurtulan, Bulgaristanlı Türk-
çe öğretmenlerinin ziyaretin-
den duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, eğitimcilere 
çeşitli hediyeler takdim etti. 
                 Sezgin EREN

Şükrü Süleyman, BAHAD Genel Başkanı seçildi
Krumovgrad (Koşukavak) 

kasabasından Türkiye’ye göç 
eden Şükrü Süleyman, mer-
kezi Bursa'da bulunan Bal-
kanlarda Adalet, Haklar, Kül-
tür ve Dayanışma Derneği'nin 
(BAHAD) yeni genel başkanı 
seçildi. Şimdiye dek bu gö-
revde bulunan Cebel (Şeyh 
Cuma) bölgesinden göçmen 
Eşref Kahraman’ın ise derne-
ğin Genel Kurulu tarafından 
fahri başkan seçildiği bildirildi. 
Totaliter rejim sırasında Belene 
ölüm kampına götürülen Eşref 
Kahraman’ın orada astım has-
talığına yakalanması sonucu 
sağlık durumunun görevini 
sürdürmeye imkan vermediği 
belli oldu. 
Genel Seçimler sırasında 

BAHAD Bursa’da Kasim Dal’ın 
kurduğu Hürriyet ve Şeref Halk 
Partisi (NPSD) için çalıştı, fa-

kat göçmenlerin ancak yüzde 
15’inin eski Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) lideri Ah-

met Doğan’ın eski yardımcı-
sını desteklemelerini sağladı. 
Çünkü göçmenlerin büyük bir 
bölümü HÖH lehine oy kullan-
dılar. 
Şu anda BAHAD, NPSD 

partisini desteklemeye devam 

ediyor. 
BAHAD örgütü, Avrupa ku-

rumlarında Bulgaristan Türk-
lerinin haklarını 
savunmasına yö-
nelik girişimlerde 
bulunmasıyla ün 
saldı. BAHAD’ın 
üyeleri Türkiye’ye 
göç etmiş Bulgar-
laştırma süreci 
sırasında maruz 
kalan siyasi tu-
tuklulardır. 
BAHAD’ın yeni 

Başkanı Şükrü 
Süleyman’ın ifa-

desine göre NPSD partisi Bul-
garistan Türklerinin çıkarlarını 
HÖH partisinden daha iyi bir 
şekilde Avrupa Birliği ve Av-
rupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’nde savunabilir. 
                     Kırcaali Haber


