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Efsane Başkandan Duygulandıran Veda
‘Hakkınızı helal edin...’
Kurucu başkanlığının yanı sıra
3 dönemdir genel başkanlık görevini yürüttüğü Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu’na
veda eden ve yaptığı konuşma
ile duygusal anlar yaşatan Turhan Gençoğlu, tüm üyelerin ortak imzasıyla Onursal Başkan
seçildi, ayakta alkışlandı.
Soydaşların yaşadığı büyük acının yılmaz savunucusu Babası merhum Mümün
Gençoğlu’ndan devraldığı bayrağı ; soydaşların menfaatleri
için kararlı, nezaket sahibi, uzlaşıcı ve kucaklayıcı diplomasi
ile önemli noktalara taşıyan
Turhan Gençoğlu yaptığı konuşmada ”Ben, Bal-Göç’ün kuruluş
aşamasında başladığım onurlu
davada 30 yıla yakın süredir
Bal-Göç, Federasyon, Konfederasyon Genel Başkanlıkları görevlerinde bulunmaktan; Doğup
büyüdüğü topraklardan yalnızca
Türk ve Müslüman olduğu için
zülüm işkence ve soykırımla kopartılan, anavatanına göç etmek
zorunda bırakılan, Türk ve Müslüman olmanın bedelini kanı ve
malı ile ödeyip o toprakları terk
etmeyen Aziz Türk Milletime,
göçmen ve din kardeşlerimize
hizmet etmekten onur duydum.
Bugün de uzun süredir birlikte

konfederasyonun yönetiminde
birlikte çalıştığım değerli arkadaşım Zürfettin Hacıoğlu’na,
bayrağı teslim etmekten memnunum. Yeni seçilen başkanımıza ve yönetim kuru arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonrada her zaman maddi ve
manevi yönden destek vermeye
hazırım” dedi
İlkler hep onun döneminde
gerçekleşti
Bugün 36 ilde 185 dernek ve

9 federasyon ve binlerce üyesi
ile Türkiye’ de Balkanlar nezdinde en büyük sivil toplum
örgütü olmanın haklı gururunu
yaşayan Gençoğlu, Balkanlarda yaşayan ve ülkemize göç
eden soydaşların sorunlarının
çözümü için önemli çalışmalara imza attı. Soydaşların, başta
konut yapımları, emeklilik haklarının transferi, İkamet Tezkeresi
olanların Vatandaşlığa alınması,
Bulgaristan’da eğitim gören öğrencilerin, diploma denkliklerinin

Bulgaristan Merkez Seçim
Komisyonu (MSK), ülkede
25 Mayıs Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu
(AP) milletvekili seçimleriyle
ilgili nihai sonuçları açıkladı.
Oy kullanımı mecburi olmayan 7,3 milyon nüfus-

lu ülkede, AP seçimlerine
katılım düşük oldu. Bulgar
seçmeninin sadece yüzde
36,15'inin sandık başına gittiği seçimde, 5 siyasi parti
AP'ye milletvekili yollamayı
başardı.
Seçimde 680 bin 838 oy
alan (yüzde 30,4) ana mu-

halefet partisi Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB), AP'ye
6 milletvekili seçtirmeyi başardı.
İktidar koalisyonun ortaklarından Bulgaristan Sos-

MSK Nihai Sonuçları Açıkladı

Devamı 6’da

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir

sağlanması, İsimlerin iadesi ve
çifte vatandaşlık haklarının alınması, çifte vatandaşlık hakkına
sahip olanların, Türkiye sınırları
içinde oy kullanabilmeleri gibi
daha birçok önemli sorun Turhan Gençoğlu’nun genel başkanlığı döneminde çözüldü.
Gençoğlu, yaptığı çalışmalarla
hep ilklere imza attı. Birleşmiş
Milletlerce tarihinde ilk defa
Bursa’da yapılan toplantıda “
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Danışmanı “ ardından da “Birleşmiş Milletler Sivil Toplum
Örgütleri Türkiye Ulusal Koordinatörü “ olmanın gururunu
yaşadı.
Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu isminin Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu
olarak değiştiği tarihi kongrede
Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, unutulmaz hizmetlerinden dolayı Turhan Gençoğlu’na
teşekkür plaketi takdim etti.
HÖH ile ilişkilerimiz fevkalede
Kongreye katılan CHP Genel
Başkan Yardımcısı Aytun Çıray
yaptığı konuşmada “Hak ve Özgürlükler partisinin(HÖH) başarısı ile gurur duyuyoruz. 4 tane
milletvekilini Avrupa Birliği parlementosuna gönderdi. Hükümetimiz bu parti kaybetsin diye
başka parti kurdurdu. Bereket ki
uyanık Balkanlılar ve Rumeliler
ülke içindeki bu bölünme siyasetinin dış yansımasının önündeki oyuna gelmediler. Eğer bu

gün o iş başarılı olsaydı işte o
zaman Bulgaristan’daki asimilasyon politikası sonuna kadar
başarıya ulaşırdı” dedi.
Çıray’ın konuşmasının ardından söz alan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç “Yıllardan beri Hak ve
Özgürlükler Hareketi ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve bunu
herkesin bildiğini kaydederek,
“Sayın Çıray’ın söylediği kısmen
doğrudur. Bulgaristan’da HÖH’e
karşı o partiden ayrılan bir kısım
milletvekili veya siyasetçi başka bir parti kurmuşlardır. Bunun
ayıplanacak eleştirilecek, vatan düşmanlığı gibi gösterilecek bir tarafı var mı. Aynı şey
Makedonya’da, Kosova’da, Batı
Trakya’da da böyledir. Ahmet
Doğan’ın Türkiye’ye karşı ilgisizliği, hükümetimize karşı kayıtsızlığı, oradaki yurttaşlarımızla
ilişkileri eleştiri konusu olmuştur.
HÖH yeni bir başkan seçti. Lütfü
Mestan başkanlığında bu hareket devam ediyor ve bu yönetimle ilişkilerimiz fevkalade iyidir. Herkes bunu böyle duysun.
Evet ama niye Ahmet Doğan
değil de Lütfi Mestan diye sorarsanız, çok şey anlatırım ama
burada değil. Dolayısıyla bizim
birinci parti kadar milletvekili çıkaran bugüne kadar her hükümetle koalisyon ortağı olmuş,
belediye başkanlıkları kazanmış
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
inşallah önümüzdeki dönemde
de bir kardeş parti olarak hepsiyle iftihar edeceğiz. Hak ve
Özgürlükler Hareketi ve onun
arkasındayız” dedi.
Hacıoğlu: “Her nerede Balkan Türkü var ise mutlaka onlara ulaşacağız”
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı seçilen
Zürfettin Hacıoğlu “Genel başkanımız sadece resmiyette
başkanlığı bırakıyor bize. Konfederasyonumuzun kurucusu ve
onursal başkanıdır. Kendisinin
tecrübelerinden bilgilerinden
dünya ve iş dünyasından her
zaman bilgi alabiceğimiz kapısına açacağımız ilk büyüğümüzdür. Kendilerine Allah’tan sağlık
mutluluklar diliyorum. Her nerede Balkan Türkü var ise mutlaka onlara ulaşacağız ve Balkan
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Bulgarların yüzde 22'si 'Avrasya Birliği'ne katılmasını istiyor

Son anketlere göre
Bulgarların yüzde 22'si,
'Bugün referandum olsa
Bulgaristan için AB üyeliğini mi, yoksa Rusya'nın
Avrasya Birliği'ni mi tercih edersiniz?' sorusuna
Vladimir Putin'in projesini
tercih edeceği yanıtını veriyor. Buna karşın halkın
yüzde 40'ı Avrupa Birliği
üyeliğini tercih ediyor.
Alpha Research'ün Nisan ayı sonunda hazırladığı ankete katılanlar
arasında Rusya'yı tercih
edenler en çok milliyetçi Ataka (%38) partisi,
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (%34) ve eski
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un kurduğu
yeni bir sol parti olan ABV
(%34) destekçileri arasında bulunuyor.
Türk ve Roman karşıtlığıyla tanınan Ataka lideri
Volen Siderov, Kremlin
yanlısı bir kampanya yürütüyor.
Putin'in projesi sağ seçmenden de destek alıyor.
Anket sonuçlarına göre
genellikle Batı yanlısı olarak görülen merkez sağ
Reformcu Blok seçmeninin yüzde 15'i, Avrasya
Birliği'ni destekliyor.
'Tutarlı, AB karşıtı bir
hareket ortaya çıkıyor'
Alpha Research'den
Bor yana Dimitrova,
' Yanlış anlaşılmasın.
Bulgaristan'daki mesele
Rusya'nın yaklaşımlarına destek vermeyle,
Rusya'nın kültürünü, doğasını veya dilini sevmeyle alakalı değil. Buradaki
konu, önümüzdeki yıllarda
gelişmek ve güçlenmek
için tüm gereksinimlere
sahip, tutarlı ve AB karşıtı

bir bloğun ortaya çıkmaya başlaması' dedi.
Bulgarlar genellikle, AB
kurumlarına kendi ülkelerinin kurumlarından daha
çok güvenlikleri için Av-

Bulgar vatandaşı Rusça
biliyor ya da en azından
anlıyor. Rusça eğitimi
1990 yılına kadar da zorunluydu.
Rus propagandasının

yer alıyor. Bulgaristan
Sosyalist Partisi'nin lideri Sergey Stanişev aynı
zamanda Avrupa Sosyalistler Partisi'nin de başkanı.

rupa yanlısı bir yaklaşım
benimsiyor. Son Eurobarometer araştırması,
Bulgaristan'ın, AB'nin
geleceği konusunda en
olumlu düşünen ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. AB'nin geleceği konusunda olumlu düşünen
Bulgarların oranı yüzde
61, olumsuz düşünenlerin
oranı ise yüzde 27 seviyesinde. AB ortalamasında
ise vatandaşların yüzde
53'ü olumlu, yüzde 40'ı
olumsuz düşünüyor.
Ancak pek çok Bulgar
vatandaşı, Rusya'ya sempatiyle bakıyor. Rusya
İmparatorluğu, 1877-1878
yıllarında Bulgaristan'ın
Osmanlı yönetiminden
ayrılmasıyla sonuçlanan
savaşı vermişti. Pek çok

da Bulgaristan'da geniş
yankı bulduğu görülüyor.
Pek çok Bulgar medya
kuruluşu ve vatandaşı,
Ukrayna krizinde açıkça Putin ve Rusya'dan
yana tavır alıyor. Avrupa
seçimleri öncesindeki televizyon tartışmalarında
Putin yanlısı siyasetçiler
öne çıkarken Avrupa yanlısı katılımcılar genelde
savunmaya geçiyor.
Bulgar Sosyalistler geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna krizinde Moskova'ya
yönelik yeni yaptırımlara karşı çıkan bir karar
almıştı. Bildiride, AB ve
NATO'daki müttefiklerle
araya mesafe koyarcasına 'Bulgaristan'ın kimsenin pozisyonunu benimsememesi gerektiği'

Rus şirketler Bulgaristanda, Rus sermayesinin ülkeye büyük ölçüde vergi cennetlerinden
geliyor olması sebebiyle
istatistiklere yansıdığının
da ötesinde büyük bir yatırımcı konumunda. Rus
Lukoil firması ülkedeki tek
rafineri ve yalnızca Rus
ham petrolünü işliyor.
Gazprom, Bulgaristan
topraklarından geçecek
Güney Akım boru hattının inşaatına önümüzdeki ay başlamayı planlıyor.
Tuna kıyısındaki Belene
kentinde yeni bir Rus
nükleer santrali de dahil
olmak üzere başka projeler üzerindeki tartışmalar
da devam ediyor.
Buna ek olarak pek çok
Rus vatandaşı, kendilerini

Sofya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Tü r k i ye’n i n S of ya
B üy üke l ç i s i S ül ey man Gökçe, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
dolayısıyla büyükelçilik
konutunda gençleri ve
çocukları kabul etti.
Türk ve Bulgar öğrencilerin yanı sıra Suriyeli
sığınmacı ç ocukla rın da katıldığı davet,
Soma’daki maden faciasında yaşamlarını
yitiren işçilerin anısına
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Gökçe, Türkiye ve Bulgaristan ulusal marşlarının ardından yaptığı
konuşmada, 19 Mayıs
hakkında bilgi vererek,
Soma’daki trajedinin
büyük üzüntü yarattığını

evindeymiş gibi hissettikleri Bulgaristan'da mülk
satın alıyor. Rusların
sevdiği deyimlerden biri
de 'Tavuk kuş değildir,
Bulgaristan da yabancı
bir ülke değildir'.
Bulgaristan'ın AB ile
arasında ilişkilerin zaman
zaman gerilmesi de Rusya yanlısı akımların işine geliyor. Sosyalistlerin
öncülüğündeki hükümet,
hem Güney Akım, hem
de üç elektrik dağıtıcısı şirketin lisansını iptal
etme girişimleri sebebiyle Avrupa Komisyonu ile
kafa kafaya gelmek üzere. Bulgarların büyük bölümü, ülkenin üç bölgeye
ayrılmış elektrik dağıtım
pazarında bu üç şirkete
haksız avantajlar verildiği
görüşünde.
'Truva atı'
Rusya'nın AB nezdindeki Büyükelçisi Vladimir Çizhov, EurActiv'in
Bulgaristan'daki ortak kuruluşu Dnevnik'e 2006'da
yaptığı açıklamalarda
'Bulgaristan Rusya'nın
AB'deki truva atıdır' demiş, bu söz daha sonra
sembol haline gelmişti.
Merkez sağ kanatta yer
alan siyasetçi ve uzmanlar şu anda, Sosyalistlerin

öncülüğündeki koalisyon
hükümetini ülkenin egemenliğini Moskova'ya
teslim etmekle suçluyor.
12 Mayıs'taki bir yuvarlak masa toplantısından
Bulgaristan'ın enerji yönetimini, ülkenin iflas ettiği
1997 yılında para biriminin bir kurula devretmesi
gibi, Batı öncülüğündeki
bir 'enerji kuruluna' devretmesi önerilmişti.
Ana muhalefette bulunan, eski Başbakan
Boyko Borisov liderliğindeki merkez sağ GERB
partisi, enerji politikaları
sebebiyle hükümet hakkında gensoru önergesi
verdi.
Ancak GERB mensubu
s iyasetçiler dahi, Bulgarların büyük çoğunluğunun, faydalarına dair
net bilgiler bulunmasa
da Güney Akım'a destek vermesi sebebiyle
projeye karşı çıkmaktan
çekiniyor. Hatta Borisov,
kendi döneminde Güney
Akım'ın ilerlemesine yardım etmişti ve pek çok
Bulgar vatandaşı da, iktidara kim gelirse gelsin
Rusya etkisinin baskın
olacağını düşünüyor.

EurActiv

Cebel Camisi avlusunda
şadırvan çeşme
16 Mayıs’ta Cebel Camisi avlusuna abdest için yapılan şadırvan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi. Çeşme,
İzmir’de yaşayan Kontil köyünden göçmenlerin yaptığı
bağışla inşa edildi.
Açılış töreninde Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Kırcaali Merkez Cami İmamı Erdinç Hayrulla ve Cebel Camisi İmamı Sezgin Mehmetali hazır
bulundular. Program sonrasında eda edilen cuma
namazı Beyhan Mehmet tarafından kıldırıldı. Cuma
hutbesinin konusu Miraç Kandiline ilişkindi. Cuma namazının sonunda Cebel Camisinde Manisa’nın Soma
İlçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasında
hayatını kaybeden işçiler için dua okundu.
Bulgaristan’da bulunan tüm merkez camilerde Soma
şehitleri için dua edildi.

Sırnitsa'da Balkanlarda
Etnik Etkileşimler adlı
seminer düzenlendi

söyledi.
Konuklarını taziye defterine imza atmaya davet eden Gökçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün

1912 yılında askeri ateşe olarak çalıştığı dönemle ilgili bilgi verdi ve
kançılaryasını gösterdi.
Konutun bahçesinde-

ki resepsiyon sırasında konuklarıyla sohbet
eden Gökçe, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kırcaali Haber

Rodoplarda Dostluk ve Kültür Paylaşımı Derneği
Başkanı Mediha Zaimova’nın öncülüğünde, Kırklareli
Üniversitesi, Üsküp (Kırklareli) Belediyesi ve Sırnitsa
Belediyesi'nin işbirliğinde, 17 Mayıs 2014 Cumartesi
günü Sırnitsa'da Balkanlarda Etnik Etkileşimler konulu bir seminer düzenlendi.
Seminere, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Sırnitsa Belediye Başkanı Mustafa Alikanov,
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlileri Yrd. Doç.
Dr. Raşit Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Sevim Hacıoğlu
ve adı geçen üniversite bünyesindeki Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Ahmet Altay katıldı.
Muavin Konsolos Murat Muhacıroğlu da seminere
katılarak, kısa bir selamlama konuşması yaptı.
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Şair Dr. Nevin Sadıkova
N ev i n S a d ı kov a
1969 yılında Kuzey
Bulgaristan’ın Sevlievo (Selvi) şehrinde
entelektüel bir ailede
dünyaya geldi. İlk, orta
ve liseyi doğduğu şehirde okudu. Devamla Stara Zagora Tıp
Enstitüsü’nden mezun
oldu. Talih onu Kırcaali ilinin Momçilgrad
(Mestanlı) şehrine getirdi. Halen Mestanlı

dedesi Balkanlar’da
Osmanlı Egemenliği
döneminde Selvi’nin
son valisidir.
Onun kaleme aldığı şiirler kısa, aydın
ve sıcak bir yaz yağmuru gibi gönülleri
okşamaktadır. Kendisinin de belirttiği
gibi, ondaki muayyen
suskunluk, belki de
bu suskunluğun ardından gelen yaratı-

Devlet Hastanesi’nde
görevini sürdürmektedir. Genç şair şiirlerinde neslinin aşk
çalkantılarını, ekonomik zor luklar la
boğuşan ülkesinin
sancılarını ve şanlı
geçmişi olan atalarına saygı borcunu dile
getirmektedir. Burada
bir parantez açarak
belirtmek gerekir ki,
şairin babaannesinin

İLÂHÎ DUYGU
Kavis midir,eğmeç midir, gökkuşağı mı
Hani ara sıra gökyüzünde
Yağmur sonrası görünür
İşte ona bir kez olsun dokunan
her kişinin gönlü,
Değişik renge bürünür.
Ve Ay’a bir kez olsun yaklaşan kişi
Bir başka düşünür.
Hani güneşin doğuşu vardır ya
İşte onu bir kez karşılayanın gözünde
Ömür boyu susuzluk görünür.
Ya şuradaki kaynarca
Ve ona yaklaşan her kişi,
Ona varınca
yürür mü yürür!

Bu yılki kış bizim yörenin dağ köylerinde hayli
ağır geçti. Kar yolları
tıkadı, etraf buz kesildi.
Bu nedenle tam üç ay
Hulusi dede köye çıkamadı. Şimdiye kadar hiç
olmazsa ayda bir gider,
stres atar, kalan birkaç
konu komşusuyla laflaşır, dünyaya göz açtığı,
beşiğinde sallandığı, ilk
adımıyla eşiğini atladığı
evinin hasretini giderirdi.
Doğduğu köy Güney
Rodoplar’ın öyle bir yamacına yaslanmış ki, girişte önce minare, daha
sonra da cami görünüyor. Bu da onun gönlünü
açılıyor, kanatlandırıyor.
“Demek bu köy Türk
Müslüman köyü“ diyesi
geliyor içinden her gidişinde. Sonra istemeyerek gözleri köy evlerine
kayıyor. Pencereler kör
kör. İçerleri bomboş.
Kapılar kırık, dökük.
Çatılar çökmüş. Sahipleri kaçmış, kaçabildiği
yerlere. Çoğu güney
doğuya, bazıları batıya.
Saymaya başlıyor biber
birer. Alt taraftan birinci

ev Çolak İslâm beyin.
Zamanında köyün en
zenginiydi. Onun bakkal
dükkanı evinin alt katındaydı. Şimdi yapının ev
denecek yeri yok. Damı
çökmüş, kapı pencere
kalmamış. Onun yanındaki konut köy imamı Salim’in. Oda öyle.
Daha yukarıda Çilingir
Nasuf vardı. Ondan
sonra Değirmenci Kadir. Daha ötede İlyaz
Çavuş. Hepsinin akıbetleri bir. Arkası çok.
“Sayması hayli güç
olacak“, deyip bıraktı.
Işıyan pencereleri saymaya koyuldu. Onlar da
tek, tük, orada burada.
Nuri ağa rahmetli oldu.
Evinde iş ile arası açık
olan oğlu Müslüm kaldı. Onun penceresi ışıyor. Daha ötede sarhoş
Mahmut’un evi. Onun
evinde de can olduğu
belli. Daha ötelerde de
birkaç evden ışık geliyor.
Bu hayaller peşinde dolaşırken dar patikadan
dayanıverdi komşusu
Rüstem’ in evine. Dolunayın ışığında, giriş kapısı önünde onun otur-

cılık coşkunluğudur.
Onun ifadesine göre,
hayatın tozlu yollarında inciyi ayıklamak
gerçek bir şiiriyettir.
Eşi de cerrah hekim
olan Nevin Hanım iki
çocuk annesidir.
Eserleri: “Da Nameriş Sebesi” (Kendini
Bulabilmek), Bulgarca; “Lunni Prilivi” ( Ay
Gelgitleri), Bulgarca.
Kırcaali Haber

BENLİĞİM
SÖYLENMEDEN
KALAN SÖZLER
Nice söylenmeden kalan söz
Donup kalan yalnızlığın içinde.
Uzanan o son veda elleri
Sarmaya açılan kollar…
Süzülen yaşlar
O güzelim gözlerden…
Fazla oldu galiba
Galiba aşırdım.
Aldı bir de elimi öptü
Şaşırdım!

GÜLÜCÜK
-ÖYKÜduğunu fark etti. Başını
eğmiş, elindeki çırpı ile
yeri karıştırıyordu. Yanına yaklaştığını fark bile
etmedi. Omzunu dürt-

hayli geleni süzdükten
sonra:
“Geldin mi Hulusi, geldin mi? dedi.
“Havalar ısındı, ben de

tü. “Selamün Aleyküm
Rüstem ağa, ben geldim”, dedi. O, ağır ağır
başını kaldırdı. Sakallanmış, gözleri göçmüş,
bet beniz kalmamış. Bir

geldim“, diye cevap verdi, Hulusi dede.
“İyi etmişin. Gör bak,
bu yalnızlık beni ne eyledi, yok etti beni, bitirdi“, sözlerinin ardından

Ne bir ses, ne bir seda
Dünya öylesine tenha!
Önüm ardım, sağım solum…
Heyhat, yaşam öylesine durgun!
Açık o korkunç boşluğun kara kapısı.
Ümit kâh görünüyor,
Kâh gizleniyor
Ve bir ileri, bir geri
Tepip tepip duruyor vicdan.
Ve bir an
Dört yol ağzında kalan
Neden yine ben?
Bir yanda istekler boğaz boğaza
Diğer yanda tüm gerçekler kapış kapış…
Şöyle bir bak, bir bak,
Nasıl dönüyor fırıl fırıl fırıldak!
bir ah çekti, kafasını yeniden yere büktü.
Vaktiyle Rüstem komşunun ailesi en kalabalık, en çalışkandı bu
köyde. Onun oğulları,
kızları, gelinleri, torunları hatırını sayıp, dediğini
iki etmiyorlardı. Hepsine
yol yordam gösteriyor,
ev ve kır işlerini idare
ediyordu. Bu nedenle
de en çok tütün çıkaran
onun hanesiydi. Sonradan esen o kara yeller
onun da hanesini perişan etti. Kala kala Elfide
yengeyle kaldılar. Birki
yıl önce o da Allah’ın
rahmetine kavuştu. Bu
kale misali evde yalnız
kaldı...
Her zamanki olduğu
gibi getirdiği kahve paketini yavaşça komşusunun eline sıkıştırdı.
“Yarın kahveyi ne zaman içeriz Rüstem ağa?
dedi. O duymazlıktan
geldi. Cevap vermedi.
Omuzuna dokunarak,
yeniden azıcık yüksek
eda ile:
“Yarın kahveyi ne
zaman içeriz Rüstem
ağa?“ diye tekrarladı.

Kafasını kaldırdı.
“İçeriz, be içeriz“ diye
fısıltıyla cevap verdi.
Hulusi dede üsteledi.
“Hep olduğu gibi. Yarın
kuşluk vakti buradayım.
Cezveyi sür ateşe“, diyerek ayrıldı.
Er tesi sabah, gün
Kocatepe’den iki adam
boyu yükselirken, Hulusi dede, komşusu
Rüstem’in kapısına
dayandı. Baktı, etrafta
olanlardan habersiz,
odunlukta nacak elinde,
önünde kütükte, bir şeyler kesiyordu. O, kütüğe
vurdukça urgan parçaları sıçrıyordu Ortalığa.
En sonunda koskoca
bir düğüm kaydı yan tarafa.
Yanına vardı. Gene
omzuna dayanarak neyle uğraştığını soracak
oldu. Rüstem ağa alayımsı gözlerle bir ona,
bir de başucunda uzanan ceviz ağacı dalına
baktı. Baktı baktı da,
elindeki nacağı yere salıverdi. Sakallı yüzünde
hafifce bir gülücük belirtisi seziliyordu.
Mustafa BAYRAMALİ
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Ardino’da yeni otogar temeli atıldı
da kolay ve rahatlıkla
erişebileceği yeni otogarda bilet satış gişeleri, bekleme salonu,
bagaj emanet ve depolama hizmeti için tesisler, tuvaletler, otobüs
peronları, ofis ve ticaret
yerleri olacak.
Resmi Murat, “Mevcut
proje ulaşım alanında
ilçenin teknik altyapısının iyileştirilmesine
yöneliktir. Pek çok kırsal kesimlerde görülen olumsuz eğilimler,

Güner ŞÜKRÜ
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat Bölgesel Büyüme ve Sürdürülebilir
Gelişim Kamu Yatırım
Programı kapsamında
sağlanan mali kaynaklarla kasaba merkezinde kurulacak yeni otogarın temelini attı.
Temel atma töreninde Belediye Başkan
Yardımcıları İzzet Şaban, Nasko Kiçukov
ve Necmi Hocov, proje
uygulayıcı Kırcaali Meatsa Şirketi sahibi Müh.
Fahri İdriz, Yerel Meclis
üyeleri ve vatandaşlar
hazır bulundular.
Projenin ana hedefi, ekonomi büyüme,
bölgenin sürdürülebilir

gelişimi sağlanması,
ekonominin rekabet
gücünün artırılması ve
ulaşım alanında hizmet
geliştirerek istihdam

ve gelir büyümesi için
fırsatlar yaratmaktır.
Otogar, tüm yasal gerekliliklere uygun olarak
inşa edilecek ve yolcu

hizmetleri için bir bina,
otobüslerin hareket ve
durak yerleri için ayrı
bir alan yer alacak.
Engelli vatandaşların

Momçilgrad’da 15 sokağın asfaltlanma
çalışmalarına başlandı
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında atıksu
arıtma tesisi projesi kap-

Bizzat Belediye Başkanı Akif Akif, kanalizasyon
ve su boru hattı kurulma-

Bu sokaklardan başka
daha 13 sokağa tamamen asfalt döşenecek.

samında yapılan kazı
işlerinden dolayı sokaklardan 15’inin tamamen
asfaltlanma çalışmaları
sürmektedir.

sına ilişkin çalışmaların
başarıyla tamamlandığı
26 Aralık ve Şipka sokaklarına asfalt döşeme
çalışmalarını kontrol etti.

Onların arasında trafiğin
en yoğun olduğu KırcaaliKrumovgrad (Koşukavak)
yönündeki iki ana Gümülcine ve Makas sokakları

da bulunuyor.
Momçilgrad Belediyesi
1,7 milyon leva maliyetinde ilçe merkezinde sokakların onarımına ilişkin
bir proje kazandı. Mali
kaynaklar Bölgelerin Büyümesi ve Sürdürülebilir
Kalkınması Kamu Yatırım
Programı kapsamında
sağlandı. Yerel yönetim
ağustos ayında yapılacak
geleneksel Dünya Mestanlılar Buluşmasına katılacak misafirlerini atıksu
arıtma tesisi projesinin tamamlanmasından sonra
sokakların tamamen yenilenmiş halinde karşılamayı hedeflemektedir.
Belediye yöneticileri, vatandaşlara asfalt döşeme
çalışmalarına engel yaratılmaması için araçlarını
sokaklara park etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Aşamalı olarak asfalt
döşenecek sokaklar hakkında bilgi verilecek.
Kırcaali Haber

Medrese binası depremde hasar gördü
Kırcaali Valiliğinde oluşturulan bir çalışma grubu
tarafından 24 Mayıs 2014
tarihinde meydana gelen
6,5 büyüklüğündeki depremden sonra eski medrese binası olan Bölge
Tarih Müzesinde hasar
tespit çalışmaları yapıldı.
Hasar protokolü Kültür
Bakanı Petır Stoyanoviç’e
gönderildi. Bina kamu
mülkiyeti olarak Kültür

Bakanlığı’nın idaresi altındadır.
Yapılan yoklamada taş

duvarlarda ciddi çatlaklar oluştuğu ve çatısının
kuzeybatı köşesinde bu-

lunan bir dekoratif taş
elemanının düşme tehlikesi olduğu tespit edildiği
açıklandı. Bu nedenle bölge güvenlik altına alındı.
Tespit edilen taş duvarlarda, salonlardaki sıvalarda, depo ve kalem
odalarında oluşan tüm
çatlakların protokolde tasvir edildiği açıklandı.
Kırcaali Haber

ekonomi ve sosyal çöküş ile nüfusun azalmasının azaltılmasını
hedeflemektedir. Kırsal
kalkınma ve nüfusa yönelik hizmet sayısının
ve kalitesinin arttırılmasıyla yaşam koşulları ve
bölge cazibesinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Öngörülen yatırım kırsal kesimlerin ve
büyük yerleşim yerleri
arasındaki farklılıkların
giderilmesi için atılan
bir adımdır” dedi.

Rodopi spor salonu yenileniyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin kazandığı
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı gereğince
finanse edilen proje kapsamında kasabadaki Rodopi spor salonunu yenileme çalışmalarına başlandı.
Yenilenen Rodopi spor salonu, masa tenisi, basketbol ve açıkta voleybol alanlarından oluşan çok
fonksiyonlu spor sahası ve 900 kişilik tribüne sahip
olacak. Geçen asrın 70’li yıllarında inşa edilen yarı
yarıya harap olmuş iki katlı bina ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenleneceği çağdaş bir görünüme kavuşacak.
Emblematik salon doğrudan bağlantı kurulacak
üç tenis masası olan ek bir spor salonu inşa edilecek.
Onarım çalışmaları kapsamında duvarlar ve çatıda ısı yalıtımı, doğramaların yenilenmesi, ısıtma ve
havalandırma sistemleri montajı yapılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra binanın Enerji Verimliliği
Kanunu gerekliliklerine uygun hale getirilmesi için
su ve kanalizasyon sistemi, zemin döşemenin yenilenmesi, tüm odaların onarımı ve başka çalışmalar
da yapılması öngörülmektedir.
Kazanılan projenin toplam tutarı 5,27 milyon leva.
Projeyle bir ay önce uygulanmasına başlanan Rodopi stadının yeniden yapılandırılması da yer alıyor.
Böylece modern drenaj ve otomatik sulama sistemleriyle yeni çim döşemesine sahip olacak stadyumun, Kırcaali ilinde eşi benzeri olmayacak. Aynı
proje dahilinde Momçilgrad ve Nanovitsa (Alibeykonağı), Progres (Ellezoğulları), Raven (Yenicuma) ve Zvezdel (Güren) köylerinde engellilere dahi
herkese erişilebilir çok amaçlı 6 açık spor sahaları
da inşa edilmesi öngörülmektedir. Spor alanlarının
çevresine kombine fitnes aletleri monte edilecek.

Fas çekirgelerine karşı mücadele
Kırcaali ili dahilinde Fas çekirgesinin istilasına
uğrayan alanların havadan ilaçlanmasına Ardino
İlçesine bağlı Borovitsa (Çamdere) köyünde başlandı.
Helikopter ile ilaçlama işlemi hava koşulları müsait olduğunda her gün saat 16.00’dan sonra yapılacak.
Kırcaali ilinde Fas çekirgesi istilasına uğrayan
alanların 50 bin dekara yakın olduğu bildirildi.
Böcek salgınlarının yaklaşık 11 bin dekar olmak
üzere en büyük ölçüde Çernooçene (Yenipazar)
İlçesinde meydana geldiği açıklandı.
Kırcaali Valisi Biser Nikolov konuyla ilgili, “İkinci bir zirai ilaçlama helikopterin de kullanılmasını
bekliyorum. Bu mümkün olmasa bile il çapında
meydana gelen böcek salgınlarına karşı 10 gün
içinde ilaçlama yapılacak ve Fas çekirgesinin üremesine karşı ilaçlama mücadelesi başarılı olacak”
dedi.
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Kırcaali İlinde HÖH yine birinci parti oldu
Kırcaali Seçim Bölgesinde en çok oy üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi topladı. Partinin il
yönetiminin hesaplarına
göre HÖH Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Aday Listesi için ilde 43
binden fazla vatandaş
oy kullanmıştır. Partinin
Genel Seçimlerde Kırcaali ilinde 46 407 oy topladığına bakılırsa, bu defa
yaklaşık 3 300 oy daha
azdır. HÖH İl Başkanı
Bahri Ömer’in ifadesine
göre partinin Kırcaali’de
elde ettiği sonuçlar pek
memnun edici değil. Resmi verilere göre Kırcaali
İlçesinde HÖH’ine 11 500
kişi oy vermiştir.
Bahri Ömer, HÖH Kırcaali İlçe Yönetimi seçimlere düşük katılımın analizini yapmak üzere oturum yapılacağını bildirdi.
Çernooçene (Yenipazar),

Cebel ve Krumovgrad
(Koşukavak) ilçe teşkilatlarını seçmenleri maksimum ölçüde seferber
etmeyi başardıkları için
tebrik etti.
Çernooçene’de seçime
katılım oranının yüzde

60’a çıktığı belli oldu.
Genel Seçimlere bakış
HÖH partisinin daha az
oy toplamasına başka
bir sebep olarak Sayın
Ömer, oy verme şeklinin
daha karmaşık olmasını
gösterdi. İlde geçersiz

3 300 oy pusulasından
3000’in HÖH taraftarları
tarafından verildiği belirtildi.
Bahri Ömer, “Bizim
genç üyeler kapı kapı
gezerek, nasıl oy kullanması gerektiğini anlattılar, fakat buna rağmen
çok yanlış şekilde oy verilmiş durumlar var” dedi.
Oy verme şeklinin basit
hale getirilmesi çağrısında bulunarak, buna
Türkiye’yi örnek gösterdi.
Orada partilerin pusulada sembollerle yer aldığını, seçmenin oy verdiği
partinin sembolü üzerine
mühür koyarak oy kullandığını paylaştı. Bu
şekilde okuma yazması
olmayan vatandaşların
bile oy kullanabildiklerine
dikkat çekti.
İl Başkanı, HÖH Başkanı Lütfi Mestan’ın seçim
sonuçlarıyla ilgili, “HÖH
partisi, yurt dışından ge-

Efsane Başkandan Duygulandıran Veda
1. sayfadan devam

ülkelerindeki Türk STK’
larla daha da yakın ilişki
kuracağız’’ ifadelerini kullandı.
Törene Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP
Genel Başkan Yardımcısı
Aytun Çıray, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, CHP
Bursa milletvekilleri Turhan Tayan, Sena Kaleli,
Kemal Ekinci, AKP Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AKP İl Başkanı
Cemalettin Torun, CHP
İl Başkanı Metin Çelik,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulah
Karadağ, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Erdinç Hayrulla,
Mestanlı Belediye Başkanı Akif Akif ile çok sayıda
dernek temsicisi katıldı.
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyo-

Genel Başkan Vekili
Sabri Mutlu Genel Sekreter
Besim Boncuk Genel
Sekreter Yardımcısı
Rıfat Yağcı Genel Sekreter Yardımcısı

Başkan Yardımcısı
Şaban Kaludra Sosyal
İşlerden sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı
Av. Zihni Çalışkan Hukuk
İşlerinden sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı

İbrahim Dönertaş Yurtdışı Faaliyetlerden sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Kocaman Kültürel İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mümin Şentürk Muhasip
Olcay Özgür Muhasip
Yardımcısı
Naci Kıral Veznedar
Necati Yılmaz Veznedar
Yardımcısı
Süleyman Pehlivanoglu
Yönetim Kurulu Üyesi
Vahap Savaşan Yönetim
Kurulu Üyesi
Burhanettin Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Kutsatar Yönetim
Kurulu Üyesi
Tevfik Keskin Yönetim
Kurulu Üyesi
Recep Demir Yönetim
Kurulu Üyesi
Atalay Özer Yönetim Kurulu Üyesi
Nejat Yılmaz Yönetim
Kurulu Üyesi

fazla olarak 20 166 kişi
olduğu belirtildi.
Tütünden vazgeçilmesi sebebi ürünün düşük
fiyatla satın alınmasıdır. Üstelik tütün tüccarları hala tütün alım
sözleşmelerini imzalamamışlar, çünkü tarlaların büyük bir kısmı
için noter tasdikli arazi
tapusu mevcut değildir. Arazilerin bir kısmı

da dünyanın dört bir
yanında dağılmış arazilerin varislerine ait ve
onlar haklarını ailenin
bir ferdine aktardığına
dair beyanname imzalayamaz durumdalar.
Toprakların bir kısmı
Türkiye’ye göç etmiş vatandaşlara ait ve onların
Bulgaristan’da yaşayan
akraba ve komşuları
tarafından sözleşme

olmaksızın işlenmektedir. Bu yüzden tütün
tüccarları da tütün alım
sözleşmeleri imzalayamıyorlar.
Tütün üreticilerinin birdenbire azalması köy
muhtarları tarafından
da doğrulanmaktadır.
Şu anda peşin belirtilen
alanların ancak yarısı
tütün ekili durumdadır.
Kırcaali Haber

nunda Görev Dağılımı
Yapıldı
Zürfettin Hacıoğlu Genel
Başkan
Doç. Dr. Yüksel Özkan

Mukremin Duygun Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İzzet Altuntaş Basın ve
Yayından sorumlu Genel

Kırcaali bölgesinde tütün üreticileri azalıyor
Kırcaali Tarım il Müdürlüğü tarafından Kırcaali bölgesinde tütün
üreticilerinin çoğunun
tütün yetiştirmekten
vazgeçtikleri rapor edildi. Bu yaz ancak 2 800
kişi tütün yetiştireceğini
beyan etmiştir. Kıyaslama yapılacak olursa,
bundan 9 yıl önce bölgede tütün üreticilerinin
7 misliye yakın daha

len seçmen dolu otobüsler olmaksızın da seçimlerde birinci parti olabilir”
sözlerini hatırlattı.
Bahri Ömer, “Büyük Göç
esnasında Türkiye’ye
zorla göç ettirilen vatandaşlarımızın seçimlerde
oy kullanmak istedikleri
bir gerçek. Onlar vatanından kopmuş değiller
ve seçimlerde oy hakkını
kullanarak katılabilmeleri
için koşullar yaratılmalıdır” diye kaydetti. Seçim
sırasında Kırcaali bölgesinde yaklaşık 7 bin
göçmenin bulunduğunu,
fakat hepsinin yasaklılar

listesinde bulunduklarını
paylaştı.
A n a m u h a l ef et t e k i
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GEFB) partisinin Kırcaali Seçim Bürosundan
parti için Kırcaali ilinde 7
070 kişinin oy kullandığını ve bu sonuca göre
Genel Seçimlere bakış
yaklaşık 4 000 oy daha
düşük oy topladıkları bildirildi.
İktidardaki Bulgaristan
Sosyal Par tisi (BSP)
Kırcaali ilinde 4 350 oy
alabildi.
Kırcaali Haber

Çocuklardan barış çağrısı
Çernooçene (Yenipazar) Zname na Mira Anaokulu ile Minzuhar köyündeki Zora Anaokulundan
çocuk ve öğretmenleri Daha Barışçıl Bir Dünya İçin
Spor sloganı altında gerçekleştirilen geleneksel bahar müzik ve spor bayramında yer aldılar. Etkinlik
17 Mayıs Bulgar Sporu Günü münasebetiyle düzenlendi.
Katılımcılar sundukları müzik ve spor gösterileriyle konuyla ilgili pozisyonunu ifade ettiler. Gıpta
edilecek becerileriyle onları izleyen veli ve konukları
etkilediler.
Zname na Mira Anaokulu Müdürü Elmaz Apti yönetiminde gerçekleştirilen mükemmel organizasyon ve artistik sunucular sayesinde muhteşem bir
etkinlik oldu, katılımcılara pozitif enerji ve duygular
kazandırdı.
Çernooçene’deki anaokulun önü programı izlemeye gelen veli ve çocukların arkadaşlarıyla doldu.
Anaokuluna giden en minikler enteresan kostümler içinde spor oyunlarını başlattılar. Diğer çocuk
grupları farklı oyunlarda yer aldı.
Minikler, müzikal oyun sundular. Öğretmenlerinin
yönetmenliğinde hazırladıkları kutlama programı
büyük beğeni topladı.
Yaptığı konuşmada anaokulu müdürü Elmaz Apti,
verdiği destek için Çernooçene Belediyesi yönetimine teşekkürlerini sundu.

Rotary Kulübü’nden engelli
çocuklara bağış
Kırcaali Rotary Kulübü tarafından bölgede
engelli çocuklara 5 adet dizüstü bilgisayar ve 3
adet masaüstü bilgisayar bağışı yapıldı. Diyan ve
Behçet’e dizüstü bilgisayarlarını bizzat Rotary Kulübü Başkanı Gavrail Gavrailov verdi.
Rotary Kulübü, bağış yapmak için Marie Curie
Vakfına 30 bilgisayar ve 5 dizüstü bilgisayar siparişinde bulundu.
Vakfın teknik donanımını yenileyen ve ihtiyacı
olanlara dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar
sağlayan İsviçre’nin Lozan Belediyesi ile Rotary
Kulübü arasında aracı olduğu açıklandı.
Gavrail Gavrailov, “Kırcaali Engelliler Kulübü’nde
şimdilik 30 bilgisayar ve 5 dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulduğunu hesapladık. Bilgisayarları aşamalı olarak temin edeceğiz” dedi. Belirttiğine göre
engelli çocukların internete erişimi olmaları çok
önemli. Bunun çocukların entelektüel gelişimi için
son derece iyi etkisi olduğunu kaydetti.
Engelliler Kulübüne ilişkin bağış girişiminden
başka bu yıl da Rotary Kulübü tarafından geçen
ders yılında yüksek başarılar elde etmiş 5 liseden
gençlere takdir belgesi ve para ödülü verildi. Toplam Kırcaali’den beş öğrenci ödüllendirildi.
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Resmi Murat, Ayın Belediye Başkanı ödülüne aday seçildi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
nüfusu 20 binin üzerinde
olan ilçeler kategorisinde
Ayın Belediye Başkanı
ödülü için yarışan adaylar
arasında bulunuyor.
Yarışma Bulgar belediyelerinin bilgi portalı
Kmeta.bg tarafından organize edilmektedir. Bu
ayın konusu yerleşim yerlerinde çevre alanında iyi
uygulamalardır. Bu konu
üzerine nüfusu 20 binin
üzerinde olan 5 ilçe belediye başkanı ve bundan
daha düşük nüfusa sahip
daha 5 ilçe belediye başkanı seçilecek.
Siteyi ziyaret edenler internet üzerinden yapılan
oylamaya katılarak, ödüle
aday belediye başkanları arasından en iyisini
belirleyebilirler. Her bir
okur 24 saatte bir her iki
kategorideki adaylara oy
verebilir.
Belediye başkanları ve
diğer belediye memurları
da gerek kendisi için, gerekse meslektaşları için
kendi oyunu verebilirler.

Üç ay sürecek olan oylamadan sonra en çok oy
toplayan iki belediye baş-

talı Kmeta.bg tarafından
verilen Yılın Belediye
Başkanı ödülü için yarı-

sabanın ve ilçedeki diğer 51 yerleşim yerlerini
temizleme kampanyası

kanı Ayın Belediye Başkanı unvanını kazanacak. Birinci olanlara özel
bir törenle mini heykel ve
takdir belgesi sunulacak.
Üç aydan fazla Ayın Belediye Başkanı seçilen
belediye başkanı, Bulgar
belediyelerinin bilgi por-

şacak.
Resmi Murat’ın aday
seçilmesinin sebebi belediyenin temel önceliği
çevrenin korunmasıdır.
Belediyenin girişimiyle
okul, anaokulu ve devlet
kurumlarıyla ortaklaşa
olarak nisan ayında ka-

gerçekleştirildi.
Ardino Belediyesi, Smolyan (Paşmaklı) Güney
Merkez Orman İşletme
Müdürlüğü ve Kırcaali Bölge Orman İşletme
Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Orman Haftası kutlamalarına da aktif

Cumhurbaşkanı Plevneliev, Pristoe köyünde anma törenine katıldı
Bulgaristan'da 1989
yılında devrilen eski komünist rejimin Türk ve
Müslümanlara yönelik
asimilasyon kampanyasının kurbanları törenle
anıldı.
Asimilasyon kampanyasına karşı direniş eylemlerinin 25. yıl dönümü
dolayısıyla ülkenin kuzeydoğusunda bulunan
Kaolinovo İlçesine bağlı
Pristoe köyünde anma
töreni düzenlendi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Pristoe köyünün,
komünist rejimin zulümlerine karşı başkaldırışın
bayrağını çektiğini söyledi. Plevneliev, 1989 yılının
mayıs ayında silahlı polis
ve askerlerin köydeki protestoları bastırmaya çalıştıklarını anımsatarak,
şunları kaydetti:
"O günlerde protesto
eden Pristoe halkı, elinde

kalan son şey olan adlarını ve dinlerini savunmak
üzere isyan ederek gösteri yapmıştı. Tarihimizin
bu bölümüne saygı ile
yaklaşmamamız gerekir.
Çünkü en acımasız devlet
mekanizması bile haklarını savunan vatandaşlara

Ardino (Eğridere) Hristo Smirnenski Meslek
Lisesi, 2014 mezunlarını uğurladı. Muhasebe
Bölümü’nden mezun
olan 28 liseli okuluna
veda ederek kolay olmayan hayat yolunu
tuttular. Mezunları tebrik
eden Lise Müdürü Mehmet Gülestanov, onlara
bol şans ve iyi bir gele-

cek diledi.
Ardino’da lise mezunlarını kasaba meydanında da uğurlanmak
bir gelenek haline geldi.
Mezuniyet balosu için
birbirinden şık ve zarif
kıyafetler içindeki genç
kız ve erkekler annebabaları, yakınlar ve arkadaşlarının huzurunda
yürüdüler. Bol neşe ve

olarak katıldı. Ağaçlandırma kampanyası gerçekleştirerek Ardino Orman
İşletme Müdürlüğünün
faaliyetine destek vererek
yer aldı.
Bu ödüle aday seçilmesine başka bir sebep de
Şeytan Köprüsü Üzerinden Ardino’nun Cennet
Yollarına adlı projenin
tamamlanması sonucunda kullanılmaya başlayan
Kartal Kayalarına uzanan
turistik yol ve hıyaban,
Kartal Kayaların ve Şeytan Köprüsünün konservasyonu, restorasyonu ve
başka projeler.
Nisan ayında Şeytan
Köprüsü’nde müzik ve
folklor programı eşliğinde
Balıkçılık Bayramı düzenlendi ve aynı zamanda
nehrin bu bölgesinde sahil temizleme kampanyası gerçekleştirildi. Bunun
yanı sıra aynı yerde balık

MSK Nihai Sonuçları
Açıkladı
1. sayfadan devam

yalist Partisi (BSP) bu
seçimde büyük bir oy
kaybına uğrayarak,
424 bin 37 (yüzde
18,93) oy ile AP'de
4 milletvekili yollayacak.

karşı güçsüz kalır."
Pristoe'de 1989 yılında başlayan ve ülkenin
geneline yayılan asimilasyon karşıtı protestoların haklı olduğunu ve
yeni nesillere hayat dersi verdiğini dile getiren
Plevneliev, "25 yıl önceki

olayları unutmamamız
gerekiyor. O direniş bize,
birer vatandaş olarak
anne babalarımızın verdiği isimlerimize, dedelerimizin miras bıraktığı
dini inançlarımıza saygı
ile sarılmamız gerektiğini
öğretiyor" dedi.

Meslek Lisesi, 2014 mezunlarını uğurladı

yüzlerinde tebessümle
okulda geçen yıllarını

anımsadılar.
Güner ŞÜKRÜ

avı yarışması da düzenlendi. Yarışma öncesi
nehre öncesi alabalık ve
sazan salındı.
Belediye Başkanı Resmi
Murat ile Altın Çağ Stüdyo Yöneticisi ünlü oyuncu
Kalin Sırmenov, bu yere
sedir ağacı fidanları diktiler.
"Ardino Kasabası ve
Gorno Prahovo, Brezen,
Mleçino, Çubrika Köylerinin Yenilenmesi İçin Entegre Planı Geliştirerek
Ardino İlçesinde Yaşam
Ortamını İyileştirmek”
projesi uygulanmaya
başlanacak. Proje, Kırsal
Kesimlerin Gelişimi Programı kapsamında finanse
edilmektedir.
Ulusal yayın yapan
BT V ’nin düzenl e di ğ i
“Bulgaristan’ı Bir Günde
Temizleyelim” kampanyasına Ardino Belediyesi
her yıl katılıyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
ise 386 bin 725 (yüzde 17,27) oyla AP'ye 4
milletvekili çıkardı.
HÖH, Türk kökenli üç
milletvekili Filiz Hüsmenova, Savunma Bakan Yardımcısı Necmi
Ali ve partinin gençlik
örgütü lideri İlhan Küçük ve Çevre Bakanı
İskra Mihayelova'yı
Brüksel'e gönderecek.
Sansürsüz Bulga-

ristan (BBZ) adıyla
popülist çizgisinde siyaset yapan yeni bir
koalisyon 238 bin 629
seçmenin sağladığı
yüzde 10,66 oy oranıyla 2 milletvekilliği kazandı. Reformcu Blok
(RB) adıyla 5 partiden

oluşan yeni bir koalisyon da oyların yüzde
6,45'ini alarak 144 bin
532 oyla AP'ye bir milletvekili yollayacak.
Parlamentoda 26 milletvekili ile temsili olan
Rusya yanlısı, ırkçı ve
aşırı milliyetçi ATAKA
partisi ve parlamento
dışında bulunan diğer
bir aşırı milliyetçi ve
ırkçı parti Ulusal Bulgaristan Kurtuluş Cephesi (NFSB), yüzde
5,88 oranındaki giriş
barajını aşamadı.
Anadolu Ajansı
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“Dünü Bugünü İle Balkanlar” Konferansı Düzenledi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Trakya Bölge Koordinasyon Ofisi tarafından Trakya Üniversitesi Konservatuar Salonunda “Dünü
Bugünü İle Balkanlar”
adlı konferans tertip edildi. Programa konuşmacı
olarak Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Rıdvan Canım katıldı. Protokolün yoğun ilgi gösterdiği programa; Edirne Valisi Hasan Duruer, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yener Yörük, Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan,
, İl Jandarma Komutanı
Kd. Albay Hakkı Çetin,
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Recep Duymaz, Meriç Kaymakamı M. Nurullah Karaman, İl Müftüsü
Emrullah Üzüm, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Ahmet
Hacıoğlu, İl Halk Sağlığı
Müdürü Turgut Çalışkan,
çok sayıda akademisyen
ve uluslararası öğrenci
katıldı. Programda; Ofis
personeli tarafından salonun fuaye alanına stant
açılarak Başkanlığın ve
Türkiye Burslarının tanıtıFilibe Üniversitesi Türk
Dili Bölümü öğrencileri olarak 19 Mayıs günü
Filibe’deki Ramada Trimontium Otelinde Türkçe
Şiir Gecesi düzenledik.
Başkonsolosluğumuzun
desteğiyle gerçekleştirilen
etkinlik, Soma’da meydana gelen maden faciası
nedeniyle saygı duruşuyla
başladı.
Hoş bir umudumuz vardı aylarca devam eden,19
Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde
Atatürk’ün biz Türk gençliğine armağan ettiği bu
bayramda Sevgiye Çağrı
olarak adlandırdığımız
dinletide şiirleri geceye
katılanlara sunabilmekti.
Günlerimiz heyecanlı ve
yorucu geçti. Ardı ardına
yaptığımız, saatler süren
provalarımız, eğlendiğimiz dakikalar ve yeri
geldiğinde hüsrana uğradığımız dakikaların karşılığını alabilmek için canla
başla çalışıyorduk. Bizim
bu umut yolculuğunda
yorulduğumuz, umudumuzun kırılma noktasına
geldiği, hastalandığımız
zamanlar oldu, ama yine
de yitirmedik umudumuzu
ve başardık.
Her insanın hayatında “ilkler” çok önemlidir.
Plovdiv Paiisiy Hilendarski Üniversitesi birinci sınıf
öğrencisi olmama rağmen
böyle bir etkinliğin içinde
bulunmaktan, bir şeylerin
peşinde koşmaktan gurur
duyuyordum. Günler ge-

mı yapıldı.
Sunuculuğunu uluslararası öğrencilerden Kosovalı Dafina Karahoda’nın

larına 176 farklı ülkeden
37.000 başvuru olduğunu,
bu rakamların Türkiye’nin
uluslararası eğitim alanın-

kanlığın Balkanlara, soydaş ve akraba topluluklara gösterdiği hassasiyetin
göstergesidir” dedi. Trak-

gerçekleştirdiği konferansın açılış konuşmasını
YTB Trakya Bölge Koordinatörü Fatih Ot yaptı. Başkanlık ve Türkiye Bursları
hakkında bilgi veren Koordinatör sözlerinde: “Bu
sene yüksek lisans ve
doktora için Türkiye Burs-

da cazibe merkezi olması
yolunda hızla ilerlediğini
göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Başkanlığın İzmir’den
sonra, ikinci bölge ofisini Edirne’de açtığı ifade
eden Fatih Ot; “Edirne’ye
bu Ofisin açılması Baş-

ya Üniversitesi’nde 1506
uluslararası öğrencinin
öğrenim gördüğünü söyleyen Koordinatör; öğrencilere yönelik oryantasyon
faaliyetlerinin yanında
akademik, sosyal, entelektüel gelişimleri için yapılan çalışmalarımız da

Filibe’de Şiir Rüzgarı
çerken büyük bir hevesle hazırlandığım Sevgiye
Çağrı hayatımın tam anlamı ile başrolü olmuştu.
Tabii bu heyecanımda
en büyük etkenlerden

birisi de programımızın
ulu önder Atatürk’ün biz
gençlere armağan ettiği
bu bayramda böylesine
güzel ve anlamlı bir işe
imza atmaktı.
Filibe’de günler boyunca neredeyse durmadan
yağan yağmur sanki o
gün bizlerin sevincine
ortak olmak istermiş gibi
durmuştu ve bulutların
arkasından güneşin sıcaklığı içimizi yakıp kavururken, dışarıda hafif bir
yel eserken hissettim ben
o gecenin büyüsünü tüm
benliğimde.
O akşam kah yeni yetme bir şarkıcı oldum, kah
çiçeği burnunda bir sunucu, kah da Nazım Hikmet
Ran ve Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın en güzel dizelerini yüreğimin en derinlerinde hissettiğim amatör

bir şair… O dizeleri seslendirirken içimde üstatlarımızın yaşadığı o devasa
aşkı canlandırdım, onların
o buram buram aşk kokan
dizelerini seslendirmenin
bana verdiği sevinci ve
h eye c a nı
hayatımda
daha önce
hiç tatmamıştım.
Hazırlamış ol duğumuz
pr o gr am da birinci
sınıftan, son sınıfa kadar
bir çok arkadaşımız yer
aldı. Sevgiye Çağrı olarak
adlandırdığımız gecemiz,
Üniversitemizin uluslararası kimliğine yakışır bir
biçimde hazırlandı. Türk
Dili Bölümü öğrencileri arasında çok kuvvetli
dostluklar kuruldu. Hepimizin tek bir amacı vardı;
şiiri beraber anlamak, beraber anlatmak, beraber
hissetmek ve paylaşmak...
Bunu da başardığımızı
düşünüyorum.
Programımız Soma’da
meydana gelen maden faciası nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Program çerçevesinde
gönüllerimize taht kuran
usta şairlerimiz; Nazım
Hikmet Ran, Ahmet Hamdi Tanpınar, Atilla İlhan,
İclal Aydın, Bedri Rahmi

Eyüboğlu, Orhan Veli gibi
şairlerimizin nefes kesen
şiirleri ile devam etti. Nefes kesen şiirlerin yanı
sıra, gecenin müzikal
kısmında öğrencilerimiz
tarafından seslendirilen
şarkılar vardı. Öte yandan
arkadaşımızın olağanüstü
dansı izleyenlerin beğenisini kazandı. Programımızın sürpriz noktalarından
birisi ise T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın Şener
Cebeci’nin Moskova’da
görev yaparken Moskova nehrine karşı rahmetli
babası için yazdığı şiir
hepimizin gönlünde taht
kurdu.
Canlı performansların
yer aldığı programımızda, kimi zaman etkileyici slayt gösterileri, kimi
zaman da gönlümüzün
en derinlerinde hissettiğimiz şiirler eşlik etti.
Bizi günlerce çalıştıran
ve bize her zaman cesaret veren, hiçbir zaman
desteğini eksik etmeyen saygıdeğer Türk dili
hocamız Harun Bekir’e
sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Düzenlemiş
olduğumuz şiir gecesi
T.C. Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleşen etkinlik uzun
süre hafızalarımızdan
kazınamayacak hatıralar
ile son buldu.
Beril EFENDİOĞLU
Filibe Üniversitesi
Türk Dili Bölümü 1. Sınıf
Öğrencisi

devam etmektedir dedi.
Fatih Ot sözlerini Ofisin
Edirne’ye açılmasında
emeği geçenlere ve konferansın yapıldığı salonu
bizlere tahsis eden Trakya
Üniversitesi’ne teşekkür
ederek tamamladı.
Doç Dr. Rıdvan Canım yaptığı konuşmada:
“Balkanları bir edebiyatçı gözüyle, bir seyyah
gözüyle karış karış gezdim. Balkan coğrafyası
sadece Tuna’nın güneyi
değil, kuzeyi de bu coğrafyaya dâhil edilmelidir.
Kuzeyindeki şehirlerde
de Osmanlı’nın izlerini taşıyan eserler vardır.
Romanya, Kırım gibi
ülkelere baktığımızda bu
mirası görebilmekteyiz”
dedi. Balkan ülkelerindeki
tarihi eserlerin restorasyonu hususundaki faaliyetlerin mütekabiliyet esasına

dayanması gerektiğine
vurgu yapan Canım, soydaş ve akraba topluluklarımızla gönül bağlarının
güçlendirilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.
Konuşmasında kendi
kaleme aldığı “Elvada Rumeli” adlı şiiri de okudu.
Slâytlar eşliğinde Balkan
ülkelerinin tarihi, sosyal
ekonomik yapısı ve günümüzdeki konumlarıyla ilgili
bilgilerin yer aldığı konferansta sırasıyla şu bölge
ve ülkelere yer verildi: Kırım, Moldova, Romanya,
Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Arnavutluk,
Hırvatistan, Sancak, Karadağ, Sırbistan, Bosna
Hersek, Kosova.
Yerel ve ulusal basının
da ilgi gösterdiği konferans, kokteyl ile sona
erdi.
YTB

Fas çekirgesi salgınlarına
karşı mücadele
İki gündür Kırcaali İlçesi sınırlarında bulunan
Fas çekirgelerin istilasına uğrayan yaklaşık 7
000 dekar tarım arazisinin havadan ilaçlanması
yapılıyor. Bugün iki helikopterle Çilik (Çelikler) ve
Skalna Glava (Kayabaşı) bölgelerinde bulunan
köylerin arazilerinde ilaçlama işlemi yapıldı. Bu
bölgede Fas çekirgelerinin istilasına uğrayan
alanlar 3 500 dekara yakın.
Bu bölgeye helikopterle uçan Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis ile yerleşim yerlerinin
muhtarları başlıca mera ve otlak yerlerin zarar
gördüğü bölgenin durumunu ele aldılar. Çilik
köyünün çevresinde 2010 yılında da havadan
ilaçlama ile böcek salgınına karşı mücadele yü-

rütülmüştü.
Boyno (İsmailler), Kobilyane (Maşkılı), Velişane (Kabaağaç) ve Volovartsi (Öküzcüler) köyleri nin arazileri dahilindeki 3 500 dekara yakın
alanlar zarar görmüştür. Kostino (Kemikler) köyünde yeni böcek salgınları meydana geldiğine
dair ihbar alındı.
Böcek salgınına karşı havadan ilaçlama yapılması işlemi Kırcaali Belediyesine yaklaşık 30 bin
levaya mal olacak. Yapılan giderlerin Bakanlıklar
Arası Destek ve Yenileme Komisyonu tarafından
sağlanması bekleniyor.
Belediyeden yapılan açıklamada Gıda Güvenliği İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi’nden uzmanlarla uyum içerisinde çalışıldığı belirtildi.
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Mestanlı İlahiyat Lisesi’nde Mezuniyet Töreni
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi’nin 27 mezunu Nov
Jivot Toplum Merkezinde düzenlenen törenle diplomalarını
aldı. Törende Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, Bulgaristan Müslümanları Yüksek
İslam Şura Başkanı Şabanali
Ahmet, T.C. Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol Genç,
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü
Rektör Yardımcısı Dursunali
Türkmen, ilden bölge müftüleri, İlahiyat Lisesi Müdürü
Ahmet Bozov, lise öğrencileri,
öğretmen ve veliler hazır bulundular.
12. sınıf öğrencileri okulda
geçen 4 yıllık eğitim için öğretmenlerine teşekkür ederek, “Yeni bilgi edinip dostluk
kurulmasından başka burada
asıl hayatın şimdiden sonra
başlayacağının farkına vardık. Bizden sonra okula gelecek öğrenciler rahat olabilirler,

çünkü onlar en iyi öğretmenlerin ellerine teslim edilecekler”
diye paylaştılar.
Konuşmasında Belediye Baş-

kanı, eğitimin geleceğe yatırım
yapılan paha biçilmez bir değer
olduğunu vurguladı. Akif Akif,
“Henüz başarıya giden yolun

Türkiye Burslarına Rekor Başvuru
Türkiye Bursları 2014 Lisans
ve Lisansüstü programlarına
176 farklı ülkeden 82 bin başvuru gerçekleşti. 19 Nisan-19
Mayıs 2014 tarihleri arasında
Türkiye Bursları Lisans Programları için 166 farklı ülkeden
45.581 başvuru gerçekleştirildi. Böylece Türkiye’de burslu
öğrenim görmek isteyen dünya
öğrencilerinin sayısı da rekor
düzeye ulaşmış oldu.
Geçtiğimiz yıl Türkiye Bursları
Lisans Programları için başvuru
yapanların sayısı 31.026 olarak
gerçekleşmişti. 2014 yılında ise
bu rakam 14.555 kişi artarak
%47’lik bir artışla yaklaşık 1,5
katına ulaşmış oldu.
2013 yılında 145 farklı ülkeden
lisans eğitimi için Türkiye Burslarına başvuru yapılırken, bu yıl
166 farklı ülkeden başvuru gerçekleştirildi.

Lisansüstü Programlarına

Büyük İlgi

2014 yılında Türkiye Bursları Lisansüstü Programları
için başvuranların sayısı da

geçtiğimiz yıla göre büyük bir
artış gerçekleştirdi. 2013 yılında başvuru sayısı 24.045 iken
2014 yılında bu rakam 36.164’e
çıktı.

Dünyanın Dört Bir Yanından
Başvuru
2014 yılında Lisans programlarına en fazla başvuruların

yapıldığı ilk beş ülke Suriye,
Afganistan, Mısır, Yemen ve
Somali olurken, Lisansüstü
programlara en fazla Pakistan,
Afganistan, Filistin, Suriye ve

başındasınız. Zorluklarla tek
başınıza baş edip hayallerinizi
gerçekleştireceğinizden eminim. Aranızda farklı alanlarda

geleceğin uzmanları bulunduğuna inanıyorum. Momçilgrad
Belediyesi, tıp okumak isteyen ve kasaba hastanesinde
çalışmaya hazır her bir mezunu desteklemeye hazır” dedi.
Başkan, Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesinde çalışmak
isteyen gençlerin tıp öğretimini
teşvik etme projesiyle tanıştırmak amacıyla mezunları makamına davet etti.
Projeden dolayı yerel yönetimi tebrik eden Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, hayatta gerekli bilgilerin beşikten
mezara kadar okumakla edinildiğini vurguladı. Din adamı
ilimden daha büyük bir güç
olmadığını belirterek, mezunlar hayallerinin peşinden gidip
gerçekleştirmelerini diledi.
Tören sonunda mezunlar tarafından yabancı dillerin önemini sergileyen bir tiyatro gösterisi sunuldu.

Somali’den başvurular gerçekleştirildi.
Türkiye Bursları, Türkiye’nin
uluslararası eğitim markası olarak; ABD, Çin, Norveç, Ermenistan, Vietnam, Zambiya, Rusya, İspanya, Japonya, Moğolis-

tan, Kosova, Hindistan, Benin,
Bosna-Hersek, İran, Brezilya,
Tanzanya ve İsrail gibi birçok
farklı ülke ve bölgelerden gelen
başvurularla her geçen yıl daha
fazla talep görüyor.
Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi,
7 İlde Birinci Parti Oldu
25 Mayıs’ta ülkemizde yapılan Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yedi İlde birinci
parti oldu.
31 seçim bölgesinden 20’sinde eski Başbakan Boyko
Borisov’un başkanlığındaki Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi İçin Vatandaşları (GERB) partisi birinci olurken,
Sergey Stanişev’in Başkanı olduğu Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) sadece 4 İlde birinci parti olabildi.
HÖH partisinin birinci olduğu İller:
Kırcaali - % 70,12
Razgrad - % 59,92
Tırgovişte - % 48,89
Silistra - % 40,72
Şumen - % 38,49
Smolyan - % 28,99
Pazarcik - % 26,43
BSP’nin yer aldığı Bulgaristan için Koalisyon’un birinci olduğu İller: Vidin, Vratsa, Montana ve Küstendil.
Diğer tüm İllerde ise birinci parti GERB oldu.
En büyük oranla oy alan parti, Kırcaali’de %70,12’yle
HÖH oldu.
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