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Dünya Mestanlılar Buluşması Festivale Dönüştü

1 Ağustos akşamı gerçekleş-
tirilen 6.Dünya Mestanlılar Bu-
luşması dünya çapından gelen 
yüzlerce misafiri ve ilçe halkı-
nı bir araya getirdi. Kasabanın 
bayramı için ülkenin dört bir 
yanında yaşayan Mestanlılar 
doğup büyüdükleri yere geldi-
ler. Momçilgrad Belediyesi’nin 
düzenlediği geleneksel Dünya 
Mestanlılar Buluşması artık 
altıncı yıl “Mestanlı Daima Kal-

bimde” başlığı altında organize 
edildi. 

Etkinliğe katılan resmi ko-
nuklar arasında Filibe Başkon-
solosluğu Muavin Konsolos 
İmren Kaygısız, HÖH Milletve-
killeri Erdinç Hayrullah ve Şa-
banali Ahmet, TİKA Balkanlar 

ve Doğu Avrupa Daire Başka-
nı Dr. Mahmut Çevik, Bursa 
Mestanlılar Derneği Başkanı 
ve Mestanlı fahri vatandaşı 
Hasan Öztürk, B.G.F. Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, İzmir 
Menderes Belediye Başkanı 
Bülent Soylu, D Bank sahibi 
ve Mestanlı’nın fahri vatan-
daşı Fuat Güven,Türkiye’deki 
göçmen dernekleri ve kardeş 
belediyelerin temsilcileri hazır 
bulundular.

Folklor gösterileri ve müzik şö-
leniyle başlayan etkinlik, daha 

sonra protokol konuşmalarıyla 
devam etti. 

İlk sözü alan Mestanlı Bele-
diye Başkanı Akif Akif, dün-
yanın dört bir yanından gelip 
etkinliğe katılan tüm Mestan-
lılara ve konuklara teşekkürle-
rini sundu. Belediye Başkanı 

olarak dört yıl içerisinde çok 
sayıda projeye imza attıklarını 
belirten Akif, Mestanlı’nın artık 
modern bir şehir olduğunun 
atını çizdi. Dünya Mestanlılar 
Buluşması’nın düzenlenmesin-
de emeği geçen Hasan Öztürk 
ve Fuat Güven’e birer teşekkür 
plaketi sundu. 

Mestanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, tüm katılımcı-
ları ve konukları kendi adına 
ve Bursa Mestanlılar Derneği 
adına selamladı ve katılımların-
dan dolayı teşekkür etti. Hasan 
Öztürk, “Belediye Başkanım ve 
Milletvekilimizle dedik ki, he-
pimiz farklı zamanlarda ama 
belli nedenlerle bu topraklar-
dan ayrılmak zorundan kaldık. 
Ama yıllar sonra bu topraklarda 
buluşalım. Çünkü biliyoruz kalp-
lerimizde sevgi var, kalplerimiz-
de sıla özlemi var, kalplerimizde 
acı var. Aynı duygu onlarda da 
var ve bugün bu güzel buluşma-
nın altıncısını birlikte yapıyoruz. 
Bu geceye katkılarını hiçbir za-
man esirgemeyen Mestanlı ile 
kardeş Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Sayın Recep 
Altepe’ye ve ekibine çok te-
şekkür ediyorum. Yine bugün 
İzmir’i Mestanlı’ya taşıyan Men-
deres Belediye Başkanı Sayın 
Bülent Soylu’ya da Mestanlılar 
adına teşekkür ediyorum. Yine 
bu etkinliğe katkısı olan Bele-
diye Başkanı Akif Akif’e ve eki-
bine, meclis üyelerine, burada 

emek veren dostlara çok teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 

B.G.F. Başkanı Doç. Dr. Yük-
sel Özkan, Mestanlılar buluş-
masına federasyon adına beş 
ilden dernek temsilcilerinin ka-

tıldığını belirtti. Özkan konuş-
masında, “Bu topraklardan, bu 
bölgeden herhangi bir sebeple 
göç etmiş olan, bu bölgeleri terk 
etmiş olan sizler, bir vesileyle, 

Sebahat NECİB

Mücahit Gazi Nuri Turgut 
Adalı, Mezarı Başında Anıldı

Bulgaristan Türklerinin meşa-
lesi merhum şair Nuri Turgut 
Adalı ölümünün 11. yılında do-
ğup büyüdüğü Kirkovo ilçesinin 

Ostrovets (Adaköy) köyünde 
bulunan mezarı başında anıldı. 

Anma töreninde T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu Muavin Kon-
solos Ahmet Keloğlu, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Avrupa Milletvekili Necmi Ali, 
HÖH Milletvekilleri Müh. Erdinç 

Hayrullah ve Saliha Emin, Bur-
sa Mestanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, Bursa BAL-GÖÇ 
Genel Sekreteri Bestami Yeşil-
bahçe, Kırcaali İlinden Siyasi 
Tutuklular Vakfı Başkanı Halil 

Rasim, Kırcaali, Kirkovo, Mom-
çilgrad, Krumovgrad ve Ardino 
Belediye Başkanları Hasan 
Azis, Sali Ramadan, Akif Akif, 
Sebihan Mehmet ve Resmi Mu-
rad, HÖH Gençlik Kolları İl Teş-
kilatı Başkanı Bayram Bayram 

Müzekki AHMET

Devamı 2’de

Devamı 5’de
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Mücahit Gazi Nuri Turgut Adalı, Mezarı Başında Anıldı
1. sayfadan devam

ve çok sayıda vatandaş 
hazır bulundu. Törene 
Komünist döneminde si-
yasi tutuklular, bölgeden 
HÖH ilçe başkanları, Be-
lediye Meclis Başkanları 
ve Yerel Meclis Üyeleri 
katıldılar. 

Tören, Kirkovo ilçesin-
den Türkçe öğretmeni Ze-
kiye Hasan’ın Nuri Turgut 
Adalı’nın hayatı ile ilgili 
sunumuyla başladı. Ço-
cuklar Turgut Adalı’nın ve 
Adalı’ya adanmış şiirler 
okudu.

Gazeteci yazar Mehmet 
Türker, yapmış olduğu 
konuşmasında tüm katı-
lımcılara Adalı’nın anma 
törenine katıldıkları için 
teşekkür etti. Adalı’yla 
ilgili hatıralarını paylaşa-
rak “Komünist döneminde 
rejimin uyguladığı politika-
larına karşı gelmek devle-
te karşı gelmek sayılırdı. 
Nuri Adalı bunca yıl hapis-
te yatmayabilirdi, amma 
o Türklere yapılan eritme 
politikalarına karşı çıktı ve 
hayatının 23 yılını hapiste 
geçirdi. Tabi ki onun gibi 
mücadele eden daha da 
kardeşlerimiz vardı. Onla-
rı da burada anıyoruz ve 
ruhları şad olsun diyoruz. 
Yazmış olduğum “Göl-
gedeki Adam” kitabımda 
Nuri Türgut Adalı’nın mü-
cadelesini anlatıyorum.” 
diye konuştu. 

 Kırcaali İlinden Siyasi 
Tutuklular Vakfı Başkanı 
Halil Rasim, Nuri Adalı ile 

7 yıl birlikte yattıkları Sta-
ra Zagora (Eski Zağra) 
Hapishanesi’nden hatıra-
ları paylaştı. Halil Rasim, 
“Bugün aranızda bulunu-
yor, buna Nuri Adalı’nın 
büyük katkısı var. O, bü-
yük ve değerli bir adamdı. 
Bizleri daima destekliyor, 
bizlere yol gösterip, ce-
saret veriyordu. İnsanları 
Müslümanlar ve Hıristi-
yanlar diye ayırmazdı. O 
bizim babamız gibiydi” 
diye kunuştu. 

Halil Rasim tüm katılım-
cılara birlik olma çağrı-

sında bulundu ve “Benim 
hapislerde yatmış oldu-
ğum dönemlerde meclis-
te bir Türk milletvekilimiz 
olsaydı ben bu kadar yıl 
hapiste yatmazdım. Şu 
anki 36 milletvekilimizin 

kıymetlerini bilelim” diye 
ifade etti. 

BAL-GÖÇ Derneği Ge-
nel Sekreteri Bestami Ye-
şilbahçe, Dernek Genel 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan’ın adına katılımcı-
ları selamlayarak, “Kahra-
manlar ölmez, onlar birer 
çimentodur. Halkı birleş-
tirici bir güçtür. İnşallah 
belediyelerin katkılarıyla 
daha büyük etkinliklerle 
anılacaklar. Nuri Adalı 
Türk dünyasının Nelson 
Mandela’sıdır” dedi. Nuri 
Turgut Adalı’yı anma et-
kinliklerin daha da bü-
yüyerek devam etmesini 
diledi. 

Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
bugün sadece Gazi Nuri 
Turgut Adalı’yı değil, tüm 
Türklük adına mücadele 
veren ve Türklerin insan 
haklarını savunmuş kişile-
rin anma töreni olduğunu 
belirtti. Başkan Azis, ”Bu 
tören sadece Kırcaali’nin 
değil, Bulgaristan’ın ve 
hatta Avrupa’nın örnek 
bir insan hakları savunu-
cusunun anma törenidir. 
1922 yılında doğan ve 
1946 yılında hapislere gi-
ren Nuri Adalı, hayatının 
son gününe kadar sadece 

ve sadece insan hakları-
nın, Türklüğün, Türkçenin 
ve Türklerin insan hakla-
rının mücadelesini veren 
bir kişidir. Hem yaşamıyla 
hem de siyasi hayatıyla, 
hem de Türklüğüyle ör-

nek bir büyüğümüzdür. 
Daha 1960 yıllarında Nuri 
Adalı, o zamanki Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı 
Adnan Menderes’e bir 
rapor göndererek Bul-
garistan’daki Türklerin 
dini ve azınlık haklarının 
çiğnendiğini belirtmiştir. 
Raporda, bugün dini ve 
azınlık haklarının alınma-
sı, yarın bir asimilasyona 
dönüşeceğini yazmıştır. 
Bulgaristan’da Türklere 
karşı uygulanacak asimi-
lasyon politikasını daha 
altmışlı yıllarda bildirmiş-
tir. Nuri Adalı, bizim için, 
gençlerimiz için bir yıldız-
dır. Biz onun ışığında yola 
devam ediyoruz. HÖH İl 

başkanlığı adına hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 
Nuri Turgut Adalı’nın ruhu 
şad olsun” dedi. 

Milletvekili Erdinç Hay-
rullah, HÖH Merkez Ku-
rulu ve Genel Başkanı 
Lütfi Mestan’ın adına tüm 
katılımcıları selamladı ve 
anma törenine katılım-
larından dolayı teşekkür 
etti. Hayatının 23 yılını ha-
pislerde geçiren Bulgaris-
tan Türkleri ve Müslüman-
larının asimilasyon politi-
kasına karşı mücadele 
eden bir mücahit olarak 

saygı gösterilip anılması 
için her yıl 5 Ağustos’ta 
Nuri Adalı’nın mezarı ba-
şına toplandıklarını belirt-
ti. Müh. Hayrullah, “Dün 
de Kırcaali’de güzel bir 
anma töreni yapıldı, şi-

irler okundu. Çok duy-
gulandım. Her zaman 
söylediğimiz gibi, Nuri 
abimiz 93 Harbinden 
sonra yaklaşık 130 yıldır 
devam eden asimilasyon 
politikalarının komünist 
döneminde yaklaşık 50 
yıl devam eden bu asi-
milasyon politikalarına 
karşı çıkan en büyük 
önderlerimizden biriydi. 
Komunist rejimin asimi-
lasyon politikaları daha 
1956 yılında başlamış-
tır. İlk önce Türk okulları 
kapatıldı, ardından der-
nekler, tiyatrolar. 1972 
yılında Pomak kardeş-
lerimizin isimleri değiş-
tirildi. Daha sonra 1979 
yılında Türklerin kütük-
lerdeki Türk ve Müslü-
man kelimeleri kaldırıldı 
ve 1984 yılına gelindi. 
Daha altmışlı yıllarda bu 
asimilasyon politikalarını 
fark eden Nuri Adalı’ydı. 
Bundan ötürü tam 23 yıl 
hapislerde kaldı. O bize 
daha o yıllarda bir ışık 
yaktı. Bize de o ışığın 
aydınlığında, onun yo-
lunda yürümek düşüyor. 
Nuri Adalı tüm Türklerin 
ve Müslümanların eşit 
haklarının olması için 
mücadele etti. Bugün 
artık Avrupa Milletvekille-
rimiz var, Parlamentoda 
Milletvekillerimiz var, Be-
lediye Başkanlarımız var. 
Bunlar bu mücadelelerin 
sonucunda oldu. Biz-
ler de diğer Bulgaristan 
vatandaşları gibi önemli 
makamlara gelebiliyoruz. 
Ama maalesef parlamen-
toda görüyorsunuz, de-
mokrasinin geldiği 25 yıl-
dır hak ve özgürlük mü-
cadelemiz hep sürmek-
tedir. Türkçenin mecburi 
okutulması, kütüklerdeki 
zorla verilen Bulgar isim-
lerinin silinmesi hakkın-
da parlamentoya onlarca 
öneri sunduk, ancak 36 

milletvekiliyle bu öneri-
leri geçiremedik. Bu tür 
tekliflere maalesef ken-
dilerini demokrat olarak 
nitelendiren partilerden 
de destek alamıyoruz. 
Sözlerimin sonunda tüm 
halkımıza birlik ve be-
raberlik içerisinde Nuri 
Adalı’nın yolunda yürü-
me çağrısında bulunu-
yorum” diye ifade etti.  
Tören sonunda merhu-

mun kabri başında du-
alar okundu, çelenkler 
sunuldu. 
Nuri Turgut Adalı, 1922 

yılında Ostrovets kö-
yünde dünyaya geliyor. 
Fotinovo (Çakırlı) köyü 
okulunda eğitimini biti-
rince babası onu Şumnu 
Nüvvab Medresesi’ne 
yazdırıyor. Burada 3 yıl 
eğitim gördükten sonra 
çok etkin ve sivri zekalı 
bir Turancı olduğu için 
okuldan uzaklaştırılıyor. 
Totaliter dönemde şair, 
23 yılını hapis, sürgün ve 
Belene’de geçiriyor. 
Ülkede Müslüman Türk-

lerin haklarını savunma 
mücadelesi verdiği için 
Bulgaristan Türklerinin 
Nelson Mandela’sı olarak 
adlandırılır. 
S t a r a  Z a g o r a 

Cezaevi’nde kaleme al-
dığı Gönül İster Ki... şii-
rinin bir dörtlüğünde ya-
kınlarına şöyle vasiyette 
bulunuyor: 
Ben göçerken bu felek-

ten siz dökmeyin gözyaşı 
Seve seve koyun kabre 

gün görmeyen bu nâşı... 
Belki kabrim de bulun-

maz bu vahşet ülkesin-
de! 
Gönül ister kabrim ol-

sun bir ağaç gölgesin-
de!... 
Nuri Adalı 1989 yılında 

Bulgaristan’dan zorunlu 
olarak Türkiye’ye göç et-
tiriliyor. Uzun yıllar Bursa 
BAL-GÖÇ Derneği’nin 
genel sekreterliğini ya-
pıyor. 2004 yılında ha-
yata gözlerini yumuyor. 
Bursa’da Görükle’de Nuri 
Adalı’nın adını taşıyan bir 
park bulunmaktadır.

Momçilgrad kasaba parkına 
Nuri Adalı’nın ismi verilecek

Momçilgrad (Mestanlı) kasaba parkına Bulgaris-
tan Türklerinin milli kahramanı ve şair Nuri Turgut 
Adalı’nın ismi verilecek. Momçilgrad Siyasi Tutuklular 
Derneği tarafından buna ilişkin yapılan teklifi Yerel 
Meclis oybirliğiyle kabul etti. 

Parka bu adın verilmesine ilişkin gerekçelerde 
Nuri Adalı’nın totaliter rejime karşı çıkması, her bir 
Bulgaristan vatandaşının kendi ülkesinde serbestçe 
bilgi ve potansiyelini geliştirme imkanı verilmesi ve 
onurlu yaşam hakkına sahip olması için çaba sarf 
ettiğine vurgu yapılıyor. Nuri Adalı, totaliter rejime, 
sivil halklar ve kişinin özgürlüğünün ihlallerine, siyasi 

kararların alınmasında halka açık olmaksızın şeffaflık 
eksikliğine aktif olarak karşı çıktığı için Bulgaristan 
Türklerinin Nelson Mandela’sı olarak adlandırılmıştır. 

Siyasi Tutuklular Derneği üyelerinin bu fikri Nuri 
Adalı’nın ölümünden sonra sivil toplumun gelişimi ve 
güçlendirilmesine büyük katkılarından dolayı 1.dere-
ceden Kamu Yararına Hizmet Nişanı ile onurlandırıl-
masından sonra doğmuştur. 

Nuri Turgut Adalı, 1922 yılında Kirkovo (Kızılağaç) 
ilçesinin Ostrovets (Adaköy) köyünde dünyaya geldi. 
Hayatının büyük bir kısmını hapislerde geçirdi. Bü-
tün hayatını demokrasi ve insanlar arasında barış 
sağlanmasına adadı. 2000 yılında Nuri Adalı, Mom-
çilgrad Onursal Vatandaşı unvanı ile onurlandırıldı. 
2004 yılında vefat etti. Kardeş Bursa Büyükşehir 
İlçesinde Görükle semtinde bulunan bir park onun 
adını taşıyor. 
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Gazi Kırca Ali Torunları
Mayıs ayının on beşiydi. 

Saat 14 sularında hemşi-
re Nurdane Hanım çalış-
tığı Kırcaali Devlet Has-
tanesinin arka kapısından 
çıktı. Akasya çiçeklerinin 
ortalığa yaydığı o mis gibi 
koku onu adeta büyüle-

di. Birkaç adım yürüdük-
ten sonra başını kaldırıp 
akasya ağaçlarına bir 
göz attı. Yere doğru sark-
mış o bembeyaz salkım 
salkım akasya çiçekleri, 
kulaklarda hoş bir seda 
vererek vızıltıyla dolaşan 
arılar, akasyaların dalları 
arasında cıvıl cıvıl ötüşen 
bülbüllerin sesleri. Bu 
muhteşem doğa harikası-
na Nurdane de kaptırmıştı 
kendini. Güle oynaya vızır 
vızır o çiçekten o çiçeğe 
konup nektar toplayan 
arılarla sanki o da bera-
berce uçuyordu. Bu eşi 
görülmez manzara masal-
lardan bir rüyaydı. Derin 
derin nefes alarak “ Akas-
yalar açarken” şarkısını 
mırıldanarak yürümüyor, 
sanki arılar gibi uçarak 
evine doğru gidiyordu…

Tarihi Ayşe Molla Çeş-
mesi önünden geçen so-
kaktan Pazaryerine doğru 
ilerliyordu. Bir gurup lise 
öğrencisi de şakalaşarak 
aynı istikamete gidiyordu. 
Acaba oğlum da onlar 
arasında var mı diye göz-
leri oğlu Umut´u aradı. 
Oğluyla aynı okuldan fa-
kat ayrı sınıflarda okuyan 
Erol´la Mehmet´i gördü. 
Erol´ la bakışları karşıla-
şınca Erol:

“ M e r h a b a  N u r d a -
ne  ab la… D ey i nc e 
Mehmet´in selamı da 
Erol´un selamını takip 
etti...

“Merhabalar çocuklar! 
Nereye böyle gurup ha-
linde? Diye sorunca Erol 
hemen cevap verdi.

“Bizler şehrimizin ku-
rucusu Gazi Kırca Ali 
Baba’nın torunları olarak 
onun kabrini ziyarete gidi-
yoruz Vaktiniz varsa sizde 
bizimle gelebilirsiniz…”

“Tabi, olur neden olma-
sın… Dedi ve onların yanı 
sıra yürümeye devam etti, 
fakat daha fazla onların 
konuşmalarına katılmadı. 
Yalnız kulak misafiri oldu. 
Erol arkadaşlarına döne-
rek:

“Arkadaşlar elimdeki 

şu Türkçe gazetede öyle 
güzel bir hikâye var ki… 
Ziyaretten dönüşte büyük 
parkta biraz oturup bu 
hikâyeyi okuyalım…”

“Ostavi mayna! Biz ne 
anlarız Türkçe hikâyeden! 
Ne Türkçe okudum ne de 
öğrenmek isterim!..” Diye 
yüksek sesle haykırarak 
çıkıştı Mehmet.

Erol biraz bozuldu ve 
Mehmet’e:

“Bak Memo, aramızda 
şükür sağır yok. Konu-
şurken hemen ileri atla-
yıp bağıra bağıra yüksek 
sesle cevap vermeye 
kalkışma. Bak ben senin 
ne kadar yakınındayım, 
normal bir tonla anlaşa 
anlaşa konuşmamızı de-
vam ettirirsek birbirimizi 
ne güzel anlarız. Hem sen 
“Türkçe ne okudum, ne de 
okumak isterim” diyorsun, 
bu en büyük hatalarından 
biri. Biz Türk oğlu Türküz. 
Önce kendi ana dilimizi, 
geçmişimizi, tarihimizi bil-
mezsek, ne kadarlık Türk 
olur bizden. Bak şu Türk 
edebiyatımıza, ne ozanlar 
yetiştirmişiz. Nazım Hik-
met, Yaşar Kemal, Orhan 
Kemal, Aziz Nesin´ler gibi 
daha nice ozanlarımız 
dünya edebiyatında yer 
almışlardır.”

“Erol bana hikâye an-
latma be oğlum. Kişi ya-
şamın kolayına bakmalı!” 
“Dedi Mehmet. Erol´da 
Mehmet’e:

“Yanlış düşünüyorsun 
Memo şimdi babanın 
anlattıkları geldi aklıma, 
adam ne kadar pişman 
ama olan olmuş, sonra-
dan pişmanlığın faydası 
yok.”

“Babam zaten kâğıt ku-
mar oynamaktan başka 
bir şey bilmez ki, bana 
bir kere olsun “okul nasıl 
gidiyor, harçlık paran var 
mı…” diye sorduğu yok ki 
bereket anneme…” diye 
cevap verdi Mehmet. Erol 
Mehmet’in sözünü kese-
rek: 

“İşte ben de tam bunu 
anlatmak istiyordum. Ba-
ban Ramadan’la şu Çili-
girlerin Doktor Tahir var ya 
ortaokulu ikisi de takdirle 
bitirmişler. Daha ortao-
kuldayken ikisi de şiirler, 
öyküler yazıp Türkçe ga-
zete ve dergilere gönde-
riyorlarmış. Ortaokuldan 
sonra Tahir Türk Pedagoji 
Okuluna gitmiş. Okul yıl-
ları esnasında şiir, hikâye 
yazmaya devam etmiş. 
Pedagoji okulundan son-
ra birkaç yıl öğretmenlik 
yapıp daha sonra Filibe 
Tıp Fakültesi’nden mezun 
olup doktor olmuş, Türk-
çesi de, Bulgarcası da gü-
zel. Kaç tane şiir, hikâye, 
roman kitabı bastırdı. İşte 
elimdeki şu gazetedeki 
hikâye de ona ait. Baban 

liseden mezun olunca ba-
basının torpiliyle memuri-
yete yerleştirilmiş. İşten 
eğlenceye derken vermiş 
kendini hayatın kolayına, 
yerinde sayıp kalış, şimdi 
çok pişman. Her ikisinin 
hayat standartlarına bak, 
dağlar kadar fark var… Bu 
Türkçe öğrenme konusu-
nu sende bir daha, tekrar 
iyice düşün. Tamam mı?” 

Böyle konuşulurken 
caminin yanına geldiler. 
Önce cami avlusunda 
bulunan müftülük yazıha-
nesine uğradılar. Türkiyeli 
hayırseverler tarafından 
gönderilen Namaz ve ya 
Yasin kitaplarından birer 
kitap aldılar. Oradaki gö-

revliye rica edip Gazi Kır-
ca Ali Baba için onlara bil-
gi verebilecek birisini arz 
ettiler. Onlara gönderilen 
yetmişlik emekli öğretmen 
Hasan amca önce kendini 
tanıttı sonra öğrenci gu-
rubu ve Nurdane Hanım 
Gazi’nin kabri başına geç-
tiler. Hasan amca içinden 
dudaklarını oynatarak Fa-
tiha okudu ve anlatmaya 
başladı.

“Kırca Ali 1371 yılında 
Alanya’da doğmuştur. 
Eğitimini Konya medre-
selerinde almış, Osmanlı 
ordularında birçok Rume-
li savaşlarına katılmış ve 
bu savaşlarda gösterdiği 
kahramanlıklardan dolayı 
Gazi unvanına ulaşmıştır. 
Gazi olduktan sonra 1393 
yılında Arda nehrinin sol 
kıyısına yerleşerek kendi 
adıyla anılan işte bu güzel 
şehir Kırcaali´nin temelle-
rini atmıştır. Bir şairimiz 
şöyle dile getirmiş:

Kurduğun şu beşikte 
Asırlardır sallanıyoruz,
Bir ulu çınar gibi
Gittikçe dallanıyoruz…
Ölümünden sonra min-

net olarak yerli halk para 
ve emek yardım yaparak 
ona Türbe yapmışlar, 93 
harbinde yani 1877–78 
Rus-Türk harbinde Fındı-
caklı Murat ağanın gönül-
lü askerleri ve yerli halkın 
direnişi sayesinde Kırcaali 

şehri ve bölgesini Ruslar 
ele geçirememiş. Onun 
için Türk – Bulgar hudu-
du Aydoğmuş dağların-
dan indirilerek Arda nehri 
boyunca çizilmiştir. Kırca-
ali bölgesi ikinci Balkan 
Savaşından sonra Ekim 
1913 yılında Batı Trak-
ya Türk Cumhuriyeti’nin 
feshedilmesinden sonra 
Bulgaristan’a bırakılmıştır.

Bulgar haydut ve asker-
leri şehre gelir gelmez şe-
hirdeki bütün Türk eser-
lerini yıkıp yakmışlardır. 
Gazi Kırca Ali´nin türbesi 
de yıkılıp yakılanlardan-
dır. Gazinin türbesinin de 
yıkılıp yakıldığını duyan 
şehrin ileri gelenleri ve 

şehir halkı türbenin yanı-
na koşup Bulgar askerle-
rinin elinden Gazi’nin ke-
miklerini kurtarmışlardır. 
Şehir halkının iştirakiyle 
yeniden cenaze merasi-
mi düzenlenerek işte şu 
gördüğünüz mezara def-
nedilmiştir…” Diye anla-
tırken gözyaşları yanak-
larından akıyordu Hasan 
öğretmenin.

Gruptakiler Gazi Kırca 
Ali´nin kabri başında bü-
yük anlam taşıyan kita-
beyi okudular. Şöyle ya-
zıyordu:

Meftundur bu toprak-
larda Kırca Ali,

Bina eyledi ol güzel 
şehri Kırca Ali,

Duası şudur kulların 
ya ilahi,

Değmesin eline Mun-
dar eli!...

Nurdane Hanim ve öğ-
renci gurubu ellerini açıp 
birer Fatiha okudular, ar-
dından Nurdane sesle Al-
laha şöyle yalvardı:

Ey yüce tanrım, sabır 
ver bizlere,

Allah’ım rahmet eyle-
sin sizlere,

Kabriniz pırıl pırıl nur-
la dolsun,

Aziz ruhunuz göklerde 
şad olsun!... 

Dedikten sonra ellerini 
yüzlerine sürüp “Âmin” 
diyerek oradan ayrıldılar. 
Cami avlusundan çıkınca 

Mehmet Erol’a:
“Erol, sen haklıymış-

sın be kardeşim. Burada 
anlatılanları dinledikten 
sonra anladım ki, Türkçe 
okuma yazmayı mutlak 
öğrenmemiz gerek…” 
Dedi. Gruptaki diğerleri 
de:

“Erol bu davada biz de 
varız… Madem biz Kırca 
Ali Baba’nın torunlarıyız 
Türkçemizi gerçek bir 
Türk gibi öğreneceğiz…”

“Arkadaşlar haydi şim-
di parka, öğretmenimiz 
Erol´dan hikayeyi dinleyip 
yorum yaparak ilk dersi-
mizi alalım…” Dedikten 
sonda Mehmet sol elini 
Erol´ un omuzlarına atıp, 

sağ eliyle arkadaşlarına 
“yürüyün” işareti yaparak 
parkın yolunu tuttular.

Nurdane Hanım:
“Güle güle çocuklar. 

Umut da sizden ayrılma-
yacak…” Dedi, caminin 
hemen yanında bulunan 
pazarda alışverişini yapıp 
evinin yolunu tuttu. Eve 
varınca akşam yemeği 
hazırlıklarına başladı. 
Şu Türkçeyi daha güzel 
öğrenme merakı onu da 
sarmıştı. Kullandığı mal-
zemelerin, etrafında gö-
züne ne ilişirse hepsinin 
Türkçe adlarını tek tek 
söyledi ve kendi kendine 
“Daha yarın kitapçılara gi-
dip Türkçe kitaplar alaca-
ğım, hem oğlum Umut’u 
hem kendimi Türkçe oku-
maya alıştıracağım, diye 
düşünüyordu ki kapı zili 
çaldı. Gidip kapıyı açtı, 
oğlu Umut´un selam ver-
mesine bile fırsat ver-
meden oğlunun boynuna 
sarıldı Nurdane Hanım 
“Şu evlatlar ne kadar tat-
lı, ne kadar seviliyor, ca-
nımın içine koysam yine 
kanamayacağım…”diye 
düşündü. Umut odasına 
geçti, okul çantasını bı-
raktı, ceketini çıkarırken 
cep telefonu çaldı, okul 
arkadaşı arıyordu. Oda 
kapısı açık olduğundan 
annesi de konuşmaları 
rahat işitiyordu. Telefon 

görüşmesi bitince annesi 
oğluna: 

“Bu nasıl konuşmaydı 
oğlum, yarısı Türkçe yarı-
sı Bulgarca!”

“Ne yapalım anne, be-
nim de arkadaşımın da 
Türkçesi o kadar. Birçok 
kelimelerin terimlerin, 
Türkçesini bilmiyoruz ki… 
Ama bundan böyle öğre-
neceğiz kısmetse. Eve 
gelmezden önce 10-A 
sınıfından Erol telefonla 
aradı, onuncu sınıflarda-
ki Türk çocukları karar 
almışlar bundan böyle 
Türkçeye ağılık verip öğ-
renecekmişiz. Galiba sen-
de Erol´a “Umut da sizinle 
olacak…” demişsin.

“Evet dedim ! Türkçemi-
zin hali ortada!”

“Haklısın anne! Zaten 
ben de varım diye vaat 
ettim.”

“Çok iyi yapmışsın oğ-
lum. Türkçeyi iyice öğren-
meniz lazım…”

Nurdane Hanım’ın eşi 
Doktor Kenan akşamüstü 
eve geldi. Eşine bugünkü 
olup bitenleri tek tek an-
lattı, oğulları Umut’un da 
Türkçesinin kötü durum-
da olduğunu hatırlatınca 
Doktor Kenan:

“Zaten daha beşinci 
sınıftan itibaren sözleş-
meli Türkçe dersine yaz-
dırmamakla büyük hata 
yaptık…”dedi.

Nurdane hanım:
“10-A sınıfında Erol var 

ya, hani o inşaat mühen-
disinin oğlu, Türkçesi çok 
iyi, hem arkadaşlarına 
Türkçeyi sevdirmek için 
can atıyor… Elinden ge-
leni yapıyor. Ne yaptı, ne 
etti bütün onuncu sınıfta-
ki Türk arkadaşlarını ikna 
etti. Bizim oğlan Umut´ta 
katılacak.”

“İyi etmiş işte. Bende 
İzmir’deki öğretmen kar-
deşim vasıtasıyla onlara 
istedikleri kitapları getir-
tirim yeter ki okusunlar.” 
Dedi Doktor Kenan.

* * *
İki buçuk yıl sonraydı, 

aylardan eylüldü. O yıllar-
da Nurdane Hanım has-
tanenin kan merkezinde 
çalışıyordu. Bir gün yaşlı 
bir amca kan tahlili için 
gelmişti, gülümseyerek:

“Affedersiniz yanılmıyor-
sam sizi Nurdane Hanım 
diye birine benzettim” 
dedi.

“Evet, Nurdane benim!”
“Ben Gazi Kırca Ali kab-

rine getirdiğiniz öğrencile-
re rehberlik yapan emekli 
Türkçe öğretmeni Hasan 
amcayım.”

“Evet, siz deyince ha-
tırladım hocam. Buyurun 
geçin şu sandalyeye, hem 
kan alalım, hem biraz 
konuşalım…”dedi Nurda-

Hasan VARADLI

Devamı sayfa 5’te
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Kırcaali’de Gazi Nuri Turgut Adalı’yı Anma Töreni
Geçen hafta Salı günü 

(04.08.2015) Kırcaali’de 
bir ilke daha imza atıldı. 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Eğitim ve Kültür Merkezi 
salonunda Bulgaristan 
Türklerinin meşalesi Nuri 
Turgut Adalı’yı anma töre-
ni gerçekleşti. 

Müzekki Ahmet baş-
kanlığındaki Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
tarafından organize edilen 
etkinlik, büyük ilgi gördü. 
Törende HÖH Milletvekil-
leri Erdinç Hayrullah ve 
Saliha Emin, Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, 
Bursa BAL-GÖÇ Derneği 
Genel Sekreteri Bestami 
Yeşilbahçe, Bursa’daki 
Mestanlı Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, 
Kırcaali İlinden Siyasi 
Tutuklular Vakfı Başkanı 
Halil Rasim, eski millet-
vekili Ahmet Hüseyin, eski 
siyasi tutuklular, sivil top-
lum kuruluşları başkanları 
hazır bulundular.

Programın başında 
TÜRKSAD üyeleri Seba-
hat Ahmet, Cansel Mus-
tafa, Ebru Erdinç, Julide 
Mehmet ve Melis Mümün, 
otobiyografik bilgiler eşli-
ğinde Nuri Adalı’nın şiirle-
rinden örnekler okudular. 

Belene mağduru, gaze-
teci yazar, Mehmet Tür-
ker, Nuri Turgut Adalı’nın 
dava adamı ve şair olarak 
hayatını anlattığı “Gölge-
deki Kahraman” isimli 
kitabından bazı kesitler 
okudu. Baştan eski Bursa 
Yıldırım Belediye Başkanı 
Ramazan Altınöz’ün Adalı 
ile ilgili sözlerini paylaştı: 
“Adam ayakta kütüpha-
neydi. Maddiyattan da, 
maneviyattan da emin 
bilgiye sahip. Meğerse 
o adam bir servetmiş”. 
Sonra kitabında da yer 
verdiği birlikte geçirdikle-
ri günlere ait bazı anıları 
paylaştı. Belene’de kal-
dıkları günlere değindi. 
Türker, “Daha ilk günlerde 
çevresinde bizler gibi ilgi 
duyanlar, onun engin ha-
yat tecrübesinden, siyasi 
deneyiminden, bilgilerin-
den, engine Türkçesinden 
faydalanmak amacıyla 
akşam akşam işten dön-
dükten sonra onunla gö-
rüşüyorduk” dedi. Lamb-
rev adında bir emniyet 
görevlisi ile aralarında 
geçen konuşmayı aktar-
dıktan sonra yazar, “Nuri 
Abi cesur biriydi ve hiç 
böyle gözünü kırpmadan 
bir emniyet mensubuyla 
böyle bir diyalog yürüte-
cek kadar cesaretli biriydi” 
diye belirtti. Nuri Adalı’nın 
geçen asrın daha 50’li yıl-
larında Belene kampına 
girdiğinde orada ancak 

5-6 Türk olduğunu pay-
laştı. Bulgaristan Türkle-
rinin milli kahramanının, 
“Beni hep Türkler ihbar 
etti, ben Bulgarlardan kö-

tülük görmedim” şeklinde 
bir düşüncesine dikkat 
çekti. Nüvvab Okulu’ndan 
öğrenci arkadaşı Musa 
Cebir Adalı’yı ihbar ede-
rek, hapse düşmesine 
sebep olduğunu belirtti. 
Türkiye’ye göç ettikten 
sonra Adalı’nın orada ge-
reken ilgiyi göremediğini 
vurguladı. Ömer Osman 
Erendoruk’un Adalı’ya 
yazdığı bir mektubunu 
okudu. Burada Eren-
doruk, Adalı’yı Nelson 
Mandela’yı benzettiğine, 
ancak Mandela Türk bası-
nı tarafından ilgi görürken, 
Adalı’ya karşı aynı ilgiyi 
göstermediğini belirtiyor. 
Türker, Adalı’nın da bazı 
şiirlerinde bu kırgınlığını 
dile getirdiğini aktardı. 

Momçilgrad (Mestanlı) 
Nov Jivot Halk Toplum 
Merkezi’nde yaklaşık 10 
yıldır Nuri Adalı’nın bir 
maket heykeli bulundu-
ğuna dikkat çeken Türker, 
onun bir heykelinin Mes-
tanlı veya Benkovski (Killi) 
bölgesinde olmasını gö-
nülden arzu ettiğini ifade 
etti. Aynı şekilde dünyaca 
ünlü haltercilerimiz Naim 
Süleymanoğlu ve Halil 
Mutlu’nun heykellerinin 
olması gerektiğini belirtti. 

Eski Milletvekili Ahmet 
Hüseyin, “Aramızda bu-
lunan gazilerimiz var. So-
kakta gördüğümüz zaman 
ellerini öpmeye laik olan 
insanlar var. Bugün on-
ların konuşması gerekir” 
dedi. Daha sonra arala-
rında iki bayan da bulu-
nan eski siyasi tutukluları 
kürsüye davet etti. 

Onların adına konuşan 
Halil Rasim anma törenin 
organizatörlerine teşek-
kür ederek, Stara Zagora 
(Eski Zağra) Cezaevinde 
geçen asrın 70’li yılların-
da 7 yıl birlikte yattıkları 
Nuri Turgut ile ilgili bazı 
hatıralarını paylaştı. Ra-
sim, “Cezaevinde ilk beni 
teselli eden ve 18 yıl hapis 

cezasını nasıl daha kolay 
geçirebileceğimi bana an-
latan Nuri Abi oldu” dedi. 
Cezaevine giren bütün 
Türk gençlerine nasi-

hatte bulunduğunu söy-
ledi. Daha sonra tekrar 
Belene’de buluştuklarını, 
sürgüne gönderildikleri 
köylerin de birbirinden 
3-4 km yakın mesafe-
de oldukları için ara sıra 
akşamları görüştüklerini 
aktardı. Hayatının 11-12 
yılını birlikte geçirdiklerini 
kaydetti. 

Siyasi mağdurlardan 
İzmir’de yaşayan, aslen 
Mestanlılı Beyhan Yılmaz 
Şahinci, “Nuri Adalı’yı 
şahsen tanıma imkanım 
olmadı, ama gerçek bü-

yük bir kahraman olduğu-
nun farkındayım. O bizim 
için çok büyük bir meşale, 
çok büyük bir örnek” dedi. 

Aralık 1984 yılında Mes-
tanlı olaylardan sonra öğ-
retmen olduğu okuldan 
alınıp tutuklandığını, Hüs-
niye Recep’i Belene kam-
pına, oradan sürgüne, 
kendisini ise Sliven Ceza-
evine gönderdiklerini an-
lattı. Beyhan Hanım, “Biz 
o günlerde bu mücadele-
yi vermek zorundaydık. 
Bunu yapmasaydık, bu-
günlerimize ulaşamazdık” 
diye ifade etti. Hapisten 
çıkınca emniyet görevli-
sine yaptıklarından piş-
manlık duymadığını söy-
leyince kendisini boyacı-

lık yapmaya gönderdiğini 
paylaştı. Beyhan Hanım, 
konuşmasının sonunda 
bir şairin bir şiirinde kul-
landığı bir ifadesi müna-

sebetiyle “Biz Türkiye’de 
göç etmedik, sınır dışı 
edildik. Biz bu mücadeleyi 
verirken hiçbir şey bekle-
medik. Hiçbir menfaat söz 
konusu değildi, yani Tür-
kiye bize şunu verecek, 
şunu yapacak diye düşün-
medik. Ben hiçbir zaman 
kahramanlık taslamadım. 
“Gölgedeki Kahraman” 
çok güzel bir isim. Kitabın 
yazarını tebrik ediyorum. 
Aynı Nuri Adalı gibi göl-
gedeki kahraman kalmak 
istiyorum” diye altını çizdi. 

Bursa BAL- GÖÇ’ün 

kurucularından Zülkef 
Yeşilbahçe konuşmasın-
da, “Ben çok mutluyum, 
çünkü bu özgürlük savaş-
çılarının hepsiyle bire bir 
tanıştım. Hayatını Türk-
lüğün özgürlüğü için ver-
miş insanları anmak ahde 
vefayıdır. Ben bu etkinliği 
düzenleyen Sayın Müzek-
ki Ahmet’i şahsında ekibi 
cani gönülden kutluyorum 
ve bu tür olayların devam 
etmesini istiyorum. Nuri 
Turgut Adalı abimizi söz-
lerle anlatmam mümkün 
değil. Onun yapısı çok 
farklıydı. Adaletsizliği ke-
sinlikle kabul etmiyordu. 
Onu en fazla üzen husus 
zorunlu göç” diye ifade 
etti. Yeşilbahçe, kendisi-

ni kitap yazmaya teşvik 
eden Adalı’ya yayınlamış 
olduğu üç kitabında da 
geniş yer verdiğini be-
lirtti. “Ata Topraklarından 
Ana Vatan Anılar” isimli 
kitabından uyarlanarak 
senaryosu hazır lanan 
“Kaçıs 1950”filminin çe-
kildiğini aktardı. Rahmetli 
Mümin Gençoğlu ile birlik-
te Belene kahramanları, 
28 kişiyi İstanbul’da kar-
şılıklarını, onlardan kimile-
rinin İstanbul’da kaldığını, 
kimileri İzmir’e gönderdik-
lerini, kimilerini Bursa’da 
otele yerleştirdiklerini an-
lattı. Nuri Adalı’ya ve baş-
kalarına sahip çıkarak, 
BAL-GÖÇ konutlarına 
yerleştirmelerini teklif et-
tiğinde Adalı’nın çok duy-
gulandığını ve kendisine 
sarılarak, “Zülkef, gülüm, 
bu derneğin yönetiminde 
benim akrabalarım var. 
Bu onların aklına gelmedi 
de, senin nasıl aklına gel-
di” dediğini aktardı.

BAL-GÖÇ Derneği Ge-
nel Sekreteri Bestami 
Yeşi lbahçe, derneğin 
yönetimi adına katılımcı-
ları selamlayarak, “Evet, 
özgürlük savaşçıları asla 
ölmez. Bugün konuşma-
lardan ortaya çıkan husus 
bizim en büyük özgürlük 
savaşçımızın yeterince 
tanıtılmadığı noktasın-
da. Biz BAL-GÖÇ Genel 

Merkezi olarak Temmuz 
ayı toplantımızda bu hu-
sustaydık. Türkiye’de Nuri 
Turgut Adalı’nın heykeli 
çeşitli yerlere dikilmesi, 
kültür merkezlerine onun 
ismi verilmesi noktasında 
çalışmalar yapacağız. Be-
lediyelerin, derneklerin bu 
işe önem vereceğine ina-
nıyoruz” dedi. Nuri Turgut 
Adalı’yı anma etkinliği gibi 
etkinliklerin Kırcaali’de 
devam etmesini umduğu-
nu ifade etti. 

Milletvekili Erdinç Hay-
rullah HÖH adına orga-
nizatörleri ve katılımcıları 
selamlama konuşmasın-
da, “Bulgaristan’da asi-
milasyon kampanyası 93 
Harbinden ve 1912’den 

sonra devam ediyor. 23 
yılını hapis ve sürgünde 
geçiren Nuri Adalı’nın bu 
süreçte daha geçen as-
rın 50’li yıllarında davası 
varmış, çünkü en azılı 
bu süreç 1944 yılından 
sonra, komünist rejimin 
gelmesiyle başlıyor. İsim 
değiştirme kampanya-
sına kadar bütün bu sü-
reçte Nuri Adalı abimiz 
her zaman vardı. Bu sü-
reç sonuçlanmadı çünkü 
sizler gibi, Nuri abi gibi 
kahramanlarımız vardı 
ve bizlerin Türklerin ve 
Müslümanların milli ve 
manevi boyutlarda lide-
riydi. Bizler her zaman 
onu kalbimizde, gönlü-
müzde yaşatacağız. O 
kalbimizde yaşadıkça 
Bulgaristan’da yüz bin-
lerce Türk de yaşayacak” 
dedi. Milletvekili, “HÖH 
partisi olarak bizler her 
zaman sizlerleyiz. Dava 
devam ediyor ama bu se-
fer yöntemler farklı” diye 
belirtti. 
Şa i r  Osman Akın, 

İzmir’de bir kültür evine 
Nuri Turgut Adalı’nın ismi 
verileceğini duyurdu. 
Sonra Müzekki Ahmet, 

Kırcaali’nin Vızrojdent-
si semtinde bir sokağın 
da Nuri Adalı’nın ismini 
taşıdığını belirterek, tüm 
katılımcıları ertesi gün 
Ostrovets köyünde dü-
zenlenecek merhum şa-
iri mezarı başında anma 
törenine davet etti. 
Programın sonunda 

Kırcaali Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Nuri Adalı’nın 
ve tüm Bulgarlaştırma 
süreci kurbanlarının ruh-
ları için dua okudu. 
Etkinlikten önce Meh-

met Türker, tüm katılım-
cılara “Gölgedeki Kahra-
man” kitabını hediye etti. 
Nuri Turgut Adalı, do-

ğumu 22 Kasım 1922, 
ölümü 5 Ağustos 2004. 
Kırcaali ilinin Kirkovo 
(Kızılağaç) ilçesinin Ost-
rovets (Adaköy) köyünde 
doğdu. İlkokulu Kaşık-
çılar köyünde, rüştiyeyi 
Çakırlı nahiyesinde oku-
du. Şumnu’da “Nüvvab”ın 
lise kısmından mezun 
olduktan sonra, bir süre 
de yüksek kısmında öğ-
renimini sürdürdü. Öğret-
menlik yaptı. Nuri Turgut 
Adalı, ömrünü Bulgaris-
tan Türk Azınlığının hak 
ve özgürlük davasına 
adamış, 23 yılını hapis, 
sürgün ve de Belene’de 
geçirdi. 2004 yılında 82 
yaşında hayata gözlerini 
yumdu. Kendisi için Bur-
sa Görükle’de bir anıt ya-
pıldı. Ayrıca Mehmet Tür-
ker, Nuri Adalı’ya ithafen 
“Gölgedeki Kahraman” 
kitabını yayınladı. 

Resmiye MÜMÜN
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ne Hanım.
“Müsaade ederseniz 

o çocukları soracaktım, 
onlar benim aklımdan hiç 
çıkmıyor. Türkçe için tari-
himiz için bir şeyler öğren-
meye çok meraklıydılar. 
Hele bir tanesi Erol’du ga-
liba can atıyordu!...”dedi 
Hasan öğretmen.

“Evet, bak siz de sez-
mişsiniz, zaten Erol ateş-
ledi onları… Türkçeyi 
biraz ilerlettikten sonra 
Türkiye’deki akrabaları 
vasıtasıyla hikâye, şiir, 
roman, tarihi kitaplar ge-
tirterek yaz tatillerini bile 
boşa geçirmediler. Ara-
larında yarış vardı adeta. 
Geçen yaz yine Erol ve-
sile oldu, İstanbul’a tarihi 
yerleri ziyarete gittiler. 
Bu ziyaret onların Türk-
çe sevgisin daha da pe-
kiştirdi. Ziyaretten sonra 
Erol arkadaşlarına: “Ar-
kadaşlar ben araştırdım 
Türkiye üniversitelerinde 
hemen hemen her bölüm-
de yabancı uyruklular için 
belirli bir kontenjan var, 
daha şimdiden sıkı ça-
lışıp üniversite sınavları 
hazırlıklarına başlıyoruz” 
demiş. Onlar da geçen 
yıldan beri hazırlanmaya 
başladılar. O gruptakilerin 

birçoğu Mayıs ayında üni-
versite sınavlarına katıldı-
lar. Bu ağustos ayı netice-
ler belli oldu, hepimiz çok 
sevindik. Sonuç harika, 
Erol İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, oğlum 
Umut Çapa Tıp Fakültesi, 
hani o Memo dedikleri İs-
tanbul Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Caner diye biri 
de Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesini kazandılar.” 
“Maşallah, Allah hepsine 
zihin açıklığı versin. Azim 
bak neler yapıyor… Bizim 
Türk çocukları arasında 
böyle yetenekli daha nice 
gençler var ama maalesef 
engelleniyorlar, kandırılı-
yorlar. Biliyor musunuz 
şu anda Bulgaristan okul-
larında Türkçe sözleşme-
li ders olarak okutuluyor. 
Daha yeni ders yılı başın-
daki veli toplantılarında 
Bulgar asıllı milliyetçi sı-
nıf öğretmenleri veya okul 
müdürleri Türkçe dersi: 
Bulgar dilini ve başka 
dersleri öğrenmeye en-
gel oluyor diye önce ken-
dileri konuşuyor, sonra 
da önceden hazırladıkları 
birkaç yalaka ana babayı 
bu ruhta konuşturuyorlar. 
Sıradan vatandaşlar da 
onlara kanıp çocukları-
na Türkçe okutmuyor… 
Benzeri olaylara defalar-

ca şahit oldum…”Diye 
yakındı Hasan öğretmen. 
Nurdane hanım da onun 
sözlerine devamla dedi ki:

“Türk çocukları eskiden 
olduğu gibi ana dili Türk-
çeyi mecburu sıradan 
dersler gibi okumaları 
lazım. Uluslararası anlaş-
malar sayesinde faşizmin 
en katı günlerinde, ko-
münizm yıllarında 1972 
ders yılına kadar ana di-
limizi sıradan derslerle 
beraber okuduk. Türkçe 
dersini sözleşmeli derse 
milliyetçi Jivkovcular çe-
virdi. Meğer onların der-
di sadece Türkçe dersi 
değil, Türklüğümüzü yok 
etmekmiş. Şimdi de hala 
Bulgaristan Türkünün bu 
hakkına el konuluyorsa, 
demek Bulgaristan hala 
milliyetçilikten kurtula-
mamış. Örnek olarak 
baksınlar şu Yunanistan 
Batı Trakya Gümülcine 
Türklerine, dersler Türk-
çe okunuyor, Türkçe rad-
yo ve Televizyon yayınları 
var. Birçok Türkçe gazete 
ve dergileri de var. Yuna-
nistan da, Bulgaristan da 
Avrupa Birliği üyesi değil 
mi, onlardaki demokrasi 
bizde neden yok!? İşte 
hepimiz bu soruyu soru-
yoruz! Acaba ne zamana 
kadar?”

Gazi Kırca Ali Torunları
3. sayfadan devam

Dünya Mestanlılar Buluşması Festivale Dönüştü
1. sayfadan devam

Dünya Mestanlılar Buluş-
ması gününde bir araya 
geliyorsunuz, özlem gi-
deriyorsunuz. Bu aslında 

sizin doğup büyüdüğünüz 
memleketinize olan bir 
vefanızı göstermektedir. 
Bir kez daha sizleri cani 
gönülden tebrik ediyo-
rum. Çok değerli Mestanlı 
Belediye Başkanım, ger-
çekten bu bölgede örnek 
çalışmalara imza atıyor-
sunuz. Biz sizleri de teb-
rik ediyoruz. Hiçbir etnik 
yapı gözetmeksizin, hiçbir 
inanç farkı gözetmeksi-

zin toplumu kucaklayıcı, 
topluma hizmet veren bir 
şahsiyet olarak sizleri ben 
tebrik ediyorum. Sözle-
rimi yaklaşan 25 Ekim 
yerel seçimlerle ilgili bir 

iki cümleyle bitirmek is-
tiyorum. Tabi ki, belediye 
başkanlığı seçimi toplu-
ma hizmet için, bayrak 
yarışı için bir seçim. Bu 
bölgede seçim heyeca-
nı var. Çok sayıda aday 
adaylar var. Ben seçim 
yarışmasının kardeşlik 
içinde, etik bir şekilde, bir 
hizmet yarışı şeklinde ge-
çeceğine eminim. Yalnız 
bunu birlik ve beraberlik 

içerisinde yapın. Örnek 
olun, size hizmet veren 
kişilere sahip çıkın” dedi. 

İzmir Menderes Be -
lediye Başkanı Bülent 
Soylu, tüm Mestanlıları 

Menderes halkı adına 
selamladığını belir t t i. 
Soylu konuşmasında, 
“Balkanların her bir kö-
şesinde kalbi Türk atan, 
kalbi bizlerle birlikte olan 
ve şu anda burada bulun-
mayan ama gönlü burada 
olan tüm soydaşlarımıza, 
tüm kardeşlerimize bura-
dan Mestanlı’dan sevgi ve 
saygılarımı göndermek 
istiyorum. Bugün burada 

sizlerle olmaktan duydu-
ğum mutluluğu da ifade 
etmek istiyorum. Sizlere 
Türkiye’deki kardeşleri-
nizden selam getirdim. 
Ayrıca Menderes Bele-
diyesi olarak ilk defa bu 
organizasyona katılıyoruz 
ve altı otobüs kardeşiniz-
le buradayız. İnşallah bu 
bundan sonra geleneksel 
hale gelecek ve her yıl 
daha da geniş kitlelerle 

burada sizi ziyaret ede-
ceğiz. Bu kurmuş olduğu-
muz kardeşlik köprüsünü, 
bu kurmuş olduğumuz 
gönül köprüsünü her yıl 
büyüteceğiz” dedi. 

HÖH Kırcaali Milletveki-
li Erdinç Hayrullah, Mes-
tanlılar Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, Belediye 
Başkanı Akif Akif ve Be-
lediye ekibinin sayesinde 
her yıl Mestanlılar buluş-

masının daha da büyü-
düğünü belir terek tüm 
katılımcıları teşekkürlerini 
sundu. Onların sayesinde 
bu etkinliğin coşkulu geç-
tiğini ifade etti. HÖH Ge-
nel Başkanı Lütfi Mestan 
adına tüm katılımcıları 
selamladı. 

Mestanlılar buluşması 
ünlü Bulgar pop sanatçı-
sı Preslava’nın muhteşem 
bir konseriyle son buldu.

Türk Folklor Orkestrası, klip çekti
Ardino (Eğridere) Ro-

dopska İskra (Rodop Kı-
vılcımı) 1921 Halk Toplum 
Merkezi çatısı altında ve 
solistliğini Yüksel İsmail’in 
yaptığı Türk Folklor Or-
kestrası , “Ardino Yolları” 
isimli ilk albümünde yer 
alan “Selverim”, “Oy Dağ-
lar” ve “Zilli Maşa” türkü-

lerinin kliplerini çekti. Bir 
gün süren klip çalışmaları 
Ardino İlçesinde bulunan 
Şeytan Köprüsü, Kartal 
Kayaları Trak Tapınağı, 
Nilüfer Parkı ve kasaba-
nın merkez kısmı olmak 
üzere en güzel ve amble-
matik yerlerde yapıldı. Vi-
deo klipler, Varna Sunrise 

Müzik Şirketi’nin bir ekibi 
tarafından çekildi. 

Çekimlerden sonra Türk 
Folklor Orkestrası’nın so-
listi ve yönetmeni Yüksel 
İsmail, “Bir hayalimizi ger-
çekleştirmeyi başardığı-
mızdan dolayı mutluyum. 
Bizim temel amacımız 
Türk folklorunu popülarize 

etmektir” diye ifade etti. 
Kameraman ve yönet-

men Petır İvanov, “Do-
ğanın güzelliği, sükunet 
ve huzura hayran kaldık. 
Ardino orkestrası ile yap-
tığımız çalışmalardan 
büyük memnuniyet duy-
duk” dedi. İvanov, kliple-
rin ağustos ayında hazır 

olacağını ve yayınlamak 
üzere televizyonlara su-
nulacağını belirtti. 

Ardino Türk Folklor Or-
kestrası, başlıca Türk folk-
loru ile uğraşan ülkede az 
sayıdaki orkestradan biri. 
Solist Yüksel İsmail ise 
Rodopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) Halk Toplum 

Merkezi faaliyetlerinin 
uzun yıllardır organiza-
törü ve kurumun yöneti-
cisidir. Onun yönetmenli-
ğinde Ardino Türk Folklor 
Orkestrası, iyi bir müzik 
grubu haline gelerek, böl-
geden başka tüm ülkede 
başarılı gösterileriyle ün 
kazandı. 

Bulgaristan'da ABD ağır savaş tekniği yok
Halihazırda Bulgaristan 

topraklarında ABD’nin 
ağır savaş tekniği yoktur. 
Bu, Sungurlare şehrindeki 
“Novo Selo” poligonunda 
Amerikan tekniği bulun-
ması hakkında medya-
lardaki bilgilere cevaben 
Savunma Bakanlığı’nın bir 
bildirgesinde belirtiliyor.

Savunma Bakanlığınca 
“2015 yılında yurtiçinde 
ve yurtdışında ortak Bul-
gar-Amerikan hazırlık ve 
talim planında ABD güç-
leri temsilcilerinin hüma-
niter yardım ve yenilenme 
programı kapsamındaki 
projelerinin yerine getiril-
mesine katılımı dahil edil-

miştir. 19 ile 30 Temmuz 
2015 döneminde Sungur-
lare şehrindeki “Slıntse” 

anaokulundaki çocuk ala-
nının tamiratı Tennessee 
eyaletinin kara kuvvetleri 
temsilcileri tarafından ya-
pılmıştır.

Projeyi hayata geçiren 

Amerikan asker, “Novo 
Selo” poligonundan ana-
okulunun bulunduğu böl-

geye Hum-
mer teknik 
araçlarıyla 
y o l c u l u k 
yapı l ıyor. 
Proje hü-
maniterdir 
ve  i ç i n e 
Ay t o s ’u n 
Karanovo 
köyünde ve 

Veliko Tırnovo şehrinde 
ana okulları tamirat işleri 
dahil edilmiştir. Etkinlikler 
tamamen ABD güçleri ta-
rafından finanse ediliyor”.

            Kırcaali Haber
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Bursa Hamzabey Muradiye Rumeli Derneği temsilcisi 
Afet Çimsöken, Kırcaali Haber gazetesini ziyaret etti

9.Balkan Türk Folklor 
ve Şiir Festivaline katılan 
Bursa Hamzabey Mura-
diye Rumeli Derneğinin 
folklor ekibi temsilcisi 
Afet Çimsöken, Kırcaali 
Haber gazetesini ziyaret 
etti. 
Afet Çimsöken, Kırcaa-

li Haber gazetesine şun-
ları söyledi, “Öncelikle 
Kırcaali’de bulunmaktan 
büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Biz de dernek olarak 
Bursa’daki gençlerimize 
Makedonya’yı, kendi 
topraklarını ziyaret etme 
fırsatını verdik. Bu geziyi 
dört kez düzenledik ve 
bunun için verdiği des-
teklerinden dolayı Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’ye 
çok teşekkür etmek isti-
yorum. Bursa Hamzabey 
Muradiye Rumeli Derne-
ği olarak 6 yıl boyunca 
her sene sünnet yaptıra-
rak etrafımızdaki maddi 
durumları olmayan aile-
lere yardım amaçlı sün-

net cemiyetleri düzenle-
dik. Dernek olarak hasta 
ve ihtiyaç sahibi olanları 
bulup her türlü maddi 
manevi, elimizden ne 
gelebiliyorsa yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Büyük-
şehir Belediye Başkanı-
mız sayesinde dernek 
kurduk ve folklorumuzu, 
kültürümüzü orada ya-

şatmaya çalışıyoruz. 
Türkiye’de yaşamak çok 
güzel, fakat burada da 
bulunduğumuz günlerde 
insanların bize karşı gös-
terdikleri sıcak sevgisi ve 
saygısı, bizi hem çok gu-
rurlandırdı hem de çok 
duygusal anlar yaşattı. 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Recep 

Altepe bu imkanı bizlere 
sağladığı için ona son-
suz saygılarımızı sunu-
yoruz. Her şeyi yapmak 
için değil, olması gerek-
tiği gibi yapmaya çalışı-
yoruz. Kadınlar üzerinde 
de eğitim olsun, belirli 
bir yerde kültürel gezile-
rimiz olsun, onlara özen 
gösteriyoruz. Ömer Lütfi 

Derneği ve Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği /
TÜRKSAD/ sayesinde 
Bulgaristan’a gelip 9.Bal-
kan Türk Folklor ve Şiir 
Festivaline katılma fırsa-
tını bulduk.” 
Çimsöken, Ömer Lütfi 

Kültür Derneği ve Bur-
sa Hamzabey Muradiye 
Rumeli Derneği arasında 
bundan sonra her zaman 
birlik, beraberlik ve daya-
nışma içerisinde buluna-
caklarını ifade etti. 
9. Balkan Türk Folklor 

ve Şiir Festivali sayesin-
de Bulgaristan’a ilk defa 
geldiklerini belirten Afet 
Çimsöken, “Bulgaristan’a 
geldiğimiz için çok mutlu 
olduk. Buraya geldiğimiz-

de kendimizi Türkiye’de 
gibi hissettik. Buradaki 
sıcak karşılama, yakın-
lık, hürmet ve misafir-
perverlikten dolayı he-
pimiz grup olarak çok 
memnun kaldık. Bundan 
dolayı Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Başkanı sayın 
Seyhan Mehmet ve Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
Başkanı sayın Müzekki 
Ahmet’e sonsuz teşek-
kürler. Burada olmaktan 
çok gurur duyuyoruz. Bir 
Türk olarak burayı ziyaret 
etmekte geç kalındığını 
düşünüyoruz, ancak geç 
de olsa burada bulun-
maktan büyük mutluluk 
ve onur duyuyoruz” dedi. 
          Sebahat NECİB

Emeklilik yaşı 65 olacak
S o s y a l  S i g o r t a 

Kanunu’nda yapılan dü-
zenlemeler ile üçüncü 
sınıf hizmet alanında ça-
lışan erkek ve kadınlar 
2037 yılına doğru 65 ya-
şına girdiklerinde emekli 
olabilecekler. Altı saat 
oturum sonrası milletve-
killeri ikinci okumada yasa 
tasarısını kabul ettiler. 

60 yaş ve 10 ay yaşını 
dolduran kadınlar ve 63 
yaş ve 10 ay yaşını dol-
duran erkekler, sigortalı 
çalışma ve yaş için emek-
li olma hakkına sahip 
olacaklar. Üçüncü sınıf 
hizmet alanında çalışan 
erkekler ve kadınlar 65 
yaşına kadar 2037 yılına 
doğru emekli yaşının ya-
vaş yavaş arttırılmasın-
dan başka, emeklilik prim 
günleri de 2027 yılında er-
kekler 40 yaşına ve kadın-
lar 37 yaşına girinceye ka-
dar yılda 2 ay olmak üzere 
artacak. Gerekli emeklilik 
prim günleri kadınlara 35 
yıl ve 2 ay, erkeklere ise 
38 yıl ve 2 aydır. 

31 Aralık 2016 tarihinden 
itibaren her bir takvim yılı-
nın birinci gününden itiba-
ren 31 Aralık 2029 yılına 
kadar kadınların emeklilik 
yaşı her yıl 2 ay, 1 Ocak 
2030 yılından itibaren ise 
65 yaşına girinceye kadar 
3 ay artacak.

Erkekler için 31 Aralık 
2017 yılına kadar emek-
lilik yaşı 2 ay artacak, 1 

Ocak 2018 yılından itiba-
ren ise 65 yaşına girince-
ye kadar her bir takvim 
yılında 1 ay artacak. Aynı 
zamanda 31 Aralık 2016 
tarihinden itibaren gelen 
her bir yılın birinci günün-

de sigorta prim günleri 
kadınların 37 yıl, erkekle-
rinse 40 yıl oluncaya ka-
dar 2’er ay artacak. 

İçişleri Bakanlığı Kanu-
nu, Özel Araştırma Araç-
ları Kanunu, Ceza İnfaz 
ve Tutuklama Kanunu, 
Posta Hizmetleri Kanunu 
kapsamında görevli me-
murlar, yargı kurumlarını 
korumakla ilgili faaliyette 
bulunan görevliler, sorgu 
hakimleri ve genç sorgu 
hakimleri 52 yaş ve 10 ay 
doldurduklarında ve top-
lam 27 yıl prim günlerine 
sahip olduklarında emekli 
olabilecekler. 

Bu 27 yıl prim günleri-
nin üçte ikisinin belirtilen 
kanunlar, Milli Güvenlik 
Devlet Ajansı Kanunu ve 

Bulgaristan Cumhuriyeti 
Savunma ve Silahlı Güç-
ler Kanunu kapsamında 
veya sorgu hakimleri veya 
genç sorgu hakimleri ola-
rak gerçekten devlet me-
muru olarak çalışmış ol-

maları gereklidir. 
Milli Güvenlik Devlet 

Ajansı Kanunu kapsa-
mında görevli memurlar, 
52 yaş ve 10 ay doldur-
duklarında ve üçte ikisi 
gerçekten Devlet Milli 
Güvenlik Ajansı (Dans) 
Kanunu kapsamında as-
keri görevde bulunmuş 
olup 27 yıl prim günlerini 
tamamladıklarında emekli 
olabilecekler.

İçişleri Bakanlığı Yangın 
Güvenliği ve Nüfus Koru-
ma Genel Müdürlüğü’nde 
görevli ve İçişleri Bakan-
lığı Kanunu’nda belirtilen 
bazı faaliyetleri yerine ge-
tiren memurlar 52 yaş ve 
10 ay doldurduklarına ve 
üçte ikisi gerçekten sivil 
koruma sisteminde hiz-

mette geçmiş 27 yıl genel 
prim günlerini tamamla-
dıklarında emekli olma 
hakkına sahip olacaklar.

31 Aralık 2016 tarihinden 
itibaren yukarıda belirtilen 
memurlar için emeklilik 
yaşı gelecek her bir tak-
vim yılının birinci gününde 
kanunun 1.2.3. ve 6. Mad-
desine göre 55 yaşını ve 
45 yaşını dolduruncaya 
kadar 2’er ay artacak. 

Bundan başka 1 Ocak 
2017 tarihinden itibaren 
Emeklilik Fonu’na yatırılan 
emeklilik ücreti 0,56’sı si-
gortacı ve 0.44’ü sigortalı 
kişinin hesabına 1 puan 
ile artacak. 1 Ocak 2018 
tarihinden itibaren de 
0,56’sı sigortacı ve 0,44’ü 
sigortalının hesabına 1 
puanla artacak. 

Milletvekilleri, ek zorunlu 
emeklilik sigortasının ev-
rensel emeklilik fonundan 
Emeklilik Fonu’na değişti-
rilmesi imkanını da kabul 
ettiler. Evrensel emeklilik 
fonunda sigortalı kişile-
rin sigortasını evrensel 
emeklilik fonundan Emek-
lilik Fonu’na değiştirme 
hakkı var.

Başbakan Yardımcı-
sı İvaylo Kalfin, her bir 
Bulgaristan vatandaşına 
emeklilik sigorta ücretle-
rini nerede ödeyeceğine 
kendisinin karar vermesi 
için tam bir serbestlik ve 
imkan sunuluyor. 

              Kırcaali Haber

80 öğrenci, İstanbul’da 
Uluslararası İzci Kampı’na 

katıldı
Kırcaali İlçesinden 80 öğrenci, 3 -9 Ağustos 

2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Ulus-
lararası İzci Kampı’na katıldı. Daha önce Biznes 
İnkübatör salonunda düzenlenen görüşmede ebe-
veynler ve çocuklara kampa katılma ve yapılacak 
faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi verildi. Görüşmede 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve 
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova 
hazır bulundular.

2006 yılından bu yana Kırcaali İlçesinden öğren-
ciler bu kampa katılıyor. Aktif olarak katılımların-
dan dolayı Kırcaali’den izcilere 2013 ve 2014 yılın-

da özel plaketler verildi. Erkek ve kız çocuklar kötü 
hava koşullarıyla baş ediyor, birlik ve beraberlik 
içinde olup dostluk ve dayanışmaya yönlendirilmiş 
olarak psikolojik zorlukları aşarak daha güçlü ve 
dayanıklı oluyorlar. 

Eğitim programları askeri koşullarda gerçekleş-
tiriliyor ve yabancı ortamlarda yön bulma, turizm, 
yüzme, kürek çekme, ok atma, ata binme dersleri-
ni içerir. Tatil sırasında her gün öğrenciler kültür ve 
eğlence programlarına ve İstanbul’un tarihi yerleri 
gezilerine katılacaklar. 

Biznes İnkübatör salonunda Belediye yönetimi 
ile yapılan görüşmede ebeveynler ve çocuklara 
izci kampına katılım için gereklilikler, kamp içi ku-
rallar, İstanbul’a yolculuk ve başka konularda bilgi 
verildi. Grupların yöneticileri tanıtıldı. Onlar Kırca-
ali Vladimir Dimitrov Maystora Lisesi’nde Baş Öğ-
retmen Siyka Bıçvarova ve Miladinovo (Dedeler) 
Hristo Botev İlköğretim Okulu’nda Kıdemli Öğret-
men Ahmet Şaban. 
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Kırcaali Belediye Meclisinden referanduma ret
Kırcaal i  Be led iye 

Meclisi’nin oturumun-
da yapılan oylamada 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) Kır-
caali şehrinin ayrı bir 
belediye oluşturmasına 
ilişkin referandum yapıl-
ması teklifi çoğunluğa 
sahip Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Meclis Üyelerinin oyla-
rıyla reddedildi. HÖH 
Meclis Grubu’nun 23 
üyesi ret oyu kullanır-
ken, diğer kalan BSP, 
GERB ve bağımsız 
Meclis Üyeleri evet oyu 
kullandılar.
BSP İl Başkanı Georgi 

Küçükov, 9 Meclis Üye-
sinin imzasıyla sunu-
lan referandum teklifini 
okudu. Kırcaali şehrinin 
ayrı bir belediye oluş-
turmasına ilişkin refe-
randum yapılması tek-
lif ediliyor. Oylamadan 
sonra Küçükov, parti-
sinin Kırcaali Belediye 
Meclisi gibi bir kurumu 
ihmal etmek istemedi-
ğini ve bu yüzden teklifi 

Meclise sunduklarını 
ifade etti. Sosyalistlerin 
referandum için imza 
kampanyası başlata-
cakları belirtildi. 
Küçükov, “Referan-

dum yapılması için, 
son yerel seçime katı-
lan seçmenlerin yüzde 
10’unun desteği gere-
kiyor. 
Referandumun yerel 

seçimlerle birlikte yapıl-
masını hedeflemiyoruz. 

Bu daha sonra da ola-
bilir. Eğer başarırsak, 
erken yerel seçimler ya-
pılmasına yol açacağız” 
dedi. Küçükov, Belediye 
Başkanı Hasan Azis’in 
teklifle ilgili yaptığı yo-
rumu reddederek, eski 
bir fikir olmadığını, yıllar 
önce Perperek Beledi-
yesi oluşturulması fikri 
olduğunu, şimdi ise çok 
daha farklı olarak Kır-
caali şehrinin ayrı be-

lediye oluşturulmasını 
teklif ettiklerini kaydetti. 
Küçükov, Dobriç (Hacı-
oğlu Pazarcık) ve Yam-
bol il merkezlerinin ayrı 
belediyeler oluştuklarını 
örnek verdi. 
G luhar  (Sağır la r) 

köyü muhtarı Erkan 
Hüseyin’ in Kırcaal i 
şehri ayrı bir belediye 
oluşturduğunda yeni 
program döneminde 
köyler in f inansman 

kaybının nasıl tela-
fi edileceği sorusuna 
Küçükov, hayatın 2020 
yılında bitmediğini ve o 
zamana kadar köylerin 
projelerini hazırlayabi-
leceğini söyledi. Geçiş 
dönemine ihtiyaç du-
yulduğunu ve köylerin 
buna zamanı olacağını 
ileri sürdü.
Meclisin oturumu sı-

rasında referandum 
teklifinin gündem mad-
deleri arasında yer al-
mamasının nedeninin 
referandumu destek-
leyen GERB Meclis 
Üyelerinin BSP’nin ge-

rekçelerini destekleme-
meleri olduğu açıklandı. 
GERB Meclis Üyesi 
Ognyan İvanov’un ifa-
delerine göre gerekçe-
lerde birçok siyasi ve 
idari soruların cevabı 
yok ve bu sebepten 
dolayı parti yandaşları 
imzalamaktan çekin-
mişlerdir. İvanov, “Ge-
nel olarak referandum 
yapılmasına razıyız bu 
yüzden bugünkü oturu-
mun gündemine alın-
ması teklifini destekle-
dik” dedi. 
          Kırcaali Haber

Başbakan Boyko Borisov, "Ülkemiz AB'nin yaptırımları 
nedeniyle Rusya'nın baskısıyla karşı karşıya"
Borisov, Sofya'yı ziyaret 

eden Avrupa Birliği (AB) 
Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini 
ile görüşmesin-
de, ülkesinin sı-
ğınmacı akımını 
karşılamak üzere 
yaşadığı sorun-
ları ve AB'nin 
Rusya'ya uygula-
dığı yaptırımların 
olumsuz sonuçla-
rını ele aldı.
Boyko Borisov, 

düzenlenen ba-
sın toplantısında, 
"Rusya'nın bas-
kısı Yunanistan'a 
ve Türkiye'ye de-
ğil Bulgaristan'a 
karşı" diyerek, 
AB'nin ve NATO'nun en 
sadık ve disiplinli üye-
lerinden biri sözleriyle 
nitelendirdiği ülkesinin, 
Birliğin ortak iradesi ve 
politikasını yerine getir-
mek için Rusya ile kap-
samlı enerji projelerini 
durdurduğunu açıkladı.
Bulgaristan'ın, Burgaz-

Dedeağaç Boru Hattı 
Projesi'ni "turizme za-
rarlı olduğu" ve Belene 
nükleer santral inşaatını 
"verimli olmadığı" gerek-
çeleriyle dondurduğunu 
anımsatan Borisov, nük-
leer santral inşaatında 

kullanılacak reaktörlerin 
Türkiye'ye yollandığını 
belirtti.
Bor isov, benzer bir 

durumun, Güney Akım 

Projesi'nde de yaşandı-
ğını hatırlatarak, "Bizim 
için 'sorun' olan Güney 
Akım, Türkiye ve Yuna-
nistan için sorun değil. 
Rusya Devlet Başkanı 
Putin'in, 'Kaybedecek 
olan Bulgaristan' ifade-
sini Türkiye'de kullanmış 
olması da rastlantı değil" 
yorumunu yaptı.
Borisov, ülkesinin böl-

gede barış ve istikrara 
verdiği önemi vurgula-
yarak, hükümet kurma 
çalışmalarının sürdü-
ğü Türkiye'de, ayrıca 
Kırım'da, Makedonya'da, 
Bosna-Hersek ' te ve 

Yunanistan'da yaşanan 
sorunları ciddiye aldığını 
söyledi.
To p l a n t ı d a  s ı ğ ı n -

macı akını konusuna 

da değinen Bor isov, 
Bulgaristan'ın sığınmacı 
akınından en çok etkile-
nen ülkelerden biri oldu-
ğunu belirterek, "Artan 
baskı ortamında AB'nin 
güvenilir bir dış sınırı ol-
duğumuzu kanıtlıyoruz" 
dedi. Bulgaristan Başba-
kanı bununla birlikte ül-
kesinin ve Romanya'nın 
Schengen alanına bir an 
önce katılması gerektiği-
ni, böylece terörizm ve 
yasa dışı göçe karşı daha 
etkin mücadele verilece-
ğini bildirdi.
Bulgaristan'a iki günlük 

resmi ziyarette bulunan 

Federica Mogherini de 
Avrupa'da, özellikle Batı 
Balkanlar'da geçmişte 
yaşanan bunalımların 
anılarının hala canlı ol-
duğunu, bunun atlatıl-
ması için daha güçlü bir 
komşuluğun gerektiğini, 
AB'nin günümüzde daha 
çok istikrar ve güvene ih-
tiyaç duyduğunu söyledi.
Borisov ile görüşmesi-

nin ardından Bulgaristan 
Büyükelçilerinin Yıllık 
Toplantısı'na da katılan 
Mogherini, "Bazen AB 
ortamında ortak esas 
ve değerleri, aynı uzun 
vadeli çıkarları paylaştı-
ğımızı unutuyoruz. Mil-
li çıkarlarımıza hizmet 
etmenin en iyi yolu bir-
liğe yatırım yapmaktır. 
Avrupa'da ve özellikle 
Batı Balkanlar'da geç-
mişte yaşanan bunalım-
ların anıları hala canlı. 
Daha güçlü bir komşu-
luk gerekiyor" ifadesini 
kullandı.
Mogherini, Bulgarista-

nın coğrafi konumu ve 
karşılaştığı sorunlar açı-
sından bir dönemeçten 
geçtiğini belirterek, bu 
sorunların sadece Bul-
garistan değil tüm Avru-
pa için geçerli olduğunu 
sözlerine ekledi.
            Kırcaali Haber

Mleçino köyünde caminin 
onarımı başladı

Ardino (Eğridere) ilçesi Mleçino (Sütkesiği) köyü 
camisi çatısının onarımına başlandı. Yerli halk ara-
sından sponsorların sağladığı mali kaynak onarımın 
tamamı için yeterli değil. 

Caminin restorasyonu yerli inşaat ustaları tarafın-

dan yapılıyor. Cenazelerin defin için hazırlanacağı 
bir odanın da inşa edilmesi öngörülüyor. Cami Encü-
menliği yönetimi, “Yapı eski olduğu için çatının yeni-
lenmesi kaçınılmazdı. Yağışlı havalarda su sızmaları 
oluyordu” diye belirttiler. Encümenlik yönetimi, Tür-
kiye ve Avrupa’da yaşayan varlıklı göçmenlere mali 
destekte bulunmaları çağrısını yaptı. 

Mleçino Camisi, 18.asrın ortalarında inşa edilmiş-
tir. Binanın dışı göz alıcı beyaz, içi ise geniş ve ferah. 
Seslendirme sistemi ile donatılı. Ahşap doğramalar 
yenilendi. Namazlık kilimleri Belçika’nın Antverpen 
şehrinde yaşayan iş adamı Metin Murat tarafından 
hediye edildi. Caminin yanındaki mezarlıkta. Bölge-
de en eski olan 200-250 yıllık mezarlar bulunuyor. 

Dışişleri Bakanı, ABD’nin 
vizeleri kaldırmasını 

istiyor
Dışişleri Bakanı Daniel Mitov “ABD için vizelerin 

uygulanması durumu daha uzun zaman böyle kal-
mamalıdır” açıklamasında bulundu. 

Bulgaristan vatandaşlarının Avrupa Birliği vatanda-
şı oldukları ve topluluğun diğer vatandaşları ile eşit 
haklara sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Mitov 
“Bulgaristan yıllar içinde hiçbir şekilde tehlike oluş-
turmadı.

Gerek “İslam Devleti” gerekse başka bir terör ör-
gütü için savaşan bir Bulgar vatandaşının bile oldu-
ğuna dair bile bilgi alınmadı. Savunma ve güvenlik 
alanındaki işbirliğimiz en güçlüdür ve onlar bunu çok 
iyi biliyorlar” şeklinde konuştu dışişleri bakanı.
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B.G.F. ile TÜRKSAD Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

1 Ağustos 2015 tarihinde 
Kırcaali’de düzenlenen bir tö-
ren ile Bulgaristan’ın Kırcaali 
şehrinde kurulu bulunan Türk 
Kültür ve Sanat Derneği ile mer-
kezi Türkiye’nin Bursa kentinde 
bulunan ve Bursa BALGÖÇ, 
İzmir BALGÖÇ, Kocaeli BAL-
TÜRK, İstanbul Balkanlılar, Ya-
lova BALGÖÇ derneklerinden 
oluşan Balkan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri Federas-
yonu arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. 

Törene B.G.F. Genel Başka-
nı Doç. Dr. Yüksel Özkan ve 
TÜRKSAD Başkanı Müzekki 
Ahmet yanı sıra, B.G.F’den ve 
TÜRKSAD’dan yönetim kurulu 
üyeleri, Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis katıldı. 

İmza töreninden sonra iki baş-
kan kısa açıklamalarda bulun-
du. 

TÜRKSAD Başkanı Müzek-

ki Ahmet B.G.F ile imzalanan 
işbirliği protokolünü tarihi bir 
olay olarak nitelendirdi. Ahmet, 
konuşmasında, “Bugün Kırcaali 

için önemli bir gündür. Değer-
li Başkanımız Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ile imzaladığımız bu pro-
tokolle kültür, sanat, eğitim ve 
sosyal alanda ortak çalışmaları-
mız olacak. Tabii ki, bugüne ka-

dar da ortak faaliyetlerimiz oldu. 
Ancak bu protokolün imzalan-
masıyla bu işbirliğimizi res-
mileştiriyoruz. Yapılacak olan 

ortak projeler ile Bulgaristan’da 
yaşayan soydaşlarımız ve Tür-
kiye’deki kardeşlerimiz arasın-
da bir köprü oluşturacağımıza 
inanıyorum. İki ülkedeki soy-
daşlarımız için hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. Bir kez daha 
Başkan Özkan’a ilgi ve alakala-
rından dolayı kendilerine teşek-
kür ediyorum” dedi. 

B.G.F. Genel Başkanı Doç. 
Dr. Yüksel Özkan, imzalanan 
protokol ile iki STK arasındaki 
var olan işbirliğini resmileştir-
diklerini belirtti. Özkan, konuş-
masında şunları belirtti: “Kısa 
adı B.G.F. olan Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu 1987 yılında ku-
ruldu. Federasyonumuz şuan 
Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), 
danışma üyeliğini yapmaktadır 
ve beş ili kapsamaktadır. Bur-
sa BALGÖÇ, İzmir BALGÖÇ, 
Kocaeli BALTÜRK, İstanbul 
Balkanlılar, Yalova BALGÖÇ 
olmak üzere beş derneğimizin 
oluşturduğu bir federasyon. 

Federasyonumuzun 100 bine 
yakın üyesi mevcut. Değerli 
Başkanımız Müzekki Ahmet’in 
dediği gibi gayri resmi olarak 
işbirliğimiz devam etmektey-
di. Sizlerin burada yapmış ol-
duğunuz faaliyetleri biz takdir 
ile karşılıyoruz. Her zaman iki 
bölge halkının, iki ülke halkının 

hiçbir etnik yapı gözetmeksizin 
bir inanç farkı gözetmeksizin 
köprüsü olmaya çalıştığınız, biz 
de köprüsü olmaya çalışıyoruz. 
Şimdi biz de bu köprüleri geniş-
lettik. Bu işbirliğini resmiyete 
dayandırdık. Amacımız sosyal, 
kültürel ve eğitim alanında böl-
genin, iki ülke halkının menfa-
atine projelere imza atmak. Bu 
projelerde de ana tema barış, 
hoşgörü olması her zaman bi-
zim hassasiyetimiz olacaktır. 
Bizim amacımız bu tür işbir-
liğinin kişilere dayalı değil de 
kurumsal bir yapı kazanma-
sıdır. Böyle bir protokole imza 
atmaktan ve bunun bize nasip 
olmasından dolayı çok mutlu ol-
duğumu ifade etmek istiyorum 
ve hayırlı olmasını diliyorum.” 

İki STK arasında imzalanan 
protokolün amacı, Balkanlar’da 
Türk kültürünün yaşatılması, 
Balkan halkları arasında dost-
luk, barış, karşılıklı güven ve 
hoşgörünün hâkim kılınması 
paydasında ortak faaliyet alan-
ları bulunan her iki STK ara-
sında etkin bir işbirliğinin tesis 
edilmesi ve buna yönelik faali-
yetlerin yapılmasıdır.

Sebahat NECİB


