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Soydaş öğretmenlere Türkçe eğitimi Hiçbir şey için geç değil!
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB),
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle Yunanistan, Bul-

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin
atölyede öğrendiklerini ülkelerindeki öğrencilere anlatacağını

nunda Çanakkale ve Gelibolu'ya
giderek tarihi yarımadayı dolaştılar. Bu program gerçekten
son derece yararlı ol muştur.

garistan, Kosova, Moldova
ve Makedonya'dan Edirne'ye
gelen 84 öğretmene, "Soydaş
Öğretmenlere Türkçe Atölyesi
2 Projesi" kapsamında Türkçe
eğitimi verdi.
Edirne Valisi Dursun Ali Şahin,
Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde eğitim gören öğretmenleri
ziyaret etti.
Öğretmenlerle sohbet eden

söyledi.
Soydaş öğretmenlerin eğitim
sayesinde Türk dilinin inceliklerini öğrendiğini belirten Şahin,
şöyle devam etti:
"Bu öğretmen arkadaşlarımız
kendi bildiklerine yeni şeyler
katmak için burada eğitime tabi
tutuluyorlar. Öğretmen arkadaşlarımız eğitimlerinin dışında
Edirne'yi de dolaştılar. Hafta so-

Projemiz Türkiye'yi sevdirmek
bakımından son derece önemlidir. Edirne'nin sevdirilmesi ve
tanıtımı bakımından önem arz
etmektedir."
Proje kapsamında öğretmenlere, okuma-yazma ve diksiyon
başta olmak üzere farklı alanlarda 30 saat eğitim verildi.
Anadolu AJANSI

Türkçe radyoya lisans ertelendi
Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde kısa
dalga bandından günde 3
saat Türkçe yayın yapması
öngörülen yerel devlet radyosuna verilmesi gereken lisansın çıkarılması ertelendi.
Devlet Elektronik Medya
Kurulu'nun 1 Aralık 2015'te
deneme yayınına geçmesi öngörülen Kırcaali Radyosu’na
lisans verilmesiyle ilgili toplantı, aşırı sağcı partinin
protestoları nedeniyle olaylı
geçti.
Başbakan
Boyko
Borisov’un koalisyon hükümetine milletvekilleri ile
dışarıdan kilit destek veren

Bulgaristan Parlamentosunun aldığı son kararıyla, Bulgarlaştırma Süreci sırasında silah zoruyla değiştirilen ve 30 Haziran 2001
yılından önce yaşamını yitirmiş Türk ve Müslümanların adlarını geri
alınması yolu açıldı. Zorla değiştirilmiş ve hayatta olmayan Bulgaristan vatandaşlarının adları geri alınabilecek. Yaşamını yitirmiş
kişinin en az bir varisinin talebi üzerine istenilen isim değişikliği
yapılabilecek.
1984 – 1989 yıllarında Bulgaristan
Türk azınlığının “ateş düştüğü yeri yakar”
misali yaşadıklarını tabi ki en iyi onlar bilir. Yüzbinlerce Türk'ün isimleri zorla değiştirilmesi, göçe zorlanılması, toplama
kamplarına gönderilmesi ve buna benzer
birçok akıl dışı şeyler yaşanmıştır.
Yaşanan tüm acılar, ayrılıklar, verilen
şehitler, dökülen gözyaşları ne uğrunaydı, benliğimize kavuşmamız için değil
miydi? Her ne kadar ismini geri alanlar
olsa
da, almayanların da sayısı maalesef
Sebahat NECİB
hala çok fazla. Yıllar sonra senden alınan
hak şimdi geri veriliyor, bu hakkını neden kullanmıyorsun? Sözüm,
Türk olup hala Bulgar ismiyle hayatta olanlara. Bulgaristan’da yaşayan veya göç etmiş, Gülsüm yerine Galya, Ahmet yerine Atanas
olarak mı bu dünyadan göç etmek istiyorsunuz? Yasalar bile senden yana ise, senin bu haklardan faydalanmak istememen veya
zaman ayırmaman, bu süreç için mücadele verenlerin hak ettiği
saygı ve hürmeti göstermediğin anlamına gelmez mi?
Bazı kişiler ise okullarda veya işyerlerinde sırf ayrımcılığa maruz
kalmamak için Türk ismini geri almıyor. Daha yüksek notlar uğruna,
birkaç kuruş daha fazla alabilmek uğruna benliğini feda edenleri
anlamak mümkün değil. Bu kişiler ya geçmişini unutanlar, ya da
menfaat uğruna benliğinden vazgeçenlerdir. Nice Türkan bebekler, Musa Yakup’lar, milli değerlerimiz uğruna mücadele vermiş
tüm şehit düşenler; bu yolda beraber yürümek adına, senin adına,
Türk ve Müslümanların adına, adını almak isteyip de alamayanlar
uğruna şuan cennetteler.
“Zararın neresinden dönersen kardır” derler ya, aslında hiçbir şey için geç değildir. Benliğimiz uğruna yaşamını yitiren, göç
dalgasına savrulup giden, iki evladı Bulgaristan’da, iki evladı
Türkiye’de kalan aileler uğruna; kültürümüz, özgürlüğümüz, Türklüğümüz uğruna yapılabilecek hiçbir şey için geç değildir. Silah
zoruyla alınan isimlerimizi, haklarımızı kullanarak geri almamız
için hiçbir zaman geç değildir.
Bulgar isimleriyle yaşamını yitirenlerin rahat uyumaları için, kimliğimizi, benliğimizi korumak için, Türk doğup Türk gibi ölebilmek
için, her şey senin elindedir. Hiçbir şey için geç değil!

BULGARİSTAN
ırkçı ve aşırı sağcı VMRO
partisi temsilcileri, Elektronik Medya Kurulu toplantısının başında siyası baskı

uygulamaya çalıştı. Partililerin düzenlediği protestoya
VMRO’dan Avrupa ParlaDevamı 8’de

PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232
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RODOP TARİHİNDEN KESİTLER
(DOĞU RODOPLAR:KIRCAALİ-MESTANLI-CEBEL-KOŞUKAVAK)
I-Osmanlı öncesi bölgenin tarihçesi
Mestanlı’nın da içinde
bulunduğu Doğu Rodoplar bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar bölgedenin çok eski
dönemlerden itibaren

ten sonra yani 1361’den
sonraki bir tarihte I. Murat zamanında alındığını
söyleyebiliriz. Dimetoka
bu tarihlerde Bizans’ın

lardır. Akalan, Başkilise, Çekirdekli, Çobanlı,
Gökçepınar, Ketenlik,
Kozluca, Saltuk. Soğanlı, Üçpınar gibi isimler ta-

dir. Kızıl Deli Sultan Dergahı bugün Dimetoka
yakınlarında Büyük Derbend-Küçük Derbend
köyleri arasında dağlık

iskan edilen bir bölge olduğunu göstermiştir. Arkeolojik bulgular, iskanın
izlerinin M. Ö. VII-IV. bin
yılına kadar götürmektedir. Trakları, Romalıları,
Slavları, Protobulgarları,
Bulgarları, Bizanslıları,
Peçenekleri, Uzları, Kumanları, Selçuklu Türkleri ve nihayet Osmanlı
Türklerini bölgeye yerle-

rak Sırpları durduruyor.
1344 yılında Aydınoğlu
Umur Bey, Gümülcine’ye
akın düzenlemiştir. Daha
sonra da nerdeyse boş
bir alana dönen bölgeye
Osmanlılar gelmiştir.
II-Bölgenin Osmanlılar tarafından fethi
Osmanlı fetihleri Balkan topraklarında üç
kol halinde ilerlemiştir.
Sol kol, Dimetoka, Gümülcine, Serez ve Selanik üzerinden Draç’a
kadar uzanmıştır. Orta
kol, Edirne-Sofya-NişBelgrad- Or ta Avrupa
hattını takip etmiştir. Sağ
kol ise, Edirne-AydosKarinabad-Yambolu-Silistre-Akkirman-Boğdan
hattı ile örtüşmüştür.
Dolayısıyla bugünkü
Bulgaristan topraklarının fethi orta kol ve sağ
kol üzerinden olmuştur.
Edirne’nin fethi 1361 yılı
olarak kabul edilmektedir. Edirne’nin fethinden
sonra bugünkü Bulgaristan topraklarından Yeni
Zağra, Eski Zağra ve
Filibe fethedilmiştir. Bu
yerlerin fethini Osman-

elindedir ve dolayısıyla Osmanlılar, bu şehri
Bizans’ın elinden almıştır. Gümülcine bölgesi
ise Osmanlılardan önceki dönemde Bizans
iç savaşları, Osmanlı

şıyan Hıristiyan nüfusun
yaşadığı pek çok köy bu
durumu teyit etmektedir.
Kırcalı’nın kendisi ve bölgesinin bir kısmının Çirmen Sancağı içerisinde
Hasköy nahiyesinde yer
aldığını yine Osmanlı
tahrir defterleri sayesinde tespit edebiliyoruz.
Ancak bu bölgenin de
Edirne’nin fethinden aşağı yukarı bir yıl içinde fethedildiğini söyleyebiliriz.
III- Doğu Rodoplar ve
Kolonizatör Türk Dervişleri. Bölgeye yerleşen ilk cemaatler
Doğu Rodoplar, Osmanlı fetihlerini müteakiben ilk kolonizatör Türk
dervişlerinin yerleşim
mekanı olmuştur. Nite-

bir bölgede bulunmaktadır. Onun çağdaşları olarak Mestanlı-Koşukavak
civarında Yağmur Baba
(Dıjdovnik), Ahad Baba
(Posnik), Hasan Baba
veled-i Yağmur (Boğacık), Elmalı Baba (Bivolyane-Mestanlı), Osman
Baba (Trakiets köyü yakınında), Harmanlı’nın
güneyinde Otman Baba,
Osmanlı kayıtlarında
geçmektedir.
IV- XV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Kayıtlarında Kırça, Kırçalı
Kırcaali kentinin adı
gerçekten Kırcaali midir? Bizim tespitlerimize
göre Kırcaali’nin en eski
adı Kırça veya Kırca’dır.
Kırça köyü, 1466 yılına

defterinde de rastlamaktayız. 1530 yılında
ilk defa karye-i Kırcalı/
Kırçalı kaydedilmekte
ve daha sonraki tarihlerde Kırcalı/Kırçalı olarak geçmektedir. XVI.
ve XVII. yüzyılda da
Kırcaali, karye-i Kırcalı/
Kırçalı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dolayısıyla
Gazi Kırca Ali ile ilgili
efsanevi bağlantı Osmanlı kayıtlarında teyit
edilmemektedir. Ancak
XIX. yüzyılın sonuna
Şarki Rumeli Vilayeti haritasında ve 1890-1891
tarihli Edirne vilayeti
salnamesinde önceki
dönemde Kırcalı olarak
geçen yerleşim birimi
Kırcaali olarak Osmanlı
kayıtlarında geçmeye
başlamıştır.
V- XVII.-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı kayıtlarında Sultanyeri
Mestanlı’nın bulunduğu
nahiye Sultanyeri olarak
adlandırılmaktadır. Sultanyeri denilmesinin sebebini 1890-1891 tarihli
Edirne vilayeti salnamesi
açıklamaktadır: Burada
medfun eaze-i kiramdan
evhad (Ahad) ve Yağmur
ve Seyyid Mehmed babaların sultan Murad-ı
evvel hazretlerine kesireleri olmalıdır ki Müşarün ileyh huzeratIna kızı
Sultan Hadice namına
bir çok arazi vakf ve tahsis buyurulmuş ve anıncün kazaya Sultanyeri
namı verilmişdir.” Yani
bölgeye Sultayeri denilmesinin sebebi, buranın
Sultan I. Murad tarafından kızı Hadice Sultan’a
vakıf olarak tahsis edil-

şen halklar olarak sayabiliriz. 1096-1204 yılları
Haçlı Seferleri bölgenin
tahrip olmasına sebep
oldu. Daha sonra Bulgar-Haçlı çatışması yine
bölgenin tahribatına yol
açmıştır. Pek çok bölgedeki nüfus kılıçtan geçirilmiştir. 1303 yılında II.
Andronikos bölgeye sefer düzenleyerek bütün
yetişkin erkekleri katlediyor. 1333-1355 yılları
arasında Stefan Duşan,
bölgenin tamamını hakimiyet altına almak için
sürekli savaş politikası
uygular. Bizans da buna
karşı önce Aydınoğlu
Umur Bey ve daha sonra da Osmanlı sultanı
Orhan’dan yardım ala-

lı komutanı Lala Şahin
gerçekleştirmiştir. Aynı
tarihlerde Türk akıncı
beyleri Evrenos Bey ve
Hacı İlbeyi de sol kol
üzerinden ilerlemekte
idi ve Dimetoka, Gümülcine, Ferecik ve Serez
gibi yerlerin fethi ile görevlendirilmişlerdi. Kırcalı-Mestanlı bölgesinin
fethi hangi hat üzerinden
gerçekleşti? Elimizde
bulunan en erken Osmanlı tahrir defterlerindeki idari taksimata bakacak olursak Dimetoka
ve Gümülcine’ye bağlı
gözüken bugünkü Mestanlı-Koşukavak-CebelKırcalı bölgesinin büyük
bir kısmı Dimetoka ve
Gümülcine fethedildik-

akınları vb. nedenlerle
ıssızlaşmış gözükmektedir. Ancak Ferecik
ve Gümülcine bölgesi,
Bulgar ve Sırpların hakimiyetinde gözükmektedir. Osmanlılar, buraları onlardan almışlardır.
Kırcalı ve bölgesinin de
Bulgarlardan alındığı
söylenebilir. Bununla beraber unutulmamalıdır ki,
Dimetoka’ya bağlı olan
bölgeye Bizans, XI.-XII.
yüzyılda Türkçe konuşan Hıristiyan Peçenek
Türklerini yerleştirmiştir.
Bizans idari taksimatında bunlar ahriyan adı
altında yer almaktadır
ve dilbirliği sebebiyle
İslamiyete geçen ilk Hıristiyan gruplar olmuş-

kim bunlardan bir kısmının ziyaretgahı günümüze kadar ulaşmıştır.
Aslında Balkanlara yerleşen ilk kolonizatör Türk
dervişi olarak Kızıl Deli
Sultan ya da Seydi Ali
Sultan kabul edilmekte-

ait yaya ve müsellemleri
kaydeden bir tahrir defterinde geçmektedir. Bu
defterde köy, Kırca veya
Kırça olarak geçmektedir. Kırça veya Kırca
köyüne, 1515 tarihli bir
başka Osmanlı tahrir

mesinden ileri gelmektedir. Aslında bu açıklama,
aynı zamanda bölgenin
I. Murad tarafından fethedildiğini ve ilk dervişlerin de bölgeye I. Murad
döneminde yerleştiğini
göstermektedir.

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR
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Şair Resmiye Mümün, Yozgat’ta
şehitleri anma etkinliğine katıldı
Kırcaali Haber gazetesi
muhabiri şair Resmiye
Mümün 8 Ağustos 2015
tarihinde Yozgat’ta bu
yıl “Şehitlerimizi Anma
ve Birliğe Çağrı” adı altında düzenlenen geleneksel aşıklar buluşması
ve şiir şöleninde yer aldı.
10.Bozok Şairler Yazarlar Şiir Şöleni olarak
projelendirilen etkinlik,
şehrin verdiği şehitlerden dolayı adı ve içeriği
değiştirilerek yeniden
düzenlendi. Yozgat Yazarlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği (YOYŞED) tarafından Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve
Yozgat Belediyesi’nin
destekleriyle gerçekleşen etkinliğe il içi ve il dışından 40’tan fazla şair,
halk ozanı ve aşık ile birlikte yurt dışından sadece Kırcaalili gazeteci şair
Resmiye Mümün katıldı.
Etkinlikten önce dernek
binasında ağırlanan katılımcıları halk ozanları türkülerle selamladılar. Şehrin merkezindeki Cumhuriyet Alanı’nda Yozgat’ın
yöresel yemeklerinden
olan testi kebabının tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen “Testi Kebabı Yarışması”nın ardından “Şehitlerimizi Anma
ve Birliğe Çağrı” konulu
şiir etkinliği başladı. Sunuculuğunu ünlü sunucu,
köşe yazarı ve şair Rıfat
Çakır ve Elazığlı şair ve
yazar Süreyya Kaya’nın
yaptığı şiir etkinliğinde
Yozgat Belediye Başkan
Yardımcısı Talip Karslıoğlu, aynı zamanda
Dünya Halk Aşıkları Dernek Başkanı Aşık Yakup
Temel ve Yozgatlılar Dernekler Federasyonu Keçiören Pursaklar Bölge
Başkanı Adnan Yılmaz
hazır bulundular.
Yozgat Şeyh Necdi
Mescidi İmamı Beh zat Bostan tarafından
okunan Kur’an-ı Kerim
tilaveti ve şehitler için
yapılan dua ile başlayan programda şairlerin,
halk ozanların, ve aşıkların sundukları şiir, deyiş,
atışma ve türkülerle şehitleri yad ettiler, birliğe
çağrı mesajları verdiler.
Etkinliğe il dışından Rıfat
Çakır ve Süreyya Kaya,
Orhan Çınar, şair yazar
Turan Gürel, Mehmet
Köse (Aşık Kaptanı), Ahmet Duran Bülbül (Aşık
Eseri), Yakup Temel
(Aşık Temeli),halk ozanlarından Kadir Tuncer,

Murat Danlı, şairlerden
Resmiye Mümün, Metin
Cansız (Aşık Hakimi),
Murat Duman, Adnan
Yılmaz, Melek Temel, Ertuğrul Yılmaz, Arap Kurt,
Hasan Güzel ve Musa
Yozgat, il içinden şairler
YOYŞED Yönetim Kurulu
ve üyeleri, dernek başkanı Salim Gülbahçe, Nuh
Şahin, Osman Yüksel,
Songül Yudagül Aksoy,
Yaşar Yiğitsoy, Çetin Kılıçarslan, Ali Doğruyol,
Emrullah Yılmaz, Mete
Cihangiroğlu, Lokman
Gülbahçe, Narin Altan,
Murat Türkmen, Esasi
Yozgatlı ve Kamil Özbek,
halk ozanlarından Rıza
Doğangönül, Erdoğan
Bektaş, Samet Özdemir,
Neşet İçöz, ses ve saz
sanatçıları Fatih Çakır,
Sedat Özdemir, Mustafa Teker, Muhammed Ali
Yıldırım, Yusuf Yılmaz
ve neyzen Halil İbrahim
Karaçay katıldılar. Programda Resmiye Mümün,
Yozgatlıları Bulgaristan
Türkleri adına selamlayarak, şehit konulu “Ölmez
Miydim” şiirini sundu.
Program sonunda programa katkıda bulunan
tüm aşık, halk ozan, ve
şairlere teşekkür eden
YOYŞED Başkanı Salim
Gülbahçe maddi destekte bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Yozgat
Belediye Başkanı Kazım
Arslan’a ve programı
özel olarak hazırlayan
Fatma Solmaz’a sonsuz
teşekkür ve şükranlarını
sundu. Konuşmasının ardından Gülbahçe, programda Yozgat Belediye
Başkanı’nı temsilen hazır
bulunan Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu’na
desteklerinden dolayı bir
teşekkür plaketi sundu.
Programdan sonra Mer-

kez Lokantası’nda kentin
geleneksel yemeği testi
kebabının testisini bir-

likte kıran şairler akşam
yemeğine katıldılar. Ardından dernek binasında

Sevdam ve ben
Kafamda bin bir düşünce
Yelken açmışım gizlice
Aklım gider düşününce
Karanlıkta sevdam, meçhullerde ben!
Yollarda çakıl taşı olmuşum
Çiğnenmiş gururum ben bende yok olmuşum
Bilinmezlik vurmuş darda kalmışım
Yalanlarda sevdam, yaralarda ben!
Ağlar- güler masum kalbim
Yüz bin derde yar gibiyim
Başı bela bir serseriyim
Çığlıklarda sevdam, gözyaşında ben!
Yüzümde tebessüm maskemi
Melekler alıp gitse kalbimi
Her şey bende, unutmuşum kendimi
Geçmişlerde sevdam, haksızlıkta ben!

katıldılar. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan
Hasbeklileri bir araya
getiren yayla pikniğinde
şair, halk ozanları ve,
aşıklar Yozgat Mehter
Takımı’nın gösterisini büyük beğeniyle izlediler.
Ayrıca programda Sivas
Aşıklar Kültür Derneği
Başkanı Mehmet Köse
ve Dünya Aşıklar Derneği Başkanı Yakup Temel yaptıkları muhteşem
atışmalarla yer aldılar.
Bulgaristan’dan katıldığı
için Resmiye Mümün’e
de Hasbeklileri “Dayan
Yüreğim” şiiriyle selamlama imkanı verildi.
Katılımcılar, aynı gün
Yozgat’tan ayrıldılar.

YOYŞED yönetimi tarafından tüm katılımcılara
birer teşekkür belgesi
verildi. Gece dernekte
sazlı sözlü muhabbetle
devam etti.
9 Ağustos’ta tüm katılımcılar Yozgat Şehitliği’ni
ziyaret ederek, şehitlerin
kabri başında dua ettiler.
Yozgat geçtiğimiz hafta iki şehit verdi. Sonra
Soğuk Su Kumdöken
Çeşmesi, 152 tür menekşenin yetiştiği Menekşe Deresi ve Cevdet
Dündar Göleti’nin yanındaki Türkiye’nin ilk milli
parkı olan Çamlık Milli
Parkı’nı gezen yaratıcılar
en son Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’ne bağlı Hasbek
köyünde gerçekleşen
Karaçayır Şenliklerine

Kırcaali Haber

***

Küçücük çocuk karşımda duran
Aşktan ne anlasın diyor büyükleri.
Hayır, yaş akmıyor gözlerinden yani
Kalbini mi soruyorsunuz ?
Orası kan ağlıyor.
Terk edilmiş sanki, epey yorgun bakışları
Küçük bir çocuk karşımdaki
Eskiye doğru dalmış gidiyor
Birisi var belli ki özlediği.
Büyüyor yavaş yavaş
Etrafındakileri görmüyor
Mazide güveni kırılmış.
Ellerini cebine koymuş,
sıcak kalmasını istiyor
Sanki tutacak eller yokmuş gibi elerini.
Oysa ki seviyor belli, tenezzül ediyor.
Küçücük çocuk karşımdaki,
Boyundan büyük sevgisi.

Hatice DURGUT

Bahar

Kararsızlık gölge gibi
Doğmuşum cuma gecesi
Tüm yaşantım aşk bahçesi
Amaçlarda sevdam, hüzünlerde ben!

Yemyeşil oldu ovalar
Artık çiçek açtı kırlar
Bak, meleşiyor kuzular
Düğünlerde ağlar sazlar.

Dalgalı denizler gözümde
Fırtınaları sevmişim
Zorluklardan geriye
Parçalanmış sevdam, yok olmuşum ben!

Tarladadır tüm emekçi
Çalışkandır bizim çiftçi
Tekneyi sürer kürekçi
Nöbette uyumaz bekçi.

‘’Ateş’’- demiş, Yaradanım
‘’ateş yaksın yüreğini’’....
Her konuda yanılmışım
Yangınlarda sevdam, alevlerde ben!

Budur yurdumun insanı
Pek anılmıştır lisanı
Yağışlı geçer Nisan'ı
Zengindir, bağı bostanı.

Bitecekmiş gibi her şeyim
Uçurumda dans ederim
Tatlı canımdan geçmişim
Güneşlerde sevdam, yağmurlarda ben!
Mümün HÜSEYİN

Asmadadır siyah üzüm
Geçmez oldu hiçbir sözüm
Yarimdedir benim gözüm
Yabancıya gülmez yüzüm.
Ali ULUSOY
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Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden Türkçe öğretmenleri
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde buluştu
27 Temmuz - 5 Ağustos
2015 tarihleri arasında TC
Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü koordinesinde Çanakkale 18
Mart Üniversitesi işbirliği
ile Çanakkale’de 7. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEMİNERİ gerçekleştirildi.
Seminere Kuzey ve
Doğu Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği,
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği organizasyonuyla
Bulgaristan’dan bir grup
öğretmen de katıldı.
Toplam 10 ülkeden (Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere,
İsveç, Romanya, Yunanistan, Kosova, Makedonya)
77 öğretmen katıldı. Çanakkale Zaferi’nin 100.yılı
sebebiyle özellikle ÇÖMÜ
arz edildi.
Seminerin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ,
Milli Eğitim Bakanlığı
AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü Ziya Yediyıldız,
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer, İl Milli Eğitim
Müdürü Zülküf Memiş,
Garnizon Komutanı Vekili,
Belediye Başkanı Vekili,
İdare Mahkemesi Başka-

nı Vekili, TÖMER Müdürü
Doç. Dr. Abdullah Şahin
ve çeşitli ülkelerden gelen
eğitimciler katıldı.
Seminerde katılımcılara;
“Diller İçin Avrupa Ortak
Çerçeve Programı ve
Türkçe Öğretimi, Dil Öğretiminde Kültürlerarası
İletişim, Yabancı Dil Eğitiminde Temel İlke ve Kavramlar, Dil Öğretiminde
Yaklaşımlar ve Yöntemler,
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde Teknoloji ve
Materyal Tasarımı Uygulaması, Somut Olmayan
Kültürel Miras, Yabancı

Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Kültür ve
Edebiyatının Yeri, Türkçe Öğretiminde Drama,
Türk Kültür ve Edebiyat
Öğretiminde Uygulamalar,
Yabancı Dil Öğretiminde
Sözcük Dağarcığının
Geliştirilmesi, Türkçe Dil
Bilgisi Öğretimi, Yabancı
Dil Öğretiminde Motivasyon ve Stratejileri, Türkçe
Konuşma, Okuma ve Yazma Öğretimi, Türk Dilinin,
Tarihinin, Kültürünün ve
Sanatının Yurtdışında Tanıtılması” gibi çeşitli başlıklarda eğitimler verildi.

Günlük eğitim programlarının bitiminde katılımcıların kendi öz kültürlerini
yerinde tanımalarına ve
Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine imkân tanınması
amacıyla sosyal etkinlikler
gerçekleştirilerek Şehitler
Diyarı Çanakkale’yi yakından tanımaları sağlandı.
Katılan eğitimciler
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer’i ziyaret etti.
Dr. Acer yaptığı konuşmasında bilimde ne kadar ileriye gidilirse, doğup
büyüdüğümüz yerlerde

BGF: "Terör Örgütlerinin Oyununa Gelmeyeceğiz"
“Bireysel mutluluk ve
huzur için öncelikle toplumsal huzur ve mutluluk elzemdir.” şuuruna
sahip olan bir camiayız.
İnsanlarımızın en temel hasletlerinden birisi
toplumsal sorumluluk ve
duyarlılıktır. İçinde yaşadığımız topluma karşı
sorumluluklarımızın en
başında geleni “huzura”
katkı yapmaktır düşüncesi yaşam tarzımızın
bir parçasıdır.
Son zamanlarda artış
kaydeden, dış unsurların da etkisiyle tırmanışa
geçirilen terör faaliyetleri toplumsal huzurumuzu
bozmayı ve bu sayede
bireysel huzurumuzu
da tahrip etmeyi hedeflemektedir. Bizler bu
oyuna gelmeyeceğiz
ve terör örgütlerinin bu
tuzağına düşmeyeceğiz. Şehitlerimizin acılarını iliklerimize kadar
hissetsek te terörün
tuzağına düşüp günlük
sosyal hayatımızdan ve
faaliyetlerimizden geri
kalmayacağız. Karartıl-

mak istenen gündemin
tutsağı olmayacağız.
Büyük Türk Milleti’nin
asli bir unsuru olan Bal-

rüttüğü terörle mücadelelerinde onların sonuna kadar yanlarında ve
destekçileriyiz.

kan Türkleri ve Göçmen
camiası olarak, terörün
toplumda korku yaratma ve kaos oluşturma
amaçlarına mahal vermeksizin gelişmeleri
sükunetle izlemekteyiz.
Bu milletin şefkatli ve
merhametli sinesi yeri
geldiğinde çelik bir gövdeye de dönüşmeyi çok
iyi bilir. Bugün o çelik
gövdeyi temsil eden
güç; kahraman Türk Ordusu ve Emniyet Teşkilatı ile bütün güvenlik
güçlerimizdir.
Biz Balkan Göçmenleri olarak devletimizin
kolluk güçlerinin yasal
ve anayasal çizgide yü-

Her türlü ayrıştırıcı ve
ötekileştirici yaklaşımlara bizim insanımız uzaktır ve uzak kalacaktır.
Kin ve nefret diline karşı sevginin ve merhametin dilini konuşmayı sürdüreceğiz.
Bu ülkeye vatandaşlık
bağı ile bağlı olan tüm
Türk vatandaşları bir
bütünün parçalarıdır. O
bütünlüğün bozulmaması için çalışmayı sürdüreceğiz.
Bursa, İzmir, Kocaeli,
Yalova, İstanbul’da kurulu üye sayısı bakımından en büyük göçmen
derneklerini bünyesinde
bulunduran BGF olarak

bizler; bölünmeye, parçalanmaya, birlik ve beraberliğin zedelenmesine yönelik eylemlerin
dün olduğu gibi bugünde şiddetle karşısındayız.
Saygıyla arz olunur.
Balkan Göçmenleri
Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği –
YALOVA
Balkan Göçmenleri
Kültür Ve Dayanışma
Derneği (BAL-GÖÇ) BURSA
Balkan Göçmenleri
Kültür Ve Dayanışma
Derneği (BAL-GÖÇ) –
İZMİR
Balkan Türkleri Kültür
Ve Dayanışma Derneği
(BAL-TÜRK –KOCAELİ
Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği - İSTANBUL
Yönetim Kurulları Adına
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
(BGF)
Genel Başkanı
Doç. Dr. Yüksel
Özkan

Türkçenin kullanım alanının da o kadar, o derece
yaygınlaşacağını vurguladı.
Seminer süreci içeriğinde ülkeler arası katılımcılar, duygu yüklü unutulmayacak anlar yaşadı. Sırası geldi şarkılarda, sırası
geldi eşfikir düşüncelerde
buluştular. Dünya eskisi
kadar büyük değil, iletişim
teknolojileri sayesinde artık küçüldü ve dostlukların
devam edeceği köprüler
kuruldu.
Katılımcı öğretmenlere
teşekkür belgeleri, sertifikaları ve hediyeleri; yoğun programı nedeniyle
Gala Yemeği ve Sertifika
Töreni’ne katılamayan
Milli Eğitim Bakanı Sayın
Nabi Avcı adına, Milli Eği-

tim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü Ziya Yediyıldız
tarafından takdim edildi.
Kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından
Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı Okutmanı Sedat Çılgın, bağlama eşliğinde
eserler seslendirerek müzik şöleni ile devam etti.
Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği adına, bizleri
de bu dev projeye dahil
ettikleri için organizasyonda emeği geçen herkese
teşekkürlerini sunarak
hediye takdiminde bulundular.

Sevim YUMEROVA

Başmüftülük, hacı
adayları için seminerler
düzenliyor

Başmüftülük, 2015 yılı için hac başvurularının
sonlandığını bildirdi. Bu yılki hacı adaylarının 229
kişi olduğu açıklandı. Birkaç güne kadar kutsal
topraklar Mekke ve Medine’de kaliteli ve güvenli
haccın yapılmasına ilişkin nihai örgütsel hazırlıklar
da tamamlanacak.
Başmüftülük geleneksel olarak katılmak isteyen
Müslümanlar için hac organizasyonu yapıyor. Bu
yılki hacı adayları, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan Bulgaristan vatandaşı, adaylardan bazıları
çeşitli Avrupa ülkelerinde ve komşu Türkiye’de

yaşayıp çalışıyor.
Başmüftülük, İslam’ın temel beş şartından biri
olan hacca önem veriyor. İbadetin yerine getirilmesi için gerekli hazırlıklar konusunda büyük bir
sorumlulukla hareket ediyor. Bu nedenle 13-30
Ağustos 2015 döneminde hacı adaylarına bilgilendirme seminerleri verilecek. Eğitimle hacı adaylarına hac ibadeti hakkında geniş bilgiler, uygulanacak programla tanıştırma ve Müslümanların uzun
süre hayalini kurdukları haccın gerçekleştirilmesine ilişkin pratik tavsiyeler verilmesi amaçlanıyor.
Seminerler, ayrı ayrı bölgelerde Başmüftülüğün
yüksek kalifiye din görevlileri tarafından organize
edilecek. Seminerlerin, Sofya, Aytos, Plovdiv (Filibe), Kırcaali, Smolyan (Paşmaklı), Çorlu, İstanbul
ve Bursa’da yapılması planlanıyor.
Kırcaali Haber
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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla
etnik gerilim artmakta
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla Kırcaali’de gerginlikler hızla ilerlemekte. Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Kırcaali İl
Başkanı Georgi Küçükov,
yerel seçimleri etkilemek
adına büyük çabalarda
bulunmakta.
Daha birkaç ay önce
basında büyük yankı
uyandıran anaokullarında
gıda ürünlerinin kalitesi ve
fiyatlarının denetlenmesini talep eden Küçükov,
iddiası üzere tüm ilçedeki
anaokulları denetlenmişti. Belediye tarafından
kurulan komisyonun gıda
ürünlerinin kalitesi ve fiyatlarını denetlediğini ve
tutarsızlık tespit edilmediği belirtildi. Konuyla ilgili
açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Azis,
yapılan bu iddia ve çirkin
saldırıların tam da yerel
seçimlerin yaklaşmasıyla
yapıldığının altını çizmişti.
BSP İl Başkanı Küçükov
daha sonra Kırcaali Belediye Başkanı adaylığı için
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayına karşı
tüm partilerin tek kişi üzerinde birleşme çağrısında
bulundu. BSP Kırcaali
teşkilatı belediye başkanlığını kazanmak için tüm
partilerin HÖH adayına
karşı birleşmelerinin şart
olduğunu her zaman öne
sürdü.
Daha sonra BSP İl Başkanı Georgi Küçükov, 9
Meclis Üyesinin imzasıy-

la Kırcaali şehrinin ayrı
bir belediye oluşturmasına ilişkin referandum
yapılması teklifini yerel
meclise sundu. Kırcaali
Meclisinin oturumunda
yapılan oylamada Bulga-

nın isminin Hasan olmamasını ısrar ediyor” diye
belirtti.
Hızını alamayan Bulgaristan Sosyalist Partisi
Kırcaali İl Başkanı Georgi
Küçükov bugün bir bildir-

Sebahat NECİB
ristan Sosyalist Partisi’nin
Kırcaali şehrinin ayrı bir
belediye oluşturmasına
ilişkin referandum yapılması teklifi çoğunluğa
sahip Hak ve Özgürlükler
Hareketi Meclis Üyelerinin oylarıyla reddedildi.
Belediye Başkanı Hasan
Azis’in ifadelerine göre
son aylarda ilçede BSP
tarafından asabi bir aktiflik gözleniyor. Hasan
Azis, “Asırlık partinin yönetimi, Kırcaali ayrı bir belediye oluştursa bile yerel
seçimleri kaybedeceğinin
bilincinde olduğu halde
her ne pahasına olursa
olsun belediye başkanı-

ge ile Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’in
kültür derneklerine çifte
standart uyguladığını belirtti. Yapılan açıklamada,
Kırcaali’de Rodopski Far
kültür merkezinin faaliyet
sürdürdüğü binanın bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu ve bu yüzden İş
Teftişi tarafından kapatıldığı bildiriliyor. Bildirgede
Küçükov, kültür merkezlerine çifte standart uyguladığını öne sürerek, Ömer
Lütfi Kültür Derneğini
örnek gösteriyor. BSP İl
Başkanı, “Bir Bulgar Kültür Merkezinin bu duruma
gelmesine göz yumama-

yız. Orada gençlerimiz
Bulgar kültürünü yaşatmakta. Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’e
seslenerek, Kırcaali’de
kültür merkezlerine çifte
standart uygulandığını
belirtmek istiyorum. Bir
Ömer Lütfi Derneğine bakalım, bir de Rodopski Far
Derneğine. (Ömer Lütfi
Derneğine yapılan maddi
destekler sonucu, dernek
en lüks donanıma sahip
oldu.) Bu karşılaştırmadan pek çok soru ortaya
çıkarılabilir. Umarım belediye başkanı bu sorunu
gizleyerek, önemsiz hale
getirmez ” dedi.
BSP İl Başkanı Georgi
Küçükov, bugünkü yaptığı açıklamada ilde etnik
gerilim yaratmak uğruna
kültür merkezlerini siyasi
hedeflerine alet ederek,
toplumsal bölünme etkisi
sağladı.
Bilindiği gibi Türkiye’deki
en büyük muhalefet partilerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
Bulgaristan Sosyalist Partisi ile yakın bağlantıları
olan sosyal demokrat bir
parti ve birkaç yıldan beri
Bulgar ile Türk sosyalistleri arasında aktif temaslar gerçekleştirilmektedir.
Buna rağmen Bulgaristan
Sosyalist partisi Türk ve
Bulgar ayrımı yaparak,
etnik gerilim yaratmakta
ve kültür ile siyaset yapmaktadır.

Ardino Merkez Parkı’nda diriliş çiçeğinin maketi
Ardino (Eğridere) merkez parkında kasabanın
ziyaretçileri, nadir rastlanan Rodop dağlarında
yetişen diriliş çiçeği olarak da bilinen Haberlea
Rhodopensis çiçeğinin
maketini görebilirler. Yuvarlak bir şadırvanı süsleyen "çiçek" geceleri
ışık efektleri ile birlikte
Ardino’nun en cazibeli
yerlerden biridir.
Bilimde Haberlea Rhodopensis çiçeği 1834
yılından beri bilinir. O zaman Bulgaristan’a Macar
botanikçi ve entomoloğu
İmre Frivaldski tarafından
gönderilen Constantin
Manolescu ve Carl Hinckley geliyorlar. İkisi bu çiçeği keşfediyor ve şimdiye kadar bilimde bilinmeyen yeni bir tür olduğunu
doğrulayan Frivaldski’ye
gönderiyorlar. Çiçeğe
botanik öğretmenleri Carl
Haberle ve Rodop dağının isimlerinden oluşan

Haberlea rhodopensis
ismini veriyorlar.
Haberlea rhodopensis,
geçmiş jeolojik zamanlardan (geç Tersiyer) beri

korunmuş bir relikt türüdür ve koyu yeşil tırtıklı
yaprakları ile çok yıllık bir
bitkidir. Mor renkte çiçek
veren bitki kuraklığa uzun
süre dayanıyor. Sadece
Rodop dağlarında mağara, şelale ve dere kenarlarında yetişiyor. Müzisyenden başka hekim de olan

Orfeyus’un bu bitkiyi kullandığı sanılıyor. Bunun
için bu çiçeğin diğer adı
da Orfeyus’un çiçeğidir.
Bitkinin yaklaşık iki mil-

yon yaşında olup son buz
dönemini atlattığı sanılıyor. Bilim adamları Orfeyus çiçeğinin şifalı özelliklere sahip olduğunu
ve kurutulup herbaryumda 30 aydan fazla canlı
olarak saklanabildiğini
ve ondan sonra tekrar
nemlendirildiğinde can-

landığını tespit etmişlerdir. Bitki, kök hücrelerin
serbest bırakılmasını
aktivize ediyor ve onlar
hasar görmüş dokunun
doğal olarak iyileşmesini
sağlar. Bu çiçeğin Tibet
gençlik çayının maddelerinden biri olması rastgele değil.
Tüm dünyaca Haberlea
Rhodopensis çiçeğine,
onun özellikleri ve ilgili
efsanelere ilgi gösteriliyor. Rivayetlere göre
Haberlea Rhodopensis
çiçeğinin ilahi içecek,
zevk ve kahramanlara uzun ömür kaynağı,
ölümsüz tanrılara layık
gıda olan ambrosia ile
bir bağlantısı var.
Tehlikedeki tür olarak Bulgaristan Kırmızı
Kitabı’na dahildir. Buna
rağmen Çevre Bakanlığı
tarafından toplanılmasına izin veriliyor.
Güner ŞÜKRÜ
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Vırbitsa köprüsü eylül
ayında hizmete açılıyor

Momçilgrad (Mestanlı) kasabasının Makas Sınır
Kapısı’na uzanan uluslararası yol ile bağlantı kuracak Vırbitsa (Söğütlü) çayı üzerindeki yeni köprü
eylül ayının sonuna kadar hizmete açılacak.
Tesis neredeyse kullanıma hazır hale geldi. Köprü

üzerine asfalt döşeme çalışması yapılması bekleniyor.
Yeni köprü 168 m uzunluğunda ve 11,50 m genişliğinde. Köprünün bir tarafında yayalar için kaldırım yapılması öngörülüyor. Şu anda Momçilgrad ve
Krumovgrad (Koşukavak) ilçelerinin sınır kapısı ile
yol bağlantısı Cebel durağı üzerinden gerçekleşiyor.
Projenin gerçekleştirilmesi bölgede ekonominin ve
turizmin gelişimi için son derece önem arz ediyor.
Yeni yol kesimi Kırcaali yönünde Momçilgrad’ın
girişindeki dönel kavşaktan başlayarak Vırbitsa çayı
üzerinden Gradinka köyü yanındaki kavşağa kadar
devam ediyor. Yeni köprü, uzun yıllardır Sadovitsa
(Ömürköylü) köyü ile Momçilgrad arasında tek bağlantı olan asma köprü üzerinden geçen otomobillerin akışını karşılayacak. Proje, Kırsal Kesimlerin
Kalkınması Programı kapsamında finanse ediliyor.

Mineralni Bani İlçesinde 34
konteyner tahsis edilecek

Mineralni Bani (Meriçler) İlçesi’nin yerleşim yerlerine 34 konteyner tahsis edilecek. Konteynerlere
kompost yapılması üzere yeşil atıklar toplanacak.
Organik gübrenin faydaları bilinmektedir. Gübre,
toprak yapısını iyileştirir ve nemi korumak için yardımcı olur, bitkileri besler.
İlçede bitkisel atıkların ayrı toplanması sisteminin popülarize edilmesi için broşür dağıtılacak.

Böylece insanlara hangi atıkların kompostlaştırılmaya uygun olduğu izah edilmiş olacak.
Enstalasyon, Haskovo’nun (Hasköy) Garvanovo
(Yenimahalle) köyünde inşa edilen Tehlikeli Olmayan Atıkların Arıtımı İçin Bölgesel Merkezi’nin teknik altyapısının bir parçasıdır. Merkez Haskovo,
Dimitrovgrad (Kayacık) ve Mineralni Bani ilçelerine hizmet verecek. Merkezin kurulmasına ilişkin
proje, Çevre Programı kapsamında Bölgesel Kalkınma Avrupa Fonu ve Bulgaristan devlet bütçesi tarafından finanse edildi. Yeni atık depolama
tesisinin kullanıma girmesiyle Avrupa Birliği mevzuatı gereğince çevrenin büyük ölçüde korunması
başarılacak.
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Yalova Balkan Evi’ne, Ahmet Doğan’ın ismi verildi
Ya l o v a B e l e d i y e
Meclisi’nin Ağustos ayı
otur umunda yapılan
görüşmeler sonrasında Gaziosmanpaşa
Mahallesi’nde bulunan
Balkan Evi’ne, Ahmet
Doğan Kültür Merkezi
Balkan Evi ismi verildi.
Ahmet Doğan isminin
verilmesi nedeniyle Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Der neği (BA L- GÖÇ)
yönetimi, Başkan Vefa
Salman’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaret eden
ekip; “ Bulgaristan’da
yaşayan soydaşlarımızın haklarını demokratik
ve legal yollardan savunmak amacıyla başlatılan Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin kurucusu ve
onursal başkanı sayın
Ahmet Doğan’ın isminin

Balkan Evi’ne verilmesi
bizleri mutlu etti. Kıbrıs
Türkleri için Rauf Denktaş, Azerbaycan Türkleri için Ebulfez Elçibey ve
Yunanistan Türkleri için
Dr. Sadık Ahmet nasıl
özgürlüğün sembolü ve
özgürlük hareketinin lideri ise biz Bulgaristan
Türkleri içinde Ahmet
Doğan aynı değerleri
taşımaktadır. Bu yönde

irade ortaya koyarak konuyu meclise getiren siz
değerli Belediye Başkanımıza ve kararı onaylayan meclis üyelerimize
bir kez daha teşekkür
ediyoruz” dediler.
“ B u r a d a Ya ş aya n
Soydaşlarımız Adına
Ahde Vefa’yı Yerine
Getirdik”
Yalova’da bir Balkan
Evi’nin bulunması o kül-

türün burada yaşatılması bizler için çok önemli
diyen Yalova Belediye
Başkanı Vefa Salman;
“Bulgaristan’da yaşayan
soydaşlarımız zamanında çok büyük sıkıntılar
çektiler . Bu sıkıntıların
ortadan kaldırılması adına demokratik yollarla
hak arayışı içine girme
adımının atıldığı Hak ve
Özgürlük Hareketine li-

zor gelebilir, fakat hedeflerinden vazgeçmemek
önemlidir.
Alpay, yüksek başarıları için Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman tarafından ödüllendirildi. Sporcu Belediye Başkanı’na kazandığı

madalyalar ve ödülleri
göstererek, verdiği destek
için teşekkürlerini sundu.
Sporcunun yakın gelecekteki amacı eylül
ayında Malezya’da düzenlenecek Bedensel
Engelliler Bilek Güreşi
Dünya Şampiyonası’nda
iyi sonuçlar elde etmek
olduğunu paylaştı.
Alpay İbrahim, 2010 yılından beri bilek güreşi
sporuyla uğraşıyor. Bir
sürü turnuvalara katılmıştır. 2014 yılında düzenlenen bedensel engelliler
bilek güreşi devlet şampiyonasında erkekler sağ
bilek kategorisinde dereceye girdi.
İsmet İSMAİL

Engelliler bilek güreşi turnuvalarında
Alpay İbrahim’e üç altın madalya
Çernooçene’nin (Yeni
Pazar) Gabrovo (Gabra)
köyünden Alpay İbrahim,
başarılarını yükselterek
2015 yılında düzenlenen
bedensel engelliler bilek
güreşi turnuvalarında
üç altın madalya kazandı. Bu ay Sofya’da düzenlenen 32. Bedensel
Engelliler Bilek Güreşi
Şampiyonası’nda rakibine
galip gelerek hakkıyla 75
kg altı oturarak sağ kolla
yarışan alt ekstremitede
sakatlığı bulunan engelli
erkeklerde Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.
Alpay, bundan önce
Bansko’da düzenlenen
2015 devlet şampiyonasında sağ ve sol bilek

kategorilerinde de iki birinciliği elde etti.
Alpay İbrahim, Kırcaali
Rodopi Duyusal Engelliler İçin Spor ve Turizm
Kulübü’nün en iyi sporcuları arasındadır. Onun
dünya görüşüne göre başarı bazen kolay, bazen

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası(KTSO) ile
Bulgaristan'ın Burgaz Ticaret ve Sanayi Odaları
(BTSO) arasında 35 bin
Avro destekli Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
İşbirliği Projesi imzalandı.
K TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Helvacıoğlu,yaptığı yazılı açıklamada,Bulgaristan
- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 2 odanın ortaklığı ile hazırlanmış olan
"Karadeniz'den Ege'ye,

Turizm ve Turizme Bağlı
İş Kollarında Yeni Fırsatlar" isimli projenin resmi
açılış töreninin Bulgaristan Sozopol beldesinde
gerçekleştirildiğini belirtti.
Resmi olarak 19 Haziran tarihinde başlamış
olan projenin yürütmesinin 1 yıl süreceğini
ifade eden Helvacıoğlu:
"Bu süreçte Burgaz ve
Keşan'da az bilinen ya da
bilinmeyen, potansiyeli
olmasına karşın turizm
açısından değerlendirilmemiş, özellikle tarihsel

ve kültürel zenginlikleri
ve doğal güzellikleri olan

noktaların uluslararası
düzeyde farkındalık yaratma çalışmaları yapılacak" dedi.

Projenin Keşan'daki faaliyetleri için 35 bin Avro
ayrıldığını
da sözlerine ekleyen
Helvacıoğlu, proje uygulamalarına yönelik
ilk ziyaretin
Burgaz Ticaret ve
S a n a y i
Odası proje
ekibi tarafından temmuz
ayında Keşan'a yapıldığını söyledi.
Anadolu Ajansı

derlik eden Sayın Ahmet
Doğan’ın bu yolda yaptığı hizmetleri kimse göz
ardı edemez. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde
bulunan Balkan Evi’ne
bu ismin verilmesi o topraklardan buraya göç
etmek zorunda kalan
vatandaşlarımız adına
Sayın Doğan’a yapılan
bir teşekkür, bir Ahde
Vefa’nın yerine getirilmesiydi. Bizde ülkemizde
bir ilke imza atarak Sayın
Ahmet Doğan’ın adını

kültür merkezine verdik.
Soydaşlarımız için Hak
ve Özgürlük Hareketine 30 yıl liderlik yapmış
bugün orada soydaşlarımızın elde ettiği hakların
hemen hepsinin altında
imzası bulunan Ahmet
Doğan ismini burada
yaşatacak, isminin verildiği kültür merkezinin de
adına yakışır bir şekilde
o kültürün tanıtımına katkı sağlamak için çalışacağız” diye konuştu.
Kırcaali Haber

Freedom House: Bulgaristan
demokrasisi çöküşte
Freedom House sivil toplum örgütünün yıllık raporunda Bulgaristan’daki demokrasinin sekiz yıldır çöküşte olduğu belirtiliyor.
Eski sosyalist ülkeleri kapsayan araştırma (Geçiş
dönemi ülkeleri) Bulgaristan’ı “istikrarsız demokrasi”
olarak niteliyor ve eski Doğu Blok ülkeleri arasında
9’ncu yere sıralıyor.
Bulgaristan’ın önünde Slovenya, Estonya, Letonya,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya ve Macaristan yer alıyor.
AB’de ülkemiz bir tek Hırvatistan ve Romanya’dan
önde geliyor. Araştırma seçim süreci, sivil toplum,
bağımsız medya, demokratik yönetim-ulusal ve yerel, adli sistem ve yolsuzluk olmak üzere 7 göstergeyi
esas alıyor.
Bulgaristan yolsuzluk ve medya alanında en düşük
puan alıyor.

Reşit olmayan annelere
para yardımı iptal edildi
Bulgaristan Parlamentosu'nda görüşülen Çocuklara Aile Yardımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle
reşit olmayan annelere para yardımı uygulaması
iptal edildi.
Sorumlu veliliği destekleme amacıyla yapılan
değişiklik sonucu 18 yaşından küçük annelerin
okulu terk etmeleri durumunda aylık çocuk bakımı için verilen yardım kesilecek. Şimdiye kadar
her ay nakit yapılan yardımlar gıda paketlerine
dönüştürülecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Lazar Lazarov, basına yaptığı açıklamada kabul
edilen yeni düzenlemenin amacının yardımların
gerçekten ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılması olduğunu belirtti.
Lazarov, sosyal güvenlik uzmanlarının hazırlayacakları tespit raporlarına bakılarak çocuklarına
özen göstermeyen, Çocuk Koruma Ajansı ile işbirliği yapmayan ailelere de yapılan yardımın sınırlandırılabileceğini söyledi.
Çocuk yaştaki anneler sorunu
Yapılan değişiklikle özellikle Roman azınlık arasında yaygın olan çocuk yaştaki annelere her türlü para yardımının iptal edilmesi ve gıda ürünlere
dönüştürülmesi öngörülüyor.
Kızların doğum sonrası okula dönmeleri ve eğitimine devam etmeleri durumuna ise toplu para
yardımı verilecek. Bu para anne lise mezunu olduğunda ödenecek.
Bulgaristan'da doğan ilk çocuk için 100, ikinci
çocuk için ise 300 avro toplu para yardımı yapılıyor. Reşit olmayan çocuklara ise ailelerinin maddi
durumuna göre 17 ile 25 avro arasında değişen
aylık yardım veriliyor.
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Yunanistan ile Bulgaristan doğal gaz için görüştü
Yu n a n i s t a n D ı ş i ş l e r i B akanı Kot z i as,
Bulgaristan'a bir günlük
çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı
Daniel Mitov ile görüştü.
Görüşmenin ardından
düzenlenen or tak basın toplantısında Yunanistan, Bulgaristan ile
Romanya'nın doğalgaz
boru hattı sistemlerinin
birbirine bağlanması konusunun ele alındığı açıklandı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mitov, "AB'nin enerji
kaynakları çeşitlendirilmesi, enerji birliğinin
oluşturulması, buradan,
Bulgaristan ile Yunanistan
arasındaki ara bağlantılarından başlar. Bu bizim
için büyük bir öncelik meselesidir" dedi.

zaladıklarını anımsattı.
"Emin olun ki bu anlaşma olacak"
Kotzias da Atina'nın
boru hattı projesine büyük
önem verdiğini ifade ederek, kararın Yunanistan'da
hükümet düzeyinde desteklendiğini kaydetti.
Bulgaristan ile Yunanistan arasında ara bağlantının kurulmasına ilişkin
12 Haziran'da imzalanması gereken anlaşmanın ertelenmesi ile ilgili
Kotzias, "Emin olun ki,

Daniel Mitov, yasadışı
göç sorununun Bulgaristan ile Yunanistan açısından ortak bir sorun oldu-

ğunu, tüm AB ülkelerin bu
konuya angaje olmaları
gerektiğini belirterek, Bulgaristan, Yunanistan ve

Türkiye'nin polis ve gümrük işbirliği alanında üçlü
temas merkezinin oluşturulması için anlaşma im-

Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı hazırlıkları
Avrupa Birliği'nin (AB)
2018 yılında ilk kez dönem başkanlığını yapacak
Bulgaristan'da hazırlıklar
başladı.
Başkanlıkla ilgili faaliyet
planı belirleyen Bulgaristan Hükümeti, AB'nin
"uydu başkenti" olacak
Sofya'da ilgili hizmetler
ve çalışmaları yürütecek
bin 500 devlet memurunu
işe alacak.
Organizasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva,
daha önce başkanlık
yapmış diğer üye ülkelerin
deneyimlerinden faydalanılacağını ve çalışmalarda minimum harcamalarla
maksimum verimlilik aranacağını belirtti. 6 Ay sürecek dönem başkanlığı
Bulgaristan bütçesine en
az 60 milyon avroya mal
olacak.
Başkanlık sırasında
Sofya'da organize edilecek 200'ü aşkın AB etkin-

bu anlaşma olacak. Konuyla ilgili şahsen angaje olmuş bulunuyorum.
Konuyu ilerleteceğiz. Ara
bağlantı bölgemizin enerji
güvenliği için büyük önem
taşıyan bu proje. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin
(AB) sınırlarındaki enerji
politikasının bir parçasını
oluşturur" diye konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias ziyareti sırasında Başbakan Boyko
Borisov ile de görüştü.
Anadolu Ajansı

Tuvalette uyuyakalan
bürokrat görevden alındı

Başbakanı Boyko Borisov, bir gece kulübünün tuvaletinde uyuyakalan Turizm Bakan Yardımcısı Nadejda
Marinova'yı görevden aldı.
Hükümetin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada,
Borisov'un kanaat kullanıp "üst düzey devlet bürokratına yakışmayan tavır" sergileyen Marinova'nın işine
son verdiği belirtildi.
Marinova, 2 Temmuz'da başkent Sofya'nın ünlü gece
kulüplerinden birinde alkol alıp Rus müziği eşliğinde
saatlerce dans ettikten sonra kulübün tuvaletinde uyurken bulunmuştu.
Koruma görevlileri tarafından uyandırılıp kulüp içinde
bir kanepeye götürülen Marinova, aldığı alkolün etkisiyle burada uykusuna devam etmişti. Kulübün müşterilerinden birinin olayı görüntüleyip basına vermesiyle
olay ortaya çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev'in eski sekreteri olan Marinova, önce eski Başbakan Georgi
Bliznaşki'nin teknokratlar hükümetinde, daha sonra da
Başbakan Boyko Borisov'un hükümetinde de turizm
bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Tosçalı şenliğine
büyük ilgi
liğinin başarılı geçmesi
için ekip üyelerine lobicilik, kriz yönetimi, liderlik
yetkinlikleri oluşturma gibi
çeşitli konularda eğitim
verilecek.
Öte yandan Sofya'da
yapılacak forumlara katılacak AB'nin üst yönetim

kadrosu ve diğer personel
için 30 bin kişilik konaklama yerleri hazırlanacak,
Sofya Havalimanı çevresindeki karayollarının
bakımı yaptırılacak, toplu
taşımacılık araçlarının güzergahları gözden geçirilecek ve kapsamlı bir in-

san trafiğini kaldırabilecek
şekilde daha verimli hale
getirilecek.
2007 yılında AB üyesi
olan Bulgaristan halen
örgütün en yoksul üyesi
olarak gösteriliyor.

Ardino’nun (Eğridere) Gorno Prahovo (Tosçalı) köyünde geleneksel şenlik düzenlendi. Şenlik, köy muhtarlığı ve Lıç Halk Toplum Merkezi tarafından organize
edildi. Sıcak havaya rağmen şenliğe etraf köylerden
akın eden yerlilerin yanısına Türkiye, Belçika, Hollanda
ve İsveç’e göç eden vatandaşlar konuk oldu. Etkinliği,
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye Baş-

Anadolu Ajansı

Tekstil firmaları, ücretsiz tatil vaadiyle eleman arıyor
Kırcaali’de işgücü eksikliği işverenlerin sıra
dışı yollara başvurmalarına zorluyor. Bir tekstil
firması yeni açtığı terzi
atölyesi için personel
ararken, Türkiye’de ücretsiz iki haftalık tatil vaat
ediyor. Bunun için tek koşul kadroların ya mesleki
yeterlilik sahibi olmaları,
ya da mesleki eğitim kursu görmeye hazır olmalarıdır. Baz maaş 450 leva.
Başka bir tekstil firması
da başlangıçta 650 leva
maaş veriyor, bonus olarak Yunanistan’a gezi dü-

zenliyor.
Kırcaali’de tornacı, frezeci, çilingir ve kaynakçılar yeterli değil. Birçok firma komşu illerden işgücü

aramaya mecbur kalıyor.
Ücretsiz ulaşım imkanı
sağlanıyor. Bölgede restoranlarda aşçı, barmen
ve garsonlara ihtiyaç du-

yuluyor. Aynı zamanda
AB üyelerine yatırım yapan bölgeden arabuluculuk yapan, firmalar ve
girişimciler inşaatlarda
çalışacak eleman topluyor, günde 50-100 avro
yevmiye vaat ediliyor.
Almanya ve Türkiye’de
çalışacak profesyonel
sürücüler aranıyor. Firmanın biri Almanya’da
bir döner fabrikasında
çalışacak eleman topluyor. Bunun için Türkçenin
bilinmesi şart, Almanca
şart değil.
Kırcaali Haber

kan Yardımcısı İzzet Şaban ve Yerel Meclis Başkanı
Sezgin Bayram şereflendirdiler.
Küçük kalelerde futbol ve satranç turnuvaları düzenlendi. Dereceye girenler para ile mükafatlandırıldı.
Kobilyane (Maşkılı) köyünde bulunan Nikola Yonkov
Vaptsarov Halk Toplum Mekezi’nin çatısı altında İsmigül Mümün’ün yönetmenliğinde faaliyet yürüten folklor
grubu popüler Bulgar ve Türk halk oyunları gösterisi
sundu. Köy merkezinde kıvrak horalar oynandı.
Gorno Prahovo doğumlu Hatice Güler, 25 yıldan fazla Bursa’da yaşıyor. Hatice Hanım, “Yılda bir akrabaları, dost ve tanıdıkları bir arada buluşturup, görüşme
imkanı sunan bu güzel geleneği organize edenlere
teşekkür ederim” dedi.
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10 bin mülteci, Bulgaristan’a sığınmak istedi
Türkçe radyoya lisans ertelendi
1. sayfadan devam

Avrupa’da yeni bir mülteci akını olması bekleniyor.
Suriye - Türkiye sınırında 3
milyondan fazla sığınmacı
var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Bürosu’nun verilerine göre
ocak ayından şimdiye kadar
Akdeniz üzerinden 224 bin
sığınmacı Avrupa’ya geçmiştir. Sırbistan, ülkeye sığınmacıların yığılmasını beklediğini
duyurdu. Yunanistan başbakanı, ülkede durumun kontrol
dışına çıktığını söyledi.
BNT’ye yaptığı açıklamada
Pıstrogor’da bulunan Transit
Merkezi Müdürü Spasimir
Petrov, “Kapasite yüzde 80
doldu. 300-320 sığınmacıya
kadar kabul edebiliriz, acil
ihtiyaç durumlarında daha
fazla kişi de kabul edebiliriz.
Sığınmacıların sayısı çoğalırsa ek personel gerekecek”

diye yorum yaptı.
Mültecilere Yardım Kurumu Başkan Yardımcısı Vasil
Vırbanov, yılın başından beri
sığınmacı merkezlerine 9780
sığınmacının kabul edildiğini
bildirdi. “Ocak ayında 1070
yabancı sığınmak isterken,
Temmuzda 1869 yabancı
sığınmak istedi ve bu da kurumun tarihinde zirve noktasını oluşturuyor. Bu şunu
gösteriyor ki, her geçen ayla
merkezlerimize sığınmak
isteyenlerin sayısı artıyor”
dedi.
Geçen yıl alınan önlemlerden sonra sığınmacı merkezlerinde yaşam koşullarının oldukça iyileştirildiğini
belirtti. Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya ciddi mülteci
akını olmadığını, fakat sürekli arttığını kaydetti.
Vasil Vırbanov, “Yılın başın-

dan beri sığınma yeri arayan 5200 yabancı sınırdan
geçiş yapmıştır. Yurt içinde
4200’ü aşkın kaçak yakalanmıştır. Bu da demektir ki,
Bulgaristan’a 9 400’den fazla sığınmacı girmiştir. Aynı
zamanda Bulgaristan, çıkış
noktasında yasa dışı geçişleri sınırlandırmakla ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmek için adımlar atmakta.
Böylece 4700’ü aşkın kaçak
yakalanmıştır. Bu durum Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan üzerinden gelen sığınmacı akınının oldukça arttığı
göz önünde tutulursa, Bulgaristan üzerinden gelen mülteci akınını belirli bir ölçüde
durdurabilir” diye belirterek,
şu anda ülkedeki sığınmacı
merkezlerinin kapasitesinin
yüzde 67 oranında dolu olduğunu açıkladı.
AA

mentosu milletvekili Angel
Cambazki liderlik yaptı.
Devlet Elektronik Medya
Kurulu toplantısına başkanlık eden İvo Atanasov
ve üyelerden Mariya Stoyanova, 3'er saatlik bölgesel
Türkçe ile Bulgarca yayınların yerel halkın ulusal entegrasyonuna katkı sağlayacağından şüphe duyduklarını
ifade etti.
Kurul üyelerinin kararını
etkilemeye çalışan Angel
Cambazki ile VMRO milletvekili ve Parlamento Başkan Yardımcısı Krasimir
Karakaçanov, planlanan
yayının halkın ulusal entegrasyonuna aykırı olduğunu
ve "ayrımcılık yaratacağını"
savundular.
Elektronik Medya Kurulu
toplantısındaki tartışmalar

sonucu lisans verilmesine
ilişkin karar ertelendi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Genel Müdürü
Radoslav Yankulov’un yaptığı lisans başvurusunda,
Kırcaali bölgesindeki halkın
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel içerikli program hazırlanması gerektiğini
kaydetti. Yakulov, yeni başvurunun 2005 yılında lisanslı
çalışan ve Sofya’dan Türkçe
program hazırlayan Bulgaristan Radyosu’nun Türkçe
servisinin lisansına dayalı
olduna vurgu yaptı.
Başvurya göre, Kırcaali
Radyosu, yerel halka günde
3 saat Bulgarca, 3 saat Türkçe özel program sunacak,
geri kalan 18 saatlik yayınını
ise BNR’nin "Horizont" adlı
ulusal Bulgarca programı ile
dolduracak.
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