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Kırcaali’de Muhteşem Anadili Kutlaması
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin
(GBTÖD) organizasyonuyla, 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü
vesilesiyle 21 Şubat akşamı Türk Müziği ve Şiiri
Gecesi düzenlendi. Kültür Derneğinin salonunu tıklım tıklım dolduran
etkinlikte resmi konuklar
olarak katılan T.C. Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci, Yüksek İslam Şura
Başkanı Şabanali Ahmet,
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) İl Başkanı ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali,
Ardino, Momçilgrad ve
Çernooçene belediye
başkanları Hasan Azis,
Resmi Murat, Akif Akif,

Aydın Osman, Kırcaali ve
Haskovo bölge müftüleri
Beyhan Mehmet ve Bas-

ri Eminefendi, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,

Bulgaristan’da neler oluyor?
Sebahat AHMET

Yıl 2014, tam 7 yıl önce
(2007) Bulgaristan Avrupa
Birliği üyesi oldu. Peki, ne
değişti? Hiçbir şey! Eski
tas, eski hamam. Sadece
kayıtlar üzerinde Avrupalıyız.
Son
zamanlarda
Bulgaristan’ın üzerinde
kara bulutlar dönüyor. Öyle
kara bulutlar ki, sadece ülkedeki Türk ve Müslümanların üzerine çökmüş karabasan gibi. Olaylar peş
peşe hiç hız kaybetmiyor.
Aşırı milliyetçilik, ırkçılık,

Batı Trakya Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı
Mehmet Emin, Edirne
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zürfeddin
Hacıoğlu, Sofya Sivil Toplum Örgütleri Temsilcisi
ve İnsan Hakları Koruma
Derneği Başkanı Kalina

Bozeva, Kırcaali ilinden
belediye başkan yardımcıları ve meclis başkanları, dernek başkanları
hazır bulundular.
Ömer Lütfi Derneği’ne
bağlı Kadriye Latifova Çocuk Folklor Ekibinde yer
alan çocukların okuduğu
şiirlerden sonra GBTÖD
Başkanı Harun Bekir,
herkesi selamlayarak,
Anadilinin önemi ve anlamını belirttiği bir sunum
yaptı. 1999 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Teşkilatı’nın
(UNESCO) aldığı bir kararla 2000 yılından bu
yana 21 Şubat’ın Uluslararası Anadili Günü
olarak dünyanın birçok
yerinde kutlandığını paylaştı. 1952 yılında o zaman Pakistan’ın Bangladeş eyaletinde üniversite
öğrencileri iletişimde ve
eğitimde kendi anadillerini kullanmak için başlattıkları protesto esnasında
polisin müdahalesi sonucu bazı üniversite öğrencilerin şehit olduğunu ve

dolayısıyla bu eylemin
yapıldığı 21 Şubat gününü UNESCO’nun kararıyla Anadili günü olarak
kutlanmasına karar verildiğini belirtti.
Harun Bekir, ülkede günümüzde Türkçeye karşı
yoğun olan tavırlardan
sonra Bulgaristan Türkleri için Anadili gününün
öneminin çok daha artmakta olduğuna vurgu
yaptı. Böyle bir etkinliklerin gerek velilere, gerek
siyasetçilere, eğitimcilere,
herkese Anadili’nin önemini ve değerini öğretmek, sahip çıkılmasına,
doğru öğrenilmesini, öğretilmesini, kullanılmasını
ve korunmasını sağlama
amacı güttüğünü belirtti.
Bilimsel olarak kanıtlanan
Anadilini bilmeyen birinin
diğer dillerde de başarılı
olamayacağının bir kez
daha altını çizdi. GBTÖD,
“Yetkililerden, Anadili
yasaklarından, engellemelerinden vazgeçerek,
tam aksine desteklemele-

Devamı 7’de

Parlamento’da Anadil Tepkisi
Türk düşmanlığı gün geçtikçe artıyor. Öyle bir hızla
yayılıyor ki, sanki herkese

Türk düşmanlığı aşısı yapılıyor.

Devamı 4’te

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir.

Bulgaristan parlamentosunda görüşmeleri süren
Seçim Yasası’nda, seçim
kampanyalarında Bulgarcanın dışında başka dilin
kullanılmasının yasaklanması, parlamentoda tepkiyle karşılandı.
Parlamento oylamasında, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin
getirdiği “Seçim kampanyasının Bulgarcanın
dışında, başka bir dilde
sürdürülmesi durumunda
Bulgarca çeviri yapılır”
şeklindeki teklif, “lehte”
kullanılan 36 oya karşı
116 oyla reddedildi. Oylamada 61 milletvekili ise
çekimser kaldı.

HÖH lideri Lütvi Mestan
parlamento kürsüsünden
yaptığı konuşmada, seçim
kampanyalarında Bulgarcayı mecburi dil olarak
gösteren yasa metninin,
ayrımcılık yarattığını öne
sürdü. Mestan, “Bu ayrım-

cı metinle Avrupa karşıtı,
çirkin bir örnek oluşturduk. Bunu emsal gören
diğer ülkelerde parlamentolar, orada yaşayan Bulgar azınlıklara artık kendi
ana dilini kullanmalarını

Devamı 6’da
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Şair Ferhat Yusuf - Kurtar Vatanı Paşam
Geçen sayıdan devam
1912 yılında Balkan Savaşı patlak verir. Yerli ahalinin bir kısmı göç eder, bir
kısmı da yaşamını Rodop
Ana’nın bağrında sürdürür. Ferhat Ağa’nın oğlu
subay olmasına rağmen,
Türkiye’nin Birinci Dünya
Savaşı’na katılmamasından yanadır. Doktorlardan hastalık raporu alır,
ordudan serbest bırakılır.
Fakat onu tedavi eden hekim cepheye gidince diğer
doktorlar tedavisinde hata
eder, Hüsnü genç yaşta
hayatından olur. Eşi Fatma kardeşi Halil İbrahim
Kınalı tarafından 72 lira
karşılığında Uzunköprü Gümülcine - Kırcaali yoluyla Hasımlar’a getirilir.
Zehra, Hayriye ve Zekiye de beraberindedirler.
Kınalı üç kızkardeşi üç
sınırdan kaçak geçirmiştir. Söz arası Bulgaristan
Türkü’nün bugünkü haline
benzer bir durum hakimdir
o dönemde. Yıl 1918’dir…
Şair Ferhat’ın talihi karadan karadır. Kızı Adviye
de Arda’da kilim yıkarken
boğulur. Bütün talihsizlikler şair Ferhat’ı baştan
eder. Sanat duyarlılığını, kederini, gözyaşlarını
kimselere hissettirmeden,
içine akıtarak kırık duyarlılıkla kendini teselli ve tedaviye çalışmıştır. Bir yere
kadar başarılı olsa da,
eşi Rahmiye talihin bu tür
baskılarına dayanamaz,
felç olur, aklını bozar.
Bütün bunlara rağmen
Ferhat Ağa ülkedeki durumu da, dünya olaylarını da gözden kaçırmaz.
Öğretmen ve ormancı
görevinde bulunduğu dönemlerde hayatın bütün
çirkefliğine rağmen merdane açıdan sabırlıdır.
Köydeşleri ona son derece saygılıdırlar. Aleksandır
Stamboliyski’nin iktidara
geldiği Çiftçi Halk Birliği hükümeti döneminde
Çiflik köyünde köy muhtarıdır. Yani 80 yaşlarında
dahi toplumda çalışmalardan vazgeçmiş değildir.
Şair Ferhat Bulgar Komünist Partisi yerli yönetmenleriyle yakından
tanış-buluş olmasına rağmen, onun bu partiye üye
olduğuna dair sözlü ve
yazılı tek bir belge yoktur.
Kiril Popgeorgiev, Yordan
Yordanov, Mustafa Müslümov gibi araştırmacılar
da bu fikirdedirler. Öyle
ki, kaleme aldığı ve “Ziya”
gazetesinde basılan “Komünist Destanı” ya herhangi birinin siparişi üzere
yazılmış, ya da kitlelerin
durumu zamanla düzelir
ümidiyle kaleme alınmıştır. Muhtarlıktan da istifasının nedenleri açıklık
kazanmamıştır. 1924 yılına kadar, yani 9 Haziran

faşist darbesinden sonra
da köyünde kalmıştır. Eşi
Rahmiye’nin ölümünden
sonra Kırcaali’de torunlarının yanına sığınır. Bazı
varsayımlara göre fakirlik,
yokluk içinde yaşamını
yitirmiştir. Halbuki bugün
sağ olan ve Kırcaali şehrinde “Mladost” 2 apartmanında oturan torunu
Zehra: “Benim yanımda,
Arda boyunda bulunan iki
katlı evimizde Allah’ın rahmetine kavuştu” görüşünü
savunmaktadır.
Şair Ferhat’ı kitleler ne
kadar çok sayarlarsa,
dindar yobazlar ondan
o kadar çok hoşlaşmazlar. Onun kah Tatar asıllı
doktor Eneliev’in yanında sağlık memuru, kah
“Fernandes” Tütün Kantorası müdürü Gavril
Karaoğlanov’un yanında
tercüman olarak çalıştığı
da rivayet edilmektedir.
Ferhat Ağa uzun boylu,
zayıf ve biraz kambur yapısıyla, yaşının ilerlemiş
olmasına rağmen, devinimli oluşuyla ilgi odağı
olmuştur. Tüm varlığını
adadığı Mustafa Kemal
Paşa’yı taklit etse gerek,
başında daima kalpak,
sırtında aba potur yerine
pantolon ve setre (sako)
bulundurmuştur.
Şair her zaman, her
yerde gençliğin dikkatini
de üzerine toplamıştır.
Gençler onun kişiliğine
ve şiir dünyasına saygılı
olmuşlardır.
Tahminlerimize göre,
“Komünist Destanı”nda
da anlattığı gibi zenginler
fakirlere karşı eziyet aracı
olmuş, hatta onları gece
gündüz çalıştırıp sonunda
hainlikle ayakaltı etmekten zevk duymuşlardır.
O yüzden de mağdurları,
hor görülenleri elele verip
kardeş olmaya davet etmektedir.
Şair Ferhat’ın aniden
şair olduğu, şiir yazmaya
başladığı iddia edilemez.
Onun “Vatan ve Mustafa Kemal Paşa Destanı”
rastlantı bir sayıklama
değildir. Bilakis o, zekası
keskin, kalemi deneyimli, ifadesini ayarlamasını,
şiire özgü sır ve simgeleri
yerinde kullanmasını bilen bir sanatkar kişiliğine
sahiptir. Onun bu değerli
yapıtı 20 Ağustos 1922
tarihinde Kırcaali “Arda”
matbaasında basılmıştır.
“Vatan Destanı”, “Mustafa Kemal Paşa Destanı”,
“Harb-i Ummi Destanı” ve
“Cehalet Destanı” başlıklarında dört eseri içermektedir. Bu eseri (küçük kitabı) Yüksek İslam Enstitüsü
öğrencilerimizden Ahmet
Mollahasan’ın yardımıyla
Kırcaali’ye bağlı Sofiytsi (Ahmet Sipahi) köyü
imamı Hafız Osman’dan
sağladık.
On dört dörtlükten olu-

ş an “ M ust afa Kemal
Paşa Destanı”nın ana
motif i insanın Adem
Aleyhisselam’dan bu yana,
doğup mezara kadar onun
mekanı Vatan’dır. Vatan
zengin, fakir farkı yapmaz, onun değerini bilene
vatandır, mekanıdır. Şairini yürek acılarını, evlatsız
kalma acıları, yaşının yetmiş altı olup yakında bir
ağaç misali budanacağı
düşünceleri son derece

“Gelelim Türkiye vermez payını
Sonra çıkar aslı Türkün oyunu
Türkler arabayla avlar
avını
Mustafa Kemal’e sor
neler oldu.
Buradan anlaşılıyor ki,
Türkü yeryüzünden silmek
isteyen karanlık güçlerin
ve ordularının Çanakkale
savaşlarında görülmedik
bir yenilgi almalarından

Şair FERHAT
1840-1932

etkileyicidir. Çoğunluk
tarafından bilinen “Bülbül Hikayesi”nden neşet
etmesi şiire bir sadelik,
inandırıcılık, halkçılık kazandırmaktadır. Bu motifi
çok kişi eserlerine sokmuştur, ama şair Ferhat
kadar başarılı olamamışlardır. Sahalarda dolaşıp
nihayet bir dikene konan
bülbül vatan olarak ancak
dikeni yeğlemiş, onu seçmiştir.
Şair Ferhat bu eserini
1916 yılında kaleme almış
olsa gerek. Yaşının yetmiş
altı oluşundan söz etmesi
bunun bir kanıtıdır. Vatana
muhabbeti, sevgisi sonsuz
olan şair okurlarına hitaben şöyle demektedir:
“Ey birader, vasiyet
edeyim sana
Feda et canını sen bu
vatana
Vatan bir madendir aklı
olana
Devir olmaz hatırdan
bir zaman vatan.”
“HARB-İ UMUMİ
D ESTA N I ” y ur dumuz
Bulgaristan’ın Birinci Cihan Savaşına katılmasından önce kaleme alınmıştır. Çünkü bir dörtlükte
şunları okuyoruz:
“Bulgaristan yakayı
vermedi ele
Rüsva-i alem olup düşmedi dile
Düşündü milleti vermedi ele
Hesapsız güdene sor,
neler oldu.”
Devamen:

sonra yazıldığını söyleyebiliriz. Orada neler olduğunu en iyi, bütün Cihana
ancak Türk ulusunun büyük evladı Mustafa Kemal
Paşa söyleyebilir. Düşman
yıllar sonra Atatürk’ü ebedi mekanına uğurlarken,
tabutu başında da Anafartaları anımsatmıştır.
Hatasızca hazırlanmış
hesap edilen saldırılara,
asıl hatasız cevap veren
Mustafa Kemal Paşa ve
onun ordusu, Türk’ün
mert ve ölümsüz evlatları olmuştur. Çünkü Türk
askeri vatanı savunurken
savaştan önce ölmeyi öğrenerek sahneye çıkmıştır. Artık Türk milletini Türk
devletinin kaderi Mustafa
Kemal Paşa’nın elindedir.
Bunu şair Ferhat çok uygun bir biçimde dile getirmiş, ustaca yansıtmıştır.
Şairin biçtiği değer:
“Ülkeler boş yere kana
boyandı” ve bunun neticesi olarak, vatansız
kalanlara Birinci Cihan
Savaşı’nın insanlığa neler
geçtirdiğini sormalı, demektedir. Şairin felsefesi
yaşam gerçekleridir. Bunu
da “Cehalet Destanı”nda
yansıtmaktadır. Ana fikir:
“İlmi yoksa bir kişinin ehli
kamil olmaz”. Kişiyi “mağdur”, “mağlûp”, “ifgal”,
“rüsva”, eyleyen hep cehalettir. Şair haklı olarak
ortaya attığı şairane fikrini şöyle özetler: “Cahil ile
kavle girme, yoktur sadık
sözü /Milyoner olsa cihan-

da açtır onun gözü.”
Doğu Rodoplar’ın yetiştirdiği şair Ferhat’ın küçük kitabındaki dördüncü
eser de “MUSTAFA KEMAL PAŞA DESTANI”dır.
Destan on dört dörtlükten
oluşmaktadır. Hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.
6/5 duraklı, AAAB uyaklıdır. Destanın içerik ve kuruluşundan ayan oluyor ki,
eser büyük bir içtenlikle,
Mustafa Kemal Paşa’nın
Türk ulusunun biricik kurtarıcısı oluşu inancıyla,
onun dünyayı şaşırtacak
zaferine başlılıkla, Türk
askerinin onun komutanlığı sayesinde vatanın
istiklale kavuşturacağı
inancıyla kaleme alınmıştır. Şair bu inancının
gücünü her dörtlüğün sonunda tekrarladığı “AMAN
KEMAL PAŞA, KURTAR
VATANI” dizesiyle ifade
eder. Şairin insanlığı, adaletseverliği “zalimlerden
İslam’ın hakkın” almaktan
söz etmesinde görülmektedir. Bir başka deyimle,
şair birçoklarının öç alma
fikrinden tamamen uzak
kalmaktadır. Şunu da belirtmeden geçmek olamaz.
Yunanlıların Türk’e ve
Bulgar’a ezeli düşmanlığını da dile getirmektedir. O
yüzden de bir nevi Kemal
Paşa’yı Türkün vatanını
kurtardığı gibi, Bulgar ordusuyla cenkte birçok esir
aldığını ve askerin yüzde
doksan dokuzunun gözlerini oyduğunu da hatırlatmaktadır. Şair bu destanı
millete “bergüzar” (armağan) etmiştir. Kusurları
varsa bağışlanmasını rica
etmektedir.
Yazımızda (araştırma)
“Mustafa Kemal Paşa
Destanı”nın Latin alfabesi ile deşifre edilirken
bazı gazete ve dergilerde
kaçırılan tamsızlıklara değinmek isteriz. Örneğin,
“Bizim Anayurt” gazetesi.
Üçüncü dörtlüğün ikinci
dizesindeki ilk kelime “ol”
değil, “evvel” diye okunsa
gerek. Heceleri sayıvermek bunu desteklemektedir. İkinci mısrasında ise,
Yunanların katetmesinden
değil kastetmesinden söz
edilse gerek. Beşinci dörtlüğün ikinci dizesindeki ilk
kelime “hata” yerine “hatta” olacağında şüphemiz
yoktur. Dokuzuncu dörtlükte: “Mustafa Kemal Paşadır ki dönmesem geri”
yerine “Mustafa Kemal
Paşa der ki, dönmesem
geri” olmalıdır. Sonuncu
dörtlükte de be¬lirli bir
aksaklığa gidilmiştir, fikrindeyiz: “Bir güzar”ın yerini
“anmalık” veya “armağan”
anlamı taşıyan “Bergüzar”
almalıdır. Yeri gelmişken
Atatürk’ün Arap Alfabesini bırakıp Latin alfabesine
geçmesinin nedenlerini de
hatırlatmak yerinde olacaktır. Altıncı dörtlükteki

ikinci dize “Ruz şep bu
millet duacı size” değil de,
Farsça izafet (isim tamlaması) olan “Ruz-i şep bu
millet duacı size” olmalıdır. Bunları belirtmekle
şairin hece ölçüsüne ayak
uydurarak eserini kaleme
aldığına da tekrar kanıt
getirmiş oluyoruz, düşüncesindeyim.
Araştırmamıza son verirken şairin dini görüşleri üstüne bazı yazılı
kaynaklarda kasıtlı haksızlık edildiği fikrini paylaşmak isterim. Yukarıda
ismini zikrettiğimiz Recep
Dede’ye göre şair dinsiz,
yani Bulgaristan’da, özellikle totaliter komünist rejimi döneminde bazılarına
geçim kaynağı oluşturan
ateist değildir. Çünkü
Recep Dede onu Cuma
günleri Hasımların orta
mahallesinde, Bayram
namazlarında gördüğünü hatırlatmaktadır. O
din ve iman sahibidir. O,
Allaha niyaz ve dualarını
orta Mahalle Camiinde
gerçekleştirmektedir. İhtiyar bu görüşünü hiç tereddütsüz tüm komşular
çerçevesinde tekrar tekrar
belirtmektedir. Söylediklerimizin desteğini “Mustafa
Kemal Paşa Destanı”nda
yer almış olan “Cümlemiz
diyelim Rabbimiz kadir”,
“Mevla ömür versin her
ikinize”, “Şükredip hüdaya kılıncı takın”, “Al o zalimlerden İslam’ın hakkın”,
“İnşallah kıralı tutarız diri”
dizelerinde de görmekteyiz. Komşu Jinzifovo köyü
imanının veya bir başkalarının hatalarını veya yolsuzluklarını göstermek henüz dinsizlik veya ateizm
demek değildir. “Vatan
Destanı”nda ikinci dörtlüğün ilk iki dizesi “Gerçek
baki değil, fanidir ama /
Bizi de bu vatanda halk
etti Mevla”, onuncu dörtlüğün ilk mısraları “Anlar
o vatanda olurlar kayyim
/ Beklerler kıyamet gününü daim”, “Harb-i Umumi
Destanı”ndan “Hakkın
emriyle gör neler oldu” dizelerine ne diyelim?..
Maalesef elleri kırılası polis, şair Ferhat ölür
ölmez, evindeki bütün
el yazılarını alıp yakmış.
Onları yakabilmesi için
kim bilir ne kadar zaman
beklemiş. Zannımca korkmuş… gün gelip nesillerin
bu paha biçilmez mirası
arayıp dünya yüzüne çıkaracağından korkmuş.
Kim bilir şairin eserlerini
Yunus Emre’de olup bittiği
gibi, hangi “Molla Kasım”a
okutmuş. İnşallah, bundan böyle sanat eserlerini kalplerimizin derinliklerinde korumak ve onları
gelecek kuşaklara miras
olarak sunmak boyun borcumuz olacaktır.
Dr. Sabri ALAGÖZ
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Yıllardır içimi kıpır kıpır
kemiren bir “ses” beni
rahatsız ediyor. Sanki
isyana hazır. . . Çıktı çıkacak, dağları aştı köy
kent kapı kapı dolaşacak.
Belki de bir mesaj iletecek Türkçenin ses
bayrağı altında. . .
Ve ben işte o sesi
yutkuna yutkuna duyurmak istiyorum dilimi
konuşanlara. Açıkçası
gelişi güzel hasbıhale
çağırıyorum, sıkılmadan
kaçınmadan fikir ifadelerimizi pekiştirmekte
bir kuvvet doğacağına
inanarak.
Sözünü ettiğim isyan
sesi güzel Türkçemizi
konuşan okuyan tümümüzün içinde vardır kanısındayım. Yurdumuzda Türkçenin yıllardır
uyukladığını sezenler
nicedir sanıyorum. Bu
hal böyleyken Türk aydınları gam keder içindeler. Baltalandık, baltalandık filizlerimizde de
ümit yok. Bulgaristan’da
Türkçemizin çökme haline şifalar arayıp bulmak
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Sözüm Yine Türkçe Üstüne
hepimizin görevidir. İcabında sesimizin isyanını
meydana çıkarmalıyız.
Savunacağız hep birlikte. Türk kültürümüzü
çökeltmeye imkan vermemeliğiz.
Bu hale neden geldik ve neredeyiz?!
70. yıllarına doğru totaliter rejim Bulgaristan Türkleri arasında
sinsice bir asimilasyon
politikası yürüterek, bir
mikrop gibi yayılmaya
başladı. Yılların geçmesiyle daha da hız aldı.
Çocuklarımız ana dilinden okullarda mahrum
kaldı. Türkçe gazeteler
ve radyolar yavaş yavaş susuverdi. Hüzün
çöküverdi Türk halkının
üzerine.
Ve en nihayet zorla
Bulgarlaştırma süreci çattı geldi kapıya.
Nice ızdıraplar, çileler,
işkenceler, daha neler

Kırcaali’de Akşam
Bu sonbahar akşamı,
Hastanenin dokuzuncu katında,
Bakıyorken Kırcaali’m sana
aheste aheste,
Tutturdum kendimce,
Hüzzamdan bir beste.
Üşüştüler güvercinler balkona
renkli renkli, bol mu bol, maşallah.
Aralarında bir de beyazı var,
Hayıradır, uğuradır inşallah.
Terennüm ederken
akşamın derin hüznünü
serin ve sinsi nefeste,
Kaybolan koca bir günün matemi var,
Arda’dan gelen seste.
Yükseklerde pırıl pırıl ışık,
aşağıda soğuk sokaklar,
karadan da kara,
sanki kabuksuz, dermansız bir yara.
Birden çektim gözlerimi,
Arpezos’tan, Arda’dan havaya,
Bakış oltam takılıverdi
beni bekleyen Karlı Dağ’a,
Adaköy’ümde o kurumuş sahaya.
Osman’ın Yusuf’u geldi aklıma
yine baktım Arda’ya – deliremiyor artık.
Önüne çekilmiş duvarlar – gücenik, hüzünlü
el uzatıyor yakınındaki salkıma.
Renkli ampuller süslemiş
Işıklar atmış kendini Arda’ya
Oynaşıp duruyorlar derya derya,
Gökkuşağına nispet edercesine.

neler… Kör kurşunlara
göğüs gerenler hep bizimkiler…

kültürü de maalesef bu
günkü duruma geldi.
Yıllardır isim yapmış

1989 yılı yazında büyük göç kervanları Anavatan Türkiye’ye akın
etti. Kısa bir zaman
içinde nice aydınlarımız
şair, yazar, eğitmenlerimiz sınır dışı ediliverdi.
Böylelikle Türk kültürünü ayakta tutan direkler kaybolunca, Türk

olgun hocalarımız, üstatlarımız bizleri bırakıp gittiler. Onlardan ne
öğrendikse, onların izinden gitmeye çalışıyoruz
bu gün.
Öte yandan totaliter
rejimin çökmesiyle halk
demokrasi geldi diye
sevincini paylaşma-

Ama yine de muhteşemsin sen Kırcaali,
Üzgün de olsan, şirinsin, güzelsin.
Osman’ın deyimiyle sen
On beşinde bir kızsın.
Yürürken ağır ağır odama
uğurladım akşamı.
Gelen güne baktım yorgun, hasta
Bir de sigara yaktım acı acı.
Kırcaali, bu akşam bir başka.
Seni bir başka türlü seyrettim,
Boşalan fincanlarda
geceyi sarhoş ettim!
Mestan ADALI
--------------------------------------

Baba sevgisi
Şahlanmış bir dalga sesi
gelir uzaklardan
Sanki durduracak nefesi
Boy ölçer dalgalar ard arda
Kalkanlı bir baba
Perçenlaşir diri diri
Gözleri iri mi iri
Kara bulutlara siper olur
Yelken olur
Uzaklara giden gemilere
Kayan yıldızları
Avuçlarına toplar
Çocuk sevgisiyle
Gözlerinde çocuklar
Hep bahar
Hep bahar...
Bayram KUŞKU

ya döküldü sokaklara,
meydanlara. Evet buna
hep birlikte sevindik.
Adlarımız istediğimiz
gibi iade edildi. Bazılarımız hatta soyadı bile
seçtiler.
Demir sıcakken dövülür derken, daha nice
haklarımız hasır altında
kaldı. Gündeme gelecek günler yıllar belli
değil. Mesela: Ana dilimizin zorunlu okunması,
Kırcaali üniversitesinin
Türkçe Bölümünü kapatılması, ulusal televizyonda 10-15 dakikalık
Bulgarcadan tercüme
haberler yetersiz. Elimizden bu kadar geldi
diyen siyasetçilerimiz
varsa buna da teşekkür,
vesselam. . .
Yılların geçmesiyle
halimizin ne olacağı bu
günden belli.
Bir ağızdan Türk kültürünü savunacağımız
yerde çürüteceğiz, bunu

bilmeliyiz! Bazı veliler
arasında çocuklarımızın Türkçe okunması
zararlıdır diye konuşuluyor. Avrupa Birliğine
girdik, bize İngilizce, Almanca, Fransızca lazım
diyenler var. Nasıl olur
da konuştuğu dile insan
saygı, ilgi göstermez.
Dillerden düşmeyen bir
atasözü geldi aklıma
“Geçmişini bilmeyenin
geleceği olmaz!”. Bu
mantıklı sözleri niye
kendimize bir kılavuz
tutmuyoruz. Avrupa’da
gurbetçiler bile zorunlu
Türkçe okuyor. Yakında
bağımsızlığına kavuşan
Kosova da bile zorunlu
Türkçe okunuyor. Radyo ve televizyon yayınları yeterince. Güzel
Türkçesiyle gazete ve
dergiler seve seve okunuyor.
Ya bizler masun gibi
ne zamana kadar bakacağız?
Siyasetçilerimizi o derin uykudan uyandırmak
görevi kime düşüyor?
Bize değil mi?!
Bayram KUŞKU

MESTANLI
Rodoplara çıktım, keklik avına.
Demir bile dövülür tavı tavına.
Senden ayrı kalmak, zulümdür
cana.
Ata yadigarı canım Mestanlı.
Rodop dağlarının havası serin.
Mestanlı’m gönlümde başkadır yerin
Yüreğimde yaram derin mi derin.
Ata yadigarı canım Mestanlı.
Uşakların okur hak kelamını.
Dostlarına saldın, sen selamını.
İnsanından aldım ben ilhamımı.
Ata yadigarım canım Mestanlı.
Seherde sabahı, seyrin pek hoştur.
Düşüpte yadıma yüreğin çotur.
Sen bir ceylan olup, peşinden koştur.
Ata yadigarı canım Mestanlı.
Rodoplar eteğin, bağdır, bostandır.
Kızların giydiği güllü fistandır.
Uşağına konan isim Mestan’dır.
Ata yadigarım canım Mestanlı.
Adal Metin sana kölolsa yetmez.
Çektiğim hasretlik, artarda bitmez.
Senin şirin adın dillerden düşmez.
Ata yadigarı canım Mestanlı.
Metin Barbaros
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Bursa’da Eğridereliler buluştu

Başta Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Yerel
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram olmak üzere bir
heyet, Bursa’da düzenlenen 16. Eğridereliler
Buluşması’na katıldı. Katılım Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti
üzere gerçekleşti.
S a h i b i n i n Eğ r i d e r e
kökenli olduğu Hilton
Oteli’nde gerçekleşen
geleneksel geceye 700’ü
aşkın Eğridere kökenli
soydaşlar katıldı. Geceye
onur konuk olarak kökenleri Ardino’nun Svetulka
köyüne dayanan AK Parti Kurucu Genel Sekreteri
ve Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe, kardeş Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey, BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, Bulgaristan’ın

Bursa Konsolosu Dimitır
Haciyev katıldılar. Ayrıca
gecede Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nden birçok
milletvekili ve eski milletvekilleri, gelecek seçimlerde yer alacak Bursa’nın
çeşitli yerleşim yerlerinin
belediye başkan adayları

ve geçen asrın 50’li ve
90’lı yıllarında Türkiye’ye
göç etmiş iş adamları hazır bulundular.
Geceye katılan en küçük hemşerimiz anne ve
babasıyla gelen Dyadovtsi (Dedeler) köyünden
göçmen Aydın Özkılıç’ın

6 aylık torunu Toprak’tı.
En yaşlısı ise Ardino’dan
göç etmiş 84 yaşındaki
Ahmetbeycan Öztürk’tü.
Gecenin açılışını yapan
Ardino’nun Onursal Vatandaşı olan Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Ahmet

Bulgaristan’da neler oluyor?
1. sayfadan devam
İlk adım, Karlovo Belediye Başkanı Dr. Emil Kabaivanov, Karlovo ve etrafındaki birkaç yerleşim yerinden 5 bin’den fazla kişinin Kurşumlu Camisi’nin
Başmüftülüğe iade edilmesi kararına karşı imza
kampanyasıyla başladı. 3
Ekim 2013’de Filibe Bölge
Mahkemesi’nin kararıyla
mülk, ibadet yeri olarak
kullanılmasını talep eden
Başmüftülük kurumuna
iade edildi. Karlovo’daki
tarihi Kurşum Camisi'nin
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne iade
edilmesi kararı binlerce
kişi tarafından protesto
edilmişti.
Yeri gelmişken bazı
“Vatansever” Bulgaristan
vatandaşlarına hatırlatmak gerekir ki, İstanbul
Şişli’deki 59 bin metrekarelik arazi, Bulgaristan Ortodoks Eksarhlığı Vakfı’na
iade edildi. Hem de tek bir
Allah’ın kulu protesto eylemleri düzenlemedi.
Başmüftülüğün dört vakıf malının iadesini talep
ettiği dava duruşması nedeniyle, bini aşkın futbol
taraftarı, Plovdiv (Filibe)
Bölge Mahkemesi’ni işgal ettiler. Bazı göstericiler yolda havai fişek ve
duman bombaları patlattılar. Futbol taraftarları bu
mülklerin belediyeye ait
olduğunu iddia ederek,
Karlovo'daki Kurşunlu Ca-

mii davasını da protesto
etmeye devam edeceklerini söylediler.
Bunun ardından Karlovo
Belediye Meclisi, 110 yıl
önce İlinden-Preobrajenie
Ayaklanması sırasında
ve 1913 yılında Edirne ve
Batı Trakya’da, Türklerin
soykırım yaptığı iddiasıyla
bir deklarasyon kabul etti.
Deklarasyonda, yaşananların boyutu, yöntemi ve
sistemli olması dikkate
alındığında soykırım suçunun özelliklerini taşıdığı
belirtilmektedir.
Ardından, Başkonsolos
Cebeci, Karlovo İlçe Belediye Meclis Başkanı Stoyo
Karagenski'ye gönderdiği
mektupta, geçen ay Karlovo İlçe Meclis üyeleri
tarafından onaylandıktan
sonra Parlamento, Cumhurbaşkanı, Başbakan
ve ülke genelindeki belediyelere onaylanması için
gönderilen deklarasyonun
iptal edilmesini talep etti.
14 Şubat 2014’te ise
Bulgaristan'da Müslümanlara ait vakıf mallarının iade edilmesine
karşı gelen yaklaşık 3
bin kişi, Filibe'deki mahkeme binası önünde
gösteri düzenledi. Mahkeme binasının önünden
Filibe'nin merkezindeki
Cuma Camisi olarak da
bilinen Murad Hüdavendigar Camisi'ne yürüyen
göstericiler, camiye taş,
sis ve ses bombalarıyla
saldırdı. Saldırı sonucunda caminin tüm camları

kırıldı. Atılan bir patlayıcı
caminin diş cephesinde
küçük bir yangına sebep
oldu. Buradan Türkiye'nin
Filibe Başkonsolosluğu'na
yönelen göstericiler, Başkonsolosluk görevlileri
aracılığıyla Başkonsolos
Şener Cebeci'ye protestolarını iletmek istediklerini
belirtti.
Bulgaristan Müslümanları vakıf mallarının iadesi için mahkemelere
başvurmuşlardır. Mahkemenin vereceği kararlara
uyacaklarını her zaman
ifade etmişlerdir. Ancak
diğer taraftan Milliyetçi
ve Türk düşmanlığı taşıyan vatandaşlar eylemler düzenleyip Camilere,
Türk Konsolosluğuna,
Bulgaristan Türklerine
saldırıyorlar. Bu durum
Bulgaristan Türklerini tedirgin etmektedir.
Geçen hafta Parlamentoda, seçim propagandası
döneminde, siyasi partiler
tarafından düzenlenen
miting ve toplantılarda ülkenin resmi dilinden farklı
bir dilde propaganda yasağının kaldırılması teklifi
kabul görmedi. Böyle bir
kanunu ise Bulgaristan
vatandaşından başka
hiçbir Avrupalı görmedi.
GERB par tisinden bir
“Türk” milletvekili olan
Vejdi Raşidov bile “Dil
bilmek çok büyük zenginliktir. İngilizce, Çince
veya Türkçe bilmekte
hiçbir kötülük yok. Ancak,
Bulgaristan’da seçim mi-

tinglerinde resmi olan
Bulgar dilinden başka
bir dil kullanılması büyük
bir saçmalıktır. Bu ülkemiz için çok utanç verici
bir durum” diye göğsünü
gere gere böyle açıklamalar yaptı.
Bizler bu ülkede eşit vatandaş olmak istiyoruz.
İbadetlerimizi özgürce
görmek, dilimizi özgürce
kullanmak, kültürümüzü
özgürce yaşatmak istiyoruz. Her Cuma günü yine
hangi camiye saldıracaklar diye tedirgin olmak
istemiyoruz. Her zaman
Bulgarlarla hoşgörü çerçevesinde olmaya çalıştık. Ancak maalesef
onlardan hoşgörü yerine
Türk düşmanlığı gördük.
Sanki bu ülkenin Türk ve
Müslümanlardan başka
bir derdi yokmuşçasına,
tek dertleri bizler olmuşuz. Her yeni parti kurulduğunda bile ilk önce
propagandasını Türkler
üzerinden yapıyor. Ne
kadar Türk karşıtıysan, o
kadar sevilirsin ve partine
oy alırsın.
Bizler ezildikçe eziliyoruz. Bazıları bir Türk gördüğünde canavar görmüş
gibi oluyor. Elinden geleni
yapıp, düşse de bir tekme
ben vurayım diye bakıyor.
Türkler Bulgaristan’da
sadece tütün tarlalarında
ve inşatlarda çalışırsa o
zaman iyi vatandaş oluyor. Bizlerden yönetici,
devlet memuru, bakan,

Kahraman, katılımcılara
1998 yılında Bursa’da
göçmen bir grup Ardinolu vatandaşın hemşeriler
buluşması düzenlemeye
karar verdiğini ve bu girişimin bugüne dek sürdüğünü hatırlattı. Kahraman, “Bizim, Balkan ülkeleriyle kan, can, dostluk
ve kardeşlik bağımız var.
Sevinçlerimizi de, kederlerimizi de paylaşıyoruz.
Eğriderelilerin kalbinde
her zaman sevgi, hoşgörü ve misafirperverlik
duyguları olmuştur” dedi.
Buluşmada Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat konuşma yaptı.
Bursa’daki hemşerileri
candan yürekten selamlayan başkan, Yerel Meclis üyeleri, köy muhtarları
ve iş adamlarının yer aldığı 45 kişilik bir heyetle
buluşmaya katıldıklarını
belirtti.
İlçe çapında gerçekleş-

tirilen büyük projeler hakkında bilgi veren Belediye
Başkanı, Ardino-Şeytan
Köprüsü yolunun yeniden
yapılandırılması ve onarılması, Kartal Kayaları,
Trak Tapınağı ve kasabadaki eski Osmanlı askeri
kışlaları baruthanesinin
restorasyonu ve konservasyonu çalışmalarını örnek verdi. Bununla birlikte
Resmi Murat, ilçe merkezi ve ayrı ayrı yerleşim
yerlerinde devam eden
ıslah çalışmalarından da
bahsetti. Başkan, “Çoğunuzun doğduğu köylere
daha kolay ve rahat ulaşması için yollara asfalt
döküyoruz” dedi.
Kendisi ve Meclis Başkanı Sezgin Bayram adına dernek Başkanı Ahmet
Kahraman’a Ardino’nun
Onursal Vatandaşı unvanı verilen onursal vatandaşlık belgesini sundu.
Güner ŞÜKRÜ

Cebel'de Anadili Coşkusu

Cebel'de ilk defa Anadili Günü kutlandı. Şehir meydanında beklenmedik bir kalabalık önünde, çocuklar,
meraklı seyircileri coşturdu. Tamamen bir Türkçe şiir

şöleni oluştu. Şölene Cebel Belediyesi'nde bulunan
tüm okullar katıldı - Ustren, Mişevo, Rogozçe, şehir
lisesi ve meslek lisesi.
Ustren okul müdürü Hatice öğretmen ve Cebel
lisesinde Türkçe öğretmeni Haşim Semerci'nin ko-

nuşmalarından sonra, programa katılan öğrenciler,
seyircilerin Türkçe şiir, oyun ve dans özlemini giderdiler. Sonunda, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği'nden ve Cebel Belediyesi'nden
hediyeler sunuldu.
Meydanda bulunanların memnun kaldıkları, alkışlardan ve gözlerinden belliydi.
Haşim SEMERCİ
belediye başkanı olduğu
zaman biz kötü insanlar
oluyoruz.
Eğer bir gün kör bir kuyuya düşer ve üzerimize
topraklar atılırsa, çukurdan çıkmanın yolu sırtımı-

za düşen toprağı silkeleyip, bir adım yükselmektir.
Sıkıntılarımızın her biri bir
adımdır. Böylece en derin
kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz.
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BGF’dan Filibe’deki saldırıyla ilgili basın açıklaması
14.02.2014 Cuma günü
Bulgaristan Müslümanlarına yönelik yapılan
Filibe’deki Cuma Camii’ne
saldırı ve Karlova (Karlovo) Belediyesi’nde kabul
edilen “sözde Bulgar soykırımı deklarasyonu” nedeniyle Federasyonumuz
basın açıklaması yapılma
gereğini duymuştur.
Karlova İlçe Belediyesinde kabul edilen sözde
Bulgar soykırımı deklarasyonunda Balkan
Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin Bulgarları katlettiği, bu sebeple
Türkiye’nin özür dilemesi
gerektiğine ilişkin kabul
edilen bildiri, Bulgaristan
Parlamentosu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
ülkedeki diğer ilçe belediyelerin onaylaması için
gönderilmiştir. Bu konuda,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu gerekli
açıklamayı yapmış ve bunun iptal edilmesini talep

etmiştir.
Karlova Belediyesi’nin
kabul ettiği deklarasyon,

yapılmayanın yapılmış
olarak gösterilmesi, tarihi gerçekleri saptırmak,

Edirne’deki Bulgar kilisesi rahibi
Çıkırık, Filibe’deki saldırıyı kınadı
Edirne’deki Bulgar
Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık,
Bulgaristan’daki Cuma
Camisi’ne yapılan saldırıyı, kilisede düzenlenen basın açıklamasında kınadı.
Çıkırık, Kıyık semtindeki kilisede, Balkan
Türkleri Federasyonunun düzenlediği basın
açıklamasında yaptığı
konuşmada, Filibe’de
g e r ç e k l e ş e n o l ay ı
üzüntüyle karşıladığını
söyledi.
Bu tarz hataların tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, olayı
kınadığını ifade eden
Çıkırık, şöyle konuştu:
“Nasıl biz burada kardeş gibi kilisenin onarımında birlikte çalıştık,
nasıl Filibe’de mezarlıklar birlikte yapıldı, nasıl
Edirne Belediye Başkanımız kilisenin adını sokağa verdi, nasıl Edirneliler Bulgaristan’dan
gelen ekipleri canı
gönülden ağırladı...
Bulgaristan’daki arkadaşlara sesleniyorum,
böyle bir olay yaşandığı zaman biz burada
üzülüyoruz. Onları da
buraya davet ediyoruz,
burada nasıl güzellikleri
paylaşıyoruz görsünler
bir daha böyle hatalara
düşmesinler. Kabul edi-

Bulgaristan Cumhuriyeti
vatandaşları arasında kin
ve nefret tohumları ekmek
olduğu gibi dost ve komşu
iki ülke ilişkilerine ciddi bir
zarar vermekten başka bir
davranış değildir.
Yapılan hoşgörüsüzlük ve saygısızlık sadece bununla kalmamış,
14.02.2014 tarihinde Müslümanların mübarek günü
olan Cuma günü, 3.000
civarında ırkçı Bulgar
grup tarafından Filibe’deki
Cuma Camii’ne taşlar,
şişeler ve sis bombası
atılarak saldırılmıştır. Bu
saldırılar Cami’de maddi
hasara neden olurken,
Bulgaristan da or taya
çıkan bu ırkçı atmosfer
Müslümanlarda manevi
tahribata yol açmış ve tedirginlik yaratmıştır. Söz
konusu kalabalık, Camii’ye
saldırmadan önce, Bulgaristan Müslümanlarına
ait vakıf mallarına ilişkin
davanın görüldüğü mahkeme önünde gösteri düzenlemiş, Türk aleyhtarı
sloganlar attıktan sonra
Filibe Başkonsolosluğumuza yürümüştür.
Belir tmek gerekir ki
Müslümanlar başkasına
ait olan malları değil, komünizm döneminde gasp

edilen kendilerine ait malları hukuk yoluyla talep
etmektedirler. Mahkemenin de dünkü duruşmadan
sonra bir ay içinde karar
vereceğini açıklaması bir
o kadar düşündürücüdür.
Umuyoruz ki tarihi Karlova
Kurşunlu Camiinin iadesi
kararı “adaleti temsil eden
mahkeme” tarafından
geçte olsa tarihi gerçekler
göz önünde bulundurularak tesis edilecektir.
Güvenlik kuvvetlerinin
engellemeleri can kaybının yaşanmasını engellese de bu saldırılar
Bulgaristan’daki etnik
barışı ve hoşgörü ortamını dinamitlemektedir.
Provokasyon kokan bu
saldırıların en çok Avrupa
Birliği üyesi Bulgaristan’a
zarar verdiğini düşünmeyenler, unutmamalıdır ki
yüzyıllardır o topraklarda
ülkelerinin birer sadık vatandaşı gibi yaşayan ve
üreten Türk ve Müslümanlar o ülkede demokrasinin
en önemli güvencesi ve
teminatı olmuşlardır.
Umuyoruz ki, başta Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Sayın Rosen Plevneliev,
Bulgaristan Parlamentosu, Bulgaristan Hristiyan
Din Adamları ve sağduyu-

lu Bulgaristan vatandaşları bu çirkin saldırıya sesiz kalmayarak toplumsal
barış, hoşgörü ve adaletin sağlanması konusunda taraf olacaklardır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Yurtta
Sulh, Cihanda Sulh” sözünü kendilerine rehber
edinmiş bir Sivil Toplum
Örgütü olarak bizler dün
olduğu gibi bugün de
daha büyük bir gayret
içinde başta Balkan ülkeleri insanlarının ülkemiz insanları ile dostluğu
ve her alanda işbirliğinin
artırılması konusunda çalışmaktayız.
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.)
olarak yapılan saldırıları
kınıyor, Federasyonumuzun Balkan Türklerinin ve
Müslümanların anayasal
haklarının savunulması
konusunda her zaman
taraf olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz.
Doç. Dr. Yüksel
ÖZKAN
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

İzinsiz Faşizm yanlısı yürüyüş
lemez olan böyle şeylerin tekrarlanmamasını diliyoruz. Bir politika
yapmak istiyorlarsa
bunu parlamentolarda
yapsınlar, cami yada
kiliselerde değil.”
Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Zürfettin Hacıoğlu da, bu saldırının belirli kesimler
tarafından kışkırtıldığı
yönünde izlenim verdiğini söyledi.
Hacıoğlu, bu tar z
olayların barış içindeki
iki ülke ilişkilerine zarar verebileceğini ifade
ederek, “Beklentimiz,
bu olayların daha vahim
sonuçlar doğurmadan,
sonlandırılması, bunun
için de tüm yetkilileri
göreve davet ediyoruz”
diye konuştu.
Cuma Camisi’ne yapılan saldırı
14 Şubat cuma günü
Filibe’nin merkezindeki

Cuma Camisi olarak da
bilinen Murad Hüdavendigar Camisine yürüyen
göstericiler, camiye taş,
sis ve ses bombalarıyla saldırmış, saldırı sonucunda caminin tüm
camları kırılmıştı. Buradan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu’na
yönelen göstericiler,
başkonsolosluk görevlileri aracılığıyla Başkonsolos Şener Cebeci’ye
protestolarını iletmek
istediklerini belirtmiş,
jandarma ve polis, başkonsolosluğu güvenlik
kordonu altına alarak
göstericilerin binaya
yaklaşmasına izin vermemişti.
Camiye saldıran ve
polisle çatışan 5 kişi
72 saat tutukluk cezası
almış, 5 saldırgandan
4’ü ayrıca para cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı

“Bulgaristan’daki faşist hareketin ilham
kaynağı olan General
Hristo Lukov’un ölümünün 71’inci yılı nedeniyle, başkent Sofya’da
izinsiz yürüyüş yapıldı.
Parlamentoda temsil
edilmeyen ırkçı Bulgaristan Milli Birliği (BNS)
partisi tarafından düzenlenen “Lukov Marşı” adlı meşaleli yürüyüşe, aralarında çok
sayıda futbol fanatiğinin de bulunduğu göstericilerin provokasyon
yapmalarının beklendiği gerekçesiyle Sofya
Belediyesi tarafından
izin verilmedi.
A sker i üni fo r malı
Bulgaristan Milli Birliği (BNS) üyelerinin,
Aleksandar Nevski
Meydanı’ndaki Meçhul
Asker Anıtı önünde çelenk koyma girişimi de
polis tarafından engellendi.
Göstericiler, küçük
gruplar halinde General Lukov’un evine doğru yürüdü. Bu sırada
bölgede sıkı güvenlik
önlemleri alındı ve gü-

zergahta polis kordonu
oluşturuldu.
Irkçı sloganlar eşliğinde Lukov’un evinin önüne çelenk koyan göstericiler, ülkedeki iktidar
ortakları Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
ile üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH)
yönelik tehdit içerikli
konuşmalar yaptı.
Yürüyüşün ardından
10 kişi gözaltına alındı.
-General Hristo Lukov
kimdirBulgaristan’da, neofaşizmin en büyük ilham

kaynağı olarak gösterilen General Hristo
Lukov,1935-1938 yıllarında Savaş (Savunma) Bakanlığı yapmıştı. Lukov, daha sonra
ülkedeki aşırı sağcı
gençleri seferber edip
Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurarak, ülkede faşist ideolojinin yayılmasında rol
oynamıştı.
Lukov, Bulgaristan
Komünist Partisi’nin
(BKP) görevlendirdiği
iki kişi tarafından 13
Şubat 1943’te kızının
gözü önünde evinde
kurşunlanarak öldürülmüştü.
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Başkan Hasan Azis, BSP Belediye Meclis
Üyeleriyle 2014 Bütçe Tasarısını Görüştü
Yerli BSP teşkilatının
kulübünde gerçekleştirilen görüşmede partinin
belediye meclis üyeleri
yer aldı. Başkan Hasan
Azis’e, Belediye Mali Müşaviri Valentin İvanov ve
Genel Mühendisi Katya
Mitovska eşlik ettiler.
BSP Belediye meclis
üyeleri, Kırcaalililerle
görüşmeleri esnasında
öne sürülen bütçe tekliflerini dile getirdiler. Başlıca talepleri, sokakların
aydınlatması ve tadilatı,
Vızrojdentsi semtinde
emekliler kulübü açılması, Vızrojdentsi semtinde
spor alanları kurulması,
apartman bölgelerinin
bakımı, Veselçane’de çocuk oyun alanı yapılması,
yaya yolların bakımı oldu.
Görüşme esnasında, yerel yönetimin gençlere
borçlu olduğunu ve onlara
yönelik Gençler Evi programının düzenlenmesi,
sinema açılması, Aydınlar Kulübünün kurulması
gibi talepler de ortaya
atıldı. Belediye Başkanı
yapılan bu tekliflerden
dolayı teşekkür etti ve
: “Görüşme geleneğini

sürdürdüğümüz için sizlere teşekkür ediyorum.
Bütçenin onaylanmaya
sunulmazdan önce kamu
ile geniş çapta tartışılması çok önemlidir. Sokak
aydınlatması ile ilgili sorunlar var, ancak bu sorunlar lamba eksikliğinden
değil, elektrik faturalarını
ödeyebilme sıkıntısından
kaynaklanıyor. Belediye
bu hizmet için her yıl 600
bin leva ödemesine rağ-

men, vatandaşlarımız bu
hizmetten memnun değiller” diye açıklamada bulundu. Hasan Azis’e göre
aydınlatma sisteminin türü
değişmelidir. Var olan aydınlatmanın LED aydınlatması ile değiştirilmesi için
para ayrılması konusunu
Belediye Meclisi önünde
teklif edeceğini de dile
getirdi. Bu tür aydınlatma
işletme masraflarını azaltacağını, sokakların daha

da aydınlanmış olacağını ve elektrik tasarrufu
sağlayacağını da belirtti.
Bunu gerçekleştirmek için
de ESKO anlaşmalı varyantı da kullanılabilir.
Böyle anlaşmalı şirketler, konu ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesinde
harcanan tüm maliyetleri
kendileri karşılayıp tasarruftan elde edilecek paralarla bu yatırımlarını telafi
etmektedir. Müşterileri

nısını yurt dışında yaşayan kendi azınlıklarımıza
da gösterilmesini isteme
hakkımız olmalıdır” diye
konuştu.
“Bu yasa metni çok
saçma ve ben Avrupa
Parlamentosu(AP) Milletvekilliği Seçimi’nde
HÖH’ün aday listesinin
başında Avrupa Liberal
Demokrat Partisi Başkanı Graham Watson yer
alırsa Watson kampanyasını Bulgarca olarak
mı yapmak zorunda olacağını sormak istiyorum.
Avrupa’da nerede görülmüş böyle sınırlama. Bu
yasa metni AB içerisindeki Bulgaristan’ın yüz
karası” diye öfkesini gizlemedi.
Millet vekili Hüseyin

Hafızov, “Sizin anti demokratik tavırlarınıza rağmen ben bir gün
hür olarak demokratik
Bulgaristan’da yaşama
hayalimi gerçekleştireceğim. Bir grup Bulgar
milletvekillerinin baskıcı
düşüncelerine karşı oy
kullandım. Ben hür olmak istiyorum ve bunu
da başaracağım. Hak ve
özgürlükleri için hapislerde yatan, kurşuna dizilen
Bulgaristan vatandaşları
var ve bu yasayla bizi
sınırlayacağınızı düşünüyorsanız şimdiden
söyleyeyim ki, benim her
bir adımı izleyin, çünkü
özgürlüğümün bedelini
ödemeye hazırım. Hiçbir durumda ondan vazgeçmeyeceğim. Sizin
kısıtlayıcı önlemlerinize
rağmen ben hür olacağım ve Osman Kılıç,
İskra köyünden Ahmet
Davutoğlu, Nuri Adalı ve
Ahmet Doğan’ın yolundan gideceğim. Ben demokrasiden yanayım ve
bunun için savaşmaya
devam edeceğim” diye
vurguladı.

Parlamento’da Anadil Tepkisi
1. sayfadan devam
da yasaklayabilir. İç azınlıklarımıza gösterdiğimiz
tavır, yurt dışında yaşayan kendi azınlıklarımızın
görebileceği tavırla aynı
olmalıdır” diye konuştu.
Bu haliyle kabul edilen
yasanın”Bulgaristan’ın
yüz karası olduğunu”
savunan Mestan ko nuşmasında, “Avrupa
Parlamentosu(AP) seçiminde HÖH’ün aday listesinin başında AvrupaLiberal Demokrat Partisi
Başkanı Graham Watson
yer alırsa Watson kampanyasını Bulgarca olarak mı yapmak zorunda?”
sorusunu sordu.
Yo ğun tar tışmaların
yaş andığı oylamada,
HÖH’ün Oreşarski koalisyon hükümetinin kurucu ortağı olan ve işbirliği
yaptığı Bulgaristan Sosyalist Partisi’nden, anadil
sorunu konusunda destek
görememesi nedeniyle
verdiği sert tepkiler sonucu parlamento oturumu
iptal edildi.
HÖH Başkanı Lüt fi
Mestan’ın konuşması:

Parlamento kürsüsünden, “Olumsuz oy kullandım, çünkü bu yasa metni
ayrımcılık yarattığından
başka, Bulgarcayı savunmayıp Bulgarcanın
kullanmasına karşıdır.
Çünkü biraz önce Avrupa
karşıtı bir çoğunluk grup,
Bulgar etnik azınlığı yaşayan başka ülkelere ayrımcılık tavır göstermelerine fırsat verdi. Seçim
kampanyasında başka bir
dil kullanmanın yasaklanmasıyla Bulgar azınlığı
bulunan başka ülkelerin
parlamentolarına, orada
yaşayan Bulgar azınlıklara artık kendi Anadilini
kullanmalarını da yasaklamaları için örnek oldunuz. Çünkü iç azınlıklara
gösterdiğimiz tavrın ay-

için ise, enerji tasarruflu
aydınlatmanın öncesinde
ödedikleri fatura tutarlarını, bu aydınlatmanın mülkiyetini devretme süresine kadar düzenli ödemek
kalıyor.
Vızrojdentsi semtinde
emekliler kulübü açılışı
konusu belediye başkanına vatandaşlar tarafından iletilmiştir. Bu fikrin
henüz gerçekleştirilememesinin sebebi ise burada belediyeye ait uygun
bir yerin bulunmamasıdır.
Başkanı Azis, öne sürülen tüm tekliflere değindi.
Ekonomiyi geliştirecek ve
insanları Kırcaali’de tutacak, sanayi bölgesi için
altyapının oluşturulması,
çevre yolun yapılması gibi
önceliklerini de dile getirdi. 2014 bütçesi yaklaşık
37 milyon leva değerinde

olacak ve bunlardan 13
milyonu belediyenin kendi
geliridir. Mali Müşavir Valentin İvanov: “Tüm vergi
ve ücretlerin maliyeti değiştirilmediğinden ve yeni
kaynakların oluşturulamamasından dolayı yüksek
bir oran beklenilemez”
diye açıklama getirildi.
Bu yıl Operasyonel
Programlar dahilinde
gerçekleştirilecek onaylanmış projelerin toplam
değeri 54 milyon levadır.
Bu projelerin ek maddi
desteği için belediye kendi bütçesinden 2,7 milyon
leva üzerinde ayırması
gerekecek.
2014 yılı Bütçe Tasarısı HÖH belediye meclisi
üyeleri ve Sağ Birlik koalisyon partnerleriyle de
görüşülecek.
Kırcaali Haber

Gabrovo köyünde Anadili Günü kutlandı
Çernooçene (Yeni Pazar) İlçesi Gabrovo (Gabra) köyündeki Hristo Botev İlköğretim Okulunda
düzenlenen etkinlikle 21 Şubat Dünya Anadili
Günü kutlandı. Müzik ve oyun gösterileri içeren
programda çeşitli sınıflardan öğrenciler yer aldı.
Salonu tıklım tıklım dolduran öğrenci, veli ve
konuk olarak Kırcaali Bölge Eğitim Müfettişliği
temsilcisi, bölgeden okul müdürleri ve belediye
çalışanları büyük ilgiyle etkinliği izlediler.
Yetenekli öğrenciler Rodop türküleri söyleyip,
çeşitli skeçler oynadılar, Türkçe şiirler söylediler.
Okul Müdürü Nedret Mehmet, Anadili Günü’nün
kutlanmasının artık okulda gelenek haline geldi-

ğini paylaştı. Müdür, “Temel amacımız çocukların
kendilerinin bu girişimde bulunması için motive
edilmesidir. Bu yüzden şiirlerin, türkülerin ve
skeçlerin büyük bir bölümünü kendileri seçtiler.
Öğretmenler, sadece programın oluşturulması
için yardımcı oldular” dedi.
Uluslararası Anadili Günü UNESCO Genel Kurulu tarafından 1999 yılında alınan kararla 2000
yılından bu yana farklı ülkelerde kutlanmaktadır.
Anadili Günü’nün kutlanmasıyla dünya çapında
dil ve kültürel çeşitliliğin korunması amaçlanmaktadır.
İsmet İSMAİL
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Kırcaali’de Muhteşem Anadili Kutlaması
1. sayfadan devam

rini bekliyor ve diliyoruz.
Velilerden çocuklarını
Anadilini öğrenme konusunda daha fazla duyarlı
olmalarını, Anadillerine
sahip çıkmalarını ve bilinçlendirmelerini bekliyoruz” diyerek herkesini
Anadili Gününü kutladı.
Türkçe’nin dünyada konuşulan 10 dilden biri,
Avrupa ve Bulgaristan’da
da konuşulan ikinci büyük
Anadili olduğuna dikkat
çekti.
Kırcaali ili ilçe belediye
başkanları ve HÖH partisi adına konuşan Ardino
Belediye BaşkanıResmi
Murat, herkesin Anadili Günü’nü kutlarken,
“Aranızda bulunmaktan
son derece mutluyuz.
Taşıdığımız sorumlulukların farkındayız, bizden
olan beklentilerinizi biliyoruz. Ama bugünlerde
Parlamento’da Seçim
Yasası tartışmasında bile
milletvekillerimizin ne kadar zorluklar gördüğünü
görüyorsunuz. Halkımıza Türkçe hitap etmeyi
bile çok görüyorlar” dedi.
Anadilinin mecburi ders
olması için Mecliste destek gerektiğini ifade eden
Sayın Murat, Anadilinin iyi
bilinmesinin çok önemli
olduğunun altını çizdi.
Organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkür
etti.
Batı Trakya Türkleri adına Kırcaalileri selamlayan
Sami Toraman, Anadili’nin
çok önemli olduğuna dikkat çekerek, 40 yıl Anadili
öğretmenliği yapmış biri
olarak eğitim konusunda
hazırladığı bir sunumunu
tanıttı. Bütün toplumlarda
çocuğa en yakın annesinin olduğunu, çocuklar iletişim sağlayan ve
dili annesinin öğrettiğini
vurguladı. Bu yüzden
Anadili’nin sistematiğini kavrayan çocuğun
Anadili’nde düşündüğünü
izah etti. Anadili’nin sadece iyi konuşularak değil,
yazı dili olarak da iyi bilinmesi gerektiğini savundu.
İnsanın kendisini en iyi
Anadili’nde ifade ettiğini
kaydeden Toraman, onu
bilmeden kültürünü ve
her hangi bir alanda kendini geliştiremeyeceğini
belirtti. Ayrıca yaşadığı
ülkede resmi dili de çok
iyi bilmek zorunda olduğunun altını çizdi.
Etkinliğe katılmaktan
memnun olduğunu ifade
eden T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin se-

lamlarını iletti. Türkiye
Meclisi’nden gelen bir heyetten dolayı geceye katılamadığının altını çizerek,
mutlaka Kırcaali’yi ziyaret
edeceğini söyledi.
Sayın Cebeci, “Ana-

var olun!” diyerek, Bulgaristan vatandaşı olarak
Bulgarcanın da çok iyi
öğrenilmesinin şart olduğunu vurguladı. Bunun
Türkçenin ihmal edilmesi anlamına gelmemesi

kadar mücadele etmeye
devam edileceğinin altını
çizdi.
Kırcaali Bölge Eğitim
Müfettişliğinden tebrik
mesajı alındığı bildirildi.
Program, Ömer Lütfi

dili Günü bizim için çok
önemli, çok değerli bir
gün. Ben Türkiye’nin kuzeydoğusundan, Doğu
K ar adeniz b ö l g e sin den bir ailenin çocuğuyum. Benim doğduğum
topraklar Kırcaali’nin
İstanbul’dan olduğundan
3-4 misli daha uzak. Sizin konuştuğunuz Türkçe
Türkiye’nin birçok yerinde
konuşulan Türkçeden İstanbul Türkçesine daha
yakın. Annelerimizin konuştuğu dil aynı dil. Sizin
dilinize sahip çıkmanız
aslında annelerimizin
dillerine saygı duyduğunuz anlamına geliyor.
Hepimizin annelerimizin konuştuğu dile saygı
duyduğumuz anlamına
geliyor. Bu anlamda Türkçeyi buralarda yaşattığınız için, annelerinize vefa
borcunuzu ödediğiniz için
sizlere müteşekkiriz. Dilinize sahip çıkmanız aynı
zamanda öz kültürünüze
de sahip çıkmanız anlamına geliyor. Türkçeyi
yaşattığınız müddetçe
biz bu tür etkinliklerde bir
araya gelebiliriz. Dolayısıyla biz bu etkinliği çok
önemsiyoruz” dedi.
Salonda kalabalığı görünce heyecan ve gurur
duyduğunu ifade eden
Başkonsolos, Anadili
Günü’nün gelecek yıllarda daha büyük kalabalıkla kutlanmasını, Türkçe
okuyan çocukların sayısının artmasını diledi. Bu
konuda yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyerek, emek
veren derneklere, bireylere şükranlarını sundu.
Sayın Cebeci, “Türkçeyi
yaşattığınız için sağolun,

gerektiğini belir terek,
aslında iki dilli çocukların zeka gelişiminin daha
ileride olduğunu paylaştı.
Uzmanların da Anadili
ile resmi dilin aynı anda
öğrenilmesinin başarılı
olduğunu söylediklerine
dikkat çekti. GBTÖD ve
Ömer Lütfi Derneği’ne bu
anlamlı organizasyon için
teşekkürlerini sundu.
Herkesin Anadili
Günü'nü kutlayan Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Anadili’nin
bir insan hakkı olduğunu,
insanın kimliğini dil, din
ve kültürün oluşturduğunu, fakat son zamanlarda
ülkemizde bu hususlarda
sıkıntılar, zorluklar yaşadığımızı belirtti. Geceye
katılan şairlere teşekkür
eden Belediye Başkanı,
onların insanı başka bir
dünyaya götürdüğünü,
fakat bazı gerçeklerin
de olduğunun altını çizdi. Başmüftülüğün vakıf
mallarını iade davalarıyla
ilgili düzenlenen protesto
ve camilere yapılan saldırılara değindi.
Filibe ve Sofya olayları,
25 Şubatta Kırcaali’de de
protesto yapılacağının
duyurulmasından duyduğu endişeleri paylaştı.
Aynı şekilde kültürümüz,
Türkçemiz konusunda da
başarılı olmadığımızı vurgulayarak, kapatılan Türk
tiyatrolarını örnek gösterdi. Ayrıca Anadili’nin
okulda istenildiği şekilde
okutulmadığını, Meclis’in
seçim kampanyasında
Anadili’nin kullanılmamasını kabul ettiğini de
örnek vererek, bütün bu
hususlarda Türk ve Müslüman olarak sonuna

Derneği’nin müzik grubunun sunduğu türkülerle
devam etti. Canlı orkestrası eşliğinde sevilen
solistler Behiye Ahmet,
Dilek Mustafa ve Bayram
Bayram söyledikleri türkü
ve şarkılarla seyircilere
neşeli anlar yaşattılar.
Ayrıca bölgeden şairler
Bayram Kuşku, Durhan
Ali, Mestan Adalı, Haşim
Semerci, Şefika Refik ve
Resmiye Mümün de okudukları şiirleriyle geceye
ayrı bir renk kattılar.
Gecede GBTÖD’nin
Anadili Günü vesilesiyle
düzenlediği geleneksel
kompozisyon yarışmasında ilkokul, ortaokul,
lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere üç
kategoride dereceye giren katılımcıların isimleri
açıklanarak ödüllendiril-

diler. Anadilimizin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
konulu yarışmasına katılan toplam 120 öğrenciyi
tebrik ederek, hepsine
birer kitap hediye edildi.
Yarışmanın gerçekleşmesinde en büyük rolü
öğretmenlerin oynadığına dikkat çeken GBTO
Başkanı Harun Bekir, en
çok yazı gelen Cebel,
Fotinovo ve Çernooçene
okullarındaki Türkçe öğretmenleri Haşim Semerci, Zekiye Hasan ve Hüseyin Ahmet birer eğitim
setiyle ödüllendirildiler.
Stremtsi (Göklemezler)
Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nda
Türkçe Öğretmeni Şirin
Arif, Yarışmanın Öğretmeni ilan edildi ve kendilerine Başkonsolos’un
sunduğu bir hediye ve
teşekkür belgesi verildi.
Birinci grupta Sevim
Çakır birinci, Esra Mümün ikinci ve Aksen Arif
üçüncü oldular.
İkinci grupta Melis Mehmet birinci, Nival Mehmetali ikinci, Şebnem Ömer
üçüncü yeri aldılar.
Üçüncü grupta birinci
yeri Mergüzel Mehmet,
ikinciyi Hayriye Orhan
ve üçüncüyü de Selman
Oğuz kazandılar.
Derec eye girenlere
ödüllerini Başkonsolos,
Kırcaali ve Ardino belediye başkanları, Zürfeddin
Hacıoğlu ve Sami Toraman sundular.
Resmi Murat da ödül
kazanan tüm katılımcılara şair Ali Durmuş’un Yeşil Orman kitabını hediye
etti.
Ayrıca İnsan Hakları
Koruma Derneği Baş-

kanı Kalina Bozeva sivil
toplum örgütleri adına
üniversite öğrencisi Beril Efendioğlu’na özel
bir ödül sundu. Bozeva,
herkesin Anadili Günü’nü
kutlayarak, bu ödülün dilin bir zenginlik olarak korunması gerektiği görüşünde olanlar tarafından
bu yıl ilk defa verildiğini
açıkladı. Tek dilli ülkelerin
olmadığını ve bir ülkede
var olan tüm dillerin birbirine eşit olduğunu söyledi. Bir dilin gelişmesine
katkısı olanın ülkenin dil
kültürüne katkıda bulunduğunu belirtti. “Kültürel
Çeşitlilik Arasında Benim
Anadilim” adında olan bu
yeni ödülün gelecek yıllarda daha çok destek
görmesini umduğunu
ifade etti. Türkçe bilmemesine rağmen okunulan
şiirlerin ne ifade ettiğini
anladığını paylaştı.
Gecede GBTÖD tarafından sürpriz olarak
B a ş ko n s o l o s Ş e n e r
Cebeci’ye düzenlenen
etkinliklere verdiği manevi ve maddi desteğinden
dolayı teşekkür plaketi
sunuldu.
Başkonsolos, bu plaketi Kırcaali’den çok değerli
bir anı olarak saklayacağını ve görev icabı gittiği
tüm ülkelere yanında götüreceğini paylaştı. Sayın Cebeci, “Her zaman
söylüyoruz. Aslında biz
sizlere bütün sınırlamalara rağmen annelerimizin
dilini yaşattığınız için müteşekkiriz. Konuştuğunuz
Türkçeyi ben çok seviyorum. Türkçe bayramınız
kutlu olsun!”dedi.
Bununla kutlama programı sona erdi.

Stremtsi’de Anadili Günü kutlandı

Kırcaali ilçesi Stremtsi
(Göklemezler) köyünde artık dördüncü kez
Uluslararası Anadili
Günü kutlama etkinliği
gerçekleştirildi. Etkinlik,
Ognişte 1944 Toplum
Merkezi tarafından Sveti
Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu ile ortaklaşa düzenlendi. Anadili
kutlamasına, bölge halkı büyük ilgi gösterdi ve
toplum merkezinin bahçesi izleyicilerle doldu.
Toplum Merkezi’nin faaliyetine katılan öğrenciler hazırladıkları zengin
şiir ve müzik programı
sundular. Türkçe skeç ve
oyun gösterilerinin yanı
sıra gitarlarıyla şarkılar

söyleyip, bol bol Türkçe
şiirler okudular. Stremtsi
okulunda Türkçe öğretmeni Şirin Arif, Anadili
Günü münasebetiyle
Kırcaali Bölge Eğitim
Müdürü Saşka Trıpkova
tarafından gönderilen

tebrik mesajını okudu.
Anadili Günü kutlamasına konuk olan Kırcaalili saz ve söz ustası Ali
Emin, yerli halkı sözü ve
müziği kendisine ait türkülerle selamladı.
Kırcaali Haber
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Mestanlı’da Anadili Günü Kutlandı
Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi ile kasabada faaliyet
sürdüren Türk Kültür Sanat ve
Etkileşim Derneği geleneksel
21 Şubat Anadili Günü münasebetiyle Konak Restoranında
kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte resmi konuklar T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Ahmet Keloğlu ve
Kırcaali Vali Yardımcısı Musa
Yusuf’un yanı sıra Momçilgrad
Belediye Başkanı Akif Akif ve
yardımcıları, yerel Meclis üyeleri, çok sayıda öğretmen, veli,
vatandaş hazır bulundular.
Açılışta konuşan Akif Akif,
Anadili Günü’nün önemine dikkat çekerek, programda emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Bulgaristan Türkleri olarak
Türkçe için verilen mücadele ve
şehitleri hatırlatarak, Anadilimizi korumanın boyun borcumuz
olduğunu belirtti. Anadilini iyi
bilmeyen çocuğun Bulgarcayı
da iyi öğrenemeyeceğine dikkat
çekerek, kendini seçtiği meslek
alanında da iyi yetiştirebilmesi
için mutlaka her iki dili de çok
iyi düzeyde bilmesi gerektiğini
kaydetti.
Programın başında, 1999
yılında UNESCO tarafından
21 Şubat’ın Anadili Günü olarak ilan edilmesiyle Anadilinin
önemine dikkat çekmek, doğru öğrenilmesi, kullanılması ve
korunması gerektiği, toplumun
bu konudaki sorumluluğunun
anımsatılması amaçlandığı
belirtildi.
Momçilgrad Türk Kültür Sanat
ve Etkileşim Derneği Başkanı
Nuray Hilmi’nin yönetiminde
hazırlanan programda Türk
folklorundan örnekler sunuldu. Anadili için birçok şiirler
okundu, türküler, maniler söylendi, halkoyunu sunuldu. Ayrıca, manilerle gelin kaynana
atışmasının canlandıran oyun
sahnelendi.
Mestanlı İlahiyat Lisesi’nden
öğrenciler de gerek şiirler gerekse türkülerle programda
yer aldılar. Raven (Yenicuma)
köyünden birkaç öğrenci şiirler okuyarak Anadili ile ilgili
düşüncelerini paylaştılar. Türkçeye mutlaka sahip çıkmamız
gerektiğini savundular.
Geceye Roman asıllı Cengiz
Mihaylov da okuduğu Romanca
bir şiirle katıldı.
Momçilgrad şairlerinden Nevin Sadıkova iki Bulgarca şiir
okurken, Ayşe Hacıhurşid bir
Bulgarca ve özel olarak yazdığı

bir Türkçe şiirini okudu.
Raven ve Nanovitsa okullarında muhasebeci Lütfiye
Ali, Türkçe öğretmeni İsmail
Manafov’u saygıyla anarak,
Anadilimizi sevdirmekte büyük
rolleri olan tüm Türkçe öğretmenleri için güçlü alkış istedi.
Programın sonunda Belediye
Başkanı etkinliği hazırlayanlara
ve katılımcılara teşekkür ederken, gelecek yıllarda bölgedeki
tüm okullarda veya toplum merkezlerinde Türkçe okuyan farklı yaş gruplarından daha fazla
öğrencilerin katılımıyla Anadili
Günü kutlamaları düzenlenmesini arzu ettiğini paylaştı.
Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Ahmet Keloğlu,
Anadili Günü etkinliği için Türk
Kültür Sanat ve Etkileşim Derneği Başkanı Nuray Hilmi’ye
teşekkürlerini sundu. Gelecekte de tekrar görüşme imkanı
olmasını umduğunu ifade ederek, çocukları yetiştiren Türkçe
öğretmenlerine teşekkürlerini
ilettiğini söyledi. Anadili iyi öğrenilmeden, diğer dillerin öğrenilmesinin mümkün olmadığına
dikkat çeken Muavin Konsolos,
“Malum ki, insan Anadili ile düşünür, Anadili ile tasarlar. Dolayısıyla çocukların kişiliğinin gelişmesi ve her ferdin gelişmesi
Anadilinin öğrenilmesine bağlı.
Öğretmenlerimize tebriklerimi
sunuyorum” dedi.
Muavin Konsolos Ahmet Keloğlu ile Vali Yardımcısı programda yer alan tüm çocuklara
ve gençlere birer hediye paketi
sundular.
Daha sonra Belediye Başkanı, Muavin Konsolos’a ünlü ressam Kamber Kamber’in Rodop

kızını resmettiği bir tablosunu
hediye etti.

En son konuşan Kırcaali
Vali Yardımcısı Musa Yusuf,

Belediye Başkanı ve Sayın
Keloğlu’nun Türkçe ile ilgili
sözlerinden sonra söylenecek
pek bir şey kalmadığını ve değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. “Dil sadece dil değildir.
Dil tarihtir, dil kültürdür, geçmişimiz ve geleceğimizdir. Bundan dolayı da UNESCO’nun
koruması altındadır. Uluslararası Dünya Günü’nün anlamı
da budur. Bu yüzden öğretmenlerimizin kıymetini bilmemiz gerekir.
Japonya’da İmparatora sadece öğretmenler boyun eğmek
zorunda değiller. Çünkü öğretmenler olmazsa, imparatorlar
da olmaz” diye konuştu.
Etkinlik, Dernek Başkanı Nuray Hilmi’nin Anadili etkinliği
davetine icap eden herkese
teşekkür ederek, gelecek yıl
aynı vesileyle buluşma dileğinde bulunmasıyla son buldu.

Ardino Camisi’nin Kütüphanesi Yenilendi
Ardino (Eğridere) Camisi kütüphanesinin temelden onarımı yapıldı
ve yeniden donatıldı.
Teknik donanımdan
başka kütüphaneye bir
de bilgisayar hediye
edildi.
Ardino ve Cebel Müslüman encümenliklerinden sorumlu ve yöneten Kırcaali Müftü Vekili Erhan Recep, “Cami
kütüphanesinin acil
olarak onarıma ihtiyaç
duyduğu için yenileme
ve onarım çalışmaları
yapıldı” dedi. Müftü Vekili, kütüphanede 7’den
77’ye kadar dini ve başka konularda kitaplar bulunduğunu
vurguladı. Dini okullarda okutulan İslam tarihi, tefsir, hadis,
akaid kitapları bulunabilir. Ayrıca burada Kur’an-ı Kerim’in

Türkçe Meali ve Bulgarca çevirisi de var.
Erhan Recep, “Kütüphanede
kitaplar başında geçirilen anlar en içten olanlardır. Daima
okuyucularla İslam dininin değerleri ve dinimizle ilgili sorun-

lar hakkında da konuşmaya
hazırım” diye paylaştı.
Caminin bahçesindeki kafeterya yanında bulunan kütüphane hafta için saat 9.0014.00 arası hizmete açıktır.
Güner ŞÜKRÜ
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