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Zorunlu Göçün 25. Yıldönümü Etkinliği
Resmiye MÜMÜN

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Büyükkarıştıran
beldesinde Zorunlu Göçün 25.
Yıldönümü münasebetiyle anma
etkinlikleri gerçekleştirildi. Edirne Balkan Türkleri Federasyonu tarafından Çamlık Festival
Alanında düzenlenen etkinlik,
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
yaşayan on binlerce Bulgaristan
göçmenini buluşturdu. Ayrıca
Bulgaristan ve Batı Trakya’dan
binlerce Türkün katıldığı etkinlikte bu ülkelerden davet edilen
yerel folklor gruplarının yanı sıra
birçok şair, halk ozanı ve ses
sanatçısı da sahne aldı. Anma
etkinlikleri kapsamında Türkan
Bebek Anıtı ziyaret edildi.
Etkinliği onurlandıran resmi
konuklar arasında Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Haskovo
Valisi Kadir İsov, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel
Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza,
HÖH milletvekilleri Hüseyin Hafızov, Mehmet Ataman, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis,
Dobriç Vali Yardımcısı İsmet
Habil, Trakya Üniversitesi Rektörü Dr. Yener Yörük, Lüleburgaz Kaymakamı Cemalettin
Yılmaz, Lüleburgaz Belediye
Başkanı Emin Halebak hazır
bulundular. Ayrıca yurt içinden
ve yurt dışından birçok belediye
başkanı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri,
Bulgaristan’daki gençlik yıllarını cezaevlerinde, kamplarda
geçiren, Türklük için mücadele
eden gaziler de etkinliğe konuk
oldular.
Atatürk büstüne çelenk koyulduktan sonra program şair
ve yazar Mehmet Serbest’in
göçe dair sunumu ve konuyla
ilgili “gözlerimden akan yaşlar
ile yazdım” dediği şiirlerini söylemesiyle başladı. Şair, hala
Türk adlarını geri almayan göçmenlere “Adımız Adına” şiiriyle
seslenerek, isyanını dile getirdi.
Eline alıp öptüğü Türk bayrağının göklerden inmeyeceğini,
ezan sesinin dinmeyeceğini
söyledi. Ardından sahneye çıkan Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Benkovski (Killi) Nikola Vaptsarov Ortaöğretim Okulu öğrenci-

leri Türkçe Öğretmeni Cemille
Hayrullah’ın yönetmenliğinde
anma etkinliğine özel hazırla-

dıkları muhteşem bir şiir dinletisi
sundular, güçlü alkış aldılar.
Kısa bir zaman önce Balkan

Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Başkanı seçilen Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı Zürfeddin

Edirne’nin Yeni Valisi Göreve Başladı
23 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan valiler kararnamesi
ile merkez Valiliği görevinden
Edirne Valiliği görevine atanan
Vali Dursun Ali Şahin Edirne’de
göreve başladı.
İlk kez böylesi kalabalık ve
renkli bir karşılamayla görevine başlayan Vali Dursun Ali
Şahin’in karşılama törenine çok
sayıda bürokrat ve daha önceki
illerde görev aldığı iş adamı ve
yakınları katıldı.

Keşan ilçesinden gelen
özel saz ekibinin çaldığı
müzikler eşliğinde karşılanan Vali Şahin
polis mangasını selamladıktan sonra
Edirne il protokolünü tek
tek selamladı

Hacıoğlu, konukları ve tüm katılanları selamlama konuşmasında günün anlamı ve önemine
değindi. Sadece Bulgaristan’da
değil, Balkanlarda tüm ülkelerde yaşanan göç trajedisinin de
aynı şekilde anıldığını ifade etti.
1989 yılı göçünün en büyük göç
olmasına rağmen aslında göçlerin Rus-Osmanlı Savaşı’nda
başlamış olup tüm Balkan ülkelerinin devlet politikası haline
getirilerek, Balkanlarda büyük
bir etnik temizlik yapıldığını söyledi. Sayın Hacıoğlu, “Zor günlerde bizi bağrına basan Türkiye
Cumhuriyeti devleti ve büyük
Türk milletine minnetlerimizi
sunuyoruz, teşekkür ediyoruz”
diye ifade etti.
Bulgaristan’da Türklük adına
mücadele eden siyasetçileri, sivil
toplum kuruluşları yönetimlerini
tebrik etti. Bulgaristan’da Anadil eğitimi, vakıf mallarının iadesi ve başka insan hakları iade

Devamı 4’de
ve tanışarak bilgi aldı. Birebir
olarak yaptığı tanışma esnasında ilginç diyaloglar yaşayan
Vali Şahin, İl Genel Meclis üyesi
ile girdiği diyalogda tarih dersi
verirken, Merkez bankası müdür
ile tanışması esnasında “burada
merkez bankası var mı ya?Çok
güzel.Merkez bankası her yerde yoktur ha” derken, Dışişleri
Bakanlığı temsilcisi Büyükelçi
ile görüşürken “burada Dışişleri Bakanlığı temsilciliği var mı?”
diyerek bir kez daha şaşkınlık
yaşadı ve son olarak Ticaret
Borsası Başkanı ile girdiği diya-

Devamı 7’de
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Ressam Emel Sezer, Kırcaali’de “Doğa’nın
Çığlığı” isimli resim sergisini açtı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali KRIG Sanat
Galer isi’nde Edir neli
ressam Emel Sezer’in
“Doğa’nın Çığlığı” isimli
resim sergisinin açılışı
yapıldı. Sergi, büyük ilgi
gördü. Etkinlikle, Kırcaali
Belediyesi ve KRIG Sanat Hareketi’nin düzenlediği Çok Kültürlü Şehir
Girişimi kapsamındaki
2014 yılı kültür programı
başlamış oldu.
Serginin açılışında Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu
ve Türk Kültür ve Sanat
Der neği ( TÜRKSA D)
Başkanı Müzekki Ahmet
hazır bulundular.
KRIG Sanat Hareketi
Başkanı Radost Nikolaeva, ressamı ve sergi
açılışına gelenleri selamlayarak, ülkede eşi benzeri olmayan Kırcaali’de
bu yıl 7.kez Çok Kültürlü
Şehir Girişiminin gerçekleştirilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Kısaca ressamı tanıtarak,
serginin Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yardımıyla düzenlendiğini
belirtti. Doğa’nın Çığlığı
isimli serginin Dünyayı
Kucaklayalım sloganı altında gerçekleştirildiğini
kaydetti. Kırcaali’de açılan serginin Bulgaristan’ın
başka yerlerinde de gösterilmesini düşündüklerini açıkladı. Kırcaali
ile Edirne belediyeleri
tarafından desteklenen
bir proje olduğunu belirterek, sanat grupları,
sivil toplum kuruluşları
ve yerel muhtarlıklar arasında işbirliği yapılmasını
hedefleyen başka projelerde olduğuna dikkat
çekti. Çok Kültürlü Şehir
Girişimi programı kapsamında bu ay Kırcaali’den
Türkiye’ye göç etmiş 17
ailenin albümlerinde yer
alan eski fotoğrafların
gösterileceği bir sergi
açılacağını bildirdi. Diğer
açılacak bir serginin ise
başka kıtalarda yaşayan
Kırcaalileri göstereceğini belirtti. 27 Haziran’da
açılacak sergi çerçevesinde 2014 Çok Kültürlü
Kişi ödülü verileceğini de
kaydetti.
Kendini Kırcaali’de konuk olarak hissetmediğini ifade eden Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve

Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu
da Galeri’de bulunanları
selamladı. KRIG Sanat

natçı, “Kırcaali’ye ilk defa
geldim ve inanın çok sevdim. Biraz gezme imkanı
buldum ama ben aynı

almışlardır”. Kırcaali ve
halkı için şunları kaydetti:
“Kırcaali’de çok sıcak karşılandım. Bu çok hoşuma

Hareketi’nin ekibi ile işbirliği yapmaktan memnun
olduğunu paylaştı.
Ressam ve konuklara
Hoşgeldiniz diyen Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, KRIG Sanat
Hareketi ile ortak gerçekleştirdikleri Çok Kültürlü Şehir Girişiminin bu
yıl 7.kez düzenlendiğine
dikkat çekerek Kırcaali’de
önemli bir olay haline geldiğini ifade etti. Bunun girişimin geliştiğine işaret
olduğunu belirterek, Çok
Kültürlü Şehir Girişiminin
aslında en çok Kırcaali’ye
yakıştığını söyledi. Şehrin çok etnik ve kültürel
özelliklerinin günlük hayata da yansıdığını kaydederek, bu yüzden Çok
Kültürlü Şehir Girişiminin başarılı olduğunun
altını çizdi. Çok Kültürlü
Kişi ödülü sadece KRIG
Sanat Hareketi’ne ait bir
girişim olup ve sahibinin
de bu kuruluş tarafından
belirlendiğini vurguladı.
Son yıllarda Türkiye ve
özellikle de Edirne ile
ortak projeler gerçekleştirildiğini ifade ederek, devam etmesini umduğunu
belirtti.
Açılışta Belediye Başkanı ve diğer konuklara
teşekkür eden Emel Sezer, KRIG Sanat Galerisi
ekibinin gösterdiği misafirperverlikten dolayı
ve sergide emeği geçen
herkese şükranlarını sundu. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr.
Esma Gündoğdu’nun çabalarıyla bu şehirde sergi
açtığını belirten ressam,
dernek başkanına özel
teşekkürlerini sundu. Sa-

zamanda fotoğrafçıyım
ve en yakın zamanda buraya gelip fotoğraflamak
da istiyorum. Burada bir
fotoğraf sergisi de görürsünüz” dedi. Daha sonra
Kırcaalilere sergisini tanıttı.
Açılıştan önce Emel
Sezer, Kırcaali Haber’e
sergisini şöyle tanıttı:
“Bu sergiyle küresel sorunu, yani doğanın yok
oluşunu anlatmaya çalıştım. Sergi aslında 54
ç alışmadan oluşuyor
ama ben 44’ünü getirdim. Diğerleri çok büyük
boyutta olduğu için onları
getiremedim. Bu sergide
belirli bir öykü anlatılıyor.
Önce insanlar doğayı yavaş yavaş yok etmeye çalışıyor. Daha sonra doğa
insanları yok ediyor. Ama
doğa bunu yaparken çok
da hoşlanmıyor aslında, bunu mecburiyetten
yapıyor. İnsanlara yok
oluşunu bir şekilde geri
gönderiyor. Tekniği de
su bazlı boyalarla yaptım. Bazen doğal boyalar
kullandım. Mesela, kahve, çay, bazı baharatları
kullandım. Daha sonra
bunlar rapido kalemi ile
binlerce çizgiden oluşan
çalışmalarım. Bu sergiyi
daha önce Yunanistan’da
ve Türkiye’nin birkaç şehrinde açtım. Gelenler,
burada doğanın çığlığını
duyduğunu söylüyor. Bu
mesajı insanlara verdiysem ne mutlu bana.
Farkındalığımız artarsa ondan sonra doğayı
tamamen yok olmaktan
kurtarabiliriz diye düşündüm, onun için bu mesajı
vermek istedim. Umarım gelenler bu mesajı

gitti. Bu güzelim Rodop
şehrine Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Dr. Esma Gündoğdu’nun
vasıtasıyla geldim. Bugün
Kırcaali Barajı’nı gezme
imkanım oldu. Açıkçası
Kırcaali’yi çok beğendim.

Bundan sonra da her zaman gelmek isterim. Aynı
zamanda ben fotoğrafçıyım. Gelip burasını özel
olarak fotoğraflamak istiyorum. Buraya gelmemin sebebi de doğanın
yok oluşunu bir şekilde
insanlara farkındalığını
arttırmak. Yani sergiye ne kadar çok kimse
gelirse, o kadar iyi diye
düşünüyorum. Sergi iki
hafta burada kalacak,
umarım daha çok kişiye
hitap eder diye düşünüyorum. Kırcaalilere sıcak
karşılanmamızdan dolayı
çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonra buraya
sürekli geleceğim”.
Emel Sezer, Edirne doğumlu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.
Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptı. Yurtiçi ve
yurt dışında altı kez kişisel sergiler açtı ve birçok
karma sergilere katıldı.
“Doğa’nın Çığlığı” isimli
resim sergisi Bulgaristan
ilk olarak sergilendi. Bir
eseri Edirne İlhan Ko-

man Resim Heykel Müzesine kabul edildi.
Fotoğraf Sanatı ile de
uğraşmakta. Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği
(UPI) üyesi, Sille Sanat
Sarayı Üyesi, FIAP En iyi
Fotoğrafçı rozeti sahibi.
Ulusal ve Uluslararası
yarışmalarda 42 fotoğrafı ödül ve sergilemeye
layık görüldü.
Edirne Valiliği’nin hazırladığı Liseler Arası
Fotoğraf Yarışması’nda
jüri üyesi ve “Akademi
Rumeli” projesinde Sanat Koordinatörü olarak görev aldı. Edirne
Belediyesi’nin düzenlediği “Selimiye” konulu
resim yarışmasında jüri
üyeliklerinde bulundu.
Uluslararası fotoğrafçılar buluşması UPI 2’nci
fotoğraf festivalinde ve
2013 yılında Sille Sanat
Sarayı üyesi olarak Çin
Fotoğraf Federasyonu
davetli listesinde yer aldı.
Resim ve fotoğrafın bir
araya gelişiyle oluşacak
projeler üzerinde çalışmakta.

Hak edilmiş bir hediye
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
uzun yıllar spor alanında

da daima doğup büyüdüğüm yerleri özlüyorum.
Başkanın hediyesi çok gü-

Ardino Su ve Kanalizasyon Şirketi’nde yönetici
olarak görevde bulundu.

faaliyet göstermiş Yalova
şehrinde yaşayan Rafet
Koru’ya yerli ressamlardan Angel Bankov’un bir
resim tablosunu hediye
etti. Tabloda Rodop kasabasındaki eski sokaklara
yönelik anılar ve nostalji
uyandıran bir çarşı manzarası görüntülenmiştir.
H e d i ye i ç i n t e ş e kkür eden Rafet Koru,
Ardino’dan hareket etmeden önce, “Artık 35 yıldan
fazla Türkiye’de yaşasam

zel bir sürpriz oldu. O, çok
alçak gönüllü biri” dedi.
Rafet Koru, 1948 yılı
Byal İz vor köyü do ğumlu. Çocukluk yılları
Ardino’nun Kabakçılar
Mahallesi’nde geçti. Plovdiv (Filibe) şehrinde eski
Tarımsal Mekanizasyon
Okulu’ndan mezun oldu.
Yıllarca Gorubso Madan
şirketinde spor eğitmeni
olarak çalıştı. Eski APK
Ardino Şubesinde Spor ve
Turizm Bölümü Müdürü,

1978 yılında Bursa’ya
göç etti. Şu anda
Yalova’da yaşayan Rafet Koru, Devlet Su İşleri
şirketinde teknik uzman
olarak görevde bulunuyor.
Yalova İlçesinde bir masa
tenisi kulübünün menajeri
ve Yalova BAL-GÖÇ eski
Başkanıdır. Her baharda
Rafet Koru, Ardino’nun
park ve bahçelerini süsleyen Türkiye çiçekleri
getiriyor.
Güner ŞÜKRÜ
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Dilbilimci Dr. Metin Yurtbaşı, Kırcaali’de dernek başkanlarıyla görüştü
Resmiye MÜMÜN
İstanbul’dan Dr. Metin
Yurtbaşı 6 Haziran’da
Kırcaali Ömer Lüt f i
Derneği’ni ziyaret etti.
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet ile görüşen Dr.
Yurtbaşı, Bulgaristan’da
Türkçe ile ilgili çalışmalar
yapan tüm dernek yöneticileri ve şahıslarla tanışıp
ileride Türkçenin daha
kolay öğrenilmesinde
katkı sağlamak istediğini
paylaştı.
Derneğin kütüphanesine
Çağdaş Türkçe Sözlük,
Sınıflandırılmış Deyimler
Sözlüğü ve Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü
kitaplarını hediye etti.
Türkiye’de yapılan bir
uygulamayı örnek vererek, bu sözlüklerin çeşitli
sponsorların sayesinde
bastırılıp halka ücretsiz
olarak dağıtılabileceğini
söyledi.
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı
ve aynı zamanda Kırcaali Haber gazetesi sahibi
olan Müzekki Ahmet, derneklerin Türkçe ve Türk
kültürü ile ilgili yürüttüğü
çalışmaları tanıttı. Anadili
ile ilgili sorunlara değindi.
Geçen yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın desteğiyle
yürütülen bir proje kapsamında Kırcaali bölgesinde
üç ay süren kampanya
sonucunda yeni 1000 çocuğun Anadilleri Türkçeyi
okumaya başladıklarını
paylaştı. Böyle projelerin
devam edilmesi gerektiğini belirtti.
Dr. Metin Yurtbaşı, ziyaretiyle ilgili Kırcaali
Haber ‘e şöyle konuştu:
“Temel eğitimim İngiliz
Dili ve Edebiyatı. Daha
sonra Londra’da dilbilim
okudum ve Türkiye’de
dilbilim üzerine doktora
yaptım. Bununla birlikte
dilbilimin bir unsuru olan

halkbilim, ikisinin ortak
kesiştiği paremiyoloji

dilini okumalarını isterse,
devlet yardımcı oluyor.

vardır. Ben bu yaklaşımı
Türkçe öğretmenlerine

aktarıyorum. Yaptığım
topantılarda arkadaşlarımıza bu unsurlardan
bahsediyorum. Kavram

Türkçe öğretmeni olacak
arkadaşlara aktardığım
birçok dilbilimsel unsurları buradaki meslektaşlarıma ve öğrencilerine de
aktarmak istiyorum. Bir
dilbilimci olarak buradaki
annelerin, babaların, çocukların ve onlara Türkçe
öğreten kişilerin modern
teknolojiden nasıl istifade
edeceklerini onlarla paylaşacağım. Ayrıca yazmış
olduğum kitapları da tanıtmış olacağım. Bu konuyu
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Harun Bekir
ile görüşeceğim. Başka
bir proje daha var. Türk
atasözlerini dünyaya yayılması için Kültür Bakanlığından destek alıyorum.
Bunun Bulgarca ayağı için
konsolosluğumuzdan destek sözü aldım. Türkçeye
meraklı Bulgarların, akademisyenlerin veya Bulgarcası iyi olan Türklerin

kitap sayesinde Bulgarlar,
Türklerin atasözlerini öğrenmiş olacaklar. Dolayısıyla Bulgarlarla Türkler
arasındaki diyaloğu biz
böyle sağlayacağız. Böyle
ortak projeler konusunda
biz Türkiye olarak kendimizi borçlu hissediyoruz.
Siz buradasınız ama yalnız değilsiniz. Buradaki
güçlükleri biliyoruz, hepimiz adına burada bir
mücadele veriyorsunuz”
dedi.
Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği’nden sonra Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği
Başkanı Harun Bekir ile
ortak projeler konusunda görüştü. Bununla ilgili
derneğe Sınıflandırılmış
Kavramlar Sözlüğü kitabını hediye etti.
Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği’nden önce Bölge
Müftülüğünü ziyaret edip,
Bölge Müftüsü Beyhan

atasözü araştırma bilimi
konusunda 40 yıldan beri
çalışmalar yapıyorum.
Bunlardan Türk atasözlerinin İngilizce olarak ve
dünyaya tanıtılması çalışması, daha sonra 20 değişik dile yansıdı. Dilbilimin
konusu dilin kullanıldığı
bütün iletişim vasıtalarını
bilimsel olarak incelemektir. Bunun içerisinde bir dilin öğrenilmesi, anadilinin
öğrenilmesi, başkalarına ikinci dilin öğretilmesi veya dil öğrenimdeki
yöntemlerin geliştirilmesi,
özellikle dilin içerisindeki
kelimelerin çok çabuk bir
şekilde kavranmasıdır.
Gördüğüm kadarıyla Bulgar hükümeti buradaki
Türk çocuklarına anadillerini iyi öğrensinler diye
bir gayret içerisinde değil.
Olsa olsa Türkler, dernekler veya Türkiye’deki bazı
kurumlar Bulgaristan’da
yaşayan çocukların anadillerini unutmasınlar diye
arzu içinde olurlar ama
bununla ilgili yaptırım
gücümüz çok fazla yok.
Sadece kişisel bir tercihe dayalı oluyor. Anne ve
babalar çocuklarının ana-

Mevcut durum çocukların
lehine gelişmiyor. Bulgar çocuklarıyla rekabet
etmek isterlerse, matematikle, Bulgarca ile ilgili
yoğunlaşmaları gerekir
ki Bulgar çocukları kadar
Bulgarca öğrensinler ve
o konuda da ilerlesinler.
Bu arada da ihmal ediyorlar Türkçelerini, Türk
kültürünü. Türk kültürü
onların benlikleri demek,
Türklükleri demektir. Yurt
dışındaki çocukların anadillerini öğrenmesi dilbilimin fonksiyonlarından
bir tanesi olduğu için ben
buradayım. Madem ki, ev
sahibi devlet öğrencilerimize rahat bir biçimde
kendi dillerini, kültürlerini
öğrenme imkanı vermiyor
ve kısıtlıyor, o zaman biz
mevcut olan imkanlarda,
kısıtlı zaman içerisinde
teknolojiden istifade ederek, acaba daha fazla
nasıl istifade ederiz diye
çalışma yapacağız. Öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmesinde özel
yöntemler vardır. Kavramsal bir yöntemle daha çok
sayıda kelimelerin öğrenileceği özel bir yaklaşım

altında kelimeler, deyimler daha kolay öğreniliyor.
Zamanı az olan kişilere
daha çok malzeme bu ve
benzer yöntemlerle öğretiliyor. Benim Türkiye’de
üniversitelerde okuyan

desteği ile bu projeyi gerçekleştireceğiz. Türk Atasözleri kitabının 20 değişik
dilde versiyonu var. Onun
Bulgarcasını hazırlıyoruz.
Bunun için herkesin katkısına ihtiyacımız var. Bu

Mehmet ile görüştüğünü
paylaşan Dr. Yurtbaşı,
Kırcaali’ye gelmezden
önce de Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci‘yi de ziyaret
ettiğini paylaştı.

Yeni ders yılında 5.sınıflara
Yunanistan Büyükelçisi Dimostenis tam gün eğitim uygulanacak
Stoidis, Başmüftülüğü ziyaret etti

Yunanistan Cumhuriyetinin Sofya Büyükelçisi
Dimostenis Stoidis, göreve başlamasından bu
yana ilk kez Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğünü ziyaret etti. Üst düzey diplomatı makamında
kabul eden Başmüftü Dr.
Mustafa Hacı, “ İnsanın
manevi huzura erişmesi
için dinden başka bir alternatif yok. Din, demokratik değerlere aykırı olmaksızın devlet yapısının
temelindeki demokrasi
modelinde önemli bir yer

almaktadır” dedi.
Kendi tarafından Yunanistan Büyükelçisi de,
“Şüphesiz, demokrasi
farklı dini toplulukların

barış içinde
yaşamaları
ve gelişmeleri için uygun koşullar
o lu ş tur ur ”
dedi.
Dini önderle Büyükelçi, din ile
demokrasinin bireyin
ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde birbirini tamamlayan sistemler
olduğu konusunda hemfikir oldular.

Eğitim Bakanlığı’ndan,
yeni eğitim öğretim yılında devlet ve belediye okullarında okuyan
5.sınıf öğrencileri için de
tam gün eğitim programı
uygulamaya gireceği bildirildi. Bu tür eğitim velilerin arzusu ve okullarda
gerekli hijyenik koşulların
mevcut olması taktirinde
uygulanacak.
Bakanlıktan yapılan
açıklamada, aşamalı
olarak tam gün eğitim
süreci uygulanması, öğrencilerin okuldan erken
ayrılması, öğretimin ka-

litesinin düşmesi ve aile
ve okul dışındaki enformel grupların etki gücünün artmasına ilişkin.
Bulgaristan’da okullarda
mevcut bazı olumsuz
olayların ve sorunların
üstesinden gelinmesine
yardımcı olacağı belirtiliyor.
Bununla birlikte çocuğun ikinci bir öğretmenle çalışması alternatif bir
eğitim iletişim tarzı ile
tanışmasına olanak sunuyor. Bu iletişim tarzı
onun okulda aldığı eğitim ve sergilediği perfor-

mans açısından büyük
önem arz edebilir.
Ta m g ü n e ğ i t i m i n
5.sınıfta okuyan yaklaşık
22 300 öğrenciyi kapsaması öngörülmektedir.
Bu sayıda merkezi okullarda eğitim gören İnsan
Kaynaklarının Gelişim
Programı kapsamında
finanse edilen öğrenciler dahil değildir. Tam
gün eğitimin 5.sınıflarda
uygulanması için gerekli
kaynaklar Eğitim Bakanlığı bütçesinden sağlanmaktadır.
Kırcaali Haber
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Zorunlu Göçün 25. Yıldönümü Etkinliği
1. sayfadan devam
edilmedikçe Bulgaristan’ın
demokrasi sürecini tamamlamış olmayacağının altını çizdi. Son 5 yılda
Bulgaristan’daki Türk sivil
toplum kuruluşlarının aktif çalışmaları sayesinde
Türkçe okuyan çocuk sayısının son 2 yılda yüzde
42 arttığını örnek vererek,
yöneticilerini kutladı. Bulgarlaştırma süreci politikasını kınama bildirgesinin
iptaline yönelik girişimde
bulunan Ataka partisini ve
destekleyen Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
üyelerini kınadıklarını vurguladı.
Bulgaristan Türkleri Gazileri adına konuşan Sabri
Mehmetali, zorlu günlerde
mücadele veren tüm gazi
ve şehitlere minnet ve
şükranlarını ifade ederken, şehitlere rahmet dilediğini ifade etti. Gazi, “Biz
büyük bir ulusuz ve öyle
kalacağız, Balkanlarda
biz bekçiyiz!” dedi. Tüm
Bulgaristan Türklerine
ve dernek başkanlarına,
“Hak ve Özgürlük Hareketi partimiz olduğu sürece,
birlik ve beraberlik içinde
olduğumuz sürece biz yıkılmayız” diye seslendi.
Selamlama konuşması
yapan Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Bulga-

ristan Türklerinin yaşadıkları zor günlerin tekrarlanmaması için anma
etkinliği düzenlendiğinin
altını çizdi. Kendisinin de
göçmen olduğunu belirten
milletvekili, HÖH partisi
temsilcilerinin Bulgaristan
meclisinde Türklüğün korunmasına yönelik verdiği
mücadelen dolayı teşekkür etti, başarılar diledi.
Bulgaristan Türklerinin
birlik içinde olmaları gerektiğine dikkat çekerek,
birlikten güç doğduğunun
altını çizdi.
Konuşmasıyla büyük ilgi
çeken Burgas Milletvekili
Hüseyin Hafızov, bu duygulu anlarda 1989 yılında
Bulgaristan Türklerine kapıları açan rahmetli Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut

Özal’ı rahmetle andığını
ifade ederek, her zaman
Türkiye’yi anavatan olarak bildiğimizi kaydetti.

manlık davasında mücadele eden 4 kişinin ismini
zikrettiğini, fakat şu anda
olsaydı yalnız onların de-

ifade ederek, 1989 göçünün bir zulmün sonucunun
göçü olduğunun altını çizdi. İnsanlık dışı, çağ dışı

Bulgaristan’da Türklerin
ve Müslümanların hak ve
özgürlüklerini savunan
tek partinin HÖH olduğunu vurgulayarak, “Keşke
diğer partiler de bizim
demokrasi dilimizden anlasa” dedi. Milletvekili olarak ilk yaptığı çalışmalarının vakıf mallarının Başmüftülüğe iadesine ilişkin
olduklarını paylaşarak,
farklı çevrelerden kendisi
hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade
etti. Milletvekili dokunulmazlığı olduğu için dava-

ğil, yüzlerce, binlerce şehit ve gazilerin teker teker
isimlerini zikretmek istediğini ifade etti. Çünkü şu
anda Bulgaristan’da kazanılmış demokrasi platformunun onların sayesinde olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin 1989 yılından
sonra da Bulgaristan
Türklerini unutmadığını ve
sahip çıkmaya devam ettiğini kaydederek, zorunlu göçü hicret olarak kabul ettiğini ve her zaman
Türkiye’ye güvendiğimizi
dile getirdi. HÖH partisinden seçilen Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin
bir Türk olarak aslında
Türkiye’deki Türklerin de
haklarını savunduklarına
dikkat çekti.
Etkinlikte Edirne Trakya
Üniversitesi Rektörü Dr.
Yener Yörük de selamlama konuşması yaptı.
Organizasyondan dolayı
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Zürfeddin
Hacıoğlu’nu tebrik ederek, emeği geçen herkese
teşekkür etti. 1950 yılında
Türkiye’ye göç eden bir
ailenin çocuğu olduğunu
paylaşan Yörük, bizzat
göçü yaşadığını ve en iyi
bilenlerden biri olduğunu
ifade etti.
Sayın Yörük, “Bizim
elimizden hiçbir kötülük
gelmedi, ama Viyana’dan
Ural Dağlarına kadar 200
bin camimiz yıkıldı, bunu
da hiçbir zaman unutmamamız lazım” dedi.
Trakya Üniversitesi olarak Bulgaristan’da Türkçe
Bölümü olan üniversitelerle iyi ilişkiler içerisinde
olduklarını ve daha iyi
işbirliği yapılmasını arzu
ettiklerini dile getirdi.
En son konuşan HÖH
Başkan Yardımcısı Ruşen
Rıza, bir yandan mutlu, bir
yandan hüzünlü olduğunu

olay olarak nitelendirdiği
isim değiştirme kampanyasının aslında Bulgaristan Türklerini birleştirdiğini
ifade etti. O günlerde kurulan Bulgaristan Türkleri
Tük Kurtuluş Harekatı’nın
önderliğinde 1985 yılının
Mayıs ayında 180 binden
fazla Türkün sokaklara

lar açılmadığını söyledi.
“Buna rağmen biz yılmayacağız, korkmayacağız,
mücadelemize devam
edeceğiz” diye konuştu.
Bugün Türk Müslüman
olarak Bulgar Meclisinde
verdiği mücadelenin şehitler ve gaziler sayesinde
olduğunun altını çizerek,
şehitleri rahmetle andığını ve gazilere minnet ve
şükranlarını sunduğunu
dile getirdi. Sayın Hafızov,
“Bundan dolayı bir milletvekili olarak korkmaya
hakkım yok. Sizden aldığım güçle hiçbir konuda
taviz vermemek üzere bu
davayı devam ettirmeye
kararlıyım” dedi. Birkaç ay
önce Meclis’te yaptığı bir
konuşmasında 1945 yılından beri Türklük, Müslü-

döküldüğünü ve Bulgarlaştırma sürecine Hayır
dediğini hatırlattı. Komünist rejimin zorladığı göç
ile Bulgaristan Türklerinin
parçalandığını belirten siyasetçi, kendisini ancak
Türkiye’de bir bütün olarak hissettiğini paylaştı.
Sayın Rıza, “ Yarımız
Bulgaristan’da, yarımız
Türkiye’de. Biz burada
bütünüz. O yüzden birlik
içinde olmamız lazım.
Yapılacak çok iş var. Biz
25 yıldır Bulgaristan’ın
siyasi hayatında mücadele veriyoruz ama hala
bugün Bulgaristan’da
ben böyle serbest Türkçe konuşamıyorum. Yasaklar var” diyerek, HÖH
Başkanı Lütfi Mestan’ın
Yablanovo’da yaptığı konuşmasından dolayı aldığı cezayı hatırlattı.
Vakıf mallarının iadesi, Türkçe eğitimi, folklor
ve kültürümüzü yaşatma
konusunda çalışmalar
yapılması gerektiğine dikkat çekerek, sivil toplum
örgütlerine ve Türkiye’ye
büyük görevler düştüğünü vurguladı. “Gelin
bizim toprağımızda Türk-

çemizi, örf ve adetlerimizi
yaşatalım” diye seslendi.
Bulgaristan Türklerinin
en zor günlerinde sahip
çıkan Türkiye devletine, Türk halkına, Türk
belediyelerine ve Türk
sivil toplum kuruluşlarına şükranlarını sundu.
Konuşmasının sonunda
HÖH Onursal Başkanı
Dr. Ahmet Doğan, HÖH
Başkanı Lütfi Mestan ve
tüm Bulgaristan Türklerinin selamlarını da ileten
Sayın Rıza, Türkiye’deki
vatandaşların seçimlerde
verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, gelecek seçimlerde de destek beklediklerini ifade
etti. Zorunlu göçü anma
etkinliklerine davet edilip
de katılamayan Kırklareli
Milletvekili Turgut Dibek,
Tekirdağ Milletvekili Dr.
Candan Yücer, Edirne
Belediye Başkanı Recep
Gürkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu tarafından alınan
tebrik mesajları okundu.
Anma etkinlikleri programı şiir, müzik ve folklor
gösterileriyle devam etti.

Bulgaristan Bilimler Akademisi,
İÜ Rektörü Söylet’e Fahri
Doktora Unvanı Verdi
Bulgaristan Bilimler Akademisi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof.
Dr. Yunus Söylet'e "Fahri
Doktora" verdi.
İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, bilimsel ve
yöneticilik kariyerindeki
başarıları, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğindeki çabaları, bilimin
gelişimi ve inovasyonları
noktasındaki katkılarından dolayı Fahri Doktora
unvanına layık görüldü.
İÜ Rektör Prof. Yunus Söylet, düzenlenen
törende Fahri Dokto ra Belgesi'ni Bulgaristan Bilimler Akademisi
Başkanı Akad. Stefan
Vodenicharov'dan aldı.
Bulgaristan Bilimler Akademisi cüppesini giyen
Prof. Dr. Yunus Söylet,
törendeki konuşmasına
aldığı ödülden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek başladı ve sözlerine
şöyle devam etti:
"Fahri Doktora ile ödüllendirildiğim ve bu ödülü
böyle saygın ve seçkin
bir akademik grubun üye-

lerinden aldığım için şeref
ve onur duyuyorum. Kökleri Balkanlarda olan bir
ailede doğmuş olduğumdan dolayı bu ödülü burada almanın benim için
özel bir mutluluk kaynağı
olduğunu ifade etmek isterim. Yakın geleceğimizi
sağlam temellerle inşa
etmek için bu dünyanın
ortak güzel bir parçası olmak bize önemli bir imkan
sağlıyor. Yüksek öğretim
alanında olduğumuz için
diğer eğitim kurumlarından çok daha fazla sorumluluğa sahibiz. Çünkü
farklı insanlar, farklı toplumlar ve kültürler arasındaki en sağlam köprü bir

tek bilim ile kurulur. Bunun
için çaba göstermeli ve
çalışmalıyız".
Törene, Türkiye Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, 2008-2012 yılları arasında Bulgaristan
Bilimler Akademisi Başkanlığı yapmış olan Prof.
Nikola Sabotinov, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim
Üyesi Blagovest Sendov
ve çok sayıda öğretim
üyesi katıldı.
Tören sonrasında İÜ
Rektörü Prof. Dr. Yunus
Söylet onuruna Türkiye
Sofya Büyükelçiliğinde bir
yemek verildi.
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Teklas Bulgaristan Şirketi’nin 10.Kuruluş Yılı
Te k las H o l din g’in
Bulgaristan’da kurduğu Teklas Bulgaristan
şirketinin 10.kuruluş
yılı Kırcaali’de kutlandı.
Teklas Holding, dünyanın dev otomobil şirketlerinin ürettiği tüm
büyük marka otomobillerin soğutma sistemleri için kauçuk ve
plastik parçalar üretimi
yapıyor.
Kutlama töreninde
Teklas Holding Kırcaali
temsilcisi Georgi Georgiev, yüzlerce işçiye şirketin kuruluşunu anlattı. On yıl önce Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’in kendisini
davet ederek, bir Türk

yatırımcısı temsilcisiyle
görüşmesini ve ilçede
iş yerleri açılması so-

rumluluğunu üstlenmesini rica ettiğini paylaştı. Birçoklarının karam-

sar olmasına rağmen,
Yerel Meclis’in arazi
satılışına dair karar

Teklas, Kırcaali’de üçüncü fabrikasının
kapılarını Ağustos’ta açıyor
Teklas Holding Genel
Müdürü Nabi Anıl, düzenlenen basın toplantısında Teklas Bulgaristan
Şirketi’nin Kırcaali’de kurduğu üçüncü fabrikanın
Ağustos sonunda devreye gireceğini bildirdi. İşçi
sayısının 900’dan 1200’e
artacağı, önümüzdeki yılın ortasında ise 1 500’e
çıkacağını paylaştı. Yeni

üretim tesisine yapılan
yatırımın 30 milyon avro
olup, Holding’in Kırcaali’ye
toplam yatırımı 70 milyon
avroya ulaşacak.
Sayın Anıl, “1971 yılında kur ulan Teklas
Holding, Türkiye’de 6,
Bulgaristan’da 3, Rusya
ve Çin’de 1’er olmak üzere
toplam 11 fabrikaya sahip.
Bulgaristan’daki fabrikaları en büyük. Avrupa’da
her ikinci araç Teklas’ta

üretilen araba parçası
sayesinde hareket ediyor.
Şirket, araçların soğutma
sistemleri için kauçuk ve
plastik parçalar üretimi
yapıyor. Tam bir soğutma
sistemi de üretmektedir.
Elektrik motorlarının soğutma sistemleri üzerinde
de çalışılan yenilikler birimi var. 2014 yılında holdingin cirosu 220 milyon

avro, Teklas Bulgaristan’ın
ise 65 milyon avro” diye
açıklamada bulundu.
Genel
Müdür,
Bulgaristan’ın yatırım için
iyi bir yer olduğunu vurguladı. Nabi Anıl, “Burada
vergiler düşük. İşçilerin
mesleki yeterlilikleri sorunu var. Yerel mesleki
okul ve üniversitelerde
okuyan öğrencileri işe
hazırlamak üzere şirkette
staj yapmaları sağlanıyor.

İşçiler fabrikada getirilen
disipline zor alışıyor ve
bu yüzden işten ayrılanlar da oluyor. Oysa bizim
Bulgaristan’daki fabrikalarımızda en az çalışılıyor”
diye altını çizdi.
Teklas'ın Kırcaali bölgesine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, “Son yüzyıl

içerisinde bu kadar az
zamanda, bu kadar fazla yatırım yapan ve aynı
zamanda sadece Bulgaristan değil Avrupa ve
Amerika’da pazarları olan
ve onlara çalışan tek şirket olarak biz de Teklas’ın
burada faaliyet sürdürmesinden memnunuz
ve gurur duyuyoruz. En
azından burada yaklaşık
800 kişiden fazla çalışan
bir fabrikaya sahip olduk.

Bu fabrika şehrimizde olmasaydı 800 işçi iş sahibi
olmayacaktı ve onlardan
yarısı Avrupa ülkelerinde veya başka ülkelerde
kendilerine iş arayarak
memleketlerinden uzak
kalacaklardır. O yüzden
Teklas bizim için şehrimizi
değiştiren bir şirket oldu,
en yüksek teknoloji olan
şirketlerden bir tanesidir.
Kırcaali’nin yatırım seviyesini çok yükselten bir
holding, o yüzden ben de
Teklas’ın 10.yılını kutluyor
ve başarıların devamını
diliyorum” diye konuştu.
Holding’in Kırcaali temsilcisi Georgi Georgiev,
şirketin çok ciddi bir sosyal faaliyetler programı
olduğunu belirtti. Georgiev, “Dünyadaki büyük otomobil şirketleri için ürün
üretilen fabrikada bu kuruluşlar tarafından iş koşulları kontrol ediliyor, mükemmel hijyen korunuyor.
İşçilere ulaşım ve gıda
sağlanıyor, Avrupa’da otomobil tesislerinde mesleki
yeterliliğini arttırmalarına
imkan veriliyor” dedi.
G e o r g i e v , Te k l a s
Bulgaristan’ın 150 şirketle
işbirliği yaptığını, Kırcaali
bölgesinde de birçok kişilere iş sağladığını kaydetti. Şu anda otomobiller
için de olup alüminyum
tüp üretimi konusunda
ortaklık yapmaya ilişkin
müzakereler yürütmektedir. Ortağın Alman bir şirket olup, Teklas’ın Kırcaali
yakınında satın aldığı arazi üzerine tesis kurması
öngörülmektedir.

almasına ikna etmeyi
başarmışlardır. O zamanki Kırcaali Meclis
Başkanı Seyfi Necib’in
bu konuda büyük rolü
olduğu belirtildi. Ayrıca
Kırcaali doğumlu olan
Türk Teklas Holding’in
Genel Müdürü Nabi
Anıl’ın da yatırımın yapılmasına büyük katkısı olduğu vurgulandı.
Onun Holding sahiplerini Stara Zagora
(Eski Zağra) ile Kırcaali arasında Kırcaali’yi
seçmelerini ikna ettiği
ifade edildi. Georgiev,
bundan 10 yıl önce 22
Haziran’da Kırcaali’ye
yakın bir arazinin Holding tarafından satın
alındığını ve ardından
kurulan birinci fabrikadan sonra ikinci, şimdi
de üçüncüsünün kurulduğunu kaydederek,
daha da üretim tesisleri kurulmasına imkanlar
olduğunu söyledi.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,

rum. Şu anda fabrikaların kapandığı bir zamanda Teklas yeni yeni
fabrikalar kurmakta. Bu
şirketin sayesinde 800
kişi Kırcaali’de geçim
kaynağı buldu ve gurbette çalışmak zorunda
kalmıyorlar” diye vurguladı. Sayın Azis, Su
Aynası ve Kırcaali’nin
merkezinde yeni kurulan Arpezos parklarından başka, Teklas’ın
yaptığı yatırımdan dolayı da gurur duyduğunu ifade etti. Başkan,
“Kırcaali’de yapılan
üretimle Avrupa’da
şöhretimiz artıyor” diye
dikkat çekerek, işçilere,
“Siz Kırcaali’nin refahı
için çalışıyorsunuz!”
dedi.
Kırcaali Valisi Biser
Nikolov, Teklas Bulgaristan Şirketi’nin
Kırcaali’ye en büyük
yatırımı yaptığını belirtti. Aynı tempoda gelişmeye devam etmesi
ümidini ifade etti. Hükü-

“Teklas Bulgaristan’ın
bugünkü 10. kuruluş
yıldönümü kutlamasından büyük memnuniyet
duyan biri varsa, o kişi
de Kırcaali Belediye
Başkanıdır. Buna çok
sebep var. 10 yıl önce
bir yılanlık olan fabrikaların kurulduğu araziyi Sayın Anıl ve Sayın
Georgiev ile görmeye
geldiğimizi hatırlıyorum.
Fabrika için bu alanı o
zamanki Meclis Başkanı Seyfi Necib teklif
etti” dedi. Türkiye’de
Holding sahipleri ile art
arda yapılan üç görüşmeden sonra yatırım
için Kırcaali’yi tercih
ettikleri ifade edildi.
Belediye Başkanı,
“Üretim tesislerini kurmaya başladığından
beri 8 yılda bu kadar
büyük hızla gelişen
başka bir şirket bilmiyo-

metin yabancı yatırımcı
çekmek için bürokrasinin azaltılması yönünde politika izlediğini
kaydederek, “Kırcaali
ve Kırcaali İlinin yurt
dışında da reklamını
yapmanızı bekliyorum”
dedi.
Teklas Holding Genel
Müdürü Nabi Anıl kısa
konuştu: “İnşallah, burada daha çok fabrika
kurarız!”
Nabi Anıl, Georgi
Georgiev, Hasan Azis
ve eski Yerel Meclis
Başkanı Seyfi Necib’e
şirketin kuruluşundaki katkılarından dolayı
plaket sunuldu. İşçi ve
görevlilere kura ile hediyeler dağıtıldı. Kutlama töreni ardından
fabrikanın yeni biriminde konuklar ve işçi
personeline resepsiyon
verildi.
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Rusçuk’ta, Bursa Sevgi Korosu ve Umut
Derneği Ortaklaşa Kardeş Konseri
6 Haziran’da Rusçuk
Umut Derneği tarafından
ortaklaşa düzenlenen
konserde Rusçuk ve Bursa tek yürek oldu.
Sevgi Korosu’nun sunduğu konser halkımıza
güzel eğlenceli ve sevgi dolu bir gece yaşattı.
Adı da üstünde olduğu
gibi uzaktan gelen yakın
arkadaşlarımız Rusçuk
halkına sevgilerini saçtılar. Bugüne kadar böyle
bir konser yaşanmamıştı
Rusçuk’ta. Yediden yetmişe kadar herkes coştu. Dans ettiler. Koro ile
birlikte türküler okudular.
Koro Şefi Sayın Meltun Kadıoğlu’nun birebir
söylediklerini dile getiriyorum, “Rusçuk halkı
10 üzerinden 10 aldı.
Kaç yıldır Bulgaristan’da
konserler veriyoruz, ama
bu kadar sıcak, bu kadar
samimi bir seyirci görmemiştik. Biz çok mutlu olduk. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi.
Sizden gelen o muhteşem elektriği aldık ve
çok mutlu olduk. İnanın
ki, konserin bitmesini hiç
istemedim, çünkü seyircinin gözlerinde aynı isteği
fark ettim” diyerek duygularını paylaştı. Başka
bir solistimiz Naime Hatipoğlu ise şunları pay-

laştı ”Romanya gezimiz
vardı.
Rusçuk’a çok yorgun
geldik, kara kara düşünüyoruz, eyvah prova yapamadık. Zaman kalmadı,
fakat o salona bastığımız
an, o sıcak ve samimi
karşılanmadan sonra ve
sizlerin o güler yüzlerimizi
gördükten sonra, ne yorgunluk kaldı ne argınlık,
o kadar huzurlu hissettik
kendimizi, kelimelerle anlatılması zor, çünkü bunu
ancak yaşayan bilir”.
Sahne rengarenk birbirinden değerli arkadaşla-

Mleçino kütüphanesine
bağış yapıldı
Ardino (Eğridere) Hristo Smirnenski Lisesi’nde
matematik ve bilişim öğretmeni, Yerel Meclis
Meclis Üyesi olan Alper Sami, Mleçino (Sütkesiği) köyündeki Lüben Karavelov Toplum Merkezi’ne
bilişim sistemlerine ilişkin ders kitapları bağışı
yaptı.
Toplum Merkezi Sekreteri Mümüne Ahmet,
öğretmene bu hayırsever davranışından dolayı
teşekkürlerini sunarken, yıllarca kültür ocağının
kütüphanesine edebiyat ve ders kitapları bağışı
yaparak zenginleştirilmesini sağlayan tüm bağışçılara şükranlarını ifade etti.
Mleçino kütüphanesinde 9000’in üzerinde kitap
bulunuyor. Toplum merkezinin fuayesinde oluşturulan etnografya köşesine gittikçe ilgi artıyor. 2530 yıl önce bölgeden toplanılan seramik ve bakır
kaplar, işlemeli masa örtüleri, milli kıyafetler, havlular, çerge, kızlar için nişan kıyafetleri, hasırlardan ibaret etnografik malzemeler, Mleçino ve etraf
mahalle halkının ustalığını sergilemektedir.
Toplum merkezinin binasında Nikolay Türkeciev
ve Stoyan Stoyanov’un eserleri olan resim tabloları da sergilenmektedir. Tablolar, yerliler arasından
insan ve Mleçino manzaraları sunuyor. Resimler,
1996 yılında düzenlenen bir resim atölyesinden
hatıra olarak kalmıştır.

rımızla süslüydü. Salonda
ise güler yüzler, herkesin
elinde bir Türk bayrağı ve
bir Bulgar bayrağı. Türküler eşliğinde bayrakları
sallayarak coştukça coştular. O kadar güzel bir
tabloydu ki, Sn. Nayme
Hatipoğlu’nun söylediği

gibi ancak yaşayan anlayabilir. Kurulan dostluklar
ise ömre bedel. Türk her
yerde Türk işte, kan çekiyor.
Herkese nasıl teşekkür
edeceğini bilemedi. Tek
tek yanımıza geldiler,
herkes fotoğraf çekmek

istiyordu, herkesin yüzü
gülüyordu ve ayrılmak
istemiyordu. Daha sonra
gecemizi misafirlerimizin
kaldığı otelde devam ettik. Yine müzik, dans ve
resimler. Çok sıcak ve
samimi bir ortam vardı.
Çok duygulandım ve gecenin bitmesini istemezdim. Tabii bu konserin
gerçekleşmesine katkıda
bulunanları da geçemeyiz.
Başta HÖH partisine,
FAVORİT şirketine ve
katkıda bulunan herkese
ve herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Seyircimiz ise
baş tacımızdır, değerli
zamanlarından ayırıp,
bizi kırmadılar geldiler ve
onur veriler. Gelmeyenlere, gelmek isteyen de gelemeyenlere de teşekkür
ediyorum. Arkadaşlarıma
özel teşekkürler, sağolsunlar yine beni yalnız
bırakmadılar. Yakınlık
uzaklık demediler, yokluğunu hissettirmediler. Ko-

şarna Kadınlar Grubuna
sonsuz teşekkürler. Hatırımızı kırmayıp yol yol
aştılar ve gelerek gecemize renk kattılar. UMUT
Derneği sevenleri olarak
biz birer barış elçisiyiz,
dostluktan, kardeşlikten
yanayız.
Amacımız dostluk köprüleri kurmaktır, kimseyi
kendimize rakip görmedik
ve görmeyiz de. Yükseklerde gözümüz yok. Zaten
hep söylediğim günü üç
günlük bir dünya. Yaşadığın ve yaşattığın önemli,
çünkü bunlar parayla satın alınamayan şeyler. Ya
var içinde ya yok. İnsanları mutlu etmek apayrı
bir şey, o zaman bizlerde
mutlu oluyoruz. Dilimizi,
kültürümüzü yaşatmak
bence herkesin görevidir.
O yüzden BEN değil BİZ.
Ancak o zaman başarılı
olabiliriz.
Kader Hasanova
Rusçuk

Varna’da Türk Folklor Festivali Düzenlendi

Varna Sabahattin Ali
Halk Kültür Evi tarafından ve Bulgaristan
Türkleri ve Adım Adım
Türkiye proje çerçevesinde düzenlenen Kuzeydoğu Bulgaristan ve
Türk Folklor Festivali 07
Haziran 2014 (Cumartesi) Varna Festival Sarayı Avrupa Salonu’nda
gerçekleşti.
Program TİKİD GÜNEŞ tarafından hazırlanan 2011-2013 proje tanıtım filmi ve Çanakkale
tanıtımı ile başladı. Festivale Varna, Rusçuk,
Razgrat, Şumnu, Silistre, Dobriç, Eski Cuma
ve Burgaz illerinin değişik köy ve şehirlerinden
folklor grupları katıldı.
Bu çapta bir Türk Folklor Festivali Varna’da ilk
defa düzenlenmiştir.
T. C. Burgaz Başkonsolosu Sayın Niyazi
Evren Akyol, Muavin
Konsolos Sayın İlker
Erdoğan ve Bulgaristan
Türk dernekleri başkanları: Varna Sabahattin Ali Halk Kültür Evi
Başkanı Rüstem Aziz,
Rusçuk Güneş Derne-

ği Başkanı Gönül Mehmedova, Razgrat Cem
Derneği Başkanı Veysel

Koç Derneği Başkanı
Cemal Çoban, Dulovo
Tunahan Derneği Baş-

Jüri ’’Günümüzde çok
az kişi hem bağlama
çalıp, hem türkü söyler.

Bayram, Burgaz Recep
Küpçü Türk Kültür Merkezi Başkanı Mücella
Bilal, Dobriç Dobruca
Türk Kültür Derneği
Gürsel Kırnak, Şumnu
Biz Derneği Başkanı Menent Şükriyeva,
Sofya Kültürel Etkileşim
Derneği Başkanı İsmail
Köseömer, Yablanovo

kanı Güner Hakı değerli
konuklar arasında yer
aldılar.
Yarışmacıların arasında Rusçuk, TİKİD
GÜNEŞ temsilcisi Ece
Sezgin Ahmet, bağlama çalıp „Çemberimde
gül oya” ve „Beyaz giyme söz olur” türkülerini
söyledi.

Hele de bunu yapan
kadınlar çok, çok azdır’’ diyerek Ece’yi solo
kategorisinde 3. seçti.
Kendisini tebrik eder,
başarılarının devamını
dileriz.
Gönül Mehmedova
Rusçuk
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Mehmet Muradov, Mleçino
Camisine ses sistemi bağışladı
Mehmet dede, “Ben
siyasetçilere inanmıyorum, fakat her gün
gazete okuyup akşamları haberleri izliyorum.
Şimdi insanlar çok tem-

Güner ŞÜKRÜ

84 yaşındaki Mehmet
Muradov, Ardino’nun
(Eğridere) Mleçino
(Sütkesiği) köyündeki
camiye İslam aleminde namaza davet amacı ile günde beş vakit
ezan okunması üzere
programlanmış bir ses
sistemi bağışında bulundu. Cami’nin müezzini olan Mehmet dede,
şu ana kadar günde
beş vakit ezanı kendisi okuyarak, cami minaresine yerleştirilmiş
hoparlörden müminleri
namaza davet ederdi.
Kendisini evinde ziyaret ettiğimizde bahçesinden çilek toplarken
bulduk. Bahçesinde
parates, domates ve
biber yetiştiriyor.
Mehmet dede, “Yaşım ilerledi, her gün
beş vakit namaz için
ezan okumaya camiye
gitmekte zorlanıyorum.
Artık biliyorum ki ses
sistemi otomatik olarak devreye girerek,
müminleri namaza davet edecek” diye ifade
etti. Müezzin, sistemin
ayrıca cuma namazından sela verilmesi için
de ayarlanmış olduğunu belirtti. Mleçino sakinleri onu iyi yürekli,
duyarlı ve cömert bir
insan olarak tanıyor.

Makas yolunda çökme
nedenleri inceleniyor

Mehmet dede, “Bağış
yapmayı seviyorum.
Şu ana kadar kendi
imkanlarımla cami için
seccade kilimler ve
klima aldım. Camiye
namaza gelen müminlerin burada kendilerini rahat hissetmelerini
istiyorum. Bu dünyada
hayır işleyerek, ahirette Cennete girmeyi hak
etmek istiyorum” diye
paylaştı.
Emekli maaşı 200 levadan fazla bir miktarda, fakat o bu durumdan yakınmıyor. Mehmet dedenin en büyük
zenginliği onu sık sık
ziyaret eden çocukları, torunları ve torun
torunları. 2007 yılında Mehmet dedenin

en büyük hayali olan
Mekke ve Medine’ye
hacılık gerçekleşiyor.
Bir gün her bir Müslümanın kutsal toprakları
ziyaret etmesi için dua
ediyor.
Mehmet Muradov,
26 Mayıs 1931 yılında
Gorno Prahovo (Tosçalı) köyünde doğdu.
Anne ve babası tütün
üreticileriydi. Yoksulluktan dolayı daha 8
yaşında köyünde çobanı oldu. 14’de ise
babası ile birlikte Dimitrovgrad (Kayacık)
kasabasına inşaatçı
olarak çalışmaya başlıyor. 26 yaşındayken 8
yıl önce kaybettiği eşi
Gülfide ile evleniyor.
Birbirine sadakatle

bağlı olan eşler, özveriyle 5 çocuk yetiştiriyorlar. En büyük oğlu
Selahittin uzun yıllardır Çorlu’da yaşamını
sürdürüyor. Ekonomik
krizden dolayı diğer
oğulları artık 20 yıldan
fazla Belçika’da yaşayıp çalışıyorlar. Büyük
kızı Tomris Sofya’da
evli, diğer kızı Yıldız ise
1988 yılında Momçilgrad (Mestanlı) yakınlarında meydana gelen
trafik kazasında hayatını yitirmiştir. Yıldız’ın
anısına kurulan çeşme
onun ismini taşıyor.
13 yıl Gorubso-Madan
Fabrikası’nda çalışıyor.
Yıllarca Gorno Prahovo
köyünde bulunan büfede garsonluk yapıyor.

Edirne’nin Yeni Valisi Göreve Başladı
1. sayfadan devam
logda ise borsa olmasını
da şaşkınlıkla karşılayarak selamlamalarına devam etti.
2011 yılında atandığı ve 2 yıl görev yaptığı Giresun'un yanı sıra
Ankara ve İstanbul'dan
gelen sivil toplum örgüt
temsilcileri de göreve
başlayan Vali Dursun Ali
Şahin'i yalnız bırakmadılar. 50’ye yakın iş adamı
ile Edirne’ye gelen Vali
Şahin Valilik bahçesinde yaptığı konuşma öncesinde gelenlere birer
paket fındık ikram ettirdi.
Törende konuşma yapan

bel oldu, çalışmak istemiyorlar. Herkes çalışmadan yemek istiyor.
Ben çalışmak isteyene
iş olduğunu düşünüyorum” diye ifade etti.

Giresunlu Fiskobirlik yöneticileri Vali Şahin'in
Giresun'da görev yaptığı süre içerisinde çok
sevildiğini söyleyerek,
Edirne'deki görevinde
başarılar diledi.
Valilik bahçesindeki karşılama töreni sırasında
Fiskobirlik görevlileri tarafından katılanlara fındık
dağıtıldı. Ayrıca Bakırköy
İşadamları Derneği Başkanı Salim Yılmaz, Giresun Esnaf ve Sanatkar
Odaları Birliği Başkanı
Ali Kara, Giresun Sivil
toplum kuruluşları adına
Giresun Federasyonu
Başkanı Hasan Turan da
birer konuşma yaparak
Vali Şahin'e günün anısı-

na plaket verdi.
Emekliliğine 19 ay kalan
Vali Şahin’in şiire olan
merakı konuşmasında
yansıyarak duygu yüklü
bir şair ruhu ile konuşma
yaptı. 64 yaşındaki Vali
Dursun Ali Şahin, konuşmasında Edirne'nin 3. valiliği olduğunu belirterek,
"Bugün şu saatte iliniz
valisi olarak karşınızdayım. Tabi ki bu görevi ifade edildiği gibi Yalova ve
Giresun'dan sonra üçüncü ve önemli bir il olan
Edirne'ye atanmanın huzuru içerisindeyim. Ben
buraya bütün Edirnelileri
kucaklamak için geldim
diyorum. Onları sevmek
için, onlara sevilmek için

geldim diyorum.
Onların işlerini kolaylaştırmak için geldim
diyorum. Kapımın herkese, her zaman açık olduğunu ifade ediyorum.
Burası ve bütün amirlerin
masası çözüm masası
olacaktır diyorum. Heyecanla görev yapacak ve
işlerimi takip edeceğiz.
Edirne'nin paydası olmak için, hepimizin paydası olarak ona hizmet
etmek için çalışacağı. Bu
kutsi mekanı yüceltmek
için çalışacağız. Bizim
düşüncemiz hep gül olacaktır, dikenle alakamız
yoktur" dedi.
Edirne Haberci

Altyapı Kurumu’nun(APİ) Makas yolunda
meydana gelen çökmeler ve karayolu hattında
oluşan sorunlar nedeniyle proje tasarımında
her hangi eksikliklerin olup olmadığı incelenmesine dair çalışmalar başlattığı bildirildi.
Bundan önce de şiddetli yağmur yağışları
sonrası oluşan heyelanlarla ilgili ihbarlar sonucunda Nisan ayı sonunda tamamlanan inceleme yapılmıştı. Şimdi ortaya çıkan sorunların
24 Mayıs’ta yaşanan depremden kaynaklandığı
belirtiliyor. Sadovitsa ve Kırçovsko köyü yakınlarında Momçilgrad (Mestanlı)-Kırcaali yönünde hendeklerde bozulma, büyük çukurlar, asfalt
döşemede ve bankette bozulmalar görülüyor.
İnceleme üzerine yolun güçlendirilmesi ve onarılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak, bunun
için gerekli kaynaklar hesaplanacak.
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, yolda mevcut
sorunların inşaatçılardan kaynaklandığı tespit

edilirse onların hesabına onarım yapılacağını,
fakat yağmurlardan veya başka süreçlerden
kaynaklandığı tespidinde APİ Arıza Fonu’ndan
sağlanan kaynaklarla onarılacağını kaydetti.
Muhtemelen onarım çalışmaları için 250 -500
bin leva arası para gerekeceğini söyledi.
Makas yolundan günde ortalama 3 bin araç
geçmektedir. Yaz mevsiminde trafiğin üç misli
artacağı tahmin ediliyor. Yolun kullanımı ağır
yük kamyonları için yasaktır.
Yolun açılışından yaklaşık 1 yıl sonra geçen
yıl Ekim ayında, Momçilgrad-Kırcaali kesiminin sağ şeridi acil onarım çalışmalarından dolayı kapatılmıştı. Makas yolu projesinin ikinci
aşamasında 24 kilometrelik Kırcaali-Podkova
(Nalbantlar) kesimi inşa edildi. Avrupa Birliği
destekli projeyi uygulayan şirketler tarafından
yolda meydana gelen çökmelerin eski bir heyelandan kaynaklandığını ve yol alanına girmediği için de güçlendirme çalışmaları yapılmadığı
öne sürüldü.
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Balkanların çocukları Mineralni Bani‘de buluştu

Artık 14 yıldır 31.05 - 01.06
tarihinde Haskovo İli Mineralni
Bani Belediyesinde Etnik Çocuk Festivali düzenlenmekte.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da
renkli elbiseleriyle bahar çiçeklerini andıran çocuklar
sahnede çeşitli gösterileriyle,
türküleriyle yarıştılar. KNSB
vakfının himayesi altında,
Sosyal Politikalar Bakanlığı
desteğiyle 2000 civarında katılımcıya Mineralni Bani Belediyesi ev sahipliği yaptı.
Bu yıl yurt içi katılımcıları
yanısıra Romanya, Türkiye,
Sırbistan, Makedonya, Bosna
Hersek, Hırvatistan, Polonya
ve Moldova gibi ülkelerden
gelen çocuklar burada dostluğu ve kardeşliği pekiştirdiler. Barış havası içinde iki
gün Mineralni Bani sakinleri
de çocukları coşkuyla karşıladılar. Bu büyük organizasyon
Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender’in ve
iş arkadaşlarının büyük payı
var. Elinden gelen hizmetleri
esirgemediler. Canla başla

çalıştılar.
Açılışta KNSB Başkan Yardımcısı Valentin Nikiforov,
Belediye Başkanı Mümün

İskender, Haskovo Vali Yardımcısı Stançev ve makam
adamları yer aldılar.
Türk Folklor Grupları katı-

Sofya'da 'İstanbul Hasreti' Sergisi
İstanbul'u ziyaret edip, güzelliğinden etkilenen 20 Bulgar sanatçı, başkent Sofya'nın
merkezindeki "Avrupa" sanat
galerisinde, "İstanbul Hasreti"
konulu sergi açtı.
Sanatçılar, İstanbul'dan aldıkları ilhamla yaptıkları sulu
boya ve yağlı boya çalışmalarla, grafik tablolar ile heykellerden oluşan 50'yi aşkın
eseri sergiledi.
"Bab-ı Esrar" kitabının Bulgarca baskısı nedeniyle düzenlenen galaya katılmak
üzere Sofya'ya gelen yazar
Ahmet Ümit, serginin açılışında yaptığı konuşmada,
yaşadığı şehrin yüzünü Bulgar sanatçıların gözü ile görmekten mutluluk duyduğunu
söyledi.
Ümit, "Üç gün önce
İstanbul'daydım, Sofya'ya gelip yine İstanbulumu buldum"
dedi.
Bulgar ressam Venera
Konstantinova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı
meslektaşları ile İstanbul'u
turist olarak ziyaret ettikten

sonra bu ihtişamlı kenti sanatçı olarak belgelemeye
karar verdiklerini söyledi.
"İstanbul'a bir kez giden daima oraya geri döner" diyen
Konstantinova, "Kapıldığımız
İstanbul büyüsü, burada sergilenen ve hepsi farklı tür ve
tarzlara ait eserlerin sayısını
da arttırdı" diye konuştu.
Genç ressam Silviya Şoseva da aynı duyguları paylaştığını belirterek, kendi eserlerinde şehrin gün batışı ve

lımcılar arasında bir başkay-

dı. Kırklareli Büyükkarıştıran
lise öğrencileri, Karamantsi
10 Mayıs Türk Kültür ve Sanat Derneği Folklor Grupu,
Mestanlı Zeybekler Grubu
alkış üstüne alkış ile selamlandılar.
Jüri tarafından onlarca katılımcı mükafatlandırıldı. Haskovo „Rona” Balet Grubu
birinciliği alırken, solistlerden
Blagoevgrad’dan Ralitsa Karacova, Kırklareli - Büyükkarıştıran lise öğrenci grubu,
Tryavna’dan Milço Jelyazkov,
Radyo Blafoevgrad Çocuk
Folklor Grubu, Sofya 134 Ortaokul Folklor Grubu ön yerleri paylaştılar.
En büyük mükafat merhum
Prof. Dr. Jelyasko Hristov’nun
ismini taşıyan kupayı Pazarcik „Çudosiye” Çocuk Folklor
Grubuna verildi. Dereceye
girenler tarafından sahnede
gala konser sunuldu.
Bayram KUŞKU

HÖH, BSP’den özür bekliyor
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı Lütfi Mestan, Parlamentonun İnsan Hakları Komisyonu üyesi BSP’den 7 milletvekilinin
ırkçı Ataka partisinin Bulgarlaştırma sürecini kınama bildirgesinin
iptaline ilişkin teklifini desteklemelerinden dolayı rahatsız olduklarını bildirdi.
Sayın Mestan, Hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) Başkanı Sergey Stanişev’in zorunlu seçim fikrini kabul etmediğini beyan ettikten sonra, BSP’den 7 milletvekilinin tutumunun
dürüst olmadığını söyledi.
Geçen çarşamba günü Parlamentoda gerçekleştirilen İnsan
Hakları Komisyonu oturumunda BSP temsilcisi 7 milletvekilinin,
41. Millet Meclisi’nde kabul edilen asimilasyon politikalarını kınama bildirisinin iptal edilmesini ısrar eden Ataka partisinin teklifine
destek verdikleri açıklandı.
Lütfi Mestan, bu meselenin çok hassas olduğunu ifade ederek,
HÖH partisi olarak BSP milletvekillerinin bu teklifi desteklemelerinden dolayı çok üzüntü duyduklarının altını çizdi. Bulgaristan’da
demokrasinin gelişim sürecinin vatandaşların Bulgarlaştırma sürecine karşı gösterdikleri tutumuyla ölçüldüğünü vurguladı. Mestan,
bu 7 milletvekilinin teklif için kabul oyu vermelerini kabul edilemez
bir tutum ve skandal olarak niteledi.
Lütfi Mestan, HÖH’ün savunduğu değerlerden geri adım atmayacağına ve hiçbir konuda taviz vermeyeceğini belirtti.

gece manzaralarını betimlemeye çalıştığını söyledi.
Serginin açılış törenine
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve
Türkiye'nin Sofya Kültür ve
Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat da katıldı.
Büyükelçi Gökçe, sergiye katılan sanatçıları ve Sofya'nın
seçkin kültür temsilcilerini
büyükelçilik konutunda, Ahmet Ümit'in onuruna verdiği
resepsiyonda ağırladı.
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