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Devamı 7’de

Sofya’da "Uluslararası Ana Dili Günü" Kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Eği-
t im, Bilim ve Kültür Örgü-
tünün (UNESCO) ilan ettiği 
"Uluslararası Ana Dili Günü" 
Bulgaristan’da çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, elçilik konutu-
nun kapılarını çocuklara aça-

rak, başkentteki kutlamaya ev 
sahipliği yaptı.

Sekizkök, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, bu yıl Kovid-19 
nedeniyle etkinliğin geçmişteki 
gibi kalabalık olmadığını ancak 
yine de gelen çocukların coş-
ku ve mutluluğundan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, "İlk 

defa Sofya’da yaşayan soydaş-
larımız ve vatandaşlarımız 'İki 
Dilli Çocuklar Grubu' diye kendi 
çocuklarının Türkçe öğrenebil-
mesi için bir sürü inisiyatif baş-
latmışlar." dedi.

Küçük konuklarına masal oku-
yup, çocukların performansları-
nı hediye kitap setleriyle ödül-

lendiren Sekizkök, "Bizimle 
temasa geçtiler, birkaç etkin-
liklerine katıldık ve sonra 21 
Şubat’ta bu güzel çocuklarımızı 
ve ebeveynlerimize bu güzel 
etkinlikleri için ev sahipliği yap-
maya arzu ettiğimizi söyledik." 
diye konuştu.

İki Dilli Çocuklar Grubu Kuru-
cusu Doktor Aylin Fırıncı da "Ya-
şadığımız ülkenin resmi dili, her 
vatandaş için ana dili değil. Bazı 

ebeveynlerin çocukları, iki dilli 
çocuklar olarak doğar ve yeti-
şir. Bu gibi çocuklarda ana dil 
ve resmi dil uyum içinde yaşar, 
birbirini besler ve faydalı olur. 
Anadilimiz Türkçe, yaklaşık 200 
milyon kişi tarafından konuşulu-
yor." ifadelerini kullandı.
Resmi dili Bulgarca olan ülke-

de, Türkçe seçmeli ders olarak 
okutuluyor. AA

Sofya’da Çocuklar, Büyükelçi 
Aylin Sekizkök’e Sürpriz Yaptı

Bulgaristan'da Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütünün 
(UNESCO) ilan ettiği "Uluslararası Ana Dili Günü" etkinlikleri kap-
samında çocuklar, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’e 
sürpriz hazırladı.

Bayram dolayısıyla Büyükelçi Sekizkök konutunun kapılarını ço-
cuklara açarken, İki Dilli Çocuklar Grubu kurucusu Doktor Aylin 
Fırıncı, çocukların “Büyükelçi kimdir, nedir, nerede yaşar ve ne iş 
yapar” sorusuna cevaplarını içeren bir kutu hediye etti.

Büyükelçi Sekizkök, “Her birini birbirinden yaratıcı, samimi” bul-

duğu cevapların bazılarını sosyal medyadaki hesabından paylaştı.
Paylaşılan cevaplar şöyle:
Erin, 5 yaşında: “Bence Büyükelçi Türkiye’de yaşar, Noel baba 

gibi bir şey o, oyuncak dağıtır.”
Simay, 8 yaşında: “Büyükelçi çocuklara ve gençlere Türkçe öğ-

renme konusunda yardımcı olan bir insan. Türkçe dilinin konuşul-
ması ve yaygınlaşması konusunda herkese yardımcı olur.”

Tamara, 8 yaşında: "Büyükelçi hediye verir, Türkiye’de yaşar.”
Deniz, 5 yaşında: "Büyükelçi bizi temsil eden kişidir, önünde 

Türk bayrağı olan kocamaaan bir binada yaşar.”
Mert, 7 yaşında: “Büyükelçi hediye veriyor, politik kararlar alıyor.”
Giray, 3 yaşında: “Büyükelçi bir annedir, Türk işi yapar ve 

Türkiye’de ve her yerde yaşar.”
Ece, 8 yaşında: “Büyükelçi diplomattır, patrondur, çok tatlı ve 

akıllıdır.”
Eliz, 12 yaşında: “Benim için Büyükelçi temsil ettiği ülkeyi çok iyi 

tanıtan ve çocukları daima seven, güler yüzlü iyilik habercisidir.”

Filibe’de Muhteşem Ana Dili 
Günü Programı Düzenlendi

Filibe’de Türk-Bulgar Ede-
biyat Kulübü tarafından dü-
zenlenen ve artık geleneksel-
leşen 21 Şubat Uluslararası 
Anadili Günü kutlama etkinliği 
düzenlendi.
 Filibe şehrinin kültür takvi-

minde yer alan etkinlik, Filibe 
Belediyesi’nin ve Filibe Kon-
soloslar Kulübü’nün iştirak ve 
katkılarıyla gerçekleştirildi.
 Etkinliğe, Filibe Belediye 

Meclis Başkanı Aleksandır 
Dırjikov ve Belediye Mec-
lis üyeleri, Belediye Başkan 
Yardımcıları, Filibe Bölge Vali 
Yardımcıları, Fahri Konsolos-
lar, STK temsilcileri, Filibe’de-
ki eğitim kurumlarının temsil-

cileri ve öğrenciler katıldı.
 Her sene yeni ve özgün bir 

tema ve görsellerle bu özel 

günde seyircileri bir araya 
getiren Türk-Bulgar Edebiyat 
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21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü
Birleşmiş Milletler Eği-

tim, Bilim ve Kültür Ör-
gütü (UNESCO) Genel 
Kurulu, 1999 yılında al-
dığı bir kararla 21 Şubat’ı 
“Uluslararası Ana Dili 
Günü” olarak kabul etmiş 
ve ilk kez 2000 yılında, 
dünya çapında kültürel 
çeşitliliği ve çok dilliliği 
desteklemek amacıyla 
“Dünya Ana Dili Günü” 
kutlanmaya başlamıştır. 
Etnik ve ulus düzeyinde 
toplulukların bütün ilişki 
ve etkinliklerinde kullan-
dıkları ve anlaştıkları dil, 
o topluluğun anadilidir. 
Daha geniş bir tanımla, 
bir insanın hiçbir eğitime 
tabi tutulmaksızın ailesi, 
çevresi ve toplumu aracı-
lığı ile öğrendiği dil, ana 
dili olarak tanımlanmakta-
dır. Uluslararası uzlaşıyı, 
kültürel çeşitliliği ve çok 
dilliliği desteklemek için 
her 21 Şubat’ta ana diline 
dikkat çekmek için dünya 
çapında çeşitli etkinlikler 
yapılmaktadır.

Ana dili en başta anne 
çocuk arasındaki iletişi-
min sağlanması, duygu 
ve düşüncelerin ifade 
edilebilmesi, toplum içi 
iletişimin kurulabilmesi 
açısından önemlidir. Ana 
dil iletişim dışında kültürel 
taşıyıcılık da yapar. Aile 
ve yakın çevreden öğre-
nilen yemekler, ninniler, 
türküler de ana dili ile ne-
silden nesile aktarılır. Bu 

nedenle ana dilin öğrenil-
mesi ve günlük yaşamda 
kullanılabilir duruma gel-
mesi önemlidir.

Ana Dili Günü’nün tari-
hi, 1952’de Pakistan’da 
Urdu dilinin Bangladeş 
halkının da resmi dili ol-
duğunu deklare etmesine 
tepki olarak ortaya çıkan, 
Bengal Dil Hareketi ey-
lemleri ve bu eylemlerin 
şiddetle bastırılması-
na dayanıyor. 21 Şubat 
1952, Bangladeş’in baş-
kenti Dakka’da, Bengal 
Dil Hareketi üyesi çok 
sayıda öğrencinin Bengal 
alfabesiyle yazabilme ve 
Pakistan’ın Bengal dilini 
de resmi dil olarak tanı-

ması talepleriyle yapılan 
bir protesto sırasında kat-
ledildikleri gündür.

Uluslararası Ana Dili 
Günü henüz bütün dünya-
da yaygınlaşmamış olup 
etkin olarak kutlanmıyor. 
Fakat bu günün ülkemiz 
Bulgaristan’da özellikle 
anılması gerekiyor. Bu-
ralarda doğan, büyüyen 
her çocuğun ana dilinin 
Bulgarca olmadığının bi-
linmesi, ana dili Türkçe 
olan binlerce çocuğun, 
doğuştan getirdikleri do-
ğal çokdilliliklerinin ko-
runması, desteklenmesi 
ve geliştirilmesini gerek-
tiğinin altının çizilmesi 
gerekiyor.

Bu günün amacı velile-
re, politikacılara, eğitimci-
lere kısaca herkese ana 
dilinin önemini ve değeri-
ni vurgulamak, ana diline 
sahip çıkılmasını, doğru 
öğrenilmesini, öğretil-
mesini, kullanılmasını ve 
korunmasını sağlamaktır. 
Bu konuda insanlara so-
rumluluklarını anımsat-
mak, ana dilin sevilmesini 
ve ona bilinçle sahip çıkıl-
ması konusunda insanla-
rı göreve çağırmak, daha 
duyarlı olmaları gerektiği-
ni anlatmaktır.  Anadillerin 
unutulmasının, unutturul-
masının hatta yok olması-
nın önüne geçmek doğru, 
düzgün  öğrenilmesini, 
kullanılmasını destekle-

mektir.
Ülkemiz Bulgaristan’da 

Ana dilimiz Türkçe ile il-
gili tartışmaların, engelle-
melerin ve zorlukların yo-
ğun olarak yaşandığı bu 
günlerde, UNESCO’nun 
aldığı Uluslararası Ana 
Dili Günü kararının öne-
mi ve değeri daha da ar-
tırıyor ve bu günü herkes 
için daha anlamlı kılıyor.
Yetkililerden anadili ya-

saklarından, engelleme-
lerinden vazgeçerek, tam  
aksine desteklemelerini 
diliyor, bekliyoruz.
Velilerden çocuklarının 

ana dillerini öğrenme 
konusunda daha hassas 
ve duyarlı olmalarını, ana 
dillerine sahip çıkmaları-Dr.Harun Bekir

nı ve bilinçlenmelerini 
bekliyoruz.
Çocuklardan ana dille-

rini doğru öğrenmeleri-
ni, doğru kullanmalarını, 
sevmelerini, benimseme-
lerini hedefliyoruz.
Böylesi istek ve duygu-

larla tüm çocuklarımızın, 
velilerimizin, öğretmen-
lerimizin Uluslararası 
Ana Dili Günü'nü kutlar 
UNESCO’nun çağrısına 
kulak vermelerini ister, 
bu anlamlı günün coşku 
ile kutlanmasını dileriz.

Güney Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri 
Derneği Yönetim Ku-
rulu

Çernooçene İlçesinden Çocuklar 
Ana Dili Günü’nü Kutladı

Çernooçene (Yenipazar) 
ilçesinden çocuklar bu yıl 
da 21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü'nü kutladı.

Bölgedeki okullarda 1. 

sınıftan 7. sınıfa kadar 
yaklaşık 400 öğrenci ana 
dili olarak Türkçe dersini 
okuyor.

İlçe merkezindeki Hristo 
Smirnenski Lisesi, ilköğ-
retim düzeyindeki 320 
öğrencinin tamamının 

ana dili olarak Türkçeyi 
okuyan bölgedeki az sa-
yıdaki liseden biridir.

Hristo Smirnenski Li-
sesi yönetimi, Uluslara-

rası Ana Dili Günü'nün 
kutlanmasının öğrenciler 
arasında ilgi uyandırdığını 
belirtti.

Okul yöneticileri, “Bu 
şekilde çocukları kendi 
dayanışma yollarını bul-
maya, anlayış ve hoşgö-

rüye dayalı bir diyalog yü-
rütmeye motive ediyoruz” 
dedi.

21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü, dünyadaki 

dilsel ve kültürel çeşitlili-
ğin korunmasına adan-
mıştır. 2000 yılından bu 
yana yapılan Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlama-
larında her yıl bir başka 
önemli konuya vurgu ya-
pılmaktadır. İsmet İSMAİL

Cebel’de Dünya Ana Dili Günü kutlandı
Cebel (Şeyhcuma) Bele-

diyesinden yapılan açıkla-
mada, “21 Şubat gününü 

Dünya Ana Dili Günü 
olarak kutluyoruz. Dünya 
Ana Dili Günü, günümüz-
de Cebel (Şeyhcuma) 
ilçesinde özel bir duygu 
uyandırır. Bu, memleke-
timizde yarın için enerji 

veren bir bayramdır. Bu 
nedenle, 21 Şubat'ta farklı 
nesiller dünyanın neresin-

de olursak olalım, Cebelli-
ler olarak güçlü olabilme-
miz için birbirine el uzatı-
yor” diye kaydedildi.

Belediye Başkanı Nec-
mi Ali, Uluslararası Ana 
Dili Günü'nde Cebel'in en 

küçük yaştaki sakinlerine 
şu duygusal sözlerle hitap 
etti: “Cebel'in çocukları, 
şiirde ve müzikte ana di-
linizi sevin, daha değerli 
insanlar olmanız için ana 
dilinizi yazı dili olarak öğ-
renin”.

Uluslararası Ana Dili 
Günü, 2000'den bu yana 
kutlanmaktadır. Şu anda 
dünyada 7 000 dil var.

Cebel ilçesindeki ana-
okullarında ve okullarda 
eğitim gören çocuk ve 
öğrenciler, ana dillerinde 
şiir söyleyip şarkı söyle-
diler, dansın güzelliğini 
sergilediler. Minikler ve 
öğrenciler, sergiledikleri 
performanslarıyla Ulusla-
rarası Ana Dili Günü için 
özel olarak hazırlanan bir 
videoda yer aldılar.

Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Ana 
Dili Günü yarışmasının katılımcılarını ödüllendirdi
Krumovgrad (Koşuka-

vak) Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, Ulus-
lararası Ana Dili Günü 
münasebetiyle belediye 
tarafından düzenlenen 
ana dilinde veya katılımcı 
tarafından tercih edilen 
bir dilde şarkı söyleme, 
şiir okuma veya kendi 
şiirini okuma dallarında 
çevrimiçi yarışmaya katı-
lan çocuk ve öğrencilere 
ödüllerini takdim etti.

Yarışmaya ilçedeki ana-
okulları, okullarında eğitim 
gören ve halk kültürevle-
rinin faaliyetlerine katılan 
80'den fazla çocuk ve öğ-
renci, Bulgarca, Türkçe, 
Rusça, İngilizce olarak 
vatan, memleket, dil, anne 
konulu şiir seslendirdikleri 
ve şarkı söyledikleri birey-
sel ve grup performans-
larının video kayıtlarıyla 
katıldılar. Harfler ve vatan 
konulu kendi şiirleriyle ya-
rışmaya katılan öğrenciler 
de vardı.

Etkinliğe ilgi gösteren 
ABD’nin Şikago şehrinde 
ikamet eden 2 ve 6 yaşın-
daki iki Bulgar çocuğu da 
memleket şiirleri söyleye-
rek yarışmaya katıldı.

Yarışmanın en küçük 

katılımcısı olan Krumovg-
rad Yuriy Gagarin Anao-
kuluna giden 3 yaşındaki 
Siana Duralieva herkesin 
önünde Ran Bosilek'in 
"Rodna Stryaha” (Ev Ça-
tısı) şiirini okudu.

Jüri, performansların 

değerlendirmesinde çok 
zorlandı, çünkü tüm katı-
lımcılar ana dillerinin ve 
öğrenmeye hevesli ol-
dukları dilin güzelliklerini 
sergilemek için azimle ve 
hevesle çalışmışlardı.

Belediye Başkanı ka-
tılımlarından dolayı tüm 
çocuklara ve öğrencilere, 
onların öğretmenlerine ve 
velilerine teşekkür ede-
rek, sağlık, mutluluk ve 
ana dili ve diğer dilleri öğ-
renmede başarılar diledi.
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HÖH, seçimlerde yaşanan polis baskısından 
dolayı AB kurumlarına şikayetçi oldu

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı, 
Mecliste basın mensup-
larına yaptığı açıklamada,  
“HÖH, üst düzey Avrupa 
Birliği (AB) kurumlarına 
2021 seçim kampanyaları 
sırasında yaşanan çirkin 
olaylar hakkında bilgi gön-
deriyor” diye açıkladı.

Karadayı, bu eylem-
lerle devletin, devletçilik 
ilkesinin ve Bulgaristan 
vatandaşlarının hak ve 
özgürlüklerinin savunul-
ması amacı güdüldüğünü 
duyurdu.

HÖH lideri, “11 Tem-
muz ve 14 Kasım seçim 
günlerinde işlenen zu-
lümler hakkında Avrupa 
Komisyonuna ve Avrupa 
Parlamentosuna özet bil-
gi gönderiyoruz” dedi ve 
bilgilerin AP Başkanı, Si-
vil Özgürlükler, Adalet ve 
İçişleri Komitesi Başkanı, 
AP Hukuk İşleri Komitesi 
Başkanı, AP Dilekçeler 
Komitesi Başkanı, AP 
İnsan Hakları Komitesi 
Başkanı, Sivil Özgürlükler 
Komitesi Demokrasi, Hu-
kukun Üstünlüğü ve Te-
mel Haklar İzleme Grubu 
Başkanına, Değerler ve 
Şeffaflıktan Sorumlu Av-
rupa Komisyonu Başkan 
Yardımcısına, Demokrasi 
ve Demografiden Sorum-
lu Avrupa  Komisyonu 
Başkan Yardımcısına vb. 
yetkililere gönderildiğini 
açıkladı.

Karadayı, aralarında kişi 

dokunulmazlığı hakkı, iş-
kence ve insanlık dışı ve 
aşağılayıcı muamele ya-
sağı, özgürlük ve güvenlik 
hakkı, özel ve aile hayatı-
na saygı, düşünce, vicdan 
ve din özgürlüğü vb. hak-
lar da dahil olmak üzere 
AB Temel Haklar Şartı 
tarafından güvence altına 
alınan Bulgaristan vatan-
daşlarının haklarının ihlal 
edildiğine açıklık getirdi.

HÖH Başkanı, “Millet-
vekili seçimi günlerinde 
11 Temmuz ve 14 Kasım 
seçimlerine yönelik seçim 
kampanyaları sırasında 
HÖH partisi olarak biz-
ler, Bulgaristan'da polisin 
baskı ve tacizine maruz 
kalan par timizin des-
tekçileri ve üyeleri olan 

Bulgaristan vatandaşları 
tarafından çok sayıda şi-
kayet aldık. Bulgar polisi 
herhangi bir yasa dışı 
eylemde bulunmayı göze 
alamaz. Polis ve kolluk 
kuvvetlerinin tüm yasal 
eylemlerini destekliyoruz” 
dedi.

Karadayı’nın ifadesine 
göre, baskı ve taciz, kişi-
lerin ve mülklerinin zorun-
lu olarak toplu denetime 
tabi tutulması şeklinde 
yapılmıştır.

Baskıya maruz kalan 
bir şahsın polis baskısı-
na karşı bir toplu şikayet 
dilekçesini imzaya açtığı 
ortaya çıktı.

AP Milletvekili İlhan Kü-
çük, tüm eylemlerin AB 
kurumlarıyla iş birliğinin 

bir devamı olduğunu söy-
ledi. Küçük, “Bizler daha 
önce bu konuyla ilgili özel 
bir siyasi misyon olarak 
özet bilgiler göndermiş-
tik. Şimdi de Mecliste so-
rulan sorulara ve mesai 
arkadaşlarımızın polis 
keyfi meselesini her gün 
gündeme getirmelerin-
den sonra resmi Bulgar 
makamlarından alınan 
cevaplardan sonra özet-
lenen bilgileri gönderiyo-
ruz” dedi.

HÖH'ün bu konuyu 
gereksiz bir şekilde ele 
aldığına dair bazı gaze-
tecilerin yorumlarını endi-
şeyle okuduğunu belirten 
AP Milletvekili, “Biz bu 
şikayeti kurumsal olarak 
yapıyoruz. Bu yine gerek-

siz bir şey değil. Elbette 
AB'de hukukun üstünlü-
ğünü denetleyen bir me-
kanizma var, dört bileşene 
dayanıyor ama biz bunun 
genişletilmesini istiyoruz. 
Mevcut mekanizmaya 
Avrupa Birliği'nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma'nın 
2. maddesi hükmünün 
dahil edilmesini istiyoruz 

ve AK’nin insan haklarını, 
özellikle de azınlıkların 
haklarını izlemesini isti-
yoruz” dedi.

AP Milletvekili, tüm me-
sai arkadaşlarını ve sivil 
toplumu polis baskısı-
na karşı başlatılan imza 
kampanyasını destekle-
mek için her türlü çabayı 
göstermeye çağırdı.

Ardinolu çocuklar, Ana Dili Günü kutlama programı sundu
Ardino (Eğridere) Bele-

diyesi, bu yıl da 21 Şu-
bat Uluslararası Ana Dil 
Günü'nü Covid-19 salgını 
koşullarında ve toplu et-
kinlikler yapmadan kut-
ladı. Etkinlik, Rodopska 
İskra Halk Kültürevi salo-
nunda seyircisiz gerçek-
leştirildi.

Dil ve kültürel çeşitliliğin 
korunmasının desteklen-
mesi için yapılan Ana Dili 
Günü kutlama programı-
na Ardino’dan okullarda 
ana dili olarak Türkçe 
dersini okuyan öğrenci-
ler katıldı. Program, Alisa 
Turan'ın seslendirdiği bir 
şiirle başladı. Enda, Nilay 
ve Damla, sevilen "Orda 
Bir Köy Var Uzakta" şar-
kısını söylediler.

Enes, Efe, Mert, Tuna 
ve Hakan yerli şair Ali 
Durmuş'un eserlerinden 
okudular. Son derece 
yetenekli kız kardeşler 
Buket ve Burçin de kutla-
ma programına katılarak 
güzel bir şarkı söylediler. 

Program otantik bir dans 
gösterisiyle sona erdi.

Başkan Müh. İzzet Şa-
ban, programda okudu-
ğu 21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü'nü kutlama 
mesajında, “Ana dilini 
teşvik etmeye ve yaygın-
laştırmaya yönelik her 
girişim, yalnızca dil çeşit-
liliğinin bir parçası değil, 
aynı zamanda dünya ça-
pında dilsel ve kültürel ge-
lenekler hakkında farkın-
dalık yaratmanın bir aracı 

olup anlayış, hoşgörü ve 
diyaloga dayalı dayanış-
maya ilham verir. Ardi-
no Belediyesi, Ana Dili 
Türkçe dersini okuma ve 
yaygınlaştırma sorunları-
na sorumlu bir yaklaşım 
sergiliyor. Yasal ve orga-
nizasyonel engellere rağ-
men belediye okullarında 
ve okul dışında eğitim ve-
ren kurumlarda Ana Dili 
Türkçe dersi okutulmak-
tadır. Ebeveynler olarak 
bu zenginliği çocukları-

mıza aktarmak gibi 
bir sorumluluğumuz 
var. Biz de Ardino 
Belediyesi yönetimi 
olarak ana dilini öğ-
renmek için gerekli 
koşulları yaratmaya 
devam edeceğiz. 
Ardino Belediyesi 
yönetimi ve şah-
sım adına 21 Şubat 
Uluslararası Ana 
Dili Günü’nüzü canı 
gönülden kutluyo-
rum” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı, 
programda yer alan 

çocukları ve yöneticile-
rini tebrik ederek, harika 
bir program hazırlamış 
olmalarından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Ana Dili Günü, ana dilini 
öğrenmenin ve kullanma-
nın önemini göstermek, 
çok dillilik ve kültürel çe-
şitliliği teşvik etmek için 
2000 yılından bu yana her 
yıl dünya çapında kutlan-
maktadır.

             Güner ŞÜKRÜ

Karadayı, devletten Ana Dili’nin 
okutulması için daha fazla para 

sağlamasını istedi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı 

Mustafa Karadayı, Meclis kürsüsünden okuduğu 21 
Şubat Uluslararası Ana Dili Günü’ne ilişkin bildiride, 
“Dünyadaki tüm Bulgaristan vatandaşları ana dillerini 
öğrenme fırsatına sahip olmalı, bu nedenle HÖH onlar 
için ek finansman sağlanması önerisinde bulunacak” 
diye açıkladı. Partinin, yeni devlet bütçesi görüşmeleri 

kapsamında böyle bir teklif yapacağı anlaşıldı. Kara-
dayı, “Ana dilini öğrenmenin ve kullanmanın önemini 
vurgulayan Uluslararası Ana Dili Günü’nün çok dilli-
liği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi amaçladığını 
vurguladı.

HÖH partisi lideri, “Uluslararası girişimin fikrinin, 
dayanışma ve farklı olan karşısında hoşgörülü dav-
ranmayı teşvik etmek olduğunu söyledi. Girişimin te-
mel amaçları arasında insanları ana dillerini korumaya 
teşvik etmek yer alıyor” dedi. Karadayı, “Dil, temel bir 
insan hakkı ve demokraside temel bir faktördür” diye 
belirtti. Bu hakkın Anayasa’da yer almasına rağmen 
kişinin ana dilini öğrenme ve kullanma hakkıyla ilgili 
henüz yasal çerçevenin düzenlenmediğini belirten 
HÖH Başkanı, bu bağlamda, Bulgaristan’da Ana Dili 
dersinin genel eğitim müfredatındaki derslerin liste-
sinde yer almadığının altını çizdi.

Momçilgradlılar, Dünya 
Ana Dili Günü’nü Kutladı

Farklı yaş gruplarından Momçilgrad (Mestanlı) ilçesi 
sakinleri, Momçilgrad Belediyesi tarafından 21 Şubat 
Dünya Ana Dili Günü münasebetiyle çevrim içi dü-
zenlenen bir etkinliğe katıldı. Bu yılki Ana Dili Günü 
Etkinliği, "Dil Zenginliktir" başlığı altında gerçekleşti. 

Kat ı l ımcı lar, 
şarkı, dans ve 
şiirlerden olu-
şan kültürel 
ve dilsel çeşit-
liliğe adanan 
mesajlar içe-
ren 16 video 
gönderdi.  

Tüm perfor-
mans videoları 

Momçilgrad Belediyesinin resmi Facebook sayfasında 
yayınlandı. Tüm katılımcılara ödüller verilecek.
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Kırcaali‘de Uluslararası Ana Dili Günü Etkinliği Düzenlendi
Kırcaali’de Ömer Lüt-

fi Kültür Derneği ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Başkan-
lığının organizasyonuyla 
21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlama 
programı gerçekleştirildi. 
Pandemiye rağmen etkin-
liğe yoğun ilgi gösteren 
Kırcaalililer, dernek salo-
nunu hıncahınç doldurdu. 

Etkinliğe katılan resmi 
konuklar arasında T.C. Fi-
libe Başkonsolosu Korhan 
Küngerü, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Dr. Müh. Ha-
san Azis, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Resmi Murat, 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Tuncay Şükrü, Bölge 
Müftü Yardımcısı Su-
ray Mustafa, Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmed, Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği (GBTÖD) 
Başkanı Harun Bekir, 
Güney Bulgaristan Alevi 
Bektaşi Derneği Başkanı 
Mustafa Mustafa, Kırcaali 

Tiyatro ve Müzik Merkezi 
Müdür Yardımcısı Sabiha 
Mestan ve diğer konuklar 
yer aldı. 

Yaklaşık 1 saat süren 
programda derneğin ça-
tısı altındaki amatör sa-
natçı gruplarda yer alan 
yetenekli çocuk ve genç-
ler tarafından şiir dinletisi, 
türkü, şarkı ve halk oyunu 
gösterileri sunuldu. Folk-
lor ekiplerinin muhteşem 
halk oyunu gösterilerinin 
yanı sıra Sürpriz Mo-
dern Dans Grubu da bir 
dans sundu. Kırcaali Türk 
Folklor Ekibinde yer alan 
gençlerin bu defa sahne-
ye yeni halk oyunu kos-
tümleriyle çıkması dikkat-
lerden kaçmadı. Derneğin 
solistleri İlayda Şevket, 
Çınar Samet, Pınar Çe-
kiç ve ilk defa sahne alan 
Bade Ahmet de söyledik-
leri türkü ve şarkılarla Kır-
caalilileri coşturdular.

Yüksel Esen, Sebahat 
Necib ve müzik yönetme-
ni Ayhan Işık'ın hazırladı-
ğı ve Kırcaalililere keyifli 

ve duygulu anlar yaşatan 
yetenekli çocuk ve genç-
lerin sunduğu program 
büyük beğeni topladı, 
seyircilerden bol bol alkış 
aldılar.

Belediye Başkanı Dr. 
Müh.Hasan Azis, yaptığı 
selamlama konuşmasın-

da son yıllarda Ana Dili 
Günü’nü, tüm bölge ve 
Bulgaristan’da olduğu gibi 
yerel yönetimler ve HÖH 
partisi olarak STK’larla iş 
birliği içerisinde özellikle 
Kırcaali’de de kutlama-
ya başladıklarının altını 
çizdi.  Ana dilinin önemi-
ni vurgulayan Belediye 
Başkanı, “Biz buna inanı-
yoruz, çünkü her zaman 
bir kişinin, bir toplumun 
ana dilini, dinini ve kültü-
rünü bir arada yaşatması 
gerekiyor” dedi. Geçen 
yıllarda Başkonsolosluk 
ve GBTÖD ile birlikte 
Türkçe öğretmenlerine 
yönelik seminerler dü-
zenlenmesi konusunda 
Türkiye’den üniversite-
lerle iş birliği yaptıklarını 
anımsatan Dr. Müh. Azis, 
bu projeleri kardeş beledi-
yelerle birlikte gerçekleş-
tirdiklerini kaydetti. Her 
zaman Ömer Lütfi Kültür 
Derneğinin faaliyetleri-
ni desteklediklerini ifade 
eden Belediye Başkanı, 
katılımcılara yeni bir Türk 

Kültürevi projesinin müj-
desini verdi.  

Resmi Murat, yaptığı ko-
nuşmada, “Bugün sizlerle 
beraber olmaktan mutlu-
luk duymaktayım, çünkü 
biz de HÖH İl Teşkilatı 
olarak etkinliğin ortak ev 
sahipliğini yapmaktayız. 

Bu bizim için çok önemli 
ve onurlu bir görevdir. Yıl-
lar içerisinde Ömer Lütfi 
Kültür Derneği ile hep 
birlikte bu etkinlikleri ter-
tipledik. Ömer Lütfi Kültür 
Derneği, Kırcaali ve tüm 
Bulgaristan’da bir nevi 
Türk Kültür ocağıdır, çün-
kü biz burada ana dilimizi, 
geleneklerimizi yaşatma-
ya ve çocuklarımıza taşı-
maya çalışıyoruz. Biraz 
önce çocuklarımızın su-
numlarını izledik. Ne gü-
zel, pırıl pırıl kızlarımız, ne 
güzel programlar sunuyor. 
Ben burada onları gelişti-
ren, onların eğitimlerinde 
emeği geçen bütün yöne-
ticileri tebrik etmek istiyo-
rum. Bu arada tüm Türkçe 
öğretmenlerimizi de tebrik 
ederken bu yönde gayret-
lerinin daha etkili, daha 
fazla olması gerektiğini 
düşünüyorum. Umarım 
gelecek yıllarda hep bir-
likte bu yönde daha ba-
şarılı çalışmalara imza 
atacağız” diye kaydetti. 
HÖH İl Teşkilatı ve HÖH 

partisi olarak her zaman 
böyle çalışmaları destek-
lediklerini belirten Mu-
rat, bundan sonra bu tür 
çalışmalara daha büyük 
katkı sağlamak istedikle-
rini vurguladı. Ana dilinin 
önemine dikkat çeken 
Resmi Murat, gelecekte 
ebeveynlerin çocuklarının 
Türkçe eğitimi konusunda 
daha gayretli olacaklarını 
umduğunu ifade ederek, 
“Dilimizi Koruyalım, Türk-
çe konuşalım” mesajını 
verdi. 

Başkonsolos Künge-
rü, yaptığı selamlama 
konuşmasında prog -
ram için Ömer Lütfi Kül-

tür Derneğine teşekkür 
ederek, herkesin Ana 
Dili Günü’nü tebrik etti. 
Ana Dili Günü hakkında 
esasen sahneye çıkan 
çocukların şarkı, şiir ve 
gösterileriyle pek çok 
şeyi söylediklerini ve ana 
dilinin ne olduğunu anlat-
tıklarını kaydeden Baş-
konsolos, “Bu bağlamda, 
bizlere söylenecek az şey 
bıraktılar. Ama ben şunu 
söylemek istiyorum, ta-
bii ki, ana dili doğduktan 
sonra annelerimizden öğ-
rendiğimiz dildir. En yakın 
tanımlama budur, ama 
aynı zamanda benliği-
mizi oluşturur. Etrafımız-
daki dünyayı, dış çevreyi 
ilk olarak ana dilimizde 
kavrar, anlamlandırırız. 
Kültürümüz ve zenginli-
ğimizdir, kendimizi tanım-
lama biçimimizdir” dedi. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türk 
Dili’ni Türk milletinin zih-
ni, kalbi ve hazinesi ola-
rak tanımladığını anım-
satan Küngerü, “Tabii ki, 
ana dilimizi ailelerimizde, 
evde kullanmamız güzel 
bir şey, ancak ben ana 
dilinin okullardaki eğitimi-
nin desteklenmesinin, bu 
konunun üzerinde durul-
masının ne kadar önem 
taşıdığını ve kişinin dilini 
kullanma yeteneğini ne 

kadar ileriyle götürdüğü-
nü özellikle vurgulamak 
istiyorum, çünkü biz di-
limiz Türkçeyi evde öğ-
rendiğimiz kadar okulda 
gördüğümüz eğitimle ge-
liştiriyoruz, ileriye taşıyo-
ruz” diye belirtti. Başkon-
solosluk olarak Filibe’de 
yaptıkları etkinliklerinin 
bir benzerini Kırcaali’ye 
taşımak istediklerini ifa-
de eden Başkonsolos, 
pandemi koşulları izin 
verdiğinde daha fazla 
etkinlikler yapacaklarına 
inandığını kaydetti. 

“Ana Dili Günü bizim için 
çok önemli” diyen prog-
ramın sunuculuğunu da 
yapan Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Müdürü Müzekki 
Ahmet, Atatürk’ün “Türk 
demek, Türkçe demek. 
Ne mutlu Türküm diyene!” 
sözünü anımsattı. Müzek-
ki Ahmet, dernek için özel 
olarak Bursa’da 16 takım 
halk oyunu kostümü ha-
zırlatan Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’na (TİKA) ve 
her zaman destekleri-
ni esirgemeyen Türkiye 
Cumhuriyetine teşekkür-
lerini ifade etti. 

Programın sonunda sah-
neye çıkan tüm çocuklara 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
tarafından Türkçe kitaplar 
hediye edildi.

Resmiye MÜMÜN

Fotinovo’da Uluslararası 
Ana Dili Günü Kutlandı
21 Şubat Uluslararası 

Ana Dili Günü, Kirko-
vo (Kızılağaç) ilçesine 
bağlı Fotinovo (Çakırlar) 
köyündeki Hristo Smir-

nenski Lisesi öğrencileri 
tarafından Türkçe öğret-
menleri Zekiye Hasan'ın 
yönetmenliğinde hazır-
ladıkları zengin içerikli 
bir kültür ve eğlence 
programıyla günün an-
lam ve önemine yakışır 
bir şekilde kutlandı. Et-

kinlik, Fotinovo Probu-
da Halk Kültürevi’nde 
düzenlendi.
Kutlama programında 

yer alan çocuklar, şarkı, 

dans, tiyatro skeçleri, 
mizah ve hiciv içeren 
skeçler ve komik atış-
malarla seyircilere ne-
şeli ve keyifli dakikalar 
yaşattılar. Öğrenci, öğ-
retmen, veli, konuklar ve 
tüm çocuklar sahnede 
olup bitenleri büyük bir 

ilgiyle izlediler.
Etkinliğe Kirkovo Be-

lediye Başkanı Şinasi 
Süleyman ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) Kirkovo İlçe Baş-
kanı Dr. Ercan Fırıncı da 
katıldı. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Korhan Kün-
gerü ve HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Resmi Murat 
da katılımlarıyla progra-
mı şereflendirdiler.
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Ardino ilçesinde sıcak öğle yemeği 
hizmetinin süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Ardino (Eğridere) ilçe-
sinde ihtiyaç sahiplerine 
yönelik sıcak öğle yeme-
ği hizmetinin süresi 30 
Haziran 2022 tarihine ka-
dar uzatıldı. 1 Mart 2022 
tarihinden itibaren sıcak 
öğle yemeği ürününün 
birim maliyet değeri 2,70 
levadan 2,90 levaya yük-
seltildi. Bunun için Ardino 
Belediyesi de hibe sözleş-
mesinde değişiklik yapıl-
masını talep edecek.  

Hizmetin f inansmanı, 
Avrupa Komisyonunun 
(AK) koronavirüs (Co-
vid-19) küresel krizinin 
etkileriyle REACT-EU me-
kanizması yoluyla müca-
dele etme girişiminin bir 
sonucu olarak Yoksullar 
İçin Avrupa Destek Fonu 
tarafından desteklenen 
2014-2020 Dönemi Gıda 

ve / veya Temel Malze-
me Desteği Operasyonel 
Programı kapsamında 
sağlanıyor.

Halihazırda sıcak öğle 
yemeği hizmetinden 1300 
ilçe sakini yararlanıyor. 
Söz konusu ihtiyaç sahibi 

kişiler şu hedef gruplarına 
aittir: 1. Grup- geliri olma-
yan veya yoksulluk sını-
rının altında düşük gelirli 

kişiler. Ülkedeki ekonomik 
durumun kötüleşmesi ne-
deniyle zor durumda olan 
insanlar. Yaşları veya 
mevcut engelleri nede-
niyle enfeksiyonun bulaş-
ma ve ağır seyretme riski 
daha yüksek olan kişiler; 
2. Grup-geliri olmayan 
veya yoksulluk sınırının 
altında düşük geliri olan 
ve kendilerini destekleye-
cek akrabaları olmayan 
karantina altına alınan 
kişiler; 3. Sosyal yardım 
alan ve ek desteğe ihti-
yacı olduğu tespit edilen 
ve olağan salgın durumu 
koşullarında temel yaşam 
ihtiyaçlarını karşılayama-
yan kişiler.

Son tarihi 30 Haziran’a 
kadar uzatılmasıyla ope-
rasyon, temel maddi 
yoksunluğun üstesinden 

gelmek için onlara gıda 
yardımı yaparak zorluk 
yaşayan insan sayısını 
azaltmaya yönelik ope-
rasyonel programın ge-
nel hedefine ulaşılmasına 
katkıda bulunmaya devam 
edecek. Ardino ilçesinde 
yalnız yaşayan yaşlı ve 
engellilerin günlük yaşam-
larında destek sağlamaya 
yönelik faaliyetler devam 
edecek.

Sıcak öğle yemeği hiz-
meti, Sosyal Yardım Ajan-
sının desteğiyle Gıda ve 
/ veya Temel Malzeme 
Desteği Operasyonel 
Programınca f inanse 
edilen "Covid-19 Salgını 
Koşullarında Ardino İlçe-
sinde Sıcak Öğle Yeme-
ği" projesi kapsamında 
gerçekleştiriliyor.

             Güner ŞÜKRÜ

Yekta Apturahman, İngilizce bir 
hikayesi ile Bulgaristan birincisi oldu

Kırcaali Otets Paisiy 
Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi 
Yekta Apturahman, 12. 
Ulusal İngilizce Yaratıcı 
Yazın Yarışması’nda bi-
rinci oldu.

BNR Radyo Kırcaali’nin 
bir programına konuk olan 
Yekta Apturahman, “Ya-
rışmada birincilik dışında 
kazanabileceğim, kendim 
yapabileceğim, potansi-
yelim olduğu ve bu dili ve 
bilgimi iyi şeyler yapmak, 
kendi çıkarlarıma ve oku-
luma hizmet etmek için 
kullanabileceğime dair bir 
gurur duygusu hissettim. 
Yarışma aynı zamanda 
bana şimdiye kadar elde 
ettiğimden daha fazlasını 
yapabileceğime dair umut 
verdi” diye paylaştı.

Ulusal İngilizce Yaratı-
cı Yazın Yarışması, ABD 
Büyükelçiliği ve Bulgaris-
tan'daki Amerikan Üniver-
sitesi ile ortaklaşa Eğitim 
ve Kalkınma Barış Gücü 
- CORPlus Vakfı'nın giri-
şimiyle düzenlenmektedir. 
Yarışma, öğrencileri İngi-
lizceyi eğlenceli bir şekil-
de kullanmaya ve her şey-
den önce alışılmışın dışın-
da yaratıcı düşünmeye, 
hayal dünyasını serbest 
bırakmaya, özgün ve me-
rak uyandıran konularda 
yazı yazarak benzersiz 
eserler yaratmaya teşvik 
ediyor.

Yekta, “Genç yazarlar 
olarak gençlikle özdeşle-
şen yaratıcılığımızı ortaya 
dökmemiz gerekiyor. Jüri 
üyelerini günlük hayatın 
monotonluğundan uzak-
laştırarak bir nevi daha 

renkli ve ilginç yerlere ta-
şımamız gerekiyor” diye 
açıklık getirdi.

Yekta’nın İngilizce öğret-
meni ve İngilizce Öğreti-
mi Metodolojisi Derneği 
Başkanı Sofia Kalinova, 
“Yarışmada rekabet çok 
ciddiydi - 138 okuldan 
3014 katılımcı vardı. Otets 

Paisiy Lisesinden 8. sı-
nıftan 12. sınıfa kadar 20 
öğrenci heyecan verici 
hikayeleriyle katıldı. Bir 
öğretmenin gözetiminde 
öğrencilere belirli bir ko-
nuda yazı yazmaları için 
bir saat süre verilir. Söz-
lükleri, ders kitaplarını 
veya diğer yazı materyal-
lerini kullanamazlar. Bu 
yarışmada fikirler önem-
li, gramer kuralları değil. 
Eserler, hakem kurulları 
tarafından değerlendirilir 
ve en iyileri ulusal düzeye 
taşınır. Daha sonra finale 
kalan eserler, değerlen-
dirme düzeyinde ilk üç 
kompozisyon yazısı için 
verilen ödüllerin yanı sıra 
harici ortaklar tarafından 
sağlanan bazı ek ödüller-
le daraltılır. Ödüller, tören-

le takdim edilir” diye bilgi 
verdi. Öğretmen, “Çok 
mutluyuz, okul Yekta ile 
çok gurur duyuyor. Hepi-
miz çok mutluyuz ve onu 
tebrik ediyoruz ve umarım 
gelişimini bırakmaz” dedi.

Öğretmenin ifadesine 
göre, bugünün nesli ara-
sında birçok iyi öğrenci 

var. Kalinova, “Ve çocuk-
ların okumadıkları, kötü 
oldukları ya da ilgileri ol-
madığı yönündeki popüler 
görüş doğru değil. Çocuk-
lar harika, gençlerin fikir-
lerinden etkileniyorum” 
dedi.

Yekta’nın ifadesine göre, 
yüksek bir genel kültür dü-
zeyine ve farklı alanlarda 
bilgiye sahip olduğunuzda 
fikirler kolayca doğar. Ye-
tenekli genç, “İlim kil gi-
bidir, sahip olduklarınızla 
farklı şekiller oluşturabilir-
siniz” dedi.

Yekta, organizatörler 
ödül alan eserleri yayın-
layacağı için mart ayın-
daki ödül töreninden 
önce yazdığı hikayenin 
detaylarını açıklayamıyor 
ama perdeyi biraz aralı-

yor. Hikaye tarihi drama 
türünde olup, okuyucuyu 
geçmişe götürür. Nazile-
ri ve Polonyalı bir aileyi, 
insanlarda iyiyi ve kötüyü 
ve kaderin ironisini anla-
tır.
Ger iye bakmasının 

bir açıklaması var - Ta-
rih Yekta'nın en sevdiği 
ders. Hem de 20. Yüzyıl 
Tarihi ve özellikle Askeri 
Tarih. Diğer favori ders-
leri elbette İngilizce ve 
Coğrafyadır. Coğrafya 
ve Tarih, özellikle askeri 
harekat söz konusu oldu-
ğunda yakından bağlan-
tılıdır. O zaman Coğraf-
ya olmadan savaşların, 
muharebelerin, arazi-
lerin, stratejik planların 
gidişatını anlayamaz ve 
algılayamazsın. En sev-
diği muharebe, 1815'te 
Napolyon Bonapart 'ın 
Arthur Wellesley komuta-
sındaki İngiliz ordusu ta-
rafından yenildiği Water-
loo Muharebesi'dir. O za-
manki çöküşüne rağmen 
Napolyon aynı zamanda 
Yekta'nın en sevdiği tarihi 
figür. Çünkü küçük bur-
juva kökenlerine rağmen 
çok hırslı biriydi. Yekta, 
Napolyon hakkında, “Ya-
pabileceğini biliyordu, is-
tediğini biliyordu ve onu 
yaptı” dedi.
Yetenekli gencin, ayrı-

ca prestijli bir Amerikan 
üniversitesinde okuyaca-
ğı ve yazılım teknolojisi 
alanında kendini geliş-
tireceğine dair hayalleri 
ve tutkuları var. KH

TÜRKSADER Çalışmalarına 
Devam Ediyor

Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği Erasmus + 
projesi gerçekleştirdi.

Mestanlı (Momçilgrad) Türk Kültür, Sanat ve Etki-
leşim Derneği, Erasmus + programı, KA 2, stratejik 
ortaklıklar kapsamında, "Youthfolklore.com" konulu  
projenin ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

 Polonya, Romanya, Macaristan ve Yunanistan ı̀n 
ortak olduğu proje toplantısında, projenin yaklaşan 
faaliyetleri ve toplantıları, eylem yöntemleri ve iyi uy-
gulamaların değişimine yönelik yaklaşımlar tartışıldı, 
ortaklar arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Projenin temel amacı, yaratıcı sektörde gençlerle 
çalışan kuruluşların zor zamanlarda destek verebil-
melerini ve çalışabilmelerini sağlamak olup, gençlere 
sunulan faaliyetlerin kalitesini artırmak ve onlara eği-

tim vermektir.
Proje folklor eğitimi alanında faaliyet gösteren ku-

ruluşlar arasında sürdürülebilir bir işbirliği yaratacak.
Dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgını gibi zor 

zamanlarda kuruluşların yaptıkları çalışmalar ile ilgi-
li iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için bir alan 
oluşturacaktır.

Ayrıca gençler ve yetişkinler ile bu tür faaliyetler için-
de bulunan öğretmenlerin, eğitmenlerin yeterliliklerine 
tecrübenin artmasına katkıda bulunması hedeflenmek-
tedir.
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BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu Mezarı Başında Anıldı
Balkan Göçmenler i 

Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) 
Kurucu Başkanı, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Meclis Başkanı ve 
Bursaspor Kulübü eski 
başkanlarından Mümin 
Gençoğlu, vefatının 
29’uncu yılında kabri 
başında anıldı.
Geçirdiği elim trafik 

kazası sonucunda 1993 
yılında hayatını kaybe-
den eski milletvekili, 
Balkan göçmenlerinin 
sesi, Mümin Gençoğlu, 
kabri başında dualar-
la anıldı. Emir Sultan 
Mezarlığı’nda düzen-
lenen anma törenine 
pandemiden dolayı ka-
tılamayan Konfederas-
yon Onursal Başkanı 
Turhan Gençoğlu yap-
tığı açıklamada, “Ara-
mızdan 29 sene evvel 
ayrılan kurucumuz, ba-
bamız rahmetli Mümin 
Gençoğlu’nun bu seneki 
anma törenini pandemi 
sebebiyle sevenlerine 
haber göndermeme ve 
aile olarak katılmama 

kararı aldık. Yalnızca 
BAL-GÖÇ, BGF, BTRK 
, Şube ve Yöre dernekle-
ri yönetim kurullarındaki 
arkadaşlar aralarında 
bir anma düzenleye-
ceklerini belirttiler. Ben 
tüm katılanlara ailem ve 
camiamız adına minnet 
ve şükranlarımızı sunu-
yorum. Babamız, Mümin 
Aga’nız kabrinde huzur 
içinde dinlensin. Ruhu 

şad, cennet mekanı ol-
sun” ifadelerine yer ver-
di.
Tö rende  konuşan 

BAL-GÖÇ Genel Baş-
kanı Gökhan Sözüçe-
tin, “Mümin Gençoğlu, 
hayata gözlerini açtığı 
Kırcaali şehrinin Yiğitler 
Köyü’nün ismi gibi yiğit 
bir insandı. Balkanlar-
dan büyük asimilasyon 
ve soykırımı maruz ka-

lan insanlarımızın, tem-
silcisiydi. Balkanların ve 
Türkiye’nin simge ismiy-
di. Bundan 29 yıl önce 
cenaze töreninde Bursa 
ona vefasını göstermek 
için yarıştı”, camiamız 
onu unutmadı ve hiçbir 
zamanda unutmayacak 
dedi.
Balkan Türkleri Göç-

men ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu (BGF) 

Başkanı Kader Özlem 
de Mümin Gençoğlu’nun 
Balkanlarda acı çeken 
insanların sesi olduğu-
na vurgu yaptı. Balkan 
Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu (BRTK) 
Başkanı Sabri Mutlu 
ise, Balkanların sesinin 
Bursa’dan dünyaya du-
yurulmaya Mümin Gen-
çoğlu sayesinde başlan-
dığını ifade ederek, “Şu 
an Türkiye’nin 50 şeh-
rinde, 300 dernek, 12 
federasyonla tüm cami-
amıza hizmet etmekten 
gurur duyuyoruz. Bunun 
önderi rahmetli Mümin 
Gençoğlu’nu Bursa’da 
olduğu gibi bütün şehir-
lerimizde anıyoruz” diye 
konuştu.
Törende kısa bir ko-

nuşma yapan eski ba-
kanlardan Faruk Çelik 

de, “Bizim o dönemki 
ilişkilerimizde pek an-
lam veremediğimiz, ama 
zamanla devlette görev 
almaya başladığımız-
da çok önemli görevler 
yaptığını idrak ettiğimiz 
Mümin ağabeyimizin 
vermiş olduğu mücade-
le aslında bizim için de 
rehber görevi teşkil etti. 
O sayede oradan aldığı-
mız hatıralar, dramatik 
hadiselerin bizde bıraktı-
ğı izler neticesinde daha 
sonra devlette görev al-
mak kısmet olunca ilk 
hedefimiz Balkanlardaki 
soydaşlarımızın sorunla-
rıyla ilgilenmek bilinci ile 
hareket ettik” ifadelerini 
kullandı.
Tören Kur’an-ı Kerim 

okunması ve dua edil-
mesinin ardından sona 
erdi.

Momçilgrad Belediyesi, 60 km'lik ulusal yolun onarılmasını istiyor
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, devletin ön-
lem alması ve bölgedeki 
ulusal karayolu şebekesi 
dahilindeki 60 kilometre-
den fazla yolların acilen 
onarılması konusunda ıs-
rar ediyor. Belediye Baş-
kanı İlknur Kazim, birer 
nüsha Kırcaali Valisine 
ve Karayolları Kırcaali İl 
Müdürüne olmak üzere 
Karayolu Altyapı Ajansı-
na bir mektup gönderdi. 
Mektupta, Momçilgrad 
ilçesinden geçen ulusal 
karayolu ağındaki bazı 
asfalt yollarda birçok çu-
kur, tümsekler oluşması, 
hendeklerin tıkanması, 
çalı ve ağaçların temiz-
lenmemesinden dolayı 
özellikle üçüncü sınıf 
yolların durumunun son 
derece kötü olduğu belir-
tildi. Bazı kesimlerin kötü 
durumda ve dar olduğu, 
menfezlerin küçük ve ilet-
kenliği az olması nede-
niyle şiddetli yağışlarda 
su miktarını çekemediği 
ve bunun da yol bağlan-
tılarının kesilmesine ne-
den olup köylerin günler-
ce bağlantısız kaldığına 
dikkat çekildi.
Mektupta, “Momçilg-

rad ilçesinde bulunan 
Progres (Ellezoğulları), 
Gorsko Dülevo (Ayvalı), 
Kamenets (Çakmaklar), 
Ptiçar (Ahatlı), Raven 
(Cumayanı), Tatul (Aa-
cıoluk), Çobanka (Edir-
hanl), Vryalo (Taşkınlar), 
Bivolyane (Mandacı), 

Nanovitsa (Alibeykonağı), 
Postnik (Ahatbaba), De-
vintsi (Uzuncular), Neofit 
Bozveli (Alfatlı), Lale (Ka-

raköy), Gurgulitsa (Ara-
bacı) köylerinin sakinleri 
ve Studen Kladenets Av 
Hayvanları Çif t l iğinin 
sahipleri ve kullanıcıları 
adına size sesleniyorum. 
Yukarıda belirtilen köyler-
de yaşayan 3 000 kişilik 
bir nüfus, Momçilgrad – 
Raven - Nanovitsa - Gur-
gulitsa - Zornitsa yolunu 
günlük olarak kullanmak-
tadır. Studen Kladenets 
Av Hayvanları Çiftliğinin 
yurt içi ve yurt dışından 
gelen misafirleri de bu 
yolu sıklıkla kullanıyor" 
denildi. Mektupta 27 400 
km uzunluğundaki ulusal 
karayolu ağındaki bu bö-
lümün tamir edilmesi için 
gerekli tüm önlemlerin 
alınmasında ısrar ediliyor.
Mektupta şu ifadeler 

yer aldı: “Momçilgrad'ı 
Podkova (Nalbantlar), 
Kukuryak (Erikli) ve To-
kaçka (Tokatçık) köyleri 

üzerinden Krumovgrad 
(Koşukavak) ile bağlayan 
19.500 km uzunluğun-
daki ulusal karayolu ağı 
bölümü de benzer kötü 
bir durumdadır. Mom-
çilgrad, Kirkovo ve Kru-
movgrad olmak üzere 3 
ilçe nüfusunun kullandığı 
bu yol bölümünde asfalt-
ta birçok delik, tümsekler 
oluşması, hendeklerin tı-
kanması, çalı ve ağaçla-
rın temizlenmemesinden 
dolayı durumu son dere-
ce kötüdür.
Momçilgrad Belediye-

sinde görevli uzmanlara 
göre, bu durumda yol ya-
kında kullanılamaz halde 
olacak. Kötü durumda 
olan üçüncü önemli ulu-
sal karayolu ağı bölümü 
ise 15.400 km uzunluğun-

daki Momçilgrad - Zvez-
del (Gökviran)- Tokaçka 
- Krumovgrad kesimi olup 
iki ilçede yer alan yerle-

şim yerlerinin sa-
kinleri tarafından 
kullanılmaktadır.
Belediyede gö-

revli uzmanlar, 
adı geçen yolla-
rın tehlikeli oldu-
ğu ve uygun ön-
lemler alınmadığı 
takdirde bu yol 
kesimlerde araç 
trafiğin ciddi ka-
zalara neden ve 
insan hayatına 
mal olabileceğini 
belirtti.
Karayolu Altyapı 

Ajansının, müm-
kün olan en kısa 

sürede gerekli fonları 
sağlayarak Momçilgrad 
ilçesinden geçen ulusal 
karayolu ağı dahilindeki 
yolların tamiratını yapma-
sında ısrar ediliyor.
Belediye Başkanı İlk-

nur Kazim, “Belediyeye 
ulusal karayolu ağındaki 
bozuk yolları kullanan 
yerleşim yerlerinde otu-
ranların imzaladığı imza 
dilekçeleri sunuldu. İn-
sanlar, vinyet ödedikleri 
halde memnun değiller, 
devlet ise yolların duru-
munu umursamıyor. So-
run yıllardır devam ediyor 
ve etkilenenlerin sabrı 
tükeniyor ve gerginliğin 
tırmanması olasılığı bu-
lunuyor” diye kaydetti.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan, Putin’in Donetsk 
ve Luhansk'ın bağımsızlığını 

tanımasını kınadı
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Twitter üzerin-

den yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsız 
halk cumhuriyetleri olarak tanımasını kınadı.

Cumhurbaşkanından önce Başbakan Kiril Pet-
kov ve Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska da 
yine Twitter üzerinden birer açıklama yaparak, 

Putin’in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devletler 
olarak tanımasını kınadılar.

Cumhurbaşkanının ifadesine göre, uluslararası 
hukuku ihlal ederek ve askeri yollarla krize çözüm 
bulunamaz.

Radev, Twitter hesabından İngilizce yaptığı 
açıklamada, ”Rusya Federasyonu tarafından 
sözüm ona “Donetsk Halk Cumhuriyeti” ve “Lu-
hansk Halk Cumhuriyeti”nin tanınması, Ukray-
na'daki çatışmayı yatıştırma çabalarını mahvedi-
yor ve bölgedeki gerilimi artırıyor” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Bu krize kalıcı bir çözüm, 
uluslararası hukuku ihlal ederek ve askeri yollarla 
bulunamaz” dedi.

Uluslararası hukukun ihlali, Facebook üzerin-
den paylaştığı bir gönderide eski Başbakan Boy-
ko Borisov tarafından da eleştirildi. GERB parti-
si lideri, Rusya Devlet Başkanının Donetsk Halk 
Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin 
bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzalama-
sının ardından yeni bir askeri çatışma konusunda 
uyardı.

Böylece şimdiye kadar Bulgar politikacılar, Batı 
toplumu ve NATO ile aynı duruşu sergilemiş ol-
dular. 
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‘Bulgaristan Türkleri ve Siyasal 
Hayata Katılım’ Kitabı Yayınlandı

Hollanda Türkevi Araş-
tırmalar Merkezi Avrupa 
göç literatürüne yeni bir 
eser daha kazandırdı.
2015 yılından bu yana, 

Doktora Tezleri Yayın 
Projesi’ni uygulamaya 
koyan Türkevi, baş-
ta Avrupa’da yaşayan 
Türkler olmak üzere, 
Türkiye-AB ilişkileri ve 
Türk Diasporası hak-
kında hazırlanan tezle-
ri yayınlamaya devam 
ediyor. Avrupa Türkle-
ri sosyolojisinde bilgi 
birikiminin artırılması 
ve başvuru kaynakları 
oluşturulmasına katkıda 
bulunmanın amaçlandı-
ğı yayınların sonuncusu, 
“Bulgaristan Türkleri ve 
Siyasal Hayata Katılım” 
çalışması oldu.
Dr. Vahit Sadal’ın, 

‘Ankara Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü 
Sosyolo j i  Anabi l im 
Dalı’nda hazır ladığı 
doktora tezi çalışması, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk azınlığın siyasal 
hayata katılımını ince-
lemektedir. Bu çerçe-
vede ele alınan başlıca 

konular arasında, “Bul-
garistan Türklerinin sta-
tüsü, sosyo-ekonomik 
ve kültürel durumu, göç 
olgusu, etnisite, etnik 
kimlik, etnik ilişkileri; et-
nik siyaset, azınlıkların 
siyasal katılımı, bu ka-
tılımdaki değişimler ve 
değişimi etkileyen fak-
törler ile Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH), 
1997- 2000 yılları” yer 
almaktadır.
Çalışmanın amacı; 

komünist dönem son-

rası, Bulgaristan’daki 
Türk azınlığının sos-
yo-ekonomik ve siyasi 
durumunu araştırmak; 
etnik azınlık bağlamın-
da problemlerini ve en-
dişelerini saptamak ve 
böylece bulgularımız 
ışığında problemlerine 
olası çözümler önere-
rek, bulguların gelecek-
te yapılacak araştırma-
ların kullanımına sunul-
ması, olarak tanımlan-
maktadır. Çalışmanın 
bir diğer amacı ise, alan 

çalışması yoluyla elde 
edilen bu birincil verileri 
politika yapıcıların hiz-
metine sunmayı hedef-
lemektedir.
Bulgaristan nüfusun 

yaklaşık % 9’unu oluş-
turan Türk azınlığın, 
Osmanlıdan günümüze 
tarihsel sürecinin özet 
olarak verildiği çalışma-
da, 1984-1989 asimilas-
yon ve baskı dönemi, 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği (AB) adaylık sü-
reci ile 2000’li yıllar 

dönemi incelenmiş -
tir. Çalışmada sadece 
Türk azınlık araştırıl-
mamış, dini ve kültürel 
yakınlıkları nedeniyle 
Müslüman Pomak ve 
Romanlara (Çinge -
ne) da yer verilmiştir. 
Bulgar istan’da Türk 
ve Müslüman azınlık, 
demografik endişeler 
başta olma üzere çeşitli 
nedenlerle, anlaşmalı 
ve/veya zorunlu göçe 
tabi tutulmuştur. Günü-
müzde Türkiye yerine 
AB ülkelerine yönelmiş 
görünen azınlığın göç 
problemi de çalışmada 
ayrıca ele alınmıştır.
Hollanda Türkevi Araş-

tırmalar Merkezi, kita-
bın sunuş bölümünde, 
her ne kadar, Avrupa 
Türkleri, Bulgaristan 
ve Balkan Türkleri ka-
dar, Avrupa ülkelerinde 
uzun bir geçmişe sahip 
olmasalar da, Bulgaris-
tan Türklerinin siyasi 
katılım mücadelelerin-
den öğreneceklerinin 
olduğuna dikkat çekiyor. 
Çünkü, Avrupa’nın fark-
lı ülkelerinde, hassaten 
Hollanda örneğinde, 

Türklerin, önce uzun 
süre ana akım siyasi 
partilerde katılım müca-
delesi verdikleri belirti-
lirken, kısmen başarılı 
olmalarına rağmen, bir 
süre sonra, Türk kökenli 
siyasetçilerin, yavaş ya-
vaş, ana akım partileri 
terk ettikleri belirtiliyor. 
Terk edenlerin bazıla-
rın, kendi partilerini, her 
ne kadar etnik temelde 
olmaması için üstün 
gayret sarf etseler de, 
kurarak, seçimlere de 
katılıp, parlamentolarda 
temsil edildiklerine işa-
ret ediliyor.
Avrupa Türkleri siyasal 

katılım mücadelesine 
de katkıda bulunacağı 
düşünülen, “Bulgaris-
tan Türkleri ve Siyasal 
Hayata Katılım” kitabı 
Türk evi ve Çizgi Kita-
bevi Yayınları arasında 
okuyucuya sunulmuştur. 
Kitap, Çizgi Kitabevi ve 
diğer kitapçılardan te-
min edilebilir.
www.cizgikitabevi.com
bilgi@cizgikitabevi.

com
Türkevi Basın Masası

Filibe’de Muhteşem Ana Dili 
Günü Programı Düzenlendi

Kulübü, bu yılki etkin-
likte izleyicileri birçok 
medeniyetin, kültürün 
ve dilin beşiği olmuş 
Mezopotamya’nın kal-
bine, Türkiye’nin güzel 
şehri Mardin’e götürdü.
 Katılımcıların anadil-

lerinde okudukları ata-
sözleriyle de, Avrupa 
Kültür Başkentliği yap-
mış Filibe’nin kültürel 
zenginliğine, derinliği-
ne yakışan bir Ana Dili 
Günü kutlaması gerçek-
leştirildi.
Etkinlikte selamlama 

konuşması yapan Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü şunları söyledi: 
“Dil, elbette öncelikle bir 
iletişim aracı. Ancak, iş-
levi bununla sınırlı değil. 
Her dil içinde yaşadığı-
mız bir evrendir aslında. 
Ait olduğu kültüre dair 
imgeler ve kodlar barın-
dırır. Bizler bu evrenin 
içinde nefes alır, düşü-
nür ve mesajlarımızı ve-
ririz. O yüzdendir ki, yeni 
bir dil öğrenmek, yeni bir 
kültürü tanımak anlamı-
na gelir. Dil ve kültür iç 
içedir, birbirinden ayrı 

düşünülemez. Dilin gü-
zel kullanımı bize ilham 
verir. Hayattaki estetiği 
ve edebi yönleri kavra-

mamızı sağlar.
Dil evrenlerinde ana di-

limizin müstesna bir yeri 
vardır. Ana dili, hepimi-
zin doğduğumuzdan 
beri annelerimizden öğ-

rendiğimiz dildir. Sevgi-
yi, mutluluğu, hüznü, 
acıyı, huzuru ve diğer 
birçok hissi ana dilimizle 

duyumsarız. Benliğimiz-
dir. Kendimizi tanımlama 
biçimimizdir. Kültürümüz 
ve zenginliğimizdir. Bu 
nedenledir ki, Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk 
Türkçeyi Türk milletinin 
kalbi, zihni ve hazinesi 
olarak tanımlamıştır.

Filibe’de Türk-Bulgar 
Edebiyat Kulübü tara-
fından düzenlenen ve 
artık gelenekselleşen 21 
Şubat Uluslararası Ana 
Dili Günü kutlama etkin-

1. sayfadan devam

liği, Filibe şehrinin kültür 
takviminde yer almak-
ta; Filibe Belediyesi’nin 
ve Filibe Konsoloslar 
Kulübü’nün iştirak ve 
katkılarıyla gerçekleş-
mektedir.
Daha önceki yıllarda 

dünyaca tanınan ya-
zarlardan veciz söz ve 
pasajlar dile getirilmiş-
ti. Geçen yıl Anadolu 
Türkçesi’nin temellerini 
atan büyük tasavvuf 
şairimiz Yunus Emre’yi 
anmıştık. Bu yıl ise ana 
dillerimizde yerleşmiş 
birer atasözünü okuyo-
ruz.
Atasözleri, yüzyılla-

rın, bazen binyılların 
süzgecinden geçmiş 
öğütler ve dersler içe-
rir. Deneyimlenmiştir. 
Ben, güzel Türkçemize 
ait sayısız atasözünün 
içinde dile ait olan bir 
tanesini seçtim. Atala-
rımız demiş ki: “Bıçak 
yarası geçer, dil yarası 

geçmez”. Bu atasözü 
diğer insanlarla konu-
şurken, kelimelerimizi 
dikkatli ve özenli seç-
memizi, incitici olmama-
mızı öğütler. Diplomasi 
mesleğinin temelinde 
de dilin güzel ve amaca 
uygun kullanımı ve ke-
limelerin özenli seçimi 
yatmıyor mu zaten?
Her sene yeni ve öz-

gün bir tema ve gör-
sellerle bu özel günde 
bizleri bir araya getiren 
Türk-Bulgar Edebiyat 
Kulübü’ne teşekkür 
ediyorum. Bu sene 
bizleri tarihte birçok 
medeniyetin, kültürün 
ve dilin beşiği olmuş 
Mezopotamya’nın kalbi-
ne, ülkemizin güzel şeh-
ri Mardin’e götürüyorlar. 
Farklı dillerde okunan 
atasözleriyle de, Avrupa 
Kültür Başkentliği yap-
mış Filibe’nin kültürel 
zenginliğine derinliğine 
kültürleri ve dilleri uyum 
içinde bir arada yaşat-
ma geleneğine yakışan 
bir anadili kutlama gü-
nünü bize yaşatıyorlar.
Uluslararası Ana Dili 

Gününüz kutlu olsun.”
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan'da Türkçe ana dile ilgi 
sorununun çözümü velilerin elinde

Bulgaristan'da Kırcaali il 
merkezine bağlı Çernooçene 
(Karagözlüler) Belediyesi, ana 
dilde Türkçe eğitimi konusun-
da Bulgaristan Türklerinin ya-
şadığı diğer bölgeler arasında 
öne çıkıyor.
Tahmini nüfusu 800 bine ya-

kın olan Bulgaristan Türkleri, 
6,52 milyonluk ülkenin en ka-
labalık azınlığı olmasına rağ-
men geçen yıl tüm okullarda 
Türkçeyi seçmeli ders olarak 
alan öğrencilerin toplam sayısı 
ilk kez 4 binin altına düştü.
Bulgaristan Türklerinin yo-

ğun yaşadığı bölgelerde müf-
redatta seçmeli ders olarak 
yer alan Türkçeye ilgi gittikçe 
azalırken, ana dilde Türkçe 
eğitimine ilgi konusunda veli-
lere çok önemli iş düştüğünü 
belirtiliyor.
Çernooçene ilçesi ise ana 

dilde eğitiminin yaygınlığı ko-
nusunda örnek oluşturuyor.
İlçe Belediyesine göre yakla-

şık 20 yerleşim biriminin bağlı 
olduğu ilçede başlıca 5 okulun 
hepsinde haftada 1 ila 3 saat 
ana dil eğitimi veriliyor.
İlçede yaklaşık 500 öğrenci-

nin okuduğu Hristo Smirnens-
ki Lisesinde 7'nci sınıfa kadar 
Bulgaristan Türkü öğrencilerin 
tamamı düzenli olarak Türkçe 
derslerine katılıyor.
Hristo Smirnenski Lisesinin 

Müdür Yardımcısı Mehmed 
Sali, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, bölge halkının, 
Türkçeye genel olarak büyük 
ilgi duyduğunu, velilerin her 
sene çocuklarına Türkçe ders-
lerini seçtirdiklerini söyledi.
Sali, "Okulumuzda devletin 

eğitim müfredatı doğrultusun-

da resmi dil Bulgarca. Seçmeli 
ana dil olarak Türkçe, ayrıca 
İngilizce dersleri veriliyor. Bu 
yıl okulumuzda 492 öğrenci 
var. Her yıl 60'a yakın liseli 

mezun oluyor. Sevgi ve coş-
kuyla ana dillerini öğrenen 
Türk çocuklarımız, burada 
okuyan bazı Bulgar çocukları-
nı da özendiriyor. Türk kökenli 
olmadıkları halde arkadaşları-
nı örnek alıp Türkçeyi seçmeli 

ders olarak alan Bulgar öğ-
rencilerin ilgisi bizleri de mutlu 
ediyor." diye konuştu.
- Öğretmenlerin gözünden 

ana dilde eğitim
Hristo Smirnenski Lisesinde 

28 yıldır Türkçe öğretmenliği 
yapan Şaban Mehmed, "Ra-
hatlıkla şunu söyleyebilirim 

ki bu okulda ilkokul birinci sı-
nıftan ortaokulun son sınıfına 
kadar Türk öğrencilerin hepsi 
Türkçe okuyorlar. Hele bir de 
Bulgar çocuklar var. Onlar da 

Türkçe derslerini seçiyor. Me-
rakla, hırsla ve ciddiyetle Türk-
çemize sarılıyoruz. Öğrenciler, 
kendi aralarında konuşurken 
bile temiz Türkçe, temiz ifa-
deler kullanmaya çalışıyorlar." 
dedi.
Geçen yıl tamamen yeni-

lenmiş, çağdaş bir müfredat 
içeren ders kitabı setlerinin 
çocukların dile ilgisini daha 
da artırdığını vurgulayan Meh-
med, "Dünyada önde gelen 
dillerden biri olan Türkçemizi 
geliştirelim." ifadesini kullandı.
Okulda kitap sayısının git-

tikçe arttığı bir kütüphane-
ye sahip olduklarını anlatan 
Mehmed, çocukların sürekli 
kütüphaneye gelip Türkçe ki-
tap okuduklarını söyledi.
İlkokul bölümünde İngilizce 

öğretmenliği yapan okulun 
Müdür Yardımcısı Yana Del-
çeva da Türkçe dersi alan ço-
cukların Latin alfabesine ha-
kim olduklarından İngilizceyi 
de hızlı öğrendiklerini belirtti.
Delçeva, "Çağdaş bir top-

lumda dil öğrenimi, öğrencile-
rin gerçek Avrupa vatandaşı 
olarak yetişmeleri için çok iyi 
bir temel oluşturur." diye ko-
nuştu.

-21 Şubat Uluslararası Ana 
Dili Günü
Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütünün 
(UNESCO) ilan ettiği "21 

Şubat Uluslararası Ana Dili 
Günü", Çernooçene'nin Türk-
çe ana dili eğitiminin yapıldığı 
5 okulda her yıl zengin prog-
ramlarla kutlanıyor.
Kutlamalar, Türkçe dil eğiti-

mine karşı öğrencilerin ilgisi-
nin artmasına da vesile oluyor.
Öğrenciler, kutlamalar sıra-

sında Türk ve Bulgar yazar 
ve şairlerin kaleme aldığı şiir, 
masal, bilmeceleri okuyor, 
şarkılar söylüyor, konuk olarak 
davet ettikleri veliler ve beledi-
ye yetkililerin huzurunda dans 
gösterileri yapıyor.
Kırcaali il merkezine bağlı 

Ardino, Cebel, Krumovgrad, 
Kırcaali, Momçilgrad ve Çer-

nooçene ilçe merkezlerine 
2021-2022 ders yılında Türk-
çe okumak isteyen öğrencilere 
de toplam 1538 ders kitabı se-
tinin dağıtıldığı ifade ediliyor.
- Türkçe eğitiminin yay-

gınlaşmasında en büyük 
sorumluluk velilerde
Bulgaristan'da ana dili eğiti-

mine başlandığı 1992'de 117 
bin öğrenci okullarda verilen 
Türkçe derslerine katılırken, 
özellikle ülkenin 2007'de ülke-
nin AB'ye girmesinden sonra 
bu derslere karşı hem velile-
rin hem öğrencilerin ilgisinde 
belirgin bir düşüş gözleniyor.
Tahmini nüfusu 800 bine ya-

kın olan Bulgaristan Türkleri, 
6,52 milyonluk ülkenin en ka-
labalık azınlığı olmasına rağ-
men geçen yıl tüm okullarda 
Türkçeyi seçmeli ders olarak 
alan öğrencilerin toplam sayısı 
ilk kez 4 binin altına düştü.
Oğlu Hristo Smirnenski 

Lisesi'nde ilkokul 2. sınıf öğ-
rencisi olan İsmet İsmail, Türk-
çe ana dili eğitimine karşı ülke 
genelinde ilginin artırılması 
için en önemli rolün ebeveyn-
lere düştüğünü söyledi.
İsmail, bir okulda Türkçe 

dersi sınıfının açılması için 
anne-babaların doldurup im-
zalamaları gereken talep form 
örneğini AA muhabirine gös-
tererek "Nasihatim okullara ve 
öğretmenlere değil, velilere. 
Bu küçük dilekçe aslında çok 
kıymetli. Onların daha aktif 
olmaları gerekiyor. Radyo din-
leyip televizyon izliyoruz ama 
yeterli değil. Biz, Bulgaristan 
Türkleri olarak Avrupa'da kay-
bolmak istemiyoruz. Çocukla-
rımız hem ana dillerini hem 
Bulgarcayı sevsin. Memleket-
lerini, vatanlarını sevsin istiyo-
ruz." diye konuştu. AA


