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Devamı 4’de

Cebel’de Mayıs Olayları’nın 26.Yılı Anıldı

Binlerce Bulgaristan Türkü ko-
münist diktatör Todor Jivkov’un 
iktidardan düşmesine sebep 
olan bundan 26 yıl önce ger-
çekleşen Mayıs Olayları’nı 
anma törenine katılmak için 
Cebel’e (Şeyh Cuma) akın etti. 
Aynı zamanda Cebel Günü olan 
19 Mayıs, Kırcaali bölgesinden 
başka, Türkiye, yurt içinden ve 
yurt dışından gelen yüzlerce 
misafir tarafından büyük ilgiy-
le izlenen zengin bir program-
la kutlandı. Mayıs Olayları’nı 
anma mitingi Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Cebel İlçe 
Teşkilatı ve 19 Mayıs Derneği 
tarafından düzenlendi. 

Törenin resmi açılışından 
önce totaliter rejimin kurbanları 

Resmiye MÜMÜN adına Cebel Camii’nde mevlit 
okundu.

Bu yıl Mayıs Olayları’nı anma 
töreninde resmi konuklar arasın-
da Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Başkanı Lütfi Mestan, 
Başkan Yardımcısı ve Millet-
vekili Ruşen Rıza, Parlamento 
Başkan Yardımcısı Aliosman 

İmamov, HÖH Merkez Yürütme 
Kurulu Sekreteri Mustafa Kara-
dayı, HÖH AP Milletvekili Necmi 
Ali, birçok HÖH milletvekili, Bul-
garistan Başmüftüsü Dr. Musta-
fa Hacı, T.C. Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, T.C. Filibe 
Başkonsolosu Alper Aktaş, Ce-
bel Onursal Vatandaşı ve Eski 
T.C. Sofya Büyükelçisi Tahsin 
Burcuoğlu, Eski T.C. Burgaz 
Başkonsolosu Beyza Üntuna, 
Yunanistan’da rahmetli Dr. Sa-

dık Ahmet’in kurduğu Dostluk 
ve Eşitlik Partisi Başkanı Mus-
tafa Ali Cavuş, Cebel’in Jılıdo-
vo köyünden göçmen AKParti 
Bursa Milletvekili Adayı Gür-
sel Dönmez, CHP Yıldırım İlçe 
Başkanı Güner Aklan, MHP’yi 
temsilen Manisa’dan Ergün 
Aksoy, Bursa Büyükşehir Bele-

diye Başkan Vekili Abdülkadir 
Karlık, kardeş Yıldırım Belediye 
Başkan Vekilleri Şemsettin Ha-
cıoğlu ve Mücahit Alkan, Bursa 
Nilüfer Belediye Başkan Vekili 
Naci Kale, İstanbul Sultangazi 
Belediye Başkan Vekili Nurgun 
Güngören, İstanbul Kağıthane 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Kemal Çavuş, İnegöl Belediye 
Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, 
Bursa ilinden onlarca muhtarı 
temsil eden Sevinç Mutlu ve İs-

mail Eroğlu, Balkan ve Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu Genel 
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Bur-
sa BAL-GÖÇ ve Balkan Göç-
menleri Federasyonu Başkanı 
Doç. Dr. Yüksel Özkan, İzmir 
BALGÖÇ Başkanı Fahriye Er-
soy, Edirne Balkan Türkleri Fe-
derasyonu Başkanı Nedim Dön-
mez, Bursa Cebelliler Derneği 

Başkanı Dr. Gürçay Cem, İstan-
bul Esenyurt Belediye Başkan 
Vekili Vecdi Vatansever, Bursa, 
İstanbul, İzmir, Edirne HÖH 
temsilcileri, Haskovo ve Kru-
movgrad bölge müftüleri Basri 
Eminefendi ve Nasuf Nasuf, 
Bulgaristan Siyasi Tutuklular 

Lütfi Mestan, Cebel’de 
önemli mesajlar verdi 

Cebel’de Mayıs Olayları’nın 
26. yılını anma töreninde hazır 
bulunan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, elinde tuttuğu 11 
ceza kararını göstererek, ge-
çen yıl Türkçe propaganda yap-

mak gerekçesiyle kendisine ve 
HÖH’ten başka meslektaşlarına 
2’şer bin leva para cezası kesil-
diğini belirtti. Bunun demokratik 
bir ülkede, sekizinci yıl AB üyesi 
bir ülkede ana dilinde konuşma-
nın suç olarak görüldüğüne dik-
kat çekti. Parlamento’da bir parti 
grubunun Başkanı’na bu ceza-
nın verildiği göz önünde bulun-
durulursa Avrupa standartların-
da insan haklarına erişebilmek 
için Bulgaristan’da daha uzun 
bir yol yürünmesi gerektiğini 
söyledi. HÖH partisinin dava-
sının bu olduğunun altını çizen 
Mestan, demokrasinin başladığı 
bu meydanın da davası olduğu-

Resmiye MÜMÜN nu ifade etti.
Mestan, “Bu sizin ve bizim 

de davamız, çünkü bizler bir 
bütünüz” dedi. Plovdiv (Filibe) 
Valisi’nin 681 levalık para ce-
zası kestiği karara dikkat çekti. 
Bunun İlk Bulgaristan Devle-
tinin kurulduğu 681 senesini 
anımsattığını ve bununla Vali-

nin “Burası Bulgaristan ve bu 
topraklarda yaşamak istiyorsan 
ana dilinden ve kimliğinden vaz-
geçmek zorundasın” demek is-
tediğini paylaştı.

Lütfi Mestan, “Tam bu mey-
dandan sizler adına ona ceva-
bımı vermek istiyorum. Müsaa-
denizle cevabımı ana dilimizde 
vereceğim. Ey, Sayın Vali, ben 
de, biz de bu ülkenin evladıyız, 
vatandaşıyız ve burada yaşaya-
cağız, eşit haklara sahip yaşa-
yacağız. Tamam mı” diye valiye 
seslendi. Bunun ardından bin-
lerce Türk HÖH partisinin resmi 
isminin kısaltması olan “DPS, 
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 
Bulgaristan Programları Kırcaali’de Tanıtıldı

Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği Kültür ve Eği-
tim Konferans Salonu’nda 
Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nin Bulgaristan 
Programları tanıtıldı. Ta-
nıtım Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakülte-
si Yurtdışı Koordinatörü 
Köksal Büyük tarafından 
yapıldı. Tanıtım toplantı-
sında Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakültesi 
Filibe Bürosu Sorumlusu 
Fahriye Murad da hazır 
bulundu. 

Sayın Büyük, “Açıköğ-
retim Fakültesi Türkiye’de 
33 yıldır uzaktan eğitim 
yoluyla yüksek öğrenim 
hizmeti sunuyor. Biz in-
ternet üzerinden üniver-
site diploması vermeye 
gayret ediyoruz. İnternet 
üzerinden video konfe-
rans yoluyla dersler ve 
ders kitaplarımızı, mal-
zemelerimizi buraya gön-
dererek, sizi belli bölüm-
lerde uzmanlaştırıyoruz. 
Neticede sınavlarda ba-
şarılı olursanız o bölümün 
diplomasını size takdim 
ediyoruz” dedi. 

Bulgaristan vatandaşı 
olup Türkçe bilen her-
kesin Türkiye’de burslu 
olarak okuma şansı ol-
duğunu kaydeden Köksal 
Büyük, burs adaylarının 
her yıl Türkiye burslarına 
müracaat ettiklerini belirt-
ti. Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı tara-
fından burs adaylarıyla 
mülakat yapılarak başarılı 

öğrencilerin seçildiğini ve 
onlara burslarını vererek, 
eğitim için Türkiye’ye yer-
leştirdiklerini bildirdi. Aylık 
200 Avroya yakın bir burs 
verildiğini, kalacak yerin 
masraflarının karşılandı-
ğını, ayrıca uçak biletleri-

nin de alındığını izah etti. 
Türkiye’de üniversite 

eğitimi için yapılan tüm 
masraf ları öğrencinin 
kendisinin karşılamasıyla 
okuma imkanı da olduğu-
nu belirten Büyük, bunun 

için adayların devlet üni-
versitelerinin her yıl dü-
zenlediği yabancı öğren-
ciler sınavına girdiklerini 
paylaştı. Bu sınavın Türki-
ye vatandaşlarına kıyasla 
oldukça kolay olduğuna 
dikkat çekti. Üçüncü oku-
ma şeklinin ise Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim 
Sistemi sayesinde evin-
den, işyerinden eğitim 
materyallerini, dersleri 
takip ederek sınava ka-
tılma imkanı olduğunu 
vurguladı. Bir ara sınav, 
bir dönem sonu sınavı ol-
mak üzere yılda dört defa 
sınav düzenlediklerini 
belirten Büyük, önümüz-
deki yıl Filibe’den başka 
Sofya ve Kırcaali’de de 
muhtemelen sınav yapa-
caklarını bildirdi. Açıköğ-
retim Fakültesi Filibe Bü-
rosu Sorumlusu Fahriye 
Murad’dan her türlü bilgi 
alabilineceğini ve afiş, 

broşür, irtibat numaraları-
nı da bırakacaklarını söy-
ledi. Bu sistem içerisinde 
yer almanın avantajları 
olduğuna dikkat çeken 
Köksal Büyük, dönem ba-
şına 90 Avro olmak üzere 
yıllık 180 Avro harç ücreti 

aldıklarını belirtti. İki yıl-
lık ön lisan programları 
olduğunu, fakültede ise 
dört yıllık lisans programı 
sunduklarını kaydetti.

Bu yıl Bulgaristan’da 
açılan programların İşlet-

me, İktisat, Uluslararası 
İlişkiler, Sosyoloji, Kamu 
Yönetimi ve Türk Dili ve 
Edebiyatı olduğunu ifade 
ederek, önümüzdeki aka-
demik yılında Sağlık Yö-
netimi, Sosyal Hizmetler, 
Havacılık Yönetimi, Ulus-
lararası Ticaret ve Lojistik 
Yönetimi, Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler ve Bilişim 
Sistemleri isimli yeni li-
sans programları açacak-
larını bildirdi. Bu program-
lardan mezun olan herkes 
istediği takdirde Fahriye 
Murad’a müracaat edip 
Türkiye’de düzenlenen 
mezuniyet programına 
ücretsiz davet edilece-
ğini belirtti. Açıköğretim 
Fakültesi Yurtdışı Koordi-
natörü, “Şunu belirtmek 
isterim ki, bizim amacımız 
burada para kazanmak 
değil. Çünkü topladığımız 
harçlar burada yaptığımız 
bir sınavın bile masrafı-

nı karşılamıyor aslında. 
Amacımız burada yaşa-
yan soydaşlarımızın nite-
liklerini biraz daha arttır-
mak, kişisel gelişimlerini 
sağlamak. İkinci avantaj 
şu: Önümüzdeki sene-
den itibaren yaz okulu 

yapacağız. Bir ay boyun-
ca Eskişehir’de Anadolu 
Üniversitesi’nin güzel 
kampüsünde yurtlarda 
kalmanızı da, yemeğinizi 
de sağlayacağız ve eği-
tim alma imkanını suna-

cağız. Bu çok güzel bir 
fırsat. Bundan yararlana-
bilmeniz için bizim eğitim 
sistemiminiz içinde yer al-
manız gerekiyor. Şu anda 
Türkiye’de 1 milyon 350 
bin öğrencimiz var. Kayıt 
donduranlarla beraber iki 
buçuk milyon öğrencimiz 
var. Bu neredeyse Bulga-
ristan nüfusunun yarısı. 

Çok büyük bir sistemden 
bahs ediyorum. Bir milyon 
350 bin aktif öğrencinin 
400 bini ikinci üniversite 
okuyor. Bir başka avan-
tajı da İlahiyat, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği, Dış 
Ticaret ve Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım olmak üzere 
bizim iki yıllık programla-
rımızın hepsinin uluslara-
rası akreditasyona sahip 
olmasıdır. Avrupa Birliği 
tüm ülkelerde geçerlidir. 
Dört yıllık programlar ise 
bu yıl akredite olacak, 
ama Türkiye’de zaten bu 
diplomaların hepsi geçer-
li” diye kaydetti. 

Köksal Büyük, Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nin sunduğu 
eğitim imkanlarını Kırca-
ali gençlerinden çevre-
sindeki dostlarına, akra-
balarına, herkese anlat-
malarını rica etti. Eğitim 
elçileri olmalarını istedi. 
Kırcaali’de yeterli dere-
cede öğrenci adayı olup 
sınav düzenlendiğinde 
konferanslar, konserler, 
eğlenceler, resim sergi-
leri, tiyatro gösterileri de 

düzenleyebileceklerini 
paylaştı. “Bizim amacımız 
şu: Kırcaali’yi hiç unut-
madık, unutmayacağız. 
Kırcaali’de yaşayan soy-
daşlarımızla o kültür ve 
eğitim köprüsünü güçlü 
tutmak. Bu köprüyü za-
yıflatırsak bağlarımız ko-
pacak. Bu köprüyü güçlü 
tutmak istiyoruz. Türkiye 
her zaman yanınızda. Sizi 
önemsiyor, size değer ve-
riyor ve bu hizmetleri bu-
raya bu yüzden getirmek 
istiyor ”dedi. 

K ö k s a l  B ü y ü k , 
Kırcaali’de organize edi-
len tanıtım toplantısından 
dolayı Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Müdürü Müzekki 
Ahmet’e teşekkür etti ve 
bir plaket sundu. 

Daha sonra gençlerin 
arasında bulunan Ana-
dolu Üniversitesi’nde biri 
Türk Dili ve Edebiyatı, di-
ğeri ise Felsefe Bölümün-
de okuyan iki üniversiteli 
de üniversite hakkında 
düşüncelerini paylaştılar. 
Gençlerin bu üniversite-
de okumalarını tavsiye 
ettiler. 

Resmiye MÜMÜN

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'ndan, 
Turhan Gençoğlu'na ziyaret
Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu, Ak Parti 
Bursa İl Başkanı Ce-
malettin Torun ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Recep Altepe, 
Balkan Rumeli 
Türkleri Kon-
f ede rasyonu 
Onursal Baş-
kanı  Turhan 
Gençoğ lu ’nu 
ziyaret etti.
S e ç i m l e r i n 

ülkemize ha-
yırlara vesile 
o lmasını  d i -
leyen Turhan 
Gençoğlu, zi-
yaretten dolayı 
duyduğu mem-
nuniyeti dile ge-
tirerek bugüne 
kadar Balkan 
göçmen vatandaşlarımı-
zın sorunlarının büyük 
bir kısmının çözüme ka-
vuştuğunu belirtti. Bugün 
bünyesinde 36 ilde, 165 
dernek ve 9 federasyo-
nu bulunan ülkemizin 
Balkanlar nezdinde en 
büyük sivil toplum örgütü 
olan Balkan Rumeli Türk-
leri Konfederasyonu'nun 
Onursal Başkanı Gen-
çoğlu, balkan göçmen-

lerinin yaşadığı sorunlar 
ile ilgili yakın ilgi ve ala-
kalarını esirgemiyerek 
çözüme kavuşturan Cum-
hurbaşkanı, başbakan ve 
bakan ile tüm Bursa mil-

letvekillerine minnet ile 
şükranlarını sundu. 
Öte yandan Gençoğ-

lu, Sağlık Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu'nun 
Bursa'dan milletvekili 
adayı olmasının Bursa 
için bir kazanç olduğunu 
da belirtti.
Balkan kökenli bir bakan 

olarak bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra 
da sorunların çözümü 

için gerekeni yapmaya 
devam edeceklerini dile 
getiren Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu ise 
Balkanlarda parçalanmış 
aile sorunu oldukça za-

man zaman sorunları da 
beraberinde getirmesinin 
doğal olduğunu, çıkan 
sorunları da her zaman 
olduğu gibi süratle çözü-
me kavuşturmaya devam 
edeceklerini söyledi.
Penguen Gıda Fab-

rikasında gerçekleşen 
ziyarette Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyo-
nu Genel Sekreteri Sabri 
Mutlu da hazır bulundu.
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Türk Dünyası Üsküp ve Çalıklı’da Buluştu
Makedonya’nın Çalık-

lı köyünde düzenlenen 
“24. Uluslararası Hıdırel-
lez ve Bahar Şenlikleri” 
5 - 10 Mayıs 2015 tarih-
leri arasında gerçekleş-
ti. Festivalin resmi açılış 
töreni 9 Mayıs Çalıklı kö-
yünde yapıldı. Romanya, 
Bulgaristan, Türkiye ve 
Yunanistan’dan folklor 
ekipleri katıldı. Açılışta 
Makedonya Devlet Bakanı 
Furkan Çako'nun, “Bugün 
burada değerli soydaşla-
rımızı gördüğümde, dün-
yanın aslında ne kadar 
küçük, Türk Milleti’nin de 
ne kadar büyük olduğu-
nu bir kez daha anladım" 
sözleri damgasını vur-
du. Festival kapsamında 
Üsküp’te düzenlenen “20. 
Uluslararası Türk Kültürü 
Sempozyumu” da başa-
rıyla gerçekleşti.

Hıdırellez Bahar Şen-
likleri Derneği tarafından 
düzenlenen ve Make-
donya Kültür Bakanlığı 
tarafından Cumhuriyet 
Etkinliklerine dahil edi-
len; MATÜSİTEB (Make-
donya Türk Sivil Toplum 
Teşkilatları Birliği) teşki-
latının işbirliği ve Make-
donya Kültür Bakanlığı, 
T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, T.C. Başbakanlık 
Tanıtma Fonu, TİKKA 
Başkanlığı ve T.C. Güreş 
Federasyonu’nun katkıla-

rıyla düzenlenen etkinlik 
5 Mayıs günü Bahçebosu 
köyünde Hıdırellez gele-
neklerinin yaşatılmasıyla 
başladı ve futbol turnuva-
sı ile devam etti.

8 Mayıs Perşembe günü 
ise 20. Türk Kültür Sem-
pozyumu gerçekleştirildi 
ve 12 ülkeden 60 bilim 
adamı, akademisyen ve 
araştırmacı tarafından 
çeşitli bildiriler sunuldu. 
Batı Trakya Türklerini et-
kinlikte Rodop Rüzgarı 
dergisi sahibi İbrahim Bal-
talı temsil etti. Sempoz-
yum Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Selami 
Tahir 20 yıldan bu yana 
kendilerine destek veren 
Halk Kültürü Araştırmaları 

Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
İrfan Ünver Nasrattınoğlu 
ve diğer emeği geçenlere 
Türk Kültürüne yaptıkları 
katkılardan dolayı teşek-
kür etti.

Etkinliğe T.C. Üsküp 
Büyükelçisi Ömür Şölen-
dil, MATÜSİTEB Başkanı 
Tahsin İbrahim, Sem-
pozyum Başkanı Prof. 
Dr.Selami Tahir, Festival 
Kurulu Başkanı Dr. Şenol 
Tahir’in yanısıra diğer da-
vetliler katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı 
Tahsin İbrahim, kültür 
varlıklarımızı buluşturan 
bir sempozyum olduğunu 
ve Türk kültürünün bu top-
raklarda var oluşunun bir 

simgesi olduğunu söyledi.
Sempozyum Eşbaşkanı 

ve Halk Kültürü Araştır-
maları Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. İrfan Ünver Nas-
rattınoğlu, Çalıklı köyü 
okulunun bir salonunda 
başlatılan sempozyumun 
son on yıldan bu yana 
Üsküp’e alındığını; aka-
demisyen ve Türkoloji 
öğrencilerinin izlemelerini 
istediklerini söyledi. Nas-
rattınoğlu, “Burada yapı-
lan konuşmalar afaki de-
ğil, değerli hocaların göz 
nuru dökerek günlerce 
çalışma yaparak hazırla-
dıkları bilimsel makaleler-
dir. 20 yıl içinde sunulan 
biyografiler bir Monografi 
kitabında yer aldı. 20 yıl 

içerisinde 369 bilimsel 
makale sunuldu.” görüş-
lerine yer verdi.

Sempozyumda iki salon-
da ve dört oturumda Türk 
kültürüyle ilgili çeşitli bildi-
riler sunuldu. Sempozyu-
ma yaptıkları katkılardan 
dolayı Prof. Dr. Sevim 
Piliçkova’ya, Prof. Dr. Arif 
Ago’ya plaket sunuldu.

Sempozyum sonunda 
Makedonya eski Kültür 
Bakanı Güner İsmail’in 
portresi anlatıldı. Portre 
anlatımına Prof. Dr. İrfan 
Ünver Nasrattınoğlu, Dr. 
Şenol Tahir, Üsküp Türk 
Tiyatrosu Müdürü Atilla 
Klinçe, Yönetmen Yü-
cel Erten, Prof.Dr. Fadıl 

Hoca katıldılar ve Güner 
İsmail’in Makedonya Türk-
lerinin kültürlerine yaptığı 
katkıları anlattılar.

Festivalin resmi açılış 
töreni 9 Mayıs 2015 günü 
Valandova’ya bağlı Çalıklı 
köyünde yapıldı. Buradaki 
törene; Makedonya Dev-
let Bakanı Furkan Çako, 
T.C. Üsküp Büyükelçisi 
Ömür Şölendil, Makedon-
ya Anayasa Mahkemesi 
üyesi Salih Murat, MATÜ-
SİTEB Başkanı Tahsin İb-
rahim, Sempozyum Baş-
kanı Prof. Dr.Selami Tahir, 
Festival Kurulu Başkanı 
Dr. Şenol Tahir, belediye 
başkanları, okul müdürle-
rinin yanısıra çok sayıda 
davetli katıldı.

Protokol konuşmala-
rından önce Makedonya 
Cumhuriyeti ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin milli 
marşları çalındı. Deva-
mında da T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı adına 
Çorlu Kültür Merkezi sa-
natçıları Rumeli Türküleri 
seslendirdiler.

Selamlama konuşmala-
rında Dr. Şenol Tahir tüm 
katılımcılara teşekkür etti 
ve etkinliğin UNESCO’nun 
Dünya Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesine 
aday olduğunu belirtti.

MATÜSİTEB Başkanı 
Tahsin İbrahim, festivalin 
Çalıklı köyünde yapılma-
sının Makedonya Türkleri 

için büyük önem taşıdığını 
söyledi. İbrahim, “Çalıklı, 
kültürümüzle, Türk Dün-
yası kültürünü pekiştir-
mektedir. Bundan sonra 
şenliğin devam etmesi 
için MATÜTİSEB’e çok 
görev düşmektedir.” Gö-
rüşlerine yer verdi.

Valandova Belediye 
Başkanı yaptıkları ko-
nuşmalarda katılımcılara 
teşekkür etti ve etkinliği 
desteklediğini söyledi.

Makedonya Devlet Ba-
kanı Furkan Çako, örf ve 
adetlerin, geleneklerin ve 
göreneklerin yaşatılma-
sının ve gelecek nesille-
re aktarılmasının önemli 
olduğunu söyledi. Çako, 
“Bugün burada değerli 
soydaşlarımızı gördü-
ğümde, dünyanın aslın-
da ne kadar küçük, Türk 
Milleti’nin de ne kadar 
büyük olduğunu bir kez 
daha anladım. Dünyanın 
muhtelif yerlerinden ge-
len soydaşlarımız ve biz 
Makedonya’lı Türkler ola-
rak, dünyada barış, hu-
zur ve güvenli bir ortamı 
sağlamayı amaçlıyoruz.” 
Görüşlerini paylaştı.

T.C. Üsküp Büyükelçisi 
Ömür Şölendil, festivale 
katkı sağlayan herkese 
teşekkür ettiğini söyledi. 
Şölendil, “Dost ve kardeş 
Makedonya’ya Türkiye’nin 

her alandaki desteği sü-
recektir. Bu güzel bahar 
havasının hayatın tüm 
alanlarına yansımasını 
temenni ediyorum. Türki-
ye, Makedonya’nın toprak 
bütünlüğünü, siyasi birli-
ğini, NATO ve AB üyeli-
ğini desteklemeye devam 
edecektir. Bu çerçevede 
siz sevgili soydaşlarımı-
zın, tüm Makedonya va-
tandaşı ve dostlarımızın 
huzur ve refah içinde bir 
arada yaşamanızı, dost 
Makedonya’da istikrar ve 
barışın hakim olmasını; 
sorunların demokratik 
yollarla, hukukun üstün-
lüğü temelinde diyalogla 
çözümlenmesini umuyo-
rum.” Düşüncelerini ak-
tardı.

Yapılan konuşmalardan 
sonra konuşmacılara pla-
ket takdim edildi.

Festivalin kültür kısmın-
da ise Makedonya, Ro-
manya, Bulgaristan, Tür-
kiye ve Yunanistan’dan 
halk dansları toplulukları 
çeşitli gösteriler sundu. 
Bulgaristan’ı etkinlikte 
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği, Yunanistan’ı 
ise İskeçe Türk Birliği ile 
Gümülcine Türk Gençler 
Birliği halk dansları toplu-
lukları temsil etti.

İbrahim BALTALI
Gümülcine

Yerel yönetim, Pasaport Şubesi önündeki 
yığılmalar için önlem alınmasını istedi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Belediye Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, 
Belediye Sek-
reteri Sezgin 
Bekir, Millet-
vekili Mustafa 
Ahmet, Kırca-
ali Emniyet İl 
Müdürü Vent-
sislav Mom-
çilov ve Pa-
sapor t Şube 
Müdürü Elina 
Garipova ile 
görüştüler. 
Karşılaşma-

da vatandaşlar 
arasında olu-
şan gerginliğin aşılma-
sı ve Pasaport Şubesi 
önünde vatandaşların 
gecelemelerine son ve-
rilmesi için kimlik belge-
lerinin yenilenmesine 
ilişkin başvuru kabulü 
ve çıkartılmasının yeni-
den teşkilatlandırılması 
konusu ele alındı. 
Görüşmede kimlik bel-

gelerinin yenilenmesine 
ilişkin başvuru ve kabul 

sürecinin hafifletilmesi-
ne yönelik birkaç somut 
önlemler ele alınıp kabul 

edildi. Pasaport Şube-
si  gişelerinden birinde 
günde 60 adet olmak 
üzere sadece ekspres 
pasaport çıkartmak için 
başvuru kabul edilecek. 
Bir görevli vatandaşların 
evraklarını doldurmala-
rında yardımcı olacak. 
Başka bir görevliyse 

sıra numarası vermek 
üzere başvuru listesini 
hazırlayacak. Ekspres, 
hızlı ve normal sürede 

kimlik belgeleri çıkar-
tılmasına ilişkin üç ayrı 
liste yapılacak. Bu liste-

lere vatandaşlar kimlik 
kartlarını gösterdiklerin-
de yazılacak. En yoğun 
olan aylarda Pasaport 
Şubesinin cumartesi 
günleri de çalışması tek-
lifi görüşüldü. 
Kimlik belgesi ve ulus-

lararası pasaport çıkar-
tılmasına ilişkin başvuru 
ve kabulün teşkilatlandı-
rılması üzere özel ilkeler 
hazırlanacak. 
            Kırcaali Haber
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Cebel’de Mayıs Olaylarının 26.Yılı Anıldı
1. sayfadan devam

Vakfı Başkan Yardımcısı 
Ayruş Hacı, Kırcaali Si-
yasi Tutuklular Vakfı Baş-
kanı Halil Rasim, Kırcaali 
ve ülke çapından belediye 
başkanları, Türkiye’deki 
birçok HÖH ve çok sa-
yıda göçmen dernekleri 
temsilcileri, bölgeden ve 
yurt içinden HÖH’den 
il başkanları, Belediye 
meclis başkanları ev sa-
hibi konumundaki Ce-
bel Belediye Başkanı ve 
HÖH Kırcaali İl Teşkilatı 
Başkanı Bahri Ömer hazır 
bulundular. Mayıs Olayla-
rının ana organizatörle-
rinden, olaylar sırasında 
milis güçleri tarafından 
öldürülesiye dövülen ve 
sınır dışı edilen 19 Mayıs 
Derneği Başkanı Güner 
Musa, İsmet Yılmaztürk 
Paliş, Tahsin Işık, Hasan 
Bahar ve Fikret Gürpı-
nar anma töreninde özel 
konuklardı. Siyasi mağ-
durlar İsmet Kahraman, 
Bürhan ve Orhan Mutlu, 
Tahsin Şerif, Muhammed 
Gölcüklü, Tahsin Bahtiyar, 
Rasim Özgür, Remzi Ha-
san ve Ramazan Bahçiç 
de hakkıyla resmi konuk-
lar arasında yerini aldılar. 

Anma törenin başında 
Başmüftü Dr. Hacı, Mayıs 
Olayları ve tüm Bulgar-
laştırma süreci kurbanları 
için dua okudu. 

Törenin açılışını yapan 
Bahri Ömer, Ahmet Do-
ğan önderliğinde Bulgar-
laştırma sürecine karşı 
Mayıs Olayları’nı organize 
edenleri, tutuklananları ve 
Cebel’in tüm konuklarını 
selamladı. Bulgarlaştır-
ma süreci 1984-1989 dö-
neminin hayatımızın en 
acı dört buçuk yılı olarak 
hafızalarımızda kalacağı-
nı ifade eden Sayın Ömer, 
siyasi tutukluların 22 
Mayıs’ta protesto düzen-
lenmesi çağrısını yaptık-
larını hatırlattı. Cebel’de 
ana organizatörlerden 
İsmet Yılmaztürk Paliş’in 
tutuklanmasından son-
ra 19 Mayıs’ta Mestan 
Ağabey’in cenaze töre-
ninden sonra bu meyda-
na binlerce kişinin top-
lanmasıyla protesto gös-
terisi gerçekleştirildiğini 
belirtti. Bu isyanın ülkenin 
diğer bölgelerine, komşu 
Romanya’ya ve tüm Doğu 
Avrupa’ya yayıldığını 
kaydetti. Böylece Berlin 
Duvarı’nın yıkıldığını ha-
tırlattı. 

Belediyenin gerçekleştir-
diği bazı projelere değin-
di. Cebel Belediyesi tara-
fından da Türkiye’nin milli 
bayramı olan 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı kut-
ladı. 

Ardından konuşan Dr. 
Cem Gürcay, Balkanların 
tarih boyunca Avrupa’nın 
kanayan yarası olduğunu 
belirterek, bu yüzden, bu 

coğrafyada yaşayan her-
kesin son derece dikkatli 
olması gerektiğinin altını 
çizdi. Özellikle siyasilerin 
ve sivil toplum kuruluşla-
rının barış, hoşgörü, an-
laşma gibi değerlerin ko-
runması konusunda daha 
gayretli olması gerektiğini 
savundu. 

AK Par ti Bursa Mil-
letvekili Adayı Gürsel 
Dönmez, Türkiye Baş-
bakanı Prof.Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun selamları-
nı ileterek, Davutoğlu’nun 
“Biz var oldukça, Türkiye 
güçlü bir ülke oldukça, 
Balkanların her tarafında, 
tabii ki Bulgaristan’da da, 
Cebel’de de, her evde, 
her hanede bu kardeş-
lerimiz asla yalnız olma-
yacaklar” sözlerini aktar-
dı. Dönmez, Cebellilere 
dönerek, “Kalplerinizde 
yanan bu özgürlük meşa-
lesinin asla sönmemesini 
diliyorum. Bu toprakların 
bir evladı olarak bunun 
için bana ne görev dü-
şüyorsa onu yapmak için 
buradayım” dedi. 

Yıldırım Belediye Baş-
kan Vekili Şemsettin Ha-
cıoğlu ve CHP Yıldırım 
İlçe Başkanı Güner Aklan 
tarafından temsil ettikleri 
Belediye Başkanı İsmail 
Edebali ve CHP Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu adına 
selamlar sunuldu. 

MHP Başkanı Dr. Dev-
let Bahçeli ve Manisa Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Cengiz Ergün adına 
selamlama yapan Halk 
Eğitim Şube Müdürü Er-
gun Aksoy, Cebel’e yüz 
kişilik heyetle geldiklerini 
belirtti. 475.Uluslararası 
Manisa Mesir Macunu 
Saçım Töreni’nde yapıl-
dığı gibi Manisa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’ün hediyesi 
olarak Aksoy, birkaç kişi-

nin yardımıyla kalabalığa 
Manisa’ya has mesir ma-
cunu dağıtı. 

Doç. Dr. Yüksel Özkan, 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, 

cihanda sulh” şiarını hatır-
latarak, “Bizler bu söylemi 
ilke edinmiş bir örgütüz. 
Bizler ayrıca bu söylemi 
ilke edinmiş Bulgaristan 
Türkleriyiz. Dolayısıyla 
bizim ana amacımız in-
sanların yaşadıkları ülke-
lerde eşit haklara sahip 
olmalarıdır” dedi. Bedel 
verdiğimiz değerler için 
mücadele etmemiz ge-
rektiğinin altını çizdi. HÖH 
partisinin güçlenmesi için 
herkesin katkı vermesi 
gerektiğini ifade eden 
Doç. Dr. Özkan, Balkan 
ve Bulgaristan Türklerinin 
bölünmeye lüksü olmadı-
ğını vurguladı. Kısıtlama-
lara rağmen ana dilinin 
yanı sıra Bulgarcayı da 
iyi konuşmamızı tavsiye 
etti. Balkan Savaşlarında 
bu topraklarda yaban-
cı tarihçilerin kitaplarına 
göre 600 binden fazla 
ölen Türk’ün olduğuna 
dikkat çekerek, Bulga-
ristan Parlamentosu’nun 
s ö z d e  O s m a n l ı 
İmparatorluğu’nda Erme-
nilere toplu katliam yapıl-
dığını kabul etmesini BAL-
GÖÇ olarak kınadıklarını 
ifade etti. HÖH Başkanı 
Lütfi Mestan’ın tarihin sa-
pıtılmaması çağrısı için 
teşekkür etti. 

Büyükelçi Süleyman 
Gökçe, “Bugün hem 
Türkiye’de, hem Cebel’de 
çifte bayram yaşanıyor. 
Bayramınızı tebrik edi-
yorum. Ne kadar mutlu 
bir tesadüftür ki, Cebel’in 
bayramı, Türkiye’nin bay-
ramıyla aynı günde kut-
lanıyor. Burada eğer bu 
bayram kutlanıyorsa, siz-
lerin sayesinde kutlanıyor. 
Sizin inancınız, azminiz 
ve kararlığınız sayesinde 
kutlanıyor. Bundan do-
layı sizlere tebriklerimi, 
teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi. Büyükelçi, üç 

gün önce Razgrad böl-
gesindeki Demir Baba 
Tekkesi’nde düzenlenen 
anma töreninde Kuzey 
Bulgaristan’dan soydaş-

larla buluştuklarını pay-
laştı. HÖH yönetim kad-
rosunu ve HÖH Genel 
Başkanı Lütfi Mestan’ı 
gösterdikleri liderlik ve 
vizyondan dolayı tebrik 
ettiğini ifade etti. Gökçe, 
“Yalnızca dost ve komşu 
olmayan, NATO’da müt-
tefik, AB’nde ortak olan 
dost Türkiye ve Bulgaris-
tan halklarının dostluğu-
nun pekişmesi için gayret 
gösteren Sayın Genel 
Başkana ve HÖH’e te-
şekkürlerimi sunarım. 
Türkiye, Bulgaristan’ın 
gerçek bir dostudur. Hep 
böyle olmuştur ve bundan 

sonra da böyle olmaya 
devam edecektir. Yalnız-
ca soydaşlarımızın değil, 
Bulgaristan’ın ve Bul-
garistan halkının ihtiyaç 
duyduğu her anda Tür-
kiye bu ülkenin yanında 
olacaktır, yardıma hazır 
olacaktır. Biz Bulgaristan’ı 
Türkiye’den farklı gör-
müyoruz. Aynı duygula-
rın Türkiye’ye karşı da 
beslendiğini biliyoruz ve 
teşekkür ediyoruz” diye 
ifade etti. 

2002’den 13 yıl sonra 
Cebelliler ile birlikte olma-

nın mutluluğunu yaşadığı-
nı ifade eden Cebel Onur-
sal Vatandaşı ve Eski T.C. 
Sofya Büyükelçisi Tahsin 
Burcuoğlu, “Ben sizle-
ri sadece Cebel’in fahri 
hemşehrisi olarak değil, 
dava arkadaşlarımız ola-
rak görüyorum. Zamanın-
da sizlerle birlikte üzüldük, 
sizin başarılarınızla gurur 
duyduk. Başınızdan çok 
büyük acılar geçti. Ben o 
acıların büyük bir kısmı-
nın 1985-1987 yıllarında 
görgü tanığıyım. On sene 
sonra kader beni bu defa 
başka bir Bulgaristan’a, 
demokratik Bulgaristan’a 
Büyükelçi olarak gönder-
di. 1997’den 2001’e ka-
dar sizlerle beraberdik. 
Çok zülüm, çok acı gör-
dünüz, ama direndiniz, 
örgütlendiniz. Bu sayede 
Bulgaristan’ın NATO’ya, 
AB’ne üye olmasının 
önünü açtınız. Bugün 
Bulgaristan bu üyelikle-
ri aynı zamanda size de 
borçlu”diye konuştu. 13 
yıldır kendilerini 19 Ma-
yıs Anma Törenine davet 
eden ve Cebel’i yeni bir 
belediye binasına kavuş-
turduğu için Bahri Ömer’e 
teşekkürlerini arz etti. So-
nunda Burcuoğlu kalaba-
lığa dönerek, “Bir, birlik 
beraberlik, dayanışma ve 
mücadelenizi muhafaza 
edin. İki, demokrasinin 
ipine sarılın” çağrısında 
bulundu. 

Zürfettin Hacıoğlu, “Af 

buyurun, biz büyüklerimiz-
den sonra konuşmuyoruz. 
Sadece sizi Türkiye’deki 
milyonlarca Bulgaristan 
Türkleri, kardeşlerinizin 
adına selamlıyorum. Bay-
ramınız kutlu olsun!” dedi.

“Selam aleyküm” diye 
kalabalığı selamlayan 
Milletvekili Dr. Hasan 
Ademov, her yıl olduğu 
gibi Deliorman Türkle-
rinin selamlarını iletti. 
HÖH partisinin mayıs 
ayında Bulgarlaştırma 
süreci kurbanlarını anma 
törenleri düzenlediğini 

kaydederek, Yablano -
vo, Krepça, İsperih De-
mir Baba Tekkesi’nde ve 
Kaolinovo’dan sonra bu-
gün de bunun Cebel’de 
yapıldığını kaydetti. Mayıs 
Olayları’nı anma etkinlik-
leri kapsamında daha 
onlarca böyle törenlerin 
yapılacağını belirtti. Anma 
törenlerine katılanlar ara-
sında HÖH temsilcileriyle 
birlikte 50’den fazla siyasi 
mağdur olduğunu paylaş-
tı. Ademov, anma törenle-
rin “Nefrete Karşı Beraber 
Olalım” sloganı altında 
gerçekleştirildiğini söyle-
di ve kalabalıktan nefrete 
karşı destek sözü aldı. 

Mustafa Karadayı se-
lamlama konuşmasında 
Rodopların diğer kesi-
minden selam getirdiğini 
söyledi. Aslında Bulgar-
laştırma süreci Pomak-
lara yönelik yapılan soy-
kırımla başladığını, fakat 
o zamanlarda birlik ve 
beraberlik olmadığı için 
Türkleri de kapsadığını 
kaydetti. Karadayı, “Her 
zaman etnik mensubiyet 
fark etmeksizin ülkede 
yaşayan herkes birlik, be-
raberlik içinde olup hep 
birlikte nefrete karşı dire-
nelim” diye seslendi. 

Aslen Cebelli olduğunu 
belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık, Bur-
sa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin 
selamlarını iletti. Karlık, 

“Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi olarak sizleri çok 
önemsiyoruz, sizlere gü-
veniyoruz. Bursa’da ne 
varsa, Balkanlar’da da, 
Bulgaristan’da da o olsun 
diye gece gündüz deme-
den çalışıyoruz. Bizler 
burada yaşayan tüm halk-
larla kardeşiz, biriz, bera-
beriz. Bu birlik, beraberlik 
daim olsun” dedi. 

Mustafa Al i  Çavuş, 
şahsı ve parti adına ka-
labalığı selamlayarak, 

Devamı sayfa 5’te
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Batı Trakya’dan Gümül-
cine halkının selamla-
rını getirdiğini belir tti. 
Bulgaristan’da yaşanılan 
acıların benzerini Batı 
Trakya Türklerinin de 
yaşadığını kaydederek, 
“Rumeli Türkleri her şey-
den vazgeçer ama Müs-
lümanlık ve Türklüğünden 
asla vazgeçmez” dedi. 

Milletvekili Prof.Dr. Mari-
yana Georgieva Cebellile-
rin Günü’nü tebrik ederek, 
ana dilinde konuşanın en 
doğal insan hakkı olduğu-
nu belirtti. HÖH partisinin 
bu gibi temel hakları sa-
vunabilmesi için kalaba-
lıktan desteklenmesini 
istedi. 

HÖH AP Milletvekili 
Necmi Ali, anma mitingini 
kapatma görevinin HÖH 
Başkanı Lütfi Mestan’ın 
dava duruşmasına ka-
tılmak için Cebel’den 
ayrıldığı için kendisine 
düşmesinin şeref olduğu 
gibi, büyük bir sorum-
luluk da olduğunu ifade 

etti. Mestan’ın davası 
Bulgaristan’da demokra-
sinin zor günler yaşadığı-
nın işareti olduğunu belir-
ten AP Milletvekili, geçen 
yıl seçmenlerden aldığı 
destekten dolayı teşekkür 
etti. Hakların savunması 
için AP Geleneksel Azın-
lıklar, Ulusal Topluluklar 
ve Diller İntergrubu kur-
duklarını belirtti. Necmi 
Ali, “Bizler AP’nda sade-
ce Bulgaristan vatandaş-
ları değil, Türkiye’de ve 
tüm Avrupa’da yaşayan 
kardeşlerimizi de temsil 
ediyoruz. Nedense bu-
gün Bulgaristan AB üyesi 
olduysa bunu Türkiye’ye 
de borçluyuz. Ben Sa-
vunma Bakan Yardımcısı 
görevinde olduğum sı-
rada, 2004 yılında o za-
manki Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan Şişecam 
Fabrikası’nın açılışına 
geldiğinde Türkiye’nin 
Bulgaristan’ın NATO üye-
liğini destekleyeceği müj-
desini verdi. Bizim Başba-
kanlık adına da Türkiye’yi 
AB üyeliği yolunda des-

tekleme sözü verildi” diye 
altını çizdi. 

Tören öncesi ilçe dahi-
linde faaliyette bulunan 
çocuk grupları gösteriler 
sundu. Resmi açılıştan 
sonra Cebel Günü kutla-
maları kapsamında Bele-
diye tarafından düzenle-
nen spor yarışmalarında 
dereceye girenlere ödüller 
verildi. Kadın Kulübü’nde 
yemek yarışmasında de-
receye girenler ödüllendi-
rildi. Daha sonra program 
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneğinin çatısı altında-
ki folklor gruplarının hal-
koyunları gösterileriyle 
devam etti.

Cebel Günü kutlamaları 
kapsamında Bulgar pop-
folk sanatçısı Toni Stora-
ro konser sundu. Adından 
veteran futbolcuların ka-
tıldığı turnuva düzenlen-
di. 19 Mayıs meydanında 
Kırcaali Tiyatro ve Müzik 
Merkezi oyuncuları “Nos-
talji” adlı müzikal oyunu 
sundular. Program havai 
fişek gösterileriyle son 
buldu. 

Cebel’de Mayıs Olayları’nın 26.Yılı Anıldı
4. sayfadan devam

Lütfi Mestan, Cebel’de önemli mesajlar verdi 
1. sayfadan devam

DPS” diye nara attı.
HÖH Başkanı kalaba-

lığa, “1989 yılını unutun. 
Hiçbir baskı, bizleri ar-

tık korkutamaz. Bura-
sını terk etmeyeceğiz. 
Bulgaristan’ı terk etmek 
en kolay iş. Ama bizler 
çok daha olgun olmalıyız. 
Maksat Bulgaristan’dan 
kaçmak değil, burada 
kalıp haklarımızı kazan-
mak. Çok konuşacaktım, 
fakat bugün saat 13.00’de 
Türkçe konuşma cezası-
na ilişkin açtığım davayla 
ilgili duruşma için Mom-
çilgrad (Mestanlı) Bölge 
Mahkemesi’nde olmam 
gerekiyor. Ama sizden 
büyük bir ricam var. Sizler 
benimle gelmiyorsunuz. 
Sizler burada kalıyorsu-

nuz. Benimle gelmeye ge-
rek yok. Beni bugün çok 
güzel bir türküyle karşıla-
dınız: Uzun İnce Bir Yol-
dayım! Bilmem, yolumuz 
ince mi, ama şüphesiz 

uzun bir yoldur. 
Bizi bu yolda yalnız bı-

rakmayın. Yoruluruz ama 
berabersek eğer, bize 
güç verirsiniz. Bu DPS 
diye nara atmanızla bana 
bugün çok büyük bir güç 
verdiniz. Bir kez daha is-
tiyorum” diye seslendi. 
Ardından yine DPS, DPS 
naraları atıldı. HÖH Baş-
kanı konuşmasına Bul-
garca devam ederek, bir 
TV’de bir anket sorusu 
olarak, ”HÖH partisinin 
Bulgarca propaganda 
yapmasına razı mısınız?” 
diye sorulduğunu belirt-
ti. Katılanların yüzde 91 

oranında razı olmadık-
larını cevap verdiklerini 
paylaştı.

Mestan,”İnsan hakları 
bu yüzden kutsal. Çünkü 
onlar dokunulmazdır ve 

hiçbir başka birinin ira-
desine bağlı bir şey de-
ğildir. Bu yüzden insan 
hakları uluslararası söz-
leşmelerle düzenlenmiş. 
Anayasal prosedürlerle 
Bulgaristan Meclisi tara-
fından onaylanmış olma-
sından dolayı Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi 
ulusal kanunlardan daha 
üstündür. Bu sözleşmeye 
dayanarak söylüyorum 
ki, yüzde 95 oranında 
Türkçe propagandaya 
razı olmasalar bile bir şey 
değişmez. HÖH partisine 
Türkçe propaganda yap-
masına izin verildiğinde 

Bulgaristan’ın milli çıkar-
larının ve milli güvenliği-
nin tehlikeye atılacağının 
telkin edilmesine karşı-
yım. Batı Balkanlar’da 
yaşanan trajik olayların 
Bulgaristan’da da yaşan-
ması riskini taşıdığı tel-
kin edilmeye çalışılıyor. 
Bu Bulgaristan’daki etnik 
modelin derin bir şekil-
de tanınmadığını gös-
teriyor. Bu en sorumlu, 
ulusal vatansever partisi 

olan HÖH’ün felsefesinin 
esasının derin bir şekilde 
tanınmamasından kay-
naklanıyor. Çünkü ben 
şununla gurur duyuyorum 
ki, bizim seçmenlerimizin 
elinde bir silah göreme-
yeceğiniz gibi, bir taş bile 
göremezsiniz. Çünkü ara-
mızda bulunan Paliş, on 
binlerce protestocuya 26 
yıl önce şu tavsiyede bu-
lunuyor: Ayakkabınızın ipi 
sökülse bile eğilip bağla-

maya çalışmayın, çünkü 
milisler taş almak istediği-
nizi düşünebilirler. Hayır, 
bizim protestomuz barış-
çıl. Bizim modelimiz ba-
rış ve hoşgörünün eşan-
lamlısıdır. (DPS naraları 
atılıyor). Benim milletimin 
elinde silah değil, taş bile 
yoktur. Benim milletimin 
elinde çiçek var. (Elindeki 
karanfili gösteriyor). Biz 
kine çiçekle, aşkla cevap 
veriyoruz” diye ifade etti. 

Dünya Kızılhaç Kızılay Günü kutlandı
8 Mayıs, Bulgar Kızıl-

haç Örgütü (BÇK) Kır-
caali İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından Dün-
ya Kızılhaç Kızılay Günü 
münasebetiyle kutlama 
etkinliği düzenlendi. Bu 
yılki kutlama, “İlkeleri-
miz Üzerine Hareket” 
başlığı altında Ulusla-
rarası Kızılhaç ve Kızı-
lay Hareketi’nin yedi te-
mel ilkesinin kabulünün 
50.yılına adanmaktadır. 
Ardino ilçesi (Eğride-

re) Borovitsa (Çamdere) 
köyü yakınlarında bulu-
nan Baleza isimli villada 

gerçekleşen etkinlik Ar-
dino Beediye Başkanı 
Resmi Murat ve Kızılhaç 
Ardino İlçe Teşkilatı’nın 
evsahipliğinde yapıldı. 
Etkinlikte Kırcaali Vali 
Yardımcısı Rumen Mla-
denov, Kırcaali 112 Acil 
Çağrı Merkezi Müdürü 
Elena Paraskeva, Sos-
yal Yardım Müdürlüğü, 
Yangın Güvenliği ve 
Nüfus Koruma Bölge 
Müdürlüğü, Bölge Sağ-
lık Müfettişliği, örgütün 
ortakları Artex - Bulgaria 
Ltd. Şirketi ve Textiles 
International Şirketi’nin 
temsilcileri hazır bulun-
dular. 
Bulgar Kızılhaç Örgütü 

Kırcaali İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Jana 
Şukerska, Kızılhaç ve 

Kızılay’ın sembolü olan 
tüm dünyadaki 189 ül-
kede ulusal örgütlerin 
ilkelerini tanıttı. Şukers-
ka, “İnsanseverlik, bizim 
motivasyonumuzun bir 
ifadesidir. Adil bir şekilde 
en savunmasız olanlara 
hizmet etmekteyiz ve 
her zaman tarafsızlığı-
mızı ve bağımsızlığımı-
zı korumaktayız. Bizim 
esaslarımız gönüllülük-
tür. Birlik ve evrensellik 
bizim yerel düzeyde ey-
lemlerimizin küresel da-
yanışmanın ayrılmaz bir 
parçası olmasını garan-

ti etmektedir”dedi. Şu-
kerska, her yıl kutlama 
ekinliğinin son yılda en 
ciddi ilerleme kaydeden 
BÇK İlçe Teşkilatı ve be-
lediyenin evsahipliğinde 
düzenlendiğini belirtti. 
Bu yıl da BÇK Ardino 
İlçe Teşkilatı ilde en cid-
di ilerleme kaydetti. 
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat, Dün-
ya Kızılhaç Kızılay Günü 
münasebetiyle Kızılhaç 
örgütünün tüm gönüllü-
leri ve destekçilerini se-
lamlayarak, ortak çalış-
maların başarıyla ileride 
de devam etmesini dile-
di. “Biz her zaman iyi bir 
ortak olmuşuzdur.Dai-
ma BÇK tarafından çok 
ciddi bir destek aldık ve 
buna sevinmemek elde 

değil. Anlaşma iki taraflı 
olunca iyiliklerin ileride 
de devam etmemesi 
mümkün değil” diye ifa-
de etti. 
Vali Yardımcısı Rumen 

Mladenov, Kırcaali Vali-
si İliya İliev adına tebrik 
mektubu okudu. 
B Ç K  K ı r c a a l i  İ l 

Teşkilatı’nın 15. Ulus-
lararası BÇK Konulu 
Film Festivaline katıldı-
ğı “Koca Bir Tarih” isimli 
film gösterimi yapıldı. 
Etkinliğinin sonunda 

Resmi Murat ve BÇK 
İl Koordinasyon Kurulu 

Başkan Yardımcısı Müh. 
Kuzman Dimov, Dünya 
Kızılhaç Kızılay Günü 
münasebetiyle BÇK Ulu-
sal Koordinasyon Kurulu 
tarafından ödüllendiri-
len uzun yıllardır BÇK 
İl Teşkilatına hizmette 
bulunan gönüllülere 
ödüller sundular. Mari-
na Kireva Üstün Hizmet 
Ödülü’ne, Ruska Gorba-
nova ve Mehmet Aliev 
ise Mükemmel Hizmet 
Ödülü’ne layık görüldü. 
Domenika İvanova, 

Okan Mollov, Simona 
Simeonova ve Diyana 
Boşnakova da Mükem-
mel Hizmet Sunan Genç 
Ödülü ile ödüllendirildi. 
Ardino Belediyesi de 
onursal diploma ile 
onurlandırıldı.
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Demir Baba Türbesi’nde Asimilasyon 
Kampanyasının Kurbanları Anıldı

Bulgaristan'da 1989 yı-
lında yıkılan komünist re-
jiminin Türk ve Müslüman-
lara karşı uyguladığı asi-
milasyon kampanyasının 
kurbanları törenle anıldı.

Üyelerinin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu mu-
halefetteki Hak ve Özgür-
lükler Hareketi'nin (HÖH) 
lideri Lütvi Mestan, Razg-
rad bölgesindeki tarihi 
Demir Baba Türbesi'nde 
düzenlenen törende yap-
tığı konuşmada, ülkede 
komünist rejimin Türk ve 
Müslümanlara yaptığı zul-
mü hatırlatarak "Gerekir-
se yine hapislerde çürü-
yeceğiz, gerekirse yana-
cağız ama haklarımızdan 
ödün vermeyeceğiz" dedi.

Bulgaristan'da bugün-
lerde ayrımcılık ve nef-
retin yine arttığına işaret 
eden Mestan, "Nefret dolu 
sözler parlamento kürsü-
sünden dökülüyor" diye 
konuştu. 

Siyasi mitinglerde Bul-
garcanın dışındaki dilleri 
kullananlara sadece para 
cezası kesmekle kalma-
yıp 3 yıla kadar hapis 
cezası da uygulamaya 

çalışan iktidarı eleştiren 
Mestan, partisinin hiçbir 
şeyden korkmadığının al-
tını çizdi.

HÖH'nin AP milletvekili 
Necmi Ali de ülkede nef-
retin yeniden yükselmeye 
başladığını belirterek ken-
disinin AP içinde de buna 
karşı mücadele verdiğini 
söyledi. 

Ali, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Biz sadece Bulgaris-

tanın tüm vatandaşlarını 
değil, Türkiye'deki Türk-
leri de temsil ediyoruz. 
Türkiye olmasaydı, Bul-
garistan AB üyesi olmaya-
caktı. 2004 yılında Recep 
Tayyip Erdoğan Başba-
kan oldu ve TBMM bizim 
NATO üyeliğimizi de des-
tekledi. Biz kin ve nefrete 
karşı sevgiyle mücadele 
ediyoruz."

T ö r e n e  k a t ı l a n 
Türkiye’nin Sofya Büyü-

kelçisi Süleyman Gökçe, 
26 yıl önce yaşanmış acı 
olayları anmak üzere bin-
lerce soydaşla bir araya 
geldiklerini belirterek şun-
ları söyledi:

"Uzun yıllardır bu anma 
törenleri yapılıyor ve bin-
lerce soydaşımız bir ara-
ya geliyor. 2015 yılında 
AB ve NATO üyesi olan 
Bulgar istan'da bugün 
konuşulan konu, 'nefre-
te karşı birlik', 'bir araya 

gelme', 'demokratik hak 
ve özgürlüklerin talebi' 
şeklinde tecelli ediliyor. 
Bunun temel nedeni, 
maalesef, son dönemde 
soydaşlarımıza, burada-
ki soydaşlarımıza, Türk 
ve Müslümanlara yönelik 
nefret hareketinde bir can-
lanmanın baş göstermesi. 
Bu tabii bizi son derece 
kaygılandırıyor, soydaş-
larımızı tedirgin ediyor ve 
bundan biz büyük üzüntü 
duyuyoruz."

Türkiye'nin, sadece soy-
daşlarının değil, tüm Bul-
gar halkının barış ve de-
mokrasi içinde yaşama-
sını istediğini ifade eden 
Gökçe, "Ümit ediyoruz 
ki bu şekilde olacaktır ve 
sağduyu sahibi Bulgaris-
tan halkı aşırıcılığa geçit 

vermeyecektir. Biz, bunun 
için çaba gösteren soy-
daşlarımıza, Bulgar dost-
larımıza ve Bulgaristan 
yönetimine teşekkür edi-
yoruz. Bu acıların bir daha 
yaşanmamasını temenni 
ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde 
konserler verildi, halk 
oyunları gösterileri sunul-
du.

Bulgar istan'da 1989 
yılında yıkılan komünist 
rejim, Türk ve Müslüman-
ların isimlerini zorla değiş-
tirmiş, ibadet etmelerini 
yasaklamış, anadilde ko-
nuşmasına izin vermemiş 
ve son döneminde 380 bin 
kadar Türk'ü Türkiye'ye 
göçe zorlamıştı.
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Kar felaketinde kahramanlık gösteren 
itfaiyeci ve kurtarıcılar ödüllendirildi

Kırcaali Valiliği’nde dü-
zenlenen törenle İçişleri 
Bakanlığı (MVR) Yangın 
Güvenliği ve Sivil Koru-
ma Genel Müdürü Baş 
Komiser Nikolay Nikolov, 
mart ayında Kırcaali ilinde 
ilan edilen doğal afet du-
rumunun önüne geçilme-
sine yönelik yapılan çalış-
malarda yer alan toplam 
49 itfaiyeci ve kurtarıcıyı 
ödüllendirdi. Törende Kır-
caali Valisi İliya İliev hazır 
bulundu. Kar felaketinde 
cesur hareketleriyle kah-
ramanlık gösteren başta 
Yangın Güvenliği ve Si-
vil Koruma Bölge Şube 
Müdürü Komiser Hristo 
Todorov olmak üzere 
16 itfaiyeci ve kurtarıcı 
İçişleri Bakanı Rumya-
na Bıçvarova’nın emriyle 
ödüllendirildi. Başka 18 
görevli MVR Genel Sekre-
teri Georgi Kostov tarafın-
dan övüldü. Ayrıca Tunca 
Belediyesi tarafından da 
afette yardıma koşan itfa-
iye ve kurtarma ekiplerine 
teşekkür plaketleri sunul-
du. Baş Komiser Nikolov, 
Komiser Hristo Todorov’a 

İçişleri Bakanı Rumya-
na Bıçvarova ve Genel 
Sekreter Georgi Kostov 
adına bizzar teşekkür 
etti. Tunca Belediyesi ve 
Yambol’un Veselinovo 
Muhtarlığı tarafından gön-
derilen teşekkür mektup-
ları okundu. Kırcaali Acil 
Tıp Yardım Merkezi ve 
Ardino Belediyesi (Eğride-
re) tarafından da teşekkür 
edildiği belirtildi. 

Selamlama konuşmasın-
da Baş Komiser Nikolov, 
“Tüm halkımıza örnek 
olarak sizinle, sizin ira-
denizle ve çabalarınızla 
gurur duyuyorum. Bizler 
insanlara hizmet ediyoruz. 
Sizler can kurtardınız ve 
dünyaya yeni bir can gel-
mesine yardımcı oldunuz. 
Kendinizle gurur duyun! 
Sizin çalışmalarınızdan 
dolayı onlarca teşekkür 
mektubu aldım. Normal 
bir durumda aranızda bu-
lunmaktan memnuniyet 
duyuyorum. İçişleri Ba-
kanı Rumyana Bıçvarova 
ve Genel Sekreter Geor-
gi Kostov’un selamlarını 
da kabul buyurun, çünkü 

sizler Bakanlığı layıkıyla 
temsil ettiniz. Sizleri yerin-
de nasıl çalıştığınızı gör-
me fırsatım oldu. Sizlerle 
gurur duyuyorum. Bölge-
de afet durumu sırasında 
Kırcaali Valiliği’nin yapılan 
çalışmaları iyi bir şekilde 
organize etmesinden do-
layı teşekkür ederim” diye 
kaydetti.

İtfaiye ve kurtarma ekip-
lerinde görevliler arasında 
zarar görenlerin olma-
masına sevindiğini ifade 
etti. Nikolov, “Bulgaristan 
Cumhuriyetine hizmet et-
mekten gurur duyun ve 
özgüvenli olun” dedi. 

Doğal Afet ve Acil Du-
rumlar Kırcaali İl Kurulu 
adına teşekkür eden Vali 
İliya İliev, “Sizlerle yan 
yana olmak çok büyük 
bir şeref. Dört metrelik 
kar örtüsü olan yerlerde 
bile afetzedelere yardım 
etmekten vazgeçmediği-
niz için teşekkür ederim. 
Bugünün kahramanları 
sizlersiniz. Karşınızda 
saygıyla eğiliyorum!” diye 
ifade etti. 

Daha sonra gazeteciler-

le görüşen Nikolov, Plov-
div (Filibe) şehrinde yapı-
lacak İçişleri Bakanlığı’nın 
ulusal çalıştayında Do-
ğal Afetlerden Korunma 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasını teklif edecek-
lerini bildirdi. Nikolov’un 
ifadelerine göre yerel yö-
netimler arasında daha 
iyi koordinasyon sağlan-
ması, doğal afete daha iyi 
hazırlık yapılması, doğal 
afetlerin önlenmesi ve 
tepki verilmesine yönelik 
hareketlerin iyileştirilmesi 
gerekir. Bu fikirler Ulusal 
Belediyeler Birliği yöneti-
minin oturumunda da pay-
laşılacak. Nikolov, “Her bir 
vatandaş doğal afetten 
korunması için eğitilmeli. 
Eğitim daha çocukluk dö-
neminde başlamalı. Bu tür 
durumlarda kurtarma ça-
lışmalarına özel şirketlere 
ait kaynaklar da dahil edil-
meli. Onların personeli de 
gerekli eğitimi alabilirler. 
Ayrı ayrı yerlerde itfaiyeci 
ve gönüllülerden oluşan 
gruplar oluşturulmasını 
düşünüyoruz” dedi. 
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Kırcaali l i ler onurlu 
Bulgaristan vatandaşları 

arasında 
Yaptıkları iyiliklerden dolayı 24 Chasa gazetesinin 

“Onurlu Bulgaristan Vatandaşları” sıralamasında yer 
alan 35 vatandaş düzenlenen törenle ödüllendirildi. Tö-
rende hazır bulunan Başbakan Boyko Borisov bizzat 
ödüllendirilen her bir onurlu vatandaşın elini sıkarak, 
yaptıkları iyilikler için teşekkür etti. 

Törende ödüllendirilen toplam 35 Bulgaristan va-
tandaşı arasında Kırcaali Acil Yardım Servisi’nde 
görevli Dr. Ferhat Ahmet ve Dr. Filiz Abidin çifti, 
Çernooçene’nin (Yeni Pazar) Bezvodno (Susuz) 
köyü muhtarı Kadir Yaha, Yangın Güvenliği ve Nü-
fus Koruma Kırcaali Şube Müdürü Hristo Todorov ve 
Çernooçene’den Hüseyin Mehmet bulunuyor. 

21 Eylül akşamı saat 21.27’de Dr. Ahmet, arı sok-
ması sonucunda durumu aniden kötüleşen bir hastaya 
yardımcı olmak üzere göreve çağrıldı. Hastanın bulun-
duğu yere yol olmadığı için ulaşım zor oldu. Studen 
Kladenets (SoğukPınar) Barajı kıyısındaki Sredna 
Arda demiryolu durağının güney tarafında bulunan 
hastanın kurtarılması için hemen itfaiye ekibi geldi. 
Hekimin hastaya ulaşabileceği bir kayık sağlanması-
na rağmen beline kadar baraj sularına girmek zorunda 
kaldı. Acil tıp yardımı gece yarısı saat 00.51’e kadar 
sürdü, Dr. Ahmet ise soğuktan hastalanmasına rağ-
men, hastayı kurtarabildi. 

Dr. Filiz Abidin, bölgedeki afet durumunda hayatını 
tehlikeye atıp derin kar ile kapalı yolda 4 saat boyunca 
yürüyerek Rani List (Işıklar) köyünde D vitaminine kar-
şı alerji bir aylık bebeğe acil yardım sağlamayı başardı. 

Çernooçene’nin Bezvodno muhtarı Kadir Yaha mart 
ayında yaşanan kar felaketi sırasında yaşlıların kar al-
tında kalan evlerine ulaşabilmek için köyden ayrı olan 
mahallelere yol açtı. Köye giden yol heyelandan dolayı 
harap oldu ve Yaha sırtında ve katırlar ile köy sakinle-
rine yiyecek taşıdı.

Yangın Güvenliği ve Nüfus Koruma Kırcaali Şube 
Müdürü Hristo Todorov, Kırcaali bölgesinde mart ayın-
da gece gündüz kurtarma ekipleri ve gönüllülerin hare-
ketlerini koordine etti. Onun sayesinde doğum yapan 
kadınlar, hastalar ve yaşlıların hayatı kurtarıldı.

Çernooçene’den Hüseyin Mehmet, mart ayında ya-
şanan kar felaketi sırasında yardıma muhtaç kişilere 
yardım etmek için işlettiği restoranı 10 gün boyunca 
kapattı. Jeepiyle yolda kalan araçlara yardımcı oldu.
Ulaşım olmayan yerleşim yerlerine gıda ürünleri temin 
etti, hastaları acil yardım servislerine taşıdı. 
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Türk İş Adamları Şumen’i Ziyaret Etti
Türkiye Cumhur iye -

ti Ekonomi Bakanlığı’na 
bağlı Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK) temsil-
cilerinden ibaret 8 kişilik 
bir heyet Şumen’i ziyaret 
etti. Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK) Türk-
Bulgar İş Konseyi başkan 
vekilleri ve üyelerinden 
oluşan heyetin başında 
Konseyin Başkanı Yalçın 
Egemen vardı.

Türkiye’den gelen mi-
safirler, Kuzeydoğu Bul-
garistan Bulgar- Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı ve Alkomet AD 
Şirketinin sahibi Fikret 
İnce tarafından ağırlandı. 
Alüminyum fabrikasının 
toplantı salonlarından bi-
rinde Türkiye’den gelen 
iş adamları ile Kuzeydo-
ğu Bulgaristan’da faaliyet 
yürüten 90’ı aşkın iş ada-
mını bir çatı altında topla-
yan BULTİŞAD üyeleri bir 
araya geldi. Toplantının 
konukları arasında T.C. 
Burgaz Başkonsolosu Ni-
yazi Evren Akyol ve Tür-

kiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği Ticaret Mü-
şaviri Emrah Sazak vardı.

Toplantı Fikret İnce’nin 
açılış konuşması i le 
başladı. Başkan İnce 
BULTİŞAD’ın organizas-
yon yapısını, amaç ve 
hedeflerini anlattı. Bulga-
ristan ile Türkiye arasın-

daki ekonomik ilişkilerin 
iyileştirilmesi için bu tür 
sivil toplum kuruluşlarının 
büyük önemi olduğunu 
söyleyen Yalçın Egemen, 
DEİK’in kuruluşu ve ta-
rihi hakkında bilgi verdi. 
Egemen, “DEİK Türkiye 
ekonomisinin ivme ka-
zandığı 1986 yılında ku-

ruldu. 1991 yılında ise 
Türk-Bulgar İş Konseyi 
kurulmuş oldu. Geçen 
yıldan itibaren DEİK Eko-
nomi Bakanlığı’na bağ-
landı, ancak özerkliğini 
kaybetmedi” dedi. Bu tür 
kuruluşların Bulgaristan 
ve Türkiye’de yatırım yap-
mış şirketlere verebileceği 

yardımlar hakkında ay-
rıntılı bilgi veren Başkan 
Egemen iki ülke arasında 
hala çözülmemiş sorunla-
rın olduğunu da vurguladı.

Toplantıya katılan T.C. 
Burgaz Başkonsolo -
su Niyazi Evren Akyol, 
Yunanistan’da görevde 
bulunduğundan dola-
yı Türkiye ile komşuluk 
açısından Bulgaristan ile 
Yunanistan arasında bir 
mukayese yapabileceğini, 
Bulgaristan’ın çok daha 
avantajlı olduğunu ve bu 
imkanlardan yararlanma-
sı gerektiğini dile getirdi. 

Türk iş adamlarının ge-
rek ekonomi yönünden 
gerekse AB üyesi olarak 
Bulgaristan’ın sunduğu 
imkanlara ilişkin bilgiye 
ihtiyaç duyduklarını söy-
leyen başkonsolos Akyol, 
bir ülkeye bir ziyaret ile 
hiçbir şeyin olmadığını, 
çok sayıda ziyaretin yapıl-
ması, çok sayıda insanla 
görüşülmesi gerektiğini 
de vurguladı.

B U LT İŞ A D üye l e r i 
Türkiye’den gelen heye-
te merak ettikleri konular 
hakkında sorular sordu.

             Kırcaali Haber

Bursa Mestanlılar Derneği’nden Kitap Bağışı
Bursa Mestanlılar Der-

neği tarafından düzen-
lenen kitap toplama 
kampanyası sonucunda 
toplanan 500’den fazla 
kitap, Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği kütüpha-
nesine teslim edildi. 
Kitapları teslim etmek 

için bizzat Derneği zi-
yaret eden Mestanlılar 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk, “Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 
kütüphanesine Türkçe 
romanlardan ihtiyaç ol-
duğunu öğrendik ve he-
men Bursa Mestanlılar 
Derneği olarak Türkçe 
roman toplama kampan-
yası başlattık. Kısa süren 
bir kampanya sonucunda 
yüzlerce Türkçe roman 
ve tarihi kitaplar topla-
dık. Bir kısmını Kırcaali-
ye teslim ediyoruz, diğer 
kısmını da bölgedeki di-
ğer derneklere ve kütüp-
hanelere vereceğiz.” diye 
ifade etti.
Hasan Öztürk’ü Der-

nekte karşılayan Ömer 
Lütfi Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet, yapılan 
kitap bağışından duydu-
ğu büyük memnuniye-
tini dile getirerek, “Bun-
dan bir ay önce Sayın 
Öztürk’e kütüphanemize 
Türkçe romanlardan ihti-
yacımız olduğunu söyle-
dik. Hemen bir kampan-
ya başlatan Mestanlılar 
Derneği bine yakın çok 

değerli roman ve tarih 
kitapları topladıkları-
nı söylediler. Bugün de 
bizlere Kırcaalili okuyu-
cularımıza bu kitapların 

bir kısmını teslim ettiler. 
Kendilerine Derneğimiz 
ve tüm Kırcaaliler adına 
cani gönülden teşekkür 

ediyorum” dedi. 
Tür kç e  kur s  gö -

renlerin sertifikaları 
Çanakkale’de verilecek 
Dernek hakkında bilgi 

veren Ahmet, geçen haf-
ta derneğe bağlı, tamira-
tı ve donanımı TİKA’nın 
desteği ile yapılan Kültür 

Sebahat NECİB

– Eğitim Merkezi’nin açı-
lışının yapıldığını söyle-
di. Temmuz başında ilk 
Türkçe kursların açıla-
cağını belirten Ahmet, 
talebin büyük olduğunu 
ilk başta bir ay sürecek 
kursların eylül ayından 
itibaren devamlı olacağı-
nın altını çizdi. 
Mestanlılar Derneği 

Başkanı Hasan Öztürk, 
Derneğin faaliyetleri için 
dernek çalışanlarını teb-
rik ettiğini, Kültür-Eğitim 
Merkezinin açılışı için 
destekte bulunanları kut-
ladığını söyledi. Temmuz 
ayında Türkçe kursları bi-
tiren ilk 40 öğrenciye ödül 
olarak, masrafların tümü-
nün Mestanlılar Derneği 
tarafından karşılanacağı 
bir Çanakkale gezisi he-
diye edeceklerini söyledi. 

“Felaketi Gözümle Gördüm” 
konulu çocuk resim sergisi 

Kırcaali Birleşik Çocuk Kompleksi’nde “Felaketi 
Gözümle Gördüm” konulu resim sergisi açıldı. Bu 
konuda resim yarışmasının il müsabakasına 164 öğ-
renci katıldı. Onlardan 16’sı üç yaş grubunda iki dal-
da ödüllendirildi. Düzenlenen ödül töreninde derece-
ye girenlere ödüller Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON) 
Kırcaali İl Eğitim Müdürü Grozdan Kolev tarafından 
sunuldu. Birinci dalda genel eğitim okulları ve MON 
sistemi dahilindeki hizmet birimlerinde eğitim gören 

öğrenciler yarıştı. 6-9 yaş grubunda Kırcaali Petko 
Raçov Slaveykov Lisesi’nden Eda Cemil Mümüna-
li birinci, Kirkovo’nun Benkovski köyündeki Mickey 
Mouse Anaokuluna giden Merve Samet Mustafa 
ikinci, Kırcaali Petko Raçov Slaveykov Lisesi’nden 
Melvin Mesru Süleyman üçüncü oldu. 

10-14 yaş gurubunda Kırcaali’nin Ençets (Salman) 
Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’ndan 
Esra Metin Hüseyin birinci oldu. Aynı okuldan Ne-
sin Ümit Gencay, Kırcaali Petko Raçov Slaveykov 
Lisesi’nden Damla Gencay Halibram ve Momçilgrad 
Dr. Petır Beron İlköğretim Okulu’ndan Işıl Mümün 
Halil ikinci yeri, Kırcaali Vladimir Dimitrov Maystora 
Lisesi’nden Şaner Ümer Alier ve Momçilgrad Dr. Pe-
tır Beron İlköğretim Okulu’ndan Melih Mesut Yakub 
ise üçüncü yeri paylaştılar. 

15-18 yaş arasındaki üçüncü yaş grubunda Kırca-
ali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi’nden Eleonora 
Plamenova Kirekçieva birinci oldu.

İkinci kategoride ağırlıklı olarak resim dersi oku-
nan sınıflarda, okullarda ve özel okullarda okuyan 
öğrenciler yarıştılar. 6-9 yaş grubunda Kırcaali Birle-
şik Çocuk Kompleksi (ODK) Resim Okulu’ndan Ka-
loyan Krasimirov birinci, İvanina Dimitrova Sülükçie-
va ikinci, Ardino (Eğridere) ODK Resim Okulu’ndan 
Funda Sezaeva İbryamova ise üçüncü oldu.

10-14 yaş grubunda Kırcaali ODK Resim 
Okulu’ndan Miglena Dafinova Kamenova birinci, 
Sinem Sunay Ahmet ikinci, Ardino ODK Resim 
Okulu’ndan Duygu Erdinç Karaibryam üçüncü oldu.

                                                     Kırcaali Haber
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Filibe’de Türkçe Şiir Rüzgarı Esti

Filibe Paisiy Hilendarski 
Üniversitesi Türk Dili Bölümü 
öğrencileri 19 Mayıs günü 
Ramada Trimontium Oteli’nde 
Türkçe Şiir Dinletisi düzenledi. 
Hazırlanmış olan programda 
birinci sınıftan son sınıfa kadar 
birçok öğrenci yer aldı. “Sev-
giye Çağrı” olarak adlandırılan 
gece üniversitenin Uluslarara-
sı kimliğine yakışır bir biçimde 
hazırlandı.
Etkinlik sayesinde Türk Dili 

Bölümü öğrencileri arasında 
çok kuvvetli dostluklar kurul-
du. Şiir dinletisine adanan ge-
cenin tek bir amacı vardı; şiiri 
beraber anlamak, beraber an-
latmak, beraber hissetmek ve 
paylaşmak.
Filibe’nin üçüncü kez ev 

sahipliği yaptığı “Sevgiye 
Çağrı’sı umarız yıllar boyu 
sürecek bir şiir gecesine dö-
nüşecek. Şiir duygudur, şiir 
anlatmaktır, hissetmektir, 
paylaşmaktır. Şiir sonsuzluğa 
giden bir yoldur ve Filibe Pa-
isiy Hilendarski Üniversitesi 
Türk Dili Bölümü öğrencileri 
edebiyata gönül vermişlerdir. 
Bu gecede, tüm öğrencilerin 
tek bir arzuları vardı; 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve spor Bayramı gibi önem-
li bir günde, Atatürk’ün Türk 
gençliğine armağan ettiği bu 
bayramda, “Sevgiye Çağrı” şiir 
dinletisinde Türk şiirini geceye 
katılanlara gereğince sunabil-
mek.
Her zaman edebiyatın, şiirin 

yeri apayrı olur insan hayatın-
da. Her bir kişinin bir öyküsü 
vardır, ama bir şiiri yoktur. 

Duygu, çağrışım ve izlenimle-
rin dizeler halinde dile getirildi-

ği söz sanatıdır şiir. İşte sırf bu 
yüzden düzenlenen bu gece 

için canla başla çalışıldı.
Program, T. C. Filibe Baş-

konsolosluğu Muavin Konso-
los İmren Kaygısız’ın yaptığı 
selamlama konuşmasıyla 
başladı. Daha sonrasında 
üstat şairlerimizin düzelerini 
seslendiren öğrenciler, tek tek 
sahneye çıkarak salondakileri 
yoğun bir duygu seline sürük-
lediler. İzlemeye gelen seyir-
cilerin gözlerinde hissettikleri 
mutluluk okunuyordu. Kusur-
suz hazırlanmış bir şiir gecesi 
yaşandı. Geçen seneden bu 
yana birçok şey öğretmişti ha-
yat genç üniversitelilere. İnsan 
sevdiği iş ile uğraştığı sürece 
aşamayacağı zorluk yoktur. 
Sevdiği bir kişinin gözlerinin 
içine bakarak şiir okuması gibi, 
onu aşka sürükleyen başka 
güzel bir duygu yoktur şu fani 
dünyada!
Şiir hayattır, hayatsa bir şiir...

Program çerçevesinde gö-
nüllere taht kuran usta şairle-
rimizden Nazım Hikmet Ran, 
Atilla İlhan, Ümit Yaşar Oğuz-
can, Can Yücel, Necip Fazıl, 
Orhan Veli, Yahya Kemal, 
Cahit Sıtkı ve daha nicesinin 
eserleri süsledi gönül bahçe-
sini.
Canlı performansların da yer 

aldığı program uzun bir süre 
hafızalardan silinmeyecek ha-
tıralarla son buldu.
Öğrenciler, onların her za-

man yanlarında olan, cesa-
retlendiren ve desteğini esir-
gemeyen Türk Dili hocaları 
Harun Bekir’e sevgi ve saygı-
larını sunarken, düzenlenen 
etkinliklere her zaman destek 
elini uzatan T. C. Filibe Baş-
konsolosluğuna sonsuz teşek-
kürlerini boyun borcu biliyorlar.
Beril Efendioğlu, 
Filibe

Türkçe Konuşan Girişimciler Zirvesi
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 

Türkçe konuşan girişimciler ile 
Türkiye’nin bağlarını güçlendir-
mek için 2005 yılından bu yana 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) ile Dışişleri Bakan-
lığının işbirliğiyle düzenlenen 
“Türkçe Konuşan Girişimciler” 
Toplantısı bu yıl Türkiye’nin 4 
ilinde gerçekleştirildi. 21 ülke 
ve 5 özerk bölgeden toplam 47 
katılımcıyla bu yıl 18.’si düzenle-
nen toplantıya Ankara, İstanbul, 
Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ev 
sahipliği yaptı. 

30 Nisan – 12 Mayıs tarihleri 
arasında 21 ülke ve 5 özerk böl-
ge temsilcilerinin çeşitli Sanayi 
ve Ticaret Odaları’nı il il gezip 
fikir alışverişlerinde bulunduk-
ları organizasyonda 2014 Yılı-
nın İşvereni seçilen Edis Emre 
Bulgaristan’ı temsilen yer aldı. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ka-
tılımında TOBB 71. Genel 
Kurulu’ya başlayan program bo-
yunca; Beypazarı, Ankara, Ga-
ziantep ve İstanbul Ticaret Oda-
larının ve Borsalarının yanı sıra; 
çeşitli fabrika ve fuar gezilerine 

yer verilirken bölgedeki sanayi-
cilerle yapılan ve katılımcıların 
birbirlerine faaliyet gösterdikleri 
sektörler hakkında karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulundukları ikili iş 
görüşmelerinin de oldukça ve-
rimli geçtiği gözlemlendi.

Edis Emre’nin de içinde bulun-
duğu heyet, Türkiye kültürünün 
ve tarihinin tanıtıldığı Anıtkabir, 
Balıklı Göl, Dolmabahçe Sarayı, 
Sultanahmet Meydanı, Minia-
türk ve Panaroma 1453 Müzesi 
gibi çeşitli kültürel ziyaretlerde 
de bulundu. 

Heyette Bulgaristan’ı temsi-
len yer alan ve 2014’te bölgede 
gerçekleştirdiği projelerle “Yılın 
İşvereni” ödülünün sahibi olan 
Edis Emre, Bulgaristan’ın Dob-
riç şehrinde yer alan kendisi-
ne ait ayakkabı firması VES’in 
Genel Müdürlüğü’nün yanı 
sıra; halen Bulgaristan/Türk İş 
Adamları Derneği’nde Yönetim 
Kurulu üyeliği ve Dünya Türk İş 
Konseyi (DTİK)’de Dobriç Bölge 
Temsilciliği görevlerini de başa-
rıyla yürütmektedir. 

                        Kırcaali Haber


