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Kırcaali’de Balkan Türk Folklor ve Şiir Şöleni

9. Balkan Türk Folklor ve Şiir Festivali’nin Muhteşem Gala Konseri

9. Balkan Türk Folklor ve
Şiir Festivali Kırcaali merkez
parkında düzenlenen gala
konserle sona erdi. Yaklaşık
5 bin kişinin yoğun ilgi göster-

vekili Şabanali Ahmet, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis,
Ardino (Eğridere), Momçilgrad (Mestanlı), Cebel (Şeyh
Cuma), Krumovgrad (Koşukavak), Çernooçene (Yeni Pazar)
ve Kirkovo (Kızılağaç) Belediye
Başkanları Resmi Murat, Akif

bulundular.
Festival Organizasyon Komitesi adına Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis selamlama konuşması yaptı. Belediye
Başkanı, festivalin organizatörlerine, katılımcılarına ve
üç günlük program süresince

diği gala konserde Bulgaristan,
Yunanistan, Türkiye, Romanya
ve Makedonya’dan folklor ekipleri yörelerine has halkoyunları
sundular, seyircilerin gönlünü
fethettiler.
Gala konserde Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos İmren
Kaygısız, HÖH Kırcaali Millet-

Akif, Bahri Ömer, Sebihan
Mehmet, Aydın Osman ve Sali
Ramadan, Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali
ilinden meclis başkanları ve
meclis üyeleri, yurt içinden ve
yurt dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır

yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Katılımcı
gruplara üç gündür muhteşem
evsahipliği yapan yedi belediye başkanına da teşekkürlerini sundu. Müh. Azis, “Kırcaali,
Balkanların hoşgörü başkenti
olduğunu gösterdi. Kırcaali,
barış ve huzur içinde yaşamak
istersek, birbirimizi tanımamı-

Resmiye MÜMÜN

zın, ötekinin kültür, gelenek ve
göreneklerini tanımamızın en
önemli koşul olduğunu gösterdi. Kırcaaliler olarak bizim
için, hoşgörünün, insanlığın ve
insanca davranmanın gerçek
yüzünü göstermek en önemli
şey. Bugün burada aynı sahnede Balkan ülkelerinin kültürleri
ve geleneklerinin buluşmasından daha güzel ne olabilir. Bal-

göstermek istiyoruz, Balkanlarda hoşgörü anlayışımızı
ifade etmek istiyoruz. Çünkü
çeşitliliğin içinde etnik ve dini
mensubiyet fark etmeksizin
Balkanlar’da yaşayan herkes
kendi kültürüne, gelenek ve
göreneklerine saygı gösterildiğini görürse, Avrupa daha
güçlü, daha zengin olacaktır.
Balkan Türk Folklor ve Şiir

kanların başka bir yüzü de var.
Balkanlar, etnik azınlıkların çatışmalarından dolayı gözyaşları içinde. Keder kaplı olan bu
yüzünü biz tanımak istemiyoruz, unutmak istiyoruz. Bunun
burada da olmaması için bizler
bu Balkan Türk Folklor ve Şiir
Festivali’ni gerçekleştiriyoruz.
Bu festival hoşgörüye karşı
yapılan her şeye bir cevaptır.
Biz bu festivalle insanların
nasıl yaşamaları gerektiğini

Festivali, sadece izlediğimiz
dans ve müzik değil, çok ciddi
bir şey. Bu festival etnik azınlıkların dilini, dinini, kültürünü
koruma ve yaşatma hakkına
daha çok saygı gösterilmesi
gerektiği mesajını vermektedir. Bu festival bizim kardeşlik,
anlaşma ve Balkan insanının
karakterinin bir ifadesidir. Balkan insanı, her zaman barış
ve huzur içinde yaşanmasını
Devamı 4’de

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232
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Bulgaristan'da Zulmün 26. Yıldönümü
Geçen sayıdan devam

M İ LLET V EK İ Lİ ERDİNÇ HAYRULLAH
Kırcaali Milletvekili ve
Mestanlı eski Belediye
Başkanı Erdinç Hayrullah, Bulgaristan’daki baskıcı politikanın neredeyse
100 yılı aştığını, 1956’de
BKP’nin Nisan toplantısı
denilen toplantıda alınan
kararlardan sonra ise Bulgaristan’daki Müslümanlara, özellikle Türklere
karşı asimilasyon politikası başladığını kaydetti.
Hayrullah, şöyle devam
etti: “Bunun başlangıcı
öncelikle Türk tiyatroları
ve okulları kapatmaktır,
daha sonra 70’li yıllarda
Pomak kardeşlerimizin
isimlerini değiştirmektir,
daha sonra, bunlar biraz
konuşulmuyor, gizli kalıyor, ama belediyedeki
kütüklerde Türktür diye
yazı çekilmiştir. Misal
olarak ben Erdinç Hayrullah, 74 doğumuyum.
Benin belediyede kütükte
“Bulgaristan vatandaşı
Türktür” diye yazıyor. 79
sonrası olan kardeşlerimizin “Türk” diye yazmıyor.
Daha sonra 1984 yılında
zorunlu isim değiştirme
kampanyasıyla son bulur.”
19 9 0 - 91
yılında
Bulgaristan’da yeni anayasanın kabul edildiğini
ancak o anayasayı Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) onaylamadığını
hatırlatan Hayrullah, “O
Anayasada “azınlık” diye
Türklere statü verilmedi,
o yüzden bazı haklarımızı almakta zorlanıyoruz.
Misal olarak anadilinde
eğitim sorunu. Türk çocuklarına anadili serbest
veya zorunlu seçmeli ders
olarak veriliyor. Oysa biz
bunun eğitimde yer almasını istiyoruz. 30,40 yıl
öncesinden bunun örnekleri var ve çocuklarımızın
Türkçe okumasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
MAYIS OLAYLARI 26
YILDIR ANILIYOR
Bulgaristan Türkleri,
baskıcı politikaya ve asimilasyon kampanyasına
karşı başkaldırdıkları Mayıs 1989 ayaklanmalarını
her yıl “Mayıs Olayları”
adı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Türk kökenli
Bulgar siyasetçiler o günleri şöyle anlattı:
HÖH Haskovo Milletvekili Saliha Emin:
“10 Mayıs 2015’te burada, Karamanlar’da anma
törenleri var. 31 yıl önce
hak, özgürlük, din, dil,
adetlerimiz ve örflerimiz
için mücadele eden kahramanlarımızla birlikteyiz.
Ancak şimdi, Bulgaristan
parlamentosuna baktığımızda, partilerin verdiği
mesajlara baktığımızda,

aşırı milliyetçilerin azınlıklara yönelik politikaya
baktığımızda, gerçekten
haklar ve özgürlükler
tekrar sorunlardan oluşu-

AP Milletvekili İlhan Küçük:
“Bu konuları devamlı
Avrupa Parlamentosunda gündeme getiriyoruz,

cesi Berlin Duvarı’nın yıkılması domino etkisine
neden oldu. Diğer Doğu
Bloku ülkelerindeki rejimler de bu etkiyle teker

teker sarsılmaya başladı. Berlin Duvarı’nın
yıkılmasından bir gün
sonra 10 Kasım 1989’da
benzer gelişme bu kez
Bulgaristan’da yaşandı.
Kendilerine Eko Glasnost adını veren bir gruba bağlı 4 bin kişi 45 yıl
sonra ilk kez yönetim
aleyhtarı gösteri düzenledi. Bu gösterinin ardından
1954’den beri 35 yıldır
Bulgaristan’ı yöneten Bulgaristan Komünist Partisi

leşen protestolar sonunda
29 Aralık 1989’da ülkede
yaşayan Türklere yeniden
kendi adlarını kullanma
hakkı ve ibadet etme özgürlüğü tanındı.
Devlet başkanlığı ve parti genel sekreterliğine Getirilen Anrey Lukanov’la
birlikte 1990’ların başında
muhalefete karşı tavrını
yumuşatan komünist partisi Haziran’da serbest seçimleri yapma kararı aldı.
Komünist Partisi’nin adı
da sosyalist parti olarak
değiştirdi. 10 ve 17 Haziran 1990’da iki kademeli
ve 1932den bu yana ilk
kez yapılan çok partili seçimleri, Bulgaristan sosyalist partisi kazandı.
SOYDAŞLARIN GÖÇ
ÇİLESİ 1925’TE BAŞLADI
Ancak Bulgaristan Türklerinin göç dramı 1989’la
da sınırlı değil. Ülkedeki
Türkler, daha önce de birçok defa topraklarını terk
etmek zorunda kaldı. Balkan Savaşları’yla birlikte
başlayan göçler 1980’lere
kadar devam etti.
Türkiye ile Bulgaristan arasında 1925’de
imzalanan ‘Dostluk
Anlaşması’nda Türki ye’deki Bulgar azınlığı
ile Bulgaristan’daki Türk
azınlığının korunmasına
ilişkin bazı hükümler yer
alıyordu.

garistan yoksul olan bu
kitlenin Türkiye’ye kabul
edilmesini istedi. Aniden
gelen olay üzerine iki ülke
arasında notalar düellosu
başladı. Türkiye Bulgar
sınırını iki kez kapatmak
zorunda kaldı.
Kriz güçlükle aşılabildi.
1950 ve 1951 yılında iki
anlaşma daha yapıldı. İki
yıl içinde 150 bin civarında göçmen Türkiye’ye göç
etti. 1964 yılında Türkiye
parçalanmış ailelerin birleştirilmesini istedi. Bulgar
rejimi şiddetle itiraz etti.
İki ülke arasında yeni bir
kriz daha yaşandı.
Bulgarların “Yüz Gün
Savaşları” diye andıkları, 100 gün süren müzakereler sonucunda kriz
aşılabildi. 1968’de iki ülke
arasında İmzalanan göç
anlaşması kapsamında
1985’e kadar Türkiye’ye
130 bin kişi göç etti.
Bulgar resmi belgelerine
göre 1956’da Türk kökenli
nüfus 656 bindi. Bu sayı
her yıl artıyordu.
1985’te Türklerin sayısı
1.5 milyon civarındaydı.
Türkler her yıl 30 bin kişi
artarken Bulgar nüfusu
düşüşteydi. Bazı nüfus
araştırmalarına göre Türk
nüfusu 2030’da yüzde
49’a kadar çıkıyordu.
Göçlere rağmen Türk
nüfusun artması “Jivkov
Rejimi”ni endişelendirdi.

yor. O yüzden biz burada
gençlerimize, tarihini bilmeyen, geleceği öngöremez, düşüncesiyle, bu
anma törenlerini düzenliyoruz.”
HÖH Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza:
“1989
olayları
Bulgaristan’da geçiş sürecinin bir başlangıcıydı
ve burada Türklerin payı
çok büyük olduğu için,
gurur duyuyoruz. 25 yıldır
demokraside yaşıyoruz,
ancak bugünkü hükümete baktığımızda, milliyetçi
kesimler içinde yer alıyor,
Bulgaristan parlamentosunda iki tane milliyetçi
parti vardır. Bu milliyetçi
partilerin verdiği mesajlar,
yalnız ayrımcılığı, Türklere karşı nefreti, korkuyu
ifade etmektedir. Biz demokratik parti olarak bundan rahatsızlık duyuyoruz
ve buna mücadele etmeye kararlıyız.
Bulgaristan’da Türkler
hala gereken yerini almış değil, iktidarda, idaresinde. Bizim partimiz
iktidardayken gençlere
iş imkânları doğuyor,
HÖH iktidar dışında kaldığında gençlerimiz işten
kovuluyor. Hala gizli bir
ayrımcılık ve milliyetçilik
var Bulgaristan’da ve 25
yıl sonra da biz bununla
mücadele etmeye devam
edeceğiz.”
Haskovo M illet vekili
Mehmet Ataman:
“Ne kadar da yasak
olsa, biliyorsunuz Türkçe konuşmamıza ceza
var, aynı zamanda bugün
hükümette olanlar geçirmek istiyor 3 ile 5 yıl ceza
bunun için. Ona rağmen
bizler, büyüklerimizin dediği gibi, zamanında bir
yazarımızın dediği gibi
“ben yanmazsam, sen
yanmazsan, nasıl çıkarız
aydınlığa “

ben, Necmi Ali, Filiz Hanım (bunlar AP vekili)
sorumuz oldu Avrupa
komisyonuna. Şu an cevabı da bekliyoruz. Irkçılar politikası dolayından
Bulgaristan’da iki cümle
Türkçe konuşamadığımız
için, bunları gündeme
getiriyoruz ve getirmeye
devam edeceğiz. Biliyorsunuz genel başkanımız
davası Strasburg’a kadar
ulaştı, benim de kendi davam (mahkemem) var. Katiyen onlar Bulgaristan’ın
bu görüşlerine katılmıyorlar. Hatta onlar Bulgaristan’daki bu sorunu bilmiyorlarmış, biz onara detaylı bir şekilde aktardık.”
AP Milletvekili Necmi Ali:
“Bakın, Avrupa parlamentosunda sadece üç
Türk var. Biz bütün dünyada ve Bulgaristan’da
Türklerin temsilcisiyiz.
Türkiye olmasaydı bugün Bulgaristan AB üyesi
olamayacaktı. Nedense
25 ülke arasında özel kanunla Bulgaristan’ı destekleyen ülke varsa, o da
Türkiye Cumhuriyeti oldu.
Biz de söz verdik, Avrupa
yolunda Türkiye’ye destek
olacağız”
BERLİN DUVARI JİVKOV REJİMİNİ DE YIKTI
19 8 0 ’ler i n sonla rı yaklaşırken Sovyetler B ir liği’nde M ihail
Gorbaçov’un başlattığı
glasnost ve perestroyka,
yani açıklık ve yeniden
yapılanma hareketi tüm
Doğu Bloku ülkelerine
yayıldı. Dünya tarihinin
en büyük kitle gösterileri
birbirini izledi. Polonya’da
dayanışma sendikası
1980’de başlattığı demokrasi mücadelesini
kazanarak iktidara geldi,
Macaristan’da da muhalefet partileri yasallaştı.
Serbest seçimlerin önü
açıldı. 9 Kasım 1989 ge-

Genel Sekreteri ve Devlet
Başkanı Todor Jivkov 10
Kasım 1989’da görevinden istifa etti.
195 4’de Bulgar istan
Komünist partisi Genel
Sekreterliğine seçilen
Jivkov’un siyasi yaşamı, 10 Kasım 1989 günü
nok talandı. Jivkov’un
istifasından sonra yerine 15 yıldır Dışişleri Bakanlığını sürdüren Petır
Mladenov getirildi. Ancak
Bulgaristan’da sular durulmadı.
Jivkov’un yargılanmasını
ve serbest seçimlerin yapılmasını isteyen 100 bin
kişi Sofya’da bir gösteri
yaptı. Ardı ardına gerçek-

1925’te imzalanan ikinci bir anlaşmaya göre
Türk ve Bulgar azınlıkları taşınabilir mallarıyla
birlikte göç edebileceklerdi. İki devlet göçlere
engel olmayacaklar, göç
etmek isteyenler askere
veya iş gücü kamplarına
alınmayacaklar, gerekirse göç sırasında yardım
göreceklerdi. 1925’ten
1945’e kadar Türkiye’ye
Bulgaristan’dan yüz bine
yakın Türk göç etti.
İkinci
Dünya
Savaşı’ndan sonra Bulgaristan komünist rejime
geçti. 1950’de Bulgar hükümeti 250 bin Türk’ü Türkiye sınırına sürdü. Bul-

Türk azınlığı dinine ve milliyetine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu yüzden 1950’lerden
itibaren uygulanan asimilasyon çabaları fayda
vermedi. 1980’lerde ise
daha büyük bir baskı ile
Türk azınlığı sindirme ve
eritme politikası yürürlüğe
sokuldu.
BALK AN SAVAŞLARIYLA OSMANLI’DAN
KOPTU
Balkan Savaşları’nın, bir
anlamda da Balkan coğrafyasının Osmanlı’dan
tamamen kopuşunun üzerinden tam yüz yıl geçti.
Binlerce Türk aradan geDevamı sayfa 5’te
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Dr. Sadık Ahmet Özlemle Anıldı
İbrahim BALTALI

Batı Trakya Türklerine
mücadele yolarını açan
unutulmaz lider Dr. Sadık Ahmet aramızdan
ayrılışının 20. yılında
Gümülcine’de kabri başında anıldı. Anma törenine T.C. AB Bakanı
Volkan Bozkır da katıldı.
Bozkır’, “Biz, Türkiye ve
Yunanistan arasındaki
dostluk ve işbirliğinin,
karşılıklı anlayışın en üst
seviyelerinde, bilhassa iki
ülke azınlığının yararına
olarak sürdürülmesinin
taraftarıyız.” Sözleri damgasını vurdu.
24 Temmuz 2015 günü
akşam saatlerinde düzenlenen anma törenine
T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, CHP adına Kırklareli
Milletvekili Turabi Kaya,
DEB Partisi G. Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Seçilmiş Müftüler İbrahim
Şerif ve Ahmet Mete,
Belediye Başkanları Rıdvan Ahmet, Cemil Kabza
ve İsmet Kadı, BALGÖÇ
Başkanı Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN, Bulgaristan
Parlamentosu Milletvekilleri Şabanali Ahmet,
Erdinç Hayrullah ve Saliha Emin, Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer, Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şube
Başkanı Mümin Durmuş,
TÜRKSAD Derneği Başkanı Müzekki Ahmet,
TÜRK-BULGAR Kültürel
İletişim Derneği Başkanı Fahriye Murat, Edirne
Müftüsü Emrullah Üzüm,
EFA Onursal Başkanı
İnaki İrazabalteydi, Azınlık dernek başkanlarının
yanı sıra binlerce soyda
katıldı.
Tören sala, Kur’an-ı
Kerim ve duayla başladı.
Devamında Funda babasına yazdığı şiiri okudu.
Protokol konuşmalarında özetle aşağıdaki görüşlere yer verildi.
“Seni hiç bir zaman
unutmadık, unutmayacağız”
DEB Partisi G. Başkanı
Mustafa Ali Çavuş:
“Dr. Sadık Ahmet, merhum liderimiz, bölgemiz
için, ülkemiz için, Batı
Trakya Türkleri için iyi
bir yaşam; barış içinde
bir yaşam, eşit vatandaş
olarak yaşama arzusu ile
bizler için mücadele etti.
Sonunda da halen aydınlanamayan bir kaza ile
aramızdan ayrıldı.
İnsanlar ölür. Hepimiz
bir gün ebediyete göç
edeceğiz, ama bıraktıklarımız, fikirlerimiz,
yaşıyorsa ne mutlu biz-

lere. Bugün görüyorum.
Rumeli coğrafyasından,
Bulgaristan’dan, Anavatan’ımızdan, her yerden
akın akın insanlar ve siz
değerli Batı Trakya Türkleri burada toplanmış bulunuyorsunuz.
D e ğ e r l i s o y d a ş l a r,
eğer bugün burada hepimiz buradaysak Sadık
Ahmet’in fikirleri yaşıyor

Gümülcine’de bir milletin
azınlığının adını taşıyan
tabelaları birlikte asalım. Ankara’dan Atina’ya
yıkılması mümkün olmayan köprüler kuralım.
Eminiz ki tarih sizi bu cesaretinizden dolayı altın
harflerle yazacaktır. Gücümüz, birbirimize karşı
sevgimiz ve saygımız
olsun.”

ama herkesin söylediği gibi bütün dünya Batı
Trakya’yı onun ismiyle
beraber öğrendi, andı ve
onunla beraber anladı…
Batı Trakya MüslümanTürkleri olarak gevşemeye, aramızdaki safları
seyreltmeye, aralık bırakmaya lüksümüz yok. Sebebine gelince. Bugün
birkaç yerde birkaç şey

demektir. O, hep diyordu,
“ben ölürüm ama arkamda binlerce Sadık Ahmet
bırakıyorum.” Evet, değerli liderim. Sen binlerce Sadık Ahmet, hatta
milyonlarca Sadık Ahmet bıraktın. Bizler, Batı
Trakya Müslüman-Türk
Azınlığı’nın hakları iade
edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.
Seni hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız,
diyorum.”
“Gelin İskeç e ve
Gümülcine’de bir milletin
azınlığının adını taşıyan
tabelaları birlikte asalım.”
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Teşkilat
Başkanı Musa Yurt:
“Dr. Sadık Ahmet’in
başlatmış olduğu mücadele bir insan hakları
mücadelesidir. Bu mücadelede o gün olduğu gibi,
bugün de Batı Trakya
Türk Toplumu’nun farklı
hiçbir düşüncesi yoktur. Anlaşılması gereken
bir konu da Batı Trakya
Türklerinin mevcut olan;
eğitim, vakıflar, müftülük,
etnik kimlik ve yürürlükten kaldırılan Vatandaşlık
Yasası’nın geriye dönük
olarak uygulanmasının
sağlanmasını, karşılıklı
diyalog, iyi niyetle çözümlenmesine yürekten
inanmaktır.
Sadık Ahmet’in bu uğurda verdiği mücadelenin
bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da
hukuk kuralları içerisinde
, yasal çerçevede yürütüleceğini garantisi olan
ve buna inan bir toplum
artık samimiyet beklemektedir…
Gelin İskeçe ve

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu Başkan
Yardımcısı Mesut Küçük
Hasan:
“Dr. Sadık Ahmet’in cesareti, azmi ve kararlılığı
bugün Avrupa’da yürüttüğümüz mücadeleye ışık
tutmaktadır. Onun mücadelesini Avrupa’da devam
ettiriyoruz ve ettireceğiz.
Liderimizin tuttuğu yoldan azimle ilerleyeceğiz.”
“23 tane din görevlisi
devletin maaşını kabul etmediği için Vakıflar tarafından maaşları kesildi.”
Gümülcine S. Müftüsü
İbrahim Şerif:
“Gerçekten 20 yıl aradan sonra, ismi Batı Trakya ile eşleşmiş, Lozan
Antlaşması’nın imzalandığı gün merhum Sadık
Ahmet’in elim bir kaza

duydum ve yüreğimdeki
acılara tuz bastılar; belki
de nasırıma iğne batırdılar. Nasıl iğne batırdılar?
Batı Trakya MüslümanTürkünün mücadelesi
bitmedi. Bugün bana
tekrarlama fırsatı verdikleri için tekrar ediyorum,
Gümülcine’nin içinde
yirmi tane cami var. Bu
camilerde 43 tane dün
görevlisi var. Hepiniz bilirsiniz 240 İmam Yasası’nı.
Bu 43 imamdan 23 tanesi devletin verdiği maaşı
kabul etmediler. Onları
alkışlıyorum. Ama bugün
bu insanlar cezalandırıldı. 23 tane din görevlisi
devletin maaşını kabul
etmediği için Vakıflar
tarafından maaşları kesildi. Ben, buradan Dr.
Sadık Ahmet’in davasına

şöyle bir soru sordu:
“Müftü efendi, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya İsrail
bir imam tayin etse, Filistinliler, Kudüslüler bunun
arkasında namaz kılar
mı?” Cevap veremedim.
Ben Batı Trakyalılara,
Gümülcine’lilere havale
ediyorum. Siz kararınızı
verin, ona göre yola devam edelim.”
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ve İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete:
“Hatırladıkları müddetçe evlatlarının yürekleri
yanacak ve bizlerin yüreklerini hep yakacaklar.
Bundan pişmanlığımız
da yok. Lakin Batı Trakya
Müslüman Türk Toplumu
olarak, Azınlık olarak, biz
Sadık Ahmet’in ölümüne
ağlayarak boş vaktimizi değil, Sadık Ahmet’in
bize çizmiş olduğu o mücadeleci ruhun devamını
getirmek suretiyle O’nu
devam ettirmek yakışır. Mustafa Kemal’ler,
Menderes’ler, Özal’lar,
Demirel’ler, Aga’lar, Sadık
Ahmet’ler, yarın öbür gün
gidebiliriz, ama Türklük
ve Türklük mücadelesi,
Müslümanlık ve Müslümanlık mücadelesi bu
memleketlerde ve başka
memleketlerde hep devam edecektir. Bu ruhu
kaybetmemek önemlidir. Yoksa kişiler, bizler,
Allah’ın bize verdiği, halkımızın bizden beklemiş
olduklarını yerine getirmek suretiyle, bunları ancak yerine getirmek bize
vazifedir.”
“Azınlık olan toplumlarda, mücadele bitti, diye
bir kavram yoktur. Mücadele bitiyse, o toplum
orada yok olmuştur, asimile olmuştur.”

ile aramızdan ayrılması
gayetten düşündürücü
ve insanları kötü düşünmeye götüren bir senaryo
veya olay.
Dr. Sadık Ahmet, bütün dünyanın söylediği
gibi aramızdan ayrıldı,

inananlara bir kere daha
şöyle seslenmek istiyorum. Gümülcine’liler! Düşünün, titreyin, kararınızı
verin. Bu vefakar , cefakar din görevlisinin arkasında dimdik durun! Bana
çok acı geldi. Birisi bana

Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali Milletvekili
Şabanali Ahmet:
“Dr. Sadık Ahmet Batı
Trakya’da bir çığır açmış, haklı davası uğruna;
hukuk için, özgürlük için
mücadele başlatmış ve

bu mücadele bugünlere
kadar gelmiş. Bugünlerden itibaren de muhtemelen devam edecektir. Biz
de Azınlık olarak yaşayan
bir toplum olduğumuza
göre bir konuya vurgu
yapmak istiyorum. Azınlık
olan toplumlarda, mücadele bitti, diye bir kavram
yoktur. Mücadele bitiyse,
o toplum orada yok olmuştur, asimile olmuştur.
Değilse, ayakta kalmanız için temel ilkelerinizi
yaşatmanız için, yürütmeniz gereken dava devamlı sıcak ve gündemde olması gerekir. Çünkü ben Bulgaristan’dan,
hemen şuradan Rodop
Dağları’nın arkasından
geldiğim için iki toplum
arasında benzerliklerden
bahsedeceğim. İki toplum
1990 yılına kadar farklı
rejimlerde yaşamasına
rağmen, farklı metotlarla
aynı asimilasyon politikalarına maruz kalmıştır,
aynı baskıları, zulümleri görmüştür, metotları
farklıdır, çünkü rejimleri farklıdır. Bu vesileyle
Bulgaristan’da da hak ve
özgürlük için 1985’te ilk
temeller atılırken, burada
da aynı yola çıkılmış ve
merhum Dr. Sadık Ahmet bu meşaleyi yakmış
ve burada Azınlığın şerefli mücadelesinin sesi
olmuş, yüreği olmuş ve
bugünlere gelmiş.
Bir noktaya daha vurgu
yapmakta fayda var. İki
toplum da kendine ait olmayan fazla bir hak istememiştir. Sadece insanca, normal insanların dil,
din, kültür, gelenek, görenek ve özgürce kendini
ifade edebilme haklarının
altını çizmiş ve onların arkasında durmuştur. Bakın
fazla demiyorum, normal,
doğal olan haklarını istemiştir iki toplum da. Ama
her zaman bu iki ülkede
bir duvarla karşılaşmış,
bir mücadele vermek zorunda kalmıştır.”
“Bir toplumda, azınlıklara verdiğiniz değer
kadar insanlığa katkıda
bulunmuş, insanlığa değer vermişsinizdir. Bir
toplumda, içinizde yaşayan azınlıklar ne kadar
hürriyetine kavuşmuş ise,
ne kadar özgür iseler, sizler de insanlık alemine o
kadar katkıda bulunmuş
oluyorsunuz demektir.
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kaya:
“İnsanlık tarihi boyunca
dinle, dille, ırkla birbirlerini sürekli olarak kıymış,
birbirlerine hakaret etmiş
ve bunun böyle sürmeyeceğini gördükten sonDevamı sayfa 7’de
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Kırcaali’de Balkan Türk Folklor ve Şiir Şöleni
ve yöneticileri festivalin
organizatörlerine teşekkür ederek, yerel folklor
gruplarını kendi şehirlerine davet ettiler.
Kısa bir aradan sonra
gala konser, ünlü akordeon ustası Neşko Neşev, ünlü Türk keman
ustası Nedim Nalbantoğlu ve solistleri Rositsa
Deleva’nın müzik gösterisiyle devam etti.
İki yılda bir düzenlenen
festival Kırcaali Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneği, Türk Kültür ve Sanat

1. sayfadan devam

ister” diye konuştu. Konuşmasının sonunda
din ve etnik mensubiyet
fark etmeksizin festivale
gelen tüm Kırcaalilere
hoşgörü mesajlarının
verilmesini sağladıkları
için teşekkür etti.
İlk önce sahneye Kırcaali Türk Folklor Ekibi çıktı ve muhteşem Zeybek
ve Rumeli danslarıyla
konukları ve Kırcaalileri selamladı. Ardından
Makedonya Valandovo
şehrinden katılan Bahar
Kültür Gençlik Sanat
Derneği Türk Folklor Ekibi sahne aldı. Ardından
yine Valandovo’dan katılan Gotse Delçev Folklor Grubu sahneye çıktı.
Konser, sırasıyla Yunanistan Gümülcine’den
katılan Türk Gençler
Birliği Folklor Ekibi, Romanya Mecidiye “Karasu” Tatar Türkleri Folklor

Grubu ve Bursa Hamzabey Muradiye Rumeli
Derneği Folklor Ekibinin
gösterileriyle devam etti.
Tüm folklor grupları izleyicilerin büyük beğenisini topladı, amatör folklor
sanatçıları bol bol takdir
ve alkış aldı.

Gösterilerinden hemen
sonra folklor grupların
yönetmen ve yöneticilerine sırasıyla Belediye
Başkanı Hasan Azis,
HÖH Milletvekili Şabanali Ahmet, Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet,

Kırcaali Ömer Lütfi Türk
Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos İmren Kaygısız tarafından
birer plaket ve katılım
belgesi sunuldu. Folklor grupların yönetmen

9. Balkan Türk Folklor Festivalinin
Ardino Gösterilerine Büyük İlgi
9. Balkan Türk Folklor
ve Şiir Festivali kapsamında Ardino’da (Eğridere) Türkiye, Romanya
ve Yunanistan’dan folklor gruplarının katılımıyla
konser programı sunuldu. Rodopska İskra Halk
Toplum Merkezi önünde
gerçekleşen etkinlik,
çok sayıdaki Ardino sakinlerini ve misafirleri bir
araya topladı. Konserde
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
da hazır bulundular.
Program, Romanya Mecidiye “Karasu”
Tatar Türkleri Folklor
Grubu’nun gösterisiyle
başladı. Kuzey komşumuzdan amatör sanatçılar muhteşem dans
gösterileriyle Ardinolulardan bol bol alkış aldı.
Grubun yönetmeni Elis
Menaci, bu festivalde
üçüncü kez yer aldıklarını belirtti. Menaci,
“Balkan ülkelerinin folklor zenginliğini tanıma
fırsatımız olduğu için
mutluyuz. Gelecek festivalde tekrar buluşmayı
umuyorum” dedi.
Gümülc ine Tür k
Gençler Birliği Folklor
Ekibi’nin genç dansçıları da muhteşem gösterileriyle büyük beğeni

Derneği / TÜRKSAD/,
Kırcaali, Momçilgrad
(Mestanlı), Ardino (Eğridere), Cebel (Şeyh
Cuma), K r umovgrad
(Koşukavak), Kirkovo
(Kızılağaç) ve Çernooçene (Karagözler) belediyeler i tarafından
desteklenmektedir. Üç
gün süren festival kapsamında katılan gruplar, Kırcaali ilinin yedi
ilçesinde dokuz konser
programı sundular. Konserler yaklaşık 10 bin kişi
tarafından izlendi.

Çernooçene’de Balkan
Türk Folklor Şenliği

9. Balkan Türk Folklor ve Şiir Festivali kapsamında Türkiye, Romanya ve Yunanistan’dan konuk
gruplar Çernooçene (Karagözler) ilçe merkezinde
türkü ve halkoyunları alanında yeteneklerini sergiledi.

Belediye binası önünde verilen konseri izlemeye
bölgeden 300’den fazla kişi toplandı.
Sahneye ilk Romanya Mecidiye “Karasu” Tatar
Türkleri Folklor Grubu çıktı, Kırım Tatar halkoyunları gösterisi sundu.
Yunanistan Gümülcine Türk Gençler Birliği Folklor Ekibi Rumeli halk oyunları gösterisi sergiledi.

topladılar. Ekibin yönetmeni Erkan Demiroğulları, “İkinci kez buraya

geliyoruz. Çok güzel bir
girişim. Folklor insanları
kaynaştırıyor. Bu festivalin dokuzuncu kez ger-

çekleşmesini mümkün
kılan herkese teşekkür
ederim” dedi.

Konser, Bursa Hamzabey Muradiye Rumeli
Derneği Folklor Ekibi’nin
muhteşem danslarıy-

la son buldu. Özellikle
sema dansı büyük ilgi
gördü.
Ardino Belediye Başkanı, üç folklor ekibinin
yönetmenlerine Şeytan
Köprüsü’nün plastik heykelini sundu.
Etkinlik, Kırcaali Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneği ve Kırcaali Türk Kültür
ve Sanat Derneği tarafından ildeki yedi belediyenin mali desteği ile
organize edildi.
Festival çerçevesinde
Kırcaali ilindedki tüm
belediye merkezlerinde
gösteriler yapıldı.
Güner ŞÜKRÜ

Bursa Hamzabey Muradiye Rumeli Derneği
Folklor Ekibi, bir semazenin de yer aldığı Karadeniz ve Rodop halkoyunları gösterileri sergilendi.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman da
konseri izleyenler arasındaydı.
Etkinlik, Kırcaali Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği
ve Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından ildeki yedi belediyenin mali desteği ile organize edildi.
Festival çerçevesinde Kırcaali ilindedki tüm belediye merkezlerinde gösteriler düzenlendi.
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Momçilgrad hastanesine yoğun ilgi
etmek istiyorum. Kendileri benimle o kadar çok
ilgilendiler ki, kendimi onların ailesinden biriymiş
gibi hissettirdiler. Bu ferah ortamda ve bu güzel
insanların yanında dünya-

ya gözlerini açan tüm bebekler bence çok şanslı.
O yüzden bir kez daha
herkese sonsuz teşekkürler. Hakları ödenmez”
diye ifade etti.
Momçilgrad’ın yanı sıra,

Kırcaali’den çok sayıda
anne adayı bebeklerini
dünyaya getirmek için
Momçilgrad Dr. Sergey
Rostovtsev Hastanesini
tercih etmektedir.
Sebahat NECİB

Bulgaristan'da Zulmün
26. Yıldönümü
2. sayfadan devam

Momçilgrad (Mestanlı)
Dr. Sergey Rostovtsev
H ast anes i ’nde Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Bölümü’nün onarımından
sonra hastaneye ilgi hızla
artmakta.
Hastaneye yardım
amaçla gerçekleştirilen
bağış kampanyaları sayesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde
odaların tümü onarıldı,
elektrik tesisatı yenilendi,
yeni aydınlatma gereçleri
monte edildi.

Bursa Mestanlı Yöresi
Kültür ve Dayanışma Derneği ve yerel Rotary Kulübü jinekolojik yataklar ve
modern tıp donanımı bağışı yapmışlardı. Tamirat
sonucunda tüm odaların
ayrı tuvaletleri var. Kablosuz internet bağlantısı
sağlandı.
Bu hizmet sayesinde
yeni doğum yapan anneler doğan bebeklerini
yakınlarına anında gösterebilecekler.
Burada yakında doğum

yapan Kırcaalili Ürküş
Ferad, gazetemiz aracılıyla Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü ekibine,
göstermiş oldukları yoğun
ilgiden dolayı teşekkür etti
ve “Hastanenin onarımında katkısı olan herkese
çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten temiz ve ferah
bir yerde doğum yapmak
hem anneler hem de yeni
doğan bebekler için çok
önemli. Bölümün ekibine ve ayrıca Sevginar
Ahmet’e sonsuz teşekkür

Bulgaristan Müslümanları, Komunizm döneminin
sona ermesiyle, ibadetlerini özgürce yapma imkanına kavuştu. Ancak, ülke
nüfusunun yüzde onunu
oluşturan Müslümanlar,
eğitim başta olmak üzere
bir çok alanda sıkıntı yaşıyor.
Bulgaristan’da 45 yıl süren Sosyalizm döneminde, sadece Müslümanlar
için değil, diğer dinlere
mensup kişiler için de, din
yasaklanmış bir kelimeydi. 1989’de duvarlar yıkıldı, yasaklar kalktı, insanlar, dini, dini duyguları ve
dini ibadetleri de yeniden
keşfetti diyebiliriz.
1989'da sona eren Komünist rejimin ardından
ülke Müslümanlarına kısmi haklar tanındı. İbadet
etme, Türkçe isim alma
ve konuşma özgürlüğü
verildi. 2011 sayımlarına
göre, nüfusu 7.2 milyon
olan Bulgaristan’da, Türkler nüfusun yüzde 9’unu
oluşturuyor.
Kuzey Haber Ajansı'nın
bildirdiğine göre, nüfusun yüzde 10’uysa İslam
dinine mensup, ancak
ülke Müslümanları farklı
sorunlarla karşı karşıya
kalıyor. Şumnu, Mestanlı
ve Rusçuk'taki İmam Hatip Liseleri dışında ülkede
eğitim bakanlığı nezdindeki okullarda, din eğitimi

verilmiyor.
Başkent Sofya’da bulunan Yüksek İslam Enstitüsü ise, Bulgar hükümetinden yüksek okul lisansı
alamıyor. İlkokullarda ha-

Osmanlı eseri cami kaderine terkedilmiş durumda.
Camilerin müzeye dönüştürülmesini engellemek
için düzenlenen kampanya ve protestolar da başmüftülük
tarafından
yürütülüyor.
Son olarak düzenlenen
protesto lardan biri
Karlovo
şehrinde
gerçekleşti. Belediye, Tarihi Kurşun
Camii ve bazı vakıf mülklerine el koydu. Uygulamalar Başmüftülük tarafından yayınlanan bildiri
ile kınandı.
Başmüftülük bildirisinde
Gotse Delçev'de Karaca Paşa, Samokov'daki
Bayraklı, Köstendil'de Fatih Mehmed, Razgrad'da
makbul İbrahim Paşa,
Eski Zağara'da Hamza
Bey ve İhtiman'daki Mihaloğul Camii'lerinin ibadete
kapalı olmasının Müslümanların haklı tepkisine
neden olduğuna vurgu
yapıldı.
Bildiride, ayrıca Bulgaristan hükümetinden Müslümanların sorunlarının
çözümüne yönelik adım
atması istendi.
KHA

Bulgaristan'da bazı camiler hala kapalı

len anadilde eğitim sorunu sürüyor. Yoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Filibe, Kırcaali, Razgrad,
Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz ve
Rusçuk gibi kentlerde de
bu durum değişmiyor.
Devlet Vakıf Mülklerine
El Koymuştu
Ülke Müslümanlarının
geleneklerini sürdürme
konusundak i hakları,
başmüftülük tarafından
savunuluyor. Başmüftülük, sosyalist dönemde
devletin el koyduğu vakıf
mülkleri, cami, imaret ve
dini ibadet yerlerinin iadesi için yargı mücadelesini
sürdürüyor.
Küstendil, Dupniçe, Samokov, Eski Zağara, Yambol gibi kentlerde müzeye
dönüştürülen çok sayıda

çen zaman içinde yeniden
Anadolu’nun yolunu tuttu.
Ancak bugün Meriç’in batısında kalan topraklarda
halen yüz binlerce Türk
yaşıyor.
Balkanların fethinden
sonra Rumeli’ye yerleştirilen ve “Evlad-ı Fatihan” olarak isimlendirilen
Türk toplulukları, bölgede
İslam’ın yayılmasında da
önemli rol oynadı. Balkan
coğrafyasının her köşesinde Horasan ve Anadolu erenlerinin izlerine
rastlamak mümkün.
Bosna-Hersek’te her yıl
düzenlenen ayvaz dede
şenlikleri bırakılan kültürel
mirasın örneklerinden sadece biri. Ancak Balkanlar’daki Türk izleri bunlarla
sınırlı değil. Mostar’dan
Manastır’a, Priştine’den
Sancak’a onlarca kent
Osmanlı döneminde inşa
edilen camilere, köprülere, hanlara ve kervansaray’lara ev sahipliği yapıyor.
Bu mirasın asıl sahipleri, Osmanlı’dan kopuşun
ardından büyük acılarla
karşı karşıya kaldı. Bazen
büyük kitlesel göçler, bazen de toplama kampları.
Hafızlarda acı dolu günler
olarak kaldı. Ancak Soğuk
Savaş’ın ardından Balkan

Türkleri içinde hayat yeniden başladı.
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da yaşayan
Türkler bir dönem dışlandıkları kendi topraklarında
iktidara bile ortak oldu.
Ancak bu tüm sorunların
bittiği anlamına da gelmiyor.
Bugün itibariyle
Bulgaristan’da 800 bin
dolayında Türk ve Müslüman azınlık yaşıyor.
Bu nüfus diğer Balkan
ülkelerine oranla en geniş
Türk azınlığı oluşturuyor.
Makedonya’da ise bugün
80 bin dolayında bir Türk
azınlık nüfusu mevcut.
Makedonya’daki etnik çeşitliliğin yarattığı zorunlu
denge; Makedonya’nın
dış politikasında komşuları Arnavutluk, Yunanistan
ve Bulgaristan ile yaşadığı sorunlar Türkiye ile yakınlaşmasını sağladı.
Bunun sonucu olarak
Türkiye’nin de baskısı
ile 2000 yılından sonra
Müslüman Türkler ve Arnavutların talepleri karşılanarak anayasal statüleri
iade edildi. Bu noktadan
sonra, Türkiye ile Makedonya arasında çok sıkı
bir işbirliği başladı. Günümüzde ülkedeki Türk
azınlık genel olarak ciddi
bir sorun yaşamıyor. Siyasi temsilleri de sorunsuz
bir şekilde sağlanıyor.

Bugün Kosova’da 18 bin
Türk azınlık yaşıyor. Sancılı bir sürecin ardından
2008’de Kosova’nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Türkler, Sırplar
ve Boşnaklar ile birlikte
azınlık olarak tanındılar.
Böylece hukuki statüleri
garanti altına alındı. Bugün Yunanistan’da Batı
Trakya Bölgesi’nde, Dedeağaç, Gümülcine ve
İskeçe illerinde yaklaşık
150 bin dolayında Türk
azınlık yaşıyor.
Lozan antlaşması ile karşılıklı olarak
Türkiye’de İstanbul Rumları, Yunanistan’da da batı
Trakya Türkleri azınlık
statüsünde bırakıldı. Antlaşmayla bu azınlıkların
hukuki statüleri güvence
altına alındı. Osmanlı devleti döneminden bu yana
bu topraklarda yaşayan
Türkler kendi seçtikleri
müftünün Yunan devleti
tarafından tanınmaması,
yunan devletinin azınlığı
“Türk” olarak tanımlamaması gibi birçok sorunla
karşı karşıya.
Ancak son yıllarda batı
Trakyalı Türklerin en çok
canını yakan sorunlar işsizlik ve ekonomik kriz.
Bölgenin diğer ülkeleri
Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Romanya da binlerce Türk’e ev sahipliği
yapıyor.
SON

Son altı yılda 380 bin kişi istihdam kaybetti

Mayıs 2015’e kadar ülkemizde 85 büyük ölçekli işyeri kapatıldı, orta ölçekli
şirketlerin yüzde 12’i yok
oldu ve küçük ölçekli her
beş üretim evinden biri
de yeniden açılmamak
üzere üretimi durdurdu.
Bulgaristan Sanayi Odası
Başkanı Bojidar Dinev bu
durumun 380 000 kişiyi
işsiz bıraktığını açıkladı.
İşgücü piyasasında güncel konular açık oturumuna katılan Dinev, işletmelerin marjinalleştiğini belirterek, yeni teknolojilerin
işleme sokulmayıp yeni
fikirlerin ve yeni ürünlerin
eksikliğine dikkat çekti.
Oturumda, ülkemizde

üniversite mezunu kişilerin artmakta ancak piyasanın ihtiyaç duyduğu
kişiler azalmakta olduğunu, bu da ekonominin ihtiyaçlarına cevap vermediği gerçeğini gün yüzüne
çıkarttı. Eğitimin sistemin
sağladığı kişilerle iş dünyasının aradığı özellikler

arasında
uçurumun
olduğu da
otur um da
üzerinde
durulan
ana konularından
biri oldu.
Ülkede ki büyük
kentlere
ve batıya doğru yaşanan
işgücü göçü köylerin ve
küçük kentlerin üretimine
yönelik ciddi tehdit olduğu
gerçeği, daha önce ekonomi ve nüfus uzmanları
tarafından defalarca dile
getirilmişti.
Kırcaali Haber
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Kırcaali’de Balkan Türk Şiir Gecesi
ki yaratıcıların desteğiyle
Edirne’de çıkarılmasının
herkesin yararına olacağını belirtti. Komünizm
döneminde Demokratik
İnsan Hakları Ligi'nin Başkanı olarak büyük Türklük
mücadelesi veren, devlet
nişanı ile ödüllendirilen
Koşukavaklı şair ve yazar
Mustafa Ömer Asi mücadele yıllarına değindi, ardından ”Yaralıyım” şiirini
okudu.
Genç yaratıcılara ön
vermek istediğini ifade
eden usta şair Durhan
Hasan Hatipoğlu şiir
okumadı. Ondan başka
geceye katılan ressam
Kamber Kamber, saz şa-

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği’nde Balkan
Türk Şiir Gecesi gerçekleşti. 9. Balkan Türk
Folklor ve Şiir Festivali
kapsamında düzenlenen
etkinlik derneğin yeni
açılan Kültür ve Eğitim
Merkezi Salonu’nu hınca hınç doldurdu. Balkan
Türk Şiir Gecesi, Rumeli
TV’den genç televizyoncu Cenk Seyfi tarafından
çekildi. İki yılda bir düzenlenen festival Kırcaali Ömer Lütfi Türk Kültür
Derneği, Kırcaali, Momçilgrad (Mestanlı), Ardino
(Eğridere), Cebel (Şeyh
Cuma), Krumovgrad (Koşukavak), Kirkovo (Kızılağaç) ve Çernooçene
(Karagözler) belediyeleri
ve Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği tarafından
desteklenmektedir.
Açılışta konuk şairleri ve
tüm katılımcıları selamlayan Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü ve Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki
Ahmet şunları söyledi: “İlk
festivalimizi 1997 yılında
gerçekleştirdik. O zaman
1.Balkan Türk Folklor ve

lerim ne çok uzun, ne de
çok kısa” diye belirterek,
bir şiirini okudu.
Daha sonra yaklaşık 50
şair kürsüye çıkıp kısaca
kendilerini tanıtarak bir
iki şiirini okudular. Geceye katılan tüm yaratıcılara
organizatörler adına birer
katılım belgesi verildi.
H a t i c e’d e n s o n r a
Edirne’den İlhan Acerser “Kırcaali, Rodoplar”
şiirini, Emine Kaynak
Mazlum “Edirne’mi” şiirini, Suzan Tezcan, kızı
Özlem Tezcan’ın “Ateş

Şiir Festivali diye yaptık.
Maalesef, ondan sonra
bu yıla kadar festivalde
şiir yoktu, sadece folklor
festivaliydi. Bu yıl festival
komitesi olarak şiirlerimizi
okumamız için programa
Türkçe şiir dinletisini de
kattık. Hepinizin bu akşam güzel güzel şiirlerinizi burada hep beraber
dinleyeceğiz. Türkiye’den,
B a t ı Tr a k y a ’d a n v e
Bulgaristan’dan şairlerimiz burada. Biliyorsunuz
Bulgaristan’da yeni şairlerimiz çok az çıkmakta.
Yine de sevindirici bir olay
ki, çok genç bir şairimiz
kitap çıkardı ve bu akşam
Balkan Türk Şiir Gecesini
bu kızımızın şiiriyle başlatmak istiyorum”.
Kırcaali’nin Sipey köyünden Hatice Durgut 19 yaşında. İkinci sınıf üniversite öğrencisi. Filibe’de
endüstriyel mühendisliği
okuyor. Genç şair, “Bazen
bir şiirin anlamlı olması
için çok uzun olması gerekmiyor. Benim de şiir-

Alfabesi” kitabından “Ö”
şiirini, Necdet Tezcan
“Yunus” şiirini okudular,
Türkan Acarser ve eşi İlhan Acarser manilerle bir
atışma yaptılar.
Metin Barbaros Kırcaali
ve Gümülcine konulu birer
şiir okudu. Rodoplar konulu şiirlere yer verilen bir
antoloji kitabı basılmasını
önerdi. Edirne’den Ozan
Ağacı Dergisi’nin sahibi
Özlem Ağırgan, katılımcı
şairleri Edirne’de her ay
düzenledikleri şiir dinletilerine davet ederek, “Arala Yüreğini Sevgiye” isimli
şiirini okudu. Daha sonra
eşi Mehmet Ağırgan da
bir şiirini seslendirdi.
İstanbul’da yaşayan
Mestanlı doğumlu şair
ve çevirmen Kadriye Cesur, “Gidiyoruz, geliyoruz,
ama buralıyız. İyi ki, Müzekki Ahmet gibi insanlar
var. Böylesi güzel insanlar var ki, şiirlerle övünüyoruz” dedi ve “Dağ
Çeşmesi” şiirini okudu.
Kırklareli’nden saz şairi
Ali Balı, geceye “Şu Kar-

şıki Dağda Lambalar Var”
isimli bir Deliorman türküsü ve gecenin sonunda
da başka bir türküsüyle
katıldı.
İzmir’de yaşayan Mestanlı doğumlu ressam ve
şair, Birlik Dergisinin mimarı Aynur Açıkgöz, Rumeli konulu bestelenen
bir şiirinin bir kısmını şarkı, diğerini de şiir olarak
söyledi. Şair, “Türklük adına Kırcaali’de etkinlikler
yaparak, bizleri bir araya
getiren Müzekki Ahmet’e
çok teşekkür ediyorum.
Kendisini kutluyorum”
dedi.
Kastamonu Kültür ve
Turizm İl Müdürü Ziver
Kaplan, Müzekki Ahmet ve Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’e
davetten dolayı teşekkür
ederek, Balkan Türk Şiir
Gecesi’ne katılmaktan
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Kastamonulu şair Behçet Necatigil,
şair Rıfat Ilgaz ve şu anda
Türkiye’de kitapları en çok
okunan Oğuz Atay etkinliklerini yaptığını kaydetti.
Şiirden başka resim de
yaptığını paylaşan Ziver
Kaplan, Kırcaalileri bir şiiriyle selamladı.
İzmirli şairlerden Koşukavak doğumlu Hasan
Varatlı, Kırcaali bölgesinden yaklaşık 10 bin şehidin olduğunu belirterek,

ranlı” şiirini okudu.
Gümülcine’den Rodop
Rüzgarı dergisinin sahibi
İbrahim Baltalı, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr.
Sadık Ahmet için yazdığı
“Dr. Sadık Ahmet Ölmüş
Dediler” ve “Yaz Geçer
Ellerimden” şiirlerini okudu.
Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı altındaki Rec ep Küpç ü Edeb i yat
Derneği üyelerinden Çernooçene (Karagözler)
Belediyesi’nde memur
İsmet İsmail “Kim Bilir”,
Kırcaali’den Habibe Hasan bir gezi notunu ve
“Rodoplara Dair”, Bayram
Kuşku “Hasbihal”, Şefika
Refik “Gurbet Koydum
Adını”, Durhan Ali “Sonbahar Rüzgarı”, Haşim
Semerci “O Benim”, Nefize Habib en son yazdığı şiiri, Hilmi Karagöz
"Kalbimin Sesi Rodoplar" ve Resmiye Mümün
“Bulgaristan Türkleri” ve
“Türkçem”şiirlerini okudular. Çevirmen Aygül
Gavazova da kendini
tanıtarak, “Balkanlar’da
Türk Öyküsü” projjesi
kapsamında Türkçe’den
Bulgarca’ya beş çeviri
kitabı olduğunu belirtti.
Kitaplarına sponsor bulmakta zorlandığı için özveri ile Türklük adına bu
işi yaptığını paylaştı.
Yazar Mustafa Bay-

Çanakkale şehitleri için
yazdığı bir şiirini okudu.
Mestanlı bölgesinden
göç eden Birlik Dergisi’nin
Bulgaristan Temsilcisi Osman Akın, “Köyüm Sah-

ramali bir fıkra anlattı.
Balkan sanatkarları, şair
ve yazarların, ressamların eserlerini tanıtan bir
dergi çıkarılmasını teklif
etti. Derginin Kırcaali’de-

iri Ali Emin, televizyoncu
Cenk Seyfi, yazar Kadir
Osman, şair Nevin Sadıkova, yazar İsmail Yakup,
şair Hüseyin Mümün’e de
katılım belgeleri verildi.
Festival Komitesi Başkanı ve Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis adına tüm katılımcı şairlere
teşekkür eden Müzekki
Ahmet, 4 Ağustos 2015
tarihinde saat 18.00’da
aynı salonda büyük dava
adamı şair Nuri Turgut
Adalı’yı Anma Etkinliği
düzenleneceğini ve ertesi gün de mezarı başında
anılacağını duyurdu. Herkesi bu etkinliklere davet
etti.

Bulgaristan’da Türk
Sinema Günleri
4. Bulgaristan'da Türk Sinema Günleri, başkent
Sofya’nın Arena Zapad sinema merkezinde galası
yapılan "Seni Seviyorum Adamım" filmiyle başladı.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin himayesinde,
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Turizm ve Tanıtma Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Sofyalı
sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Sofya Turizm ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat, Bulgar medyasının ve halkının büyük ilgiyle
karşıladığı etkinliği bir gelenek haline getirmek istediklerini belirtti. Tekkanat, "Ümit ederim bunu gelecek yıllarda daha da başarılı bir hale taşıyacağız ve
iki ülke arasında da ortak film çekimleri başlayacak.
Asıl amacımız bu" diye konuştu.
Galaya katılan "Seni Seviyorum Adamım" filminin

yapımcısı Galip Gültekin, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Türk filmlerinin çok sıcak, ince ve çok
duygusal olduğunu düşünüyorum" dedi.
Gültekin, Türk sinemasının son 10 yıldır son derece güzel eserleri hayata geçirdiğini, kendi halkının duygularını, aşkı, küçük hikayelerini anlatan
ulusal bir sinemaya dönüştüğünü söyledi. Yükselen
bir trendle gelişen Türk sinemasının geleceğini de
parlak gördüğünü belirten Gültekin, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bunu gerek televizyon dizilerine, gerekse oyuncuların yetişmelerine bağlayabiliriz. Aynı zamanda
Türk sinemasının geçmişten Yeşilçam’dan gelen o
naif, ince duyguların bugün hala bizim insanımızda
kaldığını ve filmlere yansıdığını görüyoruz. Biz de
zaten filmlerimizde geçmişte bir 'Yeşilçam aşk filmi'
yapmak istedik. 'Seni Seviyorum Adamım'da o eski
dönemin ince, naif, güzel insani ruhunu anlatıyoruz."
Galaya katılan "Seni Seviyorum Adamım" filminin
baş erkek oyuncusu Barış Kılıç ise "Bulgar sanatseverlerin sıcak ilgisinden çok etkilendim" diye konuştu. Sofya’yı oynadığı film vesilesiyle ziyaret ediyor
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Kılıç,
burada Türk olmanın ayrıcalığını yaşadığını kaydetti.
18 Temmuz’a dek süren 4. Bulgaristan’da Türk Sinema Günleri çerçevesinde "Seni Seviyorum Adamım", "Bahar İsyancıdır", "Uzun Hikaye", "Yunus
Emre" ve "Yangın Var" filmleri gösterildi.
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Dr. Sadık Ahmet Özlemle Anıldı
3. sayfadan devam

ra da; dinlerin, ırkların,
mezheplerin ve dinlerin
birbirlerini kardeşçe yaklaşmaları gerektiği dünyada hasıl olmuştur.
Bugün değerli dostlar,
değerli Batı Trakyalılar,
insanlık şunu görmüştür, şunu beklemektedir:
Bir toplumda, azınlıklara
verdiğiniz değer kadar
insanlığa katkıda bulunmuş, insanlığa değer
vermişsinizdir. Bir toplumda, içinizde yaşayan
azınlıklar ne kadar hürriyetine kavuşmuş ise, ne
kadar özgür iseler, sizler
de insanlık alemine o
kadar katkıda bulunmuş
oluyorsunuz demektir.
Özellikle şunları söylemek istiyorum: Azınlıklar anavatanları ile
bulundukları ülkelerin
arasında birer köprüdürler. Bunları bu şekilde
değerlendirir, bu şekilde algılarsak, dünyada
çatışmalara, ızdıraplara
değil kardeşliklere adım
atmış oluruz, adımın ilkini yapmış oluruz. Bu
köprüler kültür köprüsüdür. Bu köprüler ekonomik ilişkilerin köprüsüdür. Bu köprüler insanlık köprüsüdür. İnsanlık
köprüsü de çaba sarfeden bu insanlara, bizler
şükran ve saygı ile bakmamız gerekirken, maalesef zaman zaman hiç
beklemediğimiz, hiç ummadığımız olaylarla da
karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizler, artık diyoruz
ki, insanlık böyle ayıpları
yaşamasın, böyle günler
bir daha da görmesin.
Değerli Sadık Ahmet
abimiz, önderimiz, liderimiz, insanlığın bu konuda atacağı adımların
en büyüğünü atmıştır.
İnsanlığa örnek olma konusunda büyük çabalar
göstermiştir. Kendisine
bu çabalarından dolayı
şükranlarımı iletiyorum.
Bizler buraya sadık
Ahmet’in acısını paylaşmaya değil, onun
bizlere gösterdiği yolda
cesaretli, yürekli ve akılı
bir şekilde yürümek için
toplanmış bulunuyoruz.”
“EFA ve üyeleri tüm
gücü ile kültürel ve siyasi
haklarımıza kavuşmanız
için bu demokratik mücadelede daima yanınızda olacaktır.”
Avrupa Hür İt tifakı
(EFA) Onursal Üyesi ve
AP Eski Milletvekili İnaki
İrazabalteydi:
“Avrupa Hür İttifakı adına davet için teşekkür

ederim. İttifak iki alanda
çalışmaktadır. Birincisi
kendini tanımlama hakkını destekleme, ikincisi
de Avrupa’da dilsel çeşitliliği savunma.
EFA, Avrupa’da 45 ilerleyici milliyetçi ve bölgesel partileri toplayan
ve devletsiz uluslar ve
geleneksel azınlıkları
temsil eden bir örgüttür.
Bu bağlamda EFA Avrupa yanlısı olup, Avrupa

larımıza kavuşmanız için
bu demokratik mücadelede daima yanınızda
olacaktır.”
T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı:
“Bazı şahsiyetler vardır
ki bir dava ile bir dönme
ile bir bölge ile özdeşleşmişlerdir. Uygur Türkleri
dediğimizde aklımıza İsa
Yusuf Alptekin geldiği
gibi, Batı Trakya dediği-

tuğunuz zaman, yüzüne
baktığınız zaman, o güler yüzünün arkasında
o kararlılığını, heyecan
dolu yüreğini ve Batı
Trakya Türklerine olan
inanılmaz bağlılığını görürdünüz ve her zaman
onun heyecanını görerek siz de kendinizle ilgili bazı kararlar alırdınız,
yönelimler edinirdiniz.
Gerçekten çok genç
yaşta elim bir trafik ka-

Birliği değerlerini destekleyen bir partidir. Bu
değerler; özgürlük, demokrasi ve insan haklarını savunmak ve temel
özgürlüklerdir. Son genel kurul toplantısında
Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nin EFA’ya üye
seçilmesi bizim için onur
vericidir. Sayın Alfonsin
DEB Partisinin üye olması konusunda kilit rolü
oynamıştır…
Bugün burada, 20 yıl
önce hayatını kaybeden
saygın insan, partinizin
kurucusu, lideriniz Dr.
Sadık Ahmet’i yad ediyoruz. Biyografisini inceledim ve ne kadar büyük
bir lider olduğunu farkına
vardım. Yunanistan’da
yaşayan Türk Azınlığı’nın
kültürel ve insan haklarının savunmasındaki
kararlığını, siz soydaşlar
ve herhangi bir toplumda
insan hakları ve haysiyetini ön plan çıkaran biri
olmasıyla mükemmel bir
örnek teşkil ediyor. Kendisi tutuklandı, hapse
gönderildi, ama mücadelesinden asla vazgeçmedi. O ve onun partisi
dayıma doğru ve doğrudan, haktan ve adaletten
yana oldu.

mizde Sadık Ahmet geliyor; Kıbrıs dediğimizde
merhum Rauf Denktaş
geliyor.
Hatırası aziz, mekanı
cennet olsun. Bir sembol isimdir, tarihe geçmiştir. Tarihi hatırlamak,
vefalı olmak ve hakşinas
olmak durumundayız.
Aksi halde değerlerimizi
de kaybederiz. Ümit ediyorum Batı Trakya Türklerinin buradaki varlığı
ebedi olur.”
“Batı Trakya Türklerinin
Türkiye ile Yunanistan
arasında bir dostluk bağı
olduğuna inandığımız
kadar, Rum Ortodoks
Azınlığı’nın da aynı şekilde bu bağın güçlendirilmesi için önemli bir unsur olduğunu her zaman
düşündük ve düşünmeye
de devam edeceğiz.”
T.C. AB Bakanı Başmüzakereci AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan
Bozkır:
“A r a m ı z d a n t a l i h siz bir şekilde ayrılışının 20. yıldönümünde
Batı Trak ya’da Türk
Azınlığı’nın unutulmaz
lideri, DEB Partisi’nin
kurucusu ve ilk genel
bakanı Dr. Sadık Ahmet’i
kabri başında bir kez
daha rahmet ve özlemle
anıyoruz.
Rahmetli Dr. Sadık Ahmet benim eski bir dostumdu. Dostluğumuzu
uzun yıllar devam ettirdik. Kendisi ile konuş-

zası ile aramızdan ayrıldı. Ama insanlar geride
bıraktıkları ile hatırlanırlar. Yirmi yıl sonra kabri
başında bu kadar güzide bir topluluk, bu kadar
çok seveni, bu kadar çok
onun davasına inananı
bir araya gelebiliyorsa
işte herkese Allah nasip
etsin diyeceğimiz durum
budur.
Tabiatı ile onun bizlere bıraktığı çok önemli bir dava var. Türk
Azınlığı’nın, Batı Trakya
Türklerinin meşru haklarının elde edebilmesi
için, onurlu ve örnek bir
mücadele sergilemiştir.
Yaşamını toplumun birlik ve beraberlik ruhunun
perçinlemesine ve refahına adamıştır.
Tabii ki soydaşlarımızın
hukuk yolundaki bu eşsiz mücadelesini aralıksız ve kararlı bir şekilde
sürdürmesini büyük bir
memnuniyetle izliyoruz.
Bunun açtığı bayrak bir
anlamda yerde kalmamıştır. Bugün onun yaşadığı günlerdeki Batı
Trakya Türklerinin konumu, durumu nu mukayese ettiğimizde gerçekten
de çok daha iyi bir durumda olduğunu büyük
bir mutluluk içinde görmekten gerçekten onur
duyuyoruz.
Soydaşlarımızın temel
azınlık haklarından kaynaklanan sorunlarının
Türkiye ve Yunanistan

Burada bulunmaktan
son derece gurur ve
mutluluk duyuyorum.
Şundan emin olun ki,
EFA ve üyeleri tüm gücü
ile kültürel ve siyasi hak-

arasında diyalog ve işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına her
zaman inandık, bugün
de inanıyoruz. Türkiye
ve Yunanistan arasında
yıllarca bir gerginlik ortamında bu ilişkiyi sürdürdük. Ama son yıllarda
gerçekten Yunanistan’ı
dostumuz olarak görmekten, iyi bir komşumuz olarak görmekten
de mutluluk ve kıvanç
duyuyoruz. Ve, inanıyoruz ki ülkeler arasında
böyle iyi ilişkiler olursa,
o zaman ülkeler arasında köprü teşkil eden Batı
Trakya Türklerimiz Yunanistan bakımından o kadar önem arz eden Rum
kökenli Türk vatandaşları
daha çok huzura, daha
çok imkana ve daha çok
hakka kavuşurlar. Dolayı ile biz Batı Trakya
Türklerinin Türkiye ile
Yunanistan arasında bir
dostluk bağı olduğuna
inandığımız kadar, Rum
Or todoks A zınlığı’nın
da aynı şekilde bu bağın güçlendirilmesi için
önemli bir unsur olduğunu her zaman düşündük
ve düşünmeye de devam
edeceğiz.
Biz, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk ve
işbirliğinin karşılıklı anlayışın en üst seviyelerinde, bilhassa iki ülke azınlığının yararına olarak
sürdürülmesinin taraftarıyız. Bu kapsamda hükümetiz de Türk Azınlığı’nın
ve Türkiye’deki azınlıkların sorunlarının çözülmesine yönelik atılan
adımların ve bu ilişkilerin
gelecekte daha da ileriye
gitmesi için destek teşkil
edeceğine inanıyoruz.
Dr. Sadık Ahmet ’in
birlik ve beraberlik meşalesinin genç nesillere
ulaştırmanın Azınlığın
en önemli görevi olduğuna inanıyorum. Esasen
sizlerin bu anma töreni
vesilesi ile gösterdiğiniz vefa, güç ve birlikte
ruhu, Dr. Sadık Ahmet’in
değerli mirasını bundan
sonra da layıkıyla taşıyacağınıza olan inancımızı
pekiştirmektedir. Bu vesileyle Dr. Sadık Ahmet’te
yaptıkları ve geride bıraktıkları için teşekkürlerimi
sunuyorum.”
“Biz, azimli bir babanın
evlatlarıyız. Biz, gururlu,
namuslu, inançlı Türkleriz. Biz, Yunanistan’ın bir
an önce krizden çıkması
için dua eden azınlığız.
Biz, burada sadece hakkımızı istiyoruz, başka
hiçbir şey istemiyoruz.”
Dr. Sadık Ahmet’in Oğlu

Levent Sadık Ahmet:
“20 yıl geçti. Şu ana
kadar babasız daha
çok yaşadım. Babamı
ancak 15,5 sene kadar
görebildim. Bugün ailemizin en acı günü. Kahrolduğumuz, odamızda
oyuncaklarımız bırakıp,
hayatımızın altüst olduğu, dünyamızın karardığı
gün. Her şeyden vazgeçtiğimiz gün. Ancak, diğer
taraftan da en gururlu
günümüz. Sizler, öncelikle sizler için ve benim
için de mücadele etmiş
Sadık Ahmet’i üzerinden
20 yıl geçmesine rağmen emanetine bu denli
sahip çıkmanız bizi çok
gururlandırıyor. Bununla
iftihar ediyorum. Sadık
Ahmet’in oğlu olmaktan
gurur duyuyorum.
T.C. H üküm et i h e r
zaman, Sayın bakanım uçağımız Dedeağaç Havalimanı’na indiğimde abim Hakan
Çavuşoğlu’na , “tüylerim
şu an diken diken” dedim.
Ben ve ailem 20 yıl önce
Sadık Ahmet’i mezara
defnettikten sonra T.C.
Devleti bize o zaman bir
ambulans uçak göndermişti. Biz, buradan Sayın
Bakanım bir valizle ayrıldık, hiçbir şeyimiz yoktu,
diş fırçamız dahi yoktu;
çorabımız, ayakkabımız
burada kalmıştı. Ancak
buradan hiç kopmadık.
Gün geldi ticari hayata atıldık. Yine buralarla iş yapmak nasipmiş.
Göğsümüzü gere gere,
alnımızın akıyla elif gibi
ayakta durmaya devam
edeceğiz. Gün geldi dalga geçtiler; hor gördüler,
bizi eğitimsiz gördüler,
dünyada ne kadar kötü
kelime varsa hepsini
duymuşuzdur. Ancak şu
andaki bu topluluk, sizlerin gücü, sizlerin desteği
bunları unutturuyor bize.
Biz, azimli bir babanın
evlatlarıyız. Biz, gururlu,
namuslu, inançlı Türkleriz. Biz, Yunanistan’ın bir
an önce krizden çıkması
için dua eden azınlığız.
Biz, burada sadece hakkımızı istiyoruz, başka
hiçbir şey istemiyoruz.”
Konuşmalardan sonra
Gümülcine Eski Cami’de
mevlit okutuldu. Akşam
ise katılımcılar ve DEB
Partisine gönül vermiş
olanlara yemek verildi.
Yemekte katılımcılara
plaket takdim edildi. Plaket töreninde Bakan Volkan Bozkır’ın “Türkiye
sizsiz olamaz,” sözleri ilgiyle dinlendi. Son olarak
ise Antakya Medeniyetler
Korosu ilahiler dinlendi.
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Kırcaali’de Türkçe Kurslarına Büyük İlgi
sana zarar gelmez” anlamına
geliyormuş. Bu sadece küçük
ve beni etkileyen bir örnek idi.
Derslerde sadece Türkçeyi öğrenmedik, soyumuzun, atalarımızın, kısacası nerden nerelere
geldiğimizi, benliğimizi öğrendik. Kurslar ileride de devam
ederse büyük mutluluk ve zevkle katılmaya devam edeceğim”
diye paylaştı.
Kursiyerlerin sertifikaları Eylül
ayında Çanakkale’de verilecek
Ömer Lütfi Derneği’nde yapılan Türkçe kurslar devam ederken, kursları başarıyla bitirenlerin sertifikaları Çanakkale’de
verilecek.
Eylül ayı ortalarında gerçek-

leşecek olan Çanakkale gezisi
ve sertifika sunumu Bursa Mestanlılar Derneği Başkanı Hasan
Öztürk’ün maddi desteğiyle gerçekleşecek.
Konu ile ilgili Sayın Öztürk,
Kırcaali Haber’e şunları paylaştı: ”Kırcaali’de ilk kez başlatılan
Türkçe kurslarına, Bursa Mestanlılar Derneği olarak destekte
bulunmak istedik. Kursu bitiren
gençlerimizi ve çocuklarımızı
teşvik etmek amacıyla Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmelerine imkânlar sağlıyoruz.
Böylece Kırcaali’de ve çevresinde Türkçe öğrenmek isteyen
çocukların ve gençlerin daha da
çoğalacağına inanıyorum.”

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin
Gorno Prahovo (Tosçalı) köyüne yakın Nasuflarsırtı’ndaki çeşme yanında yapılan geleneksel
sağlık ve bereket mevlidine

Mümün Emin’in girişimiyle başlamıştır.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ile Yerel Meclis Başkanı Sezgin Bayram da törene

Türkiye, Belçika, Hollanda’dan
gelen göçmenler yanısıra etraf
köylerden yerli hakla birlikte
500’den fazla kişi katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinden
sonra mevlit okundu. Burada
Balkan Savaşı esnasında yerlilerden şehit olanların ruhları
için dua okundu. Başlangıcı
1995 yılına dayanan mevlit ve
anma töreni rahmetli Niyazi
Emin Efendi, Nevit Koskot, Halil Hayrullah ve eski köy muhtarı

katılanlar arasındaydı. Anma
töreni köy muhtarlığı, yerel cami
encümenliği ve HÖH Gençlik
Kolları Gorno Prahovo Teşkilatı
tarafından düzenlendi.
Usta aşçı Sabri Mustafa’nın törene katılanlara ikram için hazırladığı 12 kazan keşkek dağıtıldı.
Kalan keşkekten mevlide katılamayanların ailelerine gönderildi.
Keşkek bu bölgede geleneksel
yemektir.
Güner ŞÜKRÜ

Balkan Savaşı şehitleri anıldı

Sebahat NECİB
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Eğitim Merkezinde Türkçe
kursları Temmuz ayı başında
başladı.
7’den 70’e herkesin katılabileceği kursların ilk bölümü yapıldı. Yaklaşık 20 gencin katıldığı
Türkçe kursları bir aylık dönemi
bitti.
Türkçe kurslarını yöneten Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Habibe Halibram, kurslara ilginin ilk başta az olduğunu,
ancak gittikçe daha fazla talep
olduğunu paylaştı.
Kursiyerlerden Aysun Ali, Kırcaali Haber gazetesine, ilkokul
yıllarından beri hiç Türkçe eğitimi görmediğini ve özlemini
dile getirdi. Aysun, “Kırcaali doğumluyum ve üniversite 4.sınıfa
geçtim. İlkokul yıllarında bir iki
yıl Türkçe eğitim gördüm, ancak o zamanlar zorunlu değil,
seçmeliydi ve çok fazla talep
olmadığından dolayı kapatıldı.

İlk defa o yıllardan sonra Türkçe ders görüyorum ve özlemimi
gideriyorum” diye konuştu.
Bir diğer kursiyer Şefki Apti
ise kursların hiç bu kadar yararlı
olabileceğini düşünmediğini belirtti. Şefki, “Hiç Türkçe okuma-

dım, ilk defa bir sınıfta Türkçe
konuşmaktan mutluluk duyuyorum. Öğretmenle veya sınıf
arkadaşlarımla rahatça Türkçe

konuşmak anlatılmaz bir duygu ve sevinç kaynağı. Anadilim
Türkçe olmasına rağmen ben
Türkçe bildiğimi zannediyordum, ancak gerçekten de çok
fazla bilgi eksikliğimiz varmış.
Derse “Merhaba” sözcüğüyle

başladık ve ben bugüne kadar
“merhaba” kelimesinin nereden
geldiğini bilmiyordum. Meğerse
“merhaba” kelimesi “Benden
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