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Sofya’da 19 Mayıs, “Mustafa Kemal’in Sofya
Yılları” Belgeselinin Galası İle Kutlandı
Bulgar ist an’da 19 M ayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı, başkent Sofya’daki Merkez Orduevi’nde
“Mustafa Kemal’in Sofya Yılları” belgesel filminin galası ile
kutlandı.
Atatürk’ün 1912-1915 döneminde askeri ateşe olarak görev yaptığı Sofya’daki yaşamını
konu alan belgeselde, dönemin
arşivlerinden edinilen bilgiler
ve Türkiye ile Bulgaristan’dan
bilim insanları ve politikacıların
görüşlerine yer verildi.
Filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı Ufuk Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Atatürk’ün yaşamına ait çok az
bilinen bir dönemi anlatmaya
çalıştıklarını belirterek, “Mustafa Kemal burada Bulgaristan ve
Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı
sağlamış ve Bulgaristan halkı ile
Türkiye halkı arasındaki ilişkileri
pekiştirmiş.” dedi.
Yapımcı Nahide Deniz de Kovid-19 salgını nedeniyle filmin
çekimlerinin beklendiğinden
uzun sürdüğüne işaret ederek,
“Çekimler sırasında bir kez
daha Atatürk’ün Bulgaristan’da
ne kadar çok sevildiğini ve aradan 109 yıl geçmiş olmasına

rağmen onunla ilgili hatıraların
ne kadar diri olduğunu gördük.”
diye konuştu.
Galanın organizasyon ve düzenlemesini yapan Türkiye’nin
Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise gösterim öncesi konuşmasında, Sofya'nın bir Türk
diplomatının görev yapacağı en

önemli yerlerden biri olduğunu
ifade etti.
Büyükelçi Sekizkök, "İki komşu
ülkenin dinamik ikili ilişkilerinin
yapısı, güçlü ekonomik ve ticari
ilişkilerimiz, Balkan coğrafyasının ulusal siyasetteki jeopolitik
önemi, tarihi ve kültürel ortak
noktalarımız, bu özel konumu

Büyükelçi Sekizkök, Cebel’de soydaşlara
seslendi: “Sizlerle gurur duyuyorum!”
Büyükelçi Aylin Sekizkök,
Cebel’de düzenlenen, Bulgaristan Türklerinin hak mücadelesinin en önemli yıldönümlerinden birisi olan,
Bulgaristan’da totaliter rejimin
sona ermesi ve demokrasiye
geçişin, ayrıca, Doğu Avrupa’daki özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olan
1989 Bulgaristan Türklerinin
Barışçıl Ayaklanması ve Şehitleri Anma Töreni için Cebel’i
ziyaret etti.
Binlerce soydaş, Covid-19
salgının getirdiği kısıtlamalar
nedeniyle iki yıldır yapılamayan etkinlikte, bu anlamlı günü

coşku içinde kutladı.
Türkiye’den birçok milletvekili, siyasi parti temsilcisi ve

belediye başkanı soydaşların
coşkusuna ortak oldul.
Devamı 2’te

yaratan başlıca etkenlerdir.” değerlendirmesinde bulundu.
Film galasının ardından bes-

teci ve yorumcu Murat Evgin,
belgesel için hazırladığı “Şeref Sözüm” adlı bestesi ve
Bulgaristan’da son derece popüler olan “Arka Sokaklar” dizisi için bestelediği bir şarkı ile
sahne aldı.
Bulgaristan’ın kültür, siyaset ve
sanat çevrelerinin seçkin temsilcilerinin katıldığı galada ülkenin
eski cumhurbaşkanlarından Rosen Plevneliev ve Petar Stoyanov, Bulgaristan Müslümanları
Diyaneti Başmüftüsü Mustafa
Aliş Haci, ülkenin eski kralı ve
eski başbakanlarından Simeon Sakskoburgotski, üyelerinin
çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Cumhurbaşkanı
Rumen Radev’in eşi Desislava
Radeva ve çok sayıda diplomat
da hazır bulundu.
Film gösterisinin ardından konuklar, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyona da katıldı.AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Cebel Günü için gönderdiği mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cebel
1989 Bulgaristan Türklerinin

Efkan Ala tarafından okunan
mesajı:"Bulgaristan Türklerinin Komünist Rejime Karşı

Barışçıl Ayaklanması ve Şehitleri Anma Törenine gönderdiği ve Adalet ve Kalkınma
Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eski İçişleri Bakanı

barışçıl ayaklanmalarinin 33.
yıldönümü ve şehitleri anma
törenleri mesaji" (19 mayıs
2022)
Devamı 4’te
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Bulgaristan'da komünist rejimin Türk
toplumuna asimilasyon zulümleri anıldı
Bulgaristan’da 1989 yılında sona eren komünist
rejimin, Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon amaçlı baskı ve
zulümleri törenle anıldı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Şumnu kentine yakın
Demir Baba Tekke bölgesinde binlerce Türk ve
Müslüman, Bulgaristan'da
soğuk savaşın sona ermesiyle 1990'da devrilen
komünist rejimin Türk ve
Müslüman toplumuna
asimilasyon politikaları
çerçevesinde uyguladığı
baskı ve zulümleri andı.
Bulgaristan Parlamentosunda üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu, muhalefetteki Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinin
himayesinde düzenlenen
törende, komünizm rejiminin son döneminin acı
olayları bir kez daha hatırlatıldı.
Bulgaristan Müslümanlarının kutsal kabul ettiği
Demir Baba Tekke'de Kovid-19 salgını nedeniyle
iki yıldır gerçekleştirilemeyen etkinlik, Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB)
marşlarıyla başladı.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün Yüksek Dini Şura
Başkanı Vedat Ahmet,
Bulgaristan'da komünist

rejimin asimilasyon kampanyasında hayatını kaybedenler için dua etti.
- "Memleketimizde barış, dünyada barış"
Anma töreninde konuşan HÖH Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, "Vatanımızda demokrasi uğruna mücadelemizin nöbeti
hala devam ediyor." dedi.
Karadayı, Atatürk'ün
" Yur tta sulh, cihanda
sulh." sözünden esinlenerek, "Memleketimizde
barış, dünyada barış" sloganını seçtiğini anlattı.
Atatürk'ün bu sözünün
Bulgaristan'ın bugünlere
gelmesine vesile olduğunu dile getiren Karadayı,

"Vatanımızda komünizm
rejiminin çöküşünden 32
yıl sonra bizler hala savaşımızı sürdürüyoruz. Eski
komünizm baskıcı rejimini aratmayan, bugünkü
İçişleri Bakanlığının kendi vatandaşlarına karşı
aynı eski komünist baskı
rejiminin baskı araçlarını
kullandığını görüyoruz."
ifadesini kullandı.
- "Geçmişini hatırlamayan halk geleceğini
de inşa edemez"
HÖH par tisi Başkan
Yardımcısı ve Milletvekili
Yordan Tzonev de "Biz
bu mücadeleyi hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam
edeceğiz. Çünkü o, Bul-

garistan tarihinin önemli
bir parçasıdır. Geçmişini
hatırlamayan halk geleceğini de inşa edemez."
diye konuştu.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Mustafa Kemal’in Sofya Günleri" isimli belgeselin galasına katıldığını aktaran
Tzonev, şunları kaydetti:
"Filmde Atatürk’ün hayatı boyunca Bulgaristan
ve Türkiye arasındaki
iyi komşuluk, dostane
ilişkilerin olması uğruna nasıl emek verdiğini
görmekten etkilendim.

Büyükelçi Sekizkök, Cebel’de soydaşlara
seslendi: “Sizlerle gurur duyuyorum!”
1. sayfadan devam

Büyükelçi Sekizkök
yapmış olduğu konuşmasında şunları belirtti:
“ H a k ve Ö zg ü r l ü k
Hareketi’nin çok değerli
yöneticileri, temsilcileri,
saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye’den çok saygıdeğer milletvekillerimiz,
değerli konuklarımız ve
Cebelli kardeşlerim, bugün burada sizlerle bu
anlamlı günde beraber
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade
etmek istiyorum. Cebel
gününüz kutlu olsun! 19
Mayıs Atatürk’ü anma
Gençlik ve Spor Bayramımız da kutlu olsun!
3 yıldır Bulgaristan’da
Türkiye’nin Büyükelçisi
olarak görev yapıyorum. Bu süre içerisinde
Deliorman’dan Rodoplara o güzel köylerinize,
ilçelerinize konuk olmak,
sizlerle beraber iftar sof-

ralarını açmak ve birlikte sohbet etme imkanını
çokça bulduk. Ve her
gittiğim yerde, her konuk olduğum evde ve
sofrada o karanlık günlerde yaşadığınız o büyük acıların hala izlerini
taşıdığınızı, hala onun
travmasını hissettiğinizi fark ettim, gözlemledim. Yaşadıklarınızı
bizim anlamamız, Türkiye’dekilerin anlaması

mümkün değil. Ama o
hissettiklerinizi Naim filminde beraber ağladığımız anlarda o kadar iyi
hissettim ki, Türkiye’deki
arkadaşlarımıza söylüyorum. Türkiye’de sizin
işiniz kolay, Türkiye’de
Ben Türküm diyorsunuz,
Türkiye’de ben Müslümanım diyorsunuz, bizim bu kardeşlerimiz bu
güzel ülkede yüzyıllar
boyunca emek verdikle-

ri bu güzel ülkede
kendi kimliklerini,
ana dillerini, dinlerini koruyabilmek için
çok büyük bir mücadele verdiler, yılmadılar ayakta kaldılar. Bulgaristan’ın
demokratikleştirilmesinde en büyük
katkıyı bizim kardeşlerimiz sağladı
diyorum. Sizlerle
gurur duyuyorum!
Bu gün çok anlamlı
bir törene iştirak ettik. Mümin ağamıza
Cebel’in fahri hemşehrisi unvanı verildi. Çok
gururlandım, çok duygulandım. Ve şunu diledim,
“Allah’ım gelecek yıl aranızdan ayrıldıktan sonra
inşallah bana da böyle
fahri hemşehrilik unvanı
verebilecek şekilde sizlere hizmet etmek nasip
etsin” dedim. Sizleri çok
seviyorum, saygıyla selamlamak istiyorum.“

'Bulgaristan’a karşı çıkan
herkes Türkiye’ye de karşıdır' diyen Atatürk’ün bu
sözünden etkilenmemek
mümkün değil. Mustafa
Kemal’in bu sözlerinden
esinlenerek, Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanlara karşı çıkanlar,
bizim hepimize karşı çıkmış olurlar."
- Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın mesajı
Törene
katılan
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu.
Mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere
yer verdi:
“Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bulgaristan Türklerinin kimlik,
demokrasi ve özgürlük
mücadelesi, komünist

rejime vurulan en büyük
darbelerden biri olmuştur. Bu şanlı direniş, kesin, şüphesiz, tüm Doğu
Avrupa’daki özgürlük ve
demokrasi hareketleri
tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Asimile edilmek
için isimleri asimile edilmeyi çalışılan, dini inançlarının gereklerini yerine
getirmeleri engellenen,
en temel hak ve özgürlükleri gasbedilen, bu
politikalara karşı çıktıkları
için toplama kamplarına
sürülen soydaşlarımızın,
komşu Bulgaristan’ın eşit
ve önemli vatandaşları
olarak hayatlarını refah
içinde sürdürmeleri temel
beklentimizdir.”
Törene HÖH partisinin
Bulgaristan ve Avrupa
Parlamentosundaki milletvekilleri, yerel meclis
üyeleri ve diğer temsilcileri de katıldı.AA

Necmi Ali, 19 Mayıs Cebel
Günü kutlamalarına
katılanlara teşekkür etti
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali,
ilçe merkezinde düzenlenen komünist diktatör Todor
Jivkov'un iktidardan düşmesine sebep olan ve bundan
33 yıl önce gerçekleşen Mayıs Olayları’nı anma töreni ve aynı zamanda 19 Mayıs Cebel Günü Kutlama
Etkinliğinin katılımcılarına teşekkür ettiği bir mektup
yayımladı.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
Sevgili arkadaşlar, iki yıllık kısıtlamalardan sonra
Cebel yeniden gününü kutluyor! Günümüzü kutlamak

için bir kez daha bir aradaydık.
Hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim.
Meydanda toplanan binlerce kişi, iki günlük kutlama
organizasyonu için en güzel nottur. Bayramımızın
coşkusunu bizimle paylaştığınız için hepinize, Cebel
sakinlerine ve kasabanın misafirlerine teşekkür ederiz.
Cebel'de Demokrasi Günü'nü onurlandıran konuklara teşekkür ederiz.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev'e
ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'a bize gönderdikleri tebrik mesajları
için teşekkür ederiz. Gözleri Cebel’e döndüğü için, Cebel kalplerinin bir parçası olduğu için teşekkür ederiz.
Bizi tebrik eden herkese, bayramımızı paylaşan ve
bir gün için bile olsa Cebelli olan konuklarımıza teşekkür ederiz.
Sanatçılara Cebel'i konser programlarının bir parçası
yaptıkları için teşekkürler!
Ama en çok da meydanı dolduran binlerce kişiye
teşekkürler!
Saygılarımla: Necmi Ali, Cebel Belediye Başkanı
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Aslında Edebiyat çevirisine girişim çok ani oldu.
Tarihi Nikopol şehrinde
öğretmen ailesinde doğdum. Evimizde her zaman
zengin kitaplığımız olmuştur. Ve kitaplara sevgim
daha küçük yaşta başladı. Meslek seçme zamanı
gelince, anne-babamın
yolunu seçtim. Pedagoji okulunu, ardından da
Sofya Üniversitesi Bulgar
Filolojisi bölümünü ikmal
ettim. Böylece kitaplarla
mesleki olarak daha da
sıkı bağlandım. Fakat yıllar içinde bir sıra sorumlu
görevlerde bulunduğum
için çok sevdiğim mesleğimde fazla kalamadım.
Çalışma hayatım da her
zaman yoğun olduğundan dolayı, her hangi bir
yan meşguliyeti hiç düşünmemiştim. Ta ki işe kader
karışana dek.
İlk çeviri kitabımın yazarı
İslâm Beytullah ile Razgrad Pedagoji Okulundan
tanışıyorduk. Yıllar sonra
İstanbulda aynı okulu bitirenlerin geleneksel karşılaşmasında görüştük. O
artık yıllardır Türkiyede yaşayan ve yirmiden fazla kitap neşretmiş hatırı sayılır
bir yazardı. Söz arasında
İslâm bana beklenmedik
bir teklifte bulundu - öykü
kitaplarından birini Bulgarcaya çevirmemi rica
etti. Hiç düşünmeden reddettim, çünkü günün birinde böyle bir işle meşgul
olabilirim diye aklımdan
bile geçmemişti. Ne var
ki, beni ikna edene kadar
vazgeçmedi. Bir şartla kabul ettim – deneyeceğim,
fakat işin sonunu görmeden kimseye bir söz yok.
Böylece zaman sonrası ilk
çeviri kitabım “GÜL NİŞANI” dünya yüzü gördü.
O zamanlar Ardino belediyesinde eğitim müfettişi
olarak çalışıyordum. Belediyemizin Nilüfer – Bursa
belediyesi ile çok yönlü
kardeş bağları vardı. Acaba şahsen ben de bu işbirliğine bir şekilde yararlı
olabilir miyim diye düşündüm. İlk başarılı çeviri kitabımdan sonra okurlara
Bursa öykü yazarlarından
Bulgarca olarak bir seçki
sunmak geldi içimden.
Böylece Ardino göçmeni
“Uludağ” Üniversitesi eski
kütüphane başkanı sn.
Aziz Gönül aracılığı ile ve
yine Bulgaristan göçmeni
gazeteci-yazar, çevirmen,
şair sn. Ahmet Atasoy’un
uğraşlarıyla, klasiklerden
günümüze kadar 25 yazarı içine alan “BURSADAN
ESİNTİLER” derlemesi
doğdu.Kitabın derleyicisi
ve redaktörü sn. Atasoy
kitabın önsözünde özetle
şöyle der: “İstedik ki, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki zıt ideolojilerin ve
çıkarcı siyasetlerin yıllarca
çıkmaz sokakta ve donma
noktasında tuttukları ilişkileri, iki komşu ve uygar
ülkeye yakışır bir düzeye
çıkarma çabalarına katkıda bulunalım. Bu anlamda

EDEBİYAT TOKALAŞMASI
Her insanın hayatında geçmiş olduğu yolun
bilânçosunu yapacak bir sebebi vardır. Şu an benim
için bu sebep yaratıcılık uğraşlarımın 20. yılıdır.

Bursa yazarları da böylece birer barış, dostluk ve
kardeşlik elçileri olmaktadırlar”.
İlk teşvik edici sözler
de işte bu iki kitapsever
insandan geldi.Beni en

çevirmek benim için bir
şerefti. Doğduğu şehire
ailece yarım asır yıllarımızı verdiğimiz, Eğridere
(Ardino) doğumlu dünyaca
anılmış yazar, şair, gazeteci, demokrat Sabahattin

Aygül GAVAZOVA
çok kanatlandıran sn.
Atasoy’un sözleri oldu:
“Çevirileri beğendim. Sorumluluk duygundan çok
etkilendim. Keşke her çevirmen vazifesine böyle
ciddi davransa. Devam
!”. Nilüfer-Bursa Belediye
Başkanı sn. Mustafa Bozbey de kayıtsız kalmayıp,
kitabı 1500 adet neşretti
ki, yerli gazete ve kitabın
tanıtımını yapan TV’de
“Bu davranış iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak
tutulması için çok önemli
ve şık bir destek” , diye
belirttiler.
İkinci kitabımdan sonra,
bizim ve komşu ülkelerin
belediyeleri arasında yararlı kardeş bağlarından
da ilham alarak, Edebiyat
dili ile Balkan halkları arasındaki mevcut olan dostluğu daha da pekiştirmek
için verilen çabalara kalemimle katkıda bulunmak
istedim. Ve Balkan Türk
öykü yazarlarının daha
çok okuyucuya ulaşabilmeleri için, çeviri halinde
tanıtmayı yararlı buldum.
Bu çalışmalarımı “Balkanlarda Türk Öyküsü” adlı
projem altında yürütmeye
karar verdim.
Böylece zaman içinde “GÜNEY YELLERİ”
- 12 Yunanistan yazarı,
“BALKAN IŞILTISI” – 24
M a ke d o nya , Ko s ova ,
Romanya yazarı, İslâm
Erdi’nin “AŞKIN ATEŞİ”
öykü derlemelerini neşrettim. Kendilerinin teklifi
üzere, 600 kitap neşretmiş
günümüz Türkiye yazarlarından Mevlüt Kaplan,
ı(“ YORGUN SA BA H ”)

Ali’nin 30 seçme öyküsünü içeren “SIRÇA KÖŞK”
kitabı üzerinde son derece heyecanla, gururla
ve hattâ borç duygusuyla
çalıştım. Kırcaaliye sevgiyle hasrettiğim “YILDIZ
YAĞMURU” kitabıma da
ayrı, ayrı nesilleri temsilen
30 Bulgaristan Türk öykü
yazarlarını dahil etmişimdir ki, bunların çoğunluğu
Kırcaali ilindendir. Yaptığım araştırmalara göre,
bu yazarların sayısının en
çok Bulgaristan, da olduğunu memnuniyetle tespit
ettim. “BALKAN BUKETİ”
ise ayrı ayrı Balkan ülkeleri temsilcilerini bir araya
getirip, şahane bir Balkan
buketi oluşturmaktadır ki,
bu da benim için beraberliğimizin bir semboli anlamını taşımaktadır.
Daha ilk kitaplarım da prof. d-r Slavi Slavov
“ÇİTALİŞTE” dergisine
yazdığı bir makalede bu
eserleri devrin ve halkın
portresi olarak nitelendirerek, içerdikleri insani ve
daimi değerleriyle her zaman aktuel kalacaklarını
vurgularken, devamında
şöyle der: “Bizde yabancı yazarlardan, cinayet
ve cinsel ahlâksızlık vazeden cilâlı “şaheserler”
yerine, işte böyle kitaplar
neşredilmelidir. Ancak
o zaman Edebiyat esas
vazifelerinden biri olan
- yakın ve uzak halkları
birbirine yakınlaştırmak
amacını yerine getirmiş
olacaktır. Çünkü hepimiz
bu kâinatın evlatlarıyız”.
Benim için çok önemli
olan “TUNA BOYLARIN-

DAN ORFEY DAĞL ARINA” 10. kitabımı ise
epey yoğun duygularla
yazmış bulunuyorum. Hayatımın yolunu izleyen bu
kitabı doğduğum Nikopol
şehrinin 1850. yılına ve
yarım asır gençlik ve olgunluk yıllarımı verdiğim
Ardino’nun kasaba ilân
edilmesinin 60. yılına hasretmiş bulunuyorum.
Zamanla bu uğraşlarım
gözden kaçmadı. Başkent
kalem ustaları prof. d-r
Slavi Slavov, çevirmen
Alina Karahanova ve gazeteci-yazar İskren Dobrucaliev’lerin tavsiyeleriyle , prof. Emiliya Stayçeva
başkanlığındaki Bulgaristan Çevirmenler Birliğine
üye kabul edildim. Daha
sonraları da itibarlı Uluslararası KIBATEK (Kıbrıs,
Balkanlar, Avrasya Türk
Edebiyatları Kurumu) çeviri ödülü ile taltif edildim.
Bu ödül benim için çok
büyük şeref, çalışmalarıma verilen yüksek bir değer, ayrıca ilham kaynağı
demekti ki, beni çok onurlandırdı. Bu değerli ödülü
minnettarlıkla anne-babamın aziz hatırasına ithaf
ettim.
Kaydetmeden geçemeyeceklerim arasında, yıllar içinde her nevi yardım
ve desteğini esirgemeyen
felsefe doktoru, 30 edebi
kitap sahibi, Bulgaristan
Bilimler Birliği, Gazeteciler
Birliği, Bağımsız Yazarlar
Birliği üyesi prof. Slavi
Slavov’a sonsuz minnettarım. Ayrıca derleyici, redaktör, önsöz yazarı gibi
daha birçok tanınmış şahıslar yardımını esirgemediler ki, bunların arasında
Yunanistan yazarı Rahmi
Ali, Romanya Kültür Bakanlığından Vildan Bormambet, Makedonya’dan
Mustafa Yaşar, Sofya’dan
yazar ve eleştirici İvan
Vılov, prof. d-r Mümün Tahir, doç. Petır Hadcinakov
v.b. hürmetle sayabilirim.
Böylece onların hepsi de
Balkanlarda hep beraber
iyi komşuluk, hoşgörü,
barış içinde yaşamak adına daha bir köprü kurma
amacının gerçekleşmesine yardımcı oldu. Çünkü
nekadar birbirimizi tanır
ve temasta bulunursak,
o derece dünyadan anlaşamamazlıklar yok olacaktır. Yine prof. d-r Slavi
Slavov’un deyişiyle, tarihten negatifleri unutup, ondan külü değil, koru, alevi
almalıyız.
Bununla birlikte yıllar
boyu beni takdir, tebrik, fikirleriyle yüreklendiren ve
teşvik edenler arasında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Margarita Popova, eski başbakan sn. Si-

Kırcaali Haber 3
meon Sakskoburggodski,
Türkiye Filibe Başkonsolosu sn. Ümit Yalçın, Milli
Kütüphane müdürü prof.
d-r Boryana Histova, Bulgaristan Kültür Bakanlığı,
Bulgaristan Çevirmenler
Birliği, Sofya Üniversitesi eğitim görevlisi prof.
d-r Liliya Rayçeva, prof.
d-r İbrahim Tatarlı (anne-babamın öğrencisi),
Bulgaristan Öğretmenler
Sendikası Birliği başkanı
d-r Yanka Takeva ve tüm
okurlarıma gönül borcum
büyüktür.
Bu sorumlu iş zor olduğu kadar, benim için büyük haz veren bir çalışma
oldu. O bana birçok ünlü
ve dünyaca anılmış, diğer
taraftan genç yetenekli
yazarların eserleriyle yakından tanışma imkânını
vermiştir. Böylece şimdiye
kadar 150 üzerinde Balkan Türk öykü yazarını fotografları, özgeçmişleri ve
yapıtlarından örneklerle
okurlara sunmuş bulunuyorum. Ayrıca kitaplarımı
satmıyor, kütüphane, okuma evleri, okullara bağışta bulunuyorum ki, bu beni
son derece mutlu kılmaktadır.
Bu çalışmalarım sonucu
şu birkaç neticeye varmış
oldum:
Çeviri eserleri çevirmenin evlâtları değil, “evlatlıkları” sayılır. Fakat o
onları kendi evlâtları gibi
kabul eder, sever, onlar
kadar kıymetlidirler.
Dahası – yazarlar sadece kendi ve okurları önünde sorumluluk
taşırken,çevirmenin artı
daha bir büyük sorumluluğu vardır, o da çevirisini yaptığı yazarların
önünde. A. de Lamartin’in
deyișiyle: “Kitaplar üzerinde yapılan çalışmaların
en zor olanı bence çeviridir”. Onun için fikrince
yazarlar gibi çevirmenler
de anonim kalmamalıdırlar. Bundan dolayı benim
tüm kitaplarımda resmim
ve özgeçmişim mevcuttur.
Diğer taraftan – kitap ithaf
etmek yaygındır. Benim kitaplarımın hepsi ithaflıdır.
Bu benim kendi manevi
tercihim. Ve kitaplarımızı
ithaf ettiğimiz kişiler mutlak bunu hak etmişlerdir.
Zamanınca işte onlar da
anonim, yani fotografsız
kalmamalıdırlar. Ne alâ ki,
bu anlayışım benden sonra başkaları tarafından da
uygulanmaya başladı.
Hayatımda çeşitli nedenlerle birçok defa ödüllendirildim ki, bunların hepsi
de benin için çok değerlidirler. Fakat içlerinden hususuyle iki tanesini ayırtabilirim. Birisi mesleki olup,
Sancak Sendikalar Birliğinde çalıştığım dönemde
aldığım “Kiril ve Metodiy”
devlet madalyası ve başkanımızın “Burada herkes
kendisi için, Gavazova ise
on kişi için çalışır.” sözleri
halâ kulağımda. İkincisi
de hayatımın diğer yönü
– Edebiyat çevirisi için

taltif edildiğim Uluslararası KIBATEK ödülüdür. Bu
yöndeki uğraşlarımla ilgili
de prof. d-r Slavov özetle
şöyle yazmıştı: “Aygül Gavazova başlıca klasik ve
çağdaş Türk öykü yazarlarını çevirmekle bilinir. Fakat aslında o bütün zengin
maneviyat ve salâhiyetini
seferber edip, kalemiyle
Balkan halkları arasındaki
kardeşlik ve iyi komşuluk
adına çok yararlı hizmet
vermektedir. Onun için
bizde ve Balkanlarda ilk
ve tek olan “Balkanlarda
Türk Öyküsü” projesi dikkate ve takdire layıktır”.
Ancak benim için her
zaman en değerli ödül insanların bana verdiği kıymettir. Ardino’dan hatırı
sayılır eğitimci ve içtimaî
faaliyetçi sn. Yordanka
Ayanova’nın “Ardinonun
Sesi” gazetesine yazdığı
makale beni son derece
duygulandırdı. “...Sen geniş bilgili, yaratıcı, hayır
sahibi Aygül Gavazova’ya
“Kiril ve Metodiy” devlet
madalyası artık yetersiz.
Senin daha büyük ödülün var – seni tanıyan ve
takdir eden insanların
SEVGİSİ. Biz Ardinolular
seninle gurur duyuyoruz.
Ve sana sıhhat, yaratıcılıkta ilham, lâikiyle yaşadığın
hayattan tatmin duymanı
candan dileriz. Sen bizim
için BİZİM AYGÜL’sün”.
Kız kardeşim Remziye’nin
kardeşçe duygusal “Ablam
olduğun için seninle gurur
duyuyorum. İnsan hatırlandığı müddetçe yaşarmış. Kitaplarınla senden
sonra da var ol!” temennisi
ise yüreğimi dağladı.
Yeni 2022 yılı arifesinde
yeni bir heyecan yaşamış
oldum. Cumhurbaşkanımız sn. Rumen Radev’in
özel dosya içinde imzalı
resmi tebrik mesajı beni
ayrı duygulandırdı. Mesajda ayrıca şöyle denmektedir: “Halkımıza daha adil
bir yaşam, çocuklarımıza
daha parlak yarınlar temin edebilmek için vargücümle çalışmaya devam edeceğim. Ve bunu
Bulgaristan’a olan ortak
sevgimizden dolayı müşterek çabalarla gerçekleştireceğimize inanıyorum!”.
Eski cumhurbaşkan Yardımcısı Sn. Margarita Popova tebrik mesajında “İnsanların manevi birlikleri
sınırları aşıp, bazen siyasetçilerin yoğun çabalarla
elde ettiklerini daha kolay
gerçekleştirebilirler” – diye
yazmıștı.
Sonuç itibariyle, yaratıcılık alanındaki 20 yılın
bilânçosunu yaparken,
kendi adıma ben de Balkan halkları arasında kardeşlik ve hoşgörü havasının hüküm sürmesi için
verilen çabalara kalemimle küçük bir katkıda bulunduğumdan mutluyum.
Kitaplar aleminde yeni,
yeni Edebiyat tokalaşmaları dilekleri!
Aygül GAVAZOVA
Kırcaali
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cebel Günü için gönderdiği mesajı
1. sayfadan devam

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin kıymetli mensupları,
Saygıdeğer misafirler,
Aziz kardeşlerim,
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Komünist rejimin Bulgaristan Türklerini ve Bulgaristan’daki diğer Müslümanları hedef alan baskı,
zulüm ve asimilasyon politikalarına karşı 19 Mayıs
1989 tarihinde Cebel’de
başlayan barışçıl ayaklanmanın 33. Yıldönümünü
idrak ettiğimiz bu anlamlı
günde, bütün şehitlerimizi
rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.
Bulgaristan Türklerinin
kimlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi, komünist rejime vurulan en
büyük darbelerden birisi
olmuştur.
Bu şanlı direniş, hiç
şüphesiz, tüm Doğu Avrupa’daki özgürlük ve
demokrasi hareketleri

bir kez daha ifade etmek
isterim.
B ul g a r i st a n Tür k l e r inin bu gurur günü,
Anavatan’da bundan 103
yıl önce Cumhuriyetimizin
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
başlatılan Milli Mücadelemizin de yıldönümüne
denk gelmektedir.
Bütün Türk dünyası
için anlam ifade eden bu
günü Türkiye’de Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı olarak kutluyoruz.
Bu vesileyle, 1913-1915
yılları arasında Sofya’da
Askeri Ataşe olarak misa-

tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Asimile edilmek için
isimleri değiştirilmeye
çalışılan, dini inançlarının gereklerini yerine getirmeleri engellenen, en
temel hak ve özgürlükleri
gasp edilen, bu politikalara karşı çıktıkları için
toplama kamplarına sü-

rülen soydaşlarımızın,
komşumuz Bulgaristan’ın
eşit ve onurlu vatandaşları olarak hayatlarını refah
içinde sürdürmeleri temel
beklentimizdir.
Komünist rejimin yıkılmasında önemli rol oynayan Bulgaristan Türklerinin, Bulgaristan demokrasisine, Bulgaristan’ın

Avrupa-Atlantik bütünleşmesine ve Balkanlar’da
barış ve istikrar arayışlarına yaptıkları yeri doldurulmaz katkıların önümüzdeki süreçte de artarak
devam edeceğine inanıyorum.
Anavatan olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olacağımızı bugün

Ayhan Osman, Edirne
Selimiye Camii Başi mam-hatibi Süleyman
Demiray, Edirne Selimiye
Camii imam-hatibi Yusuf
Serenli, Bursa Ulucami
Başimam-hatibi Tahsin

tüm dinleyenleri coşturdu, mest eyledi. Kur'ân
ve ilahi programının sonunda Mustafa Özcan
Güneşdoğdu hoca ve beraberindeki hocalar canlı
performans olarak oku-

Eski Zağra Bölge Müftülüğü adına bölge müftüsü
Seyhan Mehmed, Madan
Hafız Murat Hafızlık Kursu
adına Hafız Şevket Hacı
ve Bulgaristan Başmüftülüğü adına Başmüftü Dr.
Mustafa Hacı hediyelerini ve hafızlık sertifikasını takdim ettiler.
Ayrıca Mestanlı İlahiyat Lisesi belletmenleri Nalan Kirişeva, Semra Süleyman
ve Nurcihan Emin
hocalara ve Kur'ân-ı
Kerîm ve ilahi okuma
programını tertip eden
başta Mustafa Özcan
Güneşdoğdu ve beraberindeki hocalar:
Tahsin Karamfil, Yusuf Serenli ve Süleyman Demiray'a da hediye
plaketleri takdim edildi.
Programın sonunda öğle
namazının edasından
sonra, tüm katılanlara etli
pilav, tatlı ve ayran ikram
edildi.
Kırcaali Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi Kırcaali
Haber’e şunları söyledi:
”Mestanlı İlahiyat Lisesi
ve Kırcaali Bölge Müftülüğü ortak düzenledikleri
bu programla ve özellikle
ilk hafızlarını yetiştirmekle yeni bir çığır açtılar.
Dileğimiz bu çığırdan
gidenlerin ve bunun gibi
programlarımızın sayısının artması, Kırcaali ve
Bulgaristan Müslümanlarına ve tüm İslam alemine
örnek ve hayırlı hizmetler
teşkil etmesidir. Hayırlı
olsun!…”
Kırcaali Haber

Mestanlı İlahiyat Lisesi İlk Hafızını Yetiştirda
Mestanlı İlahiyât Lisesi öğrencilerinden Adile
Kambaç'ın hafızlığını tamamlaması dolayısıyla
kendisi için, Kırcaali Bölge Müftülüğü Mestanlı
İlahiyat Lisesi ile beraber
Kırcaali Yeni Cami’de görkemli bir program düzenledi.
İlk defa, aralarında dünyaca meşhur okuyucuların da bulunduğu bir
hafızlık icazet programı
düzenlendi.
Programın açılışını, Dünya Kur'ân-ı Kerim okuma
birincisi, medyadan herkesin çok iyi tanıdığı Mustafa Özcan Güneşdoğdu
hoca gerçekleştirdi. Aşr-ı
şerîf tilavet eden hoca,
muhteşem sesi ve nefesiyle, kalpleri fethetti.
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve
Mestanlı İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmed Bozov'un
ev sahipliği yaptığı programa, Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocanın yanı
sıra, uzaktan ve yakından
çok değerli misafirler de
katıldı.
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü
Dr. Mustafa Hacı, T. C. Filibe Başkonsolosu Korhan
Küngerü, Başmüftülük
Eğitim Dâiresi Başkanı
Amir Feleti, Haskovo Bölge Müftüsü Erhan Recep,
Eski Zağra Bölge Müftüsü
Seyhan Mehmed, Zlatograd Bölge Müftü Vekili
Bayram Uşev, Kırcaali
Bölge Müftü Vekili Suray
Mustafa, Mestanlı Belediye Başkan Yardımcısı

Karamfil, Bulgaristan Eski
Başmüftüsü ve Mestanlı imam-hatib yetiştirme
kursu müdürü Selim Mehmed ve Madan Hafız Murat Hafızlık Kursu müdürü
Hafız Şevket Hacı misafirler arasında yer aldı.
Sonrasında Mestanlı
İlahiyat Lisesi Müdürü
Ahmed Bozov selamlama
konuşması yaptı. Ardından Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve
T. C. Filibe Başkonsolosu
Korhan Küngerü selamlama konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmalardan
sonra sırada, Mustafa
Özcan Güneşdoğdu hocanın önderliğinde, Tahsin Karamfil, Süleyman
Demiray ve Yusuf Serenli
hocalar gerçekleştirdikleri harika Kur'an-ı Kerim
ve ilahi dinletisi vardı ki,

dukları meşhur Esma-i
Hüsnâ eseri ise ayrı bir
atmosfer oluşturdu.
Daha sonra, Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Hacı selamlama konuşmalarını yaptı, akabinde
dua ettiler.
Daha sonra hediye takdim faslına geçildi.
Mestanlı İlahiyat Lisesi,
öğretmenleri ve belletmenleri adına, hafız hanıma, okul müdürü Ahmed
Bozov hediyelerini takdim
etti.
Ve sırasıyla Bursa Osmangazi Belediyesi adına
Tahsin Karamfil, Kırcaali
Bölge Müftülüğü adına
Kırcaali müftüsü Basri
Eminefendi, İGMG adına
Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Haskovo Bölge
Müftülüğü adına bölge
müftüsü Erhan Recep,

fir ettiğiniz Gazi Mustafa
Kemal başta olmak üzere,
Milli Mücadelemizin bütün
kahramanlarını saygıyla
anıyorum.
Bulgaristan Türklerinin
destansı direnişinin bütün
şehitlerine Rabbimden
rahmet diliyor; bir kısmı
ebediyete irtihal etmiş
kahramanları şükranla
yad ediyorum.
Sizler vasıtasıyla komşumuz ve NATO müttefikimiz Bulgaristan’ın bütün
kıymetli vatandaşlarını
sevgiyle selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla.
Recep Tayyip
ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

Bulgaristan hükümeti
kriz ve enflasyon karşıtı
önlemler aldı
Bulgaristan'da hükümet, Bulgar Levasının yıllardır
avroya sabitlenmiş olmasına rağmen yıl başından
bu yana enflasyon oranının yüzde 14'ü aşması
üzerine kriz karşıtı ve enflasyon düşürücü önlemler aldı.
Başbakan Kiril Petkov, 4'lü koalisyon ortakların
temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, başta ekmek fiyatlarındaki KDV'nin sıfırlanması olmak
üzere birçok önlem içeren hükümet kararlarını açıkladı.
Konuşmasına "Koalisyon olarak birlikteyiz, güçlüyüz" mesajıyla başlayan Petkov, söz konusu kriz
ve enflasyon paketinin, bütçeye yaklaşık 1 milyar
avroya mal olacağını duyurdu.
"Bu önlemler paketi tüm Bulgarların yaşam stan-

dardını koruyacak." diyen Petkov, "(Hükümette kriz
yaşandığı yönündeki iddiaların aksine) Bu hükümet,
krizle baş edilebilme yolunda sağlıklı düşüncelere
sahip. Hep birlikte tüm krizleri aşar geçeriz." dedi.
- Kriz karşıtı pakette neler var
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev kriz paketindeki ana önlemleri açıkladı.
Buna göre, 6,52 milyon olan Bulgaristan nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan 770 bin emeklinin maaşlarına, 1 Temmuz'dan itibaren öngörülen
zam yüzde 6,1'den yüzde 20'ye çıkarılacak.
Böylece 300 leva olan ülkedeki asgari emeklilik
ücret 467 levaya yükselecek.
Yıl sonuna dek tüm vatandaşlara benzin istasyonlarından doldurdukları en ucuz akaryakıt ve gaz
türlerinin fiyatlarında litre başı 0,25 leva indirim uygulanacak.
Ekmek fiyatlarına uygulanan katma değer vergisi
sıfırlanırken, beklenen gelir düşüşü daha önce yüzde 9'a indirilen bira ve şarap vergisi yüzde 20'ye
yükseltilerek telafi edilecek.
Ülkede birçok yerde merkezi dağıtım sisteme
bağlı sıcak su ve ısıtma ücretlendirilmesinde KDV
yüzde 20'den yüzde 9'a düşürülecek.
Elektrik, doğal gaz ve metan gaz fiyatlarına uygulanan tüketim vergisi iptal edilecek.

01 Haziran 2022

HABERLER

Kırcaali Haber 5

Şehit Kazim İbrahim Paşa, Akpınar köyünde anıldı
Ardino'nun (Eğridere)
Byal İzvor (Akpınar) köyü
meydanında 1972 yılında
diktatör rejimin Bulgarlaştırma sürecinin ilk aşamasını uyguladığı sırada acımasızca öldürülen Kazim
İbrahim Paşa'nın ölümünün 50. yıl dönümünde
anma mitingi ve anıt taşına çelenk sunumu düzenlendi. Kazım Paşa, ana
dili, din ve inanç özgürlüğü, kişinin etnik kimliğini
özgürce ifade edebilme,
anne ve babasının verdiği
isme sahip olma hakkına
tecavüz edilmesine karşı
çıkan bir adamdır.
Köy merkezinde bulunan çeşme anıtı önünde
düzenlenen anma mitingi gerek Byal İzvor köyü
bölgesinden, gerekse
Kırcaali ve komşu illerden
yüzlerce kişiyi bir araya
getirdi.
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Ardino
İlçe Teşkilatı tarafından
düzenlenen etkinliğin ev
sahipleri Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, HÖH Ardino İlçe
Teşkilatı Başkanı Şahin
Bayramov ve Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram idi.
Anma mitinginin katılımcıları arasında Kazim
Paşa'nın Bursa'da yaşayan oğulları Basri ve İbrahim Kazimoğlu, HÖH
Genel Başkan Yardımcısı

ve Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis,
HÖH milletvekilleri Adlen
Şevket, Bayram Bayram,
Müh. Pavlin Krıstev, Hayri
Sadıkov ve Elhan Kılkov,
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Halit islam Tarı,
HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat, Blagoevgrad (Yukarı Cuma) İl
Başkanı Vedat Hüseyin,
Momçilgrad (Mestanlı),
Belitsa ve Gırmen belediye başkanları İlknur Kazim, Radoslav Revanski
ve Feim İsa, Geçici HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl
Başkanı Ersin Ömer, Kırcaali Bölge Müftü Yardım-

cısı Suray Mustafa, Bursa
Ulu Camii Başimam Hatibi Tahsim Karanfil, Bursa
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim
kurulu üyeleri Erol Çetin
ve Hüseyin Kasapoğlu,
Kırcaali İlinde HÖH ilçe
başkanları, HÖH’lü belediye meclis başkanları,
meclis üyeleri, köy muhtarları, HÖH üyeleri ve
taraftarları yer aldı.
Ardino Belediye Başkanı
Müh. İzzet Şaban, yaptığı
selamlama konuşmasında Bulgaristan'da Türklere ve diğer Müslümanlara
karşı uygulanan sözümona "Soya Dönüş Süreci"
olarak adlandırılan Bul-

garlaştırma süreciyle ilgili
olayları tarihsel bir bakış
açısıyla değerlendirdi.
Belediye Başkanı, çok
basit bir şeyi, ama değerli
olan kimliklerini, adlarını,
din ve kültür seçimlerini
korumak için hayatlarını
kaybeden insanları her
yıl saygı ve minnetle andıklarını vurguladı. Müh.
Şaban, “Burada intikam
almak için değil, neler
olduğunu bilsinler diye
gelecek nesillere aktarmak için burada toplanıyoruz. Onlar, demokrasinin değerini, kazanılmış
hak ve özgürlükleri veya
demokrasiye giden bu
yolun en temel, en basit

karşı karşıyayız, oysa savaşta bile değiliz” dedi.
Partisinin siyasal kimliğini ulusal muhafazakar

göre, Ukrayna’ya askeri-teknik yardım çağrıları
Bulgaristan toplumunu
ikiye böldü ve gaz arzın-

olarak tanımlayan eski
başbakan, bağımsız bir
yargı, dürüst bir şekilde
özel mülkiyet edinme ve
dengeli bir dış politika yoluyla ulusal çıkar peşinde
koşacağını duyurdu.
Partisi ile Cumhurbaşkanı Rumen Radev arasındaki bağlantıyı reddeden
Yanev, kendi görüşüne
göre, Devlet Başkanının
sorumlu olmadan siyasi
süreci etkilemek istemediğini vurguladı.
Eski Bakanın ifadesine

da yaşanan sorunların
nedeni hükümetin kaotik
eylemleridir.
Partinin kuruluşu için
İnisyatif Komitesi’nde yer
alan isimler: eski Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık
Bakanı Violeta Komitova,
Ognyan Gerdjikov kabinesinde Gençlik ve Spor
Bakanı Daniela Daşeva,
eski NDSV Milletvekili
ve Gıda Teknolojisi Üniversitesi (UHT) Rektörü
Prof. Dr. Plamen Mollov,
Ulusal Turizm Konseyi

Derneği İcra Direktörü
Poli Karastoyanova, geçici kabinedeki eski Enerji
Bakan Yardımcısı Georgi
Samandov ve eski Savunma Bakan Yardımcısı
ve Yanev’e yakın bir isim
olan Ralitsa Simeonova.
Toplantıya katılan ünlüler arasında eski futbolcu
ve CSKA-Sofia Teknik Direktörü Stoyço Mladenov,
yazar Yolo Denev, finansçı ve eski BSP Milletvekili
Kolyo Paramov vb. isimler
yer aldı.
Rumen Radev tarafından atanan üç geçici
hükümette de yer alan
Stefan Yanev, Ognyan
Gerdjikov başkanlığındaki ilkinde Savunma Bakanıydı, 2021'de atanan iki
kabinede ise Başbakanlık
görevinde bulundu.
Yanev, Başbakan Kiril
Petkov tarafından dört
partili koalisyon kabinesinde Savunma Bakanı
görevine davet edildi. Şubat ayının sonunda Ukrayna'daki savaş hakkında bir dizi kabul edilemez
yorumun ardından Petkov,
Yanev'in istifasını istedi.

Eski geçici Başbakan Stefan Yanev,
Bulgaristan’ın Yükselişi partisini kurdu

Eski geçici Başbakan
ve Kiril Petkov'un kabinesinde eski Savunma
Bakanı Stefan Yanev,
Bulgaristan’ın Yükselişi
isimli partisini kurdu. Bu,
5 Mayıs 2022 Perşembe
günü Sofya'da düzenlenen bir toplantıda partinin
kuruluş bildirgesinin kabul
edilmesiyle gerçekleşti.
Yanev, toplantıda yaptığı konuşmada, reel olarak halka yakın duracak
ve sivil toplumla sürekli
iletişim halinde olacak bir
parti ile Bulgaristan siyasetinde yeni bir başlangıç yapacağını duyurdu.
Eski geçici Başbakanın
ifadesine göre, şu anda
politikacılar ve toplum
arasında bir boşluk var.
Eski Savunma Bakanı,
sonbaharda erken seçim
yapılmasını bekliyor ve siyasi oluşumunun bir sonraki mecliste yer almasını
öngörüyor.
Yanev, “Bu siyasi sorumsuzluğa, bu beceriksizliğe, bizi dibe götüren
bu çılgın maceracılığa
artık tahammül edemeyiz.
Başka bir ulusal felaketle

bir şey olan insan hakları, onur ve haysiyet için
mücadele eden insanlardan başladığını bilsinler.
1985, sözümona "Soya
Dönüş Süreci”nin doruk
noktasıydı. Sonra 1989
geldi, ama ne yazık ki bu
yine insan hayatı pahasına oldu, bizler temel insan
haklarından mahrum bırakılan insanlar, önce Kuzey
Bulgaristan'da, sonra Güney Bulgaristan'da daha
cesur bir şekilde birleştik.
19 Mayıs'ta Cebel'de düzenlenen anma töreninde
bu olayları andık. Her birlik için belirli kişilerin özel
bir katkısı var ve buna en
büyük katkı, 1985'te temel
hak ve özgürlüklerini geri
kazanma mücadelesini
başlatan onursal başkanımız Dr. Ahmed Doğan
sağladı, 1989-1990 yıllarında ise bu mücadelenin
siyasi yansıması olarak
Hak ve Özgürlükler Hareketi kuruldu. 1990 yılında
birleşip en değerli şeyi
yeniden kazanma arzumuzla birleştik ve bizi
bugünlere taşıyan çok
güçlü bir siyasi parti kurduk” diye kaydetti. İdeal
demokrasinin olmadığını
ve derecelerle ölçüldüğünü vurgulayan Belediye
Başkanı, "Geçtiğimiz 13
yılda demokratik hakların
ihlal edilebileceğini, yani
bazı insanları özgürce oy
kullanma hakkından mahrum bırakarak bir ülkenin
demokrasisini azaltabileceğini gördük. Demokrasinin en önemli bileşenleri
ve kavramları özgürlük ve
güvenliktir. Devletler özgürlük ve güvenlik arasında çok iyi bir dengeye sahip olduğunda demokrasi
yüksek seviyededir, tam
tersine bu denge bozulduğunda demokrasi düşük seviyededir. 2021'de
üç seçim yapıldı ve bu seçimlerde insan haklarının,
yani özgürce oy kullanma
hakkının elimizden alındığını gördük. Bu hak ve
özgürlükler ebediyen verilmiş değildir, onları korumak ve artırmak için her
gün mücadele etmeli ve
çalışmalıyız” dedi. Bir belediye başkanı olarak her
yıl Ardino halkının dikkatine faaliyetlerine ilişkin
bir rapor sunduğunu belirten Müh. Şaban, “Yaptığımız her şey HÖH’ün
sayesinde oldu. Birlikte
olmalıyız ve birlikteyken
güçlüyüz. Seçmenlerimize ne söz verdiysek fazlasını yaptık. Verdiğimiz
sözü her zaman tutarız.
Bulgaristan'da onurlu bir
şekilde yaşamak istiyorsak, yüksek bir yaşam
standardına sahip olmak
istiyorsak, birlikteliğimizin
derecesini arttırmalı ve
temel insan haklarımızı

geri kazanmak için hep
birlik olduğumuz 1990'ların günleri, ayları ve yıllarındaki seviyesine geri
getirmeliyiz. Söylediğim
her şey birlik ve beraberliğimizin bir fonksiyonudur”
diye kaydetti.
Anma mitinginde toplanan kalabalığa HÖH
Onursal Başkanı Dr.
Ahmet Doğan ve HÖH
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı'nın özel selamlarını ileten Dr. Müh. Hasan Azis, Akpınar köyü
halkının, onur, haysiyet ve
insan hakları savunucusu
Kazim İbrahim Paşa’yı
rehber edinerek izinden
gitmeye devam etmesi
temennisinde bulundu.
HÖH Başkan Yardımcısı, “Tek bir gerçek var
- tarihini unutan bir kişi,
bir halk, bir topluluğun
geleceği yok. Çünkü bizim tarihimiz Kazim İbrahim Paşa'nın tarihi, bu
HÖH'ün tarihi, kurbanlarımızın canı pahasına kurulan demokratik Bulgaristan tarihidir” diye kaydetti. İnsan hakları uğruna
can veren Bulgarlaştırma
süreci kurbanlarının sadece Bulgaristan'ın değil,
kutsal değerler uğruna
can verdikleri için dünya
kahramanları olduklarını
vurgulayan Dr. Müh. Azis,
“Onlarla gurur duymalıyız
ve onları unutmamak boynumuzun borcudur” dedi.
HÖH Kırcaali İl Başkanı
Resmi Murat, bir demokraside her zaman birlik,
beraberlik uğruna mücadele etmeye ve korumaya
hazır olmaları gerektiğini
kaydetti. Resmi Murat,
“ Başkanımız Mustafa
Karadayı’nın Cebel'de
söylediği gibi seçimlere
hazır olmalıyız. Ülkedeki
durum iyi değil, çünkü yönetmeyi bilmeyen bir grup
parti tarafından yönetiliyoruz. Bu nedenle, yeniden
çıkarlarımız uğruna mücadele vermeye ve onları
savunmaya ve hem ulusal
hem de Avrupa Birliği parlamentolarında temsilcilerimizin bulunmasına hazır
olmalıyız” dedi.
Bölge Müftü Yardımcısı Suray Mustafa, Kazim
Paşa ve tüm Bulgaristan
süreci kurbanlarının ruhları için dua okudu. Siyasiler ve davetliler, Kazim
Paşa'nın anıt taşına çelenk ve çiçek bıraktılar.
Anma mitingi öncesinde
Pınar, Damla ve Ebru, yerel şairlerin insani konuda
samimi mesajlar verdikleri
şiirlerini içeren kısa bir şiir
dinletisi sundular.
Etkinlikten sonra herkese sağlık için kurban yemeği ikram edildi.
Güner ŞÜKRÜ
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Ardino Slıntse Anaokulu 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ardino (Eğridere) Slıntse Anaokulu minikleri,
çocuk eğitim kurumunun
50. kuruluş yıl dönümünü
rengarenk bir gösteri ve
coşkuyla kutladılar.
Rodopska İskra Halk
Kültürevi salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine Belediye Başkanı
Müh. İzzet Şaban, Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Eğitim, Kültür ve
Spor Daire Başkanı Bahar Recebov, Breziçka
Anaokulu Müdürü Kıymet
Mümün, anaokulunda
çalışmış eski öğretmenler Sebahat Karabaşeva,
Embiye Halilova, Temenujka Angelova ve Neziha Alada, eğitim ve sosyal kurumların temsilcileri, birçok ebeveyn ve pek
çok vatandaş katıldılar.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, yaptığı selamlama konuşmasında özverili çalışmaları için Slıntse
Anaokulu ekibine teşekkür etti.
Müh. Şaban, “50 yıldır
buradaki ekipler, Ardino
ilçesinde çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi için
profesyonellik, özveri ve
yaratıcılık için ilham vererek çalışıyorlar. Dinamik zamanımızın yüksek
taleplerini karşılamak
için niteliklerinizi, öğretim
yöntemlerinizi ve öğretim
programlarınızı sürekli
geliştiriyorsunuz. Şehrimizin geleceği olan şahsiyetler yetiştiriyorsunuz ve
herkes için en büyük ödül,
çocukların sevgisi, neşeli
gülümsemeleri ve ebe-

1972’de açıldı. Anaokulunun 50 yıllık tarihinde 1-7
yaş arası binlerce çocuk
eğitim gördü. Şu anda

Çernooçene’de çocuklar, eski araba
lastiklerine yeniden hayat verdi

veynlerinin minnettarlığı”
dedi. Çocuklarla çalışmanın bir meslekten ziyade
çocuklar eğitmek ve yetiştirmek misyonu olduğunu
vurgulayan Müh. Şaban,
“Coşku ve profesyonellikle çalışarak çocukları değerli vatandaşlar ve cesur
hayalperestler olmaya hazırlamaya devam etmenizi
dilerim” dedi ve anaokuluna çocuk ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere bir dizüstü bilgisayar hediye etti.
Etkinliğin katılımcılarına
yönelik selamlama konuşması yapan Slıntse
Anaokulu Müdürü Dimitrina Aleksandrova, “Yeni
yetişenlerle sevgi, özen
ve özveri ile çalışarak 50
yıldır bir gelenek yaratıyoruz. Harika bir ekip öğretmenler, ebeveynler,
çocuklar! Güzelliği gören

gözlerle, iyiliği hisseden
kalplerle! Azim ve başarı
güdüsüyle! Yaratıcı enerjisiyle! Geçmişin bilgeliğini,
bugüne olan inancını ve
geleceğe dair beklentileri
aktarmak için kendimizden bir parça verdiğimiz
binlerce çocuğun şahsında izimizin gençlik olmasından gurur duyuyoruz”
diye kaydetti. Anaokulu
müdürü, Ardino Belediyesi yönetimine ve Eğitim, Kültür ve Spor Dairesi
yönetimine yıllar boyunca
gösterdikleri anlayış ve
destek için teşekkür etti.
Aleksandrova, çocukların
sağlıklı, hep böyle akıllı,
yetenekli ve iyi olmalarını
ve sevilen anaokulunda
daha nice unutulmaz günler geçirmelerini temenni
etti.
Slıntse Anaokulunun 55.
kuruluş yıl dönümü için

anaokulu ekibine Milletvekili Müh. Pavlin Krıstev ve
Kırcaali İl Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev tarafından
birer tebrik mektubu gönderildi.
Rengarenk ve çok neşeli
bir konser sunan anaokulundaki tüm çocuk grupları sayısız arkadaşlarını
sevindirdiler. Orada bulunan herkes, küçük yaramazların sergilediği performanslarından son derece etkilendi. Yıl dönümü
kutlama etkinliğinin doruk
noktası, Ardino Belediyesi
tarafından sağlanan özel
olarak hazırlattırılan bir
yaş pastaydı.
Slıntse Anaokulu ekibi,
çeşitli eğitim ve sosyal
kurumlar tarafından tebrik
ve çiçekler aldı. Tüm resmi konuklara yıl dönümü
magneti hediye edildi.
Slıntse Anaokulu Mayıs

Bursa Nilüfer Sevgi Korosu, türkülerin eşsiz
büyüsü ile Ardinoluların gönlünü fethetti
Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik
Korosu'nun Ardino'da
(Eğridere) verdiği konser gerçek bir sansasyon yarattı. Belediye ve
Rodopska İskra (Rodop
Kıvılcımı) Halk Kültür Evi
tarafından düzenlenen
kültürel etkinlik, kasabanın yenilenen merkezindeki yeni sahnede gerçekleştirildi ve büyük ilgi
gördü. Etkinlikte Ardino
Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH Ardino
İlçe Başkanı Şahin Bayramov da hazır bulundu.
Konser programı, sanat yönetmenliğini Penka Neşeva’nın yaptığı
Rodopska İskra Halk
Kültür Evi’nin çatısı altındaki Türk Folklor Kadın

burada beş yaş grubuna
ayrılmış 88 çocuk yetiştiriliyor.
Kırcaali Haber

Grubu’nun seslendirdiği
türkülerle açıldı. Bursalı müzisyenler ise Türk
halk türkülerinin eşsiz
büyüsü ile seyircilerin
gönlünü fethetti Müziğin
sınır tanımadığını, insanlar arasında bir birlik
köprüsü oluşturduğunu
kanıtladılar.
Konser başlamadan
önce Ardino Belediye
Başkanı Müh. İzzet Şa-

ban, koro şefi ve Sevgi
ve Kardeşlik Korosu’nun
Şefi Meltun Kadıoğlu'na
barış, dostluk, sevgi,
umut, hoşgörü, özgürlük, refah, inanç, barış,
dostluk mesajları içeren
bir plaket takdim etti.
Belediye Başkanı, Bursalı müzisyenleri tebrik
ederek müziğin ruhlara
ve hayallere bir köprü olduğunu vurguladı. Mel-

tun Kadıoğlu da
Belediye Başkanı
Müh. Şaban, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat,
Meclis Başkanı
Sezgin Bayram,
HÖH Ardino İlçe
B a ş k a nı Ş a h i n
Bayramov, Ardino
Belediyesi Kültür
Varlıkları Koruma
Kur ulu B a ş kan
Yardımcısı Selahiddin Karabaşev
ve Rodopska İskra Halk Kültür Evi
Başkanı Yüksel İsmail’e
birer plaket takdim etti.
Meltun Kadıoğlu, tüm
müzisyenler adına ev sahiplerine sıcak karşılama
için yürekten teşekkür
etti. Müziğin ülkeler arasında kültürel bir köprü
oluşturan bir şey olduğunu söyleyen koro şefi,
“Müziğin sınırı yok” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Çernooçene (Yenipazar) Zname na Mira Anaokulu
minikleri, “Yarın daha yeşil bir geleceğe sahip olmak
için küçük bir adım" başlığı altında yapılan bir girişim
kapsamında öğretmenleri, yardımcı personeli, ebeveynleri, nine
ve dedeleriyle hep birlikte
okulların bahçelerini güzelle şt i rdi ler.
Toplanan eski
araba lastikleri
bir çevre kirleticisinden çeşitli şekillere ve çiçek tarhlarına dönüştü.
Girişim, yeşil alanı hoş ve çekici hale getirmeye karar veren anaokulu yönetimine aittir. Alanı iyileştirmeye devam edeceklerini belirten çocuk eğitim kurumu
yöneticileri, onları korumayı umduklarını söyledi.
Kalinki Çocuk Grubu öğretmenleri, “Çocukların doğaya aşık olmasını istiyoruz. Dünyanın yardımımıza
ihtiyacı var” dedi.
Çocuklar, çok olumlu duygular içerisinde lastik boyama ve çiçek ekim çalışmalarına katıldı.
Zname na Mira Anaokulu Müdürü Elmaz Apti, “Girişim, anaokulu ve ebeveynler arasındaki iyi etkileşimin
harika bir örneğidir” diye vurguladı.

Çernooçene Belediyesi,
başarılı kültür ve eğitim
emektarlarını ödüllendirdi
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, 24 Mayıs Bulgar Yazısı, Eğitim ve Kültür Günü arifesinde bölgede
başarılı okul müdürlerini, öğretmenleri, Halk Kültür Evi
temsilcilerini ve kültür emektarlarını ödüllendirdi.
Belediye sekreteri, okulların, anaokullarının ve halk
kültür evlerinin yönetimlerinden yapılan öneriler üzerine Çernooçene Belediye Başkanı tarafından hazırlanan bir raporu değerlendirdikten sonra Çernooçene
Belediye Meclisi son olağan toplantısında bölgedeki
kültür ve eğitim alanında başarı gösteren seçkin emektarları ödüllendirmeye karar verdi.
Ödül töreninde Çernooçene Belediye Başkanı Aydın
Osman, Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer ve
başka yerel yönetim temsilcileri hazır bulundu.
Aydın Osman, törende yaptığı konuşmada sadece

son üç eğitim öğretim yılında pandemi koşullarında değil öğretmenlerin zor zamanlarda eğitim ve kültürün rolünü daha fazla gösterdiğini ifade etti. Belediye Başkanı, Çernooçene Belediye Meclisi ve Belediyesinin okulların, anaokulların işleyişi ve kültüre her zaman öncelik
verdiklerini sözlerine ekledi. Aydın Osman, okulların ve
kültür kurumlarının faaliyetinin finanse edilmesinin ve
faaliyetini desteklemek için ek finansman sağlanmasının ve yıllar içinde yapılan özverili çalışmaların olumlu
sonuçlar verdiğini vurguladı.
Çernooçene Belediyesi, ayrıca çocukların ve öğrencilerin anaokulu ve okullara ulaşımı, okul yemekhanesi
ve halk kültür evlerinin faaliyetini desteklemek için finansman sağlamaya devam ediyor.
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Başbakanı Petkov, Türk iş insanları ile buluştu
Bulgaristan Başbakanı
Kiril Petkov, İnovasyon ve
Kalkınma Bakanı Daniel
Lorer ile başkent Sofya'da
Bulgar-Türk Ticaret ve
Sanayi Odasının (BULTİŞAD) yeni ofisini ziyaret
ederek ülkede faaliyet
gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Petkov, burada yaptığı
konuşmada, Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerinin
iyi seyrinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek "Dost, zor günde belli
olur. (Geçen hafta) Azerbaycan doğal gazının aktarımı konusunda yardım
eden Türkiye Hükümeti
ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Umarım,
BULTİŞAD'ın sunduğu bu
platform bazında ikili ticari
ve ekonomik ilişkilerimizi
daha da yüksek zirvelere
taşırız. Hükümetimiz, yolsuzluklara sıfır tolerans
göstererek yasaların üstün tutulduğu, şeffaf ve
demokratik bir çalışma
ortamında iş insanlarınızın rahat çalışmalarını
sağlayacak." dedi.
Taraflar ikili iş birliğinin
geleceğinden umutlu
Bulgaristan İnovasyon
ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer de hükümetin
çabaları sayesinde ülkenin ekonomisinin "gelişim

hızında 6. vitese geçerek"
yılın ilk üç ayında yüzde
4,5 büyüme kaydettiğini
söyledi.
Lorer, "Küresel Kovid-19
salgını, global enflasyon
ve Avrupa'da patlak veren savaş tempomuzu
azalttı ancak bu kalkınmanın önemli bir faktörü,
komşularımız ve özellikle aralarında en büyük
ekonomiye sahip Türkiye
Cumhuriyeti ile olan dostane ilişkilerimizdir." diye
konuştu.
Bakan Lorer, basına kapalı düzenlenen toplantıya ilişkin AA muhabirine,
"Bu, sadece bir başlangıç.

Bulgaristan ve Türkiye
birlikte çok daha fazlasını
yapabilir. Bu kadar olumlu
mesaj vererek çalışmalarımıza devam etmek mutluluk verici." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
ise Türk yatırımcılarını
Bulgaristan'da yatırım
yapmaya teşvik eden
Başbakan Petkov'un vaatlerinden etkilendiğini
belirterek şunları söyledi:
"Türkiye
olarak
Bulgaristan'ı çok önemli
bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bulgaristan'a
yatırımların ve ticaret

hacminin daha da artacağına inanıyorum. Atılması gereken bazı somut
adımların arasında çalışma izinleri ile vizelerin
kolaylaştırılması, özellikle
sınırlarda Türk tırların geçişlerinin kolaylaştırılması
gibi konular var."
B U LT İŞ A D B a ş k a nı
Burhan Nemutlu, Tük iş
insanlarının Bulgaristan'a
yatırımlarının yaklaşık 2,5
milyar dolar olduğunu belirterek "Bulgaristan pazarı küçük olmasına rağmen buraya yatırım yapan
kişiler, aslında 150 milyon
kişilik bir pazara ulaşıyor.
Bundan dolayı burası ya-

köy) Bölge Çevre Koruma ve Su Müfettişliği tarafından hemen denetim
gerçekleştirildi. Çalışma
haftasının sonunda sona
eren denetim sırasında
hipermarket zinciri Kaufland mağazasının bulunduğu bölgedeki otomatik
ölçüm istasyonunun sürekli çalıştığı ve çalışır
durumda olduğu tespit
edildi. Weltz tesisatının
bacalarının tüttüğü nisan
ayının başından itibaren
ölçümler takip edildi. Havada kükürt dioksit emisyonları nedeniyle kirlilik
oluşmadığı tespit edildi.
1 Nisan’da hariç, partikül

madde seviyesinde herhangi
bir yükselme
görülmedi. O zaman izin verilen
partikül madde
konsantrasyonuna ilişkin maksimum değerin
metreküp başına
50 mikrogram
iken 60 mikrogram seviyesinde olduğu tespit
edildi.
Şu anda Weltz
tesisatının bulunduğu sahada
testler yapılıyor
ve tesisat devreye alınmak üzere hazırlanıyor.
Bunu tespit eden çevre
müfettişleri, bu tesisatın
henüz işletme izin belgesine sahip olmadığına
dikkat çekerek, şirketin
sahip olduğu bu tür bir
belgenin eski tesisat için
geçerli olduğunu söylediler.
Ancak bacalardan tüten
duman Kırcaalileri endişelendiriyor. Onlar, Çevre ve Su Bakanlığından
Weltz tesisatının bulunduğu alana otomatik bir
ölçüm istasyonu kurmasını talep ediyorlar.

Kırcaali yakınlarında yeni bir çinko üretim tesisi faaliyete geçti
Kırcaali yakınlarında
yeni bir çinko üretim tesisi faaliyete geçti ve şehre
yeniden dumanlar saçılıyor. Kırcaalillier, sosyal
paylaşım ağlarında bu
konuda alarm veriyorlar.
Tesis, 2012-2013 döneminde Kırcaali Kurşun ve
Çinko Fabrikasının (OZK)
varlıklarını satın alan Harmoni 2012 LTD. Şirketine
aittir. Harmoni Şirketi,
eski OZK’nın çinko üretim tesisinin modernizasyonu ve genişletilmesine
yönelik büyük bir projeye sahip bir Bulgar ticari
kuruluştur. Projenin iki
aşamada uygulanması
planlanmaktadır: Önceki
OZK’da yapılan üretiminden kaynaklanan atıklar
gibi çinko içeren malzemelerin değerlendirilmesi için bir Welz tesisatı
kurulması, işletilmesi ve
daha sonraki aşamada
tesisatın üretim sürecine
dahil edilmesiyle çinko
üretim tesisinin modernizasyonu.
Çinko bileşiklerini nihai
ürün olan çinko okside
dönüştürecek olan Weltz
tesisatının testleri şu
anda devam ediyor. Çinko
oksit, çinko fabrikası da

dahil olmak üzere çeşitli
endüstrilerde kullanılmaktadır. Harmoni Şirketi,
projenin ekoloji, iş sağlığı
ve güvenliği konularında
en yüksek standartlara
uygun olarak uygulandığına dair güvence verdi.
Kırcaali'de yeni hava
kirliliği oluşması korkusu
nedeniyle şehir sakinleri
şimdiden Çevre ve Su
Bakanlığına iki şikayette
bulundu. Şikayetlerin biri
Nefes Almak İstiyorum
Derneği Başkanı Margarita Pavlova, diğeri ise
Krasimira Vılçeva tarafından yapıldı. Şikayetler
üzerine Haskovo (Has-

tırım yapılacak en uygun
ülkelerinden. Komşu ülke
deyince, yatırımlarınızı
daha kolay kontrol edebiliyorsunuz." ifadelerini
kullandı.
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) TürkiyeBulgaristan İş Konseyi
Başkanı Zeki Sarıbekir de
toplantının sonuçlarından
etkilendiğini vurgulayarak
şöyle devam etti:
"Forumlar yapmamız
lazım, eylülde Başbakan
Petkov'u Bulgar ve Türk
iş insanlarının katılacağı
iş forumu için Türkiye'ye
davet ettik. Türkiye için
Bulgaristan çok önemli.
Sınırdan yılda 2 milyon
araç geçiyor. Türkiye
ihracatının yüzde 50'si
Avrupa'ya. Kazan-kazan
ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istiyoruz."
Toplantıya ev sahipliği
yapan BULTİŞAD İcra
Direk törü Emrah Sazak ise ticaret odasının
1990'lı yıllardan bu yana
Bulgaristan'da faaliyet

gösterdiğini anımsatarak
"İlk defa Türk iş dünyası
başbakan düzeyinde sivil
toplum örgütü çatısı altında ağırlanıyor." dedi.
Sazak, toplantıda Bulgaristan-Türkiye iş insanlarının birlikte katılacağı iki
önemli iş forumunun yapılması kararının alındığını
belirterek "11 Haziran'da
iki ülkenin ekonomi bakanlarının, Türkiye'den
DEİK'in sanayi ve ticaret
odalarının, BULTİŞAD,
Bulgaristan Sanayi ve
Ticaret Odası'nın (BTPP)
katılımıyla, Türkiye'nin
Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin ve birçok sektörel sivil toplum
örgütünün desteği ile bir
iş forumu yapacağız. Yeşil
ekonomi iş birliği fırsatlarını konuşacağız. Ardından da yine Sayın Başbakan Petkov'dan bir söz
daha aldık. Sonbaharda
Başbakan'ın katılımıyla
İstanbul'da büyük bir iş
forumu yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çernooçene Belediyesi, başarılı
lise mezunlarını ödüllendirdi
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, tam puanla mezun olmaları, okul hayatına aktif katılım göstermeleri,
okulda başarı göstermeleri, yurt içi ve yurt dışında
yapılan uluslararası yarışmalara ve kültürel forumlara
katılmalarından dolayı ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski Lisesi'nin bu yılki mezunları arasında yer alan
7 mezunu ödüllendirdi.
Pınar Fetova,
Serc an Murat,
Gülçin Mustafa,
Burçin Etem, Metin Beysim, Elis
Murat ve Selen
Sali’ye para ödüllerini Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman takdim etti.
Ödül töreninde hazır bulunan resmi konuklar arasında Belediye Başkanı ile birlikte Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer ve belediye yönetimi temsilcileri
de yer aldı.
Aydın Osman, gençlere kişisel emellerini gerçekleştirebilmeleri için sağlıklı, güçlü ve azimli olmalarını,
yeni bilgiler edinmelerini ve her şeyden önce sağlık ve
mutluluk temenni etti.

Bursa Ulucami Başimamı
Ardino’da cuma namazı kıldırdı
Bursa Ulucami Başimamı Tahsin Karanfil Ardino
merkez camii’nde Cuma Hutbesini verdi. Karamfil,
hutbenin ardından Ardino'da yaşayan Müslümanlarla
Cuma namazını kıldırdı.
Tahsin Karamfil ve Bursa Osmangazi Belediyesi’nin
ekibi ile birlikte
Bulgaristan’da 19 Mayıs Cebel Günü münasebetiyle düzenlediği
ziyaretin ikinci gününde Ardino’yu ziyaret ettiler ve cami cemaati ve
vatandaşlar tarafından
sevgi saygı ile karşılandılar ve sohbet ettiler.
Tahsin Karamfil, „Sizlere, Bursa’daki, Türkiye’deki
kardeşlerinizin selamını getirdik. Böyle hayırlı gir günde Ardino’da olmaktan memnuniyet duyuyoruz”, dedi.
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Gençoğlu’na Cebel Belediye Meclisi
Kararıyla “Onursal Vatandaşlık” Verildi
198 4 -1989 dönemlerinde
Bulgaristan Türklerine yapılan
baskı ve zulümlere karşı Bulgaristan Türklerinin özgürlük ve
demokrasi için cesur ve onurlu
mücadelesinin sembol günü
olan 19 Mayıs 1989’un 33’üncü
yıl dönümünde BAL-GÖÇ Kurucu Genel Başkanı ve Balkanların ‘Mümin Aga’sı Mümin
Gençoğlu’na Cebel Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen tek
maddelik özel oturumla onursal
vatandaşlık verildi.
Bulgaristan Türklerinin asimilasyon ve soykırıma karşı
başkaldırışının simgesi olan 19
Mayıs 1989 direnişinin 33’üncü
yılı, Bulgaristan’ın Cebel kentinde düzenlenen törenle anıldı. Cebel Belediye Başkanı
Necmi Ali’nin ev sahipliğinde
düzenlenen anma töreninde;
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Bursa
Milletvekili Efkan Ala, AK Parti
Bursa Milletvekili Emine Yavuz
Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili
Yüksel Özkan, İYİ ––Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar,
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök ile BAL-GÖÇ,
BGF ve BRGK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu ile çok
sayıda katılımcı yer aldı.
Gencoğlu: Tüylerim diken
diken oldu
Cebel Belediye meclisinde
gerçekleştirilen özel oturum
sonrası düzenlenen törende
konuklara İngilizce ve Türkçe
yaptığı konuşma ile seslenen
BAL- GÖÇ, BGF ve BRGK
Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, “Beni hayatımda çok heyecanlandıran iki olay oldu. Biri,
bu asimilasyonun tüm dünyaya
duyurulması için Avusturya’nın
başkenti Viyana’daki Hofburg
Sarayı’nda Avrupa Güvenlik
İşbirliği Toplantısı’nda rahmetli
babam ve dava arkadaşlarımızda yaptığımız basın toplantısında dünya basınının önde
ajansları önünde asimilasyonu
tüm dünyaya duyurduğumuz ingilizce basın toplantısı sırasında tecrübesiz halimle onlara
cevap vermeğe çalıştığım zaman. Diğeri ise şu an. Cebel’in
topraklarına girdiğim an tüyle-

rim diken diken oldu. Rahmetli
babam nurlar içerisinde yatsın,
bu camiaya çok önem veren,
doğduğu toprakları hiçbir zaman unutmayan vefalı bir insandı. Bu davaya gönül vermiş

Gençoğlu, 19 Mayıs Cebel
Demokrasi ve Özgürlük Bayramı törenlerinde yaptığı konuşmada ise “Demokrasi ateşinin
yakıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmanın mutlu-

hem doğup büyüdüğü, hemde
yaşadığı topraklarda seçme,
seçilme ve yaşama hakkına
sahip olmaları gerekiyor. Bugün
bunun en güzel örneği. Sabah
Cebeldeki bayramı kutlayıp, öğ-

birisi olarak kendisini şükran ve
özlemle anıyorum, mekanı cennet olsun. Bu, benim şahsım,
ailem ve camiam için çok büyük
bir onur, minnet ve şükranlarımı
sunuyorum” dedi.
Cebel’in yaşadığı değişimle

luğu içerisindeyim. Dostumuz,
komşumuz, ortak çıkarlarımız
olan Bulgaristan’ın tarihinde
bir kara leke olarak gördüğümüz olaylar maalesef başımıza geldi. Her zaman örnek bir
Bulgaristan vatandaşı olan kar-

leden sonra da 19 Mayıs bayramımızı ülkemizde kutlayabilmeliler. Bugün, şahsım, ailem
ve hepimizin agası olan Mümin
Aga’mız için de çok anlamlı bir
gün. Sevgili belediye başkanımız ve meclisi, ailemizi onurlandırarak rahmetli babama bugün Cebel’in onursal vatandaşlığını verdiler. Bundan büyük
onur duydum. Buraya gelirken
çok heyecanlandım, ayaklarım
kalbim titredi. Bu güzellikleri
gördüm, sizleri özlemişim” diye
konuştu. Konuşmaların ardından Cebel’de inşası tamamlanan eserlerin toplu açılış töreni
gerçekleşti.

bir Avrupa kenti haline geldiğine de dikkat çeken Gençoğlu,
“Bu şehri, bir Avrupa şehri haline getiren Necmi Ali kardeşimizi kutluyorum” ifadelerini
kullandı.
Bulgaristan tarihinde kara
leke

deşlerimiz dünyada eşi benzeri
görülmemiş şekilde bulunduğumuz topraklardan kopartılarak
yoğun bir göçe zorlandılar. Bugün, bu asimilasyona uğrayan
ve yoğun göçe maruz kalan
kardeşlerimiz hür iradeleriyle
hiçbir engel ile karşılaşmadan

Ala: Bu onurlu direniş unutulmayacak
A K Par ti Genel Başkan
Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise yaptığı
konuşmada, “Türkiye’den kucak dolusu selam getirdim,
Uludağ’dan muhabbet getirdim, Palandöken’den hürmet
getirdim Akdeniz’den selam,
Karadeniz’den selam getirdim”
dedi. Ala, Bulgaristan’da komünist rejimin açtığı yaraların
sızısının sürdüğünü ancak 33
yıl önce başlatılan bu onurlu direnişin asla unutulamayacağını
ve tarihe altın harflerle kazındığını dile getirdi.
Efkan Ala ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın bu özel gün
için gönderdiği kutlama mesajını da okudu. Erdoğan yaptığı
açıklamada barışçıl Mayıs eylemlerinin 33. yıl dönümünü
canı gönülden kutluyorum. Özgürlük için canını veren kahramanlara minnettarız." dedi.
Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök de 1989 Mayıs olaylarının 33. yıldönümünde Cebel
Günü’nü içtenlikle kutluyorum.
Gençoğlu’na verilen onursal
vatandaşlıktan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek
“Mümin Agamıza verilen bu
anlamlı onursal vatandaşlık,
inşallah ileride bizlere de nasip
olur” ifadelerini kullandı.
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı
Mustafa Karadayı ise, Bulgaristan’daki demokratikleşme süreci dahil birçok süreçlerde gerek
Bulgaristan’ın NATO’ya girişi ve
gerekse Avrupa Birliğine katılımının kendilerinin hükümet
ortağı olduğu dönemde gerçekleştirildiğini belirterek birlik
ve beraberlik içerisinde hareket
etmenin önemini belirtti.
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