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Devamı 2’te

Bulgaristan'da Türk Mutfağı Tanıtıldı

Bulgar i s t an ' ın  başkent i 
Sofya’da, "Türk Mutfağı Hafta-
sı" kapsamında düzenlenen et-
kinlikle Türk yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan'ın öncülüğünde yurt 
içinde ve dışında eş zamanlı 

kutlanan Türk Mutfağı Haftası 
çerçevesinde Türk yemeklerinin 
tanıtıldığı program düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği 
Konutunda düzenlenen progra-
mın ev sahipliğini Büyükelçi Ay-
lin Sekizkök yaptı.

Büyükelçi Sekizkök, burada 
yaptığı konuşmada, "Dünyaca 

bilinen bu güzel mutfağımızı 
dostlarımızla paylaşmayı amaç-
lıyoruz.” dedi.

Türk mutfağının çok geniş bir 
coğrafyada ve çok farklı kültür-
lerin etkileşimiyle ortaya çık-
tığını anlatan Sekizkök, “Türk 
mutfağı, zengin unsurlara sahip 
olan çok özel bir mutfaktır. Orta 

Asya steplerinden başlayan yol-
culuğu Kafkasya, Orta Doğu, 
Karadeniz, Ege ve Balkanlar’ın 
dertleri ile bezenmiştir." diye ko-
nuştu.

Zengin menüyü hazırlayan 
usta aşçı İsmail Haçat ise bir-
birinden seçkin 32 çeşit yemek 
sunduklarını, aralarında hünkar 
beğendi, kuzu tandır, ciğerli iç 

pilav ve piyaz, enginar gibi leziz 
örneklere yer verdiklerini anlattı.

Programa, Bulgaristan Kültür 
Bakanı Aktanas Atanasov, Bul-
garistan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Vasil Georgiev, Turizm 
Bakan Yardımcısı İrena Geor-
gieva, büyükelçiler, diplomatlar, 
gazeteciler ve gastronomi uz-
manları katıldı. AA

Filibe'de Türk Mutfağı 
Haftası'nda Türk 
Yemekleri Tanıtıldı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve 
dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 
Türk yemeklerin lezzetleri Bulgaristan'ın Filibe kentinde tanıtıldı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve eşi Sinem 
Küngerü'nün ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe medya men-
supları davet edildi.

Başkonsolos Küngerü konuklara sunulan menüyü, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca hazırlanan ve yüzlerce otantik yemek tarifini içe-
ren Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hazırladıklarını anlattı.

Küngerü, "İstanbul Menüsü olarak yaptıkları ziyafet kapsamında 

zeytinyağlı enginar, vişneli yaprak sarma, balık pilaki, hünkar be-
ğendi ve aşureden oluşan 5 kademeli bir tanıtım hazırladık." dedi.

Klasik bir öğle veya akşam yemeği hazırlamadıklarını vurgu-
layan Küngerü, "Tür ve tat çeşitliği bakımından çok daha geniş 
bir menüyle Türk mutfağının şöhretini betimleyen lezzet örnekleri 
seçtik." ifadesini kullandı.

Küngerü, Bulgaristan'da pek bilinmeyen enginar ile yapılan zey-
tinyağlı yemeklerin özelliklerinden bahsetti, eşi Sinem Küngerü 
de Türk mutfağının dengeli besin ölçüleri ile sağlıklı beslenmeye 
önem verenlere geniş seçenek sunduğunu kaydetti.

Başkonsolos Küngerü, etkinliğe katılan gazetecilerin sorularını 
yanıtlarken, menüyü hazırlayan usta aşçı Ramazan Gören, özel-
likle merak edilen hünkar beğendinin püf noktalarını anlattı.

Atatürk'ün Sofya günlerine ait 
tarihi belgeler sergilenecek

Sofya'da 6 Haziran'da açıla-
cak sergide, Mustafa Kemal 
Paşa'nın askeri ataşe olarak 
1913-1915 yıllarında Sofya'da 
görev yaptığı döneme ait 24 
belge yer alıyor.

 Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 
askeri ataşe olarak görev yaptı-
ğı dönemde yazdığı raporların 
yer aldığı tarihi belgeler, ilk kez 
sergide bir araya getiriliyor.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçili-
ği, Cumhurbaşkanlığı Devlet Ar-
şivleri Başkanlığı ve Bulgaristan 
Arşivler Ajansı ile iş birliğinde 
titiz bir çalışmayla hazırlanan, 
"Mustafa Kemal Atatürk'ün Sof-
ya Günleri" adlı arşiv belgeleri 

sergisi, 6 Haziran'da Bulgaris-
tan Arşivleri Sergi Salonu'nda 
açılacak.

Sergide, Cumhurbaşkanlığı 

Devlet Arşivlerinde muhafaza 
edilen, Mustafa Kemal Paşa'nın 
askeri ataşe olarak 1913-1915 
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Bulgaristan Türklerinin 'zorunlu 
göçü'nün üzerinden 33 yıl geçti

Trakya Ünivers i tes i 
Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bülent Yıldırım, 
Bulgaristan'da 1984-1989 
yılları arasında Türklere 
yönelik uygulanan asimi-
lasyon politikasının ar-
dından yaklaşık 350 bin 
Türkün göçe zorlandığını 
hatırlattı.

Göç tarihi üzerine ça-
lışmalar yapan Doç. Dr. 
Yıldırım, AA muhabirine, 
1984'te başlayan süreç-
te 33 yıl önce "büyük 
göçe" zorlanan Bulgaris-
tan Türklerinin o dönem 
büyük acılar yaşadığını 
söyledi.

Bulgaristan'daki Türk 
varlığının çok uzun yıllara 
dayandığını anlatan Yıldı-
rım, 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı'nın ardından 
Bulgaristan'ın idaresinin 
Osmanlı'nın elinden çık-
tığını ve Türklerin ülkede 
azınlık durumuna düştü-
ğünü anımsattı.

Yıldırım, Bulgaristan 
Türklerinin farklı dönem-
lerde çeşitli baskılara 
maruz kaldığını, Komü-
nist Parti döneminde asi-
milasyon politikalarının 
sertleştiğini ifade etti.

Gösterilerde halkın 

üzerine ateş açıldı
Komün is t  Par t i ' n in 

1984'ün Aralık ayında 
"Yeniden Doğuş" adını 
verdikleri bir program 
başlattıklarını aktaran Yıl-
dırım, şöyle konuştu:

"Bu program Türkleri 
kültürel yönden tamamen 
asimile etmeye dönük bir 
uygulamaydı. Türklerin 
isimlerinin zorla değişti-
rilmesi, sünnetin yasak-
lanması ve her türlü dini 

vecibelerinin engellenme-
si gibi durumları içeren 
aslında tam bir kültürel 
soykırım denemeseydi. 
Bu uygulamalar çok bü-
yük sıkıntılara yol açtı. 24 
Aralık 1984'te Türkler ilk 
defa Kırcaali'nin Sütkesiği 
mevkisinde barışçıl bir yü-
rüyüş gerçekleştiriyorlar. 
Bu ilk gösteride totaliter 
rejimin güvenlik güçleri 
havaya ateş açıyor ancak 
iki gün sonraki gösteride 

insanların üzerine ateş 
açılıyor. Hepimizin bildiği 
Türkan bebek, henüz 17 
aylıkken annesinin kuca-
ğında şehit oluyor. Aynı 
gün ve ertesi günkü gös-
terilerde halkın üzerine 
ateş açılıyor ve şehitleri-
miz oluyor."

1989'da büyük gösteri-
ler yapıldı

Yıldırım, süreç içinde 
baskı ve şiddet politika-
larının arttığına, Bulgaris-

tan Türklerinin yaşadık-
larından kurtulmak için 
1989'un Mayıs ayında 
daha büyük gösteriler ter-
tip ettiğine dikkati çekti.
Şumnu ve Silistre böl-

gelerinde başlayan gös-
terilerin ülkenin pek çok 
noktasına yayıldığını ifa-
de eden Yıldırım, "Bulgar 
totaliter güçleri bu göste-
rilerle başa çıkamayaca-
ğını düşünüyor ve Türk 
azınlığı sınır dışı etmek 
için harekete geçiyor. Bu 
gösterilerde yine sayısı 
tespit edilebilen 8 şehidi-
miz oluyor. Sınır dışı uy-
gulamaları kapsamında 2 
Haziran 1989'dan 1990 
yılının Mayıs ayına kadar 
vizeli ve vizesiz toplam 
345 bin 960 kişi ana va-
tan Türkiye'ye göç etmek 
zorunda bırakılıyor." diye 
konuştu.
Yı l d ı r ı m ,  z o r u n l u 

göç olayının "sürgün" 
diye tanımlanabilece-
ğini, Bulgar istan'dan 
Türkiye'ye zorunlu göçün 
2. Dünya Savaşı'ndan 
sonra Avrupa'da görülen 
en büyük göç hareketi ol-
duğunu belirtti.
Türkiye kapılarını soy-

daşlarına açtı

Yıldırım, Bulgaristan'dan 
sınır dışı edilen Türklerin 
birçok eşyasını geride 
bırakarak ana vatana 
geldiğini ve Türkiye'nin 
soydaşlarına kapılarını 
açtığını hatırlatarak, şun-
ları kaydetti:

"İlk başta Belene'de ya 
da diğer hapishanelerde 
yatan Türk aydınlardan 
başlayarak 'şu kadar süre 
içerisinde Bulgaristan'ı 
terk edeceksiniz' diye sı-
nır dışı etmeye başlıyor-
lar. Bu, halka da yayılıyor, 
belli bir süre verilerek 
zorla ülkeden çıkartılıyor-
lar. Bu insanlar eşyalarını 
dahi yanına alamıyorlar, 
bir valizle ülkeyi terk et-
mek zorunda kalıyorlar. 
Türkiye'ye gelen Bulgaris-
tan Türkleri Trakya, Bursa 
ve İzmir gibi batı bölgele-
re yerleşiyor. Gelen nü-
fusun en az lise mezunu, 
meslek lisesi mezunu ve 
üniversite mezunu olma-
ları dolayısıyla iş bulma-
ları ve topluma entegre 
olmaları zor olmuyor. Bu 
arada Türkiye de soydaş-
larına birçok destek sağlı-
yor ve bu süreç bu şekilde 
tamamlanmış oluyor."AA

Atatürk'ün Sofya günlerine ait tarihi belgeler sergilenecek
1. sayfadan devam

yıllarında Sofya'da görev 
yaptığı 15 aylık döneme 
ait 24 belge yer alıyor. 
Belgelerde Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa'nın 
asker i biyograf isi ve 
Sofya'dan kaleme aldığı 
raporlar öne çıkıyor.

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
Devlet Arşivleri Başkanı 
Uğur Ünal, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
Mustafa Kemal Paşa'nın, 
işgal ordularına karşı bir-
likte çarpıştığı diğer silah 
arkadaşları gibi uzun ve 
maceralı bir askeri geç-
mişi olduğunu belirterek, 
"Mustafa Kemal Paşa'nın 
askeri geçmişinin iyi bilin-
mesi, 19'uncu yüzyıldan 
20'inci yüzyıla geçişte 
yaşanan olaylar zincirinin 
daha iyi anlaşılıp yorum-
lanmasında mihenk taşla-
rından birini teşkil etmek-
tedir." dedi.

Birinci Dünya Savaşın-
dan sonra Osmanlı Dev-
leti ile Bulgaristan, Yuna-
nistan, Sırbistan, Karadağ 
ve Romanya'nın karıştığı 
Balkan Savaşlar ı 'nın 
yaşandığını anımsatan 
Ünal, Osmanlı Devleti 

ile Bulgaristan arasında 
savaş sonrası 29 Eylül 
1913'te yapılan İstanbul 
Barış Anlaşması'ndan 
sonra oluşan yeni siyasi 

dengeler çerçevesinde, 
Sofya Büyükelçiliği'ne Ali 
Fethi Okyar, askeri ataşe-
liğe ise 27 Ekim 1913'te 
Kurmay Binbaşı Mustafa 
Kemal'in atandığını be-
lirtti.

"Belgelerden oluşan 
seçki, 15 aylık süreçte 
yazılan yüzlerce raporun 
kısa bir özeti mahiyetin-
dedir"

M u s t a f a  K e m a l ' i n 
Sofya'da görev yaptığı 

15 aylık sürede pek çok 
askeri, siyasi ve kültürel 
temaslarda bulunduğu-
nu, Avrupa ve Balkan 
Devlet ler i 'n in asker i, 

ekonomik ve demografik 
potansiyelini yakından 
tanıma ve inceleme fırsa-
tı edindiğini anlatan Ünal, 
şu bilgileri verdi:

"Söz konusu deneyim 
ve bilgileri askeri/siya-
si raporlara dönüştüren 
Mustafa Kemal, Osman-
lı başkenti İstanbul'a ve 
bağlı bulunduğu Harbiye 
Nezareti'ne sürekli bil-
gi akışı sağlamıştır. Bu 
yönüyle etkili bir askeri/

diplomatik misyon ifa et-
miştir. 'Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Sofya Günleri' 
isimli sergi işte bu askeri/
diplomatik misyonun ve 

zamanın ruhunun daha 
iyi anlaşılması maksa-
dıyla hazırlanmıştır. Sof-
ya Askeri Ataşesi Mus-
tafa Kemal' in Harbiye 
Nezareti'ne yazdığı ve 
bugün TC. Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı arşivlerinde 
mahfuz bulunan belgeler-
den oluşan seçki, 15 aylık 
süreçte yazılan yüzlerce 
raporun kısa bir özeti ma-
hiyetindedir."

Ünal, "Bulgarlarla Sırplar 
arasında yaşanan askeri 
gerilimin savaşa dönüş-
me ihtimaline karşı Os-
manlı Harbiyesi'nin aldığı 
önlemler doğrultusunda 
çeşitli delegasyonlarla 
Mustafa Kemal Paşa'nın 
yaptığı görüşmeler", "Har-
biye Nazırı Enver Paşa ta-
rafından Sırplar hakkında 
bilgi toplaması ve Bulgar 
ordusuyla iyi ilişkiler ge-
liştirmesi emri"nin de bel-
gelerde yer aldığına işaret 
ederek, şunları söyledi:

"Yine Balkan Savaşları 
sırasında Bulgar askeri 
birliklerinin hangi düzen-
de, hangi mıntıkalarda 
mevzilendiği ve nasıl bir 
organizasyon şemasına 
sahip olduğu da Mustafa 
Kemal tarafından detaylı 
bir şekilde raporlanmıştır. 
Ayrıca Bulgaristan'ın Ma-
kedonya üzerindeki po-
litikaları, Batı Trakya'da 
Osmanlı ordusunun va-
ziyet ve yerleşim planı, 
Bulgaristan'ın Sırbistan'a 
karşı seferberlik hazırlığı 
ve mevcut askeri potansi-
yeli de Mustafa Kemal'in 
raporlarına neredeyse 
günü gününe yansımıştır. 
Sofya Ataşemiliteri Mus-

tafa Kemal'in raporları, 
onun yalnızca cephede 
başarılı bir komutan ol-
manın ötesinde askeri 
diplomatik temaslar ko-
nusunda da ne kadar be-
cerikli olduğunun kanıtı 
niteliğindedir."

Bir kurmay subayın 
geliştirmesi gereken in-
sani, kültürel ilişkilerin 
sonraki dönemde elini 
nasıl güçlendirdiği, Mil-
li Mücadele ve Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin erken 
dönemlerinde yaşanan 
uluslararası gelişmelerde 
etkisini gösterdiğine de 
dikkati çeken Ünal, "Baş-
ta Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluşu 
sürecinde emeği geçen-
lerin, vatan topraklarını 
canla başla savunan in-
sanların ve yüzyılın hen-
gamesinde yitip giden her 
milletten her insanın anı-
sını saygıyla yad etmek 
bugünün insanının tarihi 
sorumluluğudur. Bu bağ-
lamda söz konusu belge-
lerin bugünün insanına ve 
aktörlerine söyleyecekleri 
çok şey vardır." diye ko-
nuştu. AA
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Kırcaali’de Gazeteci-Yazar Çifti Emel Balıkçı-
Mehmet Alev Kocamustafa İle Buluşma Etkinliği

Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneğinde gazeteci-
yazar çifti Emel Balıkçı-
Mehmet Alev Kocamus-
tafa ile Buluşma Etkinliği 
gerçekleştirildi. Katılımcı-
lardan gelen soruları da 
yanıtlayan eski ALEV Kül-
tür ve Edebiyat Dergisi’nin 
sahibi olan yazar çifti ile 
keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirildi.

En son çıkardıkları kitap-
lar hakkında bilgi veren 
araştırmacı, yazar, şair 
ve gazeteci Emel Balık-
çı, annesi Fatma Ocak 
Balıkçı’nın 80 yaşınday-
ken yazdığı 500 adet tür-
küden 400’ünün Türkçe, 
150’sinin ise Bulgarca 
olup bir kısmını içeren 
“Anamın Türküleri” adlı 
ilk kitabından sonra Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nde 
tanıtılan “Selçe-Stoma-
novo (Çelikli)” anı kitabı 
ve annesinin dil üzeri-
ne araştırmalarından da 
faydalanarak iki yıl önce 
Rodoplar’da Türkçe ve 
Pomakça ağızları üzeri-
ne “Rodop  Ağızları ”adlı 
kitabı bastırdıklarını an-
lattı. Türkiye İçişleri Ba-
kanlığı ve Bursa Balkan 
Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin 
(BAL-GÖÇ) yardımıyla 
“Evvelden Ezelden Bal-
kan Folklorumuz” adlı 
bir kitap da çıkardıkları-
nı belirten Emel Balıkçı, 
en son annesi ile birlikte 
yazdıkları “Rodoplar’ın 

Kader Yolları” adlı üç cilt-
lik romana değindi. Yazar, 
“Bunlar otobiyografik ya-
zılar ve notlar içeren çok 
değerli yazılar. Çünkü o 
yılların koşullarını, haya-
tını, hanımların hallerini, 
çocuk yetiştirmeyi, TKZS 
zamanında, ad değişimi 
sırasında yapılan baskı-
ları, demokrasi dönemini 
anlatan yazılardır” diye 
belirtti. 1972 yılında Sto-
manovo köyünde halkın 
adlarının Bulgar adlarla 
değiştirildiğini aktaran 
yazar, romanın 2. cildinde 
annesinin işlediği konula-
ra yakın konularda kendi 
anılarını anlattığını ve ço-
cukluk yıllarına, lise yılla-
rına kadar totaliter rejim 

döneminde hiç ummadığı-
mız bir yerden nasıl takip 
edildiğimize, 1974’de lise 
son sınıftayken, son okul 
gününde Türkçe konuştu-
ğu için yaşadığı sıkıntılara 
vb. anılarına yer verdiğini 
paylaştı.  Balıkçı, “O yüz-
den bir her şeyimizi, hele 
ben, annemize borçluyuz. 
Onun sayesinde kültürü-
müze, türkülerimize, Türk-
lüğümüze daha da sarıl-
dık” diye ifade etti. Eşi ile 
birlikte toplam 27 kitap çı-
kardıklarını kaydeden ya-
zar, kendisinin 14, eşinin 
ise 13 kitabı olduğunu, 45 
dergi sahibi olup 7 yıl der-
gi çıkardıklarını ve 18 şair 
ve yazarın kitap bastırma-
sına yardımcı olduklarını 

açıkladı.  Balıkçı, yaklaşık 
17 köyün tarihini anlattık-
ları Borino (Karabulak) il-
çesinin tarihini anlatan bir 
kitabın halihazırda baskı-
ya hazır olduğunu bildirdi.

Kitaplarının Türk Cum-
huriyetlerinde, üniversite-
lerde, sempozyumlarda, 
yurt dışında çıkan çeşitli 
dergilerde tanıtıldığını be-
lirten yazar çifti, Bulgaris-
tan Türk Edebiyatı’nı, Bul-
garistan Türklerinin tarihi-
ni ve kültürünü anlatmaya 
devam edeceklerini vur-
guladı. Yazarlarımız, “Biz 
bununla gurur duyuyo-
ruz, çünkü Bulgaristan’da 
Türk, Türk yazarı olduğu-
nu duyurduk. Bu bütün 
Bulgaristan Türklüğü için 

bir gururdur” dediler. 
Edebiyat hayatına gir-

mesinde,  Kırcaali’nin 
şehir olarak çok yeri ol-
duğunu belirten Kırcaalili 
araştırmacı yazar Meh-
met Alev Kocamustafa, 
yaratıcılık hayatı konu-
sunda önemli yeri olan 
Nov Jivot gazetesinden 
“Bulgarım” diye yazı yaz-
madığı için nasıl kovul-
duğunu anlattı. Yazar, 
“Ömer Lütfi Türk Kültür 
Derneği kütüphanesinin 
benim edebiyat alanına 
geçmemde ayrıca katkısı 
var. Eğer ananelerimizi, 
geleneklerimizi dimdik 
ayakta tutmaya çalışan bir 
enstitü varsa bu bölgede, 
yani Doğu Rodoplar’da, 
bu konuda Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nin birinci 
yerde olduğundan kesin-
likle eminim” diye belirtti.

Ev sahibi konumundaki 

derneğin müdürü Müzekki 
Ahmet, “Sizi takip ediyo-
ruz, sizlerle gurur duyuyo-
ruz. Yaptığınız işler paha 
biçilmez bir değerdedir” 
diye kaydetti.

Karamantsi (Karaman-
lar) 10 Mayıs Türk Kültür 
ve Sanat Derneği Baş-
kanı şair Bayram Kuşku, 
“Haskovo’da beni ben 
yapan Emel Hanım” diye-
rek mükemmel bir şekilde 
“Duşevni Povei” başlığı 
altında kitap olarak yayın-
lanan şiirlerinin Bulgarca 
çevirisi için Emel Balıkçı 
’ya teşekkür ederek bu 
kitabın kendisini Bulgar-
lar arasında gururlandır-
dığını, şahlandırdığını 
ifade etti. Kuşku, “Beni 
şair yapan da Ömer Lüt-
fi Türk Kültür Derneği’dir. 
İlk adımları buradan attık” 
dedi.

         Resmiye MÜMÜN

Ardino'nun genç basketbol takımı, Nilüfer 20. 
Uluslararası Spor Şenlikleri’nde Bulgaristan’ı temsil etti

Ardino'nun (Eğridere) 
genç basketbol takı-
mı, Türkiye'de 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı vesile-
siyle Ardino’nun kardeş 
şehri Bursa Nilüfer’de 
düzenlenen geleneksel 
Nilüfer 20. Uluslararası 
Spor Şenlikleri’ne katıl-
dı. Katılım için davetiye 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem'den geldi. 
20 Nisan - 20 Mayıs ta-
rihleri arasında gerçek-
leşen spor etkinliği, 22 
farklı disiplinde yarışan 
20 000'den fazla katılım-
cıyı bir araya getirdi.

Basketbol turnuvasında 
Türkiye, Bulgaristan, Al-
manya, Romanya, Koso-
va ve Bosna-Hersek'ten 
sekiz takım katıldı. Ardi-
nolu genç basketbolcular 
çekişmeli geçen maçların 
ardından nihai sıralamada 
beşinci oldular. Turnuva-
nın birincisi ev sahibi Nilü-
fer Belediyesi takımı olur-

ken ikinciliği Kosova’dan 
Peya takımı, üçüncülüğü 
ise Almanya'dan Hanau 
takımı aldı. Tüm takımlar, 
bizzat Nilüfer Belediye 

Başkanı Turgay Erdem 
tarafından takdim edilen 
madalyalarla ödüllendi-
rildi.

Ardino Belediye Başka-
nı Müh. İzzet Şaban, genç 

basketbol takımını turnu-
vada gösterdiği başarılı 
performansından dolayı 
tebrik etti.

Nilüfer 20. Uluslararası 

Spor Şenlikleri’ne katılan 
Ardino heyetine başkanlık 
eden Mümün Cila, sıcak 
karşılama, samimiyet ve 
misafirperverlik için ev sa-
hiplerine içten teşekkürle-

rini dile getirdi. Cila, ayrı-
ca gösterdikleri çabalar 
ve Bulgaristan'ı ve daha 
küçük çapta Ardino'yu 
turnuvada onurlu bir şe-

kilde temsil ettikleri için 
basketbol takımında yer 
alan sporcuların yanı sıra 
belediye başkanına da te-
şekkür etti.

               Güner ŞÜKRÜ

Yedinci sınıf öğrencisi Mutluhan 
Mehmedali, bir günlüğüne 
Cebel Belediye Başkanı oldu
Cebel (Şeyhcuma) Belediyesinin yönetimi, bir ye-

dinci sınıf öğrencisi tarafından devralındı. Mutluhan 
Mehmedali, bir gün boyunca Belediye Başkanlığı, 
sınıf arkadaşı Sezer Ömer ve 10. sınıf öğrencisi 
Mert Hasan ise Belediye Başkan Yardımcılığı gö-
revini yerine getirdiler. Öğrenci olan Meltem Sü-
leyman ise Belediye Genel Sekreterliği görevini 
üstlendi.

Çocuklar, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali'nin 
rehberliğinde görevlerinde fazlasıyla başarılı oldu. 
Belediye Başkanı, öğrencileri Avrupa Günü müna-

sebetiyle yapılan bir girişimin parçası olarak kabul 
etti.

“Yeni Belediye Başkanı” Mutluhan Mehmedali, 
ekibiyle yaptığı bir çalışma toplantısında, “Covid-19 
pandemisi nedeniyle iki yıllık kısıtlamaların ardın-
dan yurt içi ve yurt dışındaki tüm Cebelli hemşehri-
lerimizle tekrar meydanda bir araya gelme ve kasa-
bamızın gününü birlikte kutlama fırsatımız var. Ön 
hazırlıkların büyük bir kısmı bitti, ancak işin en zor 
tarafı bizi bekliyor. Etkinliklerin fiili organizasyonu, 
bu yüzden ekibin her üyesini tüm Cebellilerin ve 
misafirlerimizin keyifli vakitler geçirmelerini sağla-
mak için her türlü çabayı göstermeye çağırıyorum” 
diye konuştu.  

Etkili bir şekilde geçen gün, Hristo Botev Lisesi 
öğrencileri üzerinde unutulmaz izler bıraktı. Hep-
si, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali'yi ilçede ya-
şanan güzel gelişmelerden dolayı tebrik ederek, 
Cebel'i gerçek bir Avrupa şehrine dönüştürmek 
için yorulmak bilmeyen azmi ile çalışmaya devam 
etmesi temennisinde bulundu.
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Bulgaristan'da geçmişte Türk ve Müslümanlara 
yönelik asimilasyon girişimleri acıyla hatırlanıyor
Bulgaristan'da 1989 

yılında kansız darbey-
le sona eren komünizm 
döneminin sonunda Türk 
ve Müslüman azınlığına 
karşı yürütülen asimilas-
yon kampanyasının kanlı 
izleri halen unutulmuyor.
E s k i  S o v y e t l e r 

Birliği'nin (SSCB) Kızıl 
Ordusu'nun 1944 yılında 
Bulgaristan'ı işgal ede-
rek getirdiği 45 yıllık ko-
münist rejim, isimlerini, 
inançlarını, ibadetlerini, 
örf ve adetlerini yasak-
ladığı Türk ve Müslü-
manları asimile etmeye 
çalışırken kendi sonunu 
belirledi.
Ülkede 33 yıl önce Türk 

ve Müslümanlara yaşatı-
lan baskı ve zulmün açtı-
ğı yara hala kapanmıyor. 
Devrik Diktatör Todor 
Jivkov'un Moskova'ya 
yaranmak üzere giriştiği 
"Soya Doğuş" politikası, 
Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslümanların onurunu 
ve cesaretini kıramamış, 
diktatörün devrilmesiyle 
sonuçlanmıştı.
Türk ve Müslümanların 

Bulgaristan'da rejime 
karşı barışçıl direnişleri-
ne ordu ve polisin kanlı 
müdahalesinin üzerin-
den 33 yıl geçti. Direni-
şinde çok sayıda kurban 
veren, zorla Türkiye'ye 
gönderilen yüz binlerce 
insanın yüreğinde açılan 
yara ise hala tazeliğini 
koruyor.
Bugün 4'lü iktidar ko-

alisyonunun üyesi ko-
münist kökenli Bulgaris-
tan Sosyalist Partisinin 
(BSP), 32 yıllık çok par-
tili demokratik dönem-
de sürekli siyasette kilit 
rol oynaması nedeniyle 
asimilasyon kampanya-
sının suçluları hala ceza 
almadı.
Bulgaristan'daki de-

mokrasinin nöbetçileri
Bulgaristan'da komü-

nizm döneminin meza-
rını kazan Türk ve Müs-
lümanların direnişlerini 
anlatan muhalefetteki 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Par tisi 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, bu direnişi, 
"Bulgaristan'a demok-
rasiyi getiren Türk ve 
Müslümanlar, demokra-
siyi savunma nöbetine 
devam ediyor." sözleriyle 
değerlendirdi.
B u n d a n  3 3  y ı l 

önce Mayıs 1989'da 
Bulgaristan'ın kuzeydo-
ğusunda Kaolinovo Be-

lediyesine bağlı Pristoe 
köyünde özgürlükçü ve 
silahsız barışçıl protesto-
ların başladığını hatırla-
tan Karadayı, Bulgar ko-
münistlerin asimilasyon 
girişimlerinin, 1964'te, 
1971-1973 yıllarında, 

1982 'de, 1984-1985 
döneminde yapıldığını, 
zulümlerin 1989 yılında 
zirveye ulaştığını anlattı.
Karadayı, "1985 yılında 

Bulgaristan'da HÖH'ün 
bugünkü Fahri Başkanı 
Ahmet Doğan'ın lider-
liğinde Türk ve Müslü-
manların direnişi için 
gizli bir örgüt kuruldu. 
Maalesef 200 kişilik bu 
gizli örgütünün liderleri 
olan 32 kişi tutuklanıp 
hapse atıldı. Ancak on-
lar mücadeleyi hapisten 
de devam ettiler ve 1989 
yılında Bulgaristan'ın 
kuzeydoğusunda başla-
yan ilk protestoları onlar 
hazırladı. Bu protestolar, 
Bulgaristan'ın komünist 
rejimini devirdi, ülkeye 
demokrasiyi ve özgürlü-
ğü getirdiler." dedi.
Bulgaristan demokra-

sisinin kahramanları
Mustafa Karadayı, o dö-

nem şehit olan Türklerin, 
siyasi mağdurların, Bul-
garistan demokrasisinin 
kahramanları olduğunu 
vurgulayarak "İsimlerini, 
Bulgaristan demokrasi-
sinin temellerinde bırak-
tılar. Şehitlerimize Allah 
rahmet eylesin. Mekan-
ları cennet olsun. Gazi-
lerimizden de Allah razı 
olsun." diye konuştu.
Bulgaristan'da demok-

rasi sürecinde 32 yıl-
dır kilit rol oynayan ve 
üyelerinin çoğunluğunu 
Türk ve Müslümanların 
oluşturduğu, bugün mu-
halefette olan HÖH'ün 
1990 yılında kurulduğu-

nu hatırlatan Karadayı, 
"Hala HÖH bayrağı al-
tında bir birliğimiz, bir 
gücümüz var. 1990 yılın-
dan bu yana sayın Ah-
met Doğan'n sayesinde, 
Bulgaristan'da 'birlik si-
yaseti' olarak kavramlaş-

tırdığımız bir politika yü-
rütüyoruz. Farklı oldukla-
rı için öz kimliğini savu-
nurken zorluk çekenlere 
destek veriyoruz. Böyle 
bir birliktelik içinde hep 
beraber 'Bulgaristan'ın 
geleceğini inşa edelim' 
diyoruz. Biz, demokrasi 
yolunda 33 yıl yürüdük, 
Bulgaristan'da demokra-
siyi koruduk, nöbetimize 
de devam edeceğiz. Si-
yasi felsefemiz barış ve 
birliktir. Misyonumuz da 
Bulgaristan'ın bütünlüğü 
korumak ve bu ülkede 
eşit haklarla yaşamaktır." 
ifadelerini kullandı.
Bulgaristan tarihinde 

kapanmayan kara say-
fa
1944 yılında iktidara 

gelen komünistler, Bul-
garistan'daki Makedon, 
Karakaçan, Roman azın-
lıkları asimile etmeye 
başlarken, en acımasız 
politikayı Türk ve Müslü-
manlara karşı uyguladı.
Bulgaristan'ın kuzeydo-

ğusunda Kaolinovo böl-
gesinde 30 bin kişinin 
katılımıyla 19-27 Mayıs 
1989 tarihlerinde "Mayıs 
Olayları" ile rejime karşı 
direniş hareketi başladı. 
Barışçıl ve silahsız pro-
testoculara, Bulgar milis-
lerin ateş açması sonucu 
9 kişi öldü, yüzlerce gös-
terici gözaltına alındı.
Diktatör J ivkov, 29 

Mayıs'ta Bulgar Ulusal 
Televizyonunda yayın-
lanan konuşmasında, 
Türkiye'den sınırlarını 
açmasını, Bulgaristan'da 

"istenmeyen kişi" ilan 
edilen binlerce Türk ve 
Müslümanı kabul etme-
sini istedi.
Türkiye'nin kapılarını 

açması sonucu Bulga-
ristan'daki malın mülkü-
nü bırakan ve isimlerini 

Bulgar adlarıyla değiştir-
meyi reddeden 400 bine 
yakın Müslüman, ailele-
riyle göç etti.
O  d ö n e m d e  n ü -

fusu 8 mi lyon olan 
Bulgaristan'da kalan 850 
bini aşkın Müslümanın 
isimleri ise zorla değiş-
tirildi.
"Hasan, İvan olmaz"
Direnişlerinde "Hasan, 

İvan olamaz" sloganını 
benimseyen Bulgaris-
tan'daki Müslümanlar, 
1991 yılında yaşananla-
rın sorumlularına dava 
açtı.
Hala süren davada 

eski diktatör Jivkov, eski 
İçişleri Bakanı Dimitar 
Stoyanov, eski Dışişleri 
Bakanı Petar Mladenov 
ve eski Başbakan Geor-
gi Atanasov sanık göste-
rildi. Bugün bu sanıkların 
hiçbiri hayatta değil.
Bulgaristan'ın yakın 

tarihinde en karanlık 
sayfaları yazan Rusya 
yanlısı komünistler, asi-
milasyon kampanyası-
nın kurbanlarının hak-
larını aradığı davasının 
ilerlemesine engeller 
getiriyor. Komünist geç-
mişiyle övünen BSP, 
tarihte binlerce masum 
insanın ölümüne neden 

olan vahşet nedeniyle 
pişmanlık duyulduğuna 
dair bugüne kadar her-
hangi bir açıklama yap-
madı.
Davayla ilgili Türkiye 

başta olmak üzere çeşitli 
ülkelere göç eden 130'u 
aşkın görgü tanığının 
ifadelerinin alınmasını 
istenmiş, ancak bazı ta-
nıkların bulunamaması 
nedeniyle dava süreci 
uzamıştı.
Ana dava kapsamın-

da farklı iddialarla bazı 
sanıklar, açtıkları küçük 
çaplı tazminat davalarını 
kazanmıştı.
11 Ocak 2012 tarihinde 

Bulgaristan parlamen-
tosunun kabul ettiği bir 
bildiride milletvekilleri, 
"1989 yılında 360 bini 
aşkın Bulgaristan vatan-
daşının sınır dışı edilme-
sini 'etnik temizlik girişi-
mi' olarak tanımlıyoruz." 
ifadesini kullanmıştı.
Komünistlerin zulümleri 

sonucu hayatları kararan 
binlerce kişi ülkede hala 
adaletin yerini bulmasını 
bekliyor.

Hasan Azis, 24 Mayıs dolayısıyla başarılıeğitim, 
kültür ve sanat emektarlarını ödüllendirdi

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
24 Mayıs Aziz Kiril ve 
Metodiy Kardeşler, Bulgar 
Alfabesi, Eğitim ve Kültü-

rü ile Slav Yazısı Günü 
dolayısıyla Kırcaali Otel 
Restoranında düzenle-
nen resepsiyonda başarılı 
toplam 45 öğretmen, okul 
ve anaokulu müdürü, ga-
zeteci, kültür emektarı, 
tiyatro oyuncusu ve res-
samı ödüllendirdi.

Ödüllendirilenler arasın-
da Kırcaali Belediye Rad-
yosu Genel Yayın Yönet-
meni Maria Stefanova da 
yer alıyor. Kendisine bu 

ödül, uzun yıllardır Kırca-
ali ilçesinin sorunlarını, 
başarılarını ve gelişim 
perspektiflerini yansıttığı 
için verildi.

Ödüllendirilen tiyatro 
oyuncuları arasında bu 
yıl sahne hayatının 40. 
yılını kutlayan Borislav 
Hristov da yerini almıştı. 
Tiyatrodaki rollerinin yanı 
sıra şehirde yapılan tüm 
kutlama programlarının 
sunuculuğunu da yapan 
Hristov, palyaço Roko 
Koko ve Noel Baba rolle-
riyle Kırcaali çocuklarının 
gözdesi.  Maksim Gorki 
Anaokulu ekibi de ödül-
lendirildi.

Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, iyi gün-
de ve kötü günde ortak 
sanat eseri yaratma ça-
balarından dolayı başarılı 

eğitim kültür sanat emek-
tarlarına teşekkür etti. 
Müh. Azis, yaptığı konuş-
mada “Maneviyata ada-
dığınız yıllar ve seçtiğiniz 
hayattaki misyonunuz için 
hepinize teşekkür etmek 
isterim. Sizin misyonunu-
zun ise güçlü kişiliğe sa-
hip insanlar yetiştirmekle 
ilgisi var. Çünkü eninde 
sonunda verdiğimiz emek 
çocuklarımızın kişilikleri-
ne yansır” dedi.
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Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri 
yaşadıklarını hafızalarından silemiyor

Bulgaristan'dan ailesiy-
le göç eden Adnan Ço-
lak, "Allah kimseye böyle 
dönemler yaşatmasın. 
Biz bu acıları yaşadık. 
Bütün aile büyüklerimin 
yaşananlar karşısında 
gözyaşlarını tutamadığı-
nı gördüm, hep beraber 
ağladık." dedi.
Bulgaristan'ın 1984-

1989 yıllarında Türklere 
uyguladığı asimilasyon 
politikasından kaçarak 
Türkiye'ye sığınan Bulga-
ristan Türkleri, yaşadık-
ları acıları ve korku dolu 
anları unutamıyor.
Ailesiyle Bulgaristan'ın 

Silistre kentinde yaşayan 
Adnan Çolak, "zorunlu 
göç" esnasında trenle 
Türkiye'ye ulaşarak, daha 
önceki göç hareketlerin-
de Edirne'ye yerleşen ak-
rabalarının yanına geldi. 
Çolak, Trakya Üniversite-
si Tekirdağ Ziraat Fakül-
tesinden mezun oldu.
Şumnu bö lges inde 

yaşayan Fatma Güçlü 
ise ailesiyle Türkiye'ye 
gelebilmek için aylarca 
bekledi. Edirne'ye akra-
balarının yanına gelen 
Güçlü, Trakya Üniversite-
si Mimarlık Fakültesinden 
mezun oldu.
Çolak ve Güçlü, 2000 

yılında evlendi. Adnan 
(51) ve Fatma Güçlü Ço-
lak (50) çifti, Türkiye'de 
mutlu bir hayat sürerken, 
Bulgaristan'da yaşadıkla-
rı acı günleri hafızaların-
dan silemiyor.
"Allah kimseye böyle 

dönemler yaşatmasın"
Trakya Üniversitesinde 

öğretim görevlisi olarak 
çalışan Adnan Çolak, 
Komünist Parti'nin özel-

likle 1984 yılından sonra 
Bulgaristan Türklerine 
yönelik baskılarını artır-
dığını ve ilk olarak isim 
değiştirmeye zorlandık-
larını söyledi.
Zor zamanlar yaşadık-

larını belirten Çolak, lise 

döneminde ötekileştirme 
ve baskılara maruz kaldı-
ğını dile getirdi.
Büyük üzüntüler ya-

şandığını anlatan Çolak, 
şunları kaydetti:
"Allah kimseye böyle 

dönemler yaşatmasın. 
Biz bu acıları yaşadık. 
Bütün aile büyüklerimin 
yaşananlar karşısında 
gözyaşlarını tutamadığı-
nı gördüm, hep beraber 
ağladık. Okulda çok faz-
la engel gördük. Örneğin 
aynı seviyede hatta daha 
yüksek seviyede olduğu-
muz halde Bulgar arka-
daşlarımıza daha yüksek 
notlar verdiler. Hep bizi 
bir şekilde baskıladılar, 
ezdiler."
Çolak, baskı ve zulüm 

politikalarına karşı gös-
teriler yapan Türklerin 
katledildiğini anımsattı.
İ le r leyen dönemde 

Türklerin zorunlu göçe 
tabi tutulduğunu anlatan 
Çolak, şöyle devam etti:
"Biz trenle geldik. Tren-

ler tıklım tıklım insan do-
luydu, tuvaletler bile do-
luydu. Oturacak hiçbir yer 
yoktu. Sınıra geldiğimiz-
de kontrol vardı. 18 ya-
şında vardık. Bizi indirip 
bekleme odasına aldılar, 
orada sorguya çektiler. 
Askerliğimizi yapmadı-
ğımızı ve gidemeyece-
ğimizi söylediler. O dö-
nemde askerlikten muaf 
olmak için ödediğimiz 
ücretin belgesini göster-
dik. Daha sonra saldılar 
ve Kapıkule'ye geldik. İlk 
etapta babam gelmemiş-
ti. Annem ve akrabaları-
mızla gelmiştik. Ayyıldızı 
gördükten sonra derin 
duygular yaşadık ve ilk 
olarak toprağımızı öptük. 
Güzel duygular yaşadık."

Askerlerin silah doğrult-
tuğu an travması oldu
Kentteki bir yapı f ir-

masında çalışan Fatma 
Güçlü Çolak ise o dönem 
Bulgaristan'da baskı, zu-
lüm ve asimilasyonun bir 
devlet politikası olduğu-

nu, zorunlu göç nede-
niyle 18 yaşında ailesiyle 
birlikte göç ettiğini anlattı.
Bulgar komşularıyla so-

runları olmadığını ancak 
komünist rejimin Türk-
lere dışlayıcı politikalar 
uyguladığını dile getiren 
Çolak, acı dolu günlerin 
yaşandığını söyledi.
Korku dolu zamanların 

hafızasından silinmedi-
ğini vurgulayan Çolak, 
şunları kaydetti:
"Çok yakın köyde göste-

riler olmuştu ve insanla-
rın üzerine ateş açılmış-
tı. Şehitlerimiz olmuştu. 
Babamın iş arkadaşı vu-
rulmuştu, şehit olmuştu. 
Yakın bir köyde akraba-
mızın düğününe gidiyor-
duk, askerler birden yo-

lumuzu kesti ve otobüsün 
etrafını sardı. Her an ateş 
edecekler gibi silahlarını 
bize doğrulttu. Bu bende 
travma kalmıştı, kabus-
larımda her zaman yer 
alıyor. Bu acılar yıllardır 
silinmedi."
Çolak, zorunlu göç dö-

neminde kendi otomobil-
leriyle çıkmak istedikleri 
için aylarca bekletildikle-
rini söyledi.
Evlerini ve eşyalarının 

büyük bölümünü geride 
bırakmak zorunda kal-

dıklarını aktaran Çolak, 
şunları kaydetti:
"Basit eşyalarımızı ilk 

olarak trenle yollamış-
tık. Daha sonra kendi 
aracımızla yola çıktık, 
günlerce sürdü. Araçları 
belli bir alanda toplayıp 
bekletip sonra salıyor-
lardı. Kapıkule'ye geldi-
ğimizde rahatlama geldi. 
Biz yıllarca anavatana 
göç etme hayaliyle büyü-
müştük ancak bu şekilde 
olması tabi ki acı oldu."

Mestanlı İlahiyat Lisesi bu yıl mezun 
olan öğrencileri törenle uğurladı

2022 yılında 24 öğrenci, 
Mestanlı İlahiyat Lisesin-
deki eğitimini başarılı bir 
şekilde tamamladı.
Törene katılan resmi 

konuklar arasında Baş-
müftü Yardımcısı Ahmed 
Hasan, Eğitim Daire-
si Başkanı Amir Feleti, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, Has-
kovo Müftüsü Erhan Re-
cep, Filibe Müftüsü Taner 
Veli, Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü Rektörü Dr. Ka-
dir Muhammed, Rektör 
Yardımcıları Dr. Abdul-
lah Trabzon ve Dr. Aydın 
Ömer, Mestanlı Belediye 
Başkan Yardımcısı ve 

Sekreteri ve çok sayıda 
misafir katıldı.
Törenin açılışı, İlahiyat 

Lisesi öğrencilerinden 
birinin Kur’ân-ı Kerîm 

tilâvetiyle başladı. Son-
rasında, İlahiyat Lisesi 
Müdürü Ahmed Bozov, 
Mestanlı Belediye Baş-
kan Yardımcısı, Yüksek 

İslam Enstitüsü Rektö-
rü ve Rektör yardımcısı, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
ve Başmüftü Yardımcısı 
selamlama konuşmaları 
yaptı.
Daha sonra mezun olan 

öğrencilerimiz kendileri 
hazırlayıp sunduğu prog-
ramı herkes beğeni ile 
izledi.
Son olarak hediye takdi-

mi yapıldı, Kırcaali Bölge 
Müftüsü de mezun olan 
öğrencilere hediye tak-
dim etti ve bundan son-
raki eğitim hayatlarında 
kendilerine başarılar di-
ledi.

Hükümet, avronun kabul edilmesine 
ilişkin operasyonel planı kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen 
Vasilev, Başbakanlık Konutu’nda basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada hükümetin ülkemizin para 
birimi olarak avronun kabul etmesine ilişkin ope-
rasyonel planı onayladığını bildirdi. Plan, 1 Ocak 
2024'ten itibaren ülkemizin Avrupa Birliği’nin (AB) 
resmi para birimi avroyu kullanmaya başlamasını 
öngörüyor.

Başbakan Kiril Petkov, kabine toplantısından 
önce yaptığı açıklamada kabul edecekleri planın 
Bulgaristan ve gelişimi için önemli bir başlangıç 
noktası oluşturacağını kaydetti.

Vasilev, “Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) 
Yasası’nda yapılacak bir değişiklik de dahil olmak 
üzere bir dizi yasal değişiklik yapılacak, yani süreç 
Meclis'te devam ediyor” dedi. Başbakan Yardımcı-
sı, bunun, 1 Ocak 2024'te avroyu kabul etmeye tek-
nik olarak hazır olmamız için bankalara ve devlet 
kurumlarına avronun tedavüle girmesi, para birimi-
nin dönüştürülmesi, Bulgar levası kredi ve mevduat 

hesaplarının avroya dönüştürülmesine ilişkin plan 
kabul etmeleri için son tarihler belirleyen ve görev-
ler veren bir operasyonel plan olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, Bulgaristan'ın sabit bir 
leva-avro döviz kuruna sahip olması nedeniyle 
Bulgaristan'ın Para Kurulu aracılığıyla avroyu fiilen 
kabul ettiğini hatırlattı.

Vasilev, “Plan, Temmuz 2021'den itibaren halka 
açık olarak yayındı. Bazı tüccarların para çevirisin-
den kaynaklanan fiyatları artıramaması için avro-
nun tedavüle girmesinden üç ay önce ve bundan 
dokuz ay sonra fiyatların hem BGN hem de EUR 
olarak belirlenmesi planlanmaktadır” diye anım-
sattı.

Başbakan Yardımcısı, “Avro, mevcut sabit döviz 
kuru üzerinden kabul edilecek. Tüccarların bir ay 
boyunca her iki para biriminde de olacak şekilde 
iki yazarkasa kullanması bekleniyor”.

Bundan önce koalisyon hükümet ortağı Böyle Bir 
Halk Var (İTN) partisi, gerekli planların hazırlan-
madığı gerekçesiyle planın kabul edilmesine karşı 
çıktı.
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Ardino’da 24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü Günü kutlandı
Ardino (Eğridere) ilçe 

merkezinde en parlak, 
en samimi, en milli Bul-
gar bayramı olan 24 Ma-
yıs Aziz Kiril ve Metodiy 
Kardeşler, Bulgar Alfabe-
si, Eğitim ve Kültürü ile 
Slav Yazısı Günü dola-
yısıyla kutlama programı 
düzenlendi. Öğrenciler, 
öğretmenler, anaokulla-
rından çocuklar, eğitim 
ve kültür emektarları ve 
vatandaşlar, Kiril (İslav) 
alfabesini yazan aziz 
Kiril ve Metodiy kardeş-
lerin hatırasına saygı 
göstermek için yenilenen 
kasaba meydanda yapı-
lan geleneksel kutlama 
etkinliğine katıldı.
Ardino Belediye Baş-

kanı Müh. İzzet Şaban, 
katılımcıların 24 Mayıs 
Aziz Kiril ve Metodiy 
Kardeşler, Bulgar Alfa-
besi, Eğitim ve Kültürü 
ile Slav Yazısı Günü'nü 
kutladı. Belediye Başka-
nı, yaptığı konuşmada 24 
Mayıs'ın güneşin ruhlar-
da parladığı ve vatanın 

mavi ve huzurlu gökyüzü 
altında dünyayı güzellik 
kurtaracak fikriyle birleş-
tiği insanların yaşadığı 
en güzel Bulgar bayra-
mı olduğunu kaydetti. 
Müh. Şaban, “Yeniden 
Doğuş döneminden beri 
Selanikli iki kardeşin ha-
tırasına saygı gösterilen 

bu günde bilgiye, dile ve 
maneviyata saygı göste-
rilmesi çağrısı yapılmıştır. 
Bu bayramın derin hü-
manist içeriği ve manevi 
zenginliği, onu tüm dün-
yada eşsiz benzersiz kılı-
yor. Çok az ulusun güzel-
liği, kültür ve eğitimi yü-
celten böyle bir bayramı 

var. Bu günde her birimiz 
gittiğimiz okullara,  çiçek 
ve sevgilerimizi sunarak 
sevgili öğretmenlerimize 
şükranlarımızı sunarız. 
Tam donanımlı bireyler 
ve iyi vatandaşlar olmak 
için onların bize verdikle-
rine hak ettiği değeri veri-
riz” diye altını çizdi.

İlçedeki tüm okul mü-
dürleri ve öğretmenlerin, 
okul dışı eğitim faaliyeti 
yürüten eğitimcilerin, öğ-
rencilerin ve velilerinin, 
halk kültür evleri çalışan-
larının ve spor emektar-
larının 24 Mayıs Aziz Ki-
ril ve Metodiy Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Yazısı 
Günü'nü canıgönülden 
tebrik eden Belediye 
Başkanı, “Bu bayramın 
hepimizi birleştirmesini, 
Bulgar eğitim ve kültürü-
nün Avrupa medeniyeti-
nin bir parçası olmasın-
dan dolayı bizlere gurur 
duygusu ve özgüven aşıl-
masını temenni ederim” 
diye sözlerini tamamladı.
Kutlama bir konser-

le devam etti. Konser 
programında Damla 
Yordanova'nın yönet-
menliğindeki Rodopska 
İskra (Rodop Kıvılcımı) 
Halk Kültür Evi'nin çatısı 
altındaki Slaveyçe Çocuk 
Vokal Grubu, Slıntse ve 
Breziçka Anaokullarına 

giden minikler, Müzey-
yen Turan’ın yönetmen-
liğindeki Zvınçe Çocuk 
Vokal Grubu, Belediye 
Çocuk Kompleksi (ODK) 
Kişisel Gelişim Destek 
Merkezinin bünyesinde-
ki Damla Yordanova ve 
Svetlana Karamfilova'nın 
yönetmenliğindeki çocuk 
dans grupları ve Sevda 
Kostadinova’nın reh-
berliğinde hazırladıkları 
programla Vasil Levski 
Lisesinin bünyesindeki 
ilkokul 3. sınıf öğrencileri 
sahne aldı.  
Konserin ardından Be-

lediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, 24 Mayıs 
Aziz Kiril ve Metodiy Kar-
deşler, Bulgar Alfabesi, 
Eğitim ve Kültürü ile Slav 
Yazısı Günü dolayısıyla 
Belediye Meclis toplantı 
salonunda ilçedeki tüm 
eğitim ve kültür emektar-
larına resepsiyon verdi. 
Başkan Şaban, kutlama 
resepsiyonunun neşe 
içerisinde geçmesini te-
menni etti.

Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri yaşadıklarını unutamıyor
Bulgaristan'ın 1984-

1989 yıllarında uygula-
dığı asimilasyon politika-
sından kaçan Bulgaristan 
Türkeri’nin yaşadığı acılar 
hafızalardaki tazeliğini 
koruyor.
O dönem yaklaşık 350 

bin Bulgaristan Türkünün 
göçe zorlanmasının üze-
rinden 33 yıl geçti.
B u l g a r i s t a n ' d a n 

Türkiye'ye göç eden ve 
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 
yaşayan 2 çocuk annesi, 
4 torun sahibi 81 yaşın-
daki Şükriye Yılmaz, AA 
muhabirine, Türkiye'ye 
göç ettiğinde 48 yaşında 
olduğunu söyledi.
Yılmaz, Bulgaristan'da 

zorunlu göçle ilgili baskı-
ların 1985 yılında başla-
dığını belirterek, 2003'te 
vefat eden eşinin ressam 
olduğunu, yaşadıkları ka-
sabada baskılara boyun 
eğmeyenlerin sürgüne 
götürüldüğünü kaydetti.
Eşinin de sürgüne götü-

rüldüğünü ve kendisinden 
45 gün haber alamadığını 
dile getiren Yılmaz, "Mil-
liyetçi insanları topladılar 
götürdüler. Öğretmen, 
mühendis, doktorlar var-
dı. Ne çileler çekmişler. 
Kanal kazdırmışlar, or-
man temizletmişler, ba-
zılarını dövmüşler. Rah-
metliyi de çok dövdüler. 
O da çok dayak yedi. 
Çocuğumu işten çıkardı-
lar, iş vermediler. Polisler, 
devamlı evin etrafında 
gece gündüz dolaşırlardı. 

Türkçe konuşmak yasak. 
Birbirimizin adlarına bir 
şeyler uydurduk, Bulgar 
adı söylememek için." 
ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin arkamız-

da olduğunu hep hisse-
derdik"
Eşinin, Bulgaristan'daki 

Türklerin yaşadıklarını, 
hem Türkiye'deki hem de 
Avrupa'daki televizyon 
kanallarına ulaştırmaya 
çalıştığını anlatan Yılmaz, 
Bulgaristan polisinin, bu 
nedenle evlerine birkaç 
kez baskın düzenlediğini 
ve evde verici aradığını 
söyledi.
Yılmaz, eşinin 45 gün-

lük sürgünün ardından 4 
sene Belene Kampı'nda 
kaldığını ifade ederek, 

şöyle devam etti:
"Eşimi Bulgar ismini 

kabul etmediği için tutuk-
ladılar. Türkiye aşığıydı. 
Eşim toplantılar yapardı, 
Türkiye sevdalısıydı. O 
yüzden onu tutukladılar. 
Ayda bir kere görmemize 
izin vardı. 4 yıl çalıştım, 

idare ettik. Okulda aşçıy-
dım. Zar zor idare ettik. 
1988 yılının aralık ayın-
da eşimi bıraktılar. Zaten 
1989 yılının mayıs ayın-
da Türkiye'ye göç geldi. 
Bizi sürgün edecekler 
ama bize hiçbir şey ver-
mediler. 3 bavulla geldik. 
Sabah trenle Viyana'ya 
gönderdiler. Viyana'da 2 
akşam kaldık. Sonra (Tur-
gut) Özal uçak gönderdi, 
aldı bizi. Uçaktan inen, 

zaten hemen yere yattı 
toprağı öpmeye. Ağladık. 
Nasıl söylesem? Anlatıla-
cak gibi değil o heyecan."
Yı lmaz,  i l k  e tapta 

Bursa'ya gittiklerini, daha 
sonra Kocaeli'ye yerleş-
tiklerini, bir hastanede 
temizlik görevlisi olarak 

işe başladığını belirterek, 
bir süre sonra düzenlerini 
kurduklarını anlattı.
Bulgaristan'da yaşadık-

ları baskıları hiç unutma-
dıklarını vurgulayan Yıl-
maz, "Yaşadıklarımız hep 
aklımızda. 2 kişi bir ara-
ya geldik mi çektiğimiz 
zahmetleri anlatıyoruz. 
Onlar unutulacak şeyler 
değil. Türkiye'nin tutu-
mu çok iyiydi. Türkiye'ye 
ayak bastığımızda, mut-

luluk, gözyaşı, heyecan, 
her şey vardı. Türkiye'nin 
arkamızda olduğunu hep 
hissederdik çünkü rad-
yoları dinlerdik. İzmir'de, 
İstanbul'da, Ankara'da 
yürüyüşler olurdu. Bir 
gün gelecek 'Türkiye bi-
zim arkamızda olacak.' 
derdik, oldu da." şeklinde 
konuştu.
"Bir sabah aniden 

baskın yaptılar köylere"
Ailesiyle 1989 yılında 

Türkiye'ye göç ederek, 
önce Adapazarı'na, daha 
sonra Ferizli ilçesine yer-
leşen 61 yaşındaki Ahmet 
Öztürk de Bulgaristan'ın 
Dobriç bölgesi Omurfakıh 
köyünde yaşarken göçe 
zorlandıklarını söyledi.
Asimilasyon başlama-

dan önce fabrikada ça-
lıştığını belirten Öztürk, 
"Bir sabah aniden baskın 
yaptılar köylere, asker ge-
tirdiler. Her gün bir aileyi 
muhtarlığa çağırıyorlar, 
önüne koyuyor listeyi 
'İsim seç.' diyor. Ne se-
çeceksin sen, adın zaten 
var ama mecbursun. Sen 
seçmezsen kendileri yaz-
dılar, durdular." dedi.
Öztürk, fabrikada çalı-

şırken Bulgar isimlerinin 
yaka kartlarına yazıldığı-
nı, Bulgar arkadaşlarının 
Türk ismi yerine dalga 
geçer gibi Bulgar ismini 
söylediğini dile getirerek, 
"Köyümüzün yarısı Türk, 
yarısı Bulgar'dı. Kreşten 
lise-üniversiteye kadar 
beraber okuyorsun. Asi-

milasyonlar başlayınca 
aşırı milliyetçiler vardı, 
onlar tarafından zorla-
malar oluyordu." diye ko-
nuştu.
Öztürk, dini vazifeleri 

yerine getirmede de zor-
luk çektiklerini söyledi. 
Muhtarlıklara çağrılarak 
pasaportlarının verildiği-
ni, 19 Ağustos 1989'da 
babası, annesi, kardeşi, 
eşi ve kızıyla köylerinden 
çıktıklarını anlatan Öz-
türk, bir gün sonra trenle 
Edirne'ye vardıklarını ve 
o gün de sınırların kapan-
dığını dile getirdi.
"Türkiye'den başka 

vatanımız yok"
Öztürk, Türkiye'ye ilk 

geldiklerinde zorluklar 
yaşadıklarını belirterek, 
"Allah'a şükür şu anda 
sıkıntımız yok ama ilk 
geldiğimiz zamanlar zor-
luk vardı. Bir köyden öbür 
köye gitsen zorluklar var, 
burada ülke değiştirmiş-
sin, illa ki zorluklar ya-
şadık. O anda zaten hiç 
düşünmüyorsun. Her 
şeyi bıraktık geldik. Hiç 
kimsenin gözü hiçbir şey 
görmedi çünkü vatan aşkı 
var." ifadelerini kullandı.
Kendilerine kapıları-

nı açtığı için Türkiye'ye 
teşekkür eden Öztürk, 
"Allah'a şükür Türkiye'ye 
geldik. Burası zaten bizim 
vatanımız. Türkiye'den 
başka vatanımız yok. 
Bundan daha güzel vatan 
göremiyoruz, bizim vata-
nımız burası." dedi. AA
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Bulgaristan ve Suudi Arabistan ekonomi, enerji 
ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacak

Dışişleri Bakanı Teo-
dora Gençovska, Suudi 
Arabistan Krallığı Dışiş-
leri Bakanı Prens Fey-
sal bin Farhan al Saud'u 
Dışişleri Bakanlığında 
kabul etti.
İki bakan, ikili görüş-

menin ardından ortak 
basın toplantısı dü-
zenledi. Gençovska, 
yaptığı açıklamada, 
“Suudi Arabistan Kral-
lığı, Bulgaristan'ın Orta 
Doğu'daki en önemli 
ortaklarından biridir. 
Belli bir kullanılmamış 
potansiyelin olduğu iki 
ülke arasındaki ekono-
mik iş birliği alanlarını 
genişletmek ve ticareti 
artırmak karşılıklı çıkarı-
mızadır” diye işaret etti.
Bakan Gençovska, 

“Nükleer enerji alanın-
daki bağlarımızı de-
rinleştirmek istiyoruz. 

Bulgaristan, hizmetten 
çıkarma ve radyoaktif 
atık yönetimi alanında 
hizmet ve uzman sağ-
lama kapasitesine sa-
hiptir. Ülkemiz, enerji 

uzmanlarının eğitimi 
için iyi geleneklere ve 
programlara sahiptir” 
diye belirtti.
Gençovska, “Suudi 

Arabistan ile bir diğer 

potansiyel iş birliği alanı 
savunma olup, özellikle 
yüksek teknoloji ve or-
tak tatbikatlara yönelik 
askeri ve teknik iş bir-
liğidir” diye sözlerine 

ekledi.
Mevkidaşı ile turizm 

alanındaki ilişkilerin ge-
lişimini de tartıştıklarını 
aktaran Bakan, “Bulga-
ristan, tatil köyleri, kap-
lıca turizmi ve kültürel 
ve tarihi destinasyon-
ları ile tüm yıl boyunca 
mükemmel bir tatil fır-
satı sunan popüler bir 
turizm merkezidir” dedi.
Gençovska, “Ülkemi-

zin doğal gaz ve petrol 
tedarikinde kaynak ve 
güzergah çeşitlendirme 
çabalarıyla ilgili olarak 
Ukrayna'daki savaşın 
sonuçlarının üstesinden 
gelmek için iş birliğini 
gözden geçirdik” diye 
kaydetti.

P r e n s  F e y s a l , 
Bulgaristan'ın askeri 
sektörde birçok fırsa-
tı olduğunu ve iki ül-
kenin bu alandaki iş 
birliğini derinleştirmek 
için çalışması gerek-
tiğini kaydetti. Ayrıca 
Gençovska'yı  Or ta 
Doğu bölgesindeki gü-
venlik düzeyi hakkın-
da bilgilendirdiğini de 
belirten Suudi Arabis-
tan Dışişleri Bakanı, 
“Yemen'de ateşkes için 
çalışıyoruz” diye işaret 
etti.
Prens Feysal’ın ifade-

sine göre, iki ülke özel 
sektörde de verimli bir 
şekilde iş birliği yapa-
bilir.

Prof. Dr. Müh. Pençev, Ardino'da yeraltı sularının 
hidrojeolojik incelenmesine ilişkin rapor tanıttı

Bulgaristan Yeraltı Sula-
rı Birliği (BAPV) Başkanı 
Prof. Dr. Müh. Pavel Pen-
çev, Ardino (Eğridere) 
Belediye Meclis toplan-
tısında ilçede derin son-
daj yoluyla sindirilebilir 
miktarda yeraltı suyunun 
aranması ve keşfedilmesi 
potansiyelini değerlendir-
mek için hidrojeolojik ça-
lışmalara ilişkin bir rapor 
tanıttı. Meclis salonunda 
yapılan rapor tanıtım top-
lantısında Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban, 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Necmi Mümünhocov da 
hazır bulundu.
Prof. Dr. Müh. Pençev, 

yerel meclis üyelerine 
bölgedeki jeolojik, tekto-
nik ve hidrojeolojik özel-
liklerin yanı sıra Ardino 
ilçesinde derin sirkülas-
yonlu yeraltı sularının 
tespiti potansiyelinin de-
ğerlendirilmesi hakkında 
bilgi verdi. Bilim insanı, 
Ardino Belediyesi yö-
netimiyle detaylı bir tar-
tışmanın ardından böl-
gedeki spesifik jeolojik, 
yapısal ve hidrojeolojik 
koşullardan yola çıkarak 
çeşitli yeraltı suyu nokta-
larının yeraltı suyu ara-
ma potansiyeli açısından 
saha araştırması ve hid-
rokimyasal incelenmesi 
için seçildiklerine dikkat 

çekti. İncelenen su nok-
taları, eski Ardino Maden 
Ocağı şaftı, Kroyaçevo 
(Terziköy) köyündeki 
kaptaj altına alınmamış 

doğal kaynak (göl), Lı-
cadere adlı yerde bulu-
nan çeşme, kaptaj altına 
alınan Ardino-1 pompa 
istasyonunun bulunduğu 
su kaynağı ve uzun süre 
önce imha edilen Lübov-
na Çeşma Maden Ocağı 
drenaj galerisi çıkışıdır.
Prof. Dr. Müh. Pençev, 

arşiv kaynaklarının detay-
lı incelenmesi, saha göz-
lemlerine ve yerel halkla 
yapılan anket sonuçları 
dikkate alınarak Ardino 
ilçesinde yüksek sıcak-
lıktaki termal suların tes-
pit potansiyelinin ihmal 
edilebilir düzeyde oldu-
ğunun kesin olarak tespit 

edildiğini vurguladı. Bilim 
insanı, bununla birlikte 
balneolojik ve rekreasyo-
nel amaçlar için bir kay-
nak olarak doğal maden 

suyunun şişelenmesi için 
bir kaynak olarak eko-
nomik çıkar olabilecek 
maden sularının keşfinin 
yanı sıra iyi bir kaliteye 
sahip içme su kaynakları 
keşfine ilişkin durumun 
böyle olmadığını açıklığa 
kavuşturdu.  
Prof. Dr. Müh. Pençev, 

“Bölgedeki jeolojik olu-
şumların renkli jeolojik 
yapısı ve aktif tektonik 
arıtımı, bölgesel tektonik 
bozukluklara bağlı derin 
sirkülasyona sahip çeşitli 
bileşimdeki yeraltı sula-
rının oluşumu için bir ön 
koşuldur. Rölyef ve iklim 
de bunun için elverişli 

faktörlerdir” dedi. Ardino 
Belediyesinin atması ge-
reken bir sonraki adım, 
Plovdiv (Filibe) Doğu Ege 

Bölgesi Hav-
zası Müdür-
lüğüne derin 
sondaj i le 
hidrojeolo -
jik inceleme 
ya p ı l m a s ı 
için gereken 
b e l g e l e r i 
sunmaktır.
Hidrojeolo-

jik araştırma 
için gerekli 
fonlar, çe -
şitl i ulusal 
ve Avrupa 
Birliği (AB) 
programları 
kapsamında 
sağlanabilir. 

Çalışma 6 ile 9 ay içinde 
tamamlanabilir.
Ardino Belediye Başka-

nı Müh.İzet Şaban, şahsı 
ve Belediye Meclisi adına 
Prof. Dr. Müh. Pençev’e 
yürütülen araştırma ve 
değerlendirmelerin yanı 
sıra iyi ortak çalışma 
için içten teşekkürlerini 
dile getirdi. Müh. Şaban, 
Ardino ilçesinin halkın 
kullanması ve ilçenin tu-
rizm destinasyonu olarak 
potansiyelini geliştirme-
si için kaliteli maden ve 
içme suyuna büyük ihti-
yacı olduğunu kaydetti.
            Güner ŞÜKRÜ

Çernooçene lisesi 2022 
mezunlarını uğurladı
Çernooçene (Yenipazar) köyündeki Hristo Smir-

nenski Lisesinde 24 Mayıs Aziz Kiril ve Metodiy 
Kardeşler, Bulgar Alfabesi, Eğitim ve Kültürü ile 
Slav Yazısı Günü kutlama programı kapsamında 
düzenlenen mezuniyet töreni ile bu yıl mezun olan 
öğrenciler çiçek, balon ve sevinç gözyaşlarıyla 
uğurlandı. 

Farklı uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarı 
göstermelerinden dolayı ödüllendirilen birçok lise 
mezunu bir sürü takdir belgesi ile okuldan ayrıldı.

Okul Müdürü İvan Stoykov ve okul yönetimi, 
gençlere kişisel emellerini gerçekleştirebilmeleri 
için sağlıklı, güçlü ve azimli olmalarını, yeni bilgiler 
edinmelerini ve her şeyden önce sağlık ve mutlu-
luk temenni ettiler.

24 Mayıs’ta Çernooçene Belediyesi, tam puanla 
mezun olmaları, okul hayatına aktif katılım gös-
termeleri, okulda başarı göstermelerinden dolayı 
ilçe merkezindeki Hristo Smirnenski Lisesinin bu 
yılki mezunları arasında yer alan 7 mezunu ödül-
lendirdi.

Yaşça daha küçük okul arkadaşları ve öğretmen-
leri 2022 mezunlarını tebrik ettiler. Lise mezunları 
gözyaşlarını gizleyemeyip birbirleri hakkında güzel 
sözler sarf ettiler ve birbirlerini unutmamaya söz 
verdiler. Öğretmenleri ve ailelerine yıllar boyunca 
verdikleri destek için teşekkür eden lise mezunları, 
başlarını gururla kaldırıp kararlı bir şekilde önün-
deki zorlukların üstesinden gelmeye hazır halde 
kendi yolunu tuttu.

24 Mayıs bayram günü Çernooçene ilçesindeki 
diğer okullar ve anaokullarında da bayram havası 
esiyordu.
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Kırcaali’de Düzenlenen Kültürler 
Buluşması Konseri’ne Büyük İlgi 

Kırcaali Kültür Evi salo-
nunda 25.05.2022 tarihinde 
Kırcaali'nin kardeş Mani-
sa Büyükşehir Belediyesi, 
OBASYA Turizm Geliştirme 
Kooperatifi, Kırcaali Bele-
diyesi ile Ömer Lütfi Kültür 
Derneğinin ortaklığıyla ger-
çekleştirilen “Kültür Sınır Ta-
nımaz” projesi kapsamında 
düzenlenen Kültürler Buluş-
ması Konseri büyük ilgi gör-
dü.  
Programa katılan resmi ko-

nuklar arasında Kırcaali Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, Manisa Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Mehmet 
Güzgülü, Obasya Turizm Ge-
liştirme Kooperatifi Başkanı 
Mustafa Pala, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Basri Eminefendi, 
Kırcaali Hıristiyan Cemaati 
Başkanı  Peder Petır Garena, 
Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Kırcaali İl Başkanı 
Resmi Murat, HÖH Kırcaali 
İlçe Başkanı Latif Rasim, Kır-
caali Belediye Meclis Başka-
nı Hüseyin Ahmet, Manisa 
Balkan Göçmenleri Derneği 
Başkanı Altan Hafızismailoğ-
lu, Kırcaali ilinden belediye 
başkanları ve belediye baş-
kan yardımcıları yer aldı.
Açılış konuşmasını yapan 

Obasya Turizm Geliştirme 
Kooperatifi Başkanı Mus-
tafa Pala, proje hakkında 
bilgi verdi. Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
uygulanan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Merkezi Finans ve 
İhale Birimi tarafından finan-
se edilen ve Türkiye ve AB 
Arasında Koruma ve Diyalog-
II (CCH-II) hibe programı 
kapsamında desteklenen 
proje kapsamında Manisa’da 
yapılan 700 metrekare bü-
yüklüğünde bir çadırda Ege 
Bölgesi illerinden temin edi-
len 19. yüzyıl kadın kıyafetleri 
ve Bulgaristan’ın değişik böl-
gelerinden kıyafetlerin sergi-
leneceği bir müze oluşturula-
cak. Yunus Emre’nin popüler 
“Gelin tanış olalım, işi kolay 
kılalım, sevelim sevilelim, 
dünya kimseye kalmaz” di-
zelerine atıfta bulunan Pala, 
üç gündür Kırcaali’de gittik-

leri her yerde sıcak, candan, 
dostça bir ilgi gördüklerini 
belirterek, başta Kırcaali Be-
lediye Başkanı olmak üzere 
tün ilgililere teşekkür etti. 

Sevgi, barış, birlik ve bera-
berlik mesajları veren Pala, 
Hz. Mevlana’nın “Dün dünde 
kaldı, bugün yeni şeyler söy-
lemek lazım” dizelerine de 
atıfta bulunarak, “Yeni şeyle-
ri sizlerle birlikte hep beraber 
söyleyeceğiz” dedi ve proje 
ortaklarına teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Bele-

diye Başkan Vekili Mehmet 
Güzgülü, selamlama konuş-
masında 5 asra dayanan, 
UNESCO İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Miras 
Listesi'ne dahil edilen Ulus-
lararası Manisa Mesir Ma-
cunu Festivali kapsamında 
Kırcaali Belediyesi ile kardeş 
şehir olma kararı aldıklarını 
ve 2019 yılında iki belediye 
arasında kardeş şehir proto-
kolü imzalandığını anımsatan 
Güzgülü, pandemi nedeniy-
le bir araya gelemediklerini 
belirtti. Manisa ile ilgili kısa 
bilgi veren Belediye Başkan 
Vekil’inin ifadesine göre, 30 
büyükşehir belediyesi için-
de 11.sırada bulunan, 1 450 
000 nüfusuyla, 17 ilçesiyle 
Türkiye’nin tarım ve sanayi 
konusunda göz bebeği konu-

munda şehirleri arasında yer 
almaktadır. İzmir’e 20 dakika 
veya yarım saatlik bir mesa-
fede olan Manisa, dünyaca 
ünlü sultani üzümünün baş-

kenti olup, sadece Türkiye’de 
değil dünyada da en önemli 
bir üzüm üretim merkezidir. 
Türkiye’nin önde gelen Orga-
nize Sanayi bölgelerinden bir 
tanesine sahip olan Manisa, 
Financial Times gazetesi ta-
rafından Avrupa’nın en iyi ve 
yatırım kenti seçildiği gibi bir 
araştırmaya göre, denizaşı-
rı ülkelerde dünyada yatırım 
yapılacak en iyi 10 bölgeden 
bir tanesi seçilmiştir. Bir tu-
rizm memleketi olan Manisa, 
mitolojik çağdan Lidyalılara, 
Saruhanoğulları Beyliği’nden 
Osmanlı’ya ve Cumhuriyete 
kadar önemli eserleri içinde 
barındırır. Türkiye’nin en faz-
la göç alan şehirleri arasında 
olan Manisa’ya Bulgaristan 
dahil Balkan ülkelerinden 
çok sayıda Türk göç etmiştir. 
Güzgülü, “Türklüğün, Türkiye 
ile sınırlı olmadığının bilincin-
de olan belediyeyiz. Dolayı-
sıyla Türk’ün nefes aldığı her 
toprak bizim için önemli” diye 
altını çizdi. Mustafa Pala ve 
projenin Bulgaristan’daki or-
takları Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Azis ve Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Müdü-

rü Müzekki Ahmet’e teşek-
kür eden Belediye Başkan 
Vekili, Bulgaristan folkloru 
ve halk oyunlarını tanıtmak 
üzere Bulgaristan heyetini 

19-24 Haziran tarihlerinde 
Manisa’da konuk etmekten 
mutluluk duyacaklarını ifade 
etti.
Daha sonra Manisa Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’ün Kırcaalilile-
re selamladığı video mesajı 
izlendi. Cengiz Ergün mesa-
jında, 2021 yılında başlayan 
bu güzel projenin  Kırcaali 
ile Manisa arasındaki dost-
luğu daha da pekiştireceği-
ne, unutulmaya yüz tutmuş 
folklorumuzun ve köy kültü-
rümüzün yaşatılmasına kat-
kı sağlayacağına, karşılıklı 
ziyaretlerin aradaki bağları 
güçlendireceğine yürekten 

inandığını belirtiyor. Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün, önemsediğini 
söylediği proje için Musta-
fa Pala, Manisa Büyükşe-
hir Belediyesi çalışanlarına, 
Dr. Müh. Azis ve Müzekki 
Ahmet’e teşekkür ediyor.
Yaptığı selamlama konuş-

masında projede ve konser 
programında emeği geçen 
herkese teşekkür eden Dr. 
Müh. Azis, bunun kardeş bir 
belediye ile başlattıkları AB 
destekli ilk yeni bir proje oldu-
ğunu belirtti. Belediye Baş-
kanı “Kültür Sınır Tanımaz” 
projesinin iki bölge halkının 
tanışıp kaynaşmasına katkı 
sağlayacağını ve Avrupa’nın 
hoşgörü başkenti olarak bi-
linen Kırcaali’ye yakışır bir 
proje olacağına inandığını 
söyledi.
Konserde sahne alan Ömer 

Lütfi Kültür Derneği Kırcaali 
Türk Folklor Ekibi, kına ge-
cesi geleneği ve Rumeli halk 
oyunları, İzmir Ege Üniversi-
tesi Devlet Türk Müziği Kon-
servatuarı Foklor Ekibi Ege 
Bölgesine ait halk oyunları, 
Kırcaali Rodopski Far Halk 
Kültürevi Trakya Gençliği 
Halk Oyunları Ekibi ve Kırca-
ali Belediye Kültür ve Gençlik 
Merkezi Orfey Halk Oyunla-
rı Ekibi Bulgar halk oyunları 
sergiledikleri performansla 
seyircilerin gönlünü fethetti-
ler, keyifli dakikalar yaşattılar 
ve büyük alkış aldılar.
Programın sonunda konser-

de yer alan folklor ekiplerinin 
yöneticilerine ve Dr. Müh. 
Hasan Azis’e birer plaket ve 
tüm katılımcılara teşekkür 
belgesi takdim edildi.


