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Kırcaali’de Türkiye burs programları tanıtıldı
Resmiye MÜMÜN

Türkiye
Cumhuriyeti
Filibe
Başkonsolosluğu’nun
daveti üzere Türkiye
Başbakanlığı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan
bir heyet, 08 Mayıs 2012
tarihinde Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nin
salonunda Türkiye burslarıyla ilgili bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirdi.
Düzenlenen toplantıda
Türkiye Başbakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bulgaristan Masası

uzmanları Ceren Erdal
ve Fatma İnce, Ulusla-

rarası Öğrenciler Dairesinden Ali Işık, Filibe

Muavin Konsolos İmren
Çamlıklı, Trakya Üniver-

Cebel 19 Mayıs törenine 20 bin katılımcı bekleniyor
Resmiye MÜMÜN

Cebel Belediyesi, 19
Mayıs 1989 yılı Cebel
olaylarını anma töreni
ve geleneksel olarak
büyük ilgi gören Cebel Gününü kutlamaya
hazırlanıyor.
Belediye Başkan
Yardımcısı ve Cebel
Günü kutlamalarının
Organizasyon Komi-

tesi Başkanı Hüseyin
Mustafa, Kırcaali Haber gazetesine şunları paylaştı: “19 Mayıs
1989 tarihinde ilk defa
Bulgaristan Türkleri
Cebel’de asimilasyon
politikasına dur demek için bir yürüyüş
başlattılar ve bu yürüyüş Kuzey’e doğru,
daha sonra da tüm
Bulgaristan’a yayıldı.
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Bu olayların sonucu
olarak Mayıs ayının
sonlarında Todor Jivkov Türkiye ile sınırları
açmak zorunda kaldı.
Böylece Cebel olayları, totaliter rejimin yıkılmasının başlangıcı
oldu. Belediye Başkanımız Bahri Ömer’in
de dediği gibi, Cebel
19 Mayıs Olayları Berlin Duvarının yıkılma-

sına bile sebep oldu.
Bundan 14 yıl önce
Belediye Meclisinin
kararıyla 19 MayısCebel Günü ilân edildi
ve artık her yıl burada
şehitleri anma ve özgürlük günü olarak tören düzenliyoruz”.
Hüseyin Mustafa,
“Bu yılki kutlamaların
yoğun ilgi göreceği
umudundayız. Cumar-

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

sitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Selçuk Çakır, Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü araştırma
görevlisi Kader Özlem,
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Harun Bekir,
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı
Müzekki Ahmet, Ömer
Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet hazır bulundular.
Toplantıya katılanlar
arasında bölgeden birçok Türkçe öğretmeni,
lise ve üniversite öğrencisi vardı.
Ceren Erdal Türkiye’de

burs sisteminde yapılan değişikleri anlattı.
Türkiye burslarının 17
programdan /burs türünden/ oluştuğunu ve
onlara daha üç branş
bursu eklendiğini belirtti. Bu programlarda ön lisans bursları,
mesleki eğitim bursları,
coğrafyaya göre değişen lisans bursları var.
Bulgaristan’daki öğrencilerin başvurabileceği Balkan ülkeleri için
Balkanlar lisans programı mevcut olduğu
açıklandı. Ceren Erdal,
bunun dışında lisans
eğitimli öğrencilerin

tesi gününe denk gelmesi nedeniyle yurtdışından ve Bulgaristan
genelinden 20 bin

nuklarımızıkarşılamaya hazırız. Bu yıl yine
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Baş-

kişiden fazla katılımcı bekliyoruz. Avrupa
ülkelerinden, Türkiye,
Yunanistan, Avustralya, bir sözle dünyanın
dört bir yerinden çok
sayıda Cebelli’nin gelmesi bekleniyor.
Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Belediyemizin yeni 19 Mayıs
Meydanı ve çevresine
çok sayıda çiçek ekildi. Kasaba merkezimiz
güzelleştirildi ve ko-

kanı Ahmet Doğan’ın
da 19 Mayıs törenine
katılması bekleniyor”
diye belirtti.
Hüseyin Mustafa, “18
ve 19 Mayıs’ta kültür
ve spor programı olacak. Ancak şimdiden
bölgeden 10 takımın
katılımıyla 19 Mayıs
futbol turnuvası başladı. Ayrıca bisiklet,
briç, satranç yarışları
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Dr. İsmail CAMBAZOV
Son zamanlarda vuku
bulan iki sevindirici olayı
geç öğrendim: BİZ Derneği Şumen şehrinde 25
Şubat 2012 tarihinde bir
Türk Dili Çalışta’yı düzenlemiş. Kırcaali Türk Kültür
ve Sanat Derneği (TÜRKSAD)da 14 Mart 2012
tarihinde ikinci bir Türk
Dili Çalışta’yı teşkilatlandırarak Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’ni kurmuş.
Her iki atılım da Bulgaristan Türklerinin Anadili
eğitimi, Türklük açısından
çok olumlu, sevindirici
adımlardır. Her iki şehirde
de bu hayırlı işlerin müteşebbislerini kutlar, kendilerine başarılar dilerim.
BİZ derneği yöneticilerini, bundan 106 yıl önce
(31 Temmuz 1906 tarihinde) gene Şumen’de yapılan Türk Öğretmenleri
Kongresi geleneğini ihya
edip canlandırdıkları için
can-ı gönülden kutlarım.
Osman Keskioğlu hocamız “Bulgaristan’da
Türkler” (1985, Ankara)
başlıklı değerli incelemesinde Şumen’de Birinci Türk Öğretmenleri
Kongresi’nin hazırlıklarını
ve yapılmasını ayrıntılarıyla anlatır. Ancak birçok
güçlükler, engeller yenilerek 31 Temmuz 1906
yılında Şumen’de toplanan 23 idealist öğretmen
oturumlarını yapacak yer
bulamazlar. Çünkü “Şumnu Encümen Reisi Hacı
Hamdi, bu öğretmenlerin
toplanması için okullardan birini vermediği gibi
Şumnu öğretmenlerinin
kongreye katılmalarına
da izin vermedi. Çünkü Sultan Hamid idaresi
zamanında olduğundan
bazı hesaplarda bulundu.
Süleyman Sırrı’nın anlattığına göre, birinci gün
yer bulamadıklarından
Köşkler Boğazında Kırda
toplanmışlar, ertesi gün
Tokalığolu Talat’ın delâleti
ile o zaman kız ruşdiyesi
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olan Saat Camii hareminde toplantı yapmışlar”
Köşkler Bo ğa zında,
Cami hareminde geçen
Türk öğretmenlerinin
birinci kongresi ayakta yapılmış da olsa çok
önemli kararlar almıştır.
Bu kararların başında
bir “Muallimi-i İslâmiye
Cemiyet-i İttihad-ı” kurulması gelir. Kırcaali
vilâyetine bağlı Benkovski (Kirli) belediyesinin Kayaloba köyünde doğup
büyüyen Rodoplu Prof.
Dr. Hüseyin Memişoğlu
“Bulgaristan’da Türk Muallimler Birliği” başlıklı
değerli incelemesinde
(İstanbul 2006), bu cemiyetin maksadı, diyor,
Muallim-i İslâmiyenin
manen ve madden islah ve terfi halleriyle,
Mekâtib-i İslâmiye programlarının islahına ve bu
mekâtibdeki usulü tedrisin
tadil ve teslihine çalışmak
idi. Böylece Bulgaristan
Türk öğretmenleri ilk defa
kendi cemiyetini kurarak
bir çatı altında birleşmeyi
ve dayanışmayı kabul etmişlerdir.
“Tuna” gazetesi (sayı
266,22, 07.1322) Birinci Tür k Ö ğretmenler
Kongresi’nin gündemini
şöyle sıralamaktadır:
“1.İptidaiye mekteplerinden murad terbiye-fikriye
ve cismiye olduğundan
bu maksada vusul için
kullanılacak usul-u tedris
ve programı,
2.Ruştiyelerin ıslahı ve
programların tevhidi çareleri,
3.İptidaiye ve ruştiyelerde iktiza eden kitapların
tercüme ve telif suretiyle
tab’ı ve neşri,
4.Muallimlerin maddeten
ve manen hal ve istikballerinin islah ve temini çareleri;
5.Mekteplerin madden
hal ve istikballerini temin
çarelerini taharrı (araştır-

mak),
6.Köy mek teplerinin
müftülüklerce, tatillerde muallimlerinin tergip
(şevklendirme) ve tedrisi
suretiyle islahı çareleri.
Bu haberden anlaşıldığına göre, kongrede ilkokullarda usul-u tedris,

Türkçe öğretiminin durumunu görüşülmüş olup;
• 1993 yılında Bulgaristan genelinde tüm okullarda Türkçe eğitimi alan
öğrenci sayısı 114.000
iken, günümüzde bu sayının 7.000 öğrenciye kadar
düşmüş olduğu;

indirildiği; bazı okullarda
da hiç okutulmadığı;
•Türkçe öğretmenlerine
yönelik yeterlilik artırma
eğitimlerinin verilmediği;
• İl Eğitim Müdürlüklerinde anadili müfettişi kadrosunun kapatıldığı tespit
edilmiştir.

ilkokul ve ruştiyelerde
ders programları ve bunlarda birliğin sağlanması,
gerekli ders kitaplarının
hazırlanması ve yayınlanması, okul binalarının ve
öğretmenlerin durumları,
yaz tatillerinde öğretmenlerin eğitilmeleri ile ilgili
kursların düzenlenmesi
gibi konular enine boyuna tartışılıp karara bağlanmıştır.
Şumen’de 25 Şubat 2012
tarihinde düzenlenen çalıştaya katılmadığım için
orada neler görüşülüp tartışıldığını ayrıntılarıyle anlatamayacağım. Fakat bu
çalıştayda alınan kararları gördüm. Bu kararlar
kongrede görüşülen meseleleri anlamak için bir
ipucu veriyor. Okullarda
Türk dili eğitimi hakkında
bir program niteliğindeki
bu kararları okuyucunun
bilgisine sunuyorum:
Ç a l ı ş t a y ' d a
Bulgaristan'da Anadilimiz

• Türkçe öğretiminde görev alan öğretmen sayısının hızla azaldığı;
• Ders kitaplarının ve
yardımcı ders kitaplarının
yeterli olmadığı
• Önceden haftalık 4
saat okutulan Türkçe
derslerinin günümüzde
birçok okulda 3 veya 2
ders saatine, hatta bazı
okullarda 1 ders saatine

Ülkemizde Anadilimizin
okullarda yaygınlaştırılması ve Türk kültürünün
geliştirilmesi amacıyla
alınması gereken önlemler:
1.Türkçe Öğretmenleri
Derneklerinin kurulması;
2.Anadilleri Türkçe olan
öğrenciler için Türkçe dersinin diğer derslerle eşit
olarak okutulması - haf-

talık ders çizelgesi içinde
yerini almış normal bir
ders olarak uygulanması;
3.Türkçe ders kitaplarının basılması; Türkçe
kitaplarının yayın masrafları da diğer ders kitaplarının olduğu gibi Bakanlık
tarafından karşılanması
ve öğrencilere ücretsiz
verilmesi;
4.Türkçe öğretmenlerine
yeterlilik artırma eğitimlerinin düzenlenmesi;
5.Gerek Bakanlıkta, gerekse İl Eğitim Müdürlüklerinde anadili müfettişlerinin kadroya alınması.
Aralarında 106 yıl gibi
uzun bir süre olan iki birinci kongrenin kararlarını
karşılaştırınca göreceğiz
ki, koskoca bir yüz yıl zarfında Türk çocuklarının
Anadili eğitimi meseleleri
halâ bir çözüme bağlanmış değildir. 100 yıl önce
okullarımızda Arapça,
Farsça okutuluyor, Anadili ise bu iki yabancı dilin
arasına sıkıştırılıyordu.
Bugün ise, “demokrat”,
“ileri düşünceli” Bulgar
okul müdürleri ve Bulgar
Dili öğretmenleri sağ olsunlar, esas görevlerini
ne yapıp yapıp okullardan Türkçeyi kaldırmak
şeklinde anlıyorlar ve
uyguluyorlar. Türk Dili’nin
hangi sınıflarda nasıl ve
hangi program dahilinde
okunacağına dair yasa
vız geliyor bu yanlış patriotlara.
Devamı gelecek sayıda

Cebel 19 Mayıs törenine 20 bin katılımcı bekleniyor
1. sayfadan devam

ve voleybol karşılaşmaları düzenlenecek.
Dereceye girenlere
törende ödüller verilecek. Belirtilen spor
etkinliklerinin yanı sıra
18 Mayıs günü ilimizdeki tüm Belediye Çocuk Merkezleri’nden
folklor ekipleri ve
dans grupları 15.0017.00 saatleri arasında gösteri sunacaklar.
19 Mayıs programında her yıl olduğu gibi
saat 9.30-11.00 arası
isim değiştirme kampanyasında şehit olan
tüm soydaşlarımız için
Merkez Camide mevlit
okutulacak. Saat 9.3010.00 arası çocukların
asfalta resim çizme
yarışması düzenlenecek. 11.00-14.00 arası
da Cebel Bayramı’nın
resmi açılış töreni yapılacak. Her zaman
olduğu gibi Belediye
Başkanı Bahri Ömer

tüm misafirleri selamlayacak ve açılış konuşmasını yapacak.
Yurtdışından kardeş
belediyelerimizden
ve HÖH merkezinden
gelen temsilcilerin
konuşmaları olacak.
Ardından spor müsabakalarda dereceye
girenlere ödüller verilecek” diye programı
tanıttı.
Cebel Belediye Başkan Yardımcısı, “Saat
14.0 0’den itibaren
Cebel Toplum Merkezi önünde konser
programı başlayacak.
Program, Türkiye’deki
Cebelliler Derneği
Türk Sanat Müziği
Korosunun sunacağı
programla başlayacak.
Daha sonra Toplum
Merkezindeki folklor
ekiplerinin gösterileri
olacak ve program Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneğinin Türk folklor
ekibi ve müzik grubunun gösterileriyle saat

17.00’ye kadar devam
edecek. Ondan sonra
ise geleneksel olarak
düzenlenen Cebel
Hemşehrileri Buluşması yapılacak. Etkinlik
için çok zengin müzik
programı hazırlıyoruz.
Açılış19.00’da Kırcaali
Buket Türk Halk Müziği
Korosunun gösterisiyle
yapılacak. Ardından
Cebellilerin çok sevdiği Kırcaali Türk folklor
ekibi yine güzel halkoyunları ve türküleriyle
güzel geceye renk katacak. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri
de Payner şirketinden
ünlü bir pop-folk yıldızının sahneye çıkması
olacak. Saat 22.00 sularında ise Filibe’den
Vilvet adındaki ünlü
bir dans grubu gösteri sunacak. Cebel
Günü kutlaması havai
fişek gösterisiyle sona
erecek” diye sözlerini
tamamladı.
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“Beyaz Ölüm” den İnsan Suretleri…
Bugüne kadar kaleme
aldığı hatırat, roman ve
eleştirileriyle Bulgaristan
Türklerine ilişkin zihnimizdeki sis perdesinin
dağılmasına önemli ölçüde vesile olan gazeteci
yazar Mehmet Türker, birbirinden ilginç 21 öyküyü
“Beyaz Ölüm” adı altında
kitaplaştırdı.
İlk bakışta ‘sıradan insan suretleri’ izlenimi
bırakan öyküler, kitabın
geneli dikkate alındığında
bize Balkanlar’daki son
bir asra dair önemli izler,
ipuçları sunuyor. İç içe
geçmiş olaylar zincirinden faşizmden, komünizme; oradan demokrasiye
geçişin sancılarını yürek
burkan manzaralarını
çıkarabiliyorsunuz. Her
dönemin insanlar üzerinde bıraktığı unutulması
imkansız travmaları ve o
travmaların ferdi/toplumsal plandaki yansımalarını satır aralarında hissetmek, neredeyse öykü
kahramanlarıyla aynileş-

mek, yazarın o süreçleri
bire bir yaşamış olmasının etkisine bağlı olsa
gerek.

Kimi öykülerde düş/
gerçek ayrımı belirgin bir
biçimde hissedilse de yakın tarih konusunda bilgi

sahibi kişilerin kitabın
tamamında, önemli bir
bölümü ‘kara yazgı’ şeklinde gerçekleşen dönemi
zihinlerinde canlandırmaları işten bile değil.
Ya l n ı z c a r e j i m l e r
arasındaki farklılıkların değil, Osmanlı’nın
Balkanlar’daki hazin hikayesinin, farklı sosyal
tabakaların, etnik ve dinsel ayrımların yoğurduğu
bir coğrafyada filizlenen
insan portrelerinden bir
demet sunuyor Türker kitabında.
Kimileri için bu bir takım sakıncalar, eleştiriye
konu olabilecek malzemeler doğuruyor olabilir.
Bir başka ifadeyle yazar
“ zülfü yâre dokunacak
“ alanlara girmekle hedef tahtasına konulabilir.
Ama sonuçta 21 öykünün
tamamının insanı konu
edindiğini dikkate aldığımızda, eleştiride kantarın
topuzunu kaçırmamak
gerektiğini düşünüyoruz.
Kabullenmek gerekiyor

Tenha sokağın dev ağacı altında
Unutamam hiç bir zaman
dev ağacın sokağını.
Onun asırlık gövdesi
nasırlanan bir avuç gibi pürtüklü,
tacı gelin gibi süslü püslü.
Ah, ne ifadeli,
ne iradeli,
ne üstat ressamdır
şu tabiatın eli…
Her gece, selvi boylum.
o ulu gövdenin dalları altında
okşuyordum gönlünü,
saman rengi, darmadağın saçlarını…
Sonra, güvenli adımlarla
işe gidiyordu bir nöbet.
Ufka varan kahkahalarla
işten dönüyordu bir başkası
küme küme.
Sokağı dolduran adımların sesi,
canlılığın bir bestesi…
Mehtaplı gecelerde
seyrederdik Venüs’ü…
Tüm yıldızların en güzeli,
en kızılı,
en uslusu,
fezanın süsü…
Sen de bir tanem,
sönmeyen bir yıldızsın!
İnançlaşan bakışların,
parlayan ela gözlerin
Venüs’ten almış ışını…
Sonra bakarken dalgınlıkla fezaya,
sineme çekerdim başını…
O zaman gizemleşen tebessümle
ne kadar çok benziyordun
Mona Liza’ya!...
Kor taneli buselerinle
deli divane ederdin beni…
Gizlenirdin bazen de
gövdesinin ardına dev ağacın…

Çınlayan bir kahkaha!...
Koşardım…
Koşardın…
Tutamazdım seni ki…
Okurduk hep beraber bir ağızdan
Neruda’nın,
Hayne’nin,
Nazım’ın,
ve Mayakovski’nin şiirlerini!...
Hayranlıydık bazen,
Sen Neruda’nın
ben Nazım’ın yapıtlarıyla
coştururduk gençliğimizi,
değişirken rollerimizi
dizi dizi…
Ne mutluydu su gibi akan
mesutlu günlerimiz,
bitmeyen ümitlerimiz.
O zaman ki,
yaşanası anıları
anmalık yaratmıştı bize…
Bak, yine aynen güzellik
pırıl pırıl Baharda!...
Mis kokuyla yine yeşerdi
dalları dev ağacın.
Raks ediyor çiçeklerde vızıl vızıl arılar…
Geceleri yine nöbetinde ayni rüzgar…
O titreşen yapraklarda yine İlkbahar…
O BİZİM İLKBAHAR!
Sen, o ilkbaharda
gönlümde açan ilk ve etkin
bir çiçektin!...
Doyamadım ıtırına,
Soldurdum seni
Benim nazik ve muhteşem
MENEKŞEM!
Hüseyin MANAV
Mıdrevo – Razgrad

ki, hikâyelerin kahramanları hem dönemsel olarak
hem de coğrafya ve demografik yapının dayattığı
kişiliklere sahip insanlar.
Bir asırdan ve taban tabana zıt üç ayrı yönetim
biçimden söz ediyoruz.
Bunun da ötesinde tarihsel hınçların, bilinçaltına
itilmiş düşmanlıkların hüküm sürdüğü topraklarla
karşı karşıyayız. Böylesi
bir yapıdan ‘ideal insan’
örnekleri çıkarmak, herkesi kutsamak, adeta dikensiz gül bahçesinden
derilmiş goncalar dilemek, ham hayalciliktir.
“Baba katilleriyle, “Gazinin onurunu yan yana
görmek ya da gencecik
bir Bulgar öğretmen kızın
Türk köyündeki çırpınışı
ile “Öldüren sevda”ya tutulanları peş peşe sayfalarda okuyor olmak; bize
aksettirilen hayattan kareleri yadırgamayı gerektirmez.
Belli ki yazar “müdahil”
olmak yerine bir “göz-

lemci” gibi durarak, kimi
küçük fırça darbelerinin
dışında gerçeği olduğu
gibi yansıtma, bir zaman
kesitini bize kendi edebi
üslubuyla aktarma amacında.
“Beyaz Ölüm”de karşımıza çıkan insani hakikatlerdir. Ve kabul etmek
gerekiyor ki, insan iyilikler,
husumetler, kin, gazap ve
merhameti bünyesinde
taşıyan bir varlık.
Değişik renk tonları, ışık/
gölge oyunları ve dahası
“gerçek”ten ağır izler taşıyan eser, bizi aslında bir
yüzleşmeye de çağırıyor.
Sırf görmek istediklerimiz
değil, belki görmeye tahammül edemeyeceğimiz
insanların da yeryüzünde
var olduğunu farklı tatlardaki 21 hikayede kendine
özgü üslubuyla sayfalara
taşıyan Mehmet Türker’i
kutluyor, çalışmaların devamını diliyoruz…
Kadir KARATAŞ

Aşk Dediğin
Aşk dediğin bazen bir kar tanesi
Erir gider kucağında sevginin
Bazen de pır pır yanar geceleri
Aleve koşan kelebek misali.
Ama yok olmaz asla, sığmaz avuca, ele
Dirilip kalkar yeniden ve yeniden
Koşar dur duraksız gönülden gönüle
Mucizeler yaratır kendi külünden.
Kimin koynunda erir, hangi ateşte yanar
Ne fark eder ki?
Hayata anlam verir, kalplere ışık saçar
Sevmesini bil yeter ki!

Nasip Eyle
Gözlerimi Türkçe açtım
Türkçe benim ilk aşkım
Türkçe ömür nasip eyle
Ben kuluna ya tanrım!
Rüyalarım, hayallerim
Kavgalarım, sevgilerim
Türkçe olsun nasip eyle
Şu kuluna ulu tanrım.
Bulgaristan vatanımdır
Vatan benim imanımdır
Burada ölmek nasip eyle
Ben kuluna ya tanrım.
Türkçem savaşımın hedefi
Türkçem Türklüğümün temeli
Türkçe ölmek nasip eyle
Şu kuluna yüce tanrım.

Rüsten Aziz ,Varna
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BAL-GÖÇ Üyeleri Kubrat Belediyesini Ziyaret Etti
Bursa Bal-Göç Osmangazi Şube üyeleri Kubrat
Belediye Başkanı Remzi
Halilov’u makamında ziyaret etti.
Kubrat Belediye binasında gerçekleşen ziyarete Bursa Büyük Şehir
Belediye Meclis Üyesi
Muzaffer Karadeniz, BalGöç Genel Başkan Yardımcısı Basri Şen ve BalGöç Osmangazi Şube
Başkanı Nursi Çetiner ile
90 kişilik heyet katıldı.
Bursa’dan gelen heyeti
kabul eden Kubrat Belediye Başkanı Remzi Halilov, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek bu yıl 279. su düzenlenen etkinliklere vermiş

olduğu destekten dolayı
Büyükşehir Belediyesine
teşekkür etti. Başkan Halilov, Kubrat’ın ekonomisi
ile Belediyenin gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında
bilgiler verdi.
Bursa Büyük Şehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Karadeniz, Bursa
Büyükşehir Belediyesinin
Balkanlardaki kardeş şehirler ile olan ilişkileri ve
ortak geliştirilen projeleri
başkan Halilov ile paylaştı. Kubrat’ta olan şenliklere önem verdiklerini
ifade eden Karadeniz,
“Bal-Göç’ün Bulgaristan
da gerçekleştirdiği proje ve etkinliklere destek
veriyoruz. Tek amacımız

Balkanlardaki soydaşlarımız ile ilişkiyi giderek
güçlendirmek. Bu tür or-

ganizasyonlarla iki kardeş
ülke arasındaki dostluklar
artıyor ve kaynaştıkça

Türk Kültür ve Geleneği Yaşatılıyor
Razgrat İlinin Kubrat
Belediyesi’nin Sevar köyünde düzenlenen şenliklerle, Türk kültür ve
gelenekleri yaşatılmaya
devam ediyor.
Bu yıl 279. su düzenlenen etkinliklerde sergilenen folklor gösterileri ve
yöresel kıyafetlerle sunulan oyunlar beğeniyle
izlendi.
Renkli görüntülerin yaşandığı şenliklere eşi ve
kızıyla katılan T.C. Burgaz
Başkonsolosu Cem Ulusoy, Türkiye’den gelerek
şenliklere katılan Osmangazi Bal-Göç Derneği
üyelerine ve destek veren
Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Etkinlikte Türk Kültürünün yaşatılmaya çalışıldığını belirten Başkonsolos Cem Ulusoy, “Burada

onlar için unutulmaz bir
anı oldu. Bursa’nın Balkanlar olan yoğun ilgisini
yakından takip ediyorum.
Buradan göç eden ailelerin burasıyla bağlarının
koparılmamış olduğunu
görmek bir vefa duygusunun ortaya konulması ola-

Sezgin Eren
rak algılıyorum. Buradaki
soydaşlarımızda bundan
ziyadesiyle mutlu olduklarını görüyorum” dedi.
Gün boyu süren etkinlikler, Kültür evi bahçesinde
yöresel kıyafetlerle sunulan nişan ve dilek töreni ile
sona erdi. Sezgin Eren

Ataka
partisi
Bulgarlaştırma sürecini
kınama bildirisinin iptal
edilmesini istedi

Türk Kültürünün yaşatıldığını en bariz bir şekilde
görebiliyoruz. Tarihe geçmişe olan hoş bir gelenek

canlandırılıyor. Burada
yaşayan soydaşlarımızın
bir araya gelmesi için bir
vesile oluyor. Umarım bu

etkinliler ve birliktelikler
sürer. Eşim ve kızım bu
etkinlikten çok etkilendiler ve çok mutlu oldular

Atlar Yeşil Bursa İçin Koştu
Bur sa Büyükşehir
Belediyesi ve Bal-Göç
Osmangazi Şubesi’nin
katkıları ile Razgrat ili
Kubrat Belediyesi’nin
Sevar köyünde “Yeşil
Bursa At Koşusu” düzenlendi.
5000 kişinin izlediği at
yarışlarına Yunanistan,
Romanya gibi ülkelerden 65 jokey birincilik
için mücadele etti. 1500
metre ile en uzun mesafe ve en büyük ödül
olan Yeşil Bursa at koşusunda, birinci olan
safkan İngiliz tayı Antonik Julyana Silev bi-

güzellikler ortaya çıkıyor,
bundan sonraki süreçte
de hedefimiz daha geniş

katılımlı organizasyonlar
düzenlemek olacak” ifadesini kullandı.
Bal-Göç Genel Başkan
Yardımcısı Basri Şen,
Balkan göçmenleri olarak
Bulgaristan’da yaşayan
soydaşların her zaman
yanında olduklarını ve
bundan sonra da ortak
geliştirilen projelere katılım göstereceklerini söyledi.
Ziyaret sonunda Kubrat
Belediye Başkanı Remzi
Halilov, vermiş olduğu
desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’ye
verilmek üzere bir hediye
takdim etti.

rincilik ödülü olan 3500
leva ödülü alırken, 6
koşuda 17 000 leva
ödül dağıtıldı. Birincilik
ödülünü alan Levent
Nedir’in ödülünü Bursa
Büyük Şehir Belediye
Meclis Üyesi Muzaffer
Karadeniz verdi.
400 at sahibi olan
Türkiye Safkan Arap
Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı
Ramazan Kaya, şenliklere destek vermek için
Fransa’dan aldığı safkan Arap Tayı ile yarışlara katıldığını söyledi.
Bal-Göç Osmangazi

Şube Başkanı Nursi
Çetiner verdiği destekten dolayı Bursa Büyük
şehir Belediyesine teşekkür ederek, gelecek

yıl 3.sü düzenlenecek
koşular için Başkan Recep Altepe’yi şenliklere
davet etti.
Sezgin Eren

Düzenledikleri bir basın toplantısında Volen Siderov
liderliğindeki ırkçı Ataka partisi mensupları, Bulgaristan Parlamentosunun kabul ettiği Bulgarlaştırma sürecini kınama bildirisinin iptal edilmesi yönünde ısrar
ettiği bildirildi. Bu yılbaşında Mavi Koalisyon tarafından
parlamentoya sunulan ve Bulgaristan Türklerine karşı
soykırım politikasını kınayan bildiri Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ ve GERB partisinin desteğiyle kabul
edilmişti.
Ataka temsilcileri, bu bildirinin kabul edilmesiyle asimilasyon politikası kurbanları için Türkiye
Bulgaristan’dan tazminat isteme hakkı kazandığını
kaydettiler. Bu bildiri, Hollanda’nın Den Haag kentinde bulunan Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesinde
Bulgaristan’a karşı dava açılması hakkını tanıdığını

ileri sürdüler.
Aynı zamanda Ataka Partisi, Bulgaristan Adalet Federasyonu Başkanı Sezgin Mümün tarafından Eğitim,
Gençlik ve Bilim Bakanlığına sunulan ve eğitim dili
Türkçe olan bir Balkan Üniversitesi kurulması isteğiyle
ilgili Bakan Sergey İgnatov’a bir soru önergesi vereceğini bildirdi. Milliyetçiler, buna sebep olarak bakanın bu
teklife yakın zamanda olumlu cevap vereceğine dair
bilgi edindiklerini iddia ettiler.
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T.C. Sofya Büyükelçisi Rusçuk ziyaretinde bulundu
T.C. Sofya Büyükelçisi
Sayın İsmail Aramaz TİKİD GÜNEŞ tarafından
5 Mayıs’ta düzenlenen
2. Bahar Şenliklerinin
açılışına katıldı.
Bahar Şenlikleri
Semerciköyü’nde konserle başladı ve iki gün
süren Balkanlarda Bahar Kutlamaları Uluslararası Sempozyum ile
devam etti.
Muhtarlık tarafından
köyde yapılan hazırlıklar, bayram havası yarattı. Köye ilk defa bir
Türkiye Büyükelçisi gelecekti! Muhtar Müjgan
Halilova, Viktoriya İLİEVA, Hüseyin HÜSEYİN,
İcran İCRET, GÜNEŞ
üyeleri ve diğer köydeşlerin desteği ile gerçekleşen Bahar konseri,
seyircilere coşkulu anlar yaşattı. Hıdrellez’de
nişan çıkarma ve manileri GÜNEŞ çocukları
sergiledi.
Prosveta okuma evinden çocuklar ise Ger-

gövden gelenekleri ve
Bulgar dansları sundular. Dve mogili Tuna
Yıldızları Türk Dans
Grubu ve Rusçuk İmam
Hatip Lisesi öğrencileri
hareketli dansları uzun
uzun alkışlandı. TRT
– İzmir ses sanatçısı
Hüseyin Yaltırık - Rumeli Türküleri sundu.
Misafirlerin arasında
T. C. Sofya Büyükelçisi İsmail ARAMAZ
ile birlikte T.C. Burgas
Başkonsolosu Cem
ULUSOY, Eski Büyükelçi Ümit PAMİR, T.C.
Gümülcine Başkonsolosu eşi Esin SARNİÇ,
Batı Trakya’dan BAKEŞ
Genel Müdürü Pervin
HAYRULLAH da vardı.
Heyet muhtarlık binasında Etnografya müzesi ve camii ziyaretinde de bulundu.
Rusçuk Tarih müzesinde devam eden şenlikler BALKANLARDA
BAHAR KUTLAMALARI Uluslararası sem-

pozyumunla devam
etti. Birinci oturumda
Yrd. Doç. Dr. Volkan
ERTÜRK – ÇERNOVİ, Rusçuk tarihinden
başlayarak Hıdrellez
kutlamaları hakkında
konuştu. Yunanistan’da
Batı Trakya Türklerinin
Hıdrellez kutlamalarını
Pervin HAYRULLAH
anlattı. Doç. Dr. Hüseyin YALTIRIK ise RUMELİ TÜRKÜLERİNDE

BAHAR KONUSU’ nu
büyük titizlikle hazırlayan film ve slayt gösterilerinle sundu.
İkinci oturumda Varna, Dobriç, Kırcaali ve
Razgrad Türk dernekleri temsilcileri yörelerinde Hıdrellez kutlamalarını tanıttı. Rusçuk Tarih müzesinde çalışan
folklor uzmanı Desislava TİHOLOVA ve Osmanlı dönemi uzmanı

Kırcaali’de Türkiye burs programları tanıtıldı
1. sayfadan devam

başvurabileceği yüksek
lisans, araştırma, doktora programları, iktisadi
araştırmalar bursu, İbni
Haldun sosyal bilimler
bursu, Ali Kuşçu bilim
ve teknoloji bursu, tarih
ve medeniyet bursu da
olduğunu söyledi. Branş
burs programlarının İbn
Sinan sağlık bilimleri
bursu, ilahiyat bursu,
Yunus Emre Türk Dili
bursu olduğu bildirdi.
Sayın
Erdal,
Türkiye’deki burs programlarının ve üniversite
bölümlerinin çok çeşitlendirildiğini ve bundan
dolayı her hangi bir
alanda öğretim görmek
isteyen öğrencilere büyük imkânlar sağlandığını ileri sürdü. Herhangi bir burs programına
başvuru süresinin 1
Haziran 2012 tarihinde
sona ereceği belirtildi.
Burs programlarına başvuruların Büyükelçilik
ve Başkonsolosluklara
yerinde veya posta yolundan başka, bu yıldan
itibaren yeni bir uygulama olarak İnternet üze-

rinden de yapılabileceği
vurgulandı.
Burs programlarını tanıtan broşürlerin Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nde
bulunabileceği bildirildi.

Türkçede eğitim görmek isteyenler ön hazırlık kurslarına gidebilecekler. Bu yıl Türkiye’de
ülke kontenjanlarının
kalktığı ve bundan do-

bulunabilecektir.
Başvuruda bulunan
öğrencilerden mülakatta başarılı olup, lise
veya yüksek eğitim diplomasına sahip olmaları

Burs programının kapsamında bir aylık burs
ücreti, barınma bursu,
sağlık sigortası, gidiş
geliş ücretleri ve bazı
illerde ulaşım ücretleri,
öğrenim katkı payları, Türk Dili kurs ücreti
karşılandığı açıklandı.
Türkçe bilmeyen, fakat

layı öğrenci kabulünde
sayı açısından sorun
olmayacağı ve orada
okumak isteyen her bir
başarılı öğrencinin bu
fırsatı olduğu kaydedildi. Türklerden başka,
her hangi bir Bulgaristan
vatandaşı da Türkiye’de
okumak için başvuruda

istenmektedir. Ayrıca
sahip oldukları her hangi bir eğitim sertifikasını
da göstermeleri onların
lehine olacaktır. Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği
Başkanı Harun Bekir,
öğretmenler camiası
adına Yurtdışı Türkler ve

Teodora BAKIRCİEVA,
Bulgarların takviminde
Bahar kutlamalarını ve
Kuzeydoğu Bulgaristan
Müslümanlarının Yağmur duası geleneklerini tanıtmış oldular.
Rus Kulübü Başkanı
Mavlüha STANÇEVA
ise Rusların bahar geleneklerinde MASLENITCA ve Bulgarların
Zagovezni geleneklerini
kıyasladı. Bilim adamlaAkraba Topluluklar Başkanlığı temsilcilerine bu
yararlı çalışmadan dolayı teşekkürlerini sundu
ve ileride ortak çalışmalarla öğrenci ve velilere
yardımcı olabileceklerini
bildirdi.
Trakya Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Selçuk Çakır, “Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği
bizim ortağımız, yani
temsilcimizdir artık” diyerek Bulgaristan’a yakın mesafede bulunan
Edirne’deki üniversitede
okuma imkânları hakkında bilgi verdi. Kendi
imkânlarıyla okumaya
gelen lise öğrenimli öğrencilerin Trakya Üniversitesine 18 Haziran-6
Temmuz 2012 tarihleri
arasında başvurabileceklerini söyledi. Ayrıca
ilgilenenler www.trakya.
edu.tr sitesinden bilgi
alabilirler. Trakya Üniversitesi, ayrıcalık olarak yurtdışından gelen
öğrencilerden de diğer
öğrencilerle aynı ücreti aldığı açıklandı. Konaklama konusunda da
kolaylıklar sağlanabileceğini söyleyen Selçuk
Çakır, “Para kazanmak

rı ve dernek temsilcileri
ciddi çalışmaları sonucunda – Doğa, din, dil
ve ırk ayrımı yapmıyor
ve geleneklerimiz büyük bir kitaba benziyor,
sayfalarını iyi okuyarak
– çocuklarımızı da öğretmemiz şart olduğunu
anlamış olduk.
İki gün süren sempozyum katılımcılara yararlı
olduğunu ve yeni fikirler
meydana atıldığını görmüş olduk. Rusçuk’ta
ilk defa bir Türk Kültür
derneği böyle bir Uluslararası sempozyum
düzenlemiş oldu.
Organizasyonda emeği geçen üyelerimiz –
Gönül ve Mithat MEHMET, Seliha ve Metin
EBAYZER, Emel BEYZAT, Fernas MUSTAFA, İbram HASANOV’a
cani gönülden teşekkürlerimizi sunuyor,
kutsal çalışmalarında
başarılarının devamını
diliyoruz!
Mecbure EFRAİMOVA

için değil, sizi kazanmak
için buradayız!” dedi.
Cebel’den Türkiye’ye
göç etmiş olan Kader
Özlem, Edirne’nin bir
Balkan şehri olduğunu
ve Bulgaristan’a yakın
olmasından dolayı orada okuyan öğrencinin
ailesiyle yakın iletişimde
olacağı anlamına geldiğini belirtti. Türkiye’deki
üniversitelerden mezun
olan bireylerin diplomalarının dünyada %90
oranında tanındığını vurgulayan Kader Özlem,
orada okuyan Bulgaristan Türklerinin Anadilini
çok yüksek seviyede
geliştireceklerine dikkat
çekti.
Daha sonra Türkiye
Başbakanlığı Yur tdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
Bulgaristan Masası uzmanları, öğretmenlerin
ve öğrencilerin soruları
cevapladılar, ilgilenenlere faydalı tavsiyelerde
bulundular. Burslarla ilgili duyurular ve bilgiler
www.turkiyeburslari.org.
tr, www.trscholarships.
org, www.turkiyeburslari.com.tr, www.ytb.gov.
tr sitelerinde bulunabilecek.
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Kobilyane 2012 Mayıs Şenliği
Resmiye MÜMÜN
0 5 . 0 5 . 2 012 t a r i h i n d e ,
Kırcaali’nin Kobilyane /Maşkılı/
köyünde yapılan şenlik, birçok
yerde düzenlenen geleneksel
Mayıs şenliklerinde olduğu gibi,
bölgeden ve Türkiye’de yaşayan yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Etkinlik, Türkiye’deki
Bulgaristan göçmenleri, köy
muhtarlığı ve yerel “Nikola
Yonkov Vaptasarov” Toplum
Merkezi tarafından organize
edildi. Şenliğe iştirak edenlere
organizatörler tarafından hazırlanan “Maşkılı Şenliği” yazılı
birer şapka dağıtıldı.
Etkinlikte resmi misafir olarak
Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Kırcaali Meclis
Üyeleri, Kobilyaneli olan Kırcaali Kamu Denetçisi Hakif Emin,
Hak ve Özgürlükler Hareketi /
HÖH/ Gençlik Kolları İl Başka-

nı Ahmet Habib, HÖH Gençlik
Kolları İlçe Başkanı Bayram
Bayram, ev sahibi konumundaki köy muhtarı Erhan İzzet hazır
bulundular.
Birçok vatandaşla selamlaşan
Başkan Hasan Azis, Kobilyane
ve yöre halkı tarafından büyük
sevgi ve saygıyla karşılandı.
Organizatörler adına köyün

eski muhtarlarından Beysim
Şaban, yerli halkı ve misafirleri
selamladı.
Beysim Şaban, bu güzel etkinliğin başlangıcı 1964 yılında rahmetli olan Mümün Feyzulov, Adem Tsakov, Bayram
Mümün, Refik Mehmedali, Mümün Kerim ve öğretmen Sabri
Mahmut’un girişimiyle yapıldığını ve yıllar boyu düzenlenen
çeşitli spor müsabakalarının
(motor, at yarışları, futbol ve
özellikle atalarımızın sporu olan
halk güreşleri) yerli halkın neşe
ve eğlence kaynağı olduğunu
vurguladı. Beysim Şaban, Kobilyane şenliğinin köy halkının
maddi yardımlarıyla yapıldığını
ve onların gayretine dayandığını belirtti. Komünizm rejiminin
devrildiği 1989 yılından sonra
birkaç yıl ara verildikten sonra,
köyden Türkiye’ye göç eden
vatandaşların maddi ve manevi desteğiyle Kobilyane şenliği

tekrar canlandırıldı.
Kamu Denetçisi Hakif Emin,
köydeşlerini ve konukları selamlama konuşmasında Kobilyane şenliğinin mali krize rağmen yapılmasına destek veren
Belediye Başkanı Hasan Azis
ve Türkiye’deki vatandaşlarımızdan olan ana sponsorlara
teşekkür etti. Onların sadece

Kobilyane ile Türkiye arasında
değil, Bulgaristan ile Türkiye
arasında da kurulan köprüye
sağlam temeller attıklarının
vurguladı.
İstanbul’da yaşayan ve Göçmenler Organizasyon Komitesi
Başkanı olan Av. Cemal Vatansever, yaptığı konuşmasında
1969 yılında Hromitsa /Topallar/ köyünden Türkiye’ye göç
ettikten 40 yıl sonra atalar topraklarına geldiğinde dostlarıyla
birlikte bu güzel organizasyonu
desteklemeye karar verdiklerini
paylaştı.
Cemal Vatansever, etkinliğe
maddi destek veren iş adamları Ayhan Öztürk, Şemsettin
Arkın, Hikmet Yılmaz, Rafet Vatansever, Dr. Nazım Zafer, Erol
Kasapoğlu, Erdinç Kasapoğlu
ve Ahmet Hacı Bekiroğlu’ya
teşekkürlerini sundu. “Biz hepimiz, insanımızın ve doğduğumuz yerin aşığıyız” diyen Sayın
Vatansever, Kobilyane’de daha
büyük şenliklerin yapılması için
destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Belediye Başkanı Hasan Azis,
artık 8. yıl Kobilyane Mayıs şenliğinin düzenlendiğini kaydederek, “Biz buralarda oldukça,
Kobilyane’de ve bizim köylerimizde şenlikler düzenlenmeye
devam edecektir. Bundan hiç

Kobilyane köyü serbest güreş
turnuvasına ev sahipliği yaptı
Kırcaali’nin Kobilyane /Maşkılı/ köyünde yapılan geleneksel
şenlik esnasında yağan yağmura rağmen gerçekleştirilen
serbest güreş turnuvasında
milli güreşçi Georgi Sredkov
finalde Stanislav Dimov’u
yenerek başpehlivan olarak
koçu kazandı. Turnuva Cemal
Vatansever’in ana sponsorluğunda, Türkiye’den iş adamların ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in maddi
ve manevi desteğiyle organize
edildi. Güreşler yüzlerce kişi
tarafından büyük ilgi ve heyecanla izlendi.

Turnuvanın başhakemliğini
Bulgaristan Güreş Federasyonundan Kudret Haşim yaptı.
Turnuvada, Kırcaali Belediyesine bağlı Stremtsi /Göklemezler/ Krepost Güreş Kulübünden, Haskovo, Dimitrovgrad,
Asenovgrad güreş takımlarından ve Kobilyane bölgesinden
bireysel katılan güreşçiler yarıştılar.
Turnuvada resmi konuklar
olarak Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Belediyesi Kamu Denetçisi Hakif
Emin, Stremtsi “Krepost” Güreş Kulübü Başkanı Velattin

Veli, Sponsorlar Organizasyon Komitesi Başkanı Cemal
Vatansever hazır bulundular.
30 kiloya kadar sıklette yarışan 10 ile 13 yaş arası çocuklarda Krepost takımından
Mustafa Özkan şampiyon,
Serdar Sezgin ise ikinci oldu.
Mleçino’dan Suhat Necmetinov
ve Dimitrovgrad takımından
Georgi İvanov ise üçüncü sıraya dizildiler.
35 kiloya kadar yarışan çocuklarda Krepost takımından
Turgut Behçet birinci, Faris
Faik ve Müjdat Necdet de ikinci
ve üçüncü oldular.

kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Sayın Azis, “Bundan 7 ay önce
biz Kırcaali Belediye Başkanı
ve Meclis Üyeleri seçimlerini
tekrar kazanarak, Kırcaali’de,
tüm bölgede ve ülkede, Türkiye ve Balkan ülkelerine birlik ve
beraberlik içinde olduğumuzu
bir kez daha gösterdik. Bu seçimleri hepimiz beraber kazandık. Bundan dolayı burada olan
ve olmayan tüm seçmenlerime
tekrar teşekkür edip, saygılarımı sunmak istiyorum” diye ifade etti. Kırcaali, Bulgaristan’da
Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğunu belirten
Başkan Azis, bu bölgede yaşayan herkes önce insanlığını, Türklüğünü ve İslam dinini
korumakla sorumlu olduğunu
vurguladı. Hasan Azis, Kırcaali

halkı birbirinden desteğini esirgememesi gerektiğinin altını
çizdi. Başkan, “Çocuklarımıza
ve gençlerimize el uzatalım!”
diye duyarlı vatandaşlara seslenerek, Kırcaali Belediyesi’nin
de toplum merkezinde yetiştirilen çocuklara ve gençlere
yatırım yapmayı hedeflediğini
belirtti.
Köbilyane toplum merkezinin
folklor ekibi İsmigül Mümün yönetmenliğinde zengin Rumeli
halk oyunları gösterisi sundu,
yaygın türküler söyledi. Boyno
“Hristo Botev” İlköğretim okulu
öğrencileri, sınıf öğretmenleri
İvanka Slavkova yönetmenliğinde masallar canlandırdılar.
Kobilyane’den iki takımın,
Boyno, Velişane ve Ardino’nun
Mleçino ve Byal İzvor köylerinden takımların katılımıyla küçük
kalelerde oynanan futbol turnuvasında dereceye giren oyunculara Kırcaali Belediyesi para
ödülleri verdi. Turnuvada Byal
İzvor köyü takımı birinci, Boyno köyü takımı ikinci, üçüncü
sırada ise yakın Mleçino köyü
oyuncuları oldular.
Kobilyane muhtarı Erhan İzzet, köy şenliğinin gerçekleştirilmesinden çok memnun olduğunu, organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkür etti ve
gelecek yıl da aynı ilgiyi görmeyi umduklarını ifade etti.

45 kiloya kadar yarışmacılar
arasında Krepost takımından
Süleyman Güner şampiyon,
aynı takımdan Mert Ramadan
ikinci, Haskovo takımından
Bayram İsmailov ise üçüncü
oldu.
Çocuklarda 65 kilodan fazla
olanlarda Dimitrovgrad takımından İvan Stilyanov şampiyon, Asenovgrad takımından
Özcan Mehmet ikinci, Kasim
Çitali ile Cemal Ali ise üçüncü
sıraya dizildiler.
13 ile 15 yaş arası oğlanlarda
40 kiloya kadar ağırlıkta Mehmet Ramadan birinci, Angel
Çolakov ikinci, Sezai Ferad ve

45 kiloya kadar birinci Serkan Sezgin, ikinci Basri Adem,
üçüncü Serdar Özkan ve dördüncü Süleyman Azis oldular.
50 kiloya kadar yarışmacılar
arasında Miroslav İvanov şampiyon, Mustafa Mehmet ikinci,
Emin Eminoğlu ve Sinan Mümün ise üçüncü sıraya dizildiler.
60 kilodan ağır olanlarda birinci Tasim Hüseyin, ikinci Cemal Ali, üçüncü ise Aleksandır
İliev ve Recep Ömer oldular.
Erkeklerde 65 kiloya kadar
Dimitır İvanov (Dimitrovgrad)
şampiyon, Denislav Madavarov (Dimitrovgrad) ikinci ve

Ramadan İsmail üçüncü oldular.

Krepost takımından Bayram
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Dr. Saffet Bakırcı: “Kuran’ı ve Peygamberimizin sünnetini öğrenelim”
yani varlık sebebimiz olan dinimizi az bilen insanlarız. Ben de
bunu onlara hatırlatıyorum. Bu
din bizim dinimiz, bu Peygamber bizim Peygamberimiz, bu
kadar kutlamalara, törenlere,
ya da bu kadar uygulamalara
katılan Müslümanlar sadece
Peygamberi sevdiği için, Müslüman oldukları için katılıyorlar,
salt bir meraktan dolayı katılmıyorlar. Durum böyle oldukça, bu
insanların sevdikleri Peygamberi tanımaları lazım, O ne demiş,
O nasıl yaşamış bilmeleri gerek.
Ben de bunun üzerinde duruyorum. Onlar da bunu seviyorlar,
ben böyle dedikçe memnun olduklarını görüyorum, teşekkür
ediyorlar. Ben de onlara çok
ama çok teşekkür ediyorum”
diye ifade etti.
Konuk din adamı devamında,
“Kırcaali camisinde okuduğum
vaizde Allah’ın affının büyük,
tövbenin ciddi olduğuna dikkat
çektim. Yani her bir Müslüman
bugüne kadarki hayatında yanlışlarını bitirmeli ve yeniden
güzel bir hayata niyet etmelidir.
Bunun için de çok basit, kolay

bir program öneriyorum. Birinci olarak, yaptığımız iyilikleri
bir bir arttırmak ve ikincisi de
yaptığımız kötülüklerden bir bir
vazgeçmek. Belki de bunun en
kolay yapılabilecek programı
her gün bir ayet, bir hadis yazıp,
elimize alıp karşılaştığımız insanlara duyurmaya çalışmaktır.
Böylece bu hadis ve ayet doğrultusunda hayatımızı yeniden
güzelleştirmek derdindeyim.
Böyle bir program yapılmasını
istiyorum. Müslümanım diyen
herkesin Allah’ın kitabı Kur’an-ı
Kerim’i ve Peygamber’in sünnetini öğrenmelerini tavsiye ediyorum” diye altını çizdi.
Dr. Saffet Bakırcı son olarak
Müslümanlara hitaben, “Bugün
Müslümanların birbirine gücü
yeten bir dua ve tebessümdür,
bunu bırakmayalım, Müslümanlara ve kendimize dua edelim
ama Kuran ve sünnet öğrenmeyi birinci, ilk, tek, ikincisi olmayan işimiz olarak kafamıza
takalım. Şunu bilelim ki, başka
çaremiz yok” mesajını verdi.

daha yüksek olduğunu açıkladı. Dr. Kırov, bu yılsonuna

zaman olacağı bilinmiyor.
Yerel Meclis kürsüsünden
duygusal bir konuşma yapan Dr. Mariya Stoyçeva,
“Bir hastaya limit olduğunu

kadar limit dışında yapılan
çalışmalar için gelir olmasını
umut ediyor, fakat bunun ne

gerekçe ederek, tedavi etmeden eve göndermemizi
izah edemeyiz” diyerek has-

tanenin geleceğine ilişkin bir
karar alınması çağrısında
bulundu.
Belediye Meclis Üyelerinden Nermin Ömerova,
meslektaşlarına kanun değişikliği yapılmasına yönelik
milletvekillerinden yardım
istenilmesini önererek, sağlık konusunda limit olmaması gerektiğini vurguladı.
Momçilgrad Belediye Meclis
Başkanı Müh. Sunay Hasan,
“Meclis Üyeleri, Belediye
İdaresi ve hastane yönetimi
el birliğiyle bu soruna çözüm
arayıp, ağır durumdan çıkış
yolunu bulmaları lazım” diye
yorumladı.
Oturumda, hastanenin geçen yılki faaliyetine ilişkin
sunulan rapor Meclis Üyeleri
tarafından kabul edildi.

Resmiye MÜMÜN
Kutlu Doğum vesilesiyle
Kırcaali’de bulunan, aynı zamanda Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ve Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali Ahmet’in Konya
Üniversitesinden Hocaları olan
Dr. Saffet Bakırcı, Kırcaali Haber gazetesi için kısa bir mülakat verdi. Kendisini, “Memleketim Konya, emekli din dersi
öğretmeniyim. 3 tane çocuğum
var. Allah bütün Müslümanlara
hayırlı evlatlar versin, onlardan
da 8 tane torunum var. Büyük
oğlum İstanbul’da imam hatip
öğretmeni, küçük oğlum Elazığ
da imam, ikisi arasındaki kızımın eşi de Denizli’de din dersi
öğretmeni” diye tanıttı.
Kırcaali ziyareti ile ilgili,
“Bulgaristan’a ilk defa Kutlu
Doğum programlarına katılmak
için geldim. Ben buraya kendi
evime davet edilmişim gibi geldim. Burada da aynen öyle karşılandım. Gittiğim her yerde benimle beraber Cennet’e gitmesi

gereken Müslüman kardeşlerimin yanında buldum kendimi.
Peygamber Efendimiz’in bana
öğrettiğine göre, ben bir Müslümanı sevmezsem, Allah bana
cennet vermiyor. Bunun için
Bulgaristan’ı bu anlamda çok
seviyorum. Buradaki kardeşlerimin misafirperverliğinden, ilgilerinden, anlattığımı dinlemelerinden, anlattığım doğrultusunda

değil, kendi inançlarını benimle
hatırladıkları için, daha iyi olma
çabalarından memnunum. Ümit
ediyorum ki, bundan sonraki dönemde onlar daha iyi olacaklar.
Bir eksikliklerimiz var, bu sadece Bulgaristan için geçerli değil.
Dünyanın değişik yerlerini gezdim ve şunu anladım ki, Türkçe
düşünen ve konuşan insanlar
olarak biz dinimizi az biliyoruz,

Momçilgrad sağlık hakkı mücadelesine hazır
Momçilgrad /Mestanlı/
Meclis Kurulu’nun oturumunda Belediye Başkanı Akif
Akif, “Momçilgrad hastanesi
kapanmayacak ve her hangi
bir şekilde faaliyet sürdürmeye devam edecek, sağlık kurumuna mali destek vermek
için imkânlar aranacak” diye
kaydetti.
Başkan, “Hastaneyi hayatta
bırakmak için gerekirse her
bir vatandaştan ayda 1 levà
olmak üzere bağış toplayacağız. Bununla Bulgaristan
çapında belki anılacağız,
fakat belediyenin hastaneye
sürekli mali kaynaklar sağ-

lama imkânı yok” diye sözlerine ekledi. Başkan, son
2 buçuk yıl içerisinde Belediyenin sağlık kurumuna
yaklaşık 500 bin leva miktarında finansman sağlayarak
desteklediği hatırlattı. Bu yıl
içerisinde de Belediyenin
hastaneye 200 bin leva civarında mali destek vereceği
açıklandı.
Şu anda, hastanenin yaklaşık 500 bin leva borcu var.
Hastanenin menajeri Dr.
Mladen Kırov, Ulusal Sağlık
Kasası’nın belirlediği limitten
dolayı her ay giderlerin gelirlerden 20 bin leva civarında

Kobilyane köyü serbest güreş
turnuvasına ev sahipliği yaptı
6. sayfadan devam
Şaban üçüncü oldular. 75 kiloya kadar dünya şampiyonu
İsmail Recep (Asenovgrad)
birinci, Ulusal Spor Akademisinden Hristo İtsov ikinci ve
Krepost takımından Reyhan
Mesut üçüncü sıraya dizildiler.
85 kiloda milli şampiyon Aydın
Kudret (Ruse) birinci, Gürses
Hüseyin (Borino) ikinci ve Kenan Kemal (Paniçkovo) üçüncü
oldular.
Turnuvada birinci olanlara
ödüllerini Sponsorlar Organizasyon Komitesi Başkanı Cemal Vatansever ve Hakif Emin
sundular. Kobilyane’nin muhta-

rı Erhan İzzet sponsorlara özel
teşekkürlerini dile getirdi.
Ayrıca turnuva organizatörleri, Başakn Hasan Azis’e Kırcaali İlinde halk güreşinin gelişmesi için verdiği destekten
dolayı teşekkür sundular. 2011
yılında Aydın Rufat’ın antrenörü olan Krepost takımı ülkeden
45 kulüp takımının katılımıyla
gerçekleşen Çocuklar Milli
Serbest Güreş Şampiyonasında ikinci olduğunu belirttiler.
Stremtsi Krepost Güreş Kulübü Başkanı Velattin Veli’ye
Kırcaali İlinde gelişen güreş
sporuna verdiği hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

Kırcaali Haber

Başkonsolos Ramis Şen Soydaşlarla Hıdrellez Kutladı
6 Mayıs’ta Bulgaristan Türkleri geleneksel olarak Hıdrellezi
kutluyor. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi bu gelenek Asenovgrad Belediyesi’nin Muldova
köyünde de gerçekleştirildi.
Kutlamaya misafir olarak katılanlar arasında T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, Edirne
Balkan Türkleri Federasyonu
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve
Eski Bakan Cevdet Çakırov yer
aldı.
Köy okulundan çocuklar sundukları müzik programıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Çocuklardan oluşan folklor

ekibine Federasyon adına Zürfettin Hacıoğlu müzik aletleri ve

seslendirme cihazı hediye etti.
Şenlik güreşlerle devam etti.
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Smolyan’da Pomaklarla ilgili uluslararası konferans düzenlendi
Beş Mayıs 2012 tarihinde
Smolyan şehrinde “Pomakların kimlikleri konusundaki
tezler ve çağdaş tanımlamaları” başlığı altında
bilimsel bir konferans düzenlendi. Rodoplar’daki
Müslümanların isimlerinin

gar Üniversitesi ve Yakın Geçmişi Araştırma
Enstitüsü’nün girişimiyle,
aynı zamanda Smolyan
milletvekili Arif Aguş’un
desteğiyle yapıldı.
Üniversite okutmanları, Bilimsel Araştırmalar Merke-

değiştirilmesinin 40. yılı
dolayısıyla yuvarlak masaya toplanan bilim adamları,
akademisyen ve siyasiler
asırlarca kimlikleri tartışma konusu olan bu Müslümanların kimliğini ve etnik
ile dini tanımlamaları, tarihi
geçmişi ve kaynakları hakkında farklı görüşler öne
sürdü.
Konferans Alman “Friedrich Naumann” Vakfı’nın
mali desteğiyle Yeni Bul-

zinden dil ve tarih uzmanları, araştırmacılar 10 saat
boyunca Pomakların kimlik
meselelerinin ve farklı varsayımları masaya yatırdı.
Konferansa ilgi çok büyüktü. Smolyan Valisi Stefan
Staykov, Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekilleri
Arif Aguş ve Aliosman İmamov, müftüler, Sırbistan ve
Türkiye’den konuşmacılar,
“Friedrich Naumann” Vakfının GDA Sorumlusu Peter

Bohmann ve Pomak sorunuyla ilgilenen bilim adamı
ve araştırmacılar katıldı.
DPS- Hak ve Özgürlükler
Hareketi milletvekili Arif
Aguş konuşmasında bu
konferansı “Bir şeyi başlatmak için yapıyoruz, bir sayfayı kapatmak için düzenliyoruz” dedi ve Rodoplar’da
“soya dönüş kampanyasının” hala devam ettiği şeklindeki kaygılarını ifade etti.
Aguş “Biz kimlik sorununu
inceleyerek, bölgede 40.
yılını andığımız isim değiştirme kampanyasını kapatmak ve yeni bir temiz sayfa
açmak istiyoruz” dedi.
Türkiye’den Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmalar
Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.
Ahmet Günşen’in “Balkan
topluluğu olarak Pomaklar ve onların kendini Türk
olarak algılamaları” başlıklı
sunumu büyük tartışmalara
yol açtı.
Pomakların genelde Türk
kökenli oldukları ve doğum,
düğün, cenaze gibi gelenek ve ayinlere bakıldığında Anadolu ve Orta Asya
Türkleriyle büyük benzerlikler bulunduğunu söylemesi
üzerine, Türk profesör milliyetçi kesimin eleştiri yağmuruna uğradı.
Smolyan Valisi Stefan
Staykov, ihtirasları kapatmak niyetiyle sözü aldı ve
Prof. Günşen’in sunumunu,
şahsi bir tez olarak kabul
ettiğini, belli bir devlet tavrı

olarak görmediğini söyledi.
“Biz yeni gerçekler içinde
yaşamalıyız ve Türkiye ile
iyi komşu ve dost olmalıyız”
diyen vali, Pomakların kimliği hakkında tartışmaların
gerginlik yaratmak yerine,
farklılıkları silip, ortak mutabakata varılmasını istedi.
Konferansa katılan akademik Georgi Markov ise, valinin iyi komşuluk çağrılarına
başka bir şart getirdi ve “ İyi
komşu olmak için tarihimiz-

den ibret dersi almalıyız”
dedi ve Prof. Günşen’e dönerek “Bulgaristan’a gelip
Pomak Türkü arayamazsınız” ikazında bulundu. Akademik Markov, Pomak etnik
grubu kurma teşebbüslerini
tedirgin edici olarak niteledi ve “Bulgarlar, Bulgar olarak birleşmelidir, farklı etnik
gruplara bölünmemelidir”
dedi.
Sevda Dükkancı
BNR
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