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Bu yıl tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine gitmeye niyetlendim. Nasıp olursa her sene haziran sonu ve temmuz başı
düzenlenen o dünyaca anık sahneyi, yağlı, kispetli pehlivanları, davul zurna eşliğinde düzenlenen güreşleri gidip, ben
de seyrederim. Bu nedenle Kırkpınar güreşlerinin tarihi ile
ilgilenmeye başladım. Hayli bir araştırmadan sonra elime
burasının başpehlivanları listesi geçti.
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Büyükelçi İsmail Aramaz: “Türkiye’de Türk Olmak
Kolay, Başka Yerde Türk Olmak Zor”
Büyükelçisi İsmail
Aramaz, T.C. Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
HÖH milletvekilleri Remzi
Osman, Kamen Kostadinov, Hamid Hamid,
Necmi Ali, Tuncay Naim,
Güner Şerbest, Belediye
başkanları, Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, yerel iktidar temsilcileri hazır bulundular. Panele yüzlerce
öğretmen ve vatandaş
geldi.
Sofya Uluslararası
Azınlık Araştırmaları ve
Kültürlerarası İlişkiler

Resmiye MÜMÜN
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği ile Kuzey ve
Doğu Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği
Kırcaali Belediye Kültür
Merkezi’nde ortaklaşa
“Anadili Türkçenin
Bulgaristan’daki
Sorunları” konulu panel
düzenledi. Salonu tıklım
tıklım dolduran etkinlik,
21 Şubat Anadili Günü
vesilesiyle yapıldı.
Panelde resmi konuklar
arasında T.C. Sofya

Kırcaali’de Anadili Günü Etkinliği
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ve
Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin organizasyonuyla, 21 Şubat
Uluslararası Anadili
Günü vesilesiyle dernek
salonunda Türk Müziği
ve Edebiyatı Gecesi
düzenlendi. Çok sayıda
Türkçe sevdalısının katıldığı kutlamada, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu
Konsolos Vekili İmren
Çamlıklı, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği Başkanı
Harun Bekir, Ömer Lütfi
Kültür Derneği Başkanı
Seyhan Mehmet, Alev
dergisinin sahipleri
Emel Balıkçı ile Mehmet
Alev ve Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü üyeleri
resmi konuk olarak yer
aldılar.
Programda bol bol şiir,
türkü ve şarkı vardı.

Ev sahibi konumundaki Ömer Lütfi Türk

Geldiniz ile karşıladı.
Eski Türkçe müfettişi

Merkezi (IMIR) Başkanı
Antonina Jelyazkova
ile Ulusal Etnik ve Demografik Sorunlar Konseyi ’nden Nikola Petkov,
Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu ve Bal-Göç
Genel Başkanı Doç. Dr.
Yüksel Özkan’dan birer tebrikleme mektubu
alındığı bildirildi.
Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun Bekir, konukları ve
katılımcıları selamladı.
Anadili Günü kutlamasının
amacına ve önemine
değindi.
T.C. Sofya Büyükelçisi
Devamı 3’de
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garistan Türk toplumu
için ayrı bir önem ka-

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126

Kültür Derneği Müdürü
ve Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki Ahmet konuklara
ve tüm Türkçe gönüldaşlarını sıcak bir Hoş

Harun Bekir, Anadili’nin
önemine değindiği bir
sunum yaptı. Sayın Bekir, “21 Şubat Uluslararası Anadili Günü’nün
anılması özellikle Bul-

zanmaktadır” diyerek,
bunun neden bu tarihte
yapıldığını anlattı. 1999
yılında Birleşmiş Mil-
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Av. Mustafa BAYRAMALİ

Bu yıl tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine gitmeye niyetlendim.
Nasıp olursa her sene haziran
sonu ve temmuz başı düzenlenen o dünyaca anık sahneyi,
yağlı, kispetli pehlivanları, davul zurna eşliğinde düzenlenen
güreşleri gidip, ben de seyrederim. Bu nedenle Kırkpınar
güreşlerinin tarihi ile ilgilenmeye başladım. Hayli bir araştırmadan sonra elime burasının
başpehlivanları listesi geçti.
Oldukça kabarık. Osmanlı ve

Mehmet AHMET
Cumhuriyet dönemi olarak ikiye
bölünmüş. Cumhuriyet dönemi
listesi daha çok meraklandırdı
beni. Başpehlivanları birer birer
okurken aralarında bir isim dikkatimi çekti. HÜSEYİN ALKAYALI. Hemen aklıma Kırcaali’nin
kuzey batı tarafında, arkasını
Salman sırtına dayamış, Arda
boyundaki şirin Alkaya (Krayno
selo) köyü düştü. Listeye göre
1934 – 1942 yıları arasında 9
defa arka arkaya olmak üzere
13 yıl Kırkpınar başpehlivanlığını kazanan bu Cihangirin doğum yeri acaba bu köy müdür
sorusu oluştu bende. İz sürmeye giriştim. Alkaya’da karşılaştıklarımdan yeterli bilgi alamadım. Oldukça gençtiler. “Onu
bilse, bilse Salman’dan Saraç
Mehmet ağabeyin oğlu Mehmet ağa bilir”, dediler. Oradan
onların köyünün üst tarafındaki
dedikleri köye gittim. Önerdikleri ağabeyi buldum. Hoşbeşten
sonra derdimi anlattım. Adam
can oldu hemen. “Bilmez olur
muyum! Babam bize onu sık
sık anlatırdı. Yaşım doksan.
Babamın anlattıklarını defalarca başka komşulardan da duydum. Hüseyin pehlivan Alkayalı
Osman ağanın oğlu. Onlar üç
kardeşmişler. Babaları Çiftçilik
ve baklalıkla uğraşmış. Güreşi
de severmiş. Oğullarının üçü
de pehlivanmış. Panayırlarda, düğünlerde arkaları yere
gelmezmiş. Herhalde Hüseyin
onlardan daha üstün olacak,
babam küçükte olsam, beni her
Gırcalı panayırına getirdiğinde,
onu güreşirken görürdüm. Hiç

arkasının yere değdiğini de görmedim. Hep başa kalırdı. Son
güreşini Krumovgrad’ta (Koşukavak), yapmış. Meydana
çıkmasıyla 120 kiloluk rakibini
un çuvalı gibi yere serivermiş.
Buna dayanamayan karşı taraf
onu orada korkutmuş. Bu nedenle de o, buralarını bırakmak
zorunda kalmış. Pasaport alıp
ve ailesiyle 1927 yılı Türkiye
Cumhuriyetine göç etmiş. Babam onun buradan acele sıyrılıp
gitmesine yardımda bulunmuş.
Daha sonraları onun Anavatanda, ünlü pehlivan olduğunu
duyduk buralarda”, diye anlattı
dobra dobra, bildiklerini ve duyduklarını Ençest (Salman) köyünde oturan Mehmet Mehmet
Ahmet.
Edindiğim bilgilerden esinlenerek, araştırmalarımı derinleştirdim.
Ünlü memleketlimizin yaşam
öyküsünü bir de Tekirdağ Kültür ve yardımlaşma derneğine
8 Kasım 1946 tarihinde kendisinin bizzat verdiği bilgilerden
öğrenelim:
“1908 yılında Kırcaali’nin Alkaya köyünde doğdum. Soyadım
köyümün adıdır. Babam Osman
çiftçilik ve bakkallık ederdi. Güreşe meraklı olmakla birlikte
yalnız bayramlarda güreşirdi.
Aynı köyde, ellibeş yaşında
öldü. Bende ilk güreş merakı
ağabeylerim Ali ve Bekir’den
görerek başladı. On dört yaşıma gelince her ikisini yendim.
Kardeşlerim çok kabiliyetli olduğumu görünce beni hiçbir
işe sokmadılar. Biz çalışırız sen
güreşi ilerlet dediler. On beş yaşımda evlendim. On dokuz yaşıma geldiğimde civarımızdaki
bütün pehlivanları yenmiş bulunuyordum. Bulgaristan’da son
güreşimi Elmalı yaylasında Koşukavak panayırında 120 kiloluk
bir Bulgar ile yaptım. Bulgarı üst
üste birkaç defa yendiğim hal-

tuttum. Bir gün bu ev üzerimize yıkıldı.kayınpederim ve kayınvalidem, baldızımın iki kızı,
üç komşu kadın öldüler. Allah
karımı ve çocuklarımı esirgedi.
Tekirdağ’da yaptığım güreşlerde yenildim. Beni 1929’da ye-

pehlivanı Samsun’a götürdü.
Samsun ve civarında dört ay
kaldık. Hiç para kazanamadım fakat pehlivanlıkta piştim.
Samsun’dan sonra ilk güreşimi
Düzce’de yaptım. Burada Baş
Pehlivan Cemal ile karşılaştım

nenlerin başında Uzunköprülü
Hüseyin gelir.
Bunun üzerine hayatımı kazanmak için çapaya gittim. Bu
sıralarda yeni harfleri okuyup
yazmayı öğrendim. Memleketimde yalnız bir yıl okula gitmiş
eski yazıyı bile belleyememiştim. Ailemi geçindirmek için bir
yandan mütemadiyen çalışıyor
fakat güreşten kendimi alamı-

de kabul edilmedi. Üstelik gece
beni öldürmeye kalktılar. Bunun
üzerine pasaport alarak ailem
ile 1927’de Tekirdağ’a geldim.
Çiftlikönü mahallesinde bir ev

yordum. 1929 Ramazanında
İstanbul’a gittim. On beş gün
güreştim. Ramazan’ın on beşinden sonra Bayburtlu Kara Yusuf benimle beraber dört genç

ve başaltına güreştim. Güreşimiz 6 saat sürdü ve yenişemedik. Bundan sonra beni hep
başa güreştirdiler. Güreşlerini
dikkatle takip ettiğim ve beraber gezerek faydalandığım
ustalarım Mandıralı Ahmet,
Kara Ali Manisalı Rıfat, Çoban
Mehmet’ten başka Mülayim,
Cemal, Çoban Mahmut, Molla
Mehmet, Şumnulu Arif gibi rakipler ile karşılaştım. Bunla arasında 1929’dan 1933’e kadar
birçok güreşler yaptım ve kendimi ezdirmedim. 1933’ten sonra
aramız ciddileşti. Daima mertçe
tutuştuk. Nihayet 1936’da Eminönü Halk Evi Başpehlivanlık
güreşi tertip etti. Burada 1935’in
baş pehlivanı Kara Ali’yi Mülayimi, Afyonlu Süleyman’ı Arif’i
yenerek başpehlivanlık kemerini
aldım. Taksim’de üst üste üç yıl
tekrarlanan bu güreşleri daima
kazandım.
Büyük Atatürk başarılarıma
alaka gösterdi. Beni Çoban
Mehmet ve Büyük Mustafa ile
Florya’ya çağırarak güreştirdi.
Bizi iltifatları ve bahşişleriyle
sevindirdi.
1938 kışında, organizatör Asım
Rıdvan ile Paris’e gittim. Önce
derecemin anlaşılması için hususi kulüplerde elli pehlivan ile
güreştim. Bir hafta içinde ve ge-

celeri oldu. Karşıma çıkanları en
çok on dakikada yendim. Sonra
Finlandiyalı, Bulgar ve Fransız
olmak üzere dört tanınmış pehlivan ile otuz bin seyirci önünde
karşılaştım. Dördünü de on beşer dakikada yere vurdum.
Bunu üzerine organizatör Raul
Paul beni odasına çağırdı. Fransız şampiyonu deglen ile yapacağım üç maçı kaybedersem
on bin Türk lirası vereceğini
söyledi. Damarlarımdaki Türk
kanı buna asla müsaade etmedi. Yabancı bir memlekette baş
pehlivan sıfatıyla temsil etmekte bulunduğum şerefi her şeyin
üstünde olduğundan bu şeref
için almak değil her şeyimi vermeğe her an hazır olduğumdan
teklifi derhal reddettim. Mertçe
karşılaşmama imkan verilmedi.
Memleketime döndüm.
1939 Kırkpınar güreşlerinde
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından Kurt Dereli
Mehmet pehlivan adına altın bir
kemer ortaya kondu. Bu kemer
üst üste üç yıl baş pehlivanlığı muhafaza edenin olacaktı.
Azmim ve kuvvetim ile bunda
da muvaffak oldum ve kemeri
aldım. 1942 Kırkpınar güreşlerinde Babaeskili İbrahim baş
pehlivan ilan edildi ise de sonra
onu birkaç kere yendim. Bilhassa Afyonda bir dakikada sırtını
yere getirdim.
Şimdi otuz sekiz yaşındayım.
Yüz on kiloyum. Boyum 178
ensem 52 santimdir. Kuvvetimden hiçbir şey kaybetmedim.
Karşıma çıkacak her pehlivanı
yenmeğe hazırım. Baş pehlivan
oluncaya dek en büyük rakibim
Mülayim idi. Onunla belki elli güreş yaptım. Önce çorluda yendim sonra karşımda dayanamadı. Baş pehlivan oluncaya kadar
hiçbir resmi ve hususi yardım
görmedim. Türkiye’ye gelince
yuvamı sevdiğim Tekirdağ’da
kurup geliştirdiğim için kendimi
Tekirdağlı olarak tanıttım. Tekirdağ vilayeti kendisine kazandırdığım şerefe mukabil bana bir
ev hediye etmek istedi. General
Kemal Balıkesir ve Vali Sakıp
Beygo’nun teşebbüsleri ile işe
başlandı. Fakat harp dolayısıyla Sayın General Tekirdağ’dan
ayrılınca inşaat yüz üstü kaldı.
Belediye kamyonlarının getirdiği
birkaç metre küp taş ile Tekirdağ şoförlerinin taşıdığı kumdan başka yardım görmedim.
Planı genişçe tutulan bu evi
yalnız başıma yaptırmak zorunda kaldım. Bununla beraber bir
ev sahibi olmama yol açan ve
yardım eden şahıslara teşekkür
borcumdur. Bugün içinde rahat
ediyor ve birkaç kuruş kira alıyorum. Besim, Muhsin, Metin
adlarında üç oğlum, Ayten adında bir kızım var.
Pehlivanlıkta esas kuvvet ve
akıldır. İnsanın akıllızı pehlivan
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Büyükelçi İsmail Aramaz: “Türkiye’de Türk olmak kolay...
1. sayfadan devam

İsmail Aramaz panelin açılış
konuşmasını yaptı. Salonda, bir arada olan belediye
başkanlarıyla, soydaşlarla
kucaklaşmaktan gurur
duyduğunu paylaşan Sayın
Aramaz, “Bugün çok anlamlı
bir günde bir aradayız. Anadili
aslında bir insanın kimliğini
belirleyen belki de en önemli
husus. İnsan ilk önce her şeyi
annesinden duyuyor. Bundan
daha önemli bir gün doğrusu
düşünemiyorum. Türkiye’de Türk
olmak kolay, başka yerde Türk
olmak zor. Burada Türk olmak
için Türkçeyi çok iyi konuşuyor
olmak lazım. Çocuklarımızın
Türkçeyi iyi öğreniyor olmaları
lazım” diye kaydetti. Bu
etkinliğin organizatörlerine
teşekkürlerini sundu. Büyükelçi
devamla, “Belki de bir sonraki
kuşağa bırakabileceğimiz en
önemli şey dil olduğuna göre
Anadili Günü’nün kutlanması
çok anlamlı. Soydaşlarımızın
Bulgaristan’daki durumuna
baktığımızda beni zaman zaman
en çok rahatsız eden kültürel
hakların tam anlamıyla yerine
gelmiyor olması. Çocuklarımızın
okullarda 3-4 saatliğine de olsa,
Türkçe dersi almalarının önünde
hala engeller olduğunu görmekten doğrusu üzülüyorum” diye
ifade etti. Sayın Aramaz, IMIR’in
yayınladığı raporda da bütün
meselenin bütün çıplaklığıyla
ortaya konmuş durumda
olduğunu söyledi. Anne dilini çok
iyi konuşamayan bir çocuğun
başka bir dili öğrenemediğini
vurguladı. Büyükelçi, “Soydaş
çocuklarımızın Bulgarcayı da
çok iyi öğrenmelerini istiyoruz” dedi. Sayın Aramaz, “Bulgaristan aslında önemli bir

dönemeçten geçiyor. Hükümet
istifa etti, yakında seçimler olacak. Bu dönemde HÖH partisi
de önemli bir değişiklik geçirdi,
yeni bir Genel Başkan, yeni
bir yönetim seçildi. Bu iki tarihi
olay aslında bir arada şimdi ak-

inde bulunan rezidanstan son
hafta olan olayları yukarki kattan
seyrettiğini paylaştı. Bu itirazın
sadece elektrik faturasına
değil, yönetime, yolsuzluğa
da itiraz olduğunu söyledi.
Büyükelçi, Bulgaristan Trükleri-

maya devam ediyor” diye dikkat çekti. Büyükelçi, buradaki
soydaşlarının demokratik, siyasi
kültürel haklarının Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği üyesi olmasından
dolayı AB vatandaşlarıyla eşit
haklara sahip olduklarının altını
çizdi. Dolayısıyla en yüksek AB
standartlarının Bulgaristan’a
da geldiğinde bunlardan
faydalanacaklarını belirtti. O
zaman soydaşların çektikleri
sıkıntıların ortadan kalkacağına
dikkat çekti. Bulgaristan’ın
Şengen’e girmeye, AB ile
daha yakın entegrasyona gitmeye, bölgesel kalkınmaya,
yargıda, bürokraside reform
yapmaya çalıştığını söyleyen
Büyükelçi, bunların doğru politikalar olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.
Büyükelçi, Sofya’nın merkez-

nin haklarının en iyi korunması
için soydaşı temsil eden partinin mutlaka hükümette olması
gerektiğini savundu. Sayın
Aramaz, “AB değerlerini hayata
geçirebilecek bir hükümet yapısı
olması lazım. Buna katkı yapabilecek hangi parti olursa, soydaş
partisinin o partiyle işbirliği
yapması lazım. Soydaşımızın
ideolojisinin bu olması gerekir
diye düşünüyorum” diye ileri
sürdü.
Ev sahibi konumundaki Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis,
son yıllarda Kırcaali’nin Anadili ile ilgili çalışmalarda küçük
adımlar attığını kaydetti. Başkan,
“Bugün Kırcaali için tarihi bir
gün ve Belediye Başkanı olarak
Anadili ile ilgili organizasyonlarda emeği geçen herkese
ve panelin katılımcılarına

Rodoplar’ın Gururu Alkayalı
Hüseyin Pehlivan
2. sayfadan devam
olur sözü bu sporu sevmeyenlerin uydurmasıdır ve yanlıştır.
Bütün sporcular gibi ben de
sağlam kafanın sağlam vücutta bulunacağına inanıyorum.
Güreşte aklın rolü büyüktür.
Sade kuvvet ile galip gelinmez.
Güreşte yüz altmışaltı oyun
vardır. Bunları yerine ve adamına göre kullanmak bir zeka
işidir. Ben şimdiye kadar hiç içki
kullanmadım. Hatta kahve bile
içmedim. Ama artık bunları tek
tük yapıyorum. Diğer pehlivanlarımıza bakarak benim bilhassa belim ve ensem kuvvetlidir,
göğsüm geniştir. Yaptığım asıl
güreş serbest güreştir. Devletçe ehemmiyet verilen alafranga,
halkın sevdiği yağlı güreşlerdir.

Yenilerden Yaşar Doğu’yu ve
Celal Atik’i beğeniyorum. Yağlıda Babaeskililer; Sındırgılı Şerif, Karacabeyli Hayati, Lüleburgazlı Ali ve Ahmet, Hayrabolulu
Süleyman, Manisalı Halil aynı
ayardadırlar. Şimdi İngiltere’ye
ve Amerika’ya gitmek, Türkün
malum kuvvetini onlara da göstermek istiyorum.”
Hüseyin Pehlivan 1980 yılı
rahatsızlanıyor. Hastalığına ise
kalp büyümesi teşhisi konuyor.
10.02.1982 tarihinde Tekirdağ
Devlet hastanesinde Allahın
rahmetine kavuşan bu büyük
pehlivan eller üstünde camiye
getirilerek namazı kılındıktan
sonra Hayrabolu üzerindeki
Belediye mezarlığına defnolunuyor.
Tekirdağlılar Cihan Pehlivanı

HÜSEYİN ALKAYALI’ ya duydukları saygı ifadesi olarak
Cumhuriyet meydanına heykelini dikmişler.
Evet, hemşerimiz ünlü pehlivan HÜSEYİN ALKAYALI’nın
yaşam öyküsü böyle. İlle onun
doğup büyüdüğü, Arda boylarında, Rodoplar’da, şanı şöhreti unutulmak üzere. Dünyaya
nam salan Deliorman pehlivanı
KOCA YUSUFU ile yan yana
Rodoplar’ın da var Cihangir
pehlivanı HÜSEYİN ALKAYALI. Ona sahip çıkmak, eriştiği
namını, şöhretini nesillere miras
bırakmak bizim birer boyun borcumuz olmalı. En azından sivil
toplum örgütlerinin girişimiyle
evinin bulunduğu yere, onun
adına bir anıt taşı dikmeliyiz.

teşekkür etmek istiyorum” diyerek başarılar diledi. Hasan
Aziz, “Uzun zamandır Anadili
konusunun Bulgaristan’ın
gündeminde olması için çaba
gösteriyoruz. 2005 yılından
beri Ankara Bilkent Üniversitesi ile ortaklaşa Kırcaali
ve Ankara’da ülke çapından
Türkçe öğretmenlerine yönelik seminerler, sempozyumlar
düzenliyoruz” diye kaydetti.
Başkan, son 20 yılda HÖH
milletvekillerinin Anadili konusunda yaptıkları çalışmaları
için teşekkürlerini sundu.
Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği ile Kuzey
ve Doğu Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği Başkanı
ve Şumen “Episkop Konstantin Preslavski’’ Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Görevlisi Emine Halil, ülkede Türkçe eğitiminde
mevcut sorunlara ilişkin
ayrıntılı çalışmasını tanıttı.
Okulda problemlere ve ilgili
kanunlarla kanun hükmünde
kararnamelere değindi. Sayın
Halil, “Bizim çocuklarımız iyi
veya kötü Türkçe konuşuyor.
Torunlarımız yarım yamalak
Türkçe konuşmaya devam ediyor. Torunlarımızın çocuklarının
hali ne olacak acaba, diye
düşünüyoruz. Bu yüzden biz
Türkçe öğretmenleri örgütlenmeye karar verdik ve Türkçe
ile ilgili problemleri ortaya
koymaya karar verdik. 1992
yılından beri Türkçe okuyan
ve okutanların sayısına bakarsak, 1995 yılında okullarda
700 Türkçe öğretmeni varken,
şu anda 120 öğretmene yakın
var. Aynı zamanda okuyanların
sayısı 114 binden 7 binin altına
düşmüştür” diyerek endişesini
dile getirdi.
Şumnu İli, Hitrino Belediyesinde eski Türkçe öğretmeni
Müjgan Yusuf, çalıştığı okulda 2010/2011 eğitim öğretim
yılına kadar 2-12.sınıflarda
Türkçe okunduğunu, fakat
sonraki eğitim yılında bir proje
kapsamında okulun tam gün
eğitime geçmesiyle Anadili dersi için zaman öngörülmediğini
anlattı. O zamanki Şumnu Anadili müfettişi Fikriye Mehmet
ile öğrencileri lise mezunları
sınavı hazırlamak için Bulgarca ders programı üzere
Türkçe tematik çalışma planı
yaptıklarını ve onların yüzde
90’ının başarı gösterdiklerini
paylaştı. Şimdi eğitmen olan
Sayın Yusuf, Türkçenin zorunlu
seçmeli ders olarak okunması
veya Anadili Türkçe olan
öğrencilerin yüzde 80 olduğu
okullar için eğitim öğretim
planının varyantı hazırlanması
gerektiğini söyledi. Türkçe
öğretmenlerin Bulgarcaya karşı
olmadıklarını göstermek için
kasten Bulgarca konuştuğunu
söyledi.

Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği yönetiminden Haşim Semerci, HÖH
partisinin seçimlerden sonra
herhangi bir partiyle koalisyon yapmak zorunda kalırsa,
Türkçenin zorunlu olarak
okutulması ve ardından Türkçe
ders kitapların basılması için
şart koşulması gerektiğini
ileri sürdü. Ardından ülke
çapından bir araya toplanan
Türkçe sevdalılarını sıcak bir
“Hoş geldiniz!” ile selamladı.
Sayın Semerci, “Burası siyaset meydanı değil, savaş alanı
hiç değil. Burası birleşme,
uzlaşma, güçleşme yeri. Bugün
burası her zaman olduğu gibi
hoşgörü merkezi” diye ifade
etti.
Şair de olan öğretmen,
Bulgaristan Türkleri olarak
haklarımızı istemeyi, direnmeyi
bilmediğimizi ileri sürdü. Bir
Eğitim Bakanı vardı, Anadili
için, “Olmaz, üç Maltalı çocuk
gelirse, onlara öğretmen nerde
bulacağım”, dedi. Biz 3 Maltalı
çocuk değiliz. Biz yüz binlerce
Türküz. Amaçlarımıza ulaşmak
için yardım etmek isteyen, beraber olmak isteyen, gücümüze güç katmak isteyen varsa, buyursun. Dernek olarak
kapılarımız açık” diye seslenerek siyasetçileri de yardıma
çağırdı.
Plovdiv Üniversitesi Kırcaali
“Lüben Karavelov” Şubesi’nde
felsefe hocası Doç. Yunus
Kasım da Bulgaristan’da Türkçe
eğitiminde mevcut sorunları ele
aldığı bir sunum yaptı.
Panelin sonunda ülke
çapından 16 sivil toplum
kuruluşu (STK) temsilcilerinin
imzasıyla Bulgaristan’ın eğitim
sisteminde Türkçe Anadili
eğitimine ilişkin bir deklarasyon kabul edildi. Deklarasyonda kanun düzenlemesiyle Anadili’nin okuldaki ders
programına dahil edilmesi
gerektiği vurgulanıyor. Böylece
Türkçe eğitiminin örgütlenmesinde mevcut sınırlamaların ortadan kaldırılacak ve Türkçe
ders kitaplarının hazırlanması
ve basılmasında mali sorunlar yaşanmayacak. Deklarasyonda STK temsilcileri,
Bulgaristan’daki demokratik
kurumların gereken iradeyi göstererek, ülkenin aydınlanmış
milletler ailesindeki yerini
savunup sorunun yasama
ve yürütme kurumlarının
yetkisi dışına taşınmasını
engelleyeceğine inandıklarına
kanaat getiriyorlar. Deklarasyonun Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 41. Halk Meclisi
Başkanı Tsetska Tsaçeva,
Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan Cumhuriyeti Kamu
Denetçisi Konstantin Pençeve’e
gönderileceği açıklandı.
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Soydaşlar için Ankara’da önemli zirve
Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Turhan Gençoğlu,
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklarından sorumlu
Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ’a ile özel bir buluşma
gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde 36 ilde 9
federasyon ve 146 dernekten
oluşan ve Türkiye’de Balkanlar
nezdinde en büyük sivil toplum
kuruşlu olan Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Turhan
Gençoğlu, Bakan Bozdağ ile
Tüm Rumeli ve Balkanlardaki
soydaşlarımızın sorunlarını ve
çözüm önerilerini kapsayan bir
görüşme yaptı.
Öncelikle son dönemlerde
birçok önemli sorunun çözüme
kavuşturulmasından dolayı
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Yurtdışı Türklerden
sorumlu Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ’a teşekkür
eden Turhan Gençoğlu,
devam eden göçler nedeniyle
zaman zaman tekrar eden bu
sorunlarında en kısa zamanda
çözümleneceğine inandıklarını
belirtti.

Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel
Başkanı Gençoğlu, Bakan
Bozdağ’a Balkanlardaki son
gelişmeler hakkında önemli
bir rapor sundu. Gençoğlu,

ile ilgili yaptıkları çalışmalar
ile ilgili bilgi verdi. Gençoğlu,
önümüzdeki günlerde Balkan
ülkelerinde yapılacak seçimler
ile ilgili olarak soydaşlarımızın
birlik ve beraberlik içinde

asimilasyon sırasında
soydaşlarımız bulundukları
topraklardan kopartılarak
göçe zorlanmışlardır. Dolayısı
ile bu soydaşlarımızın hiçbir
kısıtlamaya tabi olmaksızın

önümüzdeki günlerde başta
Bulgaristan olarak Balkan
ülkelerinde yapılacak seçimler

hareket etmelerinin çok önemli
olduğunu belirtti. Gençoğlu,
özellikle Bulgaristan’daki

Bulgaristan
Bursa
Konsolosluğu’nun, Shengen
vizesinden kaynaklanan iş
yükü ve beraberinde getirdiği
fiziki mekan sıkıntısı, Osmangazi Belediyesi tarafından
tahsis edilen ek hizmet binası ile giderildi. Konsolosluk,
Bursa'da Shengen vizesi vermeyi planlıyor.
Osmangazi Belediye
Meclisi'nde alınan kararla
Konsolosluğa tahsis edilen ek
hizmet binasının devir teslim
protokolü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
ile Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Dimitır Haciev arasında
imzalandı. İmza töreninde konuşan Dündar, Bulgaristan'ın
Bursa Konsolosluğu’nun, yıllardır hizmet verdiği Hürriyet
Mahallesindeki Konsolosluk
binasının, artan iş yükü nedeniyle yetersiz kalması üzerine
kendilerinden yer talep ettiğini
söyledi.
Bulgaristan'dan göç etmiş
Türk nüfusun yoğun olarak
yaşadığı bölgede faaliyetlerini
sürdüren konsolosluğun talebinin belediye meclisi tarafından
değerlendirildiğini ifade eden
Başkan Dündar, "Yalnızca
Bursa'ya değil, İzmir'e kadar
olan geniş bir bölgeye hitap
eden Konsolosluk, Shengen
vizesinden kaynaklanan iş yo-

ğunluğuna cevap verebilmek
için bizden yer talep etti.
Bizde, Konsolosluk binasının, daha önce mahalle muhtarlığı ve spor kulübüne tahsis
edilmiş olan bölümlerini, Muhtarlık ve spor kulübünün yeni
yerlerine taşınmalarının ardın-

daşlarına daha iyi hizmet sunacaklarını ifade etti. Başkan
Dündar'ın kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Haciev,
şunları söyledi: "Sayın Başkan
ve Belediye Meclisi, talebimizi
değerlendirip bize gerekli desteği vermiştir.

hür iradeleri ile her yerde
seçme ve seçilme hakkına
sahip olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, soydaşlarımız,
Türkiye’de yeterli sayıda
sandık kurulmadığı için
sandık başlarında sefil
olmaktadırlar ve birçoğu oy
kullanamamaktadırlar. Bunun
yanı sıra Türkçenin resmi
müfredata girmesi gerekmekte
olup, seçmeli ders olmaktan
çıkarılması gerekmektedir

Bulgaristan Bursa Konsolosluğu'na Bina Desteği

dan, belediye meclisi kararı
ile Konsolosluğa devrettik. Bu
protokol ile vatandaşlarımıza
daha iyi hizmet sunacağına
inanıyoruz" dedi.
Ek hizmet binasının devri
ile ilgili protokole imza atan
Bulgaristan Bursa Konsolosu
Dimitır Haciev, Konsolosluk ve
Osmangazi Belediyesi arasında imzalanan protokol Bursa
ve bölgede yaşayan vatan-

Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu protokol, Bulgaristan
devleti ile Bursa'daki yerel
yönetim ve vatandaşların hizmetine yönelik çok önemli bir
anlaşma. Bulgaristan hükümetinin 7 Mart'ta Brüksel’de imzalayacağı anlaşmanın ardından,
Bursa'da Shengen vizesi vermeyi planlıyoruz. Yaşanacak
yer sıkıntısını, bu protokol ile
aşmış oluyoruz."
CIHAN

dedi.
Hükümet olarak soydaşların
sorunlarının çözümü için
önemli çalışmalar hayata
geçirdiklerini ve geçirmeye
devam edeceklerini kaydeden
Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Balkanlara özel
önem verdiklerini de ifade
ederek, sorunların, sıkıntıların
kısa sürede çözülmesi
için gereğinin yapılacağını
açıkladı. Bozdağ, hükümet
olarak Yurtdışı Türkler için orta
ve uzun vadeli planların ve
stratejilerinin hazır olduğunu
da belirtti.
2 s a a te y a k ın s ü r e n
görüşmede, TBMM TürkiyeBulgaristan Parlamentolar
arası Dostluk Grubu Başkanı
ve Ak Parti’nin Bulgaristan
doğumlu Bursa milletvekili
Mustafa Öztürk de sorunların
çözümü
noktasında
yakın takipçileri olacağını
söyleyerek, ‘Şimdiye kadar
olduğu gibi yine gözünüz
arkada kalmasın’ dedi.
Daha sonra Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanı Kemal
Yurtnaç ile bir araya gelen
Gençoğlu, Kemal Yurtnaç’a
sorunları içeren bir dosya
iletti. Bu ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Kemal Yurtnaç ise soydaşların
Türkiye için çok önemli bir güç
olduğunu ifade ederek, orta ve
uzun vadede strateji planlarını
hazırladıklarını söyledi.
Kırcaali Haber

Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet,imamlarla görüştü
18 Şubat 2013 tarihinde
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, bölgeden imamlarla sıradaki aylık toplantısını
gerçekleştirdi. Bölge Müftüsü,
toplantı programında yer alan
gündem konularına geçmeden önce tüm imamları
selamladı ve davetine icabet
ettikleri için
teşekkür etti.
İmamlara
camilerde beş
vakit namaz
kıldırma ve
ezan okuma,
yaz ve yıllık
Kur’an kursları
yürütme,
vaaz verme,
abone ve
hayırseverlik
kampanyaları
sırasında aktif olmalarından
ibaret
görev
ve
sorumluluklarıyla ilişkili sorular içeren anketler dağıtıldı.

Bölge Müftüsü, imamlara camilerin etrafını
yeşillendirme ve yerleşim
yerlerinde mezarlıkların temizlenmesi amacıyla cemaati
organize etmeleri için çağrıda
bulundu.
Sayın Beyhan Mehmet,
Suriyeli mültecilere yardım

kampanyasının bilançosunu
yaptı ve girişime aktif olarak
katılan herkese teşekkürlerini
sundu.
Kırcaali Haber
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Bölge Müftüleri, Başmüftülüğün faaliyetlerini görüştü
Başmüftülük yönetimi, bölge
müftüleriyle kurumun faaliyetleri ve ülkede Müslümanların
sorunları hakkında görüştü.
Oturum 11 Şubat 2013 tarihinde Sofya’da gerçekleşti.
Oturumda idare ve yapılan
faaliyetlerde daha sıkı ve modern bir sistem oluşturulması
amaçlanan İslam dini inanışının kurumsal kimliğiyle ilgili
sorular ortaya atıldı. İş görüşmesinde bu yıl organize edilecek kültürel ve eğitim faaliyetlerinin temel parametreleri
konuşulup belirlendi. Onların
arasında bulunan Kutlu Doğum Haftası, Ulusal Kur’an-ı
Kerim Okuma ve Hafızlık Yarışması, Ulusal Temel İslam
Bilgileri Yarışması ve başka
faaliyetler söz konusudur.
Bunun dışında “Müslümanlar” dergisi ile Başmüftülüğün resmi sitesinin durumu,
dağıtım ve duyurabilirliği göz

önünde bulundurularak, kurumun basın-yayın faaliyeti de
ele alındı.
Oturumda ayrıca Camiler
Haftası dolayısıyla ilan edilen
“Yılın İmamı” ve “Yılın Cami
Encümenliği” seçimi yapılması üzere öneriler de görüşüldü. Bu unvanlarla ödüllendirilmeye layık görülenler, “Müslümanlar” dergisi ve kurumun
sitesinde ilan edilecek.
Müftülerin görüştüğü önemli konulardan biri okullarda
okutulan “İslam Dini” dersinin durumuydu. İslam dininin
okutulması Bulgaristan’da
Müslümanların üzücü meselelerinden biri, çünkü dinini okumaları onların kanuni
hakkıdır. Fakat bu haktan
yararlanma arzusu çoğu kez
bazı bölge müfettişlerinin yazılı olmayan emri veya bazı
okul müdürlerinin bu dersin
okutulmasını istememeleri,

bazı belediyelerin bu konuyu
üstlenmemeleri ve genellikle
çocuklarının eğitiminden so-

sahip olanların ve Başmüftülük yönetiminin onları keşfedip teşvik etmediği için öze-

rumlu velilerin cehaleti engelleniyor.
Bazı durumlarda öğretmen
kadro yetersizliği söz konusu
ve bundan dolayı bu yetkiye

leştirili yaklaşım sergilemeleri
gerekiyor.
Tüm sorunlara rağmen binlerce Müslüman’ın eğitim gördüğü Bulgaristan okullarında

din dersinin okutulması müftüler ve tüm Müslüman toplumunun bir ödevi olarak çözmesi gerektiği bir problemdir.
Bu konuda başarı elde edilmesi çeşitli kurumların ortak
çabaları ve en önemlisi de
Müslümanların kendilerinin
aktif olmalarına bağlıdır.
Oturum sırasında camilere saldırı girişimleri ülkedeki
Müslümanların ciddi bir sorunu olarak tanıtıldı. Bu eylemlerin bazı bölge müftülüklerinde acı bir şekle dönüştüğü belirtildi. Çünkü sık sık camlar,
kapılar kırılıp camilere taşlar
atılıyor, imamlar, müezzinler
silahla bile korkutuluyor. Bütün bu sorunlar yargının dikkatine sunuldu, fakat şu ana
kadar etkili mahkeme kararı
olarak her hangi bir olumlu
sonuç alınamadı.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de Anadili Günü Etkinliği M e s u t Y ı l m a z ,
1. sayfadan devam

letler Eğitim, Bilim ve Kültür
Teşkilatı (UNESCO) alınan
bir kararla 2000 yılından bu
yana 21 Şubat Uluslararası
Anadili Günü olarak dünyanın birçok yerinde anılmaktadır. UNESCO dünyada konuşulan mevcut 6 bin dilden
bazılarının dünya haritasından yok olduğunun bilincinde
olarak Anadili’nin önemine
vurgu yapmak için 19 Şubat’ı
Anadili Günü ilan etmeyi uygun görmüştür. 1952 yılında,
Pakistan’ın Bangladeş eyaletinde üniversite öğrencileri
iletişimde ve eğitimde kendi
anadillerini kullanmak için
bir protestoya başlıyorlar. O
esnada polislerin müdahalesiyle bazı üniversite öğrencileri şehit oluyor. Dolayısıyla
böyle bir eylemin yapıldığı 21
Şubat gününde UNESCO,
Anadili’nin anılmasına karar
veriyor. O günde yapılan etkinlikler, anma törenleri o olayın bir kez daha hatırlatılmasını, kamuoyuna duyurulmasını
amaçlıyor” diye açıkladı.
Sayın Bekir, ülkede günümüzde Türkçeye karşı olan
tavırlardan sonra Bulgaristan
Türkleri için Anadili gününün
öneminin çok daha artmakta
olduğuna vurgu yaptı. Böyle
bir etkinliklerin gerek öğrenci,
öğretmen, veli ve etkili kişi ve
kurumlara Anadili’nin önemini bir kez daha hatırlatmamız üzere değerlendirmemiz
gerektiğini kaydetti. Bilimsel

olarak kanıtlanan Anadili’ni
bilmeyen birinin diğer dillerde
de başarılı olamayacağının bir
kez daha altını çizdi. Anadilini
okuma hakkımızı kullanma-

Ayrıca Haskovo bölgesinden
ünlü şairimiz Bayram Kuşku
Yalnızlığımın Ötesi , yerlilerden Haşim Semerci Bir Filistinli Ailenin Güzü , Recep

mız için seslendi. Bulgaristan
Türkü olarak dilimizi, dinimizi
ve kültürümüzü yaşatmamız
için Anadilimizi öğrenip, geliştirmemizi ve çocuklarımıza
da iyi bir eğitim vermemiz için
çaba sarf etmemiz gerektiğinin altını çizdi.
Ömer Lütfi Derneği’ne bağlı
Kadriye Latifova Çocuk Folklor Ekibi’nde yer alan çocuklar Türkçe, öğretmen, kitap,
okul, Kırcaali ve Bulgaristan
konulu şiirler okudular. Başta
Derneğin orkestrası eşliğinde
sevilen küçük solistler Duygu
Ali, Emre Ahmet ve daha büyük çocuk ve gençlerden iyi
tanınan ses yetenekleri Mert
Hüseyin, Behiye Ahmet ve
Bayram Bayram söyledikleri
türkü ve şarkılarla seyircilere
neşeli anlar yaşattılar.

Küpçü Edebiyat Kulübü Başkanı Durhan Ali Türkülerimiz
ve Resmiye Mümün de Türkçe Davası şiirleriyle programa renk kattılar.
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Konsolos Vekili İmren
Çamlıklı, Ömer Lütfi Kültür
Derneğine ve özelikle Sayın
Müzekki Ahmet’e bu anlamlı
organizasyon için teşekkürlerini sundu. Sayın İmren Çamlıklı da Anadilinin çok önemli
olduğunu, Bulgaristan’da Türk
çocukların mutlaka Anadilini
okumaları gerektiğini ve herkesin de buna teşvik etmesi
çağrısında bulundu.
Program Konsolos vekili İmren Çamlıklı, Harun Bekir ve
Seyhan Mehmet’in tüm çocuklara Türkçe kitaplar hediye etmeleriyle sona erdi.

Kolarovo’da bağ
kesimine katıldı

Harmanli’nin Kolarovo köyünde Aziz Triffon Zarezan Günü
kutlamaları kapsamında düzenlenen bağ kesme geleneğine
GERB partisi Başkan Yardımcısı Tsvetan Tsvetanov’un beraberinde ülkemizdeki diplomatik temsilcilerle birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Mesut Yılmaz da katıldı. İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tsvetanov, “Mesut Yılmaz,
Bulgaristan göçmenlerine karşı özel bir ilgi sergiliyor ve Bursa
ile İzmir’de onlarla doğrudan doğruya temaslara geçmiştir”
dedi. Geleneksel tören Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize ediliyor. Sayın Yılmaz’ın bu çalışma ziyareti
ve iş adamlarıyla görüşmesi Bulgaristan’ın değiştiğini ve insanların etnik mensubiyetini gözetmeksizin herkese karşı hoşgörü
politikası yürüttüğünü ortaya çıkardı.
Tsvetanov, “Türkiye’nin ekonomisi Bulgaristan’a kıyasla çok
daha iyi durumda olduğunu biliyoruz ve mal ihracatı yapmamızdan, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesinden karşılıklı çıkarımız var. Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerine gelince Milletvekili Tsveta Karayançeva’nın girişimiyle GERB, onları Halk
Meclisi’ne davet eden ilk partidir” diye hatırlattı.
GERB’in, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin seçmenlerinden oy almaya çalışması hakkında endişeleri sorulunca Tsvetanov, birinin seçmeni bölmeye çalıştığı yönünde
konuşulmaması gerektiğini söyledi. GERB Başkan Yardımcısı,
“İnsanlar entelektüel ve pratiktir ve kime oyunu vereceklerini
kendileri karar verebilirler” diye kesin konuştu.
O, Sayın Yılmaz’a zaman ayırarak bu geleneksel bereket ve
refah için yapılan ritüelde hazır bulunmasından dolayı teşekkürlerini sundu. Başbakan Yardımcısı, “Kendilerinin burada
hazır bulunması Bulgaristan’a olan ilgi açısından büyük bir
anlam taşıyor” diye vurguladı.
Kendi tarafından Sayın Mesut Yılmaz, Türkiye’de iyi komşuluk ilişkilerini tanıtmaya yönelik her bir Bulgaristan partisinin
girişimini alkışladığını ve bu bağlamda GERB ile olan iyi ilişkileri için sevindiğini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı ile yaptığı
görüşme sonucunda iki ülke arasında daha iyi ilişkilerin olmasını umuyor. Sayın Yılmaz’a Türkiye Cumhurbaşkanı makamına
aday olup olmayacağı sorulunca, artık siyasi kariyerine son
verdiğini ve seçimlerde yer almayı düşünmediğini cevapladı.
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Recai Yıldız Hoca: “Çocuklarımızı
camilerimize bekliyoruz”
Resmiye MÜMÜN

Türkiye’nin Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Kiremitli köyü
doğumlu 45 yaşındaki
Recai Yıldız, geçen yılın
aralık ayından beri Kırcaali Bölge Müftülüğü’nde
hizmet veriyor. Bu sebepten dolayı Kırcaali
Haber okuyucuları için
kendisiyle görüştük. Recai Yıldız Hoca, toplam
25 yıl Türkiye’de imamhatiplik görevinde bulunmuştur. İlkokulu ve imam
hatip lisesini memleketi
Sivas’ta tamamladı. İstanbul Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden
1994 yılında mezun oldu.
Zonguldak İli, Eflani İlçesi,
Seferler köyünde göreve
başladı. Bir süre İstanbul Beyoğlu Müftülüğüne
bağlı bir camide hizmette bulundu. 1994 yılında
tekrar memleketi Sivas’a
döndü, imam hatip olarak
görev yaptı. Evli ve üç kız
babasıdır.
Geçen yıl T. C. Diyanet
İşleri Başkanlığı personeli olarak Bulgaristan
Başmüftülüğü’nün kendisini uygun görmeleriyle
buraya hizmete gönderildiğini açıkladı. İlk aşa-

mada Türkiye’den Sofya,
Razgrad, Ruse (Rusçuk),
Plovdiv (Filibe), Aytos,
Şumnu, Tırgovişte (Eski
Cuma) ve Kırcaali bölgelerinde olmak üzere
toplam 8 hoca görevlendirilmiştir. Onlar yaklaşık
5 yıl ülkemizde hizmet
verecekler.
Recai Yıldız Hoca,
“Amaçlarımız arasında
Bulgaristan Başmüftülüğü ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın ortak ve
koordineli yönetecekleri
bu bölgelerde ve diğer
İslam ülkelerinde Müslüman cemaate İslam
bilincini, gençlere İslam
ahlakını, bulunduğumuz
bölgelerde gerek din görevlileriyle kazanmış olduğumuz bilgi ve becerileri
paylaşabilmek, gençlerimizi camilerde İslam ahlakı, güzellikler üzerine
eğitebilmek, Kur’an bilgileri verebilmek ve onları
Peygamber Efendimizin
(SAV) sünneti ölçülerinde
yetiştirebilmek” diye kaydetti.
Recai Yıldız Hoca, “Buradaki görevimiz açısından
her hangi bir sıkıntımız
yok. Sofya’ya geldiğimiz 1
Aralık 2012 tarihi itibariyle

Başmüftülük personelinden karşılanmamız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın
personeliyle tanışmamız,
Büyükelçilik yetkilileri ve

paylaşıyorlar. Bizi de kendilerinden biri olarak kabul ediyorlar. Müslüman
kardeşlerimize İslam’ı,
elimizden geldiği ölçüde

de cuma namazlarına
katıldığını açıkladı. Bölge
Müslümanlarıyla görüşmeye devam edeceğini
ve ayrıca gayrimüslimler

özellikle de Beyhan Mehmet Hoca başta olmak
üzere cemaatimizden üst
seviyede ilgi gördük. Gittiğimiz ilçe ve bölgelerde
bir hayli üst seviyede bir
anlam içeren güzel karşılandık. Her gittiğimiz yerde sohbet anında insanlar
sevgilerini, muhabbetlerini

bilgilerimizi aktarabilirsek,
buralardan elbette mutlu
bir şekilde ayrılmış olacağız” diye ifade etti.
Kırcaalili Müslümanlarla
dini sohbetlerde bulunan
Recai Yıldız Hoca, şu ana
kadar Merkez Cami’den
başka bölgede 5 farklı
ilçe ve köy camilerinde

de dahil buradaki insanlara her hangi konularda
elden geldiğince yardımcı
olmaya gayret edeceğini
paylaştı.
Recai Hoca, Kırcaali’ye
geldiğinden bu yana Merkez Cami’de hafta sonları
sayısı 21’e çıktığı çocuk

Kırcaali Belediyesi’nde engellilere ve
yaşlılara evde bakım hizmeti sağlanacak
Kırcaali Biznez İnkübatör
binası salonunda Kırcaali
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği engellilere ve yaşlılara evde bakım hizmetlerine yönelik “Destekle
Değişim” projesi tanıtıldı.
Projenin açılış konferansında çok sayıda Belediye görevlileri, sosyal
kurumlar, Engelliler Birliği
Derneği, sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır
bulundular.
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova proje hakkında genel
bilgi verdi ve ekibe başarılar diledi. Projeyi tanıtan
proje yöneticisi Nermin
Mehmet, gazetecilerin
sorularını da cevapladı.
Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın “Evde
Yardım” hibe destek şeması üzere gerçekleştirilmektedir. Proje, Avrupa
Birliği’nin Avrupa Sosyal

Fonu tarafından finanse
ediliyor.
Hibe desteğinin miktarı 213 468,95 leva olup

Evde Hizmet Birimi, muhtaçlara saatli olarak kişisel yardım, ev temizlik
işleri ve sosyal destek ile

süresi 31 Mayıs 2014
tarihinde sona erecek ve
belediyenin tüm yerleşim
yerlerini kapsayacak.
Proje kapsamında Kırcaali Ailevi Sosyal Koruma
Kurumu’nun bünyesinde
faaliyet gösterecek Evde
Hizmet Birimi kurulacak.

sosyal içerme hizmetleri
sunacak.
Bu hizmetleri gören 18
yaş üstü kişiler, aldıkları
saatli hizmetler için ay
başına 20 stotinka ücret
ödeyecekler.
Bunun için Evde Hizmet
Birimi’ne işsizler arasın-

dan çalışma çağında
olup, emeklilik hakkını
elde etmemiş 34 kişi işe
alınacak. Onlar engelli
olan ve sınırlı veya tamamen kendine hizmet edemeyen toplam 68 kişiye
sosyal hizmet sunacak.
Ayrıca yaşlılar arasından
kendine bakamayan 12
kişiye de bu tür hizmetler
sağlanacak.
Ev ortamında sosyal
hizmetler sunmaya veya
görmeye aday kişiler
Kırcaali Belediyesi Sosyal Faaliyetler, Sağlık,
Spor ve Turizm Daire
Başkanlığı’nda /kat 1, 113
nolu oda/ Başuzman Nermin Mehmet’e dilek formu
ve gerekli belgelerle başvurmaları gerekir.
Projeyle ilgili daha
ayrıntılı bilgi Kırcaali
Belediyesi’nin sitesinde bulunabilir. Ayrıca
0361/67387 telefonundan
alınabilir.

ve gençlere Kur’an kursu
veriyor. Yaklaşık 11- 35
yaş arasındaki kursiyerlerine Kur’an-ı Kerim’i
okumaktan başka temel
dini bilgiler de öğretiyor.
Onlardan 5 tanesinin artık kutsal kitabı okumaya
başladıklarını paylaştı.
Recai Yıldız gazetemizin
aracılığıyla, “Başta bizim
burada bulunmamıza
öncülük eden Sofya Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri Doç. Dr. Fikret
Karaman, Bulgaristan
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Aliş Hacı, Yüksek İslam
Şura Başkanı Sayın Şabanali Ahmet ve Bölge
Müftüsü Sayın Beyhan
Mehmet’e bizleri çok güzel karşılamaları, güzel
temennilerle ağırlamalarından dolayı en kalbi teşekkürlerini sunuyorum.
İnşallah, burada beraber
bulunduğumuz sürede güzellikler içerisinde kalmak
dileğiyle çalışmalarında
Yüce Rabbimden kolaylıklar, başarılar temenni
ediyorum. Ayrıca Kırcaali
Haber gazetesine de teşekkür ediyorum.
Kırcaali’deki Müslüman
kardeşlerimize de imam
hatip olarak hizmette bulunmaya devam edeceğiz.
Çocuklarımızı, özellikle
yaz döneminde Kırcaali
bölgesindeki camilerimizde bekliyoruz” diye seslendi.

Sezgin Bayram, Ardino Hastane
Derneği Başkanı Seçildi
Ardino’da (Eğridere) Hastane Derneği kuruldu.
Dernekte Yerel Meclis Kurulu, Belediye İdaresi,
iş dünyası, sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer
alıyor. Geçen hafta pazartesi günü yapılan kuruluş toplantısında Sezgin Bayram, oybirliğiyle
dernek başkanı seçildi.
Hastane Derneği, gönüllü, bağımsız ve siyasi
olmayan bir teşkilat olarak kuruldu. Onunla
hastane tesisleri kurulması, bakımı, teknik donanım ve mülküne destek sağlanması amaçlanıyor.
Dernek yönetimi hastane faaliyetinin iyileştirilmesi
için önlemler önerecek ve gerektiğinde sponsor
celp etmesi ve para yardımı görmesi için eylem
ve bilgilendirme kampanyaları sürdürecek.
Dernek Başkanı Sezgin Bayram, uzak, riskli ve
dağ bölgesinde bulunan hastanenin kapanmasından duydukları endişeden dolayı ve önleyici, teşhis ve tedavi faaliyetini normal sürdürmesi için iş
adamlarına yönelik yardım çağrısında bulundu.
Sayın Bayram, yardımın gerek mali destek,
gerekse tıbbi cihaz, ilaç, malzeme, gıda ürünleri veya hastane binasında tamir işleri yapılması
şeklinde olabileceğini paylaştı. Her bağışlayıcıya
teşekkür belgesi verilecek.
Mali yardım için banka hesabı:
BG71DEMI92401000053857
DEMI BGSF
DBANK-ARDİNO
İrtibat için 03651 4105 telefon aranılabilir.
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Stremtsi’de Anadili Günü coşkulu kutlandı
Resmiye MÜMÜN

21 şubat günü Kırcaali
Belediyesi’nin Stremtsi (Göklemezler) köyü
Ognişte 1944 Toplum
Merkezi’nde sunulan özel
bir programla Uluslararası Anadili Günü kutlandı.
Etkinlik Toplum Merkezi salonunu tıklım tıklım
doldurdu.
Programda Toplum Merkezi çatısı altında faaliyet
yürüten folklor ekiplerinin
sunduğu halkoyunları
gösterileri, türkü ve manilerden başka Sveti Sveti
Kiril ve Metodious İlköğretim Okulu’nda Türkçe
Öğretmeni Şirin Arif’in
yönetmenliğinde hazırlanan Hacivat ve Karagöz
oyunu, Birgül Ertan’ın
“Anadilim Türkçem” başlıklı ödevi, Türkçe konulu
çok sayıda şiir ve modern
danslar sunuldu. Ayrıca
özel davet edilen söz ve
saz ustası Ali Emin ve
gazeteci-şair Resmiye
Mümün programa renk
kattılar.
Programda yer alan her-

kes seyircilerden bol bol
alkış aldı.
Ognişte Toplum Merke-

riyle selamladı. Toplum
Merkezi’ne Ak Meleğim
şiir kitabından 3 adet he-

bir insanın yediği lokma
gibidir” dedi ve Çok Ayrı
Durduk, Bu kadar Yeter

zi Sekreteri Gülser Halil,
bu yıl üçüncü kez Anadili Günü kutlaması için
bir araya toplanıldığını
kaydetti. Ardından Resmiye Mümün köy halkını
Türkçeye sahip çıkmaya
devam etmeleri dileğiyle Türkçe Davası şii-

diye etti.
Birçok kez köyde yapılan etkinliklere katılan Ali
Emin de Anadili’nin mutlaka okulda zorunlu okunması gerektiğini vurguladı. Şair, “Anadilimiz bizim
şerefimizdir. Herkesin
bilmesi gerekir ki, Anadili

şiirini okudu.
7.sınıf öğrencileri türkü,
3-4.sınıflar ise bol bol
şiir okudular. Çocukların
söylediği manilere, köy
kadınları da birer maniyle
katıldılar.
Gülser Halil, sahneye koyulan Rumeli halk

Bulgaristan, Hizbullah'ı AB gündemine taşıyor
Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, geçtiğimiz
yaz Bulgaristan’daki bir
havalimanında gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili
soruşturmasında elde ettikleri
sonuçları, AB
Dışişleri Konseyi toplantısının
gündemine aldı.
Soruşturma,
saldırıyla ilgili
olarak Lübnan
merkezli Hizbullah örgütünün
silahlı kanadına işaret ediyor. Hizbullah,
AB’nin terör örgütleri listesinde
bulunmuyor.
Mladenov’un
soruşturma sonuçlarını, öğle yemeğinde Avrupalı bakanlara
sunacağı bildirildi.
18 Temmuz’da Burgaz
havalimanındaki bir otobüse yapılan saldırıda
beş İsrailli turist ve Bulgar sürücü hayatını kaybetmişti.
Bulgaristan İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov,
5 Şubat’ta yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili
olarak Hizbullah’ı işaret
etmiş, saldırıya Lübnan
merkezli grupla bağlan-

tılı iki kişinin karıştığını
söylemişti.
AB Dışişleri Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton ise, Bulgaristan’daki

olduğunu bildirdi.
Daha çekinceli davranan Fransa’nın ise,
Bulgaristan’daki soruşturmanın geçerliliğiyle

saldırıyla ilgili olarak
Hizbullah’ın adını telaffuz etmeme konusunda
dikkatli davranmıştı.
Hizbullah, AB’nin terör
örgütleri listesinde yer almıyor. Fransa ve İngiltere
gibi bazı ülkelerin konuyla ilgili fikir ayrılıkları bulunduğu anlaşılıyor.
İngiltere, Bulgaristan’ın
yürüttüğü soruşturmanın
sonuçlarına destek verdiğini ve Hizbullah’ı, terör
örgütü listesine eklemeyi
gündeme almaya hazır

ilgili soruları gündeme
getirmeye hazırlandığı
bildiriliyor. Soruşturma,
Bulgar hükümetinin, başsavcılığın soruşturmayı
bitirmesini beklemeden
Hizbullah’ı sorumlu tutması sebebiyle ülke içinde de tartışmalara yol
açtı.
7 Şubat’ta Brüksel’de
basına açıklamalarda
bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,
patlama bölgesindeki
bir SIM kart üzerinde

bulunan DNA sebebiyle
Hizbullah’ı işaret ettiğini
söyledi.
E u r A c t i v ’ i n ,
Bulgaristan’ın ‘kesin
kanıtlara’ ulaştığını düşünüp düşünmediklerini
sorduğu AB diplomatlarının verdiği yanıtlar
ise çeşitlilik arz ediyor.
Bir AB Konseyi yetkilisi,
bunun Bulgar Bakan’ın
Konsey’de yapacağı sunum ve önerilere bağlı
olacağını söyledi. ‘Ancak
masadaki pek çok meslektaşı, soruşturmanın
vardığı ilk sonuçlarla ilgili sorular sormak isteyecektir’ dedi ve soruşturmanın devam etmesi gerektiğini, Bulgaristan’ın
AB’deki ortaklarıyla
Europol’ün de bu sürece katkıda bulunacağını
ifade etti.
Bir diğer AB diplomatı
ise Hizbullah’ın AB terör listesine eklenmesinin ‘havada’ bir konu
olduğunu, hazırlık çalışmalarında gündemine gelmediğini söyledi.
Diplomat, Bulgaristan’ın
konudan bahsetmediğini
ve ‘konunun gündemde
olmadığını’ söyledi.
EurActiv

oyunlarını yöneten 20
yıl önce köyden ayrılan
Nazmiye Üsref’e minnettar olduğunu ifade ederek
alkışlanmasını istedi. O,
dansların canlandırılması
için emeğini esirgemeyen
eskiden folklor gruplarında oynayan kız kardeşler
Ayla ve Güsüm Ömer’e
de teşekkürlerini sundu.
Ayrıca Türkçe Öğretmeni
Şirin Arif’e de programın
hazırlanmasında geçen
emeği için minnettar olduğunu dile getirdi.
Programda 7.sınıf öğrencileri sürpriz olarak kendi
hazırladıkları dünyaca
ünlü Güney Koreli sanatçı
PSY’nin Gangnam Style
şarkısının dansını muhteşem bir performansla
sundular.
Programın sonunda
sözü ve sazıyla Ali Emin
tekrar sahne aldı. Sanatkar, dört türküsünü seslendirdi. Sonuncusu Su
Aynası isimli türküsünü
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e göstermiş
olduğu başarılarından
dolayı ithaf ettiğini dile
getirdi.
Ali Emin’in türküleri ço-

cukları coşturdu ve hepsi dans ederek doyasıya
eğlendi.
Stremtsi köyünde 15
yıldır Türkçe öğretmenliği
yapan Şirin Arif, Kırcaali
Haber Gazetesi için, çocukların Anadilini çok büyük bir hevesle okuduklarını paylaştı. Aslında
tüm öğrencilerin Anadili
Günü etkinliğine katılmak
istediklerini, fakat bunun
mümkün olmadığını ifade etti.
Türkçenin ilkokul aşamasında her sınıfta haftada birer saat, genel orta
aşamadaki sınıflarda ise
haftada 2 ve 3 saate kadar okunduğunu açıkladı. Birinci sınıfta okuyan
bazı öğrencilerin daha
önceden evde Türkçe
yazmayı öğrendiklerine
çok sevindiğini vurguladı. Türkçe dersi saatlerinin yetersiz olmasına
rağmen çocukların Anadilini çok sevdiklerini ve
zeki oldukları için kendilerini Türkçe konusunda
çok iyi yetiştireceklerine
inandığını ifade etti.

Suriyeli mülteciler için
toplanan yardımlar gönderildi
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından
başlatılan Suriye mültecilerine yardım kampanyası
çerçevesinde, Kırcaali Müftülüğü tarafından bölgeden
toplanan yardımlar Sofya’ya gönderildi. Yardımlar
arasında 100 adet battaniye, 80 çuval ikinci el bay,
bayan ve çocuk giysileri, erzaklar ve 1 560 leva para

bulunuyor.
Konu ile ilgili Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
Kırcaali Haber Gazetesine şunları söyledi:
“Kampanya çerçevesinde Kırcaali halkı son derece
duyarlı davranarak savaş mağduru kardeşlerimize
Allah adına yardım ellerini uzattı. Bundan dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum. Dinimiz, yardımlaşma
ve dayanışmaya büyük önem verir.
Peygamberimiz , `Veren el, alan elden üstündür.
Komşusu açken tok yatan bizden değildir`
buyururlar. Suriye’de zulmün, savaşın bir an önce
sona ermesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. 180
bin mülteciyi sahiplenen Türkiye’ye, takribi 120 bin
mülteciyi sahiplenen Ürdün’e teşekkürlerimizi arz
ediyorum. Onlara göre az da olsa yaklaşık 3000
mülteciyi sahiplenen Bulgaristan’a da şükranlarımızı
sunuyoruz.”

Кърджали Хабер
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Güner ŞÜKRÜ

Ardino (Eğridere) Belediye

Başkanı Resmi Murat başta olmak üzere bir heyet, Bursa’da
düzenlenen 15. Eğridereliler

Gecesi’ne katıldı. Ziyaret, Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin daveti üzere

gerçekleşti.
Sahibi Ardino kökenli olan 5
yıldızlı Hilton Otel’de yapılan

kutlama gecesinde 700’ü aşkın
Eğridereliler bir araya toplandı.
Gecede Bursa’dan Bakan, Mil-

letvekili ve Belediye Başkanları,
ayrıca geçen asrın 50’li ve 90’lı
yıllarında Ardino’dan göç eden

Türkçe Öğretmenler Derneği ofisinin açılışı yapıldı
Kırcaali’de düzenlenen “Anadili Türkçenin Bulgaristan’daki
Sorunları” konulu panele

Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği ofisinin
açılışını yaptılar.

çok sayıda iş adamları hazır
bulundular.
Ziyareti sırasında Resmi Murat, beraberinde Yerel Meclis
Başkanı Sezgin Bayram, Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Hocov, İzzet Şaban, Nasko
Kiçukov ve Meclis üyeleri, hemşerileri olan göçmen, iş adamı
ve siyasetçilerle kültür, eğitim
ve spor alanında karşılıklı işbirliği yapılması yönünde birçok iş
görüşmelerde bulundular.
Resmi Murat, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, kardeş Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey ve
Türkiye Özel Kalem Müdürleri
Platformu Başkanı ve Bursa

İzmit Belediyesi, Mestanlı’da
Kültür Merkezi İnşa Edecek
İzmit Belediyesi Bulgaristan'ın
Mestanlı kasabasında kültür
merkezi inşa edecek.
Belediyeden yapılan yazılı

Öğretmenler Derneğine ofisin
hayırlı olmasını ve faaliyetlerinde başarılar diledi.

açıklamada, İzmit Belediyesi'nin
kardeş belediye Mestanlı
(Momchilgrad) kasabasına kültür merkezi yapacağı bildirildi.
Kırcaali'nin Mestanlı kasaba-

katılmak üzere Kırcaali’ye gelen
T.C. Sofya Büyükelçisi İsmail
Aramaz, Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci, Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Genel
Başkanı Lütfi Mestan ve
Dernek Başkanı Harun Bekir,

Ömer Lütfi Kültür Derneği
binasında bulunan ofisin
açılışına bölgeden belediye
başkanları, dernek başkanları
ve öğretmenler katıldı. Kurdeleyi kestikten sonra konuşma
yapan Büyükelçi Aramaz,

Büyükşehir Belediyesi Özel
Kalem Müdürü Ercan Özel ile
görüşmelerimiz oldu” dedi. Heyet, Pesnopoy (Aşıklar) köyü
kökenli rahmetli Ali Durmaz
tarafından kurulan tramvay,
vagon ve ağır sanayi için daha
çok makineler üreten Durmazlar Holding’in fabrikalarını da
ziyaret etti. Ardino Belediye
Başkanı, Holdingin Genel Başkanı Hüseyin Durmaz’a Rodop
konulu resim hediye etti.
Resmi Murat, “Artık belki de
Durmazlar ailesinin bile rakibi
olan Bursa’da en başarılı iş
adamlarından biri Aydın Yılmaz
ile faydalı bir görüşmemiz oldu”
diye konuştu.

sına yapılması planlanan kültür
merkeziyle ilgili resmi prosedürlerin tamamlandığı belirtilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçtiğimiz aylarda İzmit Belediye
Meclisi'nin aldığı
karar doğrultusunda, Türklerin yoğun
şekilde yaşadığı
Mestanlı'ya kültür
merkezi yapılması yönünde karar
alınmıştı. Bu karar
üzerine karşılıklı görüşmeler sonunda
proje hazırlandı ve proje Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından da
onaylandı."
Kırcaali Haber

Açılışın ardından Büyükelçi
Aramaz, Başkonsolos Cebeci, HÖH Genel Başkanı Lütfi
Mestan, Belediye Başkanı
Hasan Azis Kırcaali Pazarı’nı
gezdiler. Soydaşlarla ayaküstü
sohbet ettiler.
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