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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
Smolyan Müftülüğünün Yeni
Binası Hizmete Açıldı
27.06.2016 tarihinde Smolyan
(Paşmaklı) Bölge müftülüğünün
yeni binasının hizmete açılışı
yapıldı.
Açılışa katılan konuklar ara-

Basri Eminefendi, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli,
Smolyan Belediye Başkanı Nikolay Melemov, Smolyan Vali
Yardımcısı Adriyan Petrov ve
STK temsilcileri yer aldı.

sında T.C. Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy, Sosyal İşler Müşaviri Metin
Akbaş, Konsolos Murat Muhaciroğlu, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı,
Smolyan Bölge Müftüsü Necmi
Dıbov, Haskovo Bölge Müftüsü

Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi
desteği ile inşa edilen müftülük
binasının açılış kurdelesini Büyükelçi Gökçe, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, Smolyam
Müftüsü ve Bulgaristan Başmüftüsü birlikte kestiler.
Müftülüğün konferans saloDevamı 4’te

Sebahat NECİB

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet’in Ramazan Bayramı Mesajı
Yüce Allah’ın Rahman ve Rahim isimleriyle…
Kıymetli Müminler!
On bir ayın Sultanı, En kutlu
misafir Mübarek Ramazan-ı
Şerif’i artık uğurlama vakti. İradelerimizi eğiten, paylaşmayı

iftar sofralarında ve mali infaklarla (Zekat ve fıtırlarla) öğreten,
ruh ve gönül dünyamıza sekineyi kazandıran bu kutlu misafiri
yeniden bir yıl sonra ağırlamak
üzere gönderiyoruz…bir taraftan onun hüznünü yaşarken, bir

taraftan da verimli, güzel, doludolu ihya edilen bir ramazanın
hediyesi olan - Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluk ve
saadetini yaşıyoruz.
Mevla’m İbadet ve taatlerimizi,
salavat, zikir ve tespihlerimizi,
mukabele ve vaazu nasihatleri, oruç ve nafile ibadetlerimizi
dergahı izzetinde ahseni Kabul
ile makbul eylesin ( en güzel şekilde Kabul eylesin).
Devamı 3’te
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Cumhurbaşkanının Strasburg çıkışı
yurtta çelişkili tepkilerle karşılandı
Görev süresi sona ermek üzereyken ve ikinci
dönem için aday olmayacağını bildirdikten kısa
süre sonra Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
S t r asbur g’da Av r upa
Parlamentosu’na seslenerek etkileyici bir konuşma yaptı. Göç sebepleri,
çifte vergilendirmeden
kaçınılmasına ve ticaret
zincirlerinin dürüst olmayan uygulamaları ile mücadeleye yönelik direktif
taslağı konulu toplantıda
konuşan Rosen Plevneliev, Avrupa’nın geleceği ile
ilgili büyük siyasi meydan
okumaları üzerinde durdu. Cumhurbaşkanın sert
konuşmasını AP Başkanı Martin Schulz “cesur”
olarak değerlendirdi. AP
kürsüsünden konuşan
Plevneliev, şu ifadeleri
kullandı:
“Soğuk savaştan ilişkilerimizde soğuk barışa
geçtik, dünyada birçok
kriz var ve onlardan biri
Rusya’nın günümüzde
uluslararası hukuk düzeni
prensiplerini desteklememesidir. Kremlin, Avrupa
Birliğini istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. II. Dünya
Savaşı’nın sonundan bu
yana en kötü güvenlik ortamına tanıklık ediyoruz
ve Batı yeni Yalta konferansına müsaade ederse

yorumunda bulundular.
Fakat aslına bakarsak
cumhurbaşkanın ve hükümetin yaptırımlar konusundaki tutumu pek farklı
değildir.
Cumhurbaşkanı
Strasburg’da konuşma
yapmadan bir gün önce
Dışişleri Bakanı Daniel
Mitov, televizyona verdiği demeçte Moskova’nın
saldırgan olduğunu ve
Ukrayna’ya direkt bir şekilde saldırmakla uluslararası hukuk normlarını çiğnemiş olduğu ve Rusya
hakkındaki yaptırımların
sürmesi gerektiği açıklamasını yaptı.
Bundan bir ay kadar
bu tarihi bir utanç olur”.
Bulgaristan’da Cumhurbaşkanının konuşması
ile ilgili tepkiler çok fazla
olmadı ve resmi kişiler
tarafından yapılmadı. Konuşma ile ilgili yapılan değerlendirmeler, solda ve
milliyetçi alanda “Rusya
hakkında aşırı sert” olurken, sağda “Avrupa’nın
geleceğine ilişkin vizyoner” şeklinde oldu.
BSP eski başkanı Mihail Mikov, cumhurbaşkanı
tarafından yapılan konuşmanın Bulgaristan’ın
zararına olan ve yabancı
menfaatlere hizmet eden
kısa görüşlü ve utanç verici olduğunu söyledi.

Milliyetçi oluşum olan
VMRO Başkanı Krasimir
Karakaçanov ise Bulgaristan Cumhurbaşkanının
ABD Başkanından daha
sert dille konuşması normal ve kabule şayan olmadığını öne sürdü. Rusya ile Ukrayna’ya 1000
km kadar mesafede olduğumuz için daha dengeli
olmamız gerektiğini belirtti.
Ancak sağ Reformcu
Blok temsilcileri, eleştirileri kabul etmeyerek
cumhurbaşkanı tarafından yapılan konuşmanın
odağında Rusya’nın yer
almadığını ve söylenenlerden sırf bu konuyu çı-

karmak için kötü niyetli
olmak gerektiğini vurguladılar. İktidar çevreleri,
Strasburg’da Avrupa Parlamentosunda konuşma
ile ilgili olumlu tepkilerin
olduğunu öne sürmeyi ihmal etmediler.
Rosen Plevneliev, yaptığı konuşmada ayrıca Rusya hakkında yaptırımlarla
ilgili görüş birliğinin korunmasına çağırdı. Bu konuda bazıları, cumhurbaşkanın ikinci dönem için aday
olmaktan vazgeçince kendini bu karmaşık jeopolitik
konuda dengeli açıklamalar yapma gerekliliğinden
Başbakan Borisov’a göre
daha serbest hissettiği

Başbakan Borisov, modern doğalgaz
kompresör istasyonunun açılışını yaptı
Petriç şehrinde bulunan
modern kompresör istasyonun açılışını yapan
Başbakan Boyko Borisov,
“Her geçen gün inşaatlarımıza hızla devam ediyoruz ve kalıcı işler yapıyoruz” dedi.
Petriç’te açılışı yapılan
modern kompresör istasyonu ile ülkenin ihtiyaç duyduğu doğalgaz
miktarının üçte birini
Yunanistan’dan alabilecek.
Başbakan Borisov, basına yapmış olduğu açıklamasında, ” Eski kompresör istasyonuna bakın,
bir de yenilenmiş olana,
fark gözler önünde. Her
geçen gün inşaatlarımız
hızla devam etmekte. Yıllardır çeşitlendirme stratejisinden bahsediliyordu,
biz ise bunu yapıyoruz.
Sözlerle herkes güçlü,

biz ise yaptığımız işlerle
güçlüyüz. Bu yüzden her
gün böyle işlerle meşgulüz. Bir bakın ne güzel
bir şey gerçekleştirmişiz.
Yatırım yaparak doğalgaz
iletim sistemini geliştirdik.
En son modern sistemle
donatılan kompresör istasyonu, her yöne doğal-

gaz ulaşımını mümkün
kıldık. Balkan doğalgaz
hub’dan Yunanistan ve
İtalya’ya, Makedonya’ya,
hatta Arnavutluk’a neden
olmasın” diye ifade etti.
Başbakan Borisov’un
doğum günü açılış gününe denk geldiği ve 57’sinde kendisini nasıl hisset-

tiği sorusuna, “Bir
şeyin 57 kez gerç ekleşmesinden
sonra insan kayıtsız kalıyor. Ben
böyle hissediyorum. Sabah büyük
bir forumdan sonra
şimdi buradayım”
dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi sorusuna, Borisov, Rosen
Plevneliev’in 5 yıl
içerisinde her zaman AB ve NATO
yanlısı bir konumu
olduğunu belirterek, “Her ihtimalde Bulgaristan vatandaşları
tarafından seçilmiş bir
Cumhurbaşkanımız olacak, ancak bunun kim
olacağı konusunda eylülde bir açıklama yapacağım” dedi.
Kırcaali Haber

önce Fransa Parlamentosunun alt kanadı, Rusya hakkında uygulanan
ekonomik yaptırımların
kaldırılması tavsiyesini
verdi. Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı
Frank Walter Steinmeir
ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da aynı
çağrıda bulundular. Bu
durumda Bulgaristan’da
cumhurbaşkanı ve hükümetin bu konudaki görüşleri birbirinden farklı
olmasa da diğer Avrupa
ülkelerinde paylaşılanlardan farklı ve Atlas Okyanusunun ötesindeki bazı
görüşlere çok benzer olduğu aşikardır.
bnr

Bulgaristan, Türkiye ile doğalgaz
bağlantısının inşaatına başlıyor

Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki doğalgaz bağlantısının inşaatının önümüzdeki iki hafta içinde başlayacağını bildirdi.
Borisov, Sofya’da düzenlenen 14. Yıllık Avrupa Doğal
Gaz Altyapısı Konferansında doğalgaz tedariğindeki
kaynakların ve yolların çeşitlendirilmesi hakkında yıllardır söylemler olduğunu ancak eyleme şimdi geçildiğini

ifade etti.
Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Türkiye’ye giren
doğalgaz hacimlerine ve doğalgaz kaynaklarına ulaşım
hattı olacağından dolayı bu bağlantının Bulgaristan’ın
öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.
Petkova, uluslararası doğalgaz bağlantılarının sağlıklı bir şekilde çalışması için Bulgaristan’ın doğalgaz
dağıtım altyapısı modernizasyonuna 220 milyon Bulgar Levası yatırım yaptığını ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Petkova, Stranca,
Lozenets, İhtiman ve Petriç’teki doğalgaz kompresör
istasyonlarının yenilendiklerine dikkat çekti.

Karadeniz’de 10 milyondan
fazla turist bekleniyor

Turizm Analiz ve Değerlendirme Ajansı tarafından
yapılan açıklamaya göre bu yaz Karadeniz sayfiyemize 10 milyon 300 binden fazla yabancı ve yerli turist
bekleniyor.
Özellikle Orta ve Doğu Avrupa’dan gelecek turistlerin sayısı Almanya, İngiltere, Romanya, Yunanistan,
Türkiye, Hırvatistan ve Polonya’dan en fazla olması
söz konusu.
Turizm branşının daha fazla yerli turistin cezbedilmesine ilişkin pazarlama stratejisi mevcut değil. Ortak
turizm enformasyon sisteminin yürürlüğe koyulması
ise bu iş sektöründe şeffaflığın sağlanmasına katkı
sağlayacak.
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Başmüftü Mustafa Hacı: "Türkiye güçlü olunca biz de daha rahat oluruz"
Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci,
Türkiye'nin anavatanları olduğunu belirterek,
"Türk, Pomak, Çingene,
Tatar ve hatta Bulgar başı
sıkıştığı zaman Türkiye’de
derman arıyor. Bu hep
böyle devam etmiştir. Türkiye güçlü olunca biz de
daha rahat oluruz" dedi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) davetlisi olarak
Ankara'ya gelen Bulgaristan Müslümanlarının dini
lideri Haci, değerlendirmelerde bulundu.
Bulgaristan’da Todor Jivkov liderliğindeki rejimin
1984-1989 yılları arasında
Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikası
dönemiyle bugün ülkesindeki Müslüman Türklerin
durumu arasında kıyaslama dahi yapılamayacağına işaret eden Haci,

uzaklaştırıldığını belirten
Haci, kendilerinin İslam
dinini yeniden öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.
Haci, "Şunu vurgulamak
istiyorum; son yıllarda
gençler tarafından dinimize, camilerimize, namazımıza çok büyük bir
teveccüh var. Bu da bizi
çok sevindiriyor. Ve inanıyoruz ki ileriye doğru
daha güzel olacak inşallah" değerlendirmesinde
bulundu.
"Türkiye Anavatan"
"Türkiye anavatandır."

diyen Haci, 500 yıl boyunca Osmanlı devletinin
içinde varlıklarını devam
ettirdikleri için Bulgaristan'daki din anlayışı,
örf ve adetlerin Türkiye
ile aynı olduğuna işaret
etti. Haci, "Türk, Pomak,
Çingene, Tatar ve hatta
Bulgar başı sıkıştığı zaman Türkiye’de derman
arıyor. Bu hep böyle devam etmiştir. Dolayısıyla
Türkiye güçlü olunca biz
de daha rahat oluyoruz”
dedi.
Anadolu AJANSI

Başmüftüsü Hacı: Peçe
yasağı ile ilgili kanun
tasarısında asıl hedef
başörtüsüdür
Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet’in Ramazan Bayramı Mesajı
1. sayfadan devam

Kıymetli Kardeşlerim!
Ramazan ayı, on bir ayın
sultanıdır, diğer bütün aylara örnektir! Bu münasebetle Ramazan ayında kazanmış olduğumuz
güzel hasletleri ve salih
amelleri diğer aylarda da
sürdürmeye azami derecede ehemmiyet gösterelim. Nitekim efendimiz
(s.a.s) “Nasıl yaşarsanız
öyle vefat edersiniz, nasıl
vefat ederseniz öyle hasrolunursunuz” buyurur.
Buradan hareketle
“son nefeste” iman ile
dünya’dan, ukbaya yolculuğun yapılması bir
ömrü ihata ettiğini Efendimiz (s.a.s) ifade ediyor.
Mevla’m dünyada da iyilik
ve güzellik, ahrette de iyilik ve güzellikler ihsan etsin inşallah /nasip etsin/.
Binaen aleyh bu doğrultuda bir de şu hadiseyi
hatırlayalım: Ayşe annemiz peygamber Efendimiz
(s.a.s)’e hangi amel daha
hayırlıdır diye sorar, Peygamberimiz (s.a.s) cevaben “ Az da olsa devamlı
olandır” buyurur. İbadette,
eğitim ve hayır işlerinde
devamlılık esastır.
Değerli Müminler!
Allah’a Hamd olsun ki
Kırcaali Müftülüğü olarak
bizler de personelimizle
birlikte “ekip çalışmasıyla”
güzel ve verimli ramazan
geçirdik,
Ramazan ayının ilk günlerinde “Yetimlerimiz” ile
buluştuk, Başmüftülük “
Sosyal Yardım” bölümünden kendilerine hediyeler
ulaştırdık.
Başta “ Diyanet Vakfı”
olmak üzere, “ Deniz Feneri”, “Esenyurt Belediye-

sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazı sıkıntılar halen devam ediyor. Asimilasyon
politikası bazı durumlarda halen ciddi anlamda
devam etmektedir. Ama
en azından herkes iste-

diği ismi alabilir, camiye
gitmek isteyen gidebilir,
yurt dışına gitmek isteyen
yurt dışına gidebilir. Müslümanların varlığını hiç
kimse inkar etmiyor. Bu
da bizim için büyük bir fır-

sat. Biz her şeyden önce
Allah’ımıza şükrediyoruz,
sonra da Türkiye’mize teşekkür ediyoruz."
Komünist rejimin hakim
olduğu dönemde insanların bir kısmının dinden

si” derneğinin ve yerel hayırseverlerimizin katkıları
ile pek çok köyde iftarlar
verdik. Halkımızla birlikte
“Paylaşma Sofraları” olan
iftar sofralarında buluştuk,
Teravihler kıldık, sohbetler ettik.
Yine Diyanet Vakfı, Hasene derneği ve yerel
hayır sahibi kardeşlerimizin katkıları ile Ramazan
kumanyaları dağıttık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi
sevindirmenin saadetini
yaşadık.
Ramazan ayının son
günlerinde takriben 100
noktada Yaz Kur’an kurslarımızı başlattık, “ Elif Ba”
ihtiyaçlarını karşıladık.
Baş müf tülü ğ ümüzün
28.06.-04.07.16 günlerini, İslam eğitim haftasına destek olarak belirlemesi hasebiyle, aktif bir
şekilde “ Oku, Öğret ve
Yardım et, Bir imkan ver,
Bulgaristan’daki İslami
eğitime sende destek ol”
çağırısını bütün köy ve
kasabalarımızla arz ettik,
onlar ile birlikte yardım elimizi uzattık, sergiler tertip
ederek katıldık.
Vaaz ve irşad görevlisi
hocalarımızla birlikte her
akşam değişik köy ve kasabalarımızda halkımızla
birlikte iftarlara katıldık,
sohbet ettik, teravih namazı kıldık. Ramazanı konuştuk, Temel Dini Bilgiler
paylaşmaya, din eğitiminin ve anadilimiz Türkçe
eğitiminin önemini, yaz
kuran kurslarımızı, imam
hatip okullarımızı, İslam
eğitim haftasını… vs konuları halkımıza anlatmaya çalıştık. Ramazan
öncesinde imamlarımız
vasıtasıyla Kırcaali iline
göre hazırlanmış 5000

adet imsakiye dağıttık.
Kıymetli Müminler!
Bayramda akrabalar,
komşular, büyükler ve
hastalar ziyaret edilir
duaları alınır. Kabristan
ziyaret edilir, dünyadan
ukbaya ayrılmış olan rahmetlilere dualar edilir, bir
gün ölümün bize de misafir geleceği hatırlanır ibret
alınır! Biribirlerini Allah
adına affederek, Dargınların barışmasını önemle istirham ediyorum. Hatasız
kul olmaz! Hatalarımızın
farkına vararak bir adım
geri atmasını bilelim, nefsimizi o suçluydu diyerek
kabartmayalım. Böylelikle
Allah’ın rahmet dairesinde
olalım inşallah.
Kıymetli Müminler!
Hz. Peygamber İslam’ı
bir cümlede özetliyor, “ İslam güzel Ahlaktır” diyor.
Faydalı İlmin yansıması
Salih ameldir, Salih amelin yansıması ise takva ve
erdem olmalıdır.
Zira tuttuğumuz “oruçlar” da bizi kötülüklerden
tutuyorsa geçmiş günahlarımızın affına işarettir.
“Kim ki ramazan orucunu
Allah’a inanarak ve mükafatını ondan bekleyerek
tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurarak
müjde veren Peygamberimiz (s.a.s) bir de olabilecek tehlikeler karşısında
bizleri ikaz eder “ Oruç
tuttuğu halde yalan ve
hile ile işine devam eden
kişinin aç kalmasına Yüce
Allah ihtiyaç duymaz”.
İbadetin üzerimizdeki
yansıması, “Güzel Ahlak”,
insanlar ile güzel muamelat olmalıdır.
A l l a h’ı n H u z u r u n d a
günlük hayatında Beş
vakit Namaz sayesinde

duran, sürekli murakabesini yapan ( Allah beni
her zaman her yerde
görüyor şuuru) Mümin,
“Yaradan’dan ötürü yaradılanı sever, kimsenin
kötülüğünü düşünmez,
gıybetini etmez, ayıbını
araştırmaz!
Değerli Müslümanlar!
Yüce Allah her insanın
“ Canını, malını, kanını,
namus ve dinini” dokunulmaz kılmış ve haksız yere
bir kişinin öldürülmesini
bütün insanların ölümüne,
bir insanın da kurtulmasını bütün insanların kurtulmasına eşdeğer kılmıştır.
Kardeşlerim! Yüzyıllardır
yeryüzüne adaleti, hoşgörüyü, sevgi ve insanlığı
götüren İslam toplumu,
ne yazık ki bugün kan
ağılıyor! Bu münasebetle İslam toplumları olan
bizim büyük bir hüzün ve
ızdırabımız var! Yüreklerimiz: Filistin, Kudüs, Suriye, Arakan, Mısır ve daha
birçok İslam beldesinin
zalimlerin silahları gölgesinde olmasından dolayı
kasvetlidir, buruktur. Zalimleri Allah’a havale ediyoruz! Ve bayramın İslam
toplumuna birlik ve dirlik
vesilesi olmasını, bütün
insanlığa huzur, adalet ve
esenlik getirmesini niyaz
ediyoruz.
Mevlam yar ve yardımcımız olsun, İslam toplumuna yeniden birlik ve dirlik
ihsan etsin, Kendisine laik
kul, Efendimiz (s.a.s)’e
laik Ümmet eylesin, rızasına nail eylesin, Salihlerden kılsın.
Ramazan Bayramınız
Kutlu olsun.

Bulgaristan Parlamentosu’nun gündeminde olan
peçe yasağı kanunu ile ilgili Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Kırcaali Haber
Gazetesine şunları belirtti: “Maalesef, Bulgaristan
Parlamentosu’nda birinci okumada peçe yasağı kanunu kabul edildi. Bu kanun bizi iki sebepten dolayı
çok rahatsız ediyor. Birincisi, Bulgaristan demokra-

tik bir ülke olması hasiyetiyle herkesin istediği gibi
giyinmeye hakkı olması gerekmektedir. İkinci, bizim
için daha önemlisi, bu peçenin arkasında başörtüsü
yatmaktadır. Elbette ki, bu kanun tasarısı aşırı milliyetçilerden gelmesi hasiyetiyle bizleri ayrıca rahatsız
etmektedir. Bunların amacı yarın, öbür gün başörtüsü
takan kadınlara bunu müsaade etmemek. Dolayısıyla
bizler gereken yerlere yazımızı yazdık ve bu konuda
siyasetçilerden de yardım bekliyoruz. Umuyoruz ki,
Parlamentoda yasanın görüşüldüğü ikinci okumada

bu kanun tasarısı geçmez. Herkese hak tanınsın.
Netice itibariyle Bulgaristan Avrupa Birliği üyesidir.
Burada herkes istediği gibi yaşaması, herkes istediği
gibi giyinmesi lazım. İnşallah, umarız ileriye doğru bu
sorun hallolur.”
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Smolyan Müftülüğünün Yeni Binası Hizmete Açıldı
1. sayfadan devam

nunda açılış konuşmaları
yapıldı.
Smolyan Bölge müftüsü Dıbov yapmış olduğu
konuşmasında Müftülük
binasının kapılarının herkes için açık olacağını,
binanın sadece müftülük
değil bir kültür merkezi
olacağını belirtti. Dıbov
konuşmasının devamında, “Bundan 3 yıl önce
burada hep beraber müftülük binasının temelini atmıştık. Bu binanın yerinde
eski 100 yıllık bir müftülük
binası bulunuyordu. Bizler
bölge müftülüğünün kuruluşunun 100. yılında yeni
müftülük binasının temelini atmıştık. 3 yıl sonra bizler yine beraberiz ve yeni
binamızın açılışını yapıyoruz. Binanın yapımında
emeği geçen tüm kurum
ve kuruluşlara teşekkür
ediyorum” diye belirtti.
Başmüftü Mustafa Hacı,
Smolyan Bölge Müftülüğünün yeni binasının
herkese hayırlı olmasını
diledi. Başmüftü konuşmasında, “Bu mübarek
günlerde burada hayırlı
bir iş için sizlerin aranız-

da bulunmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Bu
binanın açılışının mübarek günlerde yapılmasında büyük bereket ve iyilik
vardır. Rodoplar’da çeşitli
ırklardan ve dinlerden oluşan insanların hep beraber kardeşçe yaşadıkları
bir gerçektir. Buradaki
insanlar Irk, din ve mevki ayrımı yapmaksızın
insanca bir arada yaşamaktadırlar. Herkes için
güneşin altında yer vardır.

Bu yeni binanın yapılmasında emeği geçen başta
bölge müftümüz Dıbov’a,
Türkiye Cumhuriyeti’ne,
Büyükelçimize ve tüm
katkıda bulunan kurum ve
kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu binaya çok ihtiyaç vardı. Allaha şükürler
olsun ki bugün açılışını
yapıyoruz. Hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, yapmış olduğu se-

lamlama konuşmasında,
“Bugün burada bulunmak
bizim için gerçekten büyük mutluluk. Ben bu binayı iki sene önce inşaat
halindeyken görmüştüm.
Şimdi bitmiş halini üstelik de açılışını sizlerle ve

mutluluk. Bu önemli eseri
başka eserlerin takip etmesini temenni ediyoruz.
Türkiye namına şunu
söyleyebilirim. Bulgaristan bizim için çok özel bir
ülkedir. Her zaman ve her
vesileyle bunu söylüyorum. Herhangi bir ayrım
gözetmeksizin bütün Bulgaristan halkı Türkiye’nin
en yakın bir kardeşidir ve
dostudur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bu
bina dini bir bina değil
aslında ama tabi dini referansı var çünkü sonuçta
bölge müftülüğün binası.
Dini olsun ya da olmasın bir ortak kültürün bir
tarih mirasının taşıyıcısı,
bu bakımdan çok önemli.
Türkiye’de de aynı anlayışla yine Bulgaristan’ın,
Bulgar halkının bizimle
paylaştığı ortak kültürel
mirasın ve kültürün taşınması yeni kuşaklara nakledilmesi için biz, elimizden gelen her türlü çabayı

ve bu kayak merkezi ve
bu bölge bütünü itibaren
Türkiye’den her sene çok
sayıda ziyaretçi tarafından da geziliyor ve görülüyor. Geçen kış sezonu
bu rakam 200 binin üzerindeydi. Bu çok önemli
bir katkıdır ve biz bundan
çok büyük mutluluk duyuyoruz. Pamporovo’nun
buradaki mevcudiyeti
bütün bu bölge için çok
önemli, Türkiye’de tanıtım bakımından da çok
önemli. Biz bu sene kış
sezonunda Türkiye’den
gelecek olan ziyaretçilerin sayısının 250 bin civarında olmasını bekleniyor.
Tabi bu da bölgeye çok
önemli bir katkıdır. Dolayısıyla bu gibi hizmetler,
bu tip ziyaretçilerin sayısının artması, istihdamın
çoğalmasının çok büyük
bir önemi var. Bunların
olması göçü azaltacaktır.
Çünkü ekonomik canlı-

çok değerli ev sahipleriyle
birlikte yapmak gerçekten
büyük mutluluk ve kıvanç
kaynağı. Ben bu önemli
çalışmadaki başarısından
ötürü Sayın Başmüftünün
izniyle evvela Bölge Müftümüze teşekkürlerimi ve
tebriklerimi sunuyorum.
Sayın Belediye Başkanı
ve Sayın Vali Yardımcısına desteklerinden dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bina sadece bir
bölge müftülüğü, idari
binası değil. Bu bina bir
kültür merkezi, bir sosyal
merkezi. Tabiatıyla bölge
müftülüğünün binası olması dolayısıyla Müslümanlara hizmet verecek
ama Başmüftünün de söylediği gibi bu bütün bölge
halkının binası. Dolayısıyla çok önemli bir sosyal
ve kamu hizmeti yapılmış
durumda. Bunda emeği
geçen herkesi kutluyor,
destekleri ve çalışmaları
için tebrik ediyorum. Davetiniz için çok teşekkür
ediyorum. Burada bulunmak bizim için büyük

gösteriyoruz. Buna örnek
olarak, Edirne ve İstanbul’daki Bulgar kültür mirasını veya kiliselerinin
onarılmasını ve bu onarımın masraflarının Türkiye
tarafından üstlenilmesini
gösterebilirim. Bizim bir
ortak yaşamamız var ve
bunun ortak olmasından
dolayı büyük bir mutluluk
duyuyoruz. Bundan sonra da böyle olacak ve çocuklarımıza da bu mirası
bırakacağız. Bu bakımdan
dini ve sosyal hoşgörü
son derece önemlidir. Bu
konuda oynadıkları liderlik rolünden ötürü, burada
hazır bulunan bütün makamlara ben teşekkür ediyorum. Bu bölgenin bizim
için sadece dostlarımızın, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yaşadığı bir
yer olmanın ötesinde bugünkü ortamda başka bir
anlamı daha var. Burası
Bulgaristan’ın gerçekten
gözbebeği bir turizm merkezinin tam da ortası. En
önemli ve en büyük kayak
merkezi hemen bu rada

lığı ve sosyal canlılığın
olduğu bir yerde göç
azalır. Çocuklarınızı kaybetmezsiniz, kültürünüze
sahip çıkarsınız. Biz elimizden geleni ve üstümüze düşeni yapmaya
gayret edeceğiz, sizlerin
de aynı gayretle çalışmanızı temenni ediyorum.
Bu önemli günde bizleri
de çağırdınız ve nezaket
gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Davetinize gelmek bizim için bir
şerefti. Bu önemli binanın
hayırlı olmasını temenni
ediyorum. İyi günlerde
kullanın. Gelen bütün misafirlere herkese tekrar
çok teşekkür ediyorum.
Ramazanınızın ve yaklaşmakta olan Ramazan
bayramınızın hayırlı olmasını, esenlik getirmesini diliyorum” dedi.
Programın sonunda dualar ve ilahiler okundu.
Akşam namazının ardından yaklaşık 500 kişiye
iftar yemeği verildi.

Perperek köyünden 120 kişi,
Gümülcine’de çalışmakta

Kırcaali ilçesi Perperek (Yağışlar) köyü
sakinleri birkaç yıldır
Yunanistan’da çalış-

maktadır. Köyün Roman mahallesinden
yaklaşık 120 kişi Gümülcine bölgesinde
emek parası peşinde.
Köy muhtarı Halil
Bekir, köydeşlerinin
Yunanistan’da tütün,
pamuk çapalama ve
hayvan bakıcılığı yaptıklarını söyledi. Günlük
kazançlarının yaklaşık
25-30 avro olduğunu

belirten muhtar, “Doğu
Rodoplarda tütün üretiminin çöküşünden
sonra halkımızın başka

bir alternatifi olmadığı için Yunanistan’da
çalışmayı tercih etti.
Gurbetçilik, mart ayından sonbahara kadar
sürmektedir. Eylül’de
çocuklarının okula başlamasıyla dönüş yapan
köy sakinlerimiz, bir
dahaki yıl yine gurbet
yollarına düşmektedir”
şeklinde konuştu.
Muhtar, Romanların

ekmek parası uğruna
çocuklarını okulundan
almayarak böyle çalıştıkları için mutlu olduğu-

nu ifade etti. Bir aileden
10 kişinin oralarda çalıştığını da vurguladı.
Köy okulunda toplam
100 Roman öğrenci
bulunmakta ve onlardan 38’i anaokuluna
gitmektedir.
Halil Bekir artık beşinci dönem köy muhtarlığı yapmaktadır. Köyün
toplam nüfusu 1 100
kişidir.
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Kırcaali’de Müslüman ve Musevi mabetleri tanıtıldı
Kırcaali Camisi “Çok
kültürlü şehir Kırcaali” girişimi çerçevesinde “Bulgaristan’daki Osmanlı
mimarı geleneği: Müslüman ve Musevi mabetleri”
konulu konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansın
multimedya tanıtımı “Krıg”
Sanat Hareketi tarafından
yapıldı ki tanıtımda tarihçilerin bilim araştırmaları,
temin edilen arşivler ve
aralarında büyük Osmanlı mimarı Mimar Sinan’ın
(1489-1588) şaheserlerinin yer aldığı 20’den fazla
camiinin resimleri kullanıldı. Sinagog bölümünde
Osmanlı ve Osmanlı sonrası dönemde inşa edilen
ve ayakta kalan birkaç
Musevi mabedi tanıtıldı.
Camideki ziyaretçiler
arasında bulunan Ençets
köyü öğrencileri, iki din
arasındaki dini törenlerde
benzerliklere ve farklılıklara şahit oldular. Etkinliğin ev sahipliğini Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet yaptı.
Konferansın organizatörü olan Radost Nikolaeva,
Şumen’deki Tombul Camii, Plovdiv’teki Cuma ve
İmaret Camileri, Vidin’deki
“Osman Pazvantoğlu’nun
Camiisi, Sofya’daki Banyabaşı Camii, Svilengrad
köprüsü, Obroçişte köyü
yakın l a r ın da“A k ya zılı
Baba” Türbesi gibi Osmanlı mimarı mirasının en
güzel örneklerini tanıttı.
Radost Nikolaeva, tanıtım
sırasında Trak tapınağından erken Hıristiyan dö-

nemine ait baziliğe daha
sonra ise Orta Çağ kilisesine ardından camiye
ve daha sonra da tekrar
kiliseye dönüşmesi gibi
belirli bir mabet yerinin
uğradığı bin yıllık dönüşüm sürecine dikkat çekti.
12 yıl d a n b u ya n a
“Krıg” Sanat Hareketi,
Kırcaali’de farklı kültürleri
bir araya getiren baş aktörlerden biri olarak anılmaktadır. “Krıg” Sanat
Hareketi Başkanı Radost
Nikolayeva, konuyla ilgili
şunları paylaştı:
“Bizler, uzun zamandan
bu yana Kırcaali bölgesinde Türk ailelerin ve
Türkiye’de yaşayan akrabalarının anılarını topluyor
ve araştırıyoruz. 2011 yılında bilim amaçlı Osmanlı dini mimari eserlerinin
araştırmalarını kapsayan

bir proje başlattık. Tarihçilerin araştırmaları, bir dinden başka bir dine geçen
dini mabetlerin ebedi hayatını anlatıyor. Camilerin
inşaatına Bulgar ustaları
da katılıyormuş, aynı mimari tarzlar yansıyormuş
ve üstelik kültürler arasında etkileşim varmış. Buradaki yenilik şu, Musevi
tapınaklarının da olduğu
gibi Osmanlı mimarisinin
güzelliğini ve farklı örneklerini yansıtmak amacıyla
cami gibi bir ibadethaneye
ilk defa adım atma cesareti bulduk."
Şu az bilinen bir gerçektir, Kırcaali’de Sefarad
Musevi topluluğu mevcut
imiş. Sinagog, 1924 yılında inşa edilmiş, fakat
50’nci yıllarda meydana
gelen büyük bir yangın
sonrası sinagogdan iz

kalmamış. Bugün sinagogun olduğu yerde Musevi
tapınağının tam burada
bulunduğuna dair yazının
bulunduğu bir anıt yer alıyor. Radost Nikolaeva’ya
göre, söz konusu konferans, Kırcaali Müftülüğünün desteği sayesinde
ilk defa düzenlenen bir
etkinliktir. Bulgaristan
“Şalom” Musevi Birliği de
bu konferansta yer alıyor
ki birlik, 1935 Kırcaali doğumlu olup o dönemde
Musevi cemaatinin ilk lideri Nisim Niego’nun kızı
olan ve İsrail’de yaşayan
Ester Niego’nun anılarını
bağışlıyor. Ester Niego,
Kırcaali’de ilk Musevi
kadınları kültür ve eğitim
derneğin kurucusudur.
Diğer taraftan en ünlü
fotoğrafçılardan biri olan
Zafer Galibov “Krıg” sa-

Türkiye ve Bulgaristan Gümrük
Müsteşarları Kapıkule'de Toplandı
Gurbetçi sezonunun
başlaması ve TIR kuyruklarını en aza indirmek için Türkiye ve
Bulgaristan Gümrük
Müsteşarları Toplantısı,
Kapıkule'de yapıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, beraberindeki
heyetle birlikte, Türkiye
ve Bulgaristan Gümrük
İdare Başkanları Kapıkule VİP Salonu'nda
toplantı yaptı. Toplantıda
ortak transit rejimi, sınır
kapılarında işbirliği, yaz
döneminde karşılaşılacak yoğunluğu en aza
indirmek ve karşılıklı
idari yardım kapsamı
hakkında işbirliği konuları ele alındı.
Trakya Gümrükleri Bölge Müdürü Müslüm Yalçın tarafından Kapıkule
VIP Salonu'nda karşıla-

nan heyette, müsteşar
Cenap Aşçı başkanlı-

ğında, AB ve Dış İlişkiler
Genel Müdürü Hasan
Köseoğlu, Gümrükler
Genel Müdürü V. Mustafa Gümüş, Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürü Abdullah Soylu, Risk
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan
Murat Özsoy ve Destek
Hizmetler Dairesi Baş-

kan V. Lütfü Kop'tan oluşan heyet ile Bulgaristan

Gümrük Müsteşarı Rozalia Dımıtrova, Müsteşar Yardımcısı Borislav Borissov, Gümrük
İstihbarat ve Araştırma
Müdürü Sergey Nakov,
Tarife Politikası Müdürü
Kaya Garabedian, Gümrük Rejimi ve İşlemleri
Müdürü Latinka Yankova, Uluslararası İlişkiler

Müdürü Marina Pohova,
Burgaz Gümrük Bölge
Müdürü Valeri Stefanov,
Burgaz Gümrük Bölge
Müdür Yardımcısı Krasimir Fuçedjiev katıldı.
G ö r ü ş m e d e Tü r kBulgar gümrükleri arasındaki işlemlerin daha
hızlı, kolay ve güvenli
yürütülmesi, kaçakçılıkla etkin mücadele, yaklaşan gurbetçi sezonu
öncesi yapılacak ortak
çalışmalar ve işbirliği
noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.
Heyet önce Bulgaristan
Gümrük Kapısı Kapitan
Andreevo’ya geçerek
TIR peronlarında, daha
sonra da Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki yolcu
peronlarını gezerek incelemelerde bulundu.
CHA

nat hareketine sinagogların şimdiki durumlarını
yansıtan fotoğraflar armağan ediyor. Zafer Galibov,
Vidin’de bir Türk babanın
ve Yahudi annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kırcali’deki Musevi
topluluğu, Bulgaristan’ın
Nazi Almanya’sının müttefiki olmasına rağmen, 2.
Dünya Savaşında ayakta
kalmayı başarıyor. Fakat ülkemizde komünist
rejiminin yönetime gelmesinden sonra bütün
Museviler, Burgas’tan
İsrail’e kalkan bir gemi ile
bir gecede Bulgaristan’ı
terk ediyorlar.
Radost Nikolaeva, gençlerin Kırcaali’de hakim
olan ve karşımıza farklı
yüzlerle çıkan kültür mirasının canlanmasında büyük merakla katıldıklarını

anlatıyor. Kırcaalili gençler beraber resim yapıyor,
şarkı söylüyor, beraber
sanatla uğraşıyorlar.
“Ben hoşgörüyü anlatma fikri taraftarı değilim,
çünkü sadece anlatmak
yetersizdir bence. Hoşgörü, bir çeşit kültürel nezakettir, hatta bir kültürel
mesafe, ya da ilgisizliktir.
Burada asıl soru şundan
ibaret: tüm katılımcılarda
yeni tür kültür ve vatandaşlık duygusunu yaratmak için multikültürlülük
kaynaklarını kullanmakta
teşvik etmek. Örneğin
buna benzer çalışmalar
Edirne ve Palermo’da yapılıyor. Ben, Kırcaali’nin
bu söz konusu şehirlere benzemesini çok istiyorum, çünkü burada
Kırcaali’de Akdeniz ruhu
hakimdir“.

Yaşamak için en güvenli
şehir Kırcaali
İçişleri Bakanlığı’nın istatistiklerine göre yaşamak
için en sakin Kırcaali ve Smolyan (Paşmaklı) şehirleri, en fazla işlenen suçlar arasında Burgaz şehri yer
alıyor.
Son iki yılda “yaşamak için en iyi şehir” unvanını

alan Burgaz şehrinde, her 100 kişiden ikisi suç işlemekte.
Geçen yılki verilere göre, başkent Sofya’da her 100
bin kişiden 1.8’i suç işlemiş.
En fazla işlenen suç bölgeleri arasında Pleven
(Plevne), Küstendil, Varna, Plovdiv (Filibe) ve Ruse
(Rusçuk) illeri bulunmakta. Sıralamada en sona yerleşen şehirler ise Kırcaali, Smolyan, Tırgovişte, Razgrad
ve Şumen (Şumnu) oldu.

Bulgaristan Karadeniz
filosuna katılmayacak
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Başbakan Boyko Borisov ve Savunma Bakanı Nikolay Nençev düzenledikleri ortak basın toplantısında Karadeniz’de
oluşturulacak deniz filosuna Bulgaristan’ın kesinlikle
katılmayacağını açıkladılar.
Bakan Nençev, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan
arasında filonun kurulması ile ilgili görüşmelerin
yapılmadığını, Romanya meslektaşı ile görüşmesinde ise böyle bir kararın ancak NATO düzeyinde
ele alınabileceğini öne sürerek Karadeniz filosunun
oluşturulması fikrine karşı çıktığını ifade ettti.
Öte yandan Bulgaristan hükümeti Romanya’da
yeni tabur kurma fikrini destekliyor ve Bulgaristan’ın
rotasyon prensibine göre tatbikatlarda yer alacak
400’e kadar asker ile katılmayı planlıyor.
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Bulgaristan Türk Edebiyatının Dünü ve Bugünü
Ben Habibe Ahmet,
Doğu Rodoplar'ın, Kırcaali - Eğridere yolunun tam
ortasında, rakımı 630 m,
nüfusu 350’nin üzerinde
olan, ismi çok eskilere
dayanan Çataklar köyündenim.
Güneşin doğuşunu ve
batışını hep oralarda seyrederim ben. Hep orada,
sadece orada ağlamam,
gülmem ve düşünmem
değer kazanır. Genellikle
şiirlerimi de şirin köyümde yazarım. Köyümün
Tilki Mağarası diye adlandırılan bir vadisi mevcut, şırıl şırıl, ince ince
akan bir dere onu ikiye
bölmekte. Bu vadide,
başınızı yukarı diktiğiniz de, bütün ihtişamıyla
koskoca bir dağın doruk
zirvesi görünür. Sanki
çok yükseklerden, bulutların üzerinden bu dağın
tepesi size adeta gülümsemekte. Rodoplar'ın bir
cennet köşesinde benim
ateşi sönmeyen ocağım.
Benim, bizim dağımız
ve memleketimiz burası. Geçmişi ve geleceği
ile. Eşi olmayan yeşil bir
memleketimiz var, adeta
bir Yeşilistan.
Ben buralarda, sarı başaklı ekin tarlaları arasında çocukluğumu görüyorum; Koşarak boy
gösteren, kırmızı gelincik
çiçekleri toplayan, başlarında allı pullu rengarenk
eşarplarıyla, bayramlarda
türkü söyleyen kızlarda
gençliğimi arıyorum; Davullu zurnalı ateş etrafında çınlayan çocuk sesleri, birbiriyle yarışırcasına
çayırlarda öten cırcır böceklerinin sesi hep kulağımda; Gıcırtılarıyla açılıp
kapanan ahşap kapılar
önünde, nasırlı elleriyle
acı tütün sarmalayıp, pipolarını tüttüren ak sakallı
ihtiyar dedeler, kuşaklarına kıstırılmış örekeleriyle,
o zarif ince parmaklarıyla
yün eğiren, kınalı saçlı
ninelerimizi görüyorum
daima rüyalarımda...
İşte buyum ben! Dilimden dökülen rüzgarın deli
kızıyım;
"Rüzgara karşı yürüyorum
rüzgarla beraber
ateş gibiyim
güneşe doğru yürüyorum
baharla beraber
ateşi rüzgara katarak
alevler saçarak
bulutların altında gülüyorum
doludizgin yağmur gelecek biliyorum"
Bu özel girişten sonra,
biraz da konumuza değineyim. Gerçi, bizim edebiyatımız başından so-

nuna kadar henüz daha
tamamen anlatılamamış

Aslında, neslinde giymemiş hâre
İş gelmez elinden, gitmez bir
kâre,
Sandığı gömleksiz duran
mekkâre
Bedestana gelir kaftan beğenmez.
KAZAK ABDAL
söyler bu türlü
sözü
Yoğurt, ayran
ile hallolmuş özü,
Köyden şehre
gelen bir Yörük
kızı İnci,
yakut ister, mercan beğenmez."
Habibe AHMET
Bulgaristan Türk
edebiyatının asıl başlanve araştırılmamış. Benim
gıcı olarak, Osmanlı-Rus
de burada bunu yapmam
Savaşı sonrası (1877imkansız ama yine de
1878) Bulgaristan Devbazı bilgileri aktarmaya
leti sınırları içinde kalan
çalışacağım. Osmanlı'nın
Türklerin edebiyatı sayılır.
Rumeli topraklarına ayak
bastığı ilk yıllardan sonEdebiyatımızı dört dönera, rahatlıkla Bulgaristan
me ayırıyor. Osmanlı döTürk Edebiyatı için söz
etmeye başlayabiliriz.
Bu topraklara gelen ilk
Türklerin arasında, yönetici ve memur sıfatında
birçok aydın ve eğitimli
şahsiyet bulunuyormuş.
Nasıl bir büyük akademisyen Naili Boratav,
Darıdere doğumluysa ve
Sabahattin Ali, Eğridere
doğumluysa, aynı şekilde
eski asırlarda da bizim
topraklarımızda büyük
edebiyatçılar yetişmiş.
Bugün bazılarının isimlerini Osmanlı Edebiyatı
tarihi sayfalarında görebiliyoruz.
İşte güzel bir örnek isim
- Kazak Abdal.
16. yüzyılda yaşayan
ozanın Balçıklı olduğu
nemi, Bulgaristan Devlebilinmektedir. 16.yüzyıltinin kuruluşundan 1944’e
da yaşayan bu ölümsüz
kadar süren dönem
Ata'mızın mısraları 21.
(1878-1944), 1944-1989
Yüzyılda yaşayan torunarası dönem ve 1990’dan
larına güzel bir ders veregünümüze kadar olan döcek nitelikte;
nem.
"Dağlarda, bayırda geBulgaristan Türkleri,
zen bir Yörük
sözlü edebiyatlarını zor
Kimi timarlı sıpah, kimi
koşullara rağmen günüser-bölük
müze kadar yaşatmışlarBir elif'e dili dönmeyen
dır. Türk Halk Edebiyahödük .
tımızın atasözü, destan,
Şehristana gelir, ezan
türkü, mani, ilâhi, ninni,
beğenmez.
bilmece, fıkra, masal gibi
Bir çubuğu vardır gayet
türleri buralarda da varlıküçücek
ğını sürdürmüş, yeni eserZu'mu fasidince keyif sülerin ilâvesiyle de oldukça
recek,
zengin bir edebiyat halini
Kırık çanağı yok ayran
almıştır. Bulgaristan Türkiçecek.
lerinin atasözleri, türküleKahvede fagfur-î fincan
ri, manileri Anadolu’da
beğenmez.
söylenenlerden farklı deYaz olunca yayla yayla
ğildir. Ancak buradaki türgöçenler
küler daha yanık, azınlık
Topuz korkusundan sarolmanın verdiği sıkıntıları,
dan kaçanlar,
acıları, görülen zulümleri
Meşe yaprağını kıyıp
anlatması bakımından
içenler
daha duygusal, âdeta
Rumeli bohçası duhan
birer ağıttır. Söyleyiş babeğenmez.

kımından da Anadolu’da
söylenen benzerlerinden
pek farklılık görülmez.
Sözlü edebiyatımız bugüne kadar gerektiği bir
biçimde tanıtılmamış,
uzmanlar tarafından da
gereken değerlendirmeler yapılmamıştır. Bazı
yabancı araştırmacılar bu
konuya değinerek birkaç
örnek göstermekle yetinmişlerdir. Bulgar araştırmacılar ise daha çok
Türk Halk edebiyatının,
kısmen de Bulgaristan
Türkleri halk edebiyatının
Bulgar halk edebiyatına
etkisi konusu üzerinde
durmuşlardır.
Bulgaristan Türklerinin
yazılı edebiyatı, tarih boyunca bir azınlık edebiyatı
olarak, Rumeli Türk Edebiyatı geleneklerini sürdürmeye çalışmış; ancak,
ağır toplumsal koşullar
yüzünden sık sık durgunluk hattâ suskunluk dönemi yaşamıştır. Doksanüç

imzalarını görebiliyoruz.
Osmanlının bu toprakları terk edilişinden sonraki
dönemde, edebiyatımızı iki alt bölüme bölmek
mümkün. Birinci alt dönem 1878'lerden 1919
yılına kadar ve ikinci alt
dönem de 1920'lerin başından 1944'e kadar devam eder.
Bir inci alt dönemde
yazılan sanat eserleri,
geçen yüzyılın sonlarından 1908 yılına kadar
Bulgaristan'da Türkçe çıkarılmış gazete sayfalarında bulunmaktadır. Bu
konu, araştırılmasını bekleyen konulardan biridir.
Birinci alt dönemin başlıca temsilcileri olarak Âşık
Hıfzı ve Hüseyin Raci
Efendi gösterilmelidir.
Her ikisi de Doksanüç Savaşını konu alan olayları
sergilemektedir. Özellikle
Hüseyin Raci Efendi'nin
"Tarihçe-i Vak'a-i Zağra"
başlıklı eseri edebiyatı-

Savaşı, sonra da Balkan
Savaşının getirdiği büyük
felâketler, Bulgaristan
Türkünün sözlü edebiyatında ağıt, destan, efsane şeklinde eserlerde
dile getirilmişse de, yazılı
edebiyatta bu konularda
eserler yayımlamak kolay olmamıştır. Bir sanat
eserinin yayımlanması
ve okurlara ulaşabilmesi,
Bulgar devletinin Türklere
yönelik izlediği politikaya
ve uyguladığı sansüre
bağlı olmuştur. Bulgaristan Türklerinin yazılı
edebiyatı bir bütün olarak
araştırılmamış, birçok sorunun açıklığa kavuşturulmasına geç başlanmıştır.
Bu alanda ilk yazılara
Türkçe çıkan Yeni Işık ve
Halk Gençliği gazetelerinin 1948 tarihli sayılarında rastlıyoruz. Bu yıllarda
edebiyat ile ilgili yazılarda
Hafız İslâm Ergin, Süleyman Hafızov ve Rıza Mollov gibi araştırmacıların

mızda emsali olmayan bir
şaheserdir. Bununla ilgili
Tuna dergisinden şu parçayı aktarmak uygun olur:
"Eserin değerlendirmesini
yapan millî şairimiz Yahya
Kemal 1921 yılında şunları yazmıştır: 'TarihçeiVak'a-yı Zağra'yı Falih
Rıfkı gibi Türk naşirlerine
gösterdim. Onlar benden
ziyâde hayran oldular. Bu
kitap Türklerin vatan edebiyatında en samimi, yüksek bir şaheserdir". Hüseyin Raci Efendi bu ölümsüz eserini Türkiye'ye göç
ettikten sonra yazmıştır.
Çünkü bu acı gerçeklerin Bulgaristan devleti sınırları içerisinde kaleme
alınarak basılması olanak
dışıydı. Balkan Savaşları
da derin ızdırapların kaynağı olmuş ve bir çok sanatçımızın yaratıcılığında
ana konuyu oluşturmuştur. Ancak sanatçılarımız
Türkiye'ye göç ettikten
sonra bu tarihî gerçekle-

ri kaleme alabilmişlerdir.
Sanatçıların göç ettirilmesiyle, Bulgaristan Türk
halkı aydın zümreden
yoksun edilmiş, edebiyatın gelişmesi de engellenmiştir.
İkinci alt dönem edebiyatı daha farklı koşullarda gelişmeye başlamıştır.
Neully Barış Antlaşmasının (1919) azınlıkların
korunması hakkında hükümleri, Bulgaristan'ın
Türkiye ile dostluk ilişkileri
kurulması arzusunu göstermesi, Türkiye'de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın
zaferle sonuçlanması,
Cumhuriyetin kuruluşu
ve Atatürk reformları,
Bulgaristan Türklerinin de
kültür kalkınmasını olumlu yönde etkilemiştir. İki
Dünya Savaşı arasındaki
dönemde türlü konularda
şiir, hikâye, röportaj gibi
yazılara rastlanmaktadır.
Halkı cehaletten kurtarmak, gençlikteki millî
duyguyu ayakta tutmak ve
pekiştirmek, işlenen ana
konuları oluşturmaktadır.
Muharrem Yumuk bir şiirinde şöyle diyor:
"Halka maarif lâzım, maarif... Varsa gerçekten bir
büyük arif Gelsin de bize
eylesin ta'rif: Göstersin
gerçek irfan nerede?"
Mehmet Behçet Perim
Bulgaristan'ı dolaşarak,
halkının cehalet içinde
kıvrandığını görür ve
üzüntüsünü şöyle anlatır:
"Kenanda ölgün yatan
Milletim Uyanmağa muhtaç...
Budur zahmetim. Bunun
için çarpar göze mihnetim
Dertlerim çok, sorma, ah
Deli Kamçı!
En büyük bir köyde bir
tek mektep yok
Mektepsiz köylerde dinden eser yok,
Sarıklı çok, lâkin dindar
olan yok
Bilgisizlik yıkmış milleti,
Kamçı..."
Mehmet Fikri'de ise
gençliğe bir çağrı var.
Sanatçı, gençlerin cehaletten uzaklaşmalarını ve
ilerlemenin, gelişmenin
yolunda yürümelerini istemektedir:
"Korkma yürü, ümidisin
milletin
Her manii yıkar, ezer
himmetin
Senin azmin yükseltecek milleti
Mahvedecek cehaleti,
zilleti...
Uyan, uyan... Bu girdaptan uzaklaş!
İlerleyen milletlere koş,
yaklaş!..."
Devamı gelecek sayıda
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Tarihte Bu Hafta: 13 - 26 Haziran
13 Haziran 1878:
Berlin Kongresi toplandı. Fakat 13 Temmuz
1878’de imzalanan Berlin Antlaşması, var olan
sorunlara bir çözüm getirmek yerine günümüzde yaşanan tüm sorunların da nedeni oldu.
13 Haziran 1880:
Bulgar Prensliği başbakanı Dragan Tsankov,
zorunlu göçlerden sonra
geride kalan Müslüman
Pomakların Hıristiyanlaştırılması ve Bulgar öz
bilincine sahip kılınması
için bir genelge yayınladı. Bu politika, 1970’lerin başında Pomakların
isimlerinin zorla değiştirilmesiyle tamamlanmış
oldu.
14 Haziran 1926:
Bulgaristan Türklerinin
çıkarlarını savunmayı ve
geliştirmeyi amaç edinen
Mücadele adlı gazete
Plevne’de yayınlanmaya
başladı.
15 Haziran 1826:
Sultan II. Mahmud,
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı. Yerine ‘’Asakir-i
Mansure-i Muhammediye’’ adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu
olay Osmanlı tarihinde
‘’Vaka-i Hayriye’’ (Hayırlı
Olay) olarak anıldı.
15 Haziran 1926:
Te m e l p o l i t i k a s ı
Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin çıkar ve haklarını korumak ve geliştirmek olan Yeni Söz adlı
gazete Şumnu’da çıkarılmaya başlandı.
15 Haziran 1929:
B i r Tü r k g a z e t e s i
olan “Bizim Sözümüz”,
Romanya’nın Pazarcık
ilinde yani günümüzde

Bulgaristan sınırları içinde bulunan Dobriç’te yayın hayatına başladı.
15 Haziran 1933:
Müslümanlar arasında
Hıristiyanlığı yaymak
amacıyla 15 günde bir

Bulgarca olarak Alman
Misyonerler tarafından
çıkarılan “Terbiye” adlı
gazete Sofya’da yayın
hayatına başladı.
15 Haziran 1994:
Birleşmiş Milletler’in
talebi üzerine, Bosna-Hersek Türk Barış

lerini istedi.
18 Haziran 1989:
Yunanistan’daki parlamento seçimlerinde
Türkler, ilk kez bağımsız
bir milletvekili çıkardılar.
19 Haziran 1868:
Mithat Paşa, vali olarak
bulunduğu Tuna vilaye-

lerinin aksine, bu hükümetin iktidarı döneminde
de Türklere yönelik baskı
ve saldırılar aynı şekilde
devam etti.
21 Haziran 1958:
Bulgar i st an Komü nist Partisi Politbürosu,
Türk okullarıyla Bulgar

Rus ordularının
Bulgaristan’ın Ziştovi
kentine girmeleri üzerine Plevne, Niğbolu ve
Tırnova’daki insanlar da
yerini yurdunu terk etmek zorunda kalanlara
katıldı.
26 Haziran 1877:
Tuna’yı geçen “Don
Kazak Süvari Tümeni”
emir üzerine Müslüman

ahalinin elindeki silahları toplayıp Bulgarlara
dağıttı.
26 Haziran 1919:
Bulgaristan’da, Türklere din adamı yetiştirecek
olan Nüvvap okulunun
açılması kararı resmi
gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girdi.
Metin EDİRNELİ

Osmanlı Padişahları
Osman Gazi (1299 - 1326)

Gücü Görev Kuv vet
Komutanlığı’nın ilk birliği Split’e gitti. Ağustos
1994’te intikalini tamamlayan Türk Barış Gücü
Görev Kuvvet Komutanlığı, Bosna-Hersek’in Zenitsa bölgesine konuşlanarak bölge sorumluluğunu üstlendi.
16 Haziran 1478:
Osmanlı Ordusu, Arnavutluğun merkezi olan
Kruya kalesini fethetti.
16 Haziran 1535:
Bar baros Hayret tin
Paşa, 120 parçadan oluşan donanmasıyla 600
gemiden oluşan Haçlı
donanmasına karşı tarihe altın harflerle yazılacak olan Preveze Deniz

zaferini kazandı.
18 Haziran 1919:
Mustafa Kemal, Türk
Kurtuluş Savaşının başarısı için Anadolu ve
Rumeli’deki cemiyetlerin
çalışmalarını birleştirme-

tinde, çiftçiye yardımcı
olmak ve bölgede ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Emniyet
Sandığı’nı kurdu.
20 Haziran 1926:
Arap harfleriyle basılan ve 1931’den itibaren
Türkiye aleyhinde bir tutum takınan Dostluk adlı
gazete Sofya’da çıkarılmaya başladı.
20 Haziran 1941:
Sırp hukukçu Stevan
M olyev i ç t arafından
“ Homojen Sırbistan”
isimli memorandum hazırlandı. Molyeviç’e göre
Sırpların, Yugoslavya
içinde yönetici millet konumunda olma hakları
bulunmaktaydı.

21 Haziran 1931:
Bulgaristan’da yapılan
genel seçimlerde, Türklerin de desteklediği
Naroden Blok yani Milli
Blok seçimi kazandı. Ne
var ki Türklerin beklenti-

okullarının birleştirilmesi kararını aldı. Böylece
Bulgaristan’da anlaşmalarla elde edilen özel
Türk okulları ve Türkçe
eğitimi de ortadan kalkmış oldu.
23 Haziran 1877:
24 Nisan’da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan
eden Rusya harekete
geçti. Rus ordusunun
Dobruca ovası boyunca
güneye doğru ilerlemesi
sonucunda yüz binlerce
Türk yaşamını yitirdi,
çok daha fazlası da yerini yurdunu terk etmek
zorunda kaldı.
24 Haziran 1645:
İstanbul’dan 348 harp
ve nakliye gemisiyle hareket
eden Osmanlı ordusu,
Girit Adası’na çıktı.
24 Haziran 1854:
Çarlık Rusya’sı ordularının, savaş meydanını
terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi
kazanıldı.
24 Haziran 1928:
Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan sınırları
içinde kalan Gümülcine’deki Türkler, Türkiye’deki çağdaşlaşma ve
modernleşme fikirlerini
Batı Trakya’da yaşayan
insanlar arasında da
yaymak amacıyla Gümülcine Ümit Türk Gençleri Kulübü adlı derneği
kurdu. Daha sonra bu
kulüp ile Gümülcine Türk
Gençler Kulübü’nün 11
Eylül 1938’de birleşmesiyle “Gümülcine Türk
Gençler Birliği” ortaya
çıktı.
26 Haziran 1877:

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi,
1258'de, Sögüt'te doğdu. Babası Ertugrul Gazi,
Annesi Hayme Hatun'dur. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın
kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun
belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha
uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çagatay
tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri
geniş yenliydi.
Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst,
tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip, onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen
çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti, evinde
kim varsa onlara ziyafet verirdi.
Osman Gazi, 1281 yılında Sögüt'te, Kayı
Boyu'nun yönetimine geçtiginde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden,
Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek
olan oğlu Orhan Gazi doğdu.
Sögüt'te temelleri atılan, altı yüzyıllık bir tarih
diliminde ve üç kıtada hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, 1326'da
Bursa'da Nikris (goutte) hastalığından öldü.
Erkek çocukları: Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey,
Savcı Bey
Kız çocukları: Fatma Hatun

Orhan Gazi (1326 - 1359)
Orhan Gazi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman
Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden
Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı
sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak
huylu, merhametli, fakir halki seven, ûlemaya hürmetli, dindar, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir
zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları
ziyaret etmekten çok hoslanırdı.
Orhan Gazi, Babası Osman Gazi'nin 1326'da
vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan
Gazi, 1346'da Bizans Imparatoru VI. Yoannis
Kantakuzenos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca,
Yarhisar Tekfur'unun kızı Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düğün basılıp Holofira esir
alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman
olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi;
bu evlilikten, ileride Osmanlı Devleti'nin üçüncü
hükümdarı olacak Murad Hüdavendigâr doğdu.
Erkek çocukları: Süleyman Pasa, Murad
Hüdavendigâr, Ibrahim, Halil, Kasim
Kız çocukları: Fatma Hatun
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Koşukavak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi
Ramazan'ın güzelliklerini
yaşadığımız bu günlerde
Krumovgrad Belediyesi
(Koşukavak) ve Demet Türk
Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Türk
Sanat Müziği Gecesinde
müzik şöleni yaşandı.
24 Haziran 2016 tarihinde saat 19.00’da başlayan
program, iftar vaktine kadar
devam etti. Kırcaali Buket
Kadınlar Derneği ve Dostlar
Saz Grubu sundukları şarkılar ile izleyicileri büyüledi.
Zvezdel Erkekler Korosu,
coşkuyla izlenirken, Belediye Çocuk Kompleksinin
Dans Grubu izleyenleri
kendilerine hayran bıraktı
ve gönüllerde taht kurdu.
“Bulgaristan Evrensel Dostluk Resim Sergisi” Haskovo il
merkezinde açıldı. Küratör Rafiye Karaca, Koordinatör Serkan Karaca ve Asistan Zeynep
Özbay’ın başarı ile gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören resim
sergisine ünlü sanatçılar katıldı.
Türkiye, Irak ve Bulgaristanlı
sanatçıların iştirakiyle uluslararası kimlik kazanan resim sergisine katılan sanatçılar; Prof.
Basri Erdem, Prog. Dr. Gülsün
Parlar, Prof. Dr. Ahmet Özol,
Dr. Ethem Baymak, Doç. Dr.
Letafet Memmedova, Yrd. Doç.
Dalila Özbay, Yrd. Doç. Dr. Tülay Erbestler, Hayriye Karamahmutoğlu, Hüseyin Serttaş,
Hüriyet Gökbayır, Murat Erkan,
Nermin Bermen, Nesrin Ertaş,
Nurter Fisun Telli, Pervin Bülbül, Rafiye Karaca, Sabahat
Bayar, Sabiha Uzunoğlu, Şehnaz Akçay, Sevcan Birgören,
Sev da Güven, Şenay Sönmez,
Yasemin Zambak, Zehra Çirış,
Zeynep Özbay, Aysel Kul, Bensen Ünlüoğlu, Canan Doğruer,
Candan Uluğ, Celal Günaydın,

Program K r umovgrad
Demet Türk Sanat Müziği

Topluluğu ve Kırcaali Buket
Kadın Korosunun sunduk-

ları birbirinden güzel halk
türküleriyle sona erdi.

Sanatın Sınırı Yoktur
Çiğdem Soytürk, Emine Yılmaz, Erdal Bölükbaşı, Fatma
Obal, Fatoş Kolsuz, Fatma Na-

Haskovo Kültür Evinde açılan
“Bulgaristan Evrensel Dostluk
Resim Sergisi” 15-30 Haziran

zan Özsaka, Gönül Ezel, Gülay
Bilga, Gülseren Sönmez, Halide Bakan ve Hatice Erbaş.
Sergi 15 gün ziyaretlere
açık tutuldu

2016 tarihleri arasında ziyaretlere açık tutuldu. Türkiyeli, Bulgaristanlı ve Iraklı Ressamların
itina ile Tual’e işledikleri yağlı
boya resim tablolarının sergi-

lendiği serginin açılış kokteyline Bulgaristan Kültür Bakanlığı
temsilcileri, Haskova Belediye
Başkanı Dobri Belivanov, Koşukavak Turizm ve Seyahat
Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakupoğlu,Türkiye
ve Irak’tan gelen özel konuklar,
sanatseverler katıldı.
Sade bir törenle açılış gerçekleştirildi
“Bulgaristan Evrensel Dostluk
Resim Sergisi’nin bir komşu ve
dost ülkede açılması noktasında girişim yapan, gerekli iznin
alınmasından sonra yoğun bir
çalışma içerisine giren resim
sanatçısı ve serginin gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçtiği gözlemlenen Kürotör Rafiye
Karaca Türkiye –Bulgaristan
arasında adeta mekik dokudu.
Her biri birer sanat şaheseri
olan resim tabloları özel araçla
Haskovo’ya götürüldü ve ser-

Kırcaali Kadınlar Korosunun okuduğu “Ayva Çiçek
Açmış” türküsü Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet'e armağan edildi.
Koro ile birlikte Belediye
Başkanı da türküye eşlik
etti.
Programa katılan konuklar arasında, Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet, Ardino (Eğridere)
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve HÖH Kırcaali İl
Başkanı İzzet Şaban yer
aldı.
Program sonrası ezan ve
dua eşliğinde topluca iftar
verildi.
Zekiye HASAN
ginin ön hazırlıkları yapılarak
açılışa hazır konumu getirildi.
Kısa fakat dikkat çekici bir
konuşma yaptı
Haskovo Belediye Başkanı
Dobri Belivanov Resim Sergisinin açılış töreninde yapmış
olduğu kısa fakat anlamlı konuşmasında sanata politika
karıştırılmamasını ve evrensel sanatın sınır tanımadığına
vurgu yaptı ve resim sergisinin
belediye başkanı olduğu Haskovo vilayetinde açılmış olmasından da büyük mutluluk
duyduğuna vurgu yatı. Küratör
ve Türk ressamlarının kafile
başkanı Rafiye Karaca, burada
yaptığı kısa konuşmada kendilerine gösterilen kolaylık, ilgi
ve alakadan dolayı Bulgaristan
Kültür Bakanlığı ilgililerine teşekkür etti. Bu arada Bakanlık ilgilileri, Haskova Belediye
Başkanı ve sanatseverler sergilenen eserlerin bulunduğu
galerileri gezdiler ve resim tabloları önünde hatıra fotoğrafları
çektirdiler.
Kırcaali Haber
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