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Çanakkale Şehitleri Kırcaali’de Anıldı
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat 

Derneği (TÜRKSAD) ve Ömer 
Lütfi Kültür Derneği, Çanak-

kale Zaferi’nin 103.yıldönümü 
dolayısıyla geleneksel Çanak-
kale Şehitlerini Anma Etkinliği 
gerçekleştirdi. Türkiye’den ve 
Yunanistan’dan gelen çok sa-
yıda misafir olmak üzere Kırca-
alilerin tıklım tıklım doldurduğu 
Ömer Lütfi Kültür Derneği salo-

nunda yapılan bu yılki anma et-
kinliğinin konukları Türkiye’den 
Edirne Trakya Üniversitesi Bal-

kan Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sabri 
Can Sannav Çanakale Savaş-
ları konusunda konferans verdi, 
araştırma görevlisi Erhan Vatan-
sever ise Birinci Dünya Savaşı 
ve Çanakkale Muharebelerinde 
Bulgaristan’dan ve özellikle de 

Kırcaali bölgesinden tespit et-
tikleri şehitlerle ilgili bilgi verdi. 

Anma töreninde resmi konuk-

lar arasında T.C. Filibe Baş-
konsolosluğu Muavin Konsolos 
Volkan Tanyıldız, Filibe Ticaret 
Ataşesi Mehmet Ali Erdem, 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, Batı 
Trakya’dan gazeteci yazar İbra-

him Baltalı, Kırcaali bölgesinden 
şehit ve gazi yakınları, siyasi 
parti ve STK temsilcileri yer aldı. 

Programın sunuculuğunu ya-
pan Müzekki Ahmet, Kırcaali’de 
geleneksel olarak düzenledikleri 
anma etkinliğine gelen herkesi 
selamlayarak, Balkan Savaşları 
ve Çanakkale Şehitleri anısına 
bir dakikalık saygı duruşuna da-

vet etti. Ardından Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet şehitlerin ruhu 
için dua etti. 

Selamlama konuşmasında 
Muavin Konsolos Volkan Tan-
yıldız, anma etkinliğini düzen-

leyen iki derneğe teşekkür etti. 
Başkonsol Hüseyin Ergani’ni 
selamlarını ileten Tanyıldız, 
kendilerinin rahatsızlığından 
dolayı etkinliğe katılamadıklarını 
belirtti. Muavin Konsolos, “Ça-
nakkale Zaferi, sadece askeri 
bir başarı değil. İzzeti, nefsi ve 
haysiyeti ile oynanmak istenen 
büyük Türk Milleti’nin topluca 

ayağa kalktığı bir diriliş ve yük-
seliş abidesidir. Çanakkale Za-
feri zor şartlar altında binlerce 
şehit verilerek, kazanılmış mu-
kaddes bir zafer olarak tarihteki 

“İnsan Hakları ve Azınlıkların 
Korunması" konulu seminer yapıldı

13 Mart'ta Sofya’da "İnsan 
Hakları ve Azınlıkların Korun-
ması" konulu iki günlük bir semi-
ner düzenlendi. Seminer prog-
ramı, Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü ve Kültürel 
Etkileşim Derneği ile ortaklaşa 
gerçekleştirildi. 

Doç. Dr. Mihail İvanov, Doç. 
Dr. Krasimir Kınev, Kemal Eyüp 
ve Hayri Emin, seminere konuş-
macı olarak davet edildi.

İlk gün Doç.Dr. Mihail İvanov, 
"Dini, Etnik ve Dilsel Azınlıkla-
rın Uluslararası Hukuksal Ko-
runması" ve "Ulusal Mevzuatta 
Azınlıkların Korunması" (Anaya-
sa, Ayrımcılığa Karşı Koruma 
Kanunu vb.) başlıklı konuları 
sundu.

Doç.Dr. İvanov’un ifadelerine 
göre 20. yüzyılın başlarında 
azınlık terimi (etnik, dini, dilsel 
azınlıklar olarak) uluslararası 

çevrelerde kullanılmaya başla-
dı. Uzmanın ifadelerine göre o 
zaman insanları etnik kimlik, dil 
vb. şeyler üzerinden ayrıştırma 

başladı. O zamana kadar din 
üzerinden ayrıştırma yapılıyor-
du. 

Dünya siyasi haritası değiş-
meye başlıyor ve değişiklikler, 
azınlıkların korunması için yeni 
mekanizmalar kurulmasını ge-
rektiriyor. 

Ardından Doç. Dr. Krasimir 
Kınev, "İnsanlığın Uluslararası 
Mekanizmaları ve Azınlıkların 
Korunması (BM, AGİT, SE, AB) 

- Rapor lama, 
İzleme ve Koru-
ma” konulu ko-
nuşma yaptı. 

14  M a r t ’ t a 
program, Kemal 
Eyüp’ün “Ay -
rımcılık, Nefret 
Suçu ve Nefret 
Söylemi - Temel 
Tanımlar ve Ya-
sal Çerçeveler” 

konulu konuş -
ması ve Hayri Emin’in “İnsan 
Haklarının Korunmasına Yö-
nelik Uluslararası Örgütler ve 
Konferanslar: Uluslararası İnsa-
ni Boyut Konferansları” konulu 
konuşmasıyla devam etti.

                      Kırcaali Haber
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Emekliye ayrılalı yaz 
aylarını doğup büyüdüğü 
Dağköy’deki Kovanlıkta 
geçiren Cahit Öğretmen’e 
bu akşam meslektaşı Ta-
rih öğretmeni Celal onu 
ziyarete gelmişti. Gün 
aşar aşmaz kovanlık ke-
narındaki büyük dut ağacı 
altına yaktıkları ateşin ba-
şına geçtiler ve sabahlara 
kadar sohbet ettiler. Bir 
ara, eski yazıtlardan söz 
ettiklerinde Cahit Öğret-
men mırıldandı: 

“Babam cahildi, ama De-
dem eski yazıyla okumayı 
ve yazmayı başarıyordu.” 

“Seyid dedenin zama-
nında okul mu varmış?!” 
Diye hayretle sordu Celal 
Öğretmen.

“Orduda öğrenmiş. Kış 
geceleri bir kitaptan bize 
ilahiler okuyordu ve ‘Bun-
ları Yunus Emre yazmış!’ 
diyordu heyecanla.” 

Celal Öğretmen ilgiyle 
sordu:

“Dedenin o kitabı bir yer-
de durmuyor mu acaba?”

“Ne bileyim. Niçin sor-
dun?”

”Eski dokümanları ve 
yazıtları okuyabilmem için 
ben de Osmanlı alfabesini 
öğrenmiştim. Yunus Emre 
ise sevdiğim bir şair.”

Tan yeri ağarmaya baş-
ladığında Cahit Öğretmen 
kahve dolu cezveyi ateşe 
tekrar sürdü ve eve doğru 
uzaklaştı.

Az sonra geri döndüğün-
de elinde gazeteye sarılı 
şeyler vardı:

“Evin dolabında bunu 
buldum. Belki ilgini çeker.”  

Paketin içinden incerek 
bir kitap ve eski bir defter 
çıktı. Kitap hakikaten de 
Yunus Emre’nin “Ölüm 
İlahisi”ydi! Yani arayıp 
da bulamadığı bir kitap! 
Defter eski harflerle ya-
zılıydı. Açtı, baktı. Çe-
şitli şifalı otların kullanış 
şekilleri.... Reçetelerden 
sonra “Dağköy’lü Gazi 
Seyidonaşı’nın hatıraları” 
diye yazıyordu. Heyecan 
içinde okumaya devam 
etti:

“Bunları 1355 yılı Ra-
mazan ayının 16. günü 
yazdım.  Artık bayağı 
yaşlandım ve ömrümün 
sonu yaklaştığını anlıyo-
rum. Elim kolum tutarken 
başımdan geçen ve şahit 
olduğum bazı hadiseleri 
bu deftere yazmaya niyet 
ettim. Yazayım ki, gençler 
okusunlar ve bilsinler.

Ben Dağköy’lü Topal 
Mehmet’in büyük oğlu-
yum. Adım Gazi Seyit 
Onbaşı. Gazi adını bana 
Edirne kalesindeyken ko-
mutanım verdi ve ordu-
dan terhis olup köyüme 
döndüğümde komşular 
da kabul eyledi. 

Acemi askerlik sona 
erince Dedeağaç ordu 
hastanesine gönderil-
dim ve orada dört yıl bir 
Miralay’a hizmet ettim. 
Çok iyi adamdı. Bana 
okuyup yazmayı ve bazı 
şifalı otların insana olan 

yararlarını öğretti. Onba-
şı unvanı da bana o verdi.

Beşinci yıl Edirne Kale-
sine gönderildim. Altıncı 
yılın sonunda terhis olma-
yı beklerken zabitlerimiz 
Bulgar harp istiyormuş 
diye konuşmaya başladı-
lar. Derken askerin dilinde 
destan olan Birinci Ferik 
Şükrü Paşa Çanakkale 
Muhafızlığından Edirne 
Mustahkem Mevkii Komu-
tanlığına atandı. O zaman 
anladık ki, işin şakası yok, 
yakın günde savaşa gire-
ceğiz.

Ferik Şükrü Paşa önü-
müze ilk çıkışında şöy-
le dedi: “Oğullarım, her 
an savaş başlayacak. 

Bulgar şanlı Edirne Ka-
lesine göz dikmiş, ona 
el koymak istiyor. Bunu 
başarırsa İstanbul’a yolu 
açılmış olacak. Devlet-i 
Aliye’nin gözleri bizde. 
Vazifemiz kaleyi elli gün 
koruyabilmek. Elli güne 
kadar İstanbul’dan yardım 
yetişecek ve düşmanı bir 
fırtına misali üfüreceğiz. 
O zaman Bulgar kendi 
vatanında bile güç halle 
tutunacak!”

Ferik Şükrü Paşa böyle 
dedi. Bir hafta sonra ise 
vasiyetini işittik:

“Düşman savunduğu-
muz hatları geçtikten 
sonra ölürsem, kendimi 
şehit kabul etmiyorum. 
Beni mezara koymayın, 
etlerimi kuşlar ve itler 
çeke çeke yesinler. Fakat 
savunma hattımız bozul-
madan şehit olursam, 
kefenim, lifim ve sabu-
num çantamdadır. Beni 
bu yere gömeceksiniz ve 
gelecek nesiller üzerime 
bir abide dikecekler!”

Bu sözleri hepimiz gün-
lerce tekrarlayarak ezber-
ledik ve komutanımızdan 
ilham alarak düşmana elli 
gün değil, tam yüz elli beş 
gün dayattık. Nesi var, 
İstanbul’dan yardım gel-
medi ve Ferik Şükrü Paşa 
ak bayrağı telgraf direği 
üzerine çektirdi. Onu za-
bitleri ile birlikte Bulgar’ın 

payitahtına sevk ettiler. 
Biz neferleri ise hapset-
tiler. Açık havada Meriç 
boyunda, zulüm ve sefalet 
içinde, ağaç kabuğu yiye-
rek ve susuzluk çekerek 
tam bir ay kaldık. Niha-
yet anlaşma imzalandı ve 
bizi serbest bıraktılar. İşte 
o zaman silah taşımayı 
bertaraf et, zayıflıktan ve 
açlıktan kendimizi götüre-
miyorduk.  

Terhis oldum ve doğup 
büyüdüğüm Dağköy’e 
döndüm. Burada komşu-
lar hiç bir şeyden haber-
siz yaşıyorlardı. Fakat çok 

geçmedi, akıl erdiremedi-
ğim haberler yetişmeye 
başladı. Bulgar’ın geçtiği 
yerde Müslümanlar yok 
ediliyormuş. Birçok can-
lar telef olmuş, ırz gitmiş, 
demet demet insanlar ke-
silmiş ve kesilmekteymiş. 
Mal ise hesapta değil. 
Bazı köylerde yaşlılar ve 
çocuklar kiliselere götürü-
lüp kapatılıyormuş. 

Üç hafta içinde sıhhatim 
iyileşir gibi oldu. Annem 
evlenmem için söz etme-
ye başladı. Benim aklım 
ise başka yerdeydi. Bul-
gar kopillerinden oluşan 
çeteler belirdi.  Köylere 
baskınlar oluyor, yerli 
insanların malı ve mül-
kü müsadere ediliyordu. 
Hele Domusçuyef adın-
da biri insanların malını 
mülkünü almakla kalmı-
yor, rastladığı her türkü 
süngüden geçiriyormuş. 
Papasköy başında dört 
yüz Müslümanı katletme-
si dillerden düşmüyordu.

Bir gün sığırları otlağa 
götürmüştüm.  Yanıma 
Aşağı Mahalle’den To-
palın Ali ile Beliören’den 
Celebin Ahmet geldiler.  
İşte onlar bildirdiler ki, 
Ortaköy tarafında Kuş-
çubaşı adında bir zabitin  
önderliğinde bir müfreze 
belirmiş. Papazköy yanın-
daki zulmü görmüşler ve 
Domusçuyef deyyusunu 

cezalamak için Koşuka-
vak kentine doğru yürü-
müşler. Bütün gün hep 
bunları konuştuk. Nihayet 
Celebin Ahmet sordu: 
“Biz ne yapacağız Seyit 
Onbaşı? Olup bitenleri 
işittikçe yerimde duramı-
yorum ve delirecek gibi 
oluyorum!” “Ne yapalım?” 
diye sordum. “Nasıl ne ya-
palım?” Diye lafa karıştı 
Topalın Ali. “Gidelim ve 
Kuşçubaşı’nın müfreze-
sine katılalım!” “Katılalım! 
Hem de daha yarın!” diye 
cevap verdim. Akşam ye-
meğinden sonra ebevey-

nimin önüne diz çöktüm 
ve dedim: “Anne, baba, 
bana gücenmeyin. Yedi 
yıl askerlik yaptım, Edir-
ne kalesinde çarpıştım, 
fakat vatanıma ve milleti-
me olan borcum hep daha 
bitmeyip dururmuş. Şimdi 
Kuşçubaşı Eşref Bey’in 
müfrezesine katılmak is-
tiyorum. Evlenmem son-
raya kalacak. Müsaade 
ediyorum, kardeşim ev-
lensin ki, yalnızlık çekme-
yesiniz.” Öyle dedim ve 
ertesi sabah ilk horozlar 
öterken Akdere’ye indim. 
Celebin Ahmet ile Topalın 
Ali de geldiler ve yola re-
van olduk. Gün doğarken 
Koşukavak Konağı önün-
deydik. Kuşçubaşı’nın 
müf rezes i  büyümüş, 
dört bölükten ibaret Milli 
Tabur ilan edilmişti. He-
men yazıldık. Nesi var, 
yalvarıp yakarmamıza 
rağmen üçümüzü ayrı 
ayrı bölüklere dağıttılar. 
Mestanlı dedik, Kırcali 
dedik, Dimetoka dedik, 
nerelere gitmedik. Niha-
yet Gümülcine’ye vardık. 
İşte orada Garbi Trakya 
Hükümeti Muvakkatesi 
ilan edildi.

Artık Cumhuriyet denen 
Devletimiz var idi, bayra-
ğımız var idi, Milli marşı-
mız var idi, kendi paramız 
ve pulumuz var idi. Hiç 
bir kuvvetten korkmayan 

ordumuz var idi. Fakat 
bütün bunlara uzun za-
man sevinemedik.  İstan-
bul bizi bu defa da yalnız 
bıraktı. Lakin biz yılma-
dık, devletimizi koruma-
ya devam ettik. Sonraki 
haberler daha kötüydü. 
İstanbul’dan “Cumhuriye-
ti kapayın!” diye emir gel-
miş. Bu yetmezmiş gibi 
bir de Miralay Cemal Bey 
adında bir zabit gönderil-
miş ki, elimizdeki köyleri 
ve kasabaları birer birer 
Bulgar’a teslim edecek-
miş diye işittik.

Bu haberi işittiğimiz-
de Çorbacılar’lı Çetin, 
Malkoç’lu Mahmut ve ben 
oturmuş, kara kara düşü-
nüyorduk ki, Kuşçubaşı 
Eşref Bey yanımız geldi 
ve dedi: “Silah yüklü on 
katırdan ibaret bir kervan 
Ortaköy’den geçip Akdere 
boyunca buraya gelmek 
için yola çıkmış. O yük 
buraya gelmemeli. Üçü-
nüz iki kasaba arasında 
bir yerde onu karşılaya-
caksınız. Yükü yerin yedi 
kat dibine gizleyeceksiniz 
ki, Bulgar’ın eline geç-
mesin. Bir gün gelecek 
o silah bize lazım olacak. 
Gizlediğiniz yerde tek bir 
işaret kalmasın. Vazifeyi 
icra ettikten sonra dilleri-
nizi yutacaksınız ve evle-
rinize gideceksiniz!“ Böyle 
dedi Kuşçubaşı Eşref Bey 
ve gözleri yaşardı. Sonra 
beni kenara çekti: “Seyit 
Onbaşı, belki bir, belki yir-
mi bir yıl sonra sana ben-
den selam getiren olursa, 
o silahların yerini yalnız 
ona göstereceksin!”

K e r v a n ı  Ç a t ı k 
Değirmen’e yakın bir yer-
de karşıladık. Yükü indir-
dik ve Kervancıları geri 
çevirdik. Derin bir hen-
dek kazdık ve yükü oraya 
gömdük. Tek bir iz kalma-
ması için gerekeni yaptık. 
Gün doğarken vazife tam 
Komutanımızın emrettiği 
gibi icra edilmişti. 

Çok yorulmuştuk. Azıcık 
soluklanmak için oturduk. 
Ben dedim ki: 

“ A r k a d a ş l a r , 
Kuşçubaşı’nın emrini ge-
rektiği gibi icra ettik, ama 
açlıktan ve yorgunluktan 
dizlerimiz tutmaz oldu. 
Benim evim buradan sa-
dece yarım saat yukarı-
da. Gidip karnımızı doyu-
ralım. Annem size yolluk 
için de bir şeyler bulur. 
Sonra sağlıcakla yolunu-
za revan olursunuz.”

 Çorbacılar’lı Çetin şu 
cevabı verdi:

 “Ben yorgunluktan beş 
adım bile atamayacağım. 
Sen git ve yimek için ne 
bulursan getir. Ağzımıza 
bir şeyler attıktan son-
ra Mahmut’la ikimiz Ko-
şukavak yolunu tutarız. 
Oradan da kısmetse bizim 

tarafı boylarız.”
 ”Tamam, öyle olsun!” 

dedim ve köyün yolunu 
tuttum. 

Yarım saat sonra ye-
mek dolu torba arkam-
da köyden çıktığımda 
bir de ne göreyim. Çatık 
Değirmen’den Akdere’nin 
d i ğ e r  y a k a s ı n d a k i 
Beliören’e giden yolda 
yüz elliden fazla yabancı 
asker yürüyordu! Arka-
daşlarıma haber edebil-
mek için var hızımla yü-
rüdüm. Onlara yüz adım 
kaldığımda daha büyük 
bir dehşete düştüm. Geçe 
kalmışım. Arkadaşlarım 
dere boyunca yürüyen 
sekiz-on kişilik bir çeteye 
yakalanmışlar. Her halde 
uyuklayıp dururlarmış ki, 
bulundukları ağacın altın-
da gafil avlanmışlar. Bü-
yücek bir böğürtlen küme-
si içine gizlendim. Her şey 
gözlerimin önünde oldu. 
Bir Mahmut’u tekmeliyor-
lardı, bir Çetin’i. Bir sıra 
“Söyle! Nereye sakladınız 
paraları?” diye haykırdı 
Çetin’i tekmeleyen kopil. 
“Ne paramız var, ne tura-
mız.” dedi o, kısık sesle. 
“Bunun içinde ne vardı?” 
diye sordu başka bir kopil 
ve elinde bir şey salladı. 
Baktım, benim boşalmış 
olan mermi çantası! “Ek-
mek vardı.” dedi Çetin ve 
yine yedi tekmeyi. Bir baş-
kası Mahmut’u tekmeledi 
bu defa: “Söyle be gaca-
loğlu gacal! Devlet posta-
sını götürüyordunuz, değil 
mi?” “Misafirliğe gidiyor-
duk.” “Ya mavzerler neyi-
nize?” “Kendimizi kurttan, 
kuştan korumak için.” dedi 
Mahmut. “Üçüncü silah ki-
min?” Ben köye giderken 
silahımı onların yanında 
bırakmıştım ağırlık etme-
sin diye... Mahmut cevap 
vermedi. Tekrar tekmelen-
di ve ağrıdan iki kat oldu. 
Boş mermi çantasını bu 
defa ona gösterdiler: “Ne 
vardı içinde?” “Ekmek.” 
Dedi Mahmut da. Başka 
biri girdi araya ve mülayim 
bir sesle konuştu: “Vurma. 
İnsan gibi konuş adamla... 
Paraları nereye sakladı-
nız? Söylersen, size de 
bırakacağız biraz ve evi-
nize sağ salim gideceksi-
niz.” “Bizim para ile işimiz 
yok.” dedi Mahmut ağrılar 
içinde kıvranarak. Deme-
siyle de öteki göğsüne 
silahı dayadı ve bir an 
sonra mavzer sesi inletti 
etrafı. Ayni herif bu defa 
Çetin’in göğsüne dayadı 
silahı. ”Paraların yerini 
söyleyecek misin, söyle-
meyecek misin?” Çetin 
cevap vermedi. “Üçe ka-
dar sayacağım:. bir... iki... 
üç!” dedi öteki ve mavzer 
sesi bir daha inletti etrafı...

Çeteciler aralarında ho-
murdanarak Karagözler 
tarafına doğru yürüdüler.

Gizlendiğim yerden çık-
tım ve acele köye dön-
düm. Babama ve diğer 
komşulara olan biteni an-

İki mezar yanı
-Öykü-
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lattım. Kazma, kürek eli-
mizde dereye indik. Ömrü 
çok kısa süren Cumhuri-
yetimizin şehitlerini gerek-
tiği gibi defnettik. 
Üç ay sonra Malkoç’a, 

sonra da Çorbacılar’a 
Mahmut’un ve Çetin’in 
akrabalarını aramaya 
gittim. Hepsi Anadolu’ya 
göç etmişlerdi...
Bu yazıyı her okuyan 

bilmeli ki, köyümüzün al-
tında Akdere kenarında 
bulunan o mezarlarda iki 
şehit yatıyor. Komşular 
oraya “İkiz Mezar Yanı” 
diyorlar. Orasının adı “İki 
Mezar Yanı”dır. Orada iki 
ayrı mezar var. Oradan 
geçen her yolcu dursun, 
komutanımız Kuşçuba-
şı Eşref Bey’e verdikleri 
sözü hayatları pahasına 
icra etmiş ve sırrı açıkla-
mamış olan o iki şehidin 
ruhuna bir duacık oku-
sun.” 
Seyid Onbaşı’nın hatıra-

ları burada sona eriyordu. 
Okudukları o anda Celal 

Öğretmen’in gözleri önü-
ne canlıymış gibi seriliydi. 
Dalgınlıktan meslektaşı-
nın sesiyle çıktı: 
“Ne oldu, eski yazıları 

söktüremedin galiba?”
“Aksine,  çok kolay oku-

dum. Sen bu yazının içe-
riğini biliyor musun?”
“Dedemin kopya ettiği 

dualardan başka ne ola-
bilir ki?!”
“Bu defterde şifalı otlar 

için otuza yakın reçete ile 
birlikte dedenin başından 
geçen bazı hadiseler ya-
zılı! Onları sana hiç anlat-
madı mı?”
“Edirne savaşını sık sık 

anlatıp duruyordu. Lakin 
her defa bire beş katıyor 
gibime geliyordu. Bazen 
ise yolda yürürken kendi 
kendine patırdandığı ve 
süngü hücümüne geç-
meyi taklit ettiği de olu-
yordu.”
“...Yani bu defterde yazı-

lı olanlar seni ilgilendirmi-
yor, öyle mi?!”
“İlgimi çekecek ne var 

ki..”

“... Onu bana birkaç gün 
için verir misin...?”
“Al! Hediyem olsun! Ki-

tabı da al!”
Bir hafta sonra üç kişi 

“İki Mezar Yanı”na geldi-
ler ve taşları yenilediler. 
Dinlenmeye oturdukların-
da gençlerden biri sordu:
“Öğretmenim, o silahlar 

bir gün istifade edilebildi 
mi acaba?”
“Gazi Seyit Onbaşı ha-

tıralarında bu soruya ce-
vap vermiyor.”
“Şimdi metal aramak 

için nice aletler var...”
“Çocuklar, Rodop dağ-

larının her karış toprağı 
ve taşı şehit kanıyla su-
lanmamış mı? Her adım-
da bir efsane gizlenmi-
yor mu? Ko, Gazi Seyit 
Onbaşı’nın ve iki arka-
daşının ruhları bir efsane 
gibi dolaşsın etrafta.?”
Gençler Celal Öğret-

menin sözlerini susarak 
tasdiklediler.
                  İsmail Yakup

İki mezar yanı
2. sayfadan devam

Dört ülkeden rotaryenler, Edirne’de 
Balkanlar'da barış için evet dediler

Edirne Rotary Kulübü 
tarafından Edirne’de dü-
zenlenen “Balkanlar'da 
Bar ı ş  İ ç i n  Rot a r y ” 
Forumu’na dört ülkeden 
30 kulüpten 327 rotar-
yen katıldı. Bu, 2000 
yılından beri süregelen 
bir gelenektir ki, o za-
man dünyanın en büyük 
sivil toplum örgütü tem-
silcileri, yeni bin yılın 
başında sorunlarla dolu 
Balkan Yarımadası’nda 
barış mesajı gönderme-
ye karar verdiler. Birinci 
toplantı, Meriç, Tunca ve 
Arda nehrinin birleştiği, 
Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırlarının 
birleştiği Edirne’de yapıl-
dı. Geleneksel olarak ba-
rış forumlarında üç sınır 
komşu ülke temsil edil-
mektedir. Bu yıl toplan-
tıya genç Kosova Cum-
huriyeti Rotary Hareketi 
temsilcileri de katıldı.
Popülerliği sürekli artan 

foruma katılan kulüplerin 
çoğu ev sahipliği yapan 
Türkiye’dendi. Metro -
pol İstanbul’dan Suriye 
yakınlarındaki Gazian-
tep iline kadar büyük ve 
küçük şehirlerden ro-
taryenler katıldı. Bu yıl 
Bulgaristan'dan da çok 
güçlü bir katılım oldu. 

2000 yılında başlatılan 
girişimi ilk destekleyen 
kulüplerden biri olan Kır-
caali Rotary Kulübü’nden 
başka Haskovo (Hasköy), 

Pazarcık, Burgaz, Filibe, 
Aytos ve Svilengrad şe-
hirlerindeki rotary ku-
lüplerinin temsilcileri de 
katıldı. 
Konuk lar  a rasında 

2420. Bölge Guvarnörü 
Kaan Kobakoğlu, Gu-
vernör Yardımcısı Güzin 
Ciravoğlu ve Edirne Bele-
diye Başkan Vekili Selçuk 
Çakır hazır bulundu. 

Forumun açılış konuş-
masını yapan Edirne 
Rotary Kulübü Başkanı 
İsmail Bilgi, inisiyatife ka-
tılmak için Balkanlar’dan 

gelerek, barış için da-
yanışma gösteren ro-
taryenlere teşekkür etti. 
Etkinliğin Edirne Rotary 
Kulübü’nün 41. kuru-
luş yıldönümüne denk 
geldiğini belirten Bilgi, 
“Balkanlar'da Barış İçin 
Rotary” Forumu’nu Bul-
garistan ve Yunanistan’ın 
Edirne konsoloslarının 
da şereflendirdiğini bil-

dirdi. Bilgi, “Bu barış fo-
rumunu, Meriç, Tunca ve 
Arda'nın birleştiği yerde 
organize ediyoruz, çün-
kü su bizi canlı tutuyor. 

Üç nehrin birleşmesi, üç 
komşu ülke arasındaki 
dostluğu simgeliyor” diye 
vurguladı. Bilgi, rotaryen-
lerin çok önceden ülkeler 
arasında köprü kurdukla-
rını ve bunun Rotary'nin 
temel amacının topluma 
hizmet etmek olmasından 

kaynaklandığını belirtti. 
İsmail Bilgi, rotaryenle-
rin forumlarının Balkan 
halklarının yakınlaşması 
ve turizmin gelişmesine 
katkıda bulunduğunu vur-
guladı.

Kaan Kobakoğlu yaptığı 
selamlama konuşmasında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” sözünü 
anımsatarak, vatanındaki 
rotaryenlerin sürekli bu 
sözü rehber edindiklerini 
vurguladı. Kobakoğlu,”Biz 
dostluktan yana, arkadaş-
lıktan yanayız” dedi. 

Kobakoğlu’nun konuş-
masının ardından İsmail 
Bilgi, sözü foruma katılan 
tüm kulüp başkanlarına 
verdi. Kırcaali Rotary Ku-
lübü Başkanı Bahar Palo-
va, Doğu Rodopların baş-
kentindeki rotaryenlerin 
daima Balkanlarda barış 
toplantılarını destekledik-
lerini vurguladı. Rotary 
kulübü başkanları, birbi-
rine kulüp bayrakları he-
diye etme ve daha yakın 
ilişkiler kurma konusunda 
anlaşma yapma fırsatı 
buldu. 

Kırcaali Rotary Kulübü 

adına eski Kırcaali Ro-
tary Kulübü Başkanı Se-
bahattin Gökçe de konuş-
ma yaptı. Destekçilerin üç 
nehir üzerinde köprüler 
kurmak için toplandığı-
nı vurgulayan Gökçe, 
Kırcaali’de köprülerin Hı-
ristiyanlar ve Müslüman-
lar arasında kurulduğunu 
söyledi. Gazeteci Georgi 
Kulov’un “Köprü” adlı ki-
tabının bunun meyvesi 
olduğunu ifade eden eski 
Kırcaali Rotary Kulübü 
Başkanı, kitabın bir ade-
dini İsmail Bilgi’ye hediye 
etti. Toplantıda hazır bulu-
nan müellif Georgi Kulov, 
kitabın iş adamı Seba-
hattin Gökçe’nin spon-
sorluğunda bastırıldığını 
belirtti. Kulov, kitabının 
bir adedini Kobakoğlu’na 
hediye etti. 

Ev sahipliği yapan ku-
lüp, düzenlediği zengin 
bir kültürel programla ko-
nuklarına neşeli anlar ya-
şattı. Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan'dan katılan 
folklor ekipleri, halk oyun-
ları gösterileri sundu. Bul-
gar sanatçı Slavka Kalçe-
va söylediği “Beyaz Gül” 
türküsü ile geceye renk 
kattı. 

Kırcaali ve Silivri belediyeleri, 
kardeş şehir olacak

İstanbul Silivri Belediye 
Başkanı Özcan Işıklar ve 
Kırcaali Belediye Baş-
kan Vekili Mümün Ali, iki 
belediyenin kardeş şehir 

olması konusunu görüştü. 
Kırcaali Belediye heyeti, 
iki belediye arasında önü-
müzde kardeş protokolü 
imzalanması konusun-
da ön görüşme yapmak 
üzere Türk belediyesine 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Görüşmeye ev sahipliği 
yapan Özcan Işıklar, bu 
yönde ilk adımları çoktan 

attıklarını belirtti. Işıklar, 
Silivri Belediye Meclisi-
nin, Kırcaali ile kardeşlik 
protokolü imzalanması 
önerisini oybirliği ile onay-

ladığını bildirdi. Kırcaali 
Belediye Meclisi konuyu 
21 Mart 2018 tarihinde 
yapacağı oturumunun 
gündemine alacağı açık-
landı. 

Kırcaali Belediyesi tem-
silcileri, Silivri Bulgaristan 
Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği tarafın-
dan Silivri’de düzenlenen 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlama etkinli-
ğine katıldı. Yaklaşık 400 
kişinin katıldığı etkinlikte 
Silivri İlçesinde ikamet 

eden Bulgaris-
tan göçmenle-
rine martenitsa 
dağıtıldı. 
Belediye Baş-

k a n ı  Ö z c a n 
Işıklar, kutlama 
etkinliğinde yap-
tığı konuşmada 
Kırcaali Beledi-
yesi ile kardeş 
belediye olacak-
larını duyurunca 
göçmenlerden 
alkış aldı. Siliv-
r i Bulgar istan 
G ö ç m e n l e r i 

Kültür ve Dayanışma 
Derneği yönetimi tara-
fından Silivri Belediye 
Başkanı Özcan Işıklar’a 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’e 
plaket sunuldu. Müh. 
Azis’in plaketini Belediye 
Başkan Vekili Mümün Ali 
aldı.
              Kırcaali Haber
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Kırcaali ili belediye başkanları, Eğitim 
Bakanı ile Türk dili eğitimini görüştü

Kırcaali ili ilçe belediye 
başkanları Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vilçev ile 
gerçekleştirdikleri görüş-
mede okullarda ana dili 
dersi olarak Türkçe eği-
timi için gerçek koşullar 
yaratılmasını istedi. Ba-
kanlık ekibiyle yapılan gö-
rüşmede Kırcaali,Ardino 
(Eğridere), Momçilgrad 
(Mestanlı), Çernooçene 
(Yenipazar), Krumovg-
rad (Koşukavak), Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediye Baş-
kanları Hasan Azis, Res-
mi Murat, Sunay Hasan, 
Aydın Osman, Sebihan 
Mehmet, Şinasi Süley-
man, Cebel (Şeyhcuma) 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Mustafa, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Erol 
Mehmet ve eski Eğitim 
ve Bilim Bakan Yardımcısı 
Mukaddes Nalbant hazır 
bulundu. 

Belediye başkanları-
nın masaya yatırdığı ana 
konu, Türkçenin ana dili 

olarak okullarda etkili 
bir şekilde öğretilmesini 
sağlayacak gerçek ko-
şullar yaratılması oldu. 
Belediye başkanları, son 
25 yılda Türkçe okuyan 
öğrencilerin sayısında 
ciddi bir düşüş olması 
yönündeki olumsuz eği-

limler konusundaki endi-
şelerini dile getirdi. Bu-
nun nedenlerinden biri 
yıllar içinde kabul edilen 
yasal düzenlemelerdir. 
Hasan Azis, “1992-1993 
eğitim ve öğretim yılında 
ülkemizde Türkçe okuyan 
öğrenciler 114 000 iken 

bugün Türkçe okuyan öğ-
renciler 6000’dir. Türkçe 
eğitimi sorunu sadece 
Kırcaali bölgesinde değil, 
tüm ülkede yaşanan bir 
sorundur” diye ifade etti. 

Karşılaşma sırasında 
belediye başkanları, ya-
saların belirleyeceği ana 

dili saatlerinin sayısının 
net bir şekilde sabitlen-
mesinde ısrar etti. Onlar, 
okullarda yeterli sayıda 
Türkçe öğretmenleri gö-
revlendirilmesinin yanı 
sıra yeni Türkçe ders ki-
taplarının basılması için 
çağrıda bulundu. Çün-
kü Türkçe ders kitapları 
1992 yılında basılmıştır. 
Karşılaşmada Bölge 

Eğitim Müdürlüğünde 
yeniden ana dili uzmanı 
görevlendirilmesine vur-
gu yapıldı. Bu sorun Ba-
kan Vılçev'e kısa bir süre 
önce Kırcaali'ye ziyareti 

sırasında da arz edilmiş-
ti. Ülke çapındaki tüm 28 
Bölge Eğitim Müdürlükle-
rinin hiç birinde ana dili 
uzmanı görevli olmadığı, 
onların 24’ünde ise ya-
bancı dil ve ana dili uz-
manlarının görevli olduğu 
belirtildi. 
Görüşmede yerel iş-

letmelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için mesle-
ki okullardaki müfredatı 
güncelleme gereği tartı-
şıldı. Bu konuda Eğitim 
ve Bilim Bakan Yardım-
cısı Tanya Mihaylova ile 
bir görüşme yapılacak.

Bursa Line TV, Eğriderelilerin 
hayatını gösteren film çekiyor
Bursa Osmangazi merkezli Line TV özel televiz-

yon kanalından bir ekip, Ardino (Eğridere) İlçesin-
de halkın hayatını yansıtan bir film çekiyor. Görün-
tüler, popüler “Uzaktaki Yakınlarımız“programında 
ekrana gelecek.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Sezgin Eren ve 
sunucusu Hafize Eren, geçen hafta cuma günü 
Gorno Prahovo (Tosçalı), cumartesi ise Mleçino 
(Sütkesiği) köylerinde çekim yaptılar. Günlük ha-
yattan çeşitli görüntüler çekildi. Gorno Prahovo ve 
Mleçino köylerinin muhtarları Mehmet Mümün ve 

Gülistan Sadula, program için özel mülakat ver-
di. İlk defa iki yerleşim yerinde drone ile havadan 
çekimler yapıldı.

Sezgin Eren, ”Amacımız, Balkanlar'da yaşam 
tarzını ve kültürünü ekrana getirmek, çünkü dün-
yanın her yerinde Balkan göçmenleri yaşıyor. On-
lar, böylece doğup büyüdükleri yere yaklaşarak, 
uzaktan izliyorlar” diye kaydetti. Sezgin Eren, şim-
diye kadar Krumovgrad (Koşukavak), Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Cebel (Şeyhcuma) ilçelerine bağlı 
farklı yerleşim yerlerinde çekimler yaptıklarını bil-
dirdi. 

Popüler “Uzaktaki Yakınlarımız“ adlı program, 
kökenleri Krumovgrad bölgesine dayanan Bursa 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 
mali desteği ile gerçekleştiriliyor. Osmangazi Be-
lediyesi, üç milyonluk Bursa'nın üç büyük bele-
diyesinden en büyüğüdür. Osmangazi İlçesinde 
Balkanlar ve Bulgaristan'dan 200 000'in üzerin-
de göçmen olan 1 milyondan fazla insan yaşıyor. 
Çekilen görüntüler, her pazartesi saat 21: 00'de 
(Bulgaristan saati) “Uzaktaki Yakınlarımız“ prog-
ramında yayınlanacak.

Sofya'da enerji konferansı gerçekleşti
Sefcovic, Bulgaristan'ın 

başkenti Sofya'da dü-
zenlenen "Güneydoğu 
Avrupa'daki Sivil Top-
lum Teşkilatlarının (STK) 
Enerji Politikalarındaki 
Rolü" konulu konferans-
ta yaptığı konuşmada, 
Bulgaristan'ın Balkanlar 
ve tüm Avrupa'da doğal-
gazda rota çeşitliliğinin 
artırılmasında kilit rol oy-
nayabileceğini söyledi.

Sefcovic, bu kapsamda 
Bulgaristan'ın önemli ko-
numda bulunduğuna işa-
ret ederek, "Balkanlarda 
doğalgazın ana dağıtım 
merkezinin Bulgaristan'da 
olmasına destek veri-
yoruz. Doğalgaz bura-
dan sadece transit ola-
rak geçmemeli, ticareti 
Bulgaristan'da yapılmalı." 
dedi.

AB yasalarına uygun şe-

kilde yapılacak doğalgaz 
transferiyle Bulgaristan'ın 
bu alanda bir "hub" olabi-
leceğini ifade eden Sefco-

vic, "Tüm Avrupa'da 2030 
yılı vizyonu ile enerji alt 
yapılarının geliştirilmesi 
gerekiyor. Enerji yoksul-
luğu AB'de yaşanan en 
önemli sorunlardan biri-
dir." diye konuştu.

Bulgaristan Enerji Baka-

nı Temenujka Petkova da 
Bulgaristan'ın doğalgazda 
komşu ülkelerle bağlan-
tı hatlarını geliştirmeye 

çalıştığını ve bu süreçte 
bölge ülkelerinin STK'ları 
ile yakın iş birliği içinde 
olduğunu anlattı.

Enerjide Bulgaristan-
Türkiye İlişkileri

Konferansa Türkiye'yi 
temsilen katılan Enerji 

Ekonomisi Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu ise son dö-
nemde Türkiye-Bulga-
ristan ilişkilerinin enerji 
ekseninde çok hızlı ge-
liştiğini belirtti.
Kumbaroğlu, Türkiye 

üzerinden gelecek do-
ğalgaz hatlarıyla Türki-
ye-Bulgaristan arasında 
önemli bir iş birliğinin 
gerçekleşeceğini ifade 
ederek, "Türkiye'de bu 
yıl Trans Anadolu Doğal-
gaz Boru Hattı Projesi 
devreye girecek. Böylece 
Hazar Denizi'nden Azer-
baycan gazının aktarımı-
na başlanacak. Türkiye-
Bulgaristan burada da 
öne çıkabilir. Dolayısıyla 
komşumuz Bulgaristan 
ile birçok açıdan iş birliği 
potansiyelimiz mevcut." 
           Anadolu Ajansı

Türk iye’n in  Yalova 
şehrinde yaşayan spor 
emektarı Rafet Koru, her 
baharda Ardino (Eğride-
re) kasabasını egzotik 
çiçeklerle güzelleştiriyor. 
Bahar çiçekleri parklara 
ve sokaklara ekiliyor ve 
kasaba daha güzel ve 
yeşil oluyor. 
Rafet Koru, 1948 yılın-

da Byal İzvor (Akpınar) 
köyünde doğdu. Çocuk-

luk yılları Ardino'nun Ka-
bakçılar Mahallesi’nde 
geçti. Filibe’de Tarım 
Mekanizasyonu Lisesi’ni 

b i t i rd i .  Go -
rubso-Madan 
Fabrikası’nda 
uzun  y ı l l a r 
s p o r  e ğ i t -
menliği yaptı. 
Ardino Agro 
En düs t r i ye l 
K o m p l e k s i 
(APK) Spor ve 

Turizm Bölüm Başkanı ve 
Ardino Su ve Kanalizas-
yon Şirketi’nde (VİK) tek-

nik yönetici görevlerinde 
bulundu. 1978 yılında 
Bursa'ya göç etti. Halen 
Yalova'da yaşamakta ve 
Türkiye Devlet Su İşleri 
Müdürlüğünde teknisyen 
olarak çalışmaktadır. 
Yalova Belediye Masa 
Tenisi Spor Kulübü Yö-
neticisi ve Yalova Balkan 
Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği’nin eski 
başkanıdır.

Yalova’dan Rafet Koru, Ardino’yu egzotik çiçeklerle güzelleştiriyor
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yerini almıştır. Bu savaş 
Kurtuluş Savaşımızın da 
bir provası olmuştur. Bul-
garistan ile Birinci Dünya 
Savaşı’nda aynı ittifak 
içinde yer aldığımız için 
bu bölgeden de şehitleri-
miz olmuştur. Yurt dışın-
da görevli oldukları sırada 
menfur saldırılara uğraya-
rak, şehit edilen Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarını da 
burada anmayı bir borç 
biliyorum. Onların aziz 
hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyoruz” diye konuştu. 
Tanyıldız, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Çanak-
kale Zaferi’yle Türk Mille-
ti, vatan savunmasındaki 
azmi ve mertliğinin yanı 
sıra insani yaklaşımıyla 
da örnek ve asil bir dav-
ranış sergilemiştir. Türk 
askeri, savaşın merhamet 
boyutunu ve düşmanlığın 
nasıl dostluğa dönüştüğü-
nü bütün dünyaya göster-
miştir. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, 
uzak diyarlardan çocuk-
larını savaşa gönderen 
annelere seslenirken, 
“Evlatlarınız artık bizim 
bağrımızdadır, onlar bu 
topraklarda canlarını ver-
dikten sonra, artık bizim 
evlatlarımız olmuşlardır” 
sözüyle Çanakkale’de 
yaşanan insanlık öykü-
sünü ve barış özlemini 
tüm dünyaya duyurmuş-
tur”. Muavin Konsolos, 
konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: ”Başta büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere ülke-
mizin bağımsızlığı, refahı 
ve hürriyeti uğruna gözle-
rini kırpmadan hayatlarını 
feda eden tüm şehitleri-
mizi bir kez daha rahmet 
ve minnetle anıyor, aziz 
hatıraları önünde saygıy-
la eğiliyoruz. Mekanları 
cennet, ruhları şad olsun”. 

Günün anlam ve öne-
mini belirten bir konuş-
ma yapan Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Aziz, uzun yıllardan beri 
Kırcaali’de Çanakkale Za-
feri ve şehitlerini anma et-
kinlikleri düzenlediklerini 
anımsattı. Bu tarihi olay-
ları anlamaya çalıştıkları-
nı ve yaşanan o günlerin 
tüm dünyadaki insanlar 
için bir örnek olduğunu 
ifade eden Başkan Aziz, 
”Çanakkale’de yaşanan 
olaylar sırasında orada 
insan ruhunun ne kadar 
yüksek olduğunu, orada 
düşmana bile bir Türk 
askerinin el uzattığını gö-
rebilirsiniz. Çanakkale’de 
o zamanda Türk olmak, 
Türk askeri olmak ve 
devletçilik gördük. Türk 

Çanakkale Şehitleri Kırcaali’de Anıldı
1. sayfadan devam olan Türk Çanakkale’yi 

anlaması gerekir. Herkes 
Çanakkale’yi kendi ölçü-
süne göre anlar ve o açı-
dan kendisine de bakabi-

lir. Çanakkale, her zaman 
için Türk toplumunun bir 
ruh ölçüsü olacaktır” diye 
konuştu. 

Gazeteci yazar İbrahim 
Baltalı, Gümülcine'nin 
Kurcalı köyünden Çanak-
kale gazisi olan dedesi İb-
ram Onbaşı’nın hikayesini 
anlattı. Baltalı, dedesinin 
hikayesini anlatmaya şu 
sözlerle başladı: ”Biz, ta-
rihçi değiliz. Bu yüzden bu 
gün burada sizlere gerçek 
bir Çanakkale hikayesi 
sunmak istiyorum. Bu hi-
kaye Batı Trakya Türkleri 
ile Bulgaristan’daki Türk-
lerin geçmişte çok yakın 
ilişki içerisinde olduğunu 
bizlere ispatlamaktadır. 
Rodop Dağları’nın ayır-
dığı, her şeyiyle birbirine 
benzeyen bu iki toplumun 
gönül sınırları ise hiçbir 
zaman ayrılmamıştır. Ni-
tekim Makas Sınır Kapısı 
açıldıktan sonra bir çok 
akraba yeniden kavuş-
muştur”. Gazeteci yazar, 
yaklaşık 4 yıl Osmanlı 
ordusunda görev yapan 
İbram Onbaşı’nın 1960 
yılında tedavi için gittiği 
İstanbul Guraba Hasta-
nesinde hayata gözlerini 
yumduğunu ve Anadolu 
topraklarına defnedildiği-
ni belirtti. 

A r d ı n d a n  s ö z ü 
Kırcaali’nin Gluhar (Sağır-
lar) köyünden gazi torunu 
Hasan Sadık aldı. 1896 
yılında o zaman Krumovg-
rad (Koşukavak) İlçesi’ne 
bağlı Raven (Bayramlar) 
köyünde doğan annesinin 
babası Elles Mehmet’in 
de gönüllü olarak Ça-
nakkale Savaşı’na katıl-
dığını anlattı. Çanakkale 
Savaşı’ndan köyüne dö-
nerken Hayrabolu’da şehit 
hanımı olan Hatçe ile ta-
nışıp evlendiklerini ve bir 
oğlan ve iki kız çocuğuna 

sahip olduklarını belirtti. 
Hanımının ölümünden 
sonra köyüne dönen gazi 
dedesinin 1958 yılında 
vefat ettiğini ifade eden 

Hasan sadık, gazinin bir 
fotoğrafını ve bir Çanak-
kale silüetli kupa bardak 
gösterdi. Kardeşleriyle 
birlikte dedesinin mezar 
taşını yenilediklerini kay-
deden gazi torunu, dede-
sini onlarla hatırladıklarını 
söyledi. 

Kirkovo (Kızılağaç) Foti-
novo (Hatipoğulları) Hris-
to Smirnenski Lisesinde 
4.sınıf öğrencisi Sevil 
Hasan ve 7.sınıf öğren-
cisi Neşe Ahmet, Türk-
çe öğretmenleri Zekiye 
Hasan’ın yönetmenliğin-
de hazırladıkları günün 
anlam ve önemini belir-
ten birer şiiri muhteşem 
bir şekilde seslendirdiler.

Kırcaali’de düzenlenen 
programdan çok etkilendi-
ğini ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Sabri Can Sannav, 
Çanakkale Savaşları slayt 
gösterisi eşliğinde konfe-
rans verdi. Dedesinin de 
dört kardeşini Çanakkale 
Muharebelerinde kaybet-
tiğini belirten Yrd. Doç. 
Dr. Sabri Can Sannav, ko-
nuşmasının başında Gazi 
Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarını bir kere 
daha rahmet ve minnetle 
anmak istediğini dile ge-
tirdi. Zaferle sonuçlanan 
hem karada, hem denizde 
8, 5 ay devam eden Ça-
nakkale Muharebelerinin 
üzerinden 103 yıl geçmiş 
olmasına rağmen bugün 
de yankılarının devam 
ettiğini ve Türk milletinin 
azim ve kararlılığını orta-
ya koyan ve bunu bütün 
dünyaya gösteren tarihi 
bir dönüm noktası oldu-
ğunun altını çizen Yrd. 
Doç. Dr. Sabri Can San-
nav, Avustralya Devleti’ne 
karşı Çanakkale Muhare-
beleri ’ne İngiltere adı-
na Avustralya’nın asker 
göndermesi nedeniyle bu 

ülkeye savaş ilan eden 
iki kahraman Türk evladı 
ile ilgili bir olayı anlattı. 
Türk kökenli Afganlardan 
olduğu da iddia edilen 

bu iki Türk askerinden 
birisinin dondurmacılık 
yapan Molla Abdullah, di-
ğerinin ise kasap ve aynı 
zamanda imam olan Gül 
Mehmet olduğu anlaşıldı. 
Yrd. Doç. Dr. Sabri Can 
Sannav, şunları belirtti: 
“Bu savaş Avustralya’nın 
ilk resmi savaşı olarak ta-
rihe geçecektir. Düşman 
askeri ile kıyasıya bir mü-
cadele başlar. Günlerce 
sürer. Pek çok Avustral-
ya askerini öldüren bu iki 
Türk askeri nihayet beyaz 
kayalıklarda şehit edilirler. 

Bu iki askerimizin hatıra-
sına ve yiğitliğine saygı 
için eskiden Beyaz Kaya-
lık denilen o bölgeye gü-
nümüzde Türk Kayalıkları 
denilmektedir”.

Yrd. Doç. Dr. Sabri Can 
Sannav, araştırma görev-
lisi Erhan Vatansever ile 
beraber yaptıkları araştır-
malar sonucunda Birinci 
Dünya Savaşı ve Çanak-
kale Muharebeleri’nde 
Bulgaristan’dan ve çoğu-
nun Kırcaali bölgesinden 
olan 222 şehit tespit ettik-
lerini bildirdi. 

Daha nice şehitlerin 
isimlerinin bilinmediğinin 
altını çizen Erhan Vatan-
sever, Kırcaali bölgesi şe-
hitleri arasından 52’sinin 
subay olduğunu belirtti. 
Erkan Vatansever, “En 
çok 55 kişi olmak üzere 
Çanakkale’de şehit veri-
yoruz. Daha sonra Ro-
manya Cephesi geliyor. 
Romanya yakın olduğu 
için buradan gelen gö-
nüllü birlikler, askerler 
yardım etmek için bu böl-
geye kaydırıldı. En çok 
şehit verdiğimiz cepheler 
arasında Kafkas Cephe-
si, Filistin Cephesi, Kut'ül 
Amare Cephesi bulunu-
yor. Tabii ki, sadece bun-
larla kalmıyor. Mesela, 
57. Alayı hepimiz biliyo-
ruz, kahramanlık yazıyor 
resmen ve hepsi şehit 
düşüyor. 57. Alay Komu-
tanı Hüseyin Avni Bey 

Makedonyalıdır, Balkan 
Türküdür. O dönemde 
Birinci Dünya Savaşı’nda 
Mekke ve Medine müda-
faası kahramanı Fahret-
tin Paşa Rusçuklu, Bul-
garistan Türküdür. Başta 
Mustafa Kemal Atatürk, 
Balkan Türküdür” diye 
bildirdi. En büyük savaş 
tecrübesi olan subay-
ları olduğu için Balkan 
Türkeri’nin çok şehit ver-
diğini belirten araştırma-
cı, kendisinin de Kırcaa-
lili olduğu için böyle bir 
konuşma yapma imkanı 
veren Müzekki Ahmet’e 
teşekkür etti. Erhan Va-
tansever, bu 222 şehit 
arasında 55 kişi ile en 
çok şehit veren bölge 
Kırcaali’den sonra Kırca-
ali iline bağlı Ardino (Eğ-
ridere) bölgesinin 45 şe-
hitle ikinci sırada yer aldı-
ğını kaydetti. Araştırmacı, 
Ardino’nun önceden Gü-
mülcine Vilayeti’ne bağlı 
olduğu için onların listede 
Gümülcine şehitleri diye 
geçtiğine dikkat çekti. 
 Ardından Yrd. Doç. Dr. 

Sabri Can Sannav ve 
Erhan Vatansever’e iki 
dernek tarafından birer 
teşekkür belgesi sunuldu. 
Program, Müzekki Ah-

met tarafından sunulan 
Çanakkale Savaşları 
slayt gösterisiyle sona 
erdi.
        Resmiye MÜMÜN

İranlı diplomat, Kırcaali’yi ziyaret etti
İran İslam Cumhuriyeti 

Sofya Büyükelçiliği Kül-
tür Ataşesi Hamid Reza 
Azadi ve Sosyal İşler ve 
Kültürden Sorumlu Kır-
caali Belediye Başkan 

Vekili Veselina Tihomi-
rova, Kırcaali'de yaptık-
ları görüşmede kültürel 
işbirliği konusunu ele 
aldılar. Görüşmede ay-
rıca Belediye Meclisi 
Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Ahmet de yer aldı. 

Tihomirova ve Ah-
met, Kırcaali'nin farklı 
dini ve etnik toplulukla-
rın bulunduğu ve etnik 
hoşgörüsü ile toplumda 
örnek teşkil eden bir 

şehir olduğunu vurgu-
ladılar. Öte yandan Ha-
mid Reza Azadi, İran 
İslam Cumhuriyeti'nde 
pek çok etnik grubun 
ve farklı dine mensup 
insanın yaşadığını ve 
bunun ikili işbirliği için 

iyi bir dayanak olduğu-
nu belirtti.
Veselina Tihomirova, 

konuğuna Kırcaali Be-
lediyesi kültür sanat et-
kinlikleri takviminde yer 

alan önemli 
e t k i n l i k l e r 
h a k k ı n d a 
b i l g i  ve r -
di. Konuk, 
festivallere, 
zanaat  ve 
geleneksel 
el nakışları 
s e r g i l e m e 
olanaklarına 
ilgi gösterdi. 
Kırcaali’nin, 
İran Büyü-
kelçiliği İran 
Kültür Mer-

kezi Sergisine ev sahip-
liği yapmaya hazır oldu-
ğu belirtilirken, bölgede 
yaşayan halkın İran’ın 
geleneksel kültürüne ilgi 
göstereceğine dair bek-
lenti içinde olunduğu da 
ifade edildi. 



  Kırcaali Haber 628 Mart 2018 HABERLER

Başbakan Borisov: Sovyetler Birliği 
döneminde de yaşadım, Avrupa’dan iyisi yok

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, bir kez 
daha, Avrupa'nın en ya-
şanabilir yer olduğunu 
söyledi. Sofya’da “Avru-
pa Köyünüzde /Şehir / 
Bölgenizde Başlar” baş-
lığı altında gerçekleştiri-
len Avrupa Halk Partisi 
(AHP) Grubu toplantısın-
da konuşan Başbakan 
Borisov, “Avrupa'dan şid-
detle nefret edenler dahi, 
Avrupa’da yaşayan kimse 
için burasının yaşamak 
için en güzel yer olduğu 
konusunda tartışma yok-
tur. Avrupa'yı kim bıraka-
bilir?” diye belirtti. 

Borisov'un ifadelerine 
göre Avrupa en iyi altya-
pı, yeniliklere, ekolojiye 
ve hatta “saçma sosyal 
sistemler”e sahiptir.

GERB Par tisi Genel 
Başkanı Boyko Borisov, 
“Her şeyin en iyisinin 
burada Avrupa'da yapıl-
dığına dair tartışma yok-
tur. Ben Sovyetler Birliği 
döneminde de yaşadım, 
dünyayı görmek iç in 
Batı’ya gittiğimizde ne 
kadar sevinçliydik” diye 
ifade etti. 

Borisov, “Spor yaptığım 

için aradaki farkı görme 
imkanım oldu. Farklar 
muazzamdı. Şimdi Bra-
tislava, Prag, Budapeşte 
ve Viyana’ya gittiğinizde 
aralarında bir fark olma-
dığını görürsünüz-bu sa-
dece 10-15 yılda olan bir 
şey. Bahsettiğiniz kişilerin 
hilekarlığını daha tez za-
manda hesaba katmalı-
yız” dedi.

Bulgaristan'ın göçmen 
sorununu tamamen çöz-

düğünü, ancak sorunun 
Schengen'den geldiği-
ni açıklayan Borisov, 
Bulgaristan’ın sınırları 
korumasından dolayı 
Romanya’nın da rahat ol-
duğunu söyledi ve Schen-
gen’dekilerin ülkemizin ne 
kadar zorluk çektiğinin 
farkında olup olmadığını 
sordu.

Başbakan, “Brexit neden 
oldu - insanlar tünelde 40 
000 kişi gördüklerinde 

neden korktular. Neden 
Almanya 5-6 ay boyunca 
para içinde yüzdüğü hal-
de hükümet kuramadı? 
En sosyal ve güçlü devlet 
– bu, nüfusumuzu korkut-
tuğumuz içindir” dedi. 

Başbakan, sıcak nokta-
ların AB dışına taşınması 
önerisinde bulunduğunda 
az daha en insafsız insan 
ilan edildiğini öne sürdü.

Borisov,” Şimdi ve he-
men bunu yapmazsak, bu 

yöne çok yaklaşmış olsak 
da, sadece kontrol nokta-
larında Avrupa'ya gelen 
herkesi kontrol edersek, 
insanlar rahatlayacaklar” 
diye kesin bir tonla ko-
nuştu.

Ayrıca Bulgaristan'da 
GERB'in başarılarına da 
değinen Borisov, bunun 
partinin yerine getirmedi-
ği bir vaadi bulunmama-
sından kaynaklandığını 
açıkladı.

Borisov, “Uyum politika-
sı devam etmelidir. Her 
ülke için geçerli olmalıdır. 
Birleşik Krallık tarafından 
hiçbir katkı yapılmayaca-
ğına göre tek şansımız 
tüm ülkelerin yaptığı kat-
kıları arttırmaktır", diye 
yorum yaptı. 

Yaklaşmakta olan AB 
Parlamentosu seçimleri-

nin galibinin AHP olması-
nı umduğunu ifade eden 
Borisov, bir kez daha Batı 
Balkanlar'ın geleceğini 
vurguladı. 

Başbakan, “Batı Balkan 
perspektifini vermezsek, 
belirsizlik yaratacak bir 
kara delik oluşturacağız. 
Bu bölge yabancı etki 
alanlarından biri olacak. 
Gençler daha çok tarih 
okumalıdırlar. Genç ne-
siller sosyalizmi, faşizmi, 
savaşları hatırlamıyor, 
oysa bunlar özell ikle 
Balkanlar'da çok çabuk 
gerçekleşebilecek kor-
kunç şeylerdir” dedi. 

Borisov, AB'nin büyük 
komşularımız Rusya ve 
Türkiye ile ilişkilerini ye-
niden düzenlemesi çağrı-
sında bulundu.

              Kırcaali Haber

Okul derslerinin bir kısmı 
müzelerde yapılacak 

 Okul saatlerinin bir kısmı farklı müzelerde düzenle-
necek, öğrencilerin video dersleri ve sanal turları ola-
cak. Bu faaliyet için Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON) 
tarafından yürütülen Modern Bir Eğitim Ortamı Sağ-
lamak Ulusal Programı kapsamında bu yıla ilişkin 100 
000 leva sağlandı. 

Müze dersleri, yedinci sınıfa kadar olan çocukların 
genel eğitim dersleri kapsamında zorunlu, seçmeli ve 
isteğe bağlı dersler olarak gerçekleştirilebilecek. 

Bakanlık, öğrenciler ve öğretmenleri için giriş bilet-
lerini, görüşmeler, sanal turlar ve video dersleri için 
ücretleri, müzeler tarafından dersler sırasında aktivi-
teler için önerilen materyalleri, öğrencilere ve okuldan 
müzeye eşlik eden öğretmenlere tren veya otobüsle 
seyahat masraflarını karşılayacak. 

Bir okul projesi için öngörülen azami destek miktarı 
2 500 levadır. 

10 Mayıs'a kadar, okullar MON web sitesinde veya 
ilgili müzelerde yayınlanan önerilen konular ve müze 
faaliyetleri arasından seçim yaparak projeler geliştir-
melidir. Her okul, ilkokul veya ortaöğretim modülü ba-
şına tek bir proje başvurusunda bulunabilir. 

Projeler ilgili Bölge Eğitim Müdürlüğüne sunulacak, 
müdürün emriyle belirlenen bir komisyon tarafından 
değerlendirilecek ve sıralanacaktır. 1 Haziran itibariyle 
Bölge Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan proje-
ler MON’a gönderilmelidir. 30 Haziran'a kadar son liste 
onaylanacak ve daha sonra finansman sağlanacak. 

Okullar arasında müzede yapılan en iyi ders için bir 
yarışma olacak.

Bir okulun bu girişime katılıp katılmaması Okul Öğ-
retmen Kurulu tarafından kararlaştırılacak.

MON'un amacı, 2018/2019 eğitim ve öğretim yılında 
müze derslerinin 8 000 öğrenciyi kapsaması ve girişi-
me katılan okulların 300'ün altında olmamasıdır.

Bulgaristan vatandaşları, ne 
kadar emekli maaşı alıyor?
Önümüzdeki yıl yeni 

emekli maaşların azami 
miktarı uygulaması kaldı-
rılacak ve bundan yararla-
nanların sayısı 8000 kişi 
civarında olacak. 

Sosyal Güvenlik Ko-
deksinde yapılan deği-
şikliklere göre 1 Temmuz 
2019'dan itibaren 910 leva 
ile sınırlı olan emeklilerin 
bir kısmının maaşı 1040 
levaya kadar çıkacak. 

Ulusal Sigorta Ensti-
tüsünden (NOİ) yapılan 
açık lamada şu anda 
toplam 55 000 emekli-
nin maaşları 910 leva ile 
sınırlı olduğu kaydedildi. 
Önümüzdeki yıldan itiba-
ren onların 25 bin’i emekli 
maaşlarının gerçek mik-
tarını alacak. Diğerlerinin 
maaşları 1040 leva ile sı-
nırlı kalacak. 

Emekli maaşlarının aza-
mi miktarı uygulamasının 
kaldırılmasından sonra 
emekli maaşların en yük-
sek miktarının ne kadar 
olacağı sorusuna NOİ ta-
rafından şöyle bir cevap 
verildi: “Emekli maaşla-

rının azami miktarı uy-
gulamasının kaldırılması 
sonucunda onların belirli 
bir miktar ile sınırlı olma-

yacağından dolayı şimdi-
den en yüksek miktarın 
belirlenmesi mümkün de-
ğil. Bu miktar emeklinin 
sigorta sistemine bulun-
duğu katkı payına, yani 
onun ödediği sigorta prim 
tutarlarına ve sigortalılık 
sürelerine bağlı olacak”. 

Ancak özetleyecek olur-
sak, bundan yararlanacak 
olan emeklilerin sayısı 
bizdeki toplam 2 milyon 
169 bin emekliye göre 

oldukça azdır. 2017 yıl 
sonu verileri, 800 ile 910 
leva arasında maaş alan 
emeklilerin sayısının 80 

065 kişi veya emeklilerin 
yüzde 3,7’si olduğunu 
gösteriyor. 

Öte yandan 250 - 300 
leva arasında maaş alan 
emeklilerin sayısı toplam 
366 bin 160 kişi veya 
tüm emeklilerin yüzde 
16,9’udur. Başka bir de-
yişle bizde her bir altıncı 
emeklinin aldığı maaş bu 
miktar civarındadır. 

200 - 250 leva arası 
maaş alanlar biraz daha 

az sayıda. Bu gruba gi-
renler 318 bin 902 kişi 
veya emeklilerin yüzde 
14,7'sidir. 300 ile 350 
leva arası maaş alanların 
sayısı ise yüzde 12,5 ora-
nındadır. 

500 levadan fazla veya 
1 Ocak 2018 tarihi itiba-
riyle 510 levaya yüksel-
tilen asgari işçi ücretinin 
miktarında veya üstünde 
maaş alanların sayısı da 
neredeyse aynı veya on-
lar tam olarak 272 305 
kişidir. 

Fakat 200 leva altında 
maaş alanların sayısı yak-
laşık iki kat daha fazladır 
416 bin 636 kişi veya ne-
redeyse emeklilerin dörtte 
birini oluşturuyor. 108,88 
levaya kadar maaş alan-
lar ise 6818 kişidir. Ülke-
mizde tüm 2,169 milyon 
emekliden 109 000’den 
biraz fazlası dul ve yetim 
aylığı alıyor. Onların yarı-
sından fazlası veya yüzde 
56’sından fazlası 108,89 
ve 150 leva arasında 
maaş alıyor.

              Kırcaali Haber
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Ramazan ayın habercisi mübarek 
Receb ayınız hayırlı mübarek olsun 

Muhterem Müslümanlar!
 Kıymetli Din kardeşle-

rim!
Yeni bir manevi mevsimi 

bugün (19.03.) itibariyle 
idrak ettik Hamd olsun. 

Üç aylar diye bilinen Mü-
barek : “Receb, Şaban Ve 
Ramazan” ayları. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) 
Receb ayı girdiğinde şu 
duayı okurlardı “ Allahüm-
me barik lenâ fi recebe 
ve şaban ve belligna ra-
mazan” Mealen “ Allah’ım 
Receb ve Şabanı bizle-
re mübarak kıldığın gibi 
bizleri ramazana ulaştır”. 
Rotamız belli Ramazan! 
Evveli rahmet, or tası 
mağfiret, son on günü de 
cehennem ateşinden azat 
olma vesilesi olan rama-
zan, On bir ayın sultanıdır, 
diğer ayların ağabisidir, 
modeldir!

Muhterem kardeşlerim! 
Nuh peygamberimizin 
(a.s) 950 sene yaşadı-
ğı Ankebut suresi – ayet 
14’te bi ldir i l i r.  O’nun 
Allah’ın elçisi olmasıyla 
beraber - böylesi uzun 
bir ömür sürdürüp, iba-
det ve taatle nail olduğu 
cennete, bizler bu kısa 
ömrümüzle nasıl nail ola-
biliriz? Sorusuna Allah’ın 
rahmet ve inayetiyle di-
yor ve bu lütuf gecelerini 
zikrediyoruz. Kadir Ge-
cesinin fazileti hakkında 
Yüce Allah “ 1000 aydan 
daha hayırlıdır” müjdesi-
ni veriyor ( Kadir Suresi) 
– yani Kadir Gecesi (öyle 
bir gece ki!) 83 yıllık bir 
ömre bedel! Bundan do-
layıdır ki islam’da felsefe 
“ Beynel havfi verrecadır” 
– korku ile ümit arasında 
bir denge. Ben artık cen-
netlikim hiç birimiz diye-
meyiz – ümitvarız, dinimi-
zin ilkelerini uygulamaya 
çalışıyoruz – bundan do-
layı Yüce Allah’ın rahme-
tinden, Peygamberimizin 
Şefaatinden ümitvarız! 
Hz. Ömer “ Cennette bir 
kişilik yer var deseler, O 
bir kişi ben olmalıyım der, 
cehennemde bir kişilik yer 
var dense Aman Allah’ım 
muhafaza et duasıyla en-
dişe ve korku içinde olu-
rum” diyor.

Yeryüzünün halifesi, eş-
refi mahluk “ Hz.İnsan” 
ın hayatı değişkenlik arz 
ediyor. Tek düze devam 
etmiyor! İnişli- çıkışlı, kimi 
zaman pozitif, kimi zaman 
negatiflerle imtihana tabii 
tutuluyor! İnsan hayatını 
Allah’ın rızasını kazan-
maya vesile olarak değer-
lendirdiği, Cennette Hz. 
Peygambere komşu olma 
arzusuyla iştiyak duydu-

ğu ve hayatını imtihan 
penceresinden algıladığı 
ve Yüce Allah’a Tevekkül 
ettiği zaman, sorunlarına 
meydan okuyabiliyor...

Hz. Aişe annemiz (r.a), 
“Sevgili Peygamberimiz 
’in (s.a.s) Receb ve Şaban 
aylarında peş peşe oruç 
tuttuğu gibi, günlerce de 
peş peşe oruç tutmadığı 

zamanlar olduğunu” ifa-
de eder. Receb ve Şaban 
ayları bir manada On bir 
ayın sultanı “Ramazan’a” 
hazırlık mesabesinden-
dirler. 

Değerl i Kardeşler im 
“Üç aylar esnasından id-
rak edeceğimiz Mübarek 
gecelerimizin anlam ve 
önemini anahatlarıyla ha-
tırlayalım”.

Receb ayının ilk perşem-
beyi cumaya bağlayan 
gece “ Regaip Kandilidir”. 
Yani helal dairede “ Arzu-
larımızın, istek ve rağbet 
ettiklerimizin ” gerçeğe 
dönüşeceği gecedir .Du-
alarımızın kabul edileceği 
müstesna bir gecedir, Re-
gaip kandili. Yüce Allah’ın 
yeryüzü semasına sesle-
nerek, kullarına her za-
mankinden daha büyük 
bir rahmetle “ Yok MU” 
diye nida eylediği “ olmaz-
sa olmazların – tahakkuk 
edeceği” gece. “Yok mu 
hasta olan şifa vereyim”.? 
Yok mu fakru zaruret için-
de olan Bolluk – Bereket 
ihsan edeyim.....yok mu ? 
....Dua ve niyaz gecesidir. 
Bizi Allah katında değerli 
kılan da dualarımızdır! Bol 
bol dua edelim, kendimiz, 
ebeveynimiz, kardeşleri-
miz ve bütün insanlık için!

Receb ayının 27. Gecesi 
Miraç gecesidir.

Hüzün yılını yaşayan 
peygamberimizin, ilahi 
yolculukla huzur ve seki-
neye kavuştuğu ve Üm-
metine Felah’ı getirdiği 

müstesna bir gece.
Yıl Hüzün yılı! Peygam-

berimizin (s.a.s) vefalı 
eşi, kadınların en hayır-
lısı Annemiz Hatice’nin, 
Hakkın rahmetine kavuş-
tuğu, Peygamberimize ve 
Sahabesine himaye nok-
tasında büyük hizmetleri 
olan Ebu Talib’in vefat et-
tiği yıl...ve Mirac Kandili!!! 

Peygamberimizin(s.a.s), 
Cebrail (a.s.) ile birlikte 
Mescidi Haramdan (Ka-
beden ), Mescid-i Aksaya 
(Kudüs) ve Oradan katı 
ilahiye yapılan mucize bir 
yolculuk. Peygamberimi-
zin Yüce Allah’a selam 
ve dualarını arz etmesi, 
Yüce Allah’ın peygambe-
rine mukabil selamlarını 
arz etmesi ve İslam top-
lumu için esenlik niteliğin-
de “ Tehıyyat duası”, Beş 
Vakit namazın farziyeti, 
Amenerrasulu Aşr-ı Şeri-

fi (Bakara Suresi Son iki 
ayeti 285-286) ve Allah’a 
şirk koşmamış “Tevhid” 
akidesiyle hayatını idame 
etmiş olanların (er veya 
geç) Cennete gideceği-
ne dair, Peygamberimi-
zin (s.a.s) Şahsiyetinde 
Ümmetine müjdeler in 

verildiği güzide bir gece. 
Müslüman’ın iştiyak duy-
duğu, özlemini çektiği 
Cennet ve Cemalüllah’ın 
en mühim anahtarı şüp-
hesiz ki Namazdır. Namaz 
Kulun haleti ruhaniyesini 
yaratanına arz etmesidir. 
Müslümanın nurudur! Er-
demin menbağıdır ( Kay-
nağıdır). Müslümanın Mi-

racıdır Namaz! Yüce Allah 
Habibinin (s.a.s) Hüzünlü 
döneminde, Teslimiyet ve 
Tevekkülüne Karşılık, ilahi 
yolculuk ve esenlikle ödül-
lendiriyordu...

Ve sizler! Sıkıntıda mısı-
nız? Eşiniz mi vefat etti? 
Değerleriniz mi çiğnen-
di? Yolunda seyr etme-
yen olaylar mı var? Sa-
bırlı olun, Tevekkül edin, 
Allah’a sığının... Allah 
Kendisinden Hakkıyla İt-
tika edenlere (korkanlara) 
Çıkış yolları ihsan eder... 

Siz de mi Allah katında 
yükselmek istersiniz? Ne 
güzel! Hakkınızdır! Yük-
seliş Namazla oluyor, sa-
mimi bir namaz, içten bir 
niyazla...

Şaban ayının nisfı ( Ya-
rısı ) olan gece “ Beraat” 
gecesidir. Mirac kandilin-

de Cenneti gördüğü hal-
de orada kalmayan “ Üm-
metim” diyerek Ümmetini 
tercih eden ve Ukba ale-
minde şefaat etmeyi ar-
zulayan peygamberimiz. 
Şaban ayının 13. Gecesi 
“ Ümmetim” Ya rabbi, diye 
dua etti,ağladı,sızladı... 
Mevlam Ümmetinin 3/1’e 
şefaat edersin buyurdu. 
Hayır Ya rabbi yetmedi “ 
Ümmetim” diye 14. Gün 
duaya devam etti....3/2 
denildi. Hayır! Taifte taş-
lanan, kan revan içinde-
kalan Peygamber “Ben 
imha değil, ihya Peygam-
beriyim” diyordu...ve “ 
Onları Affet Allah’ım sana 
ve Peygamberine karşı 
bilgisizlikten dolayı saygı-
sızlık ettiler “ diyordu, taş-
landığı halde onlara azap 
değil-af istiyordu.O (s.a.s) 
Rahmet Peygamberidir 
ve Allah kendisine Beraat 
gecesinde “ bütün Ümme-
tine Şefaat hakkı verdi” 
– Şefaat-ı Uzma. Beraat 
ayrıca – suçtan, borçtan 
ve günahtan kurtulma 
gecesidir. Mevlam bizleri 
arınanlardan eylesin!

Regaip’ten, Mi’rac’a, 
oradan Beraat ’e... ve 
peygamber öğretisiyle “ 
Allah’ım Receb ve Şaban’ı 
bize mübarek kıl, Rama-
zana ulaştır”. Her geçen 
gün daha büyük coşku ve 
heyecan idrak ederek! On 
bir ayın sultanı adeta Sul-
tanlara yarışır bir biçimde 
gelecek, o’nu her müba-
rek gece müjdeliyecek, 
hazırlanın ramazana me-
sajını verecek! Ve derken 
1000 aydan hayırlı “Kadir” 
gecesi Ümmete bahşedi-

lecek! Adeta kader gecesi 
olarak! Aslında Peygam-
berimizin ilk idrak ettiği ve 
ihyasını Hira Mağrasında 
yaptığı mübarek gece 
Kadir Gecesidir. 40 ya-
şındaydı Hz. Muhammed, 
Hira Mağrasında üzlete 
çekiliyor- muhasebesini 

yapıyor, taat ve ibadet-
te bulunuyordu... Ceb-
rail (a.s) O’na Nübüvvet 
mührünü ve Alak Sure-
sinin ilk 5 ayetini getirdi ( 
Peygamberliğini). Allah’ın 
Habibi ve Elçisi Hz. Mu-
hammed, Peygamberle-
rin sonuncusudur! Kadir 
gecesi bukadar önemli! 
Hz. Muhammed’e Pey-
gamberlik, O’nun Şahsın-
da Ümmetine de Varislik 
verildi. Kur’an ve Hadisi 
şerifler.

Peygamberimiz “ Kadir 
gecesini son 10 günde 
ve tek günlerde bekleyin” 
müjdesini verirler. Daha 
güzel ihya etme adına da 
kendileri son on günde “ 
İtikafa” girerlerdi (camiide 
kalırlar, daha yoğun iba-
det ederlerdi).

Her gecesini Kadir gece-
si gibi ihya eden bir pey-
gamber (s.a.s) mübarek 
gecelere yönelik özel bir 
dua öğretmemiştir. Yatsı 
namazı sonrasında istira-
hata çekilen Peygamberi-
miz, her gece ibadet için 
kalkarlar 2-8 rekaat Te-
heccüt namazı kılarlardı. 
Ve “ Kim yatsı namazını 
cemaatle kılarsa gecenin 
yarısını ibadetle geçirmiş, 
sabah namazını da ce-
maatle kılan bütün geceyi 
ibadetle geçirmiş gibi se-
vaba nail olur” müjdesini 
vermişlerdir.

Değerli Kardeşlerim!
Receb /hayırlarımızı/ 

ekim ayıdır, Şaban bakım 
ve sulama, Ramazan ayı 
ise mahsulü /mükafatı/ 
elde etme ayıdır. 

Mübarek Üç aylarımız 
hayırlı olsun, hayırlara 
vesile olsun. Mevlam 
hakkıyla mübarek üç ay-
ları ihya etmeyi ve layı-
kıyla Bayramın sevinç ve 
neşesine nail olmamızı 
nasip eylesin. Her bir gü-
nümüzü, ömrümüzün son 
günüymüş gibi ihya etme-
yi lütfetsin. İnsanlığın ba-
rışına vesile kılsın!

Kalbi dualarla: 
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

Mübarek Gecelerimi-
zin Kronolojik bilgisi:

19.03.18 - Üç ayların 
başlangıcı ( Receb ayı 1. 
Günü)

22.03.18 - Regaip Kan-
dili

13.04.18 - Mirac Kandili
30.04.18 -Beraat Gecesi
16.05.18 – Ramazan’ın 

Başlangıcı 
10.06.18 – Kadir Gecesi
15.06.18 - Ramazan 

Bayramı Günleri
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Bulgaristan’da Türkçe öğrenimine 
ilginin azalmasına çözüm aranıyor

Başkent Sofya’da yaşayan 
Türk asıllı gençler, nüfusa oran-
la az sayıda kişinin Türkçe öğre-
nimine ilgi göstermesine çözüm 
bulmak üzere yeni inisiyatifler 
geliştirme kararı aldı.

Türk gençlerin yoğun olarak 
katıldığı başkent Sofya’da faa-
liyet gösteren Kültürel Etkileşim 
Derneği'nin Başkanı avukat 
Hilmiye İnce, sorunun ertelen-
meyecek bir önem taşıdığını 
belirterek, “Devlet okullarında 
Türkçe öğrenimine karşı büyük 
bir ilgisizlik var” dedi.

Dernek olarak kültür, dil eğiti-
mi, insan hakları savunma po-
litikaları, sanat etkinlikleri gibi 
farklı alanlarda faaliyet göster-
diklerini anlatan İnce, bunlar 
arasında Türkçe öğrenimine 
ilgiyi artırma girişimlerini öne 
çıkardıklarını söyledi. 

İnce, ülkedeki Türk kökenli eği-
timli gençlerin sorunun farkında 
olduğunu belirterek, şöyle ko-
nuştu: 

“Anadilde eğitim kapsamında 
Türkçe öğrenimine ilginin ar-
tırılması odaklı ulusal çaplı bir 
sempozyum düzenlemek üzere 
çalışıyoruz. Devlet okullarında 
seçmeli ders olarak Türklerimiz, 

Türkçe eğitim görebiliyor ancak 
bu derslere karşı büyük bir ilgi-
sizlik söz konusu. Bununla ilgili 
hem anne babaları hem eğitim-
cileri hem de okul yöneticilerini 
bilgilendirmek, sorunun köküne 
inebilmek ve çözüm üretmek 
için sempozyum düzenlemek 

istiyoruz.”
Türkçe öğreniminin ülkedeki 

genç neslin yaşadığı önem-
li sorunlarından biri olduğunu 
belirten İnce, “Son dönemler-
de Bulgaristan’daki yeni nesil, 
Türkçe konuşmayı, yazmayı 
ve okumayı doğru olarak bilmi-

yor. Dolayısıyla buna çok vurgu 
yapmak istiyoruz. Vurguyla da 
kalmayıp bunu çözümlemek is-
tiyoruz” dedi. 

Nüfusu 7 milyonun altında 
olan, yaklaşık 600 bin Türk 
kökenli vatandaşın yaşadığı 
Bulgaristan’da bu eğitim öğre-

tim yılında okullarda Türkçe der-
si alan öğrencilerin sayısı geçen 
yıla göre bin 701 azalarak 5 bin 
385'e geriledi.

Eğitim Bakanlığı'nın verilerine 
göre, Bulgaristan'da 2016-2017 
eğitim öğretim yılında 7 bin 86 
öğrenci Türkçe dersi almıştı.

Türkçe kitap sorunu
Hilmiye İnce, Sofya’da ya-

şayan Türklerin karşılaştıkları 
diğer önemli sorunun çağdaş 
Türkçe kitapların zor bulunma-
sı olduğunu söyledi. Özellikle 
anadilin canlı tutulması açısın-
dan dernek olarak bu soruna da 
çözüm aradıklarını dile getiren 
İnce, “Kitap Bağışla Kütüpha-
nen Olsun” adlı bir kampanya 
başlattıklarını anlattı.

Ocak ayında başlayan kam-
panyanın çok ilgi gördüğünü 
söyleyen İnce, gerek Türkiye’de 
yaşayan göçmenlerden gerek-
se Bulgaristan’daki Türklerden 
destekle şimdiye kadar sayısı 
400’ü aşan kitap toplandığını 
belirtti.

İnce, “Sofya’daki gençlerimiz 
Türkçe kitap bulmakta sıkıntı 
çekiyor. Kampanya sonucu kü-
tüphanemizin raflarına en az 2 
bin kitap yerleştirmeyi hedefli-
yoruz" dedi. AA

Bulgaristan ile Türkiye Arasında 
"Ressamın Yolu" Projesi

Avrupa Birliği (AB) destek-
li "Ressamın Yolu" projesi, 
Bulgaristan'ın güneydoğusun-
da bulunan İvaylovgrad şehri 
yakınlarındaki Villa Armera 
Vantik Trakya Kültür Müzesi'nde 
düzenlenen kültür sanat festiva-
liyle sona erdi.

Festival, AB'nin Bulgaristan-
Türkiye Sınır Ötesi Programı 
kapsamında Bulgaristan Sosyal 
Kalkınma ve Entegrasyon için 
Sivil Girişim Derneği (GIORI) ile 
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 
Çamlıca köyü muhtarlığı tarafın-
dan ortaklaşa gerçekleştirildi.

Festival kapsamında "Ressa-
mın Yolu" adlı karma resim ve 
fotoğraf sergisinin açılışı yapıl-
dı.

İvaylovgrad Belediye Başkanı 
Diana Ovçarova, açılış konuş-
masında, "Türk ortaklarımızın 
katılımıyla yapılan bu eşsiz et-
kinlik şehrimize sıcaklık, temiz-
lik ve aydınlık getirmiştir." dedi.

Haskovo Vali Yardımcısı Stev-
ka Zdravkova da projeye katkı 
sağlayan tarafların gerçekleş-
tirdikleri etkinlikler ve yaptıkları 
sanat eserleriyle iki ülke arasın-
da bir "dostluk yolu" kurduklarını 
vurguladı.

Keşan Belediye Başkan Yar-
dımcısı Cengizhan Atkan, be-
lediye olarak bu tür sınır ötesi 
işbirliği programlarının dostluk-

la, güzellikle gerçekleştirilmesi 
için her zaman hazır olduklarını 
dile getirdi.

AB sınır ötesi işbirliği projesi-
nin Türkiye ortağı olan Çamlıca 
köyünün muhtarı Arif Büyükya-

tıkçı ise Türkiye'de bir ilk olarak 
böyle bir projeye doğrudan ka-
tılma başarısını elde ettiklerini 
söyledi.

Büyükyatıkçı, sınır ötesi proje-
ye kabul edildiklerinden dolayı 
mutlu olduğunu belirterek, "İn-
şallah bunun proje koordinatör-
lerimiz ile beraber önümüzdeki 
yıllarda da devam etmesini isti-

yoruz." dedi.
Keşan'ın Çamlıca yöresine ait 

Kara Nine efsanesini araştıran, 
yeniden hikayelendirerek tiyat-
rolaştıran gazeteci-yazar Billur 
Ocak da AB projesi sayesinde 
iki ülkenin kültürel değerlerini 
daha yakından tanıma şansı 
elde ettiklerini belirterek, "Kara 
Nine, Keşan'ın Çamlıca köyüne 
özgü bir efsane. Yıllardan beri 
çocukluğumuzda yaşlılardan 
dinlediğimiz hikayeleri derleye-
rek kendi adıma efsaneyi tekrar 
gün yüzüne çıkarıp bugünlerde 
çocuklarımıza, gelecek nesille-
re aktarmak istedik." ifadesini 
kullandı.

Kara Nine tablosunun ressa-
mı Şule Küçükoğlu ise projenin 
sözlü halk edebiyatında unu-
tulmaya yüz tutmuş Kara Nine 
hikayesinin hem tuvale hem de 
sahneye aynı anda taşınmasına 
vesile olduğunu aktardı ve bun-
dan büyük mutluluk duyduğunu 

söyledi.
Küçükoğlu, "Kara Nine olayı 

bizim için çok tesadüfi bir şey 
oldu aslında. Billur Hanım aynı 
anda bu hikayeyi yazarken ben 
de resmetmiş bulundum. İkimiz 
de aynı anda bir araya geldiği-
mizde böyle bir hikaye, böyle bir 
tiyatro oyunu ortaya koydu Bil-
lur Hanım." değerlendirmesinde 
bulundu.

Bulgaristan ile Türkiye arasın-
da doğa, tarih ve kültürel özel-
liklerin tanıtımını sürdürecekle-
rin anlatan GIORI Derneği Yö-
neticisi Kremena Kyoseva, "Son 
bir yılda kültür ve sanat ile köprü 
kurabileceğimizi kanıtladık. Bu-
gün kapanışını yaptığımız proje 
dostluk kurmak için dilin bariyer 
olmadığını gösterdi. Projemiz, 
Bulgaristan-Türkiye sınırının 
ayırıcı değil, birleştirici bir çiz-
gi olduğunu gösterdi." ifadesini 
kullandı.

Projeye her iki ülkeden toplam 
8 ressam ve 6 fotoğraf sanatçısı 
katıldı. Bulgar ve Türk sanatçıla-
rın iki ülkeyi anlatan tablo ve fo-
toğrafları daha önce de Edirne, 
İstanbul, Sofya ve Hasköy'de 
sergilendi.

                  Anadolu Ajansı


