Türk Diline Sahip Çıkalım!

Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Değerli anne ve babalar,
Bulgaristan Anayasasının vermiş olduğu haklardan yararlanarak, çocuklarımızın Anadilleri Türkçeyi okuyup öğrenmeleri için duyarlı olalım!
Doğal hakkımızı kullanarak Anadilimizi çocuklarımıza okutalım. Anadilimiz Türkçeyi ders olarak seçebilmek amacıyla dilekçe vermek için son
tarihin 18 Mayıs 2012 olduğunu unutmayalım, çevremize de duyuralım.
Türkçemizi yaşatalım!
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Türkiye bursları başvuruları başladı!
Tür kiye, gelec e ğini
güçlü bir üniversite eğitimi üzerine inşa etmek
isteyen öğrencileri yüksek standartlarda burs
imkânlarıyla istedikleri
alanda yükseköğrenim
için uluslararası kalitedeki üniversitelerine çağırıyor.
Öğrenci odaklı bir anlayışa sahip olan ve akademik rehberliği önemseyen Türkiye Bursları
kendine güvenen öğrencilere eşsiz bir deneyim
sunuyor.
Alacağınız eğitim ile sahip olduğunuz özellikleri
geliştirecek, yeni bakış
açıları kazanacak ve kariyerinizde sizi avantajlı
kılacak bir donanıma sa-

hip olacaksınız.
Mühendislikten tarihe,
işletmeden öğretmenliğe,
tıptan ilahiyata geniş bir
bölüm yelpazesi ve Türkçe, İngilizce veya Fransızca dil seçenekleriyle
Türkiye’nin en iyi üniver-

sitelerinde geleceğinizi
siz şekillendirebilirsiniz.
Türkiye’nin dünya standartlarına sahip en kaliteli üniversitelerinde Tıp,
İktisadi ve İdari Bilimler,
Mühendislik, İletişim, İlahiyat, Ziraat, Eğitim ve

Mimarlık Fakültelerinde
eğitim görebilirsiniz.
Dünyanın Her Ülkesinden Öğrenciye Burs
Türkiye her yıl dünyanın
her ülkesinden binlerce
öğrenciye burs sağlıyor.
Arnavutluk’tan Angola’ya,

Kırcaali Haber Gazetesi 6 Yaşında
Değerli okuyucularımız, 1 Mayıs 2006
yılında dijital ortamda
yayın hayatına başlayan Kırcaali Haber
Gazetesi 6. yaşını
doldurdu. İlk başta
amatör yayıncılık olarak başlasak da kısa
bir süre içerisinde
yurt içi ve yurt dışın-

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

dan yüzlerce okuyucularımızla profesyonel bir gazete olmayı
başardık.
Bulgaristan Türklerinin gerçek sesi olduk.
Doğup büyüdükleri
yerleri bırakıp dünyanın dürt bir yanına
dağılan soydaşları-

Türkmenistan’dan Haiti’ye
150’den fazla ülkenin vatandaşı Türkiye’de devlet bursu ile eğitimlerine
devam ediyor. Bu yıl itibariyle 15.000’in üzerinde uluslararası öğrenci
burslu olarak Türk üni-

versitelerinde okuyor.
Burslar başarılı öğrencilere lisans, yüksek lisans,
doktora, araştırma ve
yaz kursları alanlarında
veriliyor. Yapılan başvurular içinden en başarılı
öğrenciler belirleniyor
ve istedikleri bölümlere
yerleşmeleri sağlanıyor.
Öğrenciler için Türkiye’ye
geldikten sonra da akademik ve kültürel uyumlarını kolaylaştır mak
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye
Bursu ile eğitim alan bir
öğrencinin kendini yalnız
hissetmemesi için üniversiteler ve kamu kuruluşları birlikte çalışıyor.
Türkiye Bursları ile

Devamı 6’da

Veselçane Kavşağı
Yenileniyor

Belediye Başkan Yardımcısı Vasil Bobekov: “Kırcaali otogarı kavşağından Veselçane semti kavşağı
arası yol kısmı 1 Temmuz’a kadar tamir edilecek. Yine
aynı tarihe kadar, Makas yolunun bir bölümü olan iki

Devamı 4’de

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

kavşak arasındaki altyapı sistemlerinin tadilatı da bitirilmesi gerekiyor” dedi. Tadilatta, yeni bir yol şeridi
daha ve trafik ışıklarının yenilenmesi de yer almakta.
Bobekov’un belirttiklerine göre, bu yıl Kırcaali Belediyesi sokak ve 10 yol kesimlerinin tadilatı için 700 bin
Leva ayırdığını belirtti.
Kırcaali-Pıdartsi, Kırcaali- Makedontsi- Dıjdino yol
kesimlerine ise 515 000 Leva ayrılmıştır. Programda
daha Ençets-Glavatartsi, Miladinovo-Konevo, İvantsi
ve Bolyartsi yol kesimleri için de tadilat parası ayrılmıştır. Daha büyük yol kesimlerini kapsayacak projeler üzerine de çalışılmakta.
Şehir içi ve büyük yerleşim merkezleri yol sisteminin
düzenlenmesi için yaklaşık 200 000 Leva ayrılmıştır.
Bütün bunlar için ihale düzenlenecek.

09 Mayıs 2012
Köy ü m ü z D a ğ köy ü
(Mançevo) Mestanlı’nın
doğusunda yüksek tepelerin koynunda bulunur.
Yüksekliklerde olduğu
için güneşi etraftaki köylere göre daha erken selamlar, akşamları da en
son uğurlar.
Köyümüzün birde akıllardan hiç çıkmayan
eğitim güneşi vardı. O da
İlyas Emin Efendi. Bu çok
değerli hocamız bundan
tam 110 yıl önce doğmuş
ve 30 yıl önce Bursa’ da
hakkın rahmetine kavuştu. Ama unutulmadı, unutulmayacak da. Hâlbuki
köyümüz artık haritadan
silinmiş harabeye dönüşmüş olmasına rağmen…
Biz gelelim Hocamıza.
O, zamanına göre iyi bir
dini eğitim almış biriydi.
Koşukavak kazasının
Mandacılar (Bivolyane)
köyündeki Gazi Sultan
Elmalı Baba Tekke Medresesini bitirmiş. Amacı
arkadan gelen nesilleri
de din konusunda bilgi-
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Dağ köyünün güneşi
lendirmek olmuş. Ne var
ki köyde cami yokmuş.
Oraya buraya başvurmuş
cami yapılmasını istemiş,
ama yetkililerden hiç biri
Hocamızın haklı isteğine
onay vermemiş. İlçede
ve ilde sesini duyuramayan İlyas Efendi başkent
Sofya’nın yolunu tutmuş.
Niyeti o zamanki Bulgar
kralı Boris' le görüşerek
bu sorunun çözümü için
yardım istemekmiş. Kralın huzuruna çıkmak için
10 gün kadar çalmadık
kapı bırakmamış. O zamanın gerçeklerine göre
Bulgar kralıyla görüşmek,
o da bir Türk’ün görüşmesi pek olup olacak iş
değil ama İlyas Hocam
buna muvaffak olabilmiş. Caminin yapılması
ve İmamlık verilmesini
sağlamış.

Beytullah ARIKAN
Olayı duyan Mestanlı
kasabasının ileri gelen-

Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Enver Duran T.C. Filibe
Başkonsolosluğunu ziyaret etti

Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Enver Duran başkanlığındaki
heyet T.C. Filibe Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Ziyarete Filibe Gıda
Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Kolyo Dinkov ve Gabrovo Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof.Rayço İlarianov da iştirak etti.

leri İlyas Hoca’ya kendilerinden habersiz bu işe
giriştiği için çok kızmışlar,
ama emir büyük yerden
olduğu için bir şey yapamamışlar. Dağköylüler
komşu köylerdekilerin
yardımları sayesinde
imece usulü caminin inşaatını tamamlamışlar. İlyas Hoca da yeni yapılan
camide imamlık görevine
başlamış. Caminin ibadete açılması köyümüze
canlılık getirmiş. Cuma
günleri etraftaki köylerden gelenlerle birlikte
Cuma namazları kılınmaya başlamış, günde 5
vakit ezan okunmaya ve
aynı zamanda da çocuklara dini eğitim imkânı da
yaratılmış.
İlyas Hoca bunlarla yetinmemiş. Dağköyü’nde
birde ilkokul açılması için
çalışmalara başlamış.
Yine, cami olayında olduğu gibi pek çok zorluklarla karşılaşmış. Yetkililerin
bahanelerine, okul binası
yok, araç gereç yok; demelerine rağmen sorunu
kendisi çözmek için kolları sıvamış. Camiden sınıf
odası için bir bölüm ayırmış. Rahle, kara tahta,
masa, sandalye ve ilköğretim için gereken tüm
diğer araç ve gereçleri
köyümüzün fedakâr insanları ile beraber temin
etmiş. Bu malzemeleri
köyümüzün araba yolu
olmadığı için sırtlarında
kasabadan köyümüze
getirmişler.
Hocamızın başarısı köyümüzde öğrencilik yaşına gelmiş çocuklar için
hayati önem taşımaktaydı. Okulun açılması
köyümüzdeki canlılığı
daha ada artırdı. Komşu
köylerden de çocuklar
aramıza katıldı. Öğleden

sonraları bizim sıralarımıza ağabeylerimiz ve
ablalarımız hatta anne
ve babalarımız oturup
okuma yazma öğrenmeye başladılar. İlyas Hoca
sayesinde top yekûn
okuma yazma seferberliği başlamıştı. Bunun
sonuçları sonraki yıllarda görülmeye başlandı.
Kısacası İlyas Efendi’nin
açtığı yolun yolcuları çoğaldı.
Öğretmenler, doktorlar,
mühendisler ve çeşitli
meslek sahibi uzmanlar
yetişti. Davutoğlu sülalesi; Abdullah, Niyazi,
Mecit, Neziha ve Saliha,
Mehmet Emin, Eminoğlu
Nurettin ve Seyfettin kardeşler, Fehim Ali Hocaoğlu ve Beytullah Şevket
(ben) bunlar öğretmen
oldular. Behçet Şevket
doktor ve kardeşi Beysim muhasebeci, Aynur
Beysim ise hemşire oldu.
Liste uzayıp gidiyor.
Onun tutum ve davranışlarından etkilenen,
insan severliğini örnek
alanlar pek çoktur. Hocamız aranan bir sırdaş,
tercih edilen bir arabulucuydu, küskünleri
barıştırır itilafları çözer,
komşuluk ilişkilerini perçinleştirirdi. Yolu hayır ve
sevap yoluydu yardım eli
herkese uzanırdı.
Şahit olduğum bir olayı
aktarmadan geçemeyeceğim. 1960 yılarında
köyümüzün 3-4 kilometre uzağında bulunan Şafiler köyünde 80 yaşında
Cafer ağa göçler sonucu
boşalan köyünde tek başına kalmıştı, üstelik sakattı geleni gideni yoktu.
Bizim İlyas Hoca’mız ona
katır ile yiyecek ve içecek
götürür ve her ne ihtiyacı
varsa giderirdi. Uzun bir
süre hasta ve kimsesizi görüp gözetti. Sözün
özü, Birinci Dünya savaşı gazisi Cafer ağa terk
edilmişlikten İlyas Hoca
sayesinde kurtuldu.
İlyas Hocamızın hayırseverliğinin başka bir
göstergesi de MestanlıDambalı yolu kenarında
yaptırdığı çeşmedir. İlyas
Hocanın çeşmesi olarak
bilinen bu çeşme yanından geçen yolcuların
yorgunluğunu ve susuzluğunu gideriyordu. Keza
bütün hayvanlar ve kuşlar da ona duacı. Bu çeşmeden söz edildiğinde
şu olay anlatılır. Bir yaz
çok kurak olmuş çeşmeye doğal yoldan gelen su
kesilmiş. Bu durum Hocamızı çok üzmüş ama pes

etmemiş. Katırı ile başka
bir pınardan su taşıyarak çeşmenin haznesini
doldurmaya başlamış.
Böylece bu yoldan geçen yolcuları hayvanları
ve kuşları o yaz susuz
bırakmamış.
İşte, böyle biriydi İlyas
Hoca. Yalnız Dağköyünün değil bütün bölgenin güneşiydi. Onun bu
faaliyetleri Mestanlı Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphe ile izleniyordu. Türk halkı tarafından
bunca sevilen bu aydın
kişinin insanları Bulgar
idareye karşı kışkırtabileceğini düşünüyorlardı.
Bununla ilgili ağabeyim Dr. Behçet Seven’
in (Şevketoğlu) şöyle bir
anısı var:
''1976 yılı Mestanlı Bölge Hastanesi Polikliniğinde görev yapıyordum. Bir
gün kasabanın Emniyet
Müdür Yardımcısı Stoimenov odama geldi. Selamlaştık sözü eğip bükmeden bana şöyle dedi:
“Senin doğum yerin Dağ
köylü İlyas Hoca’yı nasıl
tanırsın diye sordu”. Ben
hiç tereddüt etmeden
saygın bir kişiliği vardır,
kendisini çok severim
üstelik İlkokul hocamdır
dedim. Bulgar polis şefi
aradığını bulamamıştı.
Çekip gitti. Bir daha da
hiç uğramadı. Hissettiğim kadarıyla Hocamızın
Türkiye konusunda neler
düşündüğünü, göç etme
niyeti olup olmadığını
öğrenmekti. İlgilendiği
konularda benden hiçbir
cevap alamayınca polis
şefi bir daha yanıma hiç
uğramadı. Fakat totaliter
Todor Jivkov rejimi Bulgaristan Türklerine ilişkin
sinsi planlarını uygulamak için gerekli adımları
atmaya başlamıştı. Amacı Türklüğü yok etmek idi.
Bu gerçeği ve geleceği
Hocamız çok iyi görebilmişti. Aynı zamanda
bizleri uyarıp dikkatli olmamızı öğütlüyordu her
zaman yaptığı gibi.''
Dinine ve Türklüğe kalpten bağlı olan İlyas Hocamız Anavatan Türkiye'ye
göç eder ve ömrünün son
yıllarını Bursa'da geçirir 81 yaşındayken 1982
yılında Allah’ın rahmetine kavuştu. Ruhu şad
olsun.
O bizim kalbimizde yaşamaya devam ediyor.
Onun öğrencileri olarak
hep onun gösterdiği aydınlık yolunda yürüdük.
A navatan Tür kiye’ye
onun yolunu izleyerek
geldik.
Emekli Coğrafya Öğretmeni - Beytullah ARIKAN
Bornova - İZMİR
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Krumovgrad Çocuk Eğitim Merkezi Müdürü Leyla
İsmail, Türk folklor gruplarının faaliyetini anlattı
Resmiye MÜMÜN
Krumovgrad Belediye
Çocuk Eğitim Merkezinde
(ODK) 1-12. sınıflardan
şu anda toplam 490 öğrenci ilgi alanlarına göre
kurulan 24 farklı grupta
çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Yeni yetişenler
burada 1-4.sınıf ve 5-12.
sınıflardan olmak üzere
gruplanarak Bulgar halk
oyunları, Türk halk oyunları, çevrebilim, Bulgarca,
İngilizce, tiyatro, gazetecilik, modern bale, uygulamalı sanat, müzik, masa
tenisi, voleybol, satranç,
badminton sporu, yaratıcılık ve daha birçok çeşitli
alanlarda kendini geliştiriyorlar.
Leyla İsmail, 2005 yılından beri Krumovgrad
ODK Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Liseden mezun olduktan
sonra geçici olarak kendi
köyü Dolna Kula’daki /Çolaklar/ ilköğretim okuluna
Türkçe öğretmeni atanıyor. 2000 yılında Plovdiv
Üniversitesi’nin Kırcaali
Şubesinde Fransız Dili
Bölümünden mezun oluyor. Daha sonra da Bulgarca ve Tarih okumuştur.
Toplam 14 yıl öğretmenlik
hayatı var.
Leyla İsmail’den alınan
bilgiye göre, Krumovgrad
Belediye Çocuk Merkezinde (ODK) iki Türk halk
oyunları ekibi faaliyet göstermektedir. Birinci ekipte
1-4. sınıflardan 24 çocuk,
ikincisinde de 5-12. sınıflardan başka 24 çocuk
yer almakta. ODK’da
Türk halk oyunları grupları 2000 yılında kurulmuş.
Leyla İsmail, “Ben 2005
yılında ODK’nın müdürü
olduğumda Türk folklor
gruplarının çalışmalarını

sıl çıkacağız” diye endişe
ediyorlardı, fakat zamanla bu sıkıntılar aşıldı, Türk
folklor ekibi çalışmalarına
olumlu bakma noktasına gelindi. Ekibe sadece Türk çocukları değil,
başka etnik gruplardan
da çocuklar katılmaya
başladı, böylece grup
çoğaldı. Dolayısıyla daha
geniş faaliyetler geliştirmeye, konserler sunmaya
başladık. Bu hususta velilerden, Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet’ten, Yerel Meclis
Üyelerinden sürekli maddi
ve manevi destek gördük
ve çalışmalarımıza başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Her geçen yıl Türk
halk oyunları grubunun
programına yeni danslar
ekleyerek, zenginleştirmeye çalışıyoruz. İki
yıldır büyükler grubunda
4 erkek çocuk zeybek
oynuyorlar. En büyük sıkıntımız erkek çocukların gruplara katılmalarını
teşvik etmektir. Küçükler
grubunda erkek çocuğumuz yok” diye kaydetti.
O D K Müdür ü’nün

da yönetmeye başladım.
O sıralarda Türk folklor
oyunlarına karşı hemen
hemen çocuklar tarafından ilgi gösterilmiyordu.
Bu amaçla 12 çocuğu
zor topluyorduk. Çocuklar, “Kasaba merkezine
Türk halk giysileriyle na-

Belediye’den bir koreograf bulunması talebinde
bulunması üzere son 5
yıldır Türk folklor ekibi
danslarının koreografisi
Kırcaali Belediye Kültür
Merkezi Müdürü Vasil
Vasilev’e ait. Leyla İsmail, bu konuda ilk önce

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneğine başvurduğunu, fakat folklor gruplarının yöneticisi Yüksel
Esen’in o sırada yurt
dışında olmasından dolayı başka bir koreograf
bulunamadığını paylaştı.
Ve devamla, “Ömer Lütfi
Kültür Derneği bugüne
kadar her konuda bizlere destek oldu. Hatta ilk
yıllarda Dernek Müdürü
Müzekki Ahmet, Türk
halk oyunları ekibimizin
faaliyete geçmesi için
mahkemede kaydını yaptırmıştı. Çünkü daha önce
Türk halk oyunu sahneleme iznimiz yoktu ve bu
da başlıca yaşadığımız
problemlerden biriydi.
Sahnede kullandığımız
ilk müziği de “Ömer Lütfi”
Derneği’nin müzisyenleriyle kayıt yaptık ve faaliyete böylece başladık. Bu
göreve gelmezden önce,
ben Türk folkloru hakkında geniş bilgi sahibi değildim, fakat folklora karşı büyük ilgi ve merakım
vardı” diye belirtti.
Leyla İsmail, “Vasilev
oynanan dansların koreografisini öğretiyor, müziğini sağlıyor. Çalışmaları
ise daha önce gruplarda
8 yıl yer almış Sevda Dimova yönetiyor. Daha önceki yıllarda da yine uzun
yıllar gruplarda oynamış
kızlarımızdan Anife Bekir
ile Ayla Sami Türk halk
oyunları ekibinin yönetmenliğini yaptılar” diye
bilgi verdi.
ODK’da geçen yıl “Alaca
Çerge” projesi esnasında
Türk, Bulgar ve Roman
halk dansları sahnelendi. Etnik Azınlıklar Eğitim
Entegrasyon Merkezi tarafından finanse edilen
projenin maliyeti 10 000
leva, onlardan 5 000 leva
ile Bulgar ve Türk halk
giysileri alındı. Kozino

“Vasil Levski” İlköğretim
Okulu ile partnerlik içinde gerçekleştirilen proje
faaliyetlerine farklı etnik
gruplardan toplam 54
öğrenci katıldı.
Türk halk oyunları ekibi her yıl Krumovgrad’ta
Yeni Yıl, 8 Mart, Hıdrellez, Ramazan ve Kurban
Bayramlarında konserler
veriyor. Ayrıca kasabada
ve komşu belediyelerde
düzenlenen çeşitli etkinliklerde, köy panayırlarında sahne alıyorlar. Ekip,
Krumovgrad’ta geleneksel olarak yapılan Folklor
Geçidinde son 5 yılda
Türk halk oyunları dalında
birinciliği tutmakta. Ekip,
her iki yılda bir Kırcaali’de
düzenlenen Balkan Türk
Folklor Festivali dahilinde Krumovgrad’a gelen
gruplara ev sahipliği yapmaktadır.
Leyla İsmail, “Yardımse-

ver vatandaşlarımızın olması Türk folklor ekibine
sürekli moral veriyor. Ayrıca yurt dışından gelen
davetler bizi teşvik ediyor.
Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın bize ilgi
göstermelerinden mutluluk duyuyoruz.
Her yıl gelen davetiyeler
neticesinde Türkiye’ye gidiyoruz. 23 Nisan- Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına her yıl
katılıyoruz. Yaz aylarında
Hayrabolu, Edirne, Gebze, Eskişehir, Çorum, Aliağa, Nazilli gibi kentlerde
yapılan festivallere iştirak
ettik. Bu tür etkinliklere
katılınca çocukların motivasyonu büyük oluyor.
Zaten yıl boyunca çalışmalarımız sırasında ‘Bu
yıl nereye gideceğiz?’
diye soruyorlar. Bulgar ve
Türk çocukları arasında
çok büyük tolerans var.
Yurt dışına daima Bulgar
folklor ekibiyle birlikte çıkıyoruz. Böylece çocuklar
arasında müthiş bir kaynaşma oluyor. Bir yere
davet edildiğimizde gittiğimiz yerlerin yöre halk
oyunlarını öğrenmek istiyoruz ve orada bizi karşılayan gruplarla akşam
saatlerinde buna yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Onlardan öğrendiğimiz bazı
oyunları, dansçıların yaptığı figürleri burada sahneye koyuyoruz, bu bizim
işimizi kolaylaştırıyor”
diye paylaştı.
Leyla İsmail, “1-12 sınıfa
kadar Türk halk oyunları
ekibinde oynamaya devam eden kızlarımız var,

onların yüzde 90’ı üniversiteyi kazanıyor. Bu bizim
için çok gurur verici. Aynı
kızlar yaz tatillerinde bize
gelip, Türk halk oyunları hususunda fikirlerini
paylaşıyorlar. Türk halk
dansları oynadığı yılların
en güzel yılları olduğunu
söylüyorlar” diye sözlerine ekledi.
Türk folklor ekibi, bu
günlerde Koşukavak’ta
sunacağı Hıdrellez konserine hazırlanıyor, fakat
ondan önce 22 Nisan
Dünya Günü vesilesiyle bir program sunması
planlanıyor.
Daha sonra ekip, 18
Mayıs’ta yapılacak Koşukavak Belediyesi Folklor
Geçidine ve Balkan Türk
Folklor Festivaline katılacak. Yaz aylarında Türkiye turu bekleniyor.
Leyla İsmail, “Gelen
davetler üzere Sebihan
Mehmet, yol masraflarını
karşılayarak, her yıl Türk
folklor ekibinin bir yere
gönderilmesine gayret
ediyor. Belediye her çeşit faaliyetimizi maddi ve
manevi açıdan destekliyor. Bundan dolayı Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet’e, Yerel Meclis
Üyelerine, çocuklarını
bize güvenip teslim eden
velilere ve ayrıca zor
zamanlarımızda bizden
yardımını esirgemeyen
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum”,
diyerek her birine minnettarlığını ifade etti.

Büyükelçi İsmail Aramaz
Madan’da soydaşlarla görüştü

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Sayın İsmail Aramaz ve Filibe Başkonsolosu
Sayın Ramis Şen 19 Nisan günü Smolyan iline ziyarette bulundular. Smolyan
Belediyesi ziyaretinden sonra Türk diplomatlar Madan şehrini de ziyaret ettiler. Burada soydaşlarla bir toplantı düzenlendi. Yaklaşık 80 soydaşın katıldığı
görüşme sıcak ve samimi bir ortamda geçti.
Kırcaali Haber
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Recep Altepe, Çepintsi’den Gelen Soydaşları Ağırladı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Bulgaristan’ın
Rodoplar bölgesinden
bir grup soydaşı ağırladı. Çepinsi´de yapılan
ve maddi imkânsızlıklar
nedeniyle tamamlanamayan camiye yardım
teklifini olumlu karşılayan
Başkan Altepe, “Bursa
olarak, Türkiye ile Balkanlar arasında köprü
görevi üstlendik. Oradaki kardeşlerimizin dün ve
bugün olduğu gibi her zaman yanlarındayız” dedi.
Rodoplu soydaşları
Dobruca’daki sosyal tesislerde ağırlayan Başkan Altepe, Çepintsi
Müslümanlar Derneği
Başkanı İsein Çauşev,
Rodop Kültür Etnik Teatisi Derneği Başkanı
Fehmi Demirov, Çepintsi

Belediye eski Başkanı
ve Derneğin Genel Sekreteri Hayri Brahimbaşev
ve İzmir Avrasya Kültür
Yardımlaşma-Dayanışma
Derneği Başkanı Mehmet
Serbest´ten oluşan heyetle görüştü. Heyet üyelerinin bölgenin en büyüğü
olan ve ekonomik kriz nedeniyle tamamlanamayan
Çepintsi Camii´nin yarım
kalan çatısının bitirilmesi
talebini olumlu karşılayan
Başkan Altepe, “Sizden
gelen talebi görev olarak
kabul ediyorum. Mademki
oralardan kalkıp buralara
geldiniz, bize de size destek olmak düşer. Sonuca
ulaşmak için elimizden
geleni yapacağız” diye
konuştu.
Konunun takibi için Başkan Danışmanı Fahrettin
Yıldırım’ı görevlendiren

Başkan Altepe, bir heyet
göndererek caminin durumunu inceleteceklerini,
ardından da gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti. Başkan Altepe’nin

ilgisi karşısında duygulanan Çepintsi Müslümanlar Derneği Başkanı İsein Çauşev ise, Türkiye’yi
ve dolayısıyla Bursa’yı
bir büyükleri olarak gör-

düklerini söyledi. Ne zaman sıkıntıya düşseler
Türkiye’ye sığındıklarını,
Türk halkından yardım
beklediklerini söyleyen
Çauşev, “Aynı anda 700

kişinin namaz kılabilmesine imkan sağlayan Çepintsi Camii’ni Müslümanların katkılarıyla yaptık.
Devletten tek kuruş
destek almadık. Fakat
maddi imkansızlıklar nedeniyle çatıyı tamamlayamadık. Şu anda çatı
akıyor ve cemaat olarak
bu durum bizi fevkalade
üzüyor. Bu nedenle yollara döküldük. Allah, Recep Başkanımızdan, Türk
halkından razı olsun. Allah Türkiye’yi korusun!”
şeklinde konuştu.
Rodoplu soydaşlar,
günün anısına Başkan
Altepe’ye plaket verdi.
Başkan Altepe de konuklarına, Bursa’yı tanıtan kitaplar ve Bursaspor
kravatı hediye etti.
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi kültürel tarihi mirasını tanıttı Kırcaali havaalanına
Momçilgrad Belediyesi
19-21 Nisan tarihlerinde
Veliko Tırnovo’da düzenlenen 9. Uluslararası
Kültür Turizmi Fuarında
belediye kapsamında
bulunan kültürel tarihi
varlıkları ve doğa harikalarını tanıttı. Ziyaretçiler
Tatul köyü çevresindeki
Orfeyus Tapınağından
başka, tarihçilerin bildiği,
fakat çoğunlukta turistlerin haberdar olmadığı
Harman kaya Tapınağı,
5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede Dambalı
Dağı’nın taş kütlesinden
akan suyun şifalı olduğu
inanışları, doğa harikası
olan Taşlaşmış Orman,
tatil ve dinlenme yerleri, Raven çevresindeki
asırlık meşe ağaçları ve
başka ilginç yerlerle tanıştılar. Belediyenin açtığı sergide yer alan bölgeden yarı değerli taşlara
yoğun ilgi gösterildi.
Kırcaali İli Belediyelerinden fuara sadece Mom-

yatırım yapmaya
aday bulundu

Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu /KRİB/ Kırcaali Şubesine üye olan yerel
şirketlerin temsilcileriyle görüşen Kırcaali Valisi
İvanka Tauşanova, Kırcaali yakınında bulunan eski
havaalanını canlandırmaya aday bir yatırımcı olduğunu bildirdi. Amacın helikopter ve küçük uçaklarla
bölgeden uzakta bulunan kültürel tarihi yerlere kısa
uçuşlar yapılması, Sofya ve Karadeniz bölgesiyle
bağlantı kurulması olduğu açıklandı.
Görüşmede Vali, Kırcaali’nin pazara yakın eski

çilgrad Belediyesi katıldı.
Kültür Turizmi Fuarında
30 Bulgaristan belediyesi, sivil toplum kuruluşları
ve yurt dışından 13 katılımcı turizm yapılarını
tanıttılar. Fuarda Polonya, Arjantin, Endonezya,
Güney Afrika Cumhuriyeti büyükelçilikleri, Macaristan ve Ermenistan’dan

belediyeler, Yunanistan’ın
Serez, Fransa’nın Bayonne, Çin’in Sian, Rusya’nın
Tver, Romanya’nın Yaş,
M a lt a’nın Tar ş in ve
Sırbistn’ın Niş kentleri
yer aldılar.
Kültür Turizmi Fuarı,
Tsarevgrad Tırnov Belediye Turizm Ajansı ve
Veliko Tırnovo Belediye-

si tarafından Bulgaristan
Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Birliği,
Bulgaristan Otel ve Restoranlar Birliği ile ortaklaşa olarak Ekonomi, Enerji
ve Turizm Bakanlığı ile
Veliko Tırnovo “Aziz Kiril
ve Metodious Kardeşler”
Üniversitesinin desteğiyle
organize edilmiştir.

Kırcaali Haber Gazetesi 6 Yaşında
1. sayfadan devam

mız bölgemiz ile ilgili
haberleri sitemizden
alıyor, bulundukları
yerlerde gerçekleşen
önemli olayları da
sitemiz aracılıyla buradaki kardeşleriyle
paylaşıyorlar. Görüşlerini yorumlarıyla aktarıyorlar, sevinçlerini
ve üzüntülerini bizler-

le paylaşıyorlar.
Kendisine ve okuyucularına saygısı olan
tüm medyalar gibi
Kırcaali Haber gazetesi de her zaman
doğru haber vermeyi
kendisine ilke edindi.
Bulgaristan’daki soydaşlarımızın problemlerini gündeme getirip
çözüm yolları aradık.
Türk dili ve eğitimi,

kültürümüz ve dinimiz
ile ilgili gelişmeleri sizlere yansıtmaya özen
gösterdik.
Sitemize olan ilgi her
gün artmaya devam
ediyor. Günlük ziyaretler 4 binin üzerine
ulaştı. Gazetenin Facebook grubuna 2300
kişi üye olmuştur.
Gazetemizin 6. Kuruluş yılı münasebetiyle

ilk başta tüm okuyucularımıza, gazetede
çalışanlara, maddi ve
manevi destekte bulunanlara cani gönülden teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra
da Bulgaristan Türklerinin sesi olmaya
devam edeceğiz!

kısmında Zanaatlar Sokağı oluşturulması kararlaştırıldı. Kerimovata Kışta /Kerim’in Evi/ yakınında
bulunan ve harap olmaya başlayan birkaç asırlık
ahşap evlerin restorasyonuna ilişkin Belediyenin
hazırladığı projeyi desteklemeye hazır olduğunu
duyurdu. Tauşanova’ya göre, bölgedeki otellerin
daha çok turistlerle iş yapmaya yönelmeleri gerekiyor, çünkü bölgesel turizmden elde edilen gelirler
onlardan kaynaklanıyor.
Vali, iş adamlarından bu yıl start verilen konutların
yalıtım programına katılmalarını istedi.
Kırcaali İş Bürosu Müdürü Valentin Grudev, “Kariyere Start” programından faydalanarak, yerel şirketlerin daha çok gençleri işe almaları için yardımcı
olacağına söz verdi.
KRİB Kırcaali Şube Başkanı Fahri İdriz, “Biz KRİB
olarak bölgede ekonominin gelişimi için üzerimize
düşen rolü üstlenerek, belediyelere ve İl İdaresine
yardımcı olmaya hazırız” dedi.
Kırcaali Haber
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Aydınlı İşadamlarından Bulgaristan Çıkarması
Ay d ı n S a n ay i c i ve
İşadamları Derneği
(ASİAD)’nin 20 üyesi,
Sofya ve Burgaz şehirlerine 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Heyeti
Programı’ndan anlaşmalarla döndü. Sofya’daki
ticaret forumuna Avrupa
Parlamentosu Milletvekili
Metin Kazak, Türk-Bulgar
Sanayi ve Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Stoyan Stalev, Bulgaristan Türkiye Ticari Ataşesi Ertan Demiray, Türk
ve Bulgar 200 işadamı
katıldı.
Dünyanın farklı coğrafyalarına organizasyon düzenlediklerini ifade eden
ASİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Semih Menzilci, “Dünyanın neresinde
ticaret varsa oraya gitmeye ve Aydınlı işadamlarının ufkunu açmaya
hazırız.” dedi. ASİAD

olarak yurtdışı bağlantılarını çok önemsediklerini bunun için üyeleriyle
sürekli yurtdışı fuar ve iş
görüşmelerine gittiklerini
belirten Menzilci, “Avrupa
Birliği’nin en genç üyesi
Bulgaristan’a gittik. Türk
müteşebbisi olarak dünyanın hangi ülkesinde ticaret
var ise oraya gitmeyi ve
ürünlerimizi pazarlamayı,
karşılıklı alışverişi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu sayede, 2023 yılı
için konulan 500 milyar
dolarlık ticaret hacmine
ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bulgaristan’ın
Sofya ve Burgaz şehirlerine düzenlediğimiz bu
gezide birçok işadamı
arkadaşım, anlaşmalar
ve ön görüşmeler yaptı.
Bulgaristan’ın komşumuz
olması, lojistik anlamda
maliyeti düşürecektir. Avrupa Birliği ülkelerine giriş noktasında olması ve
Gümrük Birliği, AB ülke-

lerine ihracat hacmimizi
attıracaktır. Makine imalatından tarım ekipmanları, gıda ürünleri, inşaat ve
yapı malzemelerine kadar
geziye katılan üyelerimiz,
olumlu görüşmeler ve
bağlantılar yaptı.” dedi.

Forumda konuşma yapan AB Parlamentosu
Milletvekili Metin Kazak
ise, “Bulgaristan, yakın
coğrafyada bir pazar.
AB üyesi olduktan sonra almış olduğu fonlarla
ekonomik olarak yeni ge-

lişmeye başlıyor ve birçok
fırsatı bünyesinde barındırıyor. Burada devlet,
ekonominin kalkınması
ve gelişmesi için birçok
kolaylık sağlıyor. İki ülke
arasında yapılacak ticaretin, her geçen gün daha

verimli ve yükselen bir
ivme,le devam edeceğini
düşünüyorum.” şeklinde
konuştu.
Türk-Bulgar Sanayi ve
Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Stoyan
Stalev de, “2007 yılından
itibaren Bulgaristan’ın
AB üyeliği ve Türkiye ile
AB arasındaki Gümrük
Birliği’ne dahil olması,
bu nedenle ikili ticarette
gümrük vergilerinin sıfırlanması, kurumlar ve gelir
vergisi oranlarının yüzde
10’a düşmesi gibi gelişmelerle Bulgaristan’ı Türk
yatırımcılarının gözünde
cazip kılan özellikler daha
da artmıştır. Ben bu gelişinizi ekonomik olarak
çok önemsiyor ve olumlu
sonuçlar çıkacağını ümit
ediyorum. Bu geliş gidişlerin artması, beraberinde
ticaret hacminin genişlemesine neden olacaktır.”
dedi.
Kırcaali Haber

Buket Kadınlar Derneği’nden Huzurevine Bağış M ü m i n İ s ke n d e r
Kırcaali Buket Kadınlar Derneği üyesi
bir grup, Huzurevini
ziyaret edip, 22 sandalye bağışında bulundu.
Bu sebepten dolayı Huzurevi Müdürü
Marina Kireva, Kırcaali Haber Gazetesi için, “Bugün ilk
defa Buket Kadınlar
Derneği temsilcileri tarafından ziyaret
edildik.
Huzurevi sakinleri
adına Buket Kadınlar Derneğine yaptığı bağıştan dolayı
şükranlarımı dile
getirmek isterim.
Böyle sandalyelere
kurumda büyük bir
ihtiyaç duyuluyordu,
o yüzden hayırsever bayanların güzel
sürprizine hepimiz
çok sevindik. Sandalyeler yemekhanede kullanılacak
ve böylece burada
hizmet sunduğu muz yaşlı insanlar
her gün bayanların
yaptığı hayırseverlik
davranışını hatırlayacaklar. Umarım,
Buket Kadınlar Derneği ile temaslarımız
gelecekte de devam

Çayırova Belediyesini
ziyaret etti
Haskovo İli Mineralni Bani İlçesi Belediye Başkanı
Mümin İskender, beraberindeki heyet ile birlikte Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş’ı makamında
ziyaret etti.
Bulgaristan ve Türkiye gibi iki önemli ülkenin işbirliğini arttırmak ve yatırım araştırmalarını geliştirmek
adına Türkiye’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini
belirten Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümin İskender, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş
ile fikir alışverişinde bulundu.
Çayırova ilçesinin sanayi açısından güçlü bir ilçe olduğunu bildiklerini ifade eden İskender, Çayırova’nın
coğrafi, ticari ve sosyal gücü hakkında başkan
Akbaş’tan bilgiler aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete belediye başkan yardımcıları, belediye
meclis üyeleri ve iş adamları ile birlikte katıldıklarını

eder ve bayanların
bu ziyareti son olmaz” diye paylaştı.
Buket Kadınlar Derneği Başkanı Sabiha
Mestan, Huzurevi
yönetimi ve sakinlerinden onları akşam
saatlerinde ziyaret
ettikleri için özür diledi, fakat tüm dernek
üyelerinin çalışan
bayanlar oldukları
için gündüzleri bunu
yapma imkânları olmadığını ifade etti.
Sayın Mestan, “Huzurevine yaptığımız
bu bağıştan dolayı
çok mutluyum, çünkü
bunu uzun zamandan beri düşünüyor-

duk. Daha önceden
“Nadejda” Engelliler
Günlük Merkezine
mobilya, kilim, perde
bağışında bulunmuştuk ve bu defa da
Huzurevinde olan bir
ihtiyacı karşılamak
istedik” diye konuştu.
Sabiha Mestan, Buket Kadınlar Derneğinin 8 Mart konseri
sırasında üyelerinin
kendi emeği olan el
örgülerini satışa sundukları kermesten
elde edilen 150 leva
ve ayrıca iş adamlarının bağışladığı 60
leva ve dernekten bir
bayanın verdiği 50
leva ile toplanan 260

leva ile Huzurevine
bağışlamak üzere 20
sandalye aldıklarını
açıkladı.
Bayanlar, sandalyeleri aldıkları mobilya
mağazası sahibinin
fiyattan indirim yapmasından başka,
kendisinin de Huzurevine iki sandalye
bağışladığını bildirdiler. Buket Kadınlar
Derneği temsilcileri
hayırseverlik faaliyetlerine devam edeceklerini, fakat tam
olarak bir şey söylemek için henüz erken
olduğunu söylediler.
Kırcaali Haber

vurgulayan İskender, ziyaret öncesinde Çayırova’yı
gezdiklerini ve ilçenin güzel bir kent olduğunu söyledi.
Ayrıca ziyaretlerini kabul eden başkan Akbaş’a teşekkürlerini sunan Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümin İskender, başarı dileklerini de unutmadı.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin sonunda misafirlerine günün anısına hediye takdim eden
başkan Akbaş, yeni yapılanma ile düzenlenen belediye hizmet binasını gezdirdi. Belediye hizmet binasının
vatandaşa daha iyi hizmet için yeniden düzenlendiğini
vurgulayan Akbaş, belediye içindeki gezintinin ardından misafirlerini uğurladı.
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Gorna Krepost mayesi yüzlerce kişiyi bir araya getirdi
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’nin Gorna Krepost
(Karallar) köyünde geleneksel
olarak 1 Mayıs’ta düzenlenen
maye yüzlerce kişiyi bir araya
getirdi. Mayenin organizasyonu
yerli Alevi-Bektaşi toplumunun
Dedesi Hasan Ferad’ın yönetmenliğinde tüm köy halkının
maddi ve manevi desteğiyle
gerçekleşmiştir. Bu maye yerli
Alevi halkının erenler evliyası
Hıdır Baba’nın anısına yaptıkları
çok eski zamanlardan beri süregelen bir gelenektir. Mayeye
gelenler onun ruhuna türbedeki
mezarı başında ellerini bağlayarak dua okudular, ayrıca camide
babanın adına mevlit okundu.
Burada, başka yerlerde yapılan
mayelerde olduğu gibi önceki
günün akşamında Alevilere has
bir adet olan cem yapılmadığı,
fakat başka bir akşam mutlaka
Hıdır Baba anısına cem evine
toplanıldığı öğrenildi. Dualardan
sonra, daha fazla para toplamak amacıyla Bayram Sadık tarafından sembolik yapılan açık
artırmayla türbeye bağışlanan
hayvanlar (kuzu, tavuk) ve mallar satıldı, gelecek yılki maye
için para sağlandı. Bu satışlardan 10 000 leva civarında para
elde edildi. Sıra baş aşçı Beysim Haşim ve yardımcılarının
hazırladığı pilava geldi. Bu yıl 3
000 levaya satın alınan iki büyükbaş hayvan (tosun ve düve)
ve adak hayvanlardan 10 kuzu,
3 koyun kesilmesiyle hazırlanan
23 kazan pilav, mayeye gelen

herkese dağıtıldı. Günümüzde
maye, gençlerin ve çocukların
eğlendiği şenlik haline gelmiştir ve bundan dolayı Alevilerin
dışında etraf köylerden ve tüm
Kırcaali bölgesinden çok sayıda
vatandaş Gorna Krepost köyüne
akın etti. Ayrıca Türkiye’den çok
sayıda Alevi özel olarak mayeye
geldiler. Toplanan kalabalık ses
sanatçısı Ridvan Esen’in orkestra eşliğinde söylediği şarkılarla
coşup neşelendi neşelendi.
Alevi topluluğun etkinliğini Güney Bulgaristan Cem Vakfı Başkanı Mustafa Mustafa ve Cem
Vakfı Dedesi Sadullah Hayrullah, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH-DPS) milletvekilleri
Ünal Tasim, Necmi Ali ve Ramadan Atalay şereflendirdiler.
Ayrıca etkinlikte HÖH partisinden birçok Kırcaali Meclis Üyesi, köy muhtarları, HÖH Gençlik
Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatın-

dan bir grup genç hazır bulundular. Konuklara ev sahipliğini
yerli Alevi yöneticileriyle birlikte
Gorna Krepost muhtarı Gülten
Mustafa yaptı.
Güney Bulgaristan Cem Vakfı
Dedesi Sadullah Hayrullah, Hıdır Baba hikâyesini ve mayeleri şöyle anlattı: “Hıdır Baba ve
onun gibi başka alevi ulemalar,
dervişler dördüncü asrın ortalarında Moğol istilası baskısından
kaçarak Horosan’dan kalkıp,
Anadolu’ya gelerek, o zamanki
Rum topraklarına yerleşiyorlar. Orada Hünkâr Hacı Bektaş
Veli’nin dergâhında yetişiyorlar
ve dini felsefesini yaymak üzere
Balkanlara yer yer dağılıyorlar.
Burada Roma ve Bizans İmparatorlukları ile mücadele yürüterek, yerli halka Aleviliği kabul ettirmeye çalışıyorlar. İktidarla yapılan savaşta şehit düşüyorlar.
Yedinci asırdan beri Aleviler bu

evliyaların ruhuna mayeler yaparlar. Onların mezarı başında
dua okurlar, önceki geceden ise
onların adına cem yaparlar. Türbeyi ziyaret edenler, “Esselamu
aleykum erenler, dünya malını
terk edenler, Hak Muhammed,
Ali yolunda şehit düşenler, biz
seni anmaya geldik, sen bizim
dualarımızı kabul et, ya erenler!”
şeklinde dua ederler. İsteyen
türbeye ekseriyette yeşil renkte olan hediye getirir ve merhumun karanlıkta yatmaması
için mum yakar. Cem evlerinde
Aleviler sazlarla nefes söylerler, dua okurlar, sema dönerler.
Ardından babaların ruhuna aş
yenilir, dem çekilir, sohbetler
kurulur. Alevilikte buna “lokma
yemek” denilir. En sonunda da
hayırsever insanların mayeye

bağış yaptığı hayvanlar, eşyalar, giysiler açık artırmayla satışa sunulur, bir sonraki maye
için para sağlanır”. Mayenin
Alevilerin felsefesini oluşturan
insanları bir araya toplayıp, kaynaştırmak amacıyla yapıldığını
öne sürdü.
Gorna Krepost köyünden 90
yaşındaki Aptulla Aptulla, “Ben
kendimi bildim bileli 1 Mayıs’ta
köyümüzde maye yapılır. Atalarımızdan nasıl adetler gördüysek, onları devam ettirmeye çalışıyoruz. Hatırlıyorum, bir sene
pirinç bulamadık, bulgurla yaptık pilav aşını. Mayeye yardımım
olsun diye bugün yapılan açık
artırmadan iki kuzu alacağım ve
Türkiye’den gelen iki oğlum ve
torunlarımla birlikte yiyeceğiz”
diye paylaştı.

Mleçino’da 1 Mayıs şenliği yapıldı
22 yıl aradan sonra Ardino’nun Mleçino köyünde geleneksel 1 Mayıs şenliği yapıldı. Etkinlik, yerel muhtarlığın, “Lüben Karavelov” Halk Toplum Merkezi’nin desteğiyle organize
edildi. Köy şenliğine etraf köylerden ve Türkiye’den birçok
vatandaş akın etti. Etkinliğe katılan halk, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat tarafından selamlandı.
Mleçino muhtarı Ulvi Üzeyir, bundan 22 yıl önce 1 Mayıs’ta
akrabaların ve dostların bir araya gelip, görüşmesinin gelenek olduğunu paylaştı. Yakın zamanda köye su teminatı

Türkiye bursları başvuruları başladı!
1. sayfadan devam
Türkiye’de eğitim alan öğrenciye geniş imkânlar sunuluyor.
Öğrenci, kazandığı burs ile
herhangi bir ücret ödemeden
üniversiteye kaydolabiliyor ve
üniversitelerin sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bununla
birlikte her ay belli bir miktarda
burs ücreti de öğrencinin hesabına yatırılıyor. Burs ücreti bir
öğrencinin Türkiye’de rahat bir
şekilde eğitimini devam ettirmesi ve sosyal imkânların tadını çıkarması için yeterli. Aynı
zamanda öğrencilere barınma
desteği de veriliyor.
Lisans öğrencileri standartları
yüksek öğrenci yurtlarında kalmakla birlikte, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine yurt veya
kendi imkânlarıyla tutacakları
ev için para yardımı yapılıyor.
Ayrıca kazandıkları bölüme
başlamadan önce alacakları
Türkçe dil eğitimi ile ülkelerinden Türkiye’ye gidiş dönüş
uçak bileti de burs kapsamında.
Burslar, bir yıla kadar Türkçe dil
öğrenimi ve hazırlık dahil aka-

demik lisans eğitimi süresince
veriliyor.
Türkiye Burslarına Kimler
Başvurabilir?
Türkiye Burslarına başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir ülkenin
vatandaşı olmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurunun yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle,
lisans burslarına başvuracak
adaylar için 21, yüksek lisans
programlarına başvuracak
adaylar için 30, uzmanlık ve
doktora programına başvuracak adaylar için 35 yaşından
gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Başvuruda öğrencilerin bildirdikleri akademik puan
türünde (lise diploma notu/lise
bitirme sınavı notu/üniversite
giriş sınavı puanı/uluslararası
sınav puanı veya diploma notu
belli değilse o döneme kadar
alınan genel not ortalaması vb.
akademik değerlendirme ölçütlerinden herhangi birinden) en
az % 60 düzeyinde puana sahip olmaları da diğer bir genel
şarttır.
Her bir burs programı için özel
başvuru şartları için: www.turki-

yeburslari.org ve www.trscholarships.org
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurularınızı internet adresinden veya yaşadığınız ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden yapabilirsiniz.
adresinden başvuru yapacak
olan adaylar istenen belgeleri
elektronik sisteme yükleyerek
başvurularını kolayca tamamlayabilir.
Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliklerine giderek
ya da posta yoluyla başvuru
yapacak adaylar ise gerekli
belgeleri başvuru bitiş tarihi
mesai bitimine kadar temsilciliklere ulaştırarak başvurularını
gerçekleştirir.
Başvuru Belgeleri Neler?
Lisan, yüksek lisans, doktora ve araştırma burslarına
başvurmak için farklı belgeler
istenmektedir. Her burs programı için gerekli belgelere www.
turkiyeburslari.org ve www.
trscholarships.org adreslerinden veya Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçilikleri ve konsolosluklarından ulaşabilirsiniz.

yapılmasına ilişkin projenin gerçekleştirilmeye başlanacağını
ve böylece su probleminin ortadan kaldırılacağının müjdesini
verdi.

Şenliğe katılanlar için küçük kapılarda oynanan futbol ve
satranç turnuvası düzenlendi. Yarışmalarda birinci olanlara
yerel muhtarlık tarafından sağlanan para ödülleri verildi. Halk
Toplum Merkezi’nde faaliyet sürdüren bir grup çocuk, kısa bir
program sundu. Şenlik köy merkezinde geç saatlere kadar
devam etti.
Güner ŞÜKRÜ
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Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri

Mestanlı İlahiyat Lisesi’nde Kutlu Doğum Etkinliği
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü tarafından ülke
çapında düzenlenen Kutlu
Doğum haftası çerçevesinde
Mestanlı’da düzenlenen etkinliğe 300 kişi katıldı.
Kırcaali Müftülüğü tarafından
düzenlenen etkinlik yeni inşa
edilen Mestanlı İlahiyat Lisesi
salonunda gerçekleşti. Misafirler arasında T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, Bulgaristan
Müslümanları Yüksek Şura
Başkanı Şabanali Ahmet, Mestanlı Belediye Başkanı Akif Akif,
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Haskovo ve Koşukavak
Müftüleri ve Türkiye’den misafirler yer aldılar. Başkonsolos
Ramis Şen toplantıda bir selamlama konuşması yaptı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-

ediyorum.”
Bu anlamlı günde Edirne İmam
Hatip Lisesi ve Mestanlı İlahiyat Lisesi arasında Edirne Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Nuri
Eken’nin katılımıyla bir kardeşlik
protokolü imzalandı.

Kırcaali’de Kutlu Doğum kutlaması

han Mehmet kutlamayla ilgili
gazetemize şunları söyledi,
“Kutlu Doğum Haftası etkinliği-

nin Mestanlı’da yeni inşa edilen
İlahiyat Lisesi salonunda yapmamızın bir sembolik anlamı

Koşukavak’ta Kutlu Doğum Etkinliği Düzenlendi
Peygamber’imizin dünyayı
teşrifleri olan 20 Nisan yani hicri
rabiülevvel ayının 12 gecesine

ramı şeklinde kutlamayı amaçlamış ve bu geleneği canlandırmayı başarmışlardır. Böylesi

tekabül eden geceyi Baş Müftülüğümüzün ve Bölge Müftülüklerimiz Türkiye Diyanet Vakfı
ile birlikte bir Kültür ve ilim bay-

bir düşünceyle de Peygamber
Efendimiz’in Doğum Günü’nü
içine alan haftayı Kutlu Doğum
haftası olarak ilan etmiştir. Ko-

şukavak Merkez Camisinde
27 Nisan Cuma günü Kutlu
Doğum Programı düzenlendi.
Programa birçok değerli misafirin katılmasıyla birlikte T. C. Din
işleri müşaviri Fikret Karaman,
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü
rektör yardımcısı Mustafa Kelebek, Razgrad ve Kırcaali Vaizleri meclis başkanları, Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet Kutlu
Doğum programına iştirak ettiler. Programın sonunda Belediye Başkanımızın hediye ettiği
Kurban iş adamlarımızın katkılarıyla pilav helva ve meşrubat
ayrıca hastanemizde bulunan
hastalarımız için ve yardıma
muhtaç olanlara hazırlanan
yemeklerden ikram edilmiştir.
Koşukavak Bölge Müftülüğü
Kutlu Doğumların devamını
birlik beraberlik ve kardeş gibi
yaşamamızı Yüce Allah tan niyaz eder.

ev sahipliğinde yapılan
toplantıya soydaşlarımı-

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyaya teşrifleri nedeniyle Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün ülke genelinde düzenlediği Kutlu Doğum Haftası
programları çerçevesinde Kırcaali Bölge Müftülüğü merkez
camide kutlu doğum programı düzenledi. “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın İslam Kardeşliği Eşliğinde
Kazandırdığı Ölçüler” başlığı altında gerçekleştirilen Kutlu
Doğum programına yaklaşık 500 Müslüman iştirak etti.
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in okuduğu duadan sonra,
başta cami imamı Erdinç Hayrulla olmak üzere Kutlu Doğum
mevlidi okundu. Erdinç Hayrulla, Peygamber Efendimizin anısına yazılan ağıt niteliğinde çok içli bir ilahi okudu.
Bu yıl Bulgaristan genelinde düzenlenen kutlu doğum programlarında ana konuşmacı olarak davet edilen Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Tefsir Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Dr. Saffet Bakırcı Kırcaali camisinde de bir vaaz verdi.
Dr. Saffet Bakırcı, cemaati selamlarken, Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye hicretini (göçünü) anımsatarak, “Ben
de birkaç günlüğüne de olsa Konya’dan hicret edip sizlere
geldim” dedi. Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verirken, Peygamber’in birçok sözlerini ve daha çok affa, tövbeyle
ilgili olan Hadis-i Şerifler aktardı. Dr. Saffet Bakırcı, Allahü
Teâlâ’nın tekrar edilmemesi şartıyla müminlerin en büyük
günahlarını dahi tövbe etmeleriyle af edeceği müjdesini verdiğini vurguladı.

Kırcaali Haber

Velingrad’ta Kutlu Doğum Programı Düzenlendi
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından Kutlu Doğum haftası
münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Pazarcık Müftülüğü 22
Nisan 2012 Pazar günü
Velingrad Kültür Evi’nde
bir toplantı düzenledi.
‘’Kardeşlik ve Barış’’ temasının ele alındığı toplantıya T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen ve
Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı başta olmak üzere
yetkililer iştirak ederek,
konuşmalar yapmıştır.
Pazarcık Müftülüğünün

var. Bu hayırlı etkinlikle yeni
okul binamıza hayırlı olsun demek istedik. İnşallah yeni öğretim yılında artık öğrencilerimiz
bu güzel okulda eğitim görmeye başlayacaklar. Etkirliğimize
katılan tüm misafirlere teşekkür

zın büyük ilgi göstermiştir.

Dr. Bakırcı, Müslümanların iyi amellerini ve kötü amellerini
içeren iki liste yapmalarını ve her gün bu listeleri takip ederek
kendilerini Cennet’e götürecek amelleri artırmayı hedef almalarını tavsiye etti. Saffet Hoca, Konya’daki Müslümanların
yaşam tarzına değinerek sohbetine son verdi.
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, caminin minberinden cemaate okuduğu cuma hutbesinde Peygamber Efendimizin
İslam kardeşliği öğretisini ele aldı. Peygamberlik dönemi
öncesi güvenilir bir kişi olduğu için Hz. Muhammed’e Emin
lakabı verildiğini ve bundan dolayı hemşerilerinin kendisine
“Muhammedü’l Emin” diye hitap ettiklerine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda, Allah Teâlâ Kuran’da Müminlerin ancak kardeş olduklarını, birbirilerine yumuşak ve merhametli
olduklarını, birbirilerinin gıybetlerini etmediklerini, dargın olan
müminleri barıştırdıklarını, isarda (kardeşlerinin nefislerini
kendilerine tercih ettiklerini) bulunduklarını ifade eder. Bir
hadiste belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz’in, ‘İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi (Müslüman kardeşleri olarak) sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız’ diye
buyurduğu sözlerinin altını çizdi.
Kırcaali Bölge Müftülüğü, bu yıl Kırcaali’den önce Kirkovo
camisinde ve resmi olarak da Mestanlı İlahiyat Lisesi’nde
düzenlenen kutlu doğum programları gerçekleştirdi.
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Filibe’de City Hotel’in Açılışı Yapıldı
Atek Makina tarafından
Filibe’de yaptırılan Cit y
Hotel’in açılışı Büyükelçi İsmail Aramaz ve Başkonsolos
Ramis Şen’in katıldığı törenle
27 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi.
Açılış törenine Filibe’yi ziyaret etmekte olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Enver
Duran ve beraberindeki heyet
de iştirak etti.
Meriç Nehri’nin yakınındaki
bir yerleşim bölgesinde faaliyet gösteren City Hotel Plovdiv, Uluslararası Filibe Fuarı’na
ve şehir merkezine arabayla 5
dakikalık mesafededir. Tesiste spor salonu, özel otopark

verengi tonlarında dekore
edilmiştir. İç mekânlarda yumuşak halılar ve ahşap mobilyalar göze çarpmaktadır. Her
odada LCD ekran TV, klima
ve içinde duş ile saç kurutma makinesi bulunan bir özel
banyo mevcuttur. Bazı odalarda balkon da vardır.
Hotel City’nin spa merkezinde ek ücret karşılığında çeşitli
masaj ve sağlıklı yaşam uygulamaları da sunulmaktadır.
Bulgar ve Türk yemekleri servis edilen alakart bir restoran

ve Wi-Fi erişiminden ücretsiz
yararlanabilir.

ve bir lobi bar bulunmaktadır.
Üç dilde SABAH gazetesini
ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Ayrıca, akşamları piyano
barda canlı müzik eşliğinde
yorgunluk atabilirsiniz.
Filibe Antik Tiyatrosu’na ev
sahipliği yapan Eski Kent bölgesinin yanı sıra otobüs veya
tren istasyonuna da araba
veya taksiyle 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Filibe Havaalanı
ve Baçkovo Manastırı arabayla 30 dakikalık mesafededir.
Kırcaali Haber

Otelin tüm birimleri modern
tarzda dizayn edilmiş ve kah-

Krumovgrad’ın yeni otogarı hizmete açıldı
Krumovgrad /Koşukavak/ kasabasında yeni kurulan otogar
hizmete açıldı. Düzenlenen
açılış töreninde folklor ekipleri
halk oyunları gösterisi sundular. Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet açılış kurdelesini kesti.
Açılışa gelen yüzlerce vatandaşı selamlama konuşmasında
Sayın Mehmet, otogar bir kasabanın en önemli yerlerden biri
olduğunu kaydederek, “Kasaba
sakinleri ve misafirleri buradan
hareket edip, ilk buraya geliyorlar” dedi. Folklor ekibinde yer
alan kızlara ve etkinliğe gelen
çok sayıda gençlere hitaben,
“Sizlere yolculuk yapmanızı,
fakat tekrar buraya, yakınlarınızın ve dostlarınızın yanına
dönmelerinizi diliyorum!” diye
konuştu.
Krumovgrad’ta yeni bir otogar
kurulması Belediyenin 20072013 Gelişimi Planında öngörülmüştür. Belediye projenin
gerçekleştirilmesi için 700 000
leva yatırım yapmış ve onlardan 500 000 levası bankadan

kredi alınmıştır. Otogar, Savunma Bakanlığı’nın Belediye’ye
bağışladığı ve eski kışlaların
yerinde bulunuyor ve kasaba
merkezine yakın.

cuklu annelere ayrılan bir oda
ve büfeler bulunmaktadır. Klima
ve ısı tesisatı mevcut. Yolcuları
bilgilendirme amacıyla seslendirme sistemi monte edilmiştir.

Otogarın projesi Mimar Doç.
Veselin Donçev başkanlığındaki bir ekip tarafından tasarlanmıştır. Binada bilet satış, bilgi
işlem ve bagaj gişelerinden
başka, bekleme salonu, otobüs
şirketlerine ayrılan ofisler, ço-

Otogarı, ihaleyi kazanan yerel
”Dural” şirketi inşa etmiştir.
Krumovgrad’ın yeni otogarı
turistlere kaliteli hizmet sağlamakla beraber, yolculara bilgilendirme ve rahat yolculuk
sunacak.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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