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Osmanlı Camileri Bursa Büyükşehir İle Hayat Buldu
Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi öncülüğünde 
hayırsever işadamları 
tarafından restore edi-
len Bulgaristan´daki 
Osmanlı döneminden 
kalma 4 cami törenlerle 
ibadete açıldı.
Bursa Büyükşehir Bele-

diyesi öncülüğünde Bur-
salı hayırsever işadam-
ları tarafından restore 
edilen Bulgaristan´daki 
Osmanlı dönemine ait 
Kırcaali´deki Yoğurt-
çular Köyü, Rudozen 
Bölgesi´ndeki Çepent-
si, Varna´daki Sonave 

(Sandıklı Köyü) ve Slo-
veykova (Damlalık) ca-
mileri, törenle hizmete 
açıldı.
Camilerin açılış tören-

lerinde konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşe-
hir Belediyesi ve Bursa 
olarak Balkan ülkelerin-
de restorasyon ve dü-
zenleme çalışmalarıyla 
Osmanlı’ya uzanan ta-
rihi ve kültürel mirasın 
geleceğe taşındığını 
söyleyerek, “Bölgeye 
yaptığımız yatırımlar 
nedeniyle Bursa, Tür-

kiye ile Balkanlar ara-
sında köprü oldu. Eski 
dönemlerin aksine, artık 
tüm gittiğimiz toplantılar-
da sadece Türk bayrağı 
açılır oldu. Balkanlar ı́n 
her köşesinde, çok bü-

yük bir Bursa ve Türki-
ye sevgisi oluştu” dedi. 
Bursa´nın Balkanlar´da 
birçok iz bıraktığını dile 
getiren Başkan Altepe, 
“Balkanlar bizim bir par-
çamız. Burada Bursa´nın 

tüm renkleri var. Burada 
kendimizi bir yabancı 
gibi hissetmiyoruz. Bu-
rada Osmanlı dönemin-
den kalma birçok anıtsal 
yapı var. Bu yapıların 
çoğu yok olmuş ya da 

harabe durumdaydı. 
Şimdi tek tek ayağa kal-
dırmanın gayretindeyiz” 
diye konuştu.
“DOSTLUK VE KAR-

DEŞLİK İÇİN BURA-
DAYIZ"
Eserlerin restorasyo-

nuna destek veren işa-
damı Celal Sönmez´e 
teşekkür eden Başkan 
Altepe, "Bizler, birlikte 
güldük birlikte üzüldük. 
Balkanlar´daki Türk 
kardeşlerimizin mut-
luluğu için elimizden 
gelen gayreti gösteriyo-
ruz. Onlarla birlikte ol-
duğumuzu göstermek, 
dostluk ve kardeşlik 
için buradayız. Allah 
bu beraberliğimizi daim 
kılsın. Her zaman yanı-
nızdayız. Sadece Bursa, 
Balkanlar´a yeter. Bursa 
sayesinde artık Balkan-

Devamı 5’de

Hoşgeldin Kutlu Misafir, Hoşgeldin 
Kur’an Ayı, Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan
Muhterem din kardeş-

lerim,
“Evveli Rahmet, ortası 

mağfiret, son on günü ce-
hennemden azat vesilesi 
olan”, iki aydan bu yana 
sabırla beklediğimiz ve 
nail olma adına “Allah’ım 
Recep ve Şabanı bize 
mübarek kıldığın gibi 
bizleri Ramazan’a ulaş-
tır” diyerek dua ettiği-
miz,  Kutlu Misafir  “Şehri 
Ramazan”ı idrak etmek 
üzereyiz.  Mevlam sıhhat 
ve afiyetle, hayırlı, feyizli 
ve verimli bir Ramazan 
geçirmeyi cümlemize na-
sip eylesin.

Kardeşlerim,
Ramazan, bireysel ma-

nada bir okuldur. Nefsi-

mizi ve irademizi eğiten,  
tevazuyu  telkin eden, 
nefsi cilalayan, ruha zin-
delik, nezaket ve ince-

liği kazandıran bir okul! 
Toplumsal manada ise, 
eğitimin yansıması ola-
rak Yardımlaşma ve da-
yanışmanın ehemmiyetini 

mülahaza ederiz!
On bir ayın sultanı Ra-

mazan ayı, sultanlara 
yakışır bir eda ile adeta  
teşrif ediyor. İki ay önce-
sinden Recep ayının idra-
kiyle konuşulmaya başla-
yan ramazan, mübarek 
gecelerde daha derin bir 
yoğunluk kazanıyor, ve 
diğer bütün aylara örnek 
teşkil etmesi hasebiyle 
de kendisine bu vasıf ve-
rilmiş oluyor. 

Ramazan deyince akla 
önce, İslam’ın beş temel 
esasından biri olan  Oruç  
gelir. Kutsi bir hadiste 
ifade edilen “Kullarımın 
yaptığı bütün ibadetler 
kendileri içindir, oruç 
müstesna. O benim için-

dir ve mükafatını bizzat 
ben vereceğim”. Ve Pey-
gamberimizin mükafa-
tıyla alakalı buyurduğu“ 
Kim Ramazan orucunu 
Allah’a inanarak ve  mü-
kafatını  bekleyerek tu-
tarsa geçmiş günahları 
af olunur”. 

Oruç mümini adete me-
lekleştirir!  Allah’ın rızası 
adına, Sahur saatinden, 
iftar saatine kadar ina-
nanlar, nefislerini frenler-
ler, yemeden – içmeden 
ve fiili birliktelikten kendi-
lerini dur ederler ve böy-
lelikle fakrü zaruret içinde 
hayat sürenlerin hallerini 
anlarlar ve rakipleşen 
kalpleri neticesinde, ga-

Devamı 5’de
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Bulgarlar ve Türkler 
arasında ilk yardım ve 
diyalog 1920’nin başla-
rında Trakya’da yaşar. 
Bulgaristan’daki Askeri 
komisyonda görevli İngiliz 
temsilcisine göre 22 Mart 
1920’de bir miktar silah, 
Kemalist ihtilalcilere ve-
rilmek üzere Türkiye’ye 
sevk edilmiştir. Bu olayı 
işbirliği ve diyalogun ilk 
başlangıcı olarak kabul 
etmek ne kadar doğrudur 
bilinmez. Çünkü böyle bir 
silah sevkıyatı, en azın-
dan öncesinde, çeteler 
boyutunda bir işbirliğinin 
varlığını gerektirmektedir. 
Doğal olarak işbirliğinin 
geçmişinin biraz daha ön-
ceye gitme olasılığı var-
dır. Ancak Türk - Bulgar 
ilişkilerinde yeni bir döne-
min başlangıcı olarak 23 
Nisan 1920’yi kabul et-
mek çok daha doğru ola-
caktır. Çünkü TBMM’nin 
açılışı ve Ankara’da yeni 
bir hükümetin varlığı her 
anlamda değişimin de ha-
bercisidir.

TBMM Hükümeti kurulur 
kurulmaz haklı davasını 
ve mücadelesini dünyaya 
duyurmak için harekete 
geçer. Konuyla ilgili olarak 
pek çok ülkeye kurumlara 
mektuplar yazar. 30 Nisan 
1920’de Bulgaristan Baş-
bakanı Stamboliyski’ye 
Mustafa Kemal imzasıyla 
gönderilen mektup iki ülke 
arasında yeni bir dönemin 
başlangıcı olur. Bulgar ya-
zar Stefan Velikov’a göre 
mektubun amacı sadece 
Türk milletinin girişmiş ol-
duğu anti-emperyalist sa-
vaşın gereğini anlatmak 
değildi. Aynı zamanda 
Stamboliyski Hükümeti ile 
diplomatik ilişkilerin tekrar 
kurulması isteğiydi. 

“Asıl maksadımız, mem-
leketi parçalanmaktan kur-
tarmak ve istiklâlini sağla-
maktır. İngiltere ve onunla 
işbirliği yapan Fransa bu 
gayemizin gerçekleşme-
sine engel olmaktadırlar. 
Bulgarlar da, bu devlet-
lerden şikâyetçidirler. Bu 
iki devletin himayesini 
gören Rumlara karşı gi-
rişecekleri hareketlerde 

başarılı olmalarını isteriz. 
Bu bakımdan, Bulgarlarla 
ilişki kurulması ve devam 
ettirilmesi uygundur. Yal-
nız, Bulgaristan’ın Beyaz 
Ruslarla birleşmesi işimi-
ze gelmez.”

Mustafa Kemal Atatürk
San Remo Konferansı 

kararlarının belli olması 
TBMM hükümetinin ku-
rulması hem Bulgarları 
hem de Trakya’daki Türk 
Milli hareketini tetikler. İki 
taraf da zaman geçirme-
den bir araya gelir. Mayıs 
ayının ilk günlerinde Cafer 
Tayyar Paşa ile Yarbay 
Baha Bey Karaağaç’ta 
aynı zamanda okul mü-
fettişi olan çeteci Naçev 
ile buluşurlar. Onunla 
karşılıklı işbirliği ve yar-
dımların şekli ile koşulla-
rını görüşürler. Bu arada 
yine Bulgar çetecilerden 
Abaciev ve arkadaşları,1. 
Kolordu ile Trakya Paşaeli 
Cemiyeti’nin çalışmalarını 
yerinde görmek amacıyla 
Edirne’ye gelirler ve bura-
da 1 ay kadar da misafir 
edilirler. 

Trakya’da da Yunan 
saldırısı an meselesidir. 
Doğal olarak boşa geçi-
rilecek bir tek dakika bile 
yoktur. Karaağaç görüş-
mesinden az bir zaman 
sonra Cafer Tayyar Paşa 
ve heyeti ile Bulgarlar bu 
kez Kırklareli’nin Dereköy 
bölgesinde bir araya ge-
lirler. 10 Mayıs 1920’de 
gerçekleşen ve Trakya 
Paşaeli Cemiyeti mer-
kez yönetiminden Şakir 
Kesebir’in de bulunduğu 
heyette talepler ve işbir-
liği koşulları bir kez daha 
masaya yatırılır. Olası bir 
Yunan saldırısı karşısın-
da Bulgarların ne tür yar-
dımda bulunabileceği ko-
nuşulur. Ancak somut ve 
olumlu bir yanıt alınamaz. 
Görüşmelerden anlaşılan 
odur ki, Bulgarlar Türkler-
le işbirliğine evet demek-
te ancak bunu, daha çok 
manevi yardım ve gerekli 
halde Bulgaristan’a sığın-
maya izin vermekle sınırlı 
tutmak istemektedirler. 
Şakir Kesebir, 6 Haziran 
1920’de başlattığı ve bir 
süre kaldığı Bulgaristan 
ziyaretinden de benzer 
izlenimlerle döner. 

Türklerle Bulgarlar ara-
sında yardımın içeriği 
ve koşullarının görüşül-
düğü bir dönemde Batı 
Trakya’da önemli bir ge-
lişme yaşanır. Yunanlılar 
14 Mayıs 1920’de Mütte-
fikler Arası Garbi Trakya 
Hükümeti’nin yerini almak 
üzere bölgenin tamamını 
işgal etmeye başlar. An-
cak Yunan ordusu Gümül-
cine önlerinde bir sürpriz-

le karşılaşır. Yüzbaşı Fuat 
Balkan’ın müfrezesi işgale 
ateşle karşılık verir. Böy-
le bir silahlı direniş bek-
lemeyen Yunan ordusu 
şaşkındır. O kadar şaş-
kındır ki, korkudan, Doğu 
Trakya’ya yönelik saldı-
rısını bile iki ay erteler. 
Çatışmayı gerçekleştiren 
müfreze zaman geçirme-
den Bulgaristan’daki Bek-
taşlar yani Kamenets kö-
yüne çekilir. Bundan böy-
le bu köy, Batı Trakya’yı 
işgal eden Yunan ordu-
suna karşı gerçekleştiri-

len saldırıların ana üssü 
olacaktır. 

Batı Trakya’daki Türk-
Bulgar dayanışması sa-
dece çetelerin işbirliği ve 
silahlı direnişiyle sınırlı 
kalmaz. Bu konuda siya-
si alanda da önemli bir 
girişimde bulunulur. Batı 
Trakya’da Yunan işgalini 
yaşandığı günlerde 25 
Mayıs 1920’de Hemetli’de 
kendi hükümetlerini ha-
yata geçirirler. Peştereli 
Tevfik’in başkanlığında, 
Vangel Yorgiev (Georgiev) 
ile Doktor Açkov adında 
iki Bulgarın da görev al-
dığı “Batı Trakya Müstakil 
Hükümeti”ni kurarlar.

Türk - Bulgar ilişkileri, 
Yunanistan’ın bölgede-
ki etkinliğinin artmasına 
paralel olarak her geçen 
gün güçlenir. Bu konuda 
özellikle 25 Temmuz 1920 
tarihinin çok önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Çün-
kü o gün, binlerce sivil ve 
asker, çok sayıda Türk, 
Doğu Trakya’dan sınırı 
geçerek Bulgaristan’a sı-
ğınmak zorunda kalmıştır. 

Peki, ama neden? İster-
seniz konunun önce bu 
boyutunu anlatalım. 

Yunan ordusu, Batı 
Trakya’nın işgali tamam-
lamış ve artık gözlerini 
Doğu Trakya’ya dikmiştir. 
Bir tarafta gurur ve mut-
luluk bir tarafta ise korku, 
heyecan ve tedirginlik… 
Mutlu ve gururludur çün-
kü Batı Trakya nihayet 
Yunan toprağı olmuştur. 
Korku, heyecan ve tedir-
ginlik doruktadır, çünkü 
önünde Doğu Trakya ve 
İstanbul vardır. Atina tem-

kinlidir. Küçük de olsa bile 
herhangi bir aksiliğe yer 
vermemek, olası bir askeri 
başarısızlığı yaşamamak 
için Doğu Trakya’ya yö-
nelik saldırı için 2 ay bek-
ler. Harekete, ancak Batı 
Anadolu’da biraz yol al-
dıktan ve İzmir’deki birlik-
lerin bir kısmını Trakya’ya 
sevk ettikten sonra geçer. 
Araştırmacı-yazar Ayhan 
Tunca bu konuda şunları 
söylemektedir:

“20 Temmuz 1920’de 
i lk Yunan çıkarması 
Tekirdağ’dan ve Marma-
ra Ereğlisi’nden başlıyor, 
5 günde Edirne’ye ula-
şıyorlar 25 Temmuzda 
Edirne’ye ulaşıyorlar çok-
ta hızlı geliyorlar ve bir di-
renişte söz konusu değil. 
Çünkü Trakya insanı bez-
gindir zira işte o günden 7 
yıl önce çok ağır bir Bal-
kan Savaşı yaşamıştır. 
1913 de büyük bir kıyım 
yaşamıştır. Ama bitme-
miştir, hemen arkadan 
Çanakkale, hemen arka-
dan Birinci Dünya Sava-
şı günleri ve Edirne de 

hareket yok. Edirne köy-
lerinde elle tutulur erkek 
bulmak imkânsız. Fakirlik, 
bezginlik var. Dolayısıyla 
böyle bir psikoloji içeri-
sinde direniş beklemekte 
çok mümkün değil.”

Yrd. Doç. Dr. Türkan 
Doğruöz Dingi loğ lu, 
Trakya’nın işgali ve direniş 
ile ilgili olarak şunları söy-
lemektedir: “Trakya’nın 5 
gün gibi kısa bir süre içe-
risinde Yunanlılar tarafın-
dan işgalinde bi ana mad-
deler halinde çıkarırsak 
hep ortaya sunulan şudur. 

Trakya’nın coğrafi 
konumu üzerinde 
çok durulmuştur. 
Dar bi alandır. 
Çarpışılması zor-
dur. Birinci Kolor-
du komutanlığı-
na atanan Albay 
Muhittin Bey de 
yeterince görevini 
yapamıyor. Cafer 
Tayyar Bey gibi 
ordu üzerinde et-
kili olamayacaktır. 
Ve şey var kolor-
dunun gerekli araç 
ve gereçlerinden 
yoksunluğu etken 
olarak gösteriliyor. 
Yunanlıların uçak-
larla Trakya böl-
gesine havadan 
attıkları bir takım 
bildiriler var. Bu 
bildirilerde öyle 
bildiriler ki her şe-
yin olup bittiği ya-
zılıyor. Kısacası 
Anadolu da sava-
şın kaybedildiği 
Trakya’da hiçbir 
şeyin yapılmama-

sı gerektiği bunlardan 
bahsediliyor ve tabii bun-
ları okuyan halk o günün 
koşullarını düşünecek 
olursak çok üzgün bir du-
rumda ve çaresiz olarak 
görünüyor. 

”Yrd. Doç. Dr. Zülal KE-
LEŞ ise bu konuda şunla-
rı söylemektedir: “Birinci 
Kolordu Komutanı Cafer 
Tayyar Paşanın 20 Nisan 
1920 İstanbul’a gitmesi 
yine Trakya’daki milli mü-
cadelenin başarısız olma-
sını sağlayan etkenlerden 
biri olarak gözükmektedir. 
Zira onun İstanbul’a git-
mesiyle milli mücadeleye 
karşı olan mülki ve askeri 
bazı memurlar görevleri-
ne dönmüşler. Ve İstanbul 
la olan telgraf hattı açıl-
mış gazeteler üzerine ko-
nulan sansür kaldırılmış. 
Dolayısı ile İstanbul etkisi 
bundan sonra daha fazla 
hissedilmeye başlamıştır.” 
Bilhassa gazetelerde ya-
yınlanan fetvalar beyan-
nameler bildiriler Trakya 
halkının silah altına alın-
masında büyük bir engel 

teşkil etmiştir. İstanbul’un 
padişahın bu mücadele-
nin karşısında olduğu 
düşüncesi halkı olumsuz 
anlamda etkilemiştir.”
Evet, 20 Temmuz’da 

1920’de Tekirdağ’dan 
başlayan Yunan işgali 
savunmada yaşanan as-
keri, siyasi, sosyal birçok 
yanlışlık nedeniyle kısa 
sürede amacına ulaşır. 
Trakyalılar için, özellikle 
de Trakya Paşaeli taraf-
tarları ve silahlı direniş 
yanlıları için asıl sıkıntı 
bundan sonra başlar. On 
binlercesi Trakya’yı terk 
eder. Peki, ama neden? 
Prof. Dr. Yusuf ARINAY’a 
göre bunun nedeni, Yu-
nan ordusunun işgal 
sonrasında yaptığı bas-
kı, zulüm ve işkencedir. 
Araştırmacı-yazar Ali 
Aslan bu konuda, “Edir-
ne, Şarköy, Çerkesköy, 
Saray, Muratlı, Uzunköp-
rü, Keşan, tüm Trakya’da, 
Yunanistan neresini işgal 
etmişse, nerede askerleri 
varsa bunu böyle fanatik 
olarak ta söylemiyorum, 
çok ciddi işkenceleri var. 
Yani işkence var, dayak 
var, falaka var, tecavüz 
var, gasp var, öldürme 
var, bunları öykü olarak 
değil yani emniyet mü-
dürlerinin emniyetlerin 
hatta Fransız ve İtalyan, 
İngiliz subaylarının im-
zaladığı raporlarda var. 
Trakya 1920 ne diyelim 
Mayıs itibariyle 1922’nin 
Ekimine kadar veya işte 
kasımına kadar çok ciddi 
bir baskı altında oluyor.” 
demektedir.
Evet, yaşanan baskı ve 

zulüm, insanları canın-
dan bezdirir. Bu neden-
le, başta Trakya Paşaeli 
yöneticileri ve askerler 
olmak üzere on binlerce-
si Trakya’yı, doğdukları 
toprakları bırakıp gitmek 
zorunda kalır. Çünkü 
Trakya, bir Anadolu de-
ğildir, derinliği yoktur. 
Batıdan ve içer iden 
düşman ordusuyla çev-
rilidir. Doğudan da işgal 
altındaki boğazlar nede-
niyle düşman tarafından 
kuşatılmış durumdadır. 
Yapılacak tek şey, özel-
likle böyle bir bozgundan 
sonra en azından geçici 
olarak geri çekilmektir. 
Öyle de olur. Trakya Pa-
şaeli yönetimi, askerler 
ve silahlı direniş yanlısı 
onbinler yeniden topar-
lanmak ve örgütlenmek 
amacıyla Bulgaristan’a 
sığınır. 
Devamı gelecek sayıda

Mustafa Kemal ATATÜRK

Geçen sayıdan devam
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Türküler Diyarı Rodoplar, Türkü Doğuramıyor
Geçmiş yıllara dönün-

ce dağlının aşk ve sevgi 
dolu türkü ve manileri-
nin saymakla bitmediği-
ni görürüz.

Türküler imiz sevinç 
dolu, keder dolu, hoşgö-
rü dolu.   Ay yüzlü, güneş 
gözlü dilber gibi güzeldir 
onlar. Yıllar yılı kalbimizi 
coşturan,  gözlerimizi ya-
şartan olayları nağmelere 
dökerek kimi sevinç, kimi 
hüzünle söyleriz. Hele 
hele de Rodoplarda her 
olay bir türkü olur hemen 
söylenirdi yıllarca. Dağlı 
türküyle yatar, türküyle 
kalkardı. Sesiyle söyleye-
mediğini ıslıkla söylerdi. 
Gün oldu cepheye gittik, 
arkamızda ana, baba,  eş, 
oğul, uşak, yakınlarımızı 
bırakarak. Yemen çölle-
rinde savaştık.

“Orası Muştur, yolu 
yokuştur

Giden gelmiyor acep 
ne iştir?”

Diye düşünüp durduk. 
Sonra  “Çanakkale için-
de vurdular beni“, diye 
fısıldayarak şehit düştük. 
Nicelerimiz kaldı savaş 
alanlarında. Çocuklar:

“Anne benim babam 
yok mu?

Nerde kaldı gelmedi
Hep çocuklar güldü 

ama
Benim yüzüm gülme-

di“
Sorularını yönelttiler an-

nelerine hıçkırarak.
Yıl oldu yüzümüz gül-

dü. İnşaat alanları açıl-
dı. “Türlü madenleri var, 
Madan’da kazılırlar”    tür-
küsü döküldü dilimizden. 
Yeni Şehirler kurduk ve 
hemen:

“Rodpların güzeli
Rudozem’dir dilberi .”
Dedik. Tarım kooperatif-

lerinde: 
“Sarı altın tütün topla-

nırken gel.
 Arda boyuna gel .“
Türküsü düşmedi dili-

mizden yıllarca. Suni ba-
rajlar kurup Arda sularını 
gemledik ve acele:

 “Gün doğdu, bulut 
geldi ayın önüne,

Yazoviri kurduka su-
yun önüne.”

Nağmeleri fısıldadı du-
daklarımız.

Panayırlar düzenlenir, 
insan seli akar, çağlayan 
dereler gibi alanlara.

Eğlenir herkes yediden 
yetmişe ve içlerinden biri 
tutturur hemen:

“Yağbasan panayırın-
da güreş havası,

Diğerlerini tekrarlıyor 
özenerek,

Mümün Ali mehterin 

gırnatası.”
Diye bir türkü.
Rodoplar’ın taşı, dikeni, 

karaçalısı Dağlının gülü, 
bahçesidir, canı, canci-
ğeridir.

 “Ardino’nun eğri büğ-
rü yolları,

Bahçesinde zambakla-
rı gülleri.

Sabah sabah eser ba-

har yelleri.
Küçük şehrin kalbimiz-

de yeri var.“

 “Ey Kırcaali güzel şe-
hir, dilber şehir.

Onbeşinde bir kız gibi 
uykusuz duran şehir .”

“Cebelli kız, ince belli 
kız“

Türküleriyle ifade etmi-
şizdir bu topraklara bağ-
lılığımızı.

Kınalı elli Selime’yi dal-
galar aldı tan yeri ağrır-
ken... O günün bitimine 

doğru “ Ardalar aldıya,  
gelinlik kızı “, diye bir tür-
kü çınladı kulaklara ve 
söylenir bugüne bugün. 
Yusuf’un kayığı deryala-
ra karıştı, sürüler sayaya 
dönerken. “ Arda ile Kır-
caali arası “ ağıtın yaktık 
hiç beklemeden.

Gurbet türküleri de say-
makla bitmez. Rodoplu 

dünden bugüne zaten 
gurbetçidir. Yabancı ilde, 
yolda, belde türkü düş-
mez dilinden. Garibandır 
o. Mektup yazar yazar da 
sonunu:

 “Mektup yazdım ace-
le,

Al koynuna hecele.
Mektup benim veki-

lim.
Yaz da yolla acele!“
Mısraları ile noktalar. 

Çok geçmeden yanıt alır 
sevgilisinden, aşkından “ 
Sütler kaymak tutar tut-
maz ordayım “, diye.

Daha neler, neler var. 
Saydıklarımız az. Saya-
madıklarımız çok. Asırlık 
dağları inleten türküler, 
maniler, ağıtlar, ninniler 
ne kağıda sığar, ne kalem 
yeter...

Şimdi susuyoruz. Hem-
de çeyrek asırdan beri.  
Sesimiz kısıldı, boğazımız 
kurudu. Yıllar yılı başımı-
za çöken kara, simsiyah 
bulutları, baharımızın, 
yazımızın karakışa dönü-
şünü gönlümüze gömdük, 
türkülere dökemedik.  Ne-
şemizi, sevincimizi şakrak 
sesimizle söyleyemiyoruz, 
nağmelere dökemiyoruz. 
Neden ?!...

Belki dağ köylerinde bir 
zamanki türkü kaynakları 
azaldı. Toplanıp yapa-
cak işimiz yokluğundan 
meciler tertiplenemiyor. 
Kına geceleri eski usulce 
yapılmıyor. Yedi kızlar aşı 
gecelerinin yerini, disko-
tekler aldı. Kızlar toplanıp, 
beraberce çeyiz yapmıyor 
artık. Düğünlerimizin ter-
tibi değişti.  Bayramları-
mız, seyranlarımız coştu-
rup kalbimizi hoplatmıyor 
eskisi gibi.  Türküleri biz 
değil, sanatçılar söylüyor. 
Bize yalnız göbek atması 
düşüyor. Köyleri birbirine 
bağlayan patikalarda in-
san seli kısıtlı. Nede olsa 
bizler hep buradayız daha 
ve buralarda da olacağız. 
Bizi etkileyen, gönlümü-
zü okşayan, üzen olay-
lar bugün de az değil. 
Geçim derdi çoklarımızı, 
batıya, yabancı diyarlara 
aşırdı. Bu ayrılıklar az mı 
aile bozdu? Sarışın batı 
hanımları az mı canlar 
yaktı. Oralarda, trafik, iş 

kazalarında  eş, kardeş, 
çocuklarımız  hayatlarını 
yitirmedi mi ? Oralardan 
kucak dolusu parayla 
dönüp, buralarda mutlu 
olanlar, iş kuranlar yok 
mu ? Onları nağmele-
re dökelim dedelerimiz, 
ninelerimiz, annelerimiz 
babalarımız, bacılarımız 
misali. Kendi türküleri-
mizi, kendimiz yaratıp, 
kendi ağzımızla söyleyip 
inletelim dağı taşı. Terzi 
atölyelerini, iş yerimizi, 
evimizi türkü kaynakları 
yapalım. Çocuklarımızı 
kendi ninnilerimizle avu-
talım, televizyon prog-
ramları yerine. Aramız-
dan türeyen türkülerle 
gülüp, ağlayalım, beniliği-
mizi, kendimizi, kendi öz 
türkülerimizde görelim. 
Diskoteklerde, barlarda, 
başka eğlence yerlerinde 
çalınan yabancı müzikle 
aldatmayalım ruhumuzu. 
Bize has olan türküleri 
söyleyerek kuşaktan ku-
şağa devredelim, sanat 
kolektiflerinin repertuar-
larını zenginleştirelim ve 
en önemlisi de bu günkü 
yaşantımızı türküler va-
sıtasıyla miras bırakalım 
genç kuşaklara, gelecek 
nesillere. Ruhsal düşkün-
lükten kurtaralım kendi-
mizi. Gaflet uykusundan 
uyanalım. İyimser olup, 
açık alınla öz yaşamımı-
za yakışır biçimde, Türk-
çemiz gibi ahenkli türkü-
ler doğuralım, yanık aşk 
manileri üretelim, Türklü-
ğümüzü yüceltelim.  Kısır 
kalmayalım türkülere...

Mustafa BAYRAMALİ

Yeni kitap: “KÜSTENDİL TRENİ”Mehmet Alev Koca-
mustafa 1943’te Kırca-
ali ilinin Samovila (Ta-
laşmandere) köyünde 
doğdu. İlköğrenimini 
kendi ve komşu köy-
lerde tamamladıktan 
sonra, Kırcaali Öğret-
men Okulu’ndan mezun 
oldu. Bu arada Türkçe 
yayınlanan yerel ve 
başkent basınında ya-
zıları yayınlandı. Birkaç 
yıl köy okullarında öğ-
retmenlik, askerlik bor-
cunu da ödedi. Sofya 
Üniversitesi nezdindeki 
Türk Filolojisi’ne yazıldı. 
Sofya Radyosu, Türkçe 
Yayınlar Bölümü’nde 
sanat çalışmalarına 
katıldı. „Yeni Işık” ga-
zetesinde ilk öyküsü 
basıldı. Üç yıl aynı ga-
zetenin “Dış Haberler” 
şubesinde tercümanlık 

yaptı.
Bundan sonraki dö-

nemde Kırcaali  ve 
yöresinde toplum işle-
rinde görev aldı. Yazı 
çalışmalarına da ara 
vermedi. Yine aynı ga-
zetede bir öyküsü dere-
ce kazandı.
Bulgaristan Türklerinin 

topyekun göçe itildikle-
ri 1989’da ağır günler 
yaşadı. Bu göç dramı-
nı günü gününe kitap-
laştırdı. Osmanlı- Rus 
Savaşı (1877-78)’den 
sonra her on, on beş 
yılda bir kitlesel göçe 
zorlanan Balkan Türk-
lerinin yaşamında ilk 
kez “Dalga Dalga Göç” 
başlığı ile bir belgesel 
hicret eseri doğacaktı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
değişik yerlerinde Türk-

çe öğretmenliği ile yanı 
sıra, yazı çalışmalarını 

da sürdürdü.
1998 yılında Bursa, 

Balkan Göçmenleri 
Federasyonu’nun ya-
yınladığı” Balkanlar’da 
Türk Kültürü” dergisinin 
yayın yönetmenliğini 
üstlenen yazar, 2006 
yılına kadar bu görev-
de kaldı. 
1999 tarihinde ilk 

öykü kitabı “Göz Hak-
kı Elmaları” kitabı ya-
yınlandı. Bunu, 2010 
yılında “Dut Sofrası” 
deneme kitabı izledi. 
Bundan başka basına 
hazırlanmış, Türkçe ve 
Bulgarca olarak birkaç 
mizah kitabı vardır.
Halen, eşi, yazar- 

araştırmacı Emel Balık-
çı ile 2008 yılından bu 

yana, Kırcaali’de “Alev” 
sanat ve kültür dergisi-
ni yayınlıyorlar.
Yazar, Mehmet A. 

K o c a m u s t a f a ’ n ı n 
en son yayınladığı 
eseri “KÜSTENDİL 
TRENİ”dir.  Kitapta 
özenli bir öykü seçkisi 
yapılarak okuyucuya 
sunulur. Yapıtların daha 
çoğu, yazarın bizzat 
yaşantılarına, gözlem-
lerine dayanılarak ka-
leme alınmıştır. Sanat 
açısından değerlendir-
meleri ancak okuyucu 
yapabilir. 
“Küstendil Treni” öykü 

kitabını iki dilde yayın-
lamakla eserin daha 
fazla okuyucuya ulaş-
ması amacı güdülmüş-
tür.
Hayırlı, uğurlu olsun!
         Kırcaali Haber
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Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları ayakta alkışlandı
Kırcaali Devlet Tiyat-

rosu salonunu doldu-
ran vatandaşlar, Anka-
ra Devlet Tiyatrosu’nun 
sunduğu “Ben Ödü-
yorum” oyunuyla do-
yasıya eğlendiler. İki 
perdelik tiyatro oyunu, 
13. Uluslararası Per-
perikon Sanat Festivali 
kapsamında Kırcaali’de 
sahne aldı. Oyun, Kır-
caali İlindeki belediye 
başkalarının mali des-
teğiyle ücretsiz olarak 
halka sunuldu. Oyunu 
Kırcaali İlinden belediye 
başkanları, HÖH Kır-
caali Milletvekili Erdinç 
Hayrula, HÖH Gençlik 
Kolları Kırcaali İl Teş-
kilatı Başkanı Bayram 
Bayram, ilden birçok 
Meclis Üyesi de izledi. 
Büyük beğeni kazanan 
oyunun sonunda sanat-
çılar dakikalarca ayakta 
alkışlandı. 
Oyunu sahneye ko-

yan Bulgar yönetmen 
Vladlen Aleksandrov. 
Uzun yıllardır tüm dün-
yada oynanan Yves 
Jamiaque’nin yazdığı 
“Ben Ödüyorum” pi-
yesi, Hüseyin Mevsim 

tarafından tercüme 
edilmiştir. Oyunda ti-
yatro sanatçıları Olcay 

Kavuzlu, Şevki Çepa, 
Sinem Şahin, Ayşe 
Akınsal, Ceren Nari-
noğlu ve Numan Aydın 
rol alıyor. 
Dekor ve kostüm tasa-

rım Elena İvanova’ya, 
ışık tasarımı ise Osman 
Uzgören’e aittir. 
“Ben Ödüyorum” adlı 

oyun, bir erkeğin (Olçay 
Kavuzlu) hayali olan 
mutlu bir aile oluştur-
mak için satın aldığı bir 
eş (Sinem Şahin), evlat 

(Ceren Narinoğlu) ve 
ressam olduğu ortaya 
çıkan dost (Şevki Çepa) 

sonucunda yaşanan 
olayları sergiliyor. Sa-
hici duygulara yer veril-
memesi şartıyla kurulan 
bu sahte aile tablosu 
oyuncuların kendile-
riyle yüzleşmeleriyle 
bozuluyor. Hüzünlü ve 
neşeli anların yaşandığı 
oyunun başkahramanı 
Aleksander’in parayla 
satın alamadığı gerçek 
aşkı (Eleonor) ve evin 
küçük kızı Virginia sa-
yesinde aile sıcaklığını 

bulmasıyla sona eri-
yor. 
Oyuncuların başarılı 

performanslarının yanı 
sıra söyledikleri solo 
şarkılar ve küçük bir 
tango gösterisi oyuna 
sahneye katıyor. 
Oyun sonrası başrol 

oyuncusu Olcay Kavuz-
lu, “Bizi burada misafir 
ettiğiniz için çok mut-
luyuz ama bu oyunun 
en önemli kahramanı 
yönetmenimiz Vladlen 
Aleksandrov” sözleriy-
le yönetmeni sahneye 
davet etti. 

Tiyatro ekibine T. C. 
Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis, HÖH Millet-
vekili Erdinç Hayrulla, 
Kırcaali Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, HÖH Kır-

caali İl Teşkilatı, Kru-
movgrad Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet, 
Cebel Belediye Başka-
nı Bahri Ömer ve Kir-
kovo Belediye Başkanı 
Sali Ramadan tarafın-
dan çiçek sunuldu.

“Nadejda” Günlük Merkezi Sakinleri “Teklas”ı Ziyaret Ettiler
“Nadejda” Günlük 

Merkezi’nin 30 sakini 
“Teklas” Otomotiv En-
düstrisi Kauçuk Ürün-
leri Fabrikasını ziyaret 
etti. 
Konuklar daha fabri-

ka girişinde çalışanlar 
tarafından karşılandı 
ve hep birlikte fabri-
kanın bir bölümünü 
gezdiler. Üretim süre-
cini görme, çalışanlar-
la konuşma imkanını 
buldurlar, daha sonra 
da özel hazırlanmış 
ikramlarla hep birlikte 
vakit geçirip doyasıya 
eğlendiler. Engellileri 
için hediyeler hazır-
lanmıştı. Bu ziyaret 
her iki taraf için de ilk 
değildi. 
“Nadejda” Günlük 

Merkezi Müdürü Ha-
fize Mustafa’nın belirt-
tiklerine göre, “Teklas” 
çalışanları Merkezi bir-
çok kez ziyaret etmiş, 
onlarla her karşılaşma 

heyecan dolu olmuş-
tur. 
Sayın Mustafa: “Bu-

günkü fabrika ziyareti-
miz, hizmetlerimizden 
yararlanan engellile-
rimiz için bir şenliktir, 
çünkü merkez dışına 
her çıkışımız heye-
can dolu oluyor, bu 
da terapimizin bir par-

çasıdır” dedi. Fabrika 
yöneticilerine teşek-
kürlerini dile getirerek 
Merkezdeki engelliler 
tarafından hazırlanan 
bir panoyu “Teklas 
Bulgaria” AŞ Müdürü 
Metin Deniz’e hediye 
etti. 
Sayın Metin Deniz 

de böyle inisiyatiflerin 

şirketleri için yabancı 
olmadığını dile getirdi. 
Fabrikada birçok kez 
bağış kampanyaları, 
sosyal yardımlar orga-
nize edilmiş, amaç ise 
sadece fabrika yöne-
timi değil, çalışanları 
tarafından da topluma 
karşı sorumluluk yarat-
mak olmuştur. 

Resmiye MÜMÜN

Hükümet Karşıt ı 
Protestolar Şiddetini 

Artırıyor
Bulgaristan’da hükümetin istifası ve erken parla-

mento seçim talebiyle yirminci gününden itibaren 
gösterilerin artık tam gün süreceği açıklandı.

İnternet paylaşım ağları üzerinden organize olan 
göstericiler eylemine, “kahve molası” olarak parla-
mento binasını kuşatarak başladılar. Polisin çev-
resinde 100 metrelik bir güvenlik tampon bölgesi 
oluşturduğu parlamento binasının girişine doğru 
domates ve tuvalet kağıt ruloları fırlatan gösteri-
ciler “İstifa” sloganı atarak erken seçim talebinde 
bulundular.

Protestocular, Plamen Oreşarski Hükümeti ve 
onu destekleyen Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) ile üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) 
karşı “Hainler” ve “Mafya” sloganları da attı.

Gösterinin hedefi ise Oreşarski’nin azınlık hü-
kümetini kendi kişisel oyu ile ayakta tutan ırkçı ve 
aşırı milliyetçi Ataka partisi lideri Volen Siderov 
oldu.

Devlete meydan okuyup parlamentoya çöp ve 
tabanca ile giren, sürekli faşist söylemlerinde 
bulunan Siderov’in akli dengesi ile şaka yapan 
göstericilerin bazıları, doktor ve hemşire kılığına 
girerek, milletvekilinin zihinsel sağlığı ile yakından 
ilgilendiklerini belirttiler.

Deli gömleği giyip, yüzüne Siderov’un yüzünü 
betimleyen bir maske takan popüler gazeteci 
Nayo Titsin, polis kordonunu aşarak esprili bir 
gösteri yaptı. Yüzünü saklayan maskeyi çıkart-
maya çalışan polis görevlileri, Titsin’in kimliğini 
kontrol ederek, kendisine bir uyarı raporu yazdı. 
Titsin, “Akli dengesinden halkça şüphe ettiğimiz 
Siderov’un gözaltına alınma skeçinden hepimiz 
zevk aldık” dedi.

Göstericiler, protestolarla ilgili röportaj yapma-
ya çalışan, TV7’ adlı, hükümet yanlısı televizyon 
kanalı muhabirine doğru yumurta fırlatıp onu su 
tabancasıyla ıslattılar. Muhabir, parlamento etra-
fında kurulan demir engellere protestocuların bağ-
landığı tuvalet kağıtları ile yüzünü ve kamerasını 
silmeye çalıştı.

Gürültülü protestoya katılanların bir bölümünün 
işe gitmesi üzerine katılım azalırken, ailece gelen 
göstericiler Sofya’nın merkez kavşaklarını kuşata-
rak trafiği geçici olarak engellediler. Göstericiler, 
çocuklarının ellerine tebeşir vererek, kavşaklarda 
asfalta çizim çizdirdiler.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bazı Bulgar mil-
letvekillerin girişimiyle Bulgaristan’daki protestola-
rın AP’nin gündemine de girmesi gösterilere ivme 
kazandırdığı dikkati çekti. Göstericiler, internet 
paylaşım siteleri üzerinden organize edilerek, 
bundan sonra “sabah kahvesinden uyku vaktine 
dek” sloganı ile eylemlerini hükümetin istifasına 
kadar tam gün sürdüreceklerini bildiriyorlar.

                                               Anadolu Ajansı
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Bulgaristan'da Türk Sinema Günleri
Başkent Sofya'da dü-

zenlenen Türk Sinema 
Günleri "Mommo" filmi ile 
açıldı ve üç gün devam 
etti.

Yönetmen Atalay Taş-
diken:

"Son 10 yılda Türk sine-
ması dünyada gerçekten 
yükselen bir trend izliyor"

Sinema sanatçısı Meh-
met Usta:

"Bu kadar yakın iki kom-
şu ülke kültürel olarak da 
birbirine yakın olmalı"

Filmin Bulgaristan ga-
lası için gelen yapımcı, 
yönetmen ve senaryo 
yazarı Atalay Taşdiken 
ile sanatçı Mehmet Usta 
"Mommo"yu Bulgar sine-
maseverlerle izledi.

"Arena Zapad" merke-
zinde üç gün süren Türk 
Sinema Günleri çerçe-
vesinde "Mommo"nun 
yanı sıra "Aşk Tesadüfle-
ri Sever", "Selvi Boylum 
Al Yazmalım", Babam ve 
Oğlum" ve "Beynelmilel" 
gösterildi.

Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçisi Aramaz, Türk Si-
nema Günleri'nin açılışı 
dolayısıyla yaptığı konuş-
mada, salonda bu kadar 

çok Türk sinemaseverleri 
ve Türkiye dostunu gör-
mekten duyduğu mutlu-
luğu dile getirdi.

AA'ya açıklamada bu-
lunan  " M ommo"nun 
yönetmeni Taşdiken, 

Bulgaristan'a ilk kez gel-
diğini belirterek, şöyle 
konuştu:

"İlginç bir deneyim ola-

cak. Türk ve Bulgar si-
neması sanırım bugüne 
kadar çok yakın ilişkide 
olmadı. Bu tür etkinlikler 
buna vesile olabilir. Bulgar 
sinemasının altyapısının, 
stüdyolar ve teknik im-

kanlar açısından çok do-
nanımlı olduğunu duyduk. 
Bu da gelecekte birlikte iş 
yapabilme potansiyelini 

doğurabilir."
Son 10 yıl-

da Türk si-
nemasın ın 
yükselen bir 
trend izledi-
ğinin altını 
ç izen Taş-
diken, Bul-
garistan ile 
Türkiye'nin 
ortak tarihine 
işaret ede-
rek, sinema-
cıların ortak 
projeler üre-
tebileceğini 
söyledi.

"Evrensel 
bir başarılı 
film reçetesi 

yok."
Bir filmin başarılı ola-

bilmesi için evrensel bir 
reçete veya formülün bu-
lunmadığını belirten Taş-
diken, şöyle devam etti:

"Sinemanın evrensel 

olabilmesi öncelikle öykü 
ile alakalı bir şey. Ancak 
sadece öykü de o filmin 
evrensel olmasına yet-
miyor. Yönetmenin dili, 
anlattığı, ortaya çıkardığı 
eser de ona katkı sağlı-
yor. Evrensel bir film için 
benim bir formülüm yok, 
ama yaptığım bu film 'ev-
rensel bir film oldu' diyebi-
liriz; 70'in üzerinde ülkede 
gösterildi, festivallere ka-
tıldı. ve her uygarlıktan, 
her kültürden insanlara 
çok benzer etkiler yarat-
tı."

"Mommo"da rol alan 
sanatçı Mehmet Usta da 
Türk-Bulgar ortak yapımı-
na büyük memnuniyetle 
katılmaya hazır olduğunu 
belirtti.

Usta şöyle konuştu:
"Uçuş süresiyle 45 daki-

kalık bir yolculuk mesafe-
sindeyiz. Bu kadar yakın 

iki komşu ülke kültürel 
olarak da birbirine yakın 
olmalı. Sinema ile yeni 
bir dönem başlayabilir. 
Bugün başlayan sinema 
günleri gelecekte gele-
neksel festivale dönüşe-
bilir." 

Türk sinemasının artık 
dünyada çok tanınan bir 
sinema haline geldiğini 
ifade eden Usta, tek so-
runun bunların yeterince 
izlenmemesi olduğunu 
söyledi. 

Türk sinemasının ana 
çizgilerini oluşturan filmle-
rin biraz daha fazla festi-
vallerle bu tarz etkinlikler-
le tanıtılması gerektiğine 
işaret eden Usta, bu ko-
nuda kültür bakanlıklarına 
çok fazla iş düştüğünü 
ayrıca bireysel olarak bu 
tarz festivallere katılmak 
ve destek vermek gerekti-
ğini belirtti.                AA

          

Osmanlı Camileri Bursa Büyükşehir İle Hayat Buldu
1. sayfadan devam

lar canlanıyor. Hedefimiz 
bu toprakların hep canlı 
kalması. Bulgaristan ile 
Türkiye kardeş ülke. Bu-
rada kendimizi Bursa´da 
gibi hissediyoruz” şeklin-
de konuştu.

Tarihi ve kültürel miras 
projeleri kapsamında 
Bulgaristan, Kosova, 
Makedonya ve Bosna 
Hersek başta olmak üze-
re tüm Balkanlarda iz bı-
rakan çalışmalara imza 
atan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Alte-
pe, Bulgaristan’da res-
torasyonu tamamlanan 
4 camiden Kırcaali’deki 

Yoğurtçular Köyü Camii 
ile Kırcaali’nin Rudozen 
bölgesindeki Çepentsi 
Camii’nin açılışını Bur-
salı hayırsever işadamı 
Celal Sönmez ve oğlu 
Osman Sönmez´le bir-
likte gerçekleştirdi.

S Ö N M E Z ' D E N 
ALTEPE'YE TEŞEK-
KÜR
Sönmez Holding Yöne-

tim Kurulu Başkanı Celal 
Sönmez, herkesin önün-
de 3. kuşaktaki oğlu Os-
man Sönmez´den bu tür 
hizmetleri kendisinden 
sonra da devam ettirme-
si hususunda söz aldı. 
Osman Sönmez´in sözü 

üzerine heyet, gönül ra-
hatlığıyla açılış kurdele-
lerini kesti. Celal Sön-
mez, baba, dede ve ni-
nelerinin Bulgaristan´dan 
Bursa´ya göç ettiğini ifa-
de ederek, “İnsanın doğ-
duğu yerleri unutmaması 

gerekir. İçimde çok sıcak 
duygular oluştu. Kendimi 
Bursa´da gibi hissediyo-
rum. Buna vesile olan 
Başkan Altepe´ye te-
şekkür ediyor, hepimize 
hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
Gerçekleştirdiği hiz-

metler nedeniyle ken-
disine çeşitli hediyeler 

takdim edilen Başkan 
Altepe ile beraberindeki 
işadamları, açılışı yap-
tıktan sonra Yoğurtçular 
Köyü Camii´nde cemaat-
le birlikte öğle namazını 
kıldı. Ardından Çepentsi 
Camii´nin açılışını yapan 
Bursa protokolü, burada 
da ikindi namazını kıl-
dı. Çepentsi Camii´nin 
açılışı öncesinde yö-
resel kıyafetler giymiş 
Pomak kızları, Başkan 
Altepe´ye geleneksel köy 
ekmeği ile bal takdim 
etti. Ardından, sırasıyla 
restorasyonu tamamla-
nan Varna´daki Sonave 
(Sandıklı Köyü) ve Slo-
veykova (Damlalık) ca-
mileri hizmete açıldı.
Açılışı yapılan Yoğut-

çular Köyü Camii’nin 
bulunduğu yer, eski 
Bulgaristan Başbakanı 
Todor Jivkov dönemin-
de isim değiştirmelerle 
başlayan Türk ve Müs-
lüman topluluğunun ilk 
direnişi başlattığı nokta 
olması nedeniyle önem 
taşıyor. Direnişte 17 ay-
lık Türkan bebek annesi-
nin kucağında şehit edil-
mişti. 26 - 27 Aralık 1984 
tarihlerinde gerçekleşen 
olaylarla ilgili caminin de 
bulunduğu alanda her yıl 
anma törenleri düzenle-
niyor.
          Kırcaali Haber

ribanlara yardım ellerini 
uzatırlar. 

Oruç sıhhatin menbağı-
dır (kaynağıdır). Hikmet 
noktasında ise sahibine:  
Sabrı, tahammülü ve 
kontrollü olmayı kazan-
dırır. 

Biz orucu tutarken, oruç 
ise nefsimizi dizginler. Ve 
gerçek oruç, en güzel zi-
net olan erdem ve ahlakı 
kazandırır sahibine. Pey-
gamberimiz, “Sizinle biri 
münakaşaya girdiğinde, 
oruçlu olduğunuzu söy-
leyin ve münakaşaya gir-
meyin” buyurur ve  “sakın 
sizden biri oruçlu olduğu 
halde, yalan söylemesin, 
gıybette bulunmasın, yok-
sa Allah’ın sizin aç kalma-
nıza ihtiyacı yoktur” diye 
uyarır.

Sahurda seheri idrak 
ederken, gece namazları, 
tövbeler ve Kur’an tilavet-
leriyle ihya ederek, sabah 
namazını bekleyerek - 
eda erken, iftarda da ayrı 
bir heyecan ve coşku ya-
şanır, paylaşma kültürüyle 
Müslümanlara sevaplarını 
katlama imkanı kazandı-
rır, “Kim bir oruçluya iftar 
ettirirse, oruç tutmuş gibi 
oruç tutanın sevabından 
eksilmeksizin sevaba nail 
olur. Unutarak yiyen ve 
içenle ilgili ise Peygam-
berimiz, “ Allah’ın lütfüdür 
hatırladığınızda yeme iç-
meyi keserek oruca de-
vam ediniz” buyurur.

Ramazan deyince akla 

ayrıca Kur’an-ı Kerim ge-
lir. Hayat kitabımız, sözle-
rin en güzeli, çok okunan 
- sürekli okunan mefhumu 
olan Kur’anı mukabele 
etmek, manasını müteala 
etmek (düşünmek) ve ha-
yatımıza gündem kılmak 
gereken, Kur’an-ı Kerim 
ayıdır Şehr-i Ramazan.

Diğer önemli mevzuu da 
Mali ibadetlerin:  Zekat, 
sadaka-i  Fıtır ve fidyele-
rin  infak edilmeleriyle ala-
kalıdır.  Yatsı namazına 
müteakip kılınan teravih 
namazları ile de gecenin 
yarısını ibadetle geçirmiş 
olacağız inşallah.

Muhterem Dostlar! 
Kutlu misafir geldi, far-

kında olalım. Bereket ve 
hazzından feyiz alalım. 
Aman ha pişman olan-
lardan olmayalım! Dün 
(9 Temmuz) Salı günü, 
Ramazan ayının birin-
ci günüydü. Oruç tuta-
rak ihya etmiş olduk. İlk 
Teravih namazını ise 8 
Temmuz’da yatsıya mü-
teakip kıldık.

Kalbi hürmet ve dualar-
la. 

Beyhan Mehmet 
Kırcaali Bölge Müftüsü

Not: Ramazan ayı bo-
yunca, Oruç, Zekat- yar-
dımlaşma ve dayanışma,  
hayat kitabımız Kur’an, 
teravih namazı ve gece 
ibadetleri, tövbe ve dua 
gibi konuları ve ödellikle 
sizlerden gelen soruları 
cevaplamaya çalışaca-
ğız.

Hoşgeldin Kutlu Misafir, 
Hoşge ld in  Kur ’an  Ay ı , 
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan
1. sayfadan devam
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Şumen’de Türk Kültür Günleri
Türkiye Cumhuriye-

ti Burgaz Başkonso-
losluğu ve Şumen BİZ 
Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği Türk Kültür 
Günleri 23 Haziranda 
sona erdi.
Bulgaristan’da ilk defa 

organize edilen etkinlik 
Şumen’de iki gün devam 
etti. 22 Haziran’da ya-
pılan resmi açılışta BİZ 
Derneği Başkanı Menent 
Şukriyeva, Edirne Trak-
ya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yener Yörük ve 
Türkiye Cumhuriyeti Bur-
gas Başkonsolosu Cem 
Ulusoy birer konuşma 
yaptılar. 
Sema gösterisi ve bir 

Deliorman türküsünden 
sonra Türk kültürü, Bulga-
ristan Türklerinin yöresel 
kıyafetleri, Türk mutfağı 
tarihçesi, Bulgaristan sof-
rasında Türk yemekleri 
ve Türk kahvesi tarihçesi 
konulu sunumlar yapıldı. 
Öğle saatlerinde  konuk-
lara yöresel yemekler ve 
Türk kahvesi ikram edildi. 
Mola esnasında konuklar, 
Razgrad’a bağlı Kiçenitsa 
köyünden Cevcet Bey’in 
yardımıyla düzenlenen 
şark köşesinin önünde 
bol bol fotoğraf çektiler. 
Hat sanatı, edirnekari 

sanatı ve ebru sanatı 
sunumları izlendikten 
sonra misafirler fuaye 
kısmına geçip, 50’den 
fazla eserden oluşan hat 
sergisini, renklerle çi-

çeklerin ahenkli ve eşsiz 
dansı olarak tanımlanan 
edirnekari eserlerini be-
ğeniyle incelediler. BİZ 
Derneği’nden Behçet Da-
nacı ile Sadife Çavuş’un 
ebru gösterisini büyük 
ilgiyle izlediler. 
Saat 20.00’de Şumen Ti-

yatrosunda Edirne Trakya 
Üniversitesi Balkan Sen-

foni Orkestrası’nın verdi-
ği konser herkesin ilgisini 
doruk noktaya taşıdı. Ge-
rek Şumen’de, gerekse 
önceki gün  Razgrad’da 
organize edilen konser-

de gösterdiği olağanüstü 
performans ile şefliğini 
Prof. Aminbay Sapayev’in 
yaptığı Balkan Senfoni 
Orkestrası Bulgaristan’ın 
Deliorman bölgesine ilk 
kez gelip, seyircilerin 
beğenisini kazandı. Kon-
sere gelen izleyiciler W. 
A. Mozart, J. Strauss, A. 
Khacaturian, Bulgar asıl-

lı Georgi Zlatev Çerkin’in 
“Sevdana” eser ler ini 
ayakta alkışladırlar. Sırf 
45 kişilik orkestrayı din-
lemek için Sofya’dan 
Türkiye Cumhur iyet i 

Bulgaristan Büyükelçisi 
İsmail Aramaz da geldi. 
Şumen Valisi İvaylo İliev, 
Şumen Belediye Başkan 
Yardımcısı Sedat Kadir, 
Şumen Belediye Meclisi 
Başkanı Prof. Georgi Ko-
lev, Şumen Üniversitesi 
Rektörü Prof. Margarita 
Georgieva konuk seyirci-
ler arasındaydı.

Etkinliğin ertesi günkü 
programı Bulgaristan top-
raklarında Türk mimarisi 
konulu sunum ile başla-
dı. Türk tiyatrosu tarih-
çesi sunumundan sonra 
İstanbul’dan Ramil Ba-
latin herkesin duyduğu, 
ancak Şumenlilerin çoğu-
nun ilk defa izlediği Kara-
göz ve Hacivat gösterisi 
ile büyük beğeni topladı. 
İzleyicilerin en büyük al-
kışı Antonovo’dan gelip 
Nasreddin Hoca rolünü 
inanılmaz bir per for-
mansla oynayan yedi 
yaşındaki Hakan Hasan 
için oldu.
Eski Şumen Türk Ti-

yatrosu sanatçısı Bayse 
Arifova’nın sesini duyan 
salon heyecanlandı. Bay-
se Arifova’nın söylediği 
türküler, Neşe ve Çiğdem 
kardeşler, Sadife Kürdo-
va, İlbühal Grubu ve her-
kesin “Altın Kızlar” olarak 
adlandırdığı Belogradets 
kadın korosunun yer al-
dığı konser programını 
oluşturdu. Program Aşk 

Tesadüfleri Sever filmiy-
le son buldu. Türk sine-
maseverleri, Program 
kapsamında gösterilen 
Babam ve Oğlum adlı 
f ilmde Fikret Kuşkan, 
Çetin Tekindor, Hümeyra, 
Halit Ergenç’in olağanüs-
tü oyunculuk performan-
sını izleyebildiler.
Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü öğrencileri ilk 
kez üniversite dışında, 
Şumen halkına açık ola-
rak yapılan bir etkinliğe 
katılma imkânına kavu-
şup, bilgi ve becerilerini 
sergilediler. 
Şumen Vasil Drumev 

Tiyatrosu fuayesinde ilgi 
ve heyecan doruk nokta-
daydı. İzleyicilerin çoğu 
bu etkinliğin geleneksel 
hale getirilmesini iste-
diler. Organizatörler, bu 
organizasyonun atılan ilk 
adım olduğunu ve Türk 
Kültür Günleri adlı etkin-
liğin her yıl şehrin kültür 
takviminde yer alması 
için çabalayacağını be-
lirttiler.     Bizim Gazete

Kırcaalili şair Şefika Refik, Uluslararası 
Sapanca Şiir Akşamları’na katıldı

Kırcaalili genç yazar ve 
şair Şefika Refik, bu yıl 
21-22 Haziran tarihle-
rinde 13’üncüsü düzen-
lenen Uluslararası Sa-
panca Şiir Akşamları’nda 
Bu lgar i s tan’ı  tems i l 
etti. Sakarya Valiliği ve 
Uluslararası Türk Kültür 
Teşkilatı'nca (TÜRKSOY) 
düzenlenen Uluslararası 
Sapanca Şiir Akşamları 
programı Sapanca Gölü 
kıyısında gerçekleştirildi. 
Programa Türkiye dışın-
da Makedonya, Kosova, 
Bulgaristan, Yunanistan, 
Kazakistan, Kırgızis-
tan, Azerbaycan, Altay, 
Hakas-Sibirya, Tataristan, 
Moldova, Özbekistan, Kı-
rım ve Başkurdistan'dan 
25 şair katıldı. 

“Ölümünün 30. Yılında 
Necip Fazıl” konulu panel 
ile başlayan program aynı 
gün düzenlenen konser-
le devam etti. Sapanca 
Gölü kıyısında bulunan 
Doğa Park’ta düzenlenen 
şölene katılan şairler şiir 
dinletisi sundular. Şefika 

Refik, programa Çocuklar 
Gibi şiiriyle katıldı ve şiir 
severlerin büyük beğeni-
sini kazandı. Şölene katı-
lan tüm şairlere teşekkür 
plaketi sunuldu. 

Kırcaali Haber gazetesi 
için yetenekli şair, “Ben 
ilk defa uluslararası bir şiir 
şöleninde Bulgaristan’ı 
temsil ettim. Gerçekten 
çok güzel bir organizas-

yondu. Uluslararası Sa-
panca Şiir Akşamları’na 
katılmaktan şeref duy-
dum. Bunu sağlayan Edir-
ne Valiliği Balkan Danış-
manı Fahri Tuna’ya çok 
teşekkür ediyorum” diye 
paylaştı. Şefika Refik, or-
ganizatörlerin sayesinde 
bölgede bulunan turistik 
yerleri de ziyaret ettikleri-
ni ifade etti.

Kırcaali doğumlu şai-
rimiz, Plovdiv Paisiy Hi-
lendarski Üniversitesi 
Kırcaali Şubesi’nin Türk-
çe, Bulgarca ve İngilizce 
bölümleri  mezunudur. 
Daha sonra aynı okul-
da Türkoloji Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Yaklaşık 9 
yıldan beri Kırcaali böl-
gesinde Türkçe, İngilizce 
ve Bulgarca öğretmenliği 
yapmaktadır. Halihazır-
da Kırcaali’nin Kostino 
köyü İvan Vazov İlköğ-
retim Okulu’nda İngilizce 
öğretmeni. Şair- yazar, 
Edirne’de basılan Balkan 
Türküsü dergisinin Kırca-
ali temsilcisidir. Onun bazı 
eserleri Bulgaristan’da 
çıkan Türkçe gazete ve 
dergilerde yayınlandı. 
Şefika Refik, gazetemizin 
sayfalarını şiir ve hikaye-
lerinden başka, çeşitli ko-
nularda yazdığı yazılarla 
renklendirmektedir.

Şair, ilk şiir kitabını çı-
karmaya hazırlanıyor.

        Resmiye MÜMÜN

Bentonit Fabrikası’nda 
çalışan 60 işçi işinden 

olacak
Kırcaali İş Müfettişliği Müdürü Kostadin Stratiev, 

Bentonit Fabrikası’nda çalışan 60 işçinin işten çıka-
rılacağını bildirdi. Stratiev, “Bu Temmuz ayının sbaş-
larında olacak, çünkü henüz prosedür tamamlanmış 
değil” dedi. 

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

(KNSB) Kırcaali Şubesi’nden de 60 kişinin işten çıka-
rılması beklendiğini doğruladılar. Buna sebep, çalış-
ma rejiminin sınırlandırılmasıdır. Fabrikada kriz birkaç 
aydan beri mevcut. 1 Nisan 2013 tarihinde yaklaşık 
200 kişi yarı zamanlı işe geçerek, günde 4 saat ça-
lışmaya başladılar. 

Beklenen toplu işten çıkarmadan sonra Bentonit 
Fabrikası’nın işçi personeli tekrar tam zamanlı çalış-
ma rejimine geçecek. 

Şirket yönetiminin, işten çıkarılanlara 10-15 brüt 
maaş miktarında tazminat ödeneceğini söylediği 
açıklandı. 

Bentonit Fabrikası, 8 yıl önce çinko, cam ve başka 
mineral ürünler gibi benzer üretim yapan bir Yunan 
kuruluşu tarafından satın alınmış ve adı S&B Indust-
rial Minerals olarak değiştirildi. 

Kuruluş, 1951 yılından beri asbest, bentonit, perlit 
ve doğal zeolit gibi endüstriyel minerallerin işlenmesi 
geleneklerine sahip olarak gelişmeye devam ediyor. 
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Kırcaali’nin Yeni Valisi Biser Nikolov Göreve Başladı
Bakanlar Kurulu’nun 

kararıyla Kırcaali ili vali-
si atanan Biser Nikolov 
resmi olarak göreve 
başladı. Yeni vali, yap-
tığı basın toplantısında 
Kırcaali Valiliği’nde Bul-
gar Sosyalist Partisi’ne 
(BSP) mensup olmayan 
memurların görevden 
alınmayacağına dair 
kanaat getirerek, ön-
celiklerden birinin etnik 
hoşgörünün korunma-
sına yönelik olacağını 
belirtti. “İşinde profes-
yonel olarak çalışan 
her bir memura kendini 
ispatlaması için imkan 
sağlanacak” diye kay-
detti.
Vali, bölgedeki iş dün-

yasının temsilcileriyle 
görüşmeler yapmayı 
planlıyor. Nikolov, “On-

ların sorunlarına kulak 
verip, son yıllarda kar-

şılaştıkları zorluklardan 
haberdar olmak istiyo-

ruz” dedi. Kırcaali ilin-
deki 7 belediye başka-

nı ile de bir araya gelip 
halka açık görüşmeler 

gerçekleştirecek. Ma-
kas yolunun açılışı ko-

nusunda Yunanistan 
Doğu Makedonya Trak-

ya Valisi Aris Yanakidis 
ile görüşmelerde bu-
lundu. Biser Nikolov’un 
yardımcılarından biri   
BSP Ulusal Konseyi 
Üyesi Nazmi Mümün 
oldu. BSP İl Teşkilatı 
Başkanı ve Milletvekili 
Milko Bagdasarov, Vali 
yardımcıları hakkında 
Plamen Oreşarski’yi 
destekleyen partiler 
tarafından aday göste-
rildiklerine dikkat çeke-
rek, onların bu göreve 
tek aday olduklarını da 
belirtti. 
Yeni Kırcaali Valisi ilk 

olarak Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı olarak 
Petya Teneva’yı göre-
ve atadı. Teneva, uzun 
yıllar ulusal günlük Trud 
gazetesi ekibinde ça-
lıştı. Daha sonra Mom-
çilgrad Belediyesi’nin 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü görevini yaptı. 
B a s ın  t o p l a n t ı s ı 

sonrasında Nazmi 
Mümün yeni Vali’ye 
Bulgaristan’ın milli kah-
ramanı Vasil Levski’nin 
portresini hediye etti.
         Kırcaali Haber

Bulgaristan Rusya Enerji Görüşmeleri
Ekonomi ve Enerji Baka-

nı Dragomir Stoynev, ül-
keye gelen Rusya Enerji 
Bakan Yardımcısı Anato-
liy Yanovski ile Rus tekno-
lojisi ile yapılması öngörü-
len, inşaatı dondurulmuş 
Belene Nükleer Enerji 
Santrali’nin durumunu 
görüştü.

Bu lgar is tan  U lusa l 
Radyosu'na (BNR) bası-
na kapalı yapılan toplantı 
ile ilgili açıklama yapan 
Yanovski, Bulgaristan'ın 
Belene santral projesini 
yeniden hayata geçirme-
si durumunda tazminat 
davası açan Rus Rossa-
tom Holding'in tazminat 
talebini geri çekeceğini 
bildirdi.

Yanovski, 28 Mayıs’ta 
göreve başlayan yeni 
Bulgaristan hükümetin-
deki bakan Stoynev ile 
bir "tanışma görüşmesi 
yaptıklarını" belirterek, 
toplantıda Belene'nin yanı 
sıra Güney Akım Doğal-
gaz Projesini'ni de ele al-
dıklarını belirtti.

Anatoliy Yanovski, "Yap-
tığımız bu ilk görüşmede 

her iki projede emeği 
geçen şirketlere belirli 
görevler vererek, arala-

rındaki diyalogun can-
landırılmasını sağlamaya 
çalıştık" dedi.

G ör üşme sonunda 
Bulgaristan Ekonomi ve 
Enerji Bakanlığı'nın ona-
yından sonra Güney Akım 
Projesi'nin Bulgaristan 

bölümünün inşaatı yıl so-
nuna dek başlayabileceği 
öğrenildi.

Temeli 1987 yılında atı-
lan Belene Nükleer Elekt-
rik Santral projesi, konu 
ile ilgili Bulgaristan'da ya-
pılan referandumun ardın-
dan 28 Mart 2012 tarihin-
de Parlamento tarafından 
dondurulmuştu.

Ardından 27 Ocak 2013 
tarihinde santralın kaderi 
konusunda ulusal referan-

dum yapılmıştı. Bütçeye 
15 milyon avroya mal olan 
referanduma katılanların 
yüzde 60,5'i Belene'ye 
"Evet" demiş olmasına 
rağmen katılım oranının 
düşük kalması gerekçe-
siyle geçersiz kılınmıştı.

Spor ağır l ıkl ı 
sınıfların açılması 

isteniliyor
Stremtsi Krepost Güreş Kulübü Başkanı 

Velatin Veli, “Sporun bölgede gelişmesini is-
tersek, gelecek eğitim öğretim yılında Kırca-
ali okullarında ağırlıklı olarak herhangi bir tür 
spor okunan sınıflar açılmalıdır” diye konuştu. 
Onun ifadesine göre bu fikir artık başka illerde 
başarıyla gerçekleştirilmiştir ve yerel kulüp-
ler yüksek başarılar elde ediyor. “Kırcaali’nin 
spor camiası öncelikli sporları belirlemeli ve 
okullarda onların okutulması için sınıflar oluş-
turulmalı” diye belirtti. O, çocuk ve velilerin bu 
tür sınıflar açıldığında büyük ilgi gösterecek-
lerinden emin. 

Aynı zamanda Krepost güreş takımı Razg-
rad şehrinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası 
Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’ndan 
1 gümüş ve 3 bronz madalyayla döndü. 85 
kg üzerinde sıklette yarışan Tasim Hüseyin 
finale erişti, fakat ev sahibi takım oyuncusuna 
yenildi.

32 kiloya kadar kategoride Sevdar Sezgin, 

38 kiloda Faris Mustafa ve 66 kiloda Can Be-
kir bronz madalya kazandılar.

Yaz tatili döneminde kulüp güreşçileri, Tür-
kiye Tekirdağ şehrindeki antrenman kampına 
gidecekler.                           Kırcaali Haber

Plaj voleybolu sahası kuruluyorArdino şehir stadı kap-
samında plaj voleybolu 
sahası kurulacak. Gi-
rişim, Belediye, Yunak 
Futbol Kulübü ve Alada 
Voleybol Kulübü başkan-
ları Ceylan Mutalibov ve 
Mesut Hayrulov’un ortak 
çabalarıyla gerçekleştiri-
liyor. 
Ceylan Muatlibov, “Yaz 

tatilinde gençlerin tam 
spor yapma imkanı bul-

malarını amaçlıyoruz. 
Bilgisayar ve diskolardan 

ayrılmalarını istiyoruz. 
Kim bilir belki yetenekli 

voleybolcular da keşfe-
dilebilir” diyor. O, şehir 
stadyumunu küçük bir 
spor kompleksine dönüş-
türmeyi planlıyor. 
İki yıl önce stadyuma 

ücretsiz olarak herkesin 
kullanımına açık birkaç 
spor aleti monte edildi. 
Bu fikir 46 yaşındaki eski 
sporcu İsmet Osmanov 
tarafından gelmiştir. 
          Kırcaali Haber

Dragomir Stoynev
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Çok eski zamanlardan beri müzik tedavi metodu olarak öne-
riliyor.Mısır papürisleri üzerinde ilk yazılı kanıtlar keşfedilmiştir. 
Daha sonra Yunan antik kültürünün gelişmesiyle ilk teoriler de 
meydana gelir. Eski Roma’da müziğin uyarıcı ve sakinleştirici 
etkisi tanınıyormuş. 18.yüzyılda müzik terapisi sinir hastalıkları 
ve melankoli üzerinde uygulanırdı.19.yüzyılda farmakolojinin 
arttığı prestiji ve psikoanalizin tekeli sayesinde müzik terapisi 
gibi alanda bir durgunluk yaşanır.2. Dünya savaşından sonra 
fakat bu alan altın çağını yaşar, değişik gelişme yönlü çok sa-
yıda ekoller oluşturulur. Bizde demokratik değişiklerden sonra 
bu terapiden söz edilmeye başlar.1995 yılında Müzik terapisi 
derneği kurulur. İşte Başkanı Liliya Ahtarova: 

‘Benim Londra’da müzik terapisi merkezini ziyaret etmişliğim 
var. Meslektaşlarım ile birlikte bu bilim dalını Bulgaristan’da 
uygulamayı isterdik. Ve işte bu amaçla dünyada önde gelen 
müzik terapistlerinden Couzef Moreno’yu seminer düzenleme-
si için davet ettik. Önceden bizi tuhaf buldular, bir takım büyü-
cü gibi algıladı. Şimdiye ise olayın fazla yaygınlaşmasından 
rahatsızız. Herkes kendini uzman kesmiş, müzik terapisi uy-
gulamaya başlamış. Ama ne hazırlığı vardır ne de deneyimi.’ 

Müzik terapisi nedir aslında? Müzik parçaları iletişimi eğitimi, 
seferberliği, ifade etmeyi teşvik eder, buna yardım eder. Belirli 
fiziksel, duygusal, beyinsel ve sosyal ihtiyaçlara cevap verir. 

‘Müzik terapisi çocuklar ve yetişkinler, hasta ve sağlıklı in-
sanlara uygulanır. Hem ruh hastalarına hem de tamamen 
sağlıklı insanlar üzerinde uygulanır. Müzik terapisi kişisel ge-
lişmesine yardım eder. Terapist ve müşteri ve ya hasta birlikte 
müzik yapar. Buna bazı uzmanlar ‘canlı’ müzik terapisi derler. 
Hazır müzik eserleri ile de çalışılır. Çoğu kez psikoloji sorun-
ları olanlarda bu uygulanır. Çocukların tedavisinde geniş bir 
şekilde uygulanır ve otist, Daun sendromu olan çocuklarda 
çok iyi sonuçlara varılır. Alzheimer hastalığında da başarılı 
bir şekilde uygulanır.’ 

Bazı Bulgar üniversitelerinde de müzik terapisi dersleri mev-
cut: 

‘Biz derneğimizde dört yıl devam eden seminer eğitimi öne-
riyoruz. Aynı zamanda Avrupa müzik terapisi federasyonunun 
istemlerine göre uymaya çalışıyoruz. ‘Panço Vladigerov’ Mil-
li müzik akademisinde bu dalda mastır programı başlatıldı. 
1995 yılından 2003 yılına kadar bu eğitim alanına en fazla 
ilgi psikologlar, logoped, sosyal işçileri tarafından gözlenirdi. 
Son zamanlarda ise müzisyenler tarafından ilginin arttığını 
görüyoruz. Bu doğrudur, çünkü müzik terapisi uygulamak için 
müzik kültürüne sahip olmalısın. Sadece bir somut örnek ver-
mek isterim. Bir genç adam geldi. Lider olmak istediğini kendi 
şirketini kurmak istediğini paylaştı. Geçmişte travmatik olaylar 
yaşamış. Çok iyi çalışıyoruz ve bence zaman içerisinde duy-
guları ve arzuları ile baş etmeyi öğrendi.’

Кърджали Хабер
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Miladi İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Hicri

09 Temmuz 2013 03:33 05:44 13:31 17:31 21:05 23:02 1 Ramazan

10 Temmuz 2013  03:34 05:45 13:31 17:31 21:05 23:01 2 Ramazan

11 Temmuz 2013  03:35 05:46 13:31 17:31 21:04 23:00 3 Ramazan

12 Temmuz 2013  03:36 05:47 13:31 17:31 21:04 22:59 4 Ramazan

13 Temmuz 2013 03:38 05:47 13:31 17:31 21:03 22:58 5 Ramazan

14 Temmuz 2013  03:39 05:48 13:32 17:31 21:03 22:57 6 Ramazan

15 Temmuz 2013 03:41 05:49 13:32 17:31 21:02 22:56 7 Ramazan

16 Temmuz 2013  03:42 05:50 13:32 17:31 21:01 22:55 8 Ramazan

17 Temmuz 2013  03:44 05:51 13:32 17:31 21:01 22:53 9 Ramazan

18 Temmuz 2013  03:45 05:52 13:32 17:31 21:00 22:52 10 Ramazan

19 Temmuz 2013 03:47 05:52 13:32 17:31 20:59 22:51 11 Ramazan

20 Temmuz 2013  03:48 05:53 13:32 17:31 20:59 22:50 12 Ramazan

21 Temmuz 2013  03:50 05:54 13:32 17:30 20:58 22:48 13 Ramazan

22 Temmuz 2013  03:52 05:55 13:32 17:30 20:57 22:47 14 Ramazan

23 Temmuz 2013 03:53 05:56 13:32 17:30 20:56 22:45 15 Ramazan

24 Temmuz 2013  03:55 05:57 13:32 17:30 20:55 22:44 16 Ramazan

25 Temmuz 2012  03:56 05:58 13:32 17:29 20:54 22:42 17 Ramazan

26 Temmuz 2013 03:58 05:59 13:32 17:29 20:53 22:41 18 Ramazan

27 Temmuz 2013 04:00 06:00 13:32 17:29 20:52 22:39 19 Ramazan

28 Temmuz 2013  04:01 06:01 13:32 17:28 20:51 22:37 20 Ramazan

29 Temmuz 2013  04:03 06:02 13:32 17:28 20:50 22:36 21 Ramazan

30 Temmuz 2013  04:05 06:03 13:32 17:28 20:49 22:34 22 Ramazan

31 Temmuz 2013  04:06 06:04 13:32 17:27 20:48 22:32 23 Ramazan

01 Ağustos 2013  04:08 06:05 13:32 17:27 20:47 22:31 24 Ramazan

02 Ağustos 2013  04:10 06:06 13:32 17:27 20:46 22:29 25 Ramazan

03 Ağustos 2013 04:12 06:07 13:32 17:26 20:44 22:27 26 Ramazan

04 Ağustos 2013  04:13 06:08 13:32 17:26 20:43 22:25 27 Ramazan

05 Ağustos 2013  04:15 06:09 13:32 17:25 20:42 22:24 28 Ramazan

06 Ağustos 2013 04:17 06:10 13:32 17:25 20:41 22:22 29 Ramazan

07 Ağustos 2013  04:19 06:11 13:32 17:24 20:39 22:20 30 Ramazan

KIRCAALİ RAMAZAN İMSAKİYESİ Müzik tedavi ediyor 

Kadir Gecesi - 03/04 Ağustos 2013              Bayram Namazı- 08 Ağustos 2013 saat 06.57

Not: Kırcaali Ramazan İmsakiyesi Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün 
takvimine göre ayarlanmıştır.


