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Bulgaristan Türkleri '1989 Mayıs
Olayları’nın' 30. Yılını Anıyor
T.C. Sofya Büyükelçiliğinden
19 Mayıs Etkinliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele hareketinin başlamasının 100. yıl dönümü Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu himayesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutu’nda, piyano ve keman resitalinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide
Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef-kemancı Volkan Mete Yalçın

Bulgaristan Türklerinin 1989
yılına kadar uygulanan asimilasyon ve isim değiştirme sürecinde şehit düşenlerin anısına
yeni bir anıt daha açıldı.
Ülkenin Kuzeydoğusunda Kaolinovo (Bohçalar) şehir meydanında 1989 yılında Türklerin
ayaklanmalarında dört şehidin
anısına bir anıt açıldı.
Bulgaristan Türkleri Mayıs
1989'da isimleri için yürüdü
Mayıs 1989 yılında isimlerinin,
hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi ve totaliter rejimin baskılarının son bulması istemiyle
ayaklanan Türkler, dönemin
jandarma ve emniyet güçleri
tarafından bastırılmış, bu yürüyüşlerde birçok şehit verilmişti.
Bu yürüyüşlerde hayatını kaybeden Necip Osman, Mehmet
Saraç, Hasan Arnaud ve Mehmet Salih Lom, Kaolinovo ilçesinin şehitleri olarak anılıyor.
Şehir meydanında yapılan

anıtın açılışı, Belediye Başkanı
Nida Ahmet'in girişimi sonucu,
binlerce vatandaşın da katıldığı
resmi törenle yapıldı.
Ünlü heykeltıraş Seyfettin
Şekerov-Sefo'nun eseri olan
anıt, ilçenin verdiği dört şehidin
ismini ölümsüzleştirirken, anıtın
üzerinde de Nazım Hikmet'in
"Sen Yanmazsan, Ben Yanmazsam, Biz Yanmazsak, Nasıl Çıkar Karanlıklar Aydınlığa"
dizeleri yer aldı.
Hristo Smirnenski ortaokulundan öğrencilerin okuduğu
şiirler izleyenlere duygu dolu
anlar yaşatırken bölge imamı
Bulgaristan Türklerinin hak davasında ölenler için dua okudu,
şehitler rahmetle anıldı.
Nida Ahmet: Onlar ana dilinde konuşmak, dinini yaşamak, isimlerini geri almak
istemişti
Kaolinovo Belediye Başkanı
Nida Ahmet, DHA'ya bu süreç-

19 Mayıs Cebel’in
Bayramı Kutlandı
Sayfa 4’de

le ilgili, "1989 yılında, yani tam
30 yıl önce Bulgaristan Türkleri
demokrasi yolunda ilk adımlarını Kaolinovo belediyesinde
attı. Bu amaç uğruna canlarını
feda eden şehitlerimizin anısına dikilen anıtın önündeyiz. Totaliter rejime karşı onların tek,
küçücük istekleri vardı. Ana
dilini rahatça konuşmak, dinini güzelce yaşamak, isimlerini
geri almak. Ama totaliter rejim
maalesef bunlara karşı çıktı ve
üzerlerine tankları yürüttü. Dört
şehidimiz var belediyemizde.
Kus köyünden Necip Osman,
Mehmet Saraç, Hasan Arnaud
ve Mehmet Salih Lom. Onların
adına buradayız ve onları anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Bu yolda yürümeye devam
edeceğiz" dedi.
45 yıllık komünist dönemden
sonra ilk demokrasi kıvılcımlarını yakan Kaolinovo belediyeDevamı 4’te

sahne aldı. Programda Mozart ve Vivaldi’nin eserlerinin yanı sıra
Bulgar Şef Kiril Lambov ve Türk besteci Ahmed Adnan Saygun’un
eserleri seslendirildi.
Etkinliğe T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan'ın
eski Çarı Sime on ve eşi Kraliçe
Margarita'nın yanı
sıra Bulgar davetliler ve kordiplomatik
de katıldı.
Büyükelçi Hasan
Ulusoy, “Bu resital,
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki
ikili ilişkileri daha
da geliştirmek doğrultusunda, halklarımız arasındaki birlikte yaşama kültürünü ileriye götürmek için
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlik arasında yer almakta olup, son yedi ayda Türk-Bulgar
dostluğuna ithafen gerçekleştirilen altıncı konseri teşkil etmektedir.”
dedi.

Balkanların Güncel
Meseleleri Ankara’da
Tartışıldı
Sayfa 6’da

Bulgaristan Türklerinin
Kültür ve Eğitim Merkezleri
Sayfa 8’de
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Kadir Gecesinin
Anlam ve Önemi

Elhamdü Lillah,
Vessalatü vesselamü ala Rasülillah.
Bin aydan daha hayırlı

ayetini getirdi. “ Oku”
emri geldi ilk İslam toplumuna, bundan dolayı
Müslümanların eğitim ve
öğretimine çok
büyük önem
vermeleri gerekiyor! Altı yaşında iken “Şakkı
sadr” diye bilinen peygamberimizin kalbinin
zemzemle yıkanması Beni
Sad yurdunda
i
ken yaşan Beyhan MEHMED
mıştı... Evet kaolan Kadir Gecesini biz- ranlığı aydınlığa, zullere lütfeden, sağlık ve mü- nura dönüştürecek,
afiyetle bizleri kavuştu- Yüce Allah’ın rızası ve
ran Rabbimize Sonsuz muhabbetini bildirecek,
Şükürler Olsun. O’nun yasaklarından sakındıHabibi, Rahmet Pey- racak olan Hz. Muhamgamberi Hz. Muhammed med seçilmiş ve Aleme
Mustafa’ya âline ve As- Rahmet kılınmıştı. Hz.
habına Salatü Selamlar Peygamber kime anlataOlsun.
caktı “Allah’ın varlığını ve
Muhterem Müslüman- birliğini, bütün insanların
lar, Kıymetli Din Kardeş- eşit olduğunu, leş yelerim!
menin haram olduğunu,
Yüce Allah’ın rahmet ve putlardan medet ummamağfiretinin sonsuz ol- nın gülünç bir durum olduğu, Hz. Muhammed’e duğunu, ilahi ilke ve ölçüNübüv vet mühr ünün leri (Allah’ın mesajlarını)
verildiği (peygamber kı- kimlere bildirecekti.
lındığı), Kur’an-ı kerimin
Güvenilir, erdemli ve
inzal edilmeye (inmeye) değerli insanları gözbaşladığı, melekler ve den geçiren peygamCebrail’in yer yüzüne berimiz, İslam’ı Hz. Ebu
esenlikler getirdiği... Bin Bekir’e(olgun kişilerden),
aydan daha hayırlı olan Hz. Ali’ye (çocuklardan
Kadir gecesini idrak edi- yeğeni), Hz. Hatice’ye
yoruz. Annemiz Aişe (kadınlardan eşi (anne(r.a.) bu gecede Peygam- miz) anlatır, tebliğine
berimizin şu duayı oku- bulunur. Ve böylelikle
duklarını ve bizlere de İslam’ın nuruyla nurlanan
tavsiye ettiklerini bildirir: ve ilk iman edenler onu“Allahümme inneke af- runa laik olanlar..Hz.Ebu
füvvün, kerimün, tühibbul Bekir, Hz. Ali, Hz. Hatice
affe fe’afü anni”- Allah’ım ve Zeyd b. Harise olur
sen çok affedicisin, affı (Radıyallahü Anhum –Alseversin beni de af eyle”. lah onlardan razi olsun).
Kıymetli Müminler!
Kıymetli Kardeşlerim!
Mübarek geceler araİman edenlerden Hz.
sında ilk vuku bulan Ebu Bekir Sıddık (Do(Meydana gelen, yaşa- ğuru, Dürüst) kapısına
nan) “Kadir” gecesidir. yükseldi, Hz. Ali ilmin
Nitekim Hz. Muhammed kapısı oldu, Annemiz
(s.a.s) kırk yaşında iken, Hz. Hatice Allah’ın özel
toplumun cehalet ve selamına nail oldu... Bizbedbahtlığından, putlara ler de peygamberimize
tapıp medet ummala- “ümmet” oluşumuzu gözrından, leş yemelerin- den geçirelim, O’na layık
den, kız çocuklarını diri Ümmet olalım. Dünyada
diri gömmelerinden ve rüyalarımızda gören, ahbenzeri olumsuzluklar- rette kendisine komşu
dan rahatsız olmuş Hira olanlardan olalım.
mağarasına inzivaya
Değerli Müminler!
(yalnız başına kalarak
Ramazan ayının son
muhasebesini yapmaya) günlerinde idrak edilen
çekilmişti. Yıl 611,rama- Kadir gecesini bizlere
zan ayı ve Kadir gece- Kur’an-ı Kerimin 97. Süsiydi ki meleklerin reisi, resi olan “Kadir Sürepeygamberlere vahyi si” anlatıyor. Bin Aydan
getiren Cebrail (a.s), Hz. daha hayırlı olduğunu
Muhammed’e (s.a.s.) müjdeliyor. Yani kadir
Alak suresinin ilk beş gecesi öyle bir gecedir

ki - 80 küsur seneye bedeldir!
Bundan dolayıdır ki
Sevgili kardeşlerim Peygamber efendimizin unutulmaya yüz tutmuş “İtikaf” sünneti son derece
önemlidir.
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) Ramazan ayının
son on gününü İtikâf ta
geçirirdi. Kadir gecesini
ramazan ayının son on
ve tekli günlerinde arayın
buyururdu.
Böylesine müstesna
bir lütuf geceni, ibadet
ve taatle, dua ve istiğfar ile Hassaten Kuranı
Kerim’in, Kadir gecesinde inmeye başladığını
göz önünde bulundurarak, Kur’an okumak, manasını tefekkür etmek,
hayatımızın muhasebesini yapmak gerekir.
Peygamber Efendimize (s.a.s), Peygamberliğin verilmesi hasebiyle
de, Efendimizi Salatü
Selamlarla anmak suretiyle şefaatini unmak gerek, Kadir Gecesi Kader
Gecesi olduğu için de,
Muhasebemizi yapmamız ve Peygamberimizin
(s.a.s) duasıyla niyazda
bulunalım “Allah’ım senin çizdiğin kader doğrultusunda rızanı istiyorum” ve “Ey kaderi tayin
eden Allah’ım, bizim kaderimizi de rızan doğrultusunda şekillendir,
kötülüklerden, şerden
muhafaza eyle” diye dualar edelim. Bu duygu ve
düşüncelerle siz kıymetli
Müslüman kardeşlerimizin Kadir Gecesini kutluyorum. Rabbim hastalara şifalar, dertli olanlara
devalar, borçlu olanlara
edalar, bekâr olanlara
hayırlı evlilikler, evli olanlara hayırlı geçimler nasip eylesin” dualarında
bulunuyorum.
Duaların kabul edildiği
müstesna zaman dilimi
kadir geceniz hayırlı,
mübarek olsun. Yeryüzünde karanlığın, adaletsizliğin, zulmün ve hassaten savaşların sona
ermesine vesile olmasını
niyaz ediyorum. Geceniz
hayırlı, ömrünüz saadet
dolu olsun.
Kalbi dilek ve dualarla
kardeşiniz
Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü
Not: Kadir Gecesi 31.05.19 Cuma Gecesi
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200 öğrenci, Kırcaali’de düzenlenen
Edebi Türk Dili müsabakasına katıldı
Kırcaali Biznes-İnkübatör salonunda amatör
sanatçılara yönelik bu yıl
dördüncüsü düzenlenen
Ulusal BUKET 2019/2020
Yarışması İl Birinciliği
kapsamında Edebi Türk

ilişkin test çözdüler. Bundan başka 1-4.sınıf öğrencileri dikte çalışması
yaptı, 5-8.sınıf öğrencileri
konu üzerine yazı yazdı,
9-12.sınıf öğrencileri ise
Bulgarcadan Türkçeye ve

den dolayı tebrik eden
milletvekili,”Bu, bir müsabaka değildir, Bulgarcanın
yanı sıra ana dili Türkçenizi de mükemmel düzeyde bildiğinizi göstermeniz
için bir fırsattır” dedi.

Dili müsabakası gerçekleşti.
Yarışma, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Onursal Başkanı Ahmet
Doğan'ın himayesinde
gerçekleştiriliyor.
Müsabakaya Kırcaali iline bağlı yedi ilçeden yaklaşık 200 öğrenci katıldı.
Yarışmaya katılan öğrenciler, okulda zorunlu seçmeli veya serbest seçmeli
ders olarak okudukları
ana dili Türkçe dersine

Türkçeden Bulgarcaya
metin tercüme etti.
Müsabakanın açılış konuşmasını yapan HÖH
Kırcaali Milletvekili ve Bulgaristan Meclisi Eğitim ve
Bilim Komisyonu Başkan
Yardımcısı Erol Mehmet,
”Ana dili Türkçe’nin okunması eğitimin bir parçası değil, Türkçe bizim
manevi kimliğimizin bir
parçasıdır” diye kaydetti.
Katılımcıları müsabakaya katılma cesaretlerin-

Açılışta resmi konuklar
arasında HÖH Kırcaali İl
Başkanı Müh. İzzet Şaban, Kırcaali Milletvekili
Adlen Şefket, yarışmanın il koordinatörü Necmi
Mümünhocov ve yedi ilçe
koordinatörü yer aldı.
Müsabaka çalışmaları,
ulusal düzeyde değerlendirilecek ve dereceye
giren öğrenciler ödüllendirilecek.
Kırcaali Haber

Filibe Başkonsolosluğundan 19 Mayıs Etkinliği
T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ulusal Kurtuluş
Mücadelesinin başlangıcı olan Büyük Önder
Atatürk'ün Samsun'a
çıkışının 100. yıldö nümünde, "19 Mayıs

loloji Fakültesi Türk ve
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nün desteğiyle
düzenlenen etkinlikte
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
eğitim gören gençler

Atatürk'ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı"nı, Filibe Trimontium / Ramada Oteli'nde kutladı. Etkinliğe başta T.C. Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Muavin konsoloslar, vatandaşlar ve
soydaşlar katıldı.
Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi Fi-

Atatürk'ün sevdiği müzik eserlerini icra ettiler.
Kırcaali'nin Kızılağaç
(Kirkovo) İlçesi'ne bağlı Çakırlı Köyü İlkokulu
öğrencileri çok beğenilen folklor gösterileriyle
ve Atatürk şiirleriyle katıldılar.
Pa i s i y H i l e n da r sk i
Üniversitesi Türk Dili

Bölümü öğrencileri de
tanınmış Türk şairlerin
eserlerini Türkçe, Bulgarca ve farklı dillerde
okudular.
Ankara'dan Valör Sanat Galerisi'nin koleksiyonunda yer
alan At atür k
portreleri de bu
vesileyle katılımcılara sergilendi.
Başkonsolos
Hüseyin Ergani, “Etkinlikte
emeği geçen/
katkı sağlayan
tüm kurum ve
kuruluşlara
şükranlarımızı
sunuyoruz. Bu
vesileyle Ulusal
Kurtuluş Mücadelemizin 100. Yıldönümünü ve gençlerimizin
bayramını kutluyoruz!
Bu mücadeleye önderlik
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah
arkadaşlarını rahmet ve
minnetle anıyoruz.” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber
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Ardino Buket yarışmasına 200'den fazla kişi katıldı
Ardino Rodopska İskra
Halk Kültür Evi’nin tıklım tıklım dolu salonunda amatör sanatçılara
yönelik Ulusal BUKET
2019/2020 Yarışmasının
ilçe müsabakası gerçekleştirildi. Girişim, HÖH
Onursal Başkanı Ahmet
Doğan'ın himayesinde
“Etnik Grupların Tebessümü, Kültüründe ve
Hoşgörüde Bulgaristan”
(BUKET) başlığında düzenleniyor.
Etkinliğe, HÖH Kırcaali
İl Başkanı İzzet Şaban,
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murad, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Buket yarışmalarının bölge koordinatörü Necmi Mümünhocov,
ebeveynler ve birçok vatandaş katıldı.
Yarışma başlamadan
önce, HÖH Kırcaali İl
Başkanı İz zet Şaban
tüm katılımcılara başarılar diledi. İzzet Şaban,
“Dördüncü kez, ülkemizdeki kültürel çeşitlilik ve

dans grubu birinciliği elde
etti.
"Sahne ve tiyatro sanatı" bölümünde, Nasreddin Hoca hikayesinden
bir sahne sunan, Birleşik
Çocuk Kompleksi’ndeki
Türkçe dil okulu birinci
yeri kazandı.
8 yaşına kadar olan "Güzel Sanatlar" kategorisinde Ardino'dan Martin Kisyov birinciliği aldı ve 9 - 18
yaşları arasında kazanan

Çernoooçene’de 300
kişiye iftar verildi
hoşgörü konusundaki
tutumumuzu sadece insani değerleri olarak değil aynı zamanda Avrupa
Birliği'nin değerleri olarak
göstermekteyiz” dedi.
Yaklaşık 3 saat boyunca Ardino, Byal İzvor
(Akpınar), Jıltuşa (Sarıkız), Padina (Makmulu),

Borovitsa'dan (Çamdere)
200'ün üzerinde katılımcı
performanslarını ve yeteneklerini sergiledi. Yarışmacılar, müzik ve dans
sanatı, söz/tiyatro, resim
sanatı ve şiir kategorilerinde yarıştı.
"Vokal performanslar"
kategorisinde Burçin Ka-

sap, Destek ve Kişisel
Gelişim Merkezi’nden
katılan koro “Çemberimde gül oya” şarkısıyla birinciliği kazandı. "Dans
performansları" kategorisinde, popüler Rumeli
şarkısı "Ramo Ramo" ile
Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi ile "İskritsa"

Türkçe Eğitiminde Öğretmen ve
Ders Kitapları Eksikliği Yaşanıyor
Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim
yılında Türkçe ders kitapları tedarik edilecek.
K ırc aal i b ö l g e s i n de
Türkçe, serbest seçmeli ders olarak okullarda okunmakta. Sadece
Ardino'nun Vasil Levski
Ortaokulu ve Kişisel Gelişim Destek Merkezi'nde
hazırlık için altı grup var.
Borovitsa ve Gorno Prahovo köylerinde de gruplar mevcut.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad'a göre,
eğer müfredatında dil isteğe bağlı bir konu haline
gelirse, daha iyi bir organizasyon olacaktır. Resmi
Murad, Türkçe yardımcı
ders kitaplarının olmadığını vurgulayarak, “Türkçe öğretmeni bir müfredat
tasarlar, kendi programını
yaratır ve dersi bu şekilde çalıştırmaktadır” dedi.
Resmi Murad, Türk Dili
Çalışmalarında Acil Önlemler konusunda Eğitim
Bakanı Krasimir Vılçev'e
yazılan mektubun başlatıcılarından biridir. Bölge
muhtarlarının taleplerinin
uzun zaman önce belirttiklerini, ancak şimdi bakanlığın bu soruna dikkat
çevirdiğini belirtti. Bakandan, gelecek ders yılında
yeni kitapların sağlanacağına dair güvenceler alındı. Belediye başkanlarına
göre, şu anda belediye

Ardino'dan Sevgi Karahasan oldu.
"Şiir" kategorisinde ilk
sıra "Memleket isterim"
şiirini okuyan Ardino’dan
Kardelen Turan'a verildi.
Dereceye giren tüm yarışmacılara para ödülü ve
taktir belgesi sunuldu.
Birincilik elde eden yarışmacılar, BUKET Kırcaali İl Birinciliği yarışmasına katılacaklar.
Güner ŞÜKRÜ

okullarında Türkçe eğitimi
için iyi eğitimli öğretmenlerin bulunmaması ve son
ders kitabı yıllar önce yazıldığı için uygun koşullar
mevcut değil.
Zekiye
Hasan,
Kirkovo'nun Fotinovo köyündeki okulda Türkçe ve

hazırlıyorduk” dedi. Ana
dilini öğrenmek, Bulgarca
öğrenmeye de yardımcı
olduğunu belirtti.
Zekiye Hasan, Bulgaristan Milli Radyosuna
verdiği demeçte Fotinovo'daki okulda yüzlerce
çocuk eğitim görmekte

kiye Hasan, çeviriyi her iki
dilde de kullanmaktadır.
“Ana dilin, insanın kişiliği
olduğunu söylerler. Bir çocuk kendini ifade edemezse, gelecekte problemler
olacaktır” diyen öğretmen
Hasan, ana dili Bulgarcadan farklı olan çocukların

Bulgarca öğretmenidir.
Çocukları ana dillerinde
eğitim vermek için yurtdışından materyaller aramakta. Öğretmen Zekiye
Hasan, “İnterneti yurtdışından da malzeme almak
için kullanıyoruz. Ancak
hiçbir metodolojik materyal, ders kitabı, okul kitabı yok. Birkaç ders kitabı
varsa onlar da çok eski.
Şimdiye kadar herhangi
bir çalışma programımız
yoktu. Onları kendimiz

olduğunu ve öğrencilerin ana dilinde derslere
zevkle katıldıklarının altını çizdi. Öğretmen, evde
Türkçe konuşulduğundan
ebeveynlerin çocuklarının
Batı dilini öğrenmesinin
daha iyi olduğu yönündeki
iddialarını reddetti.
Türkçe öğretmeni, “Gelin, anadilinde metin yazan bir çocuğun Bulgarca da ne güzel metinler
yazdığını görün” dedi. Bu
nedenle, öğretiminde Ze-

okulda ana dillerinin okutulmasının ana nedeni bu
olduğunu belirtti.
Eğitim Bakanlığına göre,
öğretmenler yeni ders
programlarını iyi bildiklerini ve eski ders kitaplarını
da buna göre uygulayabilecekler.
Şu anda, 2013 ve 2015
yıllarından onaylanmış
Türkçe eğitim ders kitapları mevcuttur, ve bu kanunları ihlal etmez.
Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Çernooçene
(Yenipazar) İlçe Yönetim Kurulu, Çernooçene ilçe
merkezinde bölgeden 300’den fazla kişiye ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.
İftara katılan Müslümanlar, ilk önce Çernooçene
Merkez Camii’nde akşam namazını kıldı. Memnun görünen yerel din adamları, caminin Ramazan Bayramı namazında olduğu gibi hınca hınç
dolduğunu ifade ettiler.
İftar yemeğine katılan konuklar arasında HÖH
Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Yordan Tsonev,

HÖH’ün Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu milletvekili adayı ve şu anda AP milletvekili olan İskra
Mihaylova, HÖH Kırcaali Milletvekili Adlen Şevket, Çernooçene Belediye Meclis Başkanı ve HÖH
Çernooçene İlçe Başkanı Bedriye Gaziömer, Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, Akademisyen Nesrin Sipahi, Çernooçene Belediye
Meclis üyeleri, köy muhtarları ve başka konuklar
yer aldı.
Eski Bulgaristan Başmüftüsü Fikri Sali, sofra duası yaptı. Din adamı, birbirlerimize iyi davranma-

mız gerektiğini, yoksullara, açlara, acı çekenlere
ve yakınımızdakine merhamet etmemiz gerektiğini
vurguladı. Müslümanların barışsever olmalarını,
birlik içinde olmalarını ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmalarını diledi.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman,
konukları tanıttı. Bu yıl da ramazan ayında iftar
yemeği verme geleneğine uyduklarını ifade eden
Belediye Başkanı, katılımcılara saygılarını sundu.
Aydın Osman, iftar yemeğinin hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Bulgaristan Türkleri '1989 Mayıs
Olayları’nın' 30. Yılını Anıyor
600 kadar kişi vardı. Aralarında öğretmen, teknisyen, doktor, mühendis
vardı. Bulgaristan Türklerinin aydınlarıydılar. Fazla
konuşanları, çok bilenleri
bizden ayırıyorlar, onlara
daha fazla zulüm yapıyorlardı. Biz intikam peşinde değiliz. Mümkünse
kanunca bize bu yapılanları devlet düşünsün ve
suçluları cezalandırsın.
Başka bir şey diyemiyorum" dedi.
Demokrasi kıvılcımları

1. sayfadan devam

sinden halk oldu. Pristoe
(Yusufanlar) ve Kliment
(Emberler) köyü de hak
ve isim davasında şehitler veren, birçok kişiyi
Belene kampına uğurlayan bir köy oldu. Orada
da bu sürecin anısına dikilen bir anıt var.
İtiraz edenlere Belene
Emekli öğretmen Sabri
Osmanov, DHA'ya o günlere dair şunları söyledi:
"30 yıl önceki asimilasyon kampanyasının anısına bu anıt taşında kurban gidenlerin ismi yazılı.
Her sene bu tarihte buraya gelip, onları anıyoruz.
İsimleri değiştirmek için
muhtarlık bizi çağırdı,
askerler tüfeklerle, köpeklerle, hatta tanklarla
köye geldi. İnsanlar ağlayarak toplandı buraya,
bu işin haksız olduğunu
ispat etmek istediler.
Bunun haksız olduğunu

diyenler, işaret edenler
tespit edildi, konuşanlar,
itiraz edenleri topladılar.
Belene'ye gönderdiler.
Biz bu haksızlığı hiçbir
vakit unutmayacağız."
Ebazer Ahmet: Belene
cehennem gibiydi
Belene kampında 11 ay
kalan, sonra da dört yıl

ülkenin kuzeybatı noktasına sürgüne gönderilen
Doktor Ebazer Ahmet,
"Burada mitingler, yürüyüşler yaptı insanlar.
Onlardan birkaç kişi
Belene'ye sürgüne yollandık. Orası hakikaten,
Allah kimseye göstermesin, cehennem gibi diye-

biliriz. Orada 11 ay kaldıktan sonra bizleri Lom
tarafına sürgün ettiler.
Orada dört sene sürgünde kaldım. Belene ile ilgili çok şeyler anlatılabilir.
Orada birkaç yere taksim
ediyorlar. Biz ikinci öbek
denilen yerde bulunduk.
Orada Bulgaristan'dan

günler yaşadınız, bugün
bir bayram yaşıyorsunuz,
şükürler olsun ki çok daha
iyi koşullarda yaşıyorsunuz. Bugün biz, sizlerin
bu bayramınızı kutlamak,
sizlerle birlikte olmak için
buraya geldik. Bugün çifte bayram. Türkiye’de de
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bay-

Halkı, Değerli katılımcılar,
Sevgili Soydaşlarımız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı
ve Milli Mücadele’nin 100.
Yıldönümü törenleri için
Sofya’da düzenlediğimiz
etkinliklerimiz dolayısıyla,
çok arzu etmeme rağmen,
aranızda olamıyorum.

ramını kutluyoruz. Aynı
zamanda Atatürk’ün milli
mücadeleye başlatmak
üzere, Samsun’a ayak
basışının 100. yıl dönümüdür. Her iki bayramınız
da kutlu olsun!”
Başkonsolos Hüseyin
Ergani, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy’un, Cebel
halkına gönderdiği kutlama mesajını okudu.
Mesaj şöyle: “Güzel
Cebel'in Çok Kıymetli

Bugün modern toplumlarda, kültürel çeşitliliği
tehdit gören anlayışın yerini, bunu zenginlik olarak
gören anlayış almıştır. Bu
anlamda sizler de dost
ve müttefik Bulgaristan’ın
zenginliğisiniz.
Vatandaşı olduğunuz bu
güzel ülkede bir yandan
refaha katkı sağlarken,
bir yandan da iki komşu
ve müttefik ülke arasında
dostluk köprüsü olarak
birlikteliği pekiştiriyorsu-

nuz. Bu süreçte Bulgaristan makamlarının destek
ve çalışmalarına teşekkür
ediyoruz.
Bu anlamlı günde, geçmişte totaliter rejimin
uygulamaları sırasında
hayatını kaybetmiş olan
Bulgaristan’ın güzide vatandaşları soydaşlarımızı
saygıyla ve rahmetle anıyor; sizlere,
selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Hayırlı Ramazanlar.”
Bursa Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay
Yılmaz, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Er d o ğ an’ın
selamlarını getirdiğini
belirterek,
Cebel’in bayramını kutladı.
Tören sonunda, misafirler, ilçede yapılan spor
müsabakalarında derece
kazanan çocuklara ödüllerini sundular.
Kutlama etkinliği Kırcaali Devlet Tiyatrosu, Mestanlı Zeybekler Grubu ve
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği Folklor ve Müzik
Gruplarının sunduğu zengin programlarıyla devam
etti.
Kırcaali Haber

'Mayıs Olayları' olarak
anılan süreç, 1989 yılında
Bulgaristan Türklerinin
totaliter rejime karşı ayaklanması ve yürüyüşlerin
sembolü olarak geçiyor.
24 Mayıs 1989 yılında
Bulgaristan ile Türkiye
sınırlarının açılmasıyla
büyük göç yaşandı. 10
Kasım 1989 tarihinde ise,
Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, Bulgaristan
da komünist rejime veda
etti.
DHA

Kırcaali Belediyesi ile
Güneşli Derneğinden 500
kişiye iftar yemeği
Kırcaali Belediyesine bağlı Gluhar (Sağrlar) köyünde yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar programı
düzenlendi.
Kırcaali Belediyesi ile İstanbul Güneşli Balkan

19 Mayıs Cebel’in Bayramı Kutlandı
Bulgaristan'daki 19 Mayıs kutlamaları, ülkenin
güneydoğusunda Türk
ve Müslümanların yoğun
olarak yaşadığı Cebel
kentinin yerel bayramıyla aynı güne denk geldi.
Eski komünist rejimin uyguladığı asimilasyon kampanyasına karşı direnişin
30. yıl dönümü dolayısıyla
Cebel'de yapılan törene
T.C. Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye’den gelen
Sivil Toplumu Kuruluşları
temsilcileri, Belene mağdurları ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Belediye Başkanı Bahri Ömer, burada yaptığı
konuşmada, “Bugün çifte
bayram kutluyoruz. Güzel şehrimizin bayramı
ve Türkiye’de 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı bizlere çifte mutluluk veriyor.”
dedi.
Başkonsolos Hüseyin
Ergani, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
“Değerli Cebelliler, Rodopların bu güzel şehrinde, güzel beldesinde, sizlerin bu anlamlı gününde,
sizlerle birlikte olmaktan
çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Geçmişte çok sıkıntılı

Türkleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği Gluhar köyü camisinin avlusunda gerçekleşti.
İftar programına Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay
Şükrü, Güneşli Balkan Türkleri Derneği Başkanı
Aydın Yılmaz, Kırklareli, İstanbul ve Bursa' dan çok
sayıda misafir katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Azis yapmış olduğu konuşmasında iftar yemeğini veren İstanbul Güneşli
Balkan Türkleri Derneği yöneticilerine teşekkür etti.
Başkan Azis Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen misafirler ile birlikte iftar yemeğinde bir arada
olamaktan mutluluk duyduğunu, Türkiyedeki tüm
soydaşların ramazanlarını kutladığını belirtti.
Güneşli Balkan Türkleri Derneğinden 5 yıldır
Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinde iftar programları
düzenlediklerini bildirdiler.
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Çernooçene’de birçok proje hayata geçiriliyor
Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Başkanı Aydın
Osman Sofya’da Devlet
Tarım Fonu İcra Müdürü
Jivko Jivkov ile ikinci bir
idari anlaşma imzaladı.
Yapılan anlaşma Çernooçene Belediyesi sınırları
içerisindeki yerleşim yerlerinde iç sokak ağının ve
kaldırımların rehabilitasyonu için maddi yardım
sağlamak içindir.
Kazanılan proje ile belediyenin idari merkezinin
yukarısındaki yeni "Kvartal 4" sokakları asfaltlanacak ve yenileyecek. Sokakları yenilemenin yanı
sıra, parklar yenilenecek
ve aydınlatma sistemi kurulacak.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman, bu
bölgede artık elektrik, su
ve kanalizasyon şebekesi
kurulduğunu belirtti.
Pryaporets, Srednevo,
Petelovo, Gabrovo, Komuniga ve Paniçkovo olmak üzere toplam 6 yerleşim yeri geliştirilecek
ve bu bölgede geçen ulusal karayolu şebekesi ile
doğrudan bağlantısı olan

uluslararası taşımacılık
ağındaki yolcular için modern koşullar ve tesisler
yaratacak.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin
ve tespit edilen sonuçların elde edilmesinin, yerli halk için sürdürülebilir
faydalar yaratacağına ve
bölgenin çekiciliğinin artırılacağına inanmakta.

Türk Akımı'nın Balkanlar
rotasının önünde siyasi
engel yok
yollar ve caddeler asfaltlanacak.
Projenin faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin maliyetler için Çernooçene belediyesi 1 134
929,30 leva tutarında finansal yardım alacak.
Projeler, Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu tarafından
finanse edilen 2014-2020
Kırsal Kalkınma Programının kapsamında, "Her

türlü küçük ölçekli altyapının oluşturulmasına,
iyileştir ilmesine veya
genişletilmesine yönelik
yatırımlar" tedbir kapsamında.
Çernooçene belediyesinin 2019'da başlatacağı
iddialı iki altyapı projesinin hayata geçirilmesi,
belediye merkezine ve
yerleşim bölgelerine daha
da modern bir görünüm

verecek.
Belediye Başkanı, yerel meclis tarafından
halihazırda kabul edilen 2019 yılı bütçesi ile
Çernoochene'de bir otogarın inşası ve Kableşkovo köyündeki derenin bir
kısmının düzenlenmesi
öngörülmekte olduğunu
belirtti.
Otogar için projenin
uygulanması, ulusal ve

Manolova, seçim kanununda yapılan yedi
değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne verdi
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova, Seçim Kanunu’nda
yapılan yedi değişikliğe itiraz ederek Anaya s a M a h ke m e s i ’n e
başvurdu.Bu hükümlerden biri Merkez Seçim
Komisyonu’nun (ZİK)
tüm kararlarının yargısal
denetime tabii tutulması
imkanının kaldırılmasına
ilişkindir.
Manolova, itiraz dilekçesinde Seçim
Komisyonu’nun önemli
kararlarının yargısal denetime tabii tutulması
imkanının kaldırılmasıyla
seçme hakkının yargısal
korunması önüne engel
koyduğunu belirtti. Kamu
Denetçisi, dilekçesinde ”Bu, gizli oylama ile
genel, eşit ve doğrudan
seçme hakkına ilişkin
Anayasa’nın temel ilkelerinin ihlalidir, serbest
ve demokratik seçimlerin yapılmasını tehlikeye
sokar”diyor.
Manolova, böylece her
seçmenin, kendi vatandaş numarası ile nüfus
kayıt sistemi üzerinden
sorgulama yapmasını
sağlayan, kanunun uyulanmasıyla ilgili olarak
seçim komisyonlarının
çalışmalarına dair metodolojik talimatlar verme-

Aydın Osman, yatırımcıları cezbedecek, ekonomik
büyümeye yol açacak ve
bölgedeki yaşamın çekiciliğini artıracak koşullar
olacağını söyledi.
Başkan Aydın Osman,
uzun vadede elde edilen
ekonomik büyümenin topluma ve nüfusa sosyal ve
ekonomik fayda getireceğini vurguladı.
İsmet İSMAİL

sini sağlayan ve seçmen
sandık sonuçlarının yayınlandığı ZİK’in kararlarının yargısal denetime
tabii tutulamayacağını
vurguluyor.
Kamu Denetçisi, elektronik oy kullanma makinelerinin programlarının
manipüle edilmesinden
şüphe edilmesi durumunda herhangi bir seçmenin
veya siyasi gücün ZİK’in
komisyonlarının çalışmalarına dair metodolojik
talimatlar verilmesine ilişkin kararlarına mahkeme
nezdinde itiraz edemeyeceğine dair uyarıda bulunuyor. Manolova, ZİK’in
metodolojik talimatlarla
Seçim Kanunu’nu kötü
niyetlere uygun olarak
yorumlaması ve uygula-

masına izin verildiğine
ve kararlarına mahkeme
nezdinde itiraz edilmesine imkan verilmediğine
dikkat çekiyor.
İtiraz dilekçesinde bu
tür durumlarda metodolojik talimatların kötü
niyetlere uygun olarak
verilmesinin seçim sonuçlarına yansıyabileceği, seçim sonuçlarına ise
seçimlerden sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği
belirtildi.
Manolova, yeni kabul
edilen ZİK kararlarına
Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde değil de
yerel idare mahkemeleri
nezdinde itiraz edilmesine ilişkin değişikliklere
de itiraz etti.

Kamu D e netçisi, “ Bu
kontrolü idari
mahkemeler e ve r m e k ,
aynı olaylarda çelişkili
uygulamalara
yo l a ç a c a k
ve serbest ve
demokratik
seçimler üzerinde olumsuz
etki yaratabilir” diyor.Bunun nedeni,
bu durumda
Yüksek İdare
Mahkemesi, idari yargı alanında yasaların
doğru ve eşit bir şekilde
uygulanmasına yönelik
yüksek yargı denetimini
uygulamak için anayasal
yetkisini kullanamayacak.
Kamu Denetçisi, seçim
komisyonu kararlarının,
siyasi çoğulculuk ilkesini
güvence altına alan nitelikli çoğunlukla alması
gerekliliğinin kaldırılmasına ilişkin değişikliğe de
itiraz etti. Manolova’nın
ifadesine göre, seçim komisyonunun siyasi tarafsızlığı, özgür ve demokratik seçimlerin yapılmasında siyasi çoğulculuk
ilkesinin gözetileceğinin
garantisidir.

Sofya’da düzenlenen “Balkanlarda Doğal Gaz
Projelerinin Geliştirilmesi " konulu yuvarlak masa
toplantısında yaptığı konuşmada “East-West Institute” adındaki sivil toplum kuruluşunda enerji
güvenliği konusunda kıdemli asistan olarak görevli Danila Boçkarev, “Türk Akımı doğal gaz boru
hattının güzergahının Balkan ülkelerinden geçen
kısmının inşaatının önünde hiçbir engel yoktur.
Siyasi açıdan Kuzey Akım 2 projesininkine benzer
engel bulunmamaktadır” diye kaydetti. Boçkarev,
bu projeyle ilgili sorunun boru hattının kapasitesi
ve Balkan güzergahında altyapı konusunda olabileceğini açıkladı.Onun ifadesine göre, birkaç gün
önce kabul edilen yeni Avrupa Birliği (AB) Doğal
Gaz Direktifi’nin Balkanlar'daki altyapının üzerin-

de etkisi olacak.
Bulgartransgaz Şirketi’nde kıdemli uzman Dimitır Şterev, “Ülkemiz AB gerekliliklerine uygun bir
şekilde Türkiye'den gerekli miktarda doğal gazı
almak ve transit sistemin kapasitesini geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorundaydı” dedi. Uzman, 1 Ocak 2020'den itibaren doğal
gaz tedarik noktasının güneyden değişeceğini de
sözlerine ekledi.
Bulgaristan üzerinden geçen boru hattı kesimi için tüm ihale prosedürlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Şterev, “Transit sistemin
kapasitesini geri kazanacağız” dedi. Bulgaristan,
Türkiye'den veya Avrupa'nın diğer bölgelerinden
gelen başka doğal gaz boru hattı projeleri ortaya
çıkarsa gaz boru hattı ağını geliştirmeye devam
edecek.
Şterev, “İşler iyi gidiyor, gecikme yok. Boru hattı
inşa edilecek. Burgartransgaz, ekonomimiz için
büyük önem taşıyan bu boru hattı kesimini inşa
etmek için tüm teknik ve finansal kabiliyetini kullanır” dedi.
Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Rumen
Ovçarov’un ifadesine göre, büyük olasılıkla Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transit sözleşmesi yenilenmeyecek. Ovçarov,” Türk Akımı
doğal gaz boru hattının ülkemiz topraklarından
geçen kesimini inşa etmezsek son derece zor bir
durumda kalabiliriz” diye sözlerine ekledi.
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Balkanların Güncel Meseleleri Ankara'da Tartışıldı
Kısa adi SDE olan Stratejik Düşünce Enstitüsü
Konferans Salonunda
gerçekleşen oturuma konuşmacı olarak ;
TİKA Balkanlar Ve Dogu
Avrupa Daire Başkani
Dr.Mahmut Çevik,Trakya
Ü n i ver s i te s i Rek tö r ü
Prof.Dr.Erhan Tabakoglu, 23.Dönem Milletvekili
ve NATO Asamblesi Türk
Grubu Üyesi Tuğgeneral Kürşat Atilgan, SDE
Başkan Yardımcısı Sinan
Tavukçu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Balkanlar Genel Müdürü
Sadik Babür Girgin katıldı.
Gazeteci Yazar Alper
Tan moderatörlügünde
gerçekleşen toplantıda,
TİK A BA DA Başkanı
Dr.Mahmut Çevik; Diş politikada Kamu Diplomasisi
konusunu işlerken Avrupa
Birliğinin Batı Balkanlara
Yönelik Bakış Açısını Türk
Siyasi Temelleri üzerinde
değerlendirdi ve Balkanlardaki TİKA Projelerinin
Balkan Kamu Diplomasisine katkılarını anlattı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Tabakoglu, Trakya Üniversitesinin Balkanlara yönelik
uyguladığı eğitim ve kültür
programlarının sunumunu
gerçekleştirirken, Tuğge-

Kafkasyalının Başkanlığa
gelmesinden sonra Aktif
Türk Diş Politikasına ve
Türkiye’nin Gönül Coğrafyasına kayıtsız kalmayan
Stratejik Düşünce Derneği ; TİKA’nın , 2018 yılında
önemli diplomasi hamlesi
olan ve
16 Balkan ve Doğu Avrupa ülkesinden 500 bilim
adamı, akademisyen, din
adamı, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve
yabancı basın mensuplarının bir araya getirilmesi
kapsamındaki 2.ci Balkan
Buluşmasını TİKA ile birlikte gerçekleştirmişti.

neral Kürşat Atilgan ise
Balkanlarda Güvenlik konusunu işledi.
SDE Başkan Yardımcısı
Sinan Tavukçu; Balkanların Stratejik Özelliğinden
bahsederken, Dışişleri
Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Büyükelçi
Sadik Babur Hizlan, Türk
Dışpolitikasi ölçeğinde
değerlendirmelerde bulundu.
Başta Savunma Sanayi
Eski Müsteşarı Vahit Erdem, TIKA Eski Başkanı
Büyükelçi Umut Arik, Türk
ve Yabancı Büyükelçiler,
Misyon Şefleri, Üniversi-

telerin Uluslararası İlişkiler, Siyasal ve Sosyal Bilimler Bölüm öğrencileri,
Rumeli’ye Hizmet Eden
Sivil Toplum Kuruluşları
Yöneticileri , Kamu Kurum Temsilcileri ile yazılı
ve görsel medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda
katılımcılar dolu dolu Balkanları Farklı Perspektiflerden dinlediler.
TIK A BA DA Başka nı Dr.Mahmut Çevik’in,
Türkiye’nin Güvenliğinin
kendisini Türk ve Müslüman hisseden soydaş
ve akraba topluluklarının
yaşadığı yerlerden başla-

dığını o nedenle milli bünyeden feyz almayan kamu
diplomasisinin başarılı
olamayacağını bugün var
olan kamu diplomasimiz
için yürüttükleri proje ve
programların bölgede yoğun ve başarılı uygulanmasının Milli Bünyeden
ve Türk Tarihinden feyz
almaşından ve Türk Devletinin güçlü olmasından
kaynaklandığını ve güçlü
Türkiye’nin bölge barışının olmazsa olmazı olduğunu ifade etmesi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
S D E B a ş kanı Pr of.
Dr.Muhammed Savaş

İlahiyat lisesi öğrencileri, İstanbul Uluslararası
Biyoloji Öğrenci Sempozyumu’na Katıldı
Rusçuk, Şumnu ve
Momçilgrad (Mestanlı) şehirlerinde bulunan
ilahiyat liselerinden toplam 13 öğrenci, Türkiye
İstanbul kentinde 19-22
Nisan 2019 döneminde düzenlenen Uluslararası Biyoloji Öğrenci
Sempozyumu’na katıldı.
Bilimsel etkinlik, İstanbul Pendik ilçesinde
Şehit Adil Büyükcengiz
Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nin ev sahipliğinde
düzenlendi.
Sempozyuma okul müdürü Ahmet Bozov’un
refakatinde Momçilgrad
İlahiyat Lisesi’nden 4 öğrenci, okul müdürü Şerif
Hüsnü’nün refakatinde
Şumnu Nüvvab İlahiyat
Lisesi’nden 4 öğrenci,
bir öğretmenin refakatinde Rusçuk Mirza Sait
Paşa İlahiyat Lisesi'nden
3 öğrenci katıldı.
Bulgaristan grubu, bu
yıl birincisi düzenlenen
sempozyuma yabancı
ülkeden katılan tek gruptu. Diğer tüm katılımcılar,
Türkiye’nin farklı şehirlerden gelen imam-hatip
okullarından öğrenciler-

TIKA ve SDE organizasyonunda gerçekleştirdikleri çalıştalar ile
Türkiye’nin Balkan stratejisindeki Yol Haritasını
ortaya koymuştu.
TİKA ile müşterek gerçekleştirdiği diplomasi
hamlesi ile bu buluşmaya sadece Balkanlar ve
Doğu Avrupa ülkeleri değil ; Litvanya, Slovenya,
Romanya, Hırvatistan,
Macaristan, Bulgaristan
ve Yunanistan gibi ülkelerden de gelen temsilcileri aynı masa etrafında
buluşturmuştu.
Yenibalkan

Bulgaristan, Avrupa'da en
düşük yaşam süresine sahip
Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bulgaristan, Letonya ile birlikte (74,9 yıl), Avrupa Birliği'nde
yaşam süresinin en düşük olduğu ülke arasında, en
yüksek oranın İspanya (83,4) ve İtalya (83,1 yıl) olduğunu belirtildi.
Bulgaristan'daki kadın ve erkeklerin yanı sıra kentsel ve kırsal nüfuslar arasındaki farklı ölüm oranları
da bu kategoriler için farklı ortalama yaşam sürresini
belirlemektedir.
Erkeklerde ortalama yaşam süresi 71,4 yıl, kadınlarda ise 7 yıl daha yüksektir - 78,4 yıl.
2008 ve 2018 arasındaki dönem için, erkeklerdeki
artış 1,9 yıl ve kadınlar için 1,8 yıldır.
Kentsel nüfusun ortalama yaşam süresi köylerdeki nüfustan (72,8 yıl) 2,9 yıl daha yüksektir (75,7 yıl).
2008 yılına kıyasla şehirlerde nüfus artışı 2,3 yıl, kırsal
nüfus ise 1 yıldır.
65 yaş ve üstü kişilerde, yaşam süresi 16.1, erkek ve
kadınlarda sırasıyla 14.1 ve 17.8'dir. 2008-2018 dönemi
için, 65 yaş üstü kişilerin beklenen yaşam süresi 1,2
yılda artmıştır (erkekler için 0,9 ve kadınlar için 1,5).
Ortalama yaşam süresi Montana bölgesinde 72.7
yıl, Sofya ve Kırcaali ilçelerinde 76.6 yıl ile ülke ortalamasının üzerinde toplam sekiz ilçe arasında değişmektedir.
Kadınlar ülkenin tüm bölgelerinde erkeklerden daha
uzun yaşamaktadır, ancak iki cinsiyet arasındaki fark
Silistre bölgesinde en yüksektir (8,5 yıl), Sofya ve
Şumnu (6 yıl) bölgelerinde en düşük orandadır.

Melisa İsa, uluslararası
yarışmada başarı elde etti

di.
Bulgaristan'dan katılan öğrenciler, etkinliğe
ev sahipliği yapan lise
öğrencilerinin yanı sıra
sadece biyoloji profesörlerinin değil, kimya proseförlerinin de
yaptığı konuşmaları ve
sunumları dinleme fırsatı buldu. Program,
Boğaz’da tekne turu ve
akşam yemeği, yeni açılan Türkiye’nin en büyük
camisi Çamlıca Camii ziyareti gibi çeşitli kültürel

ve eğlenceli etkinlikler ile
renklendirildi.
Grandmufti.bg internet
sitesine röportaj veren
uluslararası sempozyuma katılan kızlardan biri
olan Momçilgrad İlahiyat
Lisesi 9.sınıf öğrencisi Elis Raif, ”Türkiye’de
yapılan bilimsel seminere büyük memnuniyetle
katıldım. Gerçekten çok
etkilendim! Mikrobiyoloji,
beyin hücreleri, nanoteknoloji, DNA ve genetiği
değiştirilmiş organizma

(GDO) alanlarında birçok
yeni bilgi edindim. Gelecekte de bu tür uluslararası etkinliklere katılma
fırsatımızın olacağını
umuyorum. Program çok
ilginçti, organizatörler,
onu oturumlar arasında
çeşitli eğlenceli oyunlarla renklendirdi ve bu da
son derece ilginçti” diye
ifade etti.
Bulgaristan’a dönüşte
grubun, Edirne şehrini
ziyaret ederek gezi gerçekleştirme fırsatı oldu.

Çernooçene'nin (Karagözler) "Hristo Smirnenski"
ortaokulundan Melisa İsa, Uluslararası Kültür Forumu
"Veliki Preslav - Bütün İnsanların Tarihi" tarafından
düzenlenen yarışmada 15-19 yaş arası "Resim" kategorisinde 3. oldu.
Yarışma, Veliki Preslav Belediyesi, aynı adı taşıyan
şehirdeki Arkeoloji Müzesi ve Bulgar Geleneklerinin
Restorasyon ve Koruma Derneği - Avitohol tarafından
organize edildi.
Yarışma programında, 6-19 yaş arasındaki çocukların ve öğrencilerin edebi ve sanatsal eserleri yer
aldı.
Yarışma, Cumhurbaşkan Yardımcısı İliyana
Yotova'nın himayesinde düzenlendi.
Üç yaş grubundaki ödüller şunlardır: takdir belgesi
ve madalya veya heykelcik, Doç. Dr. Veronika Valkanova adına okul öncesi pedagog, psikolog ve üniversite öğretim görevlisi olarak para ve özel ödüller.
Ödüllü eserler açık bir sergide yer alacak. Bulgaristan ve yurtdışındaki Bulgar okullarına sağlanacak
eserlerle birlikte bir disk ve bir almanak yayınlanacak.
Forumun temel amacı, Bulgaristan'ın kültürel ve tarihi mirasını, Avrupa ve dünya kültürünün gelişimine
katkısını teşvik etmek ve güçlendirmektir.
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Klinik yollar çerçevesinde karşılanan
sağlık hizmetleri maliyetleri artırılacak
Başbakan Boyko
B orisov’un da katıldığı,
Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan Hekimler Birliği ve
Devlet, Belediye ve Bölge
Hastaneleri Derneklerinin yönetimleri arasında
Başbakanlık konutunda
yapılan toplantıdan sonra basına yapılan açıklamada 1 Haziran'dan itibaren çocukların, hamile
kadınların, anne sağlığı
ve akciğer hastalıklarının
tedavisine yönelik klinik
yollar çerçevesinde yeterli düzeyde karşılanmayan sağlık hizmetleri
için ayrılan kaynakların
arttırılacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı K ir il
Ananiev’in ifadesine göre
amaç, Bulgaristan'da
sa ğ lık hizmet ler i f i nansman tutarını artırmak ve özellikle de
Bulgaristan’da sağlık
sektöründe çalışan sağlık personelinin çalışmalarını değerlendirme faaliyetini iyileştirmek için
önlemler almaktır.
Yapılan görüşme için
Başbakan’a teşekkür
eden Bulgaristan Hekimler Birliği Başkanı İvan
Macarov, klinik yollar çerçevesinde yeterli düzeyde karşılanmayan çocuk-

dürü Doç. Dr. Kostadin
Angelov, sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların yetersiz ve şimdiye
kadar alınan önlemlerin
ilave kaynak sağlanması
olduğunu dile getirdi.
Doç. Dr. Angelov’un ifadesine göre klinik yollar
çerçevesinde karşılanan
çocuk ve anne sağlığına
yönelik tedavi hizmetleri
maliyetinin artırılması,
şimdiye kadar normal
çalışan ve işlevlerini
yerine getiren sağlık

ların, hamile kadınların,
anne sağlığı ve akciğer
hastalıklarının tedavisine
yönelik sağlık hizmetlerinin maliyeti konusunda
en hızlı bir şekilde müzakerele başlanması gerektiğini kaydetti.
Macarov,”Bugün kararlaştırılan önlemler, sürdürülebilir bir uygulama
haline gelmeli” diye vurguladı.
Bulgaristan Hekimler
Birliği, klinik yollar çerçevesinde karşılanan sağlık
hizmetleri maliyetlerinin
ek kaynaklar sağlanarak
artırılmayıp bu yıl hasta-

ne hizmetlerine ayrılan
kaynaklardan tasarruf
edilen miktar olursa önceki yıllar için limit üstü
tutarların orantılı olarak
ödenmesi için kullanılmasında ısrar etmektedir.
Sofya Pirogov Hastanesi Müdürü Prof. Dr.
Asen Baltov, klinik yollar
çerçevesinde karşılanan
çocuk ve anne sağlığına
yönelik tedavi hizmetleri
maliyetinin artırılmasının
ülkede ana ve acil sorunlardan biri olduğunu söyledi. Profesörün ifadesine
göre, üniverite hastaneleri, sağlık uzmanlarının

yeterince maaş almadıklarının söylenebileceği
düzeyde değildir. Prof. Dr.
Baltov, klinik yollar çerçevesinde karşılanan çocuk
ve anne sağlığına yönelik
tedavi hizmetleri maliyetinin artırılmasının, sağlık
uzmanı maaşlarının artırılmasına yol açacağını
belirtti.
Prof. Dr. Baltov, sağlık
sisteminde olumlu anlamda oldukça değişiklik yapıldığını ve ilerde işlerin
normal seyrine girmesi
beklendiğini ifade etti.
Sofya Aleksandrovksa
Üniversite Hastanesi Mü-

kuruluşlarının gelirlerini
arttırmasına imkan verecektir ve sonuç olarak,
doktorların ve sağlık profesyonellerinin maaşlarının artırılmasına katkıda
bulunacaktır.
Kırcaali Hastanesi İcra
Müdürü Prof. Dr. Todor
Çerkezov, ülkenin değişik bölgelerinde ve bölge hastanelerinde zor
koşullarda çalıştıklarını
ifade etti.
Kırcaali Haber

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Cebel'de İftar verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Müslümanlar arasında var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek adına Cebel’de organize ettiği iftar yemeğine
700’ü aşkın kişi katıldı.
Yoğun ilgi toplayan etkinlik, restorasyonu yine geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Cebel Camii bahçesinde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Kültür ve Sanat
Daire Başkanı Hüseyin Buran da bu mutlu ramazan
gününde Bulgaristanlı soydaşları yalnız bırakmadı.

Momçilgrad ilçesi Yeni Çevre Düzeni Planı,
iş dünyası önünde yeni fırsatlar açıyor
Ye n i Ç ev r e D üze n i
Planı’nın kabul edilmesi,
Momçilgrad ilçesindeki
şirketler ve bölge halkı
önünde yeni yatırım fırsatları açıyor. Belediye
Meclisi’nin son oturumunda kabul edilen önemli
belge belediye sınırları
içerisindeki tüm yerleşim
yerlerini kapsıyor. Yeni
Çevre Düzeni Planı kararının, Resmi Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 1 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Belge, tarım arazilerinin
statüsünü değiştirme ve
böylece yeni alanların
kentleştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Sunay Hasan,”
Hem yerleşim hem de
sanayi alanlarında, yerleşim yerlerinin çevresinde
ve aynı zamanda rekreasyon alanlarının oluşturulması gibi farklı tür yapı
inşa etmek için fırsatlar
açılıyor. Yeni Plan, küçük,

orta veya büyük ölçekli
işletmelere yatırım yapmaya karar veren herkesi
kolaylaştıracak” diye kay-

En ciddi ilginin, muhtemelen sanayi bölgel e r i n i n o lu ş ab i l e c e ğ i
Momçilgrad’ın üç giriş ve

Hayr ulla’nın belediye
başkanı olduğu dönemde başlandı, Akif Akif’in
döneminde devam edildi

detti. Belediye Başkanı,
yeni planın ilçe sakinleri
ve bölgede iş dünyasının
temsilcileri ile yapılan çok
sayıda toplantı ve anket
sonrasında hazırlandığını ve onların yatırım niyetlerine uygun olduğunu
söyledi.

çıkış noktalarına yönelik
olması.
Sunay Hasan,”Yeni Çevre Düzeni Planı, Momçilgrad Belediyesi’nin
uyguladığı yerel politikaların süreklilik arz ettiğine
dair bir örnektir. Belgenin
hazırlanmasına Erdinç

ve şimdi tamamlandı. Belediye Meclis üyeleri son
üç dönemde tutarlı davranmasaydı, yeni Çevre
Düzeni Planı’nın mevcut
haliyle uygulanması mümkün olmazdı” diye vurguladı.
Kırcaali Haber

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Müftü
Yardımcısı Erhan Recep, çeşitli STK’ların temsilcileri
ve davetliler, ezan vaktinin girmesiyle oruçlarını hep
birlikte açtı. Yemek duası, Kırcaali Müftü Yardımcısı
Erhan Recep tarafından yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, yaptığı konuşmada, Başkan Alinur Aktaş’ın selamlarını Cebelli
Müslümanlara iletti. Tutulan oruçların kabul edilmesi
dileğinde bulunan Bayhan, “Burada geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan ve sizlerin hizmetine sunulan
caminin bahçesinde bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Allah, bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın.
Şimdiden Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer ise bugünleri
görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Daha düne kadar caminin restorasyona muhtaç halde
bulunduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde ibadethane ve çevresinin yeniden
düzenlendiğini kaydeden Ömer, “Cebel Camii ve çevresinin restore edilmesi konusunda Büyükşehir’den
talebimiz olmuştu. 19 Mayıs 2017’de isteğimizi ilettik.
1 sene sonra, 19 Mayıs 2018’de ise açılışını yaptık.
Allah razı olsun kendilerinden. Cebel’e çok yardım
ettiler” diye konuştu.
Cebel’deki iftar programlarını da yine Bursa Büyükşehir adına organize ettiklerini vurgulayan Ömer,
bugüne kadar verilen desteklerin bundan sonra da
artarak süreceğine inandıklarını söyledi.
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Bulgaristan Türklerinin Kültür ve Eğitim Merkezleri
Osmanlı'dan bağımsızlığını
ilan eden Bulgaristan devletinde vakıf kütüphanelerinin sayısında ciddi bir azalma olmuştur.

taplıklarından kitaplar bağışlamışlardır. Bu girişimi Rusçuk'ta
açılan Sadakat ve Âlemdar kıraathaneleri izlemiştir.

Onların yerini günümüzde Halk
Kültür Evi olarak adlandırdığımız bir zamanki kıraathaneler
almıştır.
İlk kıraathane 1881 yılında
Şumnu'da Türkçe muallimleri
tarafından açılmıştır. Kendileri
açılan kıraathaneye kişisel ki-

Daha sonra Filibe'de Selâmet
ve Pravadı'da İstikbal kıraathaneleri de açılmıştır. Kıraathaneler Varna, Vidin, Kızanlık
ve büyük nüfuslu köylerde de
faaliyete geçmiş ve Türk toplumunun eğitim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. O za-

manlar kıraathaneler sadece
çay veya kahve içilen yerler
değil, aynı zamanda kütüphanesi olan, gazete ve mecmua
okunan toplumda çeşitli konuların ateşli sohbetleri olan yerler olmuştur. Kıraathanelerin
en güzel örneği Vidin'de Halil
ve İbrahim kardeşlerin kurduğu
Şefkat Kıraathanesi’dir. Onların
mali yardım ve desteği ile çok
sayıda Vidinli genç Türkiye'de
ve Avrupa'da eğitim görmüştür.
Bu kıraathaneler yarım asırdan
fazla kültür ve eğitim ocağı görevini yürütmüştür.
Krallık döneminden sonra,
sosyalist rejim zamanında dayatılan sosyalist ideoloji ve kültürü
yayma göreviyle kıraathanelerin
işlevi sınırlanmış ve hayli değişmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında tescil edilme ve belediyelere
rapor verilme, giderek faaliyet
programlarının onay alma şartıyla tamamen devletin kontrolüne geçmiştir. 1960’lı ve 1970’li
yılların ilk yarısında azınlıkların,
bu arada Türk toplumunun bütün kültür ocakları kapatılmış,
Türkçe kitaplar imha edilmiştir.
Sözüm ona Soya Dönüş sürecinde Türkçe kitap fonlarından başka, kimi şahısların
evlerindeki kitaplar toplatılıp
imha edilmiştir. Demokratik
toplum sistemine geçiş sürecinde, Türk azınlığına yönelik
kültür ve sanat kuruşları da
kurulmaya başlamıştır. 1996
yılında kabul edilen özel bir

Bulgaristan'ın Küstendil (Köstendil) şehrinde bulunan Osmanlı döneminin önemli eserlerinden 479 yıllık Fatih Sultan
Mehmet Camii, bakımsızlıktan
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıda
bulunuyor.
Bulgaristan'ın Makedonya
sınırındaki Köstendil şehrinde 1540 yılında ibadete açılan Osmanlı'nın Balkanlardaki
önemli camilerinden Fatih Sultan Mehmet Camii, bakımsızlık
nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.
Makedonya ve Sırbistan'dan
gelenlerin de ibadet ettiği cami
yaklaşık 50 yıl önce üldeki komünizm döneminde ibadete kapatıldıktan sonra kaderine terk
edildi. Caminin yıllar içinde süslemeleri ile ihtişamlı görünüme
sahip minaresi hasar gördü, bir
kısmı yıkıldı. Ardından da dış ve
iç kısımlarında yıkılmalar nedeniyle harabe görünümünü aldı.
Bulgaristan'da yaşayan Türkler, caminin restore edilip yeniden ibadete açılması için hiç
bir adım atılmadığını ve kendi-

lerinin de yaptığı başvurulardan sonuç alınamadığını söyledi. Köstendil'deki Fatih Sultan
Mehmet Camii'nin son imamı
Ahmet Hoca'nın oğlu İzzettin

Müslümanlar gelirdi. Yaklaşık
50 yıl öncesine kadar caminin
kapısı hep açıktı. Ancak yıllardır
kapalı ve harabe haline döndü.
Hala üzerindeki tuğlalar, taşlar

Ali, caminin halini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Babasının Sofya'dan 1949
yılında Köstendil'e atandığını ve
caminin son imamlığını yaptığını belirten İzzettin Ali, "Babam
öldükten sonra cami kapatıldı.
Müslümanlar bu camide toplanıyordu, sadece biz değil Makedonya ve Sırbistan'dan da

dökülüyor. Daha önce zaten
caminin üstündeki kurşunlar
indirildi ve yaklaşık 20 tonluk
kurşun satıldı. Üstüne sadece
bir beton yaptılar o kadar" dedi.
Köstendil'de yaşayan Müslümanlar, tarihi ve kültürel eserin
bugünkü durumundan kurtarılıp,
hayata kazandırılmasını çağrısında bulundu.

yasa ile Halk Kültür Evleri diğer sivil toplum kuruluşlarından
ayrılmış ve devlet destekli STK
statüsünü kazanmışlardır. Halk
Kültür Evleri Yasası’nda ayrıca
bu kuruluşların Bulgaristan’a
özgü kültür ve eğitim kuruluşu
olduğu belirtilmiştir. Kırcaali'de
Ömer Lütfi, Varna'da Sabahattin Ali, Şumnu'da Nâzım Hikmet
kültür evleri aktif faaliyet yürüten kuruluşlar olarak ön plana
çıkmışlardır.
2 0 0 0 y ıl l a r ının b a ş ın d a
Rusçuk'ta Güneş, Hezargrad'da
Deliorman, Hasköy'de Kadriye
Lâtifova, Hacıoğlu Pazarcık'da
Mevlânâ Halk Kültür Evleri kurulmuş ve faaliyete geçmişlerdir.

Bulgaristan'da Türk azınlığın yaşadığı bölgelerde bulunan ve bu
kültür-sanat kuruluşları geçmişte kıraathanelerin olduğu gibi,
bugün de devletin sağladığı
yardım yetersiz ve sınırlı olduğundan, çok zor şartlar altında
faaliyet göstermektedir.
Bunlardan bazıları mekan eksikliği, onarım ihtiyacı, Türkçe
kitap ve süreli yayınların ulaşmaması, dans ve müzik eğitmenlerinin bulunmaması, donanım ve envanterin kısıtlı ve
yetersiz olması gibi sebeplerle,
faaliyet programlarının tam olarak uygulayamamaktadır.
İbram AHMED
Dolni Çiflik/ Varna
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