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Kırcaali’de Ana Dili Günü Etkinliğine Yoğun İlgi 
Bu yıl da Kırcaali Ömer Lütfi 

Kültür Derneği ve Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği’nin (GBTÖD) organi-
zasyonuyla 21 Şubat Uluslara-
rası Ana Dili Günü vesilesiyle 
20 Şubat akşamı Ana Dili Günü 
Etkinliği düzenlendi. Ömer Lütfi 
Kültür Derneği salonunda ger-
çekleştirilen etkinlik yoğun ilgi 
gördü. 

Etkinlikte resmi konuklar ola-
rak T.C. Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği Başka-
nı Sami Toraman, Batı Trakya 
Rodop Rüzgarı Dergisi Sahibi 
İbrahim Baltalı ve başka konuk-
lar hazır bulundu. Katılımcılar 
arasında sivil toplum kuruluşları, 
siyaset, kültür camiasının tem-
silcileri, çok sayıda öğretmen, 
çocuk ve yediden yetmişe pek 
çok vatandaş vardı. 

Ege Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde Türk Dili 
üzerine doktora yapan Habibe 
Halilibrahim’in sunuculuğunu 

yaptığı etkinliğin açılış konuş-
masını Başkonsolos Hüseyin 
Ergani yaptı. Etkinliği organize 
eden iki derneğe teşekkür eden 

Sayın Ergani, “Bu dil ağzımda 
anamın ak sütüdür der Üsküplü 
büyük şair Yahya Kemal, çünkü 
ana sütü en besleyici gıdadır, 

temizdir, helaldir. Ana dilimiz 
de öyle. Bir toplumun kültürü ve 
sanatı velhasıl kendisi ana dilin-
den beslenir. En büyük edebiyat 
ustaları başyapıtlarını ana dilin-
de vermişlerdir. Çünkü bir insan 
duygu ve düşüncelerini en güzel 
şekilde doğduğu andan itibaren 

annesinden duyarak, öğrendiği 
dilde ifade edebilir. Bu vesileyle 
ana dilimiz Türkçeyi ilk kez res-
mi dil ilan eden Karamanoğlu 
Mehmet Bey’i de burada anmak 
isterim. Pek çoğunuzun ataları 
Karaman’dan buraya göç etti-
ler, yerleştiler ve sizler de kendi 
deyimiyle divanda, dergahta ve 
bargahta ana dilinizi konuşa-
rak, vasiyetini yerine getirmek 
suretiyle Karamanoğlu Meh-
met Bey’i onurlandırdınız” diye 
kaydetti. Komünist rejim döne-
minde baskılara göğüs gererek, 
ana dilini koruyan Bulgaristan 
Türklerinin onu nesilden nesi-
le aktardığını ve bugüne kadar 
taşıdığını belirten Başkonsolos, 
bugün AB üyesi bir ülke olarak 
Bulgaristan’daki Türklerin dilini 
ve kültürünü özgürce yaşayıp, 
yaşatabildiğini ifade etti. Bunun 
ulusal ve AB mevzuatının temi-
natı altında olduğunu kaydeden 
Sayın Ergani, farklı dil ve kültür-
lerin bir toplumun rengi, zengin-
liği olduğunu belirtti. Buradaki 
Türklerin Bulgarcayı da en gü-
zel şekilde konuşması gerektiği-
nin altını çizen Başkonsolos, en 
güzel ana dilini konuşmaları ge-
rektiğini söyledi. Başkonsolos, 

Devamı 5’deHocalı Katliamı Bulgaristan'da Anıldı
Avrupa-Azerbaycan Top -

luluğu ve Sofya Üniversitesi 
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı 
Merkezi'nin ortaklaşa düzen-
lediği anma programı başkent 
Sofya'da yapıldı.

Azerbaycan'ın Sofya Büyü-
kelçisi Nergiz Gurbanova ko-
nuşmasında "Katliamın 25. 
yılında şehitlerimizi anarak bu 
zulümleri kimsenin unutmasını 
istemiyoruz." dedi.

Gurbanova AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, "Aradan 
belirli bir zaman geçmiş olma-
sına rağmen soykırım olarak 
nitelediğimiz bu katliamın kanlı 
anıları hafızamızdan silinemez. 
Avrupa'da 12 devlet ve ABD'nin 
20 eyaleti bu olayları 'katliam' 
olarak nitelendirerek, onları kı-
namıştır." ifadelerini kullandı.

O dönemde yaklaşık 2 bin 500 
kişinin yaşadığı Hocalı'yı kuşa-
tan Ermeni askerlerinin halkı 
kurşuna dizdiğini hatırlatan 
Gurbanova, "Olaylar sırasında 
aralarında kadın ve çocukların 

da olduğu 630 kişi öldürülmüş, 
bin 275 kişi rehin alınmış, 150 
kişinin de halen kayıp olduğunu 
biliyoruz. Şehitlerin 56'sı işken-
ce edilerek vahşice öldürülmüş-
tür." diye konuştu.

Programda söz alan Gazete-
ci Yazar Jenn Purt da kaleme 
aldığı ve tamamen gerçek ta-
nıklık hikayelerinden oluşan 
"Hocalı'da Savaş Suçlarının 
Görgü Tanıkları" adlı kitabının 

tanıtımını yaptı.
Purt, kitabı için görüştükleri 

görgü tanıklarını dinleyen çe-
virmenlerin duygularına engel 
olamayıp ağlama molası aldık-
larını söyledi.

Program, Hocalı katliamını 
konu alan "Sonsuz Koridor" fil-
minin gösterimiyle devam etti. 
Filmin ardından katliamda ha-
yatını kaybedenler için ikramda 
bulunuldu.AA

Resmiye MÜMÜN
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Belediye başkanları, oy kullanma makineleri 
ile ilgili endişelerini dile getirdi

Kırcaali Valisi Naço Ko-
vaçev, erken parlamento 
seçimlerine ilişkin orga-
nizasyon ve teknik hazır-
lıklar konusunda Kırcaali 
ili belediye başkanları ile 
çalışma toplantısı ger-
çekleştirdi. 
Kovaçev, “Devlet ida-

resinin yanı sıra yerel 
yönetim de erken parla-
mento seçimlerinin rahat 
bir şekilde gerçekleştir-
mesi konusunda son de-
rece büyük sorumluluk 
taşıyor. 
Sorumluluklarımız Se-

çim Kanununda ve ona 
göre çıkarılan Bakan-
lar Kurulu’nun kararna-
meleri, Merkez Seçim 
Komisyonu kararları ve 
başbakanlık idaresi ta-
rafından verilen talimat-
larda belirtilmiştir. Uyum 
içinde çalışıp ortak çaba-
larla seçimlere ilişkin iyi 
bir organizasyon oluştu-
racağımızı umuyorum. 
Nasıl bir yetkiye sahip 
olursak olalım, bizler tek, 
devlete ve halka hizmet 

etmeliyiz” diye altını çiz-
di. Yapılan temaslarda 
belediye başkanları, oy 
kullanma makineleri ile 
oy kullanmak için teknik 
donanım sağlanmasına, 
Bölge Seçim Komisyonu 
ve İçişleri Bakanlığı or-
ganları ile koordinasyona 
ve seçim gecesi esnek 
bir organizasyon oluştu-
rulmasına vurgu yaptı. 
Belediye başkanları, 

“Elektronik oy kullanma 

makinelerinin sayısı, te-
mini ve montajı etrafın-
daki belirsizlikler, seçim 
sandıklarının önceden 
hazırlanmasını engelle-
mekte” diye endişelerini 
dile getirdi. Onların endi-
şeleri bunun kendilerine 
ek sorumluluklar getir-
mesi, hazırlanan mali 
planda öngörülen gider-
lerin artması ve seçimle-
rin daha pahalıya mal ol-
masından kaynaklanıyor. 

Kırcaali Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Sezgin Be-
kir, “Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde elektronik 
oy kullanma makineleri 
ile oy kullanmanın test 
edilmesi üzere bu belirli 
sandıklarda uygulandı, 
dört makineden bir tek-
nik görevli sorumluydu” 
diye hatırlattı. Şimdi böl-
gede yaklaşık 500 seçim 
sandığında elektronik oy 
kullanma için makinele-

rin taşınması, korunması 
ve kullanıma sokulması 
için uygun koşullar oluş-
turulması gerekir.
Kovaçev, seçimlerin 

meşruluğu ile ilgili her-
hangi bir şüphe kalma-
ması için tartışılan ko-
nuları en yüksek devlet 
düzeyinde ortaya koya-
cağını vurguladı. Yapı-
lan görüşmede Kırcaali, 
Kirkovo (Kızılağaç), Kru-
movgrad (Koşukavak) 
Belediye Başkanları 
Müh. Hasan Azis, Şina-
si Süleyman, Sebihan 
Mehmet, Ardino (Eğri-
dere) Belediye Başkan 
Yardımcısı Necmi Ho-
cov, Kırcaali, Momçilg-
rad (Mestanlı) ve Cebel 

(Şeyhcuma) Belediye 
Genel Sekreterleri Sez-
gin Bekir, Bahattin Ah-
medov, Hayriye Mehmet 
ve Çernooçene (Yeni-
pazar) Belediyesi Nüfus 
Kayıt ve İdari Hizmetler 
(GRAO) Başkanı Şem-
settin Süleyman hazır 
bulundu. Ortaya atılan 
sorular tekrar belediyeler 
temsilcileri, Bölge Seçim 
Komisyonu, Kırcaali İl 
Emniyet Müdürlüğü, Kır-
caali Bölge Yangın Gü-
venliği ve Sivil Savunma 
Müdürlüğü, Bilgi Hizmet-
leri Merkezi ve GRAO 
yönetimlerinin katılımıyla 
düzenlenen daha geniş 
çaplı bir çalışma toplan-
tısında ele alınacak.

Kırcaali’de siyasi partiler, seçim sandık 
komisyonları kadrosu hakkında anlaştı

43. Halk Meclisinde 
ve Avrupa Birliği Parla-
mentosunda temsil edi-
len siyasi parti ve koa-
lisyonların yerel örgüt 
yöneticileri, 26 Mart’ta 
yapılacak erken par-
lamento seçimleri için 
Kırcaali İlçesi’nde seçim 
sandıkları kurulmasına 
ilişkin istişare toplantı-
sı gerçekleştirdi. Top-
lantı Seçim Yasası’nın 
91.maddesinin 3.fıkrası 
ve Bulgaristan Cum-
hurbaşkanının 27 Ocak 
2017 tarihinde 43.Halk 
Meclisinin feshedilmesi 
ve 26 Mart 2017 tarihin-
de parlamento seçimleri 
düzenlenmesine ilişkin 
24 Ocak 2017 tarihli 59 
sayılı kanun hükmünde 
kararnamesi gereğince 
düzenlendi.
İstişare toplantısı, Kır-

caali Belediyesi Genel 
Sekreteri Sezgin Bekir 
tarafından yönetildi. Top-
lantıya katılan Kırcaa-
li’deki parti ve koalisyon 
yöneticileri 2016 yılında 
yapılan cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde oluşturu-
lan sandık komisyonları 
kadrosunda temsilcile-

rinin dağılımının korun-
ması konusunda anlaş-
tı. İstişare toplantısında 
Sansürsüz Bulgaristan’ın 
temsilcisi yoktu ve is-
t işarelerin başlangıcı 
konusunda parti tara-
fından yazılı öneride de 
yapılmadı. Bu sebepten 
dolayı Merkez Seçim 
Komisyonu kararı doğ-
rultusunda Sansürsüz 
Bulgaristan’a düşen san-
dık komisyonlarındaki 80 
pozisyon kura çekimiyle 

istişarelere katılan parti 
ve koalisyonlar arasında 
paylaştırıldı. 
20 Şubat 2017 tarihin-

de istişare toplantısına 
katılan siyasi parti ve 
koalisyon temsilcileri ta-
rafından seçim sandık 
komisyonlarında görev 
alacak kişiler önerildi. 
Parlamento seçimleri 

için Kırcaali İlçesi’nde 
153 seçim sandık komis-
yonu oluşturuldu, onlar-
dan 2’si tedavi kurumun-

da görev yapacak. Olası 
bir seyyar seçim sandığı 
komisyonu oluşturulduğu 
halde 2016 yılında yapı-
lan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oluşturu-
lan sandık komisyonları 
kadrosunda parti temsil-
cilerinin dağılımı koru-
nacak. Seçim sandık ko-
misyonlarının yönetimleri 
ve üyeleri olarak toplam 
kadro sayısı 1295 kişi 
olacak. 
            Kırcaali Haber

Zararsız gıda ve içecekler 
kanunu hazırlanıyor

Halk sağlığı sektörünün durumu, mevcut sorunlar 
ve olası çözümlerle ilgili basın açıklaması yapan Sağ-
lık Bakan Yardımcısı Galin Kamenov, “Şeker içeren 
içeceklere ilave ücret getirilmesine ilişkin kanun tasa-
rısı hazırlanması öngörülüyor” diye açıkladı.

Halkın sağlık göstergelerini iyileştirebilecek hedef-
ler arasında ekmek ve süt üreticileriyle ürünlerinde 
kullandıkları tuz miktarının azaltılmasına yönelik mü-
zakerelerde bulunulması ve işlenmiş gıdalarda trans 
yağların yavaş yavaş kullanımına son verilmesine 
ilişkin kanun tasarısı da yer alıyor. 

Kamenov, “Bulgaristan, doğum oranı en düşük olan 
Avrupa ülkelerinden biridir. Bulgaristan’da doğurgan-

lık hızı binde 9, ölüm oranı ise Avrupa’da binde 9,8 
iken ülkemizde binde 15,3” diye belirtti. 

Ülkede ölümlerin başlıca nedeni, yani yüzde 65,4’ü 
kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu da di-
ğer AB ülkelerine kıyasla oldukça daha yüksek bir 
göstergedir. Son 10 yılda binde 6,8 ile ülkede çocuk 
ölüm oranı azalıyor, ancak bu gösterge AB ülkelerine 
kıyasla iki misli daha yüksektir. 

2014 yılında yapılan sağlığı etkileyen risk faktörle-
rinin incelendiği ulusal bir araştırmadan elde edilen 
verilere göre her bir üçüncü yaşlı vatandaş sigara kul-
lanıyor ki, bu vatandaşların yarısı 16-20 yaş arasında 
sigara içmeye başlamıştır. Kamu yerlerinde sigara 
kullanımı yasağının kontrolüne ilişkin mevcut mev-
zuat etkili değil. Araştırma sonuçları her dördüncü 
vatandaşın biri düzenli olarak alkollü içki kullandığını 
gösteriyor ki, onlar 13 yaşında alkol kullanmaya baş-
lamıştır. Nüfusun yüzde 70 oranından fazlası yeteri 
kadar fiziksel aktivite yapmıyor. Araştırmaya katılan 
vatandaşlar yüksek miktarda tuz, yağ, kimyasal katkılı 
şeker tükettiklerini belirtiyor.
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Bulgaristan’ın Yeni Cumhurbaşkanı 
Radev Ülkenin Kaderini Değiştirecek Mi?

Bulgaristan’ın yeni cum-
hurbaşkanı, 10 senedir 
AB üyesi olunmasına rağ-
men halen birliğin en fakir 
ve yolsuzluğun en yüksek 
olduğu ülkesi olarak uzun 
bir memnuniyetsizlik dö-
neminin ardından seçildi. 
Kimileri Rumen Radev li-
derliğinde ülkenin Rusya 
ile yakınlaşmasından en-
dişe ederken, cumhurbaş-
kanı Avrupa’dan geri adım 
atmayacaklarını söylüyor.

Tüm bunları konuşmak 
üzere, euronews Sof-
ya’daki cumhurbaşkanlığı 
sarayında Bulgaristan’ın 
yeni Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev ile bir araya 
geldi.

Isabelle Kumar, euro-
news: Neden Bulgaris-
tan bunca yıldır etkili 
adımlar atamıyor?

Rumen Radev: Bence 
Bulgaristan’daki sorunla-
ra AB’deki problemlerin 
bir parçası olarak objek-
tif gözle bakmalıyız. Tabi 
ki de yoksulluk, adaletin 
yetersiz olduğu hissi, de-
mografik kriz gibi sorunlar 
halen çözülmedi, bunlar 
Bulgaristan için büyük 
problemler. Bu problem-
ler, baştakilerin kararlı 
adımları ve önlemleriyle 
çözülebilir.

euronews: Bulgarista-
nın bir yolsuzluk sorunu 
var. En son AB’den bir 
uyarı aldınız, Ulusla-
rarası Yolsuzluk Algısı 
Endeksi’nde de AB için-
de Bulgaristan en kötü 
seviyede yer aldı. Sizden 
öncekilerin başaramadık-
larını sizin başaracağınızı 
düşündüren nedir?

R a d e v :  E v e t 
Bulgaristan’da yolsuzluk 
var. Ancak Bulgaristan’ın 
AB’de yolsuzluğun en 
yüksek ülke olduğunu 
söyleyemem. Bulgaristan 
yolsuzlukla mücadele için 
çaba gösteriyor. Ancak 
ben yolsuzluk ve suçla 
mücadele için daha fazla 
çaba göstermemiz, ku-
rumların, siyasi partilerin 
ve sivil toplum kuruluşları-
nın çalışmalarını bir araya 
getirmemiz gerektiğini dü-
şünüyorum.

euronews: Bir başka 
problem de ülkenizdeki 
siyasi istikrarsızlık. 4 yıl 
içindeki üçüncü hükümet 
kurulacak. Mart sonunda 
seçimler düzenlenecek. 
Bu istikrarsızlığın gölge-
sinde bu temel sorunları 
nasıl aşmayı düşünüyor-
sunuz?

Radev: Bu konuda hak-
lısınız. Siyasi istikrarsız-
lık ekonomi ve adalet gibi 

birçok alanda sorunlar 
yaratıyor. Ümit ediyorum 
ki önümüzdeki seçimler 
halkın çıkarlarını düşü-
nen, bu doğrultuda yasa-

lar yapan aynı zamanda 
da devlet kurumlarına gü-
veni yeniden sağlayacak 
hızlı ve etkili kararlar alan 
bir meclisin kurulmasını 
sağlar.

euronews: Seçildiği-
niz zaman, kimileri sizin 
Moskova’nın adamı oldu-
ğunuzu ve bunun Avrupa 
için bir kayıp olduğunu 
söyledi. Siz ise dengeli bir 
yaklaşım göstereceğinizi 
söylediniz. Sizce bu iki 
güce, Moskova ve AB’ye 
aynı anda hizmet etmek 
mümkün mü?

Radev: Açıkça konuş-
mak gerekirse bu soruyu 
anlamıyorum. ABD’de iki 
askeri okuldan mezun 
oldum ve Bulgaristan’da 
birçok iki ve çok uluslu 
NATO operasyonunu yö-
nettim.

e u r o n e w s:  A n c a k 
Rusya’ya yönelik yaptı-
rımların hafifleştirilmesi 
ve gerginliğin yatışmasını 
savunuyorsunuz.

Radev: Evet ben kesin-
likle yaptırımların kimseye 
kesin bir çıkar getirmedi-
ğinin, tam tersine Rusya 
ile AB’nin ekonomilerine 
zarar verdiğini düşünüyo-
rum.

euronews:  Şurada 
Kırım’ın durumu çok açık 
ortada, yaptırımların uy-
gulanmasının ilk adımı 
bu sebeple oldu. Eğer 
yaptırımlar kaldırılırsa bu 
uluslararası kanunların 
hiçe sayılması anlamına 
gelmiyor mu?

Radev: Kırım’ın ilha-
kı kesinlikle uluslarara-
sı kanunların ihlaliydi. 
Bulgaristan kesin olarak 
uluslararası yasaları des-

tekliyor. Ancak buradaki 
büyük soru, Avrupa karşı-
lıklı güveni baltalayan bu 
yaptırımlarla bölünmüş bir 
halde ne kadar daha de-

vam edebilir? 5 sene? 10 
– 50 sene?

euronews: Temmuz 
ayında bu yaptırımları mu-
hafaza etmek için Avrupa 
Birliği’nde bir seçim yapı-
lacak. Siz Bulgaristan’ın 
yaptırımların devamına 
karşı çıkan yönde oy ver-
mesi için mi uğraşacaksı-
nız?

Radev: Temmuz’a kadar 
daha çok zaman var. Du-
rum günden günde deği-
şiyor. Gelin şöyle entere-
san bir durum hayal ede-
lim. Trump ve Putin yöne-
timleri diyaloğun geliştiril-
mesi, güvenin arttırılması 
ve yaptırımlar sebebiyle 
ortaya çıkan zıtlaşmanın 
azaltlması yönünde an-
laşırlarsa, Avrupa buna 
nasıl tepki verecek?

euronews: Az önce 
Trump’tan bahsettiniz. 
Donald Trump mülteciler, 
göç ve terörizm arasında 
bir bağlantı kurdu. Onunla 
bu konuda aynı fikirleri mi 
paylaşıyorsunuz?

Radev: Birçok terörist 
saldırıya şahit olduk ve 
bunlar gayet ciddiydi. 
Eğer bunlar daha da sık-
laşırsa, bu Avrupa için ne 
anlama gelir?

euronews: Kimi ler i 
bunu gerçeğin yanlış yo-
rumlanması olarak görü-
yor. Çoğu terörist saldırı, 
o ülkelerin vatandaşları 
tarafından yapıldı.

Radev: Kimi terörist 
saldırılar 2. ve 3. kuşak 
göçmenler tarafından 
yapıldı. Bu oldukça ciddi 
bir konu. Diğer yandan, 
bu göç dalgasıyla gelen 
bazı insanlar tarafından 
gerçekleştirilen terörist 

saldırılar oldu. Bunlar şu 
an oluyor. Bu azımsan-
mayacak ölçüde bir tehdit 
karışımı, bu sebeple de 
terörizmden bahseder-

ken eğer büyük ölçüde 
Avrupalı vatandaşların 
güvenliğini düşünüyorsak, 
tek bir tehdidi bile göz ardı 
etmemeliyiz.

euronews: Avrupa Bir-
liği göç ve mülteci po-
litikası konusunda siz, 
AB’nin önerdiği mülteci-
lerin tehciri ve kota ko-
nulması sistemine destek 
vermediğinizi söylemişti-
niz. Ancak aynı zamanda 
da Bulgaristan’ın müşfik 
bir ülke olduğunu da 
söylüyorsunuz. Bu ikisini 
nasıl bir arada düşünü-
yorsunuz?
Radev: Çok kolayca. 

Bulgaristan’da savaşın 
korkunç yüzünden kaçan 
insanlara yardım etmek 
için elimizden geleni ya-
pıyoruz. Ancak mülteci-
lerle yasadışı göçmenler 
arasındaki farkı da gör-
memiz gerek. Başarılı 
bir entegrasyonun şartı 
nedir? Avrupa’nın bura-
da bir problemi olduğunu 
düşünüyorum. Bunun ne 
kadar parasal kaynağa 
mal olacağı, sosyal sis-
teme etkisinin ne olaca-
ğı, Avrupa’nın ne kadar 
insana kucak açabilece-

ği ve bunun bedelinin ne 
olacağı belirsiz.
euronews:  Siyaset 

sahnesine baktığımız-
da, sizin bu alanda de-
neyimsiz olduğunuzu 
görüyoruz. Bulgaristan 
Hava Kuvvetleri’nin eski 
komutanısınız. Bu kadar 
sorunla başa çıkarken 
bu durumun sizin lehi-
nize veya aleyhinize mi 
çalışacağını düşünüyor-
sunuz?
Radev: Burada hem 

avantaj, hem de deza-
vantajlardan bahsetmek 
mümkün. Siyaset deneyi-
minin olmaması bir prob-
lem ancak aynı zamanda 
büyük bir avantaj da ola-
bilir. Çünkü günümüzde 
siyaset tarafsızlığı ve 
objektif bir bakış açısına 
sahip olmayı gerektiriyor. 
İnsanlar siyasetin kendi 
partilerinin çıkarı olarak 
değil milletin çıkarına 
hizmet etmesi gerekti-
ğini düşünüyor ki, bu da 
benim avantajım.

Eda Mehmedali’ye onur ödülü
Avrupa Birliği’nin (AB) 

düzenlediği Genç Çe-
virmenler Yarışması’nın 
gittikçe popülerliliğinin 

artması, AB’de var olan 
kültürel çeşitliliğiyle izah 
edilebilir. Onuncu kez 
düzenlenen müsabaka-
ya tüm AB ülkelerinden 
700’ün üzerinde okulda 
eğitim gören 3200 öğren-
ci katıldı. 

Yarışma kapsamında 
yapılan tercümelerde 
152 dil kombinasyonları 
kullanıldı. Brüksel’e ula-
şan tercümeler arasında 
Bulgaristan’dan 74 öğ-
rencinin yaptığı tercü-
meler de bulunuyor. Üç 
ay süren değerlendirme 
sonucunda Kırcaali Hris-
to Botev Yabancı Diller 
Lisesinde öğrenci Eda 
Mehmedali’ye Avrupa Bir-

liği Komisyonu tarafından 
onur ödülü verildi. 

Eda Mehmedali, müjde-
li habere duygusal tepki 

vermedi, çünkü birçok ya-
rışmalarda galibiyet elde 
ettiği için galibiyet hissini 
biliyor. Eda, Almancadan 
Bulgarcaya başarılı bir 
çeviri yapmasını, harfi-
yen tercüme etmeyerek, 
özgün metnin anlamı-
nı bozmayacak şekilde 
her şeyden önce metnin 
okurda uyandırdığı hissi-
yatı aktarmaya çalışarak 
tercüme etmekle izah 
ediyor. Onun  ifadelerine 
göre metnin uyandırdığı 
tam da bu hissiyatından 
dolayı elektronik çevirici-
ler hiçbir zaman insanla-
rın yaptığı çevirilerin yeri-
ni alamayacak.

İki dilli yaşam ortamın-

da yetişmesi Eda’yı zen-
ginleştiriyor ve yabancı 
dillere karşı ilgisini uyan-
dırıyor. Öğrenilen her ya-
bancı dil, başka bir dilin 
öğrenilmesini kolaylaştı-
rıyor ve bu yüzden de İn-
gilizce ve Fransızca ders-
leri Eda’ya zevk veriyor. 
Genç yetenek, yabancı 
dil öğrenmekte zorlanan 
kişilere şöyle bir tavsiye-
de bulunuyor: “Bahane 
aramayı bıraksınlar”. Eda, 
“Yabancı bir dil grubunda 
yer alan bir dili öğrenmek 
çağdaş bir eziyet şek-
li” diye espri yaparak, 3 
veya 30 yılda olsun ana 
dilini bilen herkesin ya-
bancı bir dili de öğrene-
bileceğini söylüyor.

17 yaşında beş dil bi-
len genç kız, kendisini 
Brüksel’de çevirmen ola-
rak görüp görmediği so-
rusuna, “Zevk aldığın bir 
işin göreve dönüştürül-
memesi görüşünde olsam 
da evet diyorum” diye ce-
vap verdi. Nerede olursa 
olsun ve ne işle meşgul 
olursa olsun, görevinin 
şimdi okuduğu dillerle ilgi-
li olacağını söyleyen Eda, 
“Kendime karşı talepkar 
ve hep böyle maksimalist 
olmaya devam edeceğim” 
diye kesin konuştu. 

              Kırcaali Haber
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Uluslararası Turizm Fuarı’nda Mineralni Bani’ye büyük ilgi 
Ulusal bir SPA merkezi 

olan Mineralni Bani (Me-
riçler) Sofya Holiday SPA 
Expo 2017 Uluslararası 
Turizm Fuarı’nda Hasko-
vo ilini son derece başa-
rılı bir şekilde temsil etti. 
Tüm Balkan ülkelerin-

den tur operatörler, Has-
kovo (Hasköy) iline bağlı 
ulusal SPA merkezi olan 
Mineralni Bani’nin SPA, 
kaplıca, kültür ve tarih 
turizmi yapılmasına iliş-
kin sunduğu imkanlara 
karşı son derece büyük 
ilgi gösteriyor. 15-17 Şu-
bat tarihlerinde Mineralni 
Bani Belediyesi, Sofya’da 
düzenlenen  son dere-
ce prestijli bir fuar olan 
34. Holiday SPA Expo 
2017 Uluslararası Tu-
rizm Fuarı’nda stant açtı. 
PRIM EXPO tarafından 
organize edilen turizm fu-
arı, Turizm Bakanlığı’nın 
himayesi altında Sofya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Bulgaristan Turizm Oda-
sı, Bulgaristan Seya-
hat Acenteleri Derneği, 
Bulgaristan Otelciler ve 
Restorancılar Derneği, 

Bulgaristan Tur Operatör-
ler ve Seyahat Acenteleri 
Derneği ve Bulgaristan 
Kaplıca ve SPA Turizmi 
Birliği ile ortaklaşa olarak 
gerçekleştiriliyor. 
Holiday SPA Expo 2017 

Uluslararası Turizm Fua-
rı, profesyonellere ve ge-
niş bir seyirci kitlesine su-
nulan Bulgaristan’da en 
kapsamlı turizm forumu-

dur. 2016 yılında yapılan 
fuara Bulgaristan ve 22 
yabancı ülkeden 380’den 
fazla firma katıldı. Ka-
tılanlar arasında ulusal 
turizm örgütleri, dernek 
ve birlikler, turizm firma-
ları ve seyahat acenteleri, 
otel, kaplıca ve SPA mer-
kezleri, belediyeler, taşı-
macılık örgütleri, yazılım 
şirketleri ve otel donanım 

ürünleri sunan kuruluşlar 
yer aldı. 
Fuara katılan firmalar 

ve konuklar, turistler için 
yapılan ekolojik yollara, 
yeşil okullar ve başka tür 
ekolojik turizm fırsatları-
na karşı son derece bü-
yük ilgi gösterdi. Bundan 
başka tur operatörler, Mi-
neralni Bani İlçesi sınırla-
rı içinde bulunan tanınan 

oteller ve sanatoryumlar 
hakkında yararlı bilgiler 
edindi. 
Bağbozumu ve otan-

tik tarzda üzüm ezme 
ritüelleri katılımcılardan 
son derece büyük ilgi 
gördü. Bu ritüeller her yıl 
“Sabaziy Zagrey’in Tür-
küleriyle” başlığı altında 
düzenlenen folklor şen-
liği kapsamında gerçek-
leştiriliyor. İş ortakları, 
sadece son 5 yılda yatak 
sayısının 200’den 800’ün 
üzerine çıktığı Mineralni 
Bani’de yatak kapasitesi-
nin artmasını takdir etti. 
Üç gün süren forumda 

Bulgaristan ve yabancı 
ülkelerden 350’den fazla 
turizm kuruluşu yer aldı. 
Bulgaristan Turizm Ba-
kanlığı, Türkiye Turizm 

Bakanlığı, Sırbistan Ulu-
sal Turizm Örgütü, Make-
donya Turizmi Tanıtma ve 
Destekleme Ajansı, Küba 
Turizm Konseyi, Hırvatis-
tan Zagreb Turist Kong-
re Bürosu fuarda ulusal 
stand açtı. Fuarda Yuna-
nistan, İtalya, İspanya, 
Birleşik Krallık, Polonya, 
Hindistan ve Rusya’dan 
belediyeler ve tur ope-
ratörler de temsil edildi. 
Geleneksel ortaklardan 
başka ilk kez Gürcistan, 
Cezayir, Maldivler, Arna-
vutluk ve Gana’dan da tur 
operatörler katıldı.
M i n e r a l n i  B a n i 

İlçesi’nden başka Hasko-
vo ilini, Haskovo, Svileng-
rad (Cisr-i Mustafapaşa) 
ve İvaylovgrad (Ortaköy) 
ilçeleri de temsil etti. 

Mart ayı sonuna kadar 2016 
yılı tütün ikramiyesi ödenecek

Bulgaristan Ulusal Tü-
tün Üreticileri Konfede-
rasyonu Başkanı Asen 
Kiçukov, 28 Şubat’ta 
Başbakanlık Tütün Da-
nışma Konseyinin top-
landığını bildirdi. Konfe-
derasyon temsilcilerinin 
Tarım ve Gıda Bakanı 
Hristo Bozukov ile yap-
tığı görüşmede 2016 
yılı tütün alım kampan-
yasına ilişkin devlet 
destekleme ödemeleri 
yapılması için gerekli 
kaynakların sağlandığı 
anlaşıldı. 
Asen Kiçukov, “Devlet 

Tarım Fonu Yönetim 
Kurulu’nun ulusal yar-
dım miktarını onayla-
ması bekleniyor. 2016 
yılına kıyasla devlet 
tarafından yapılan mali 
yardım miktarı yaklaşık 
yüzde 4 oranında daha 
düşüktür. Geçen yıl 93 
milyon leva, bu yıl ise 
90-91 milyon leva yar-
dım ödenecek. Ödeme 
Mart ayının sonuna ka-
dar yapılacak, fakat bu-
nun daha da erken ol-
ması mümkündür” diye 
belirtti.
Görüşmede bu yılki 

ürün için yeterli miktar-

da tohum sağlandığı 
belli oldu.
Bulgaristan Ulusal 

Tütün Üreticileri Kon-
federasyonu, Tütün 
ve Tütün ve Onlarla İl-
gili Ürünler Hakkında 
Kanun’da değişiklikler 
yapılmasını ısrar etti. 
Asen Kiçukov, “Geçici 

hükümetin imkanlarının 
sınırlı olduğunun farkın-
dayız, fakat en azından 
kanun tasarısının hazır-
layabilir. İlk defa bizim 
branşta uzman, tütün 
alanında parlayan bir 

yıldız olan Tarım ve 
Gıda Bakanı’na sahibiz, 
beklentilerimiz büyük” 
dedi. 
Kiçukov’un ifadeleri-

ne göre tütün tüccarlığı 
yapan firmalar sayısın-
da azalma gözleniyor. 
Live Tobacco A. Mihay-
lidis şirketi ve Alliance 
One Tobacco Bulgaria 
şirketinin Bulgaristan’da 
tütün pazarından çekil-
diği anlaşıldı. Oryantal 
tütün alan şirketlerden 
şu ana kadar sadece 
“Seke-Bulgaria” ve “So-

kotab-Bulgaria” kaydını 
yaptırdı. 
Ülkemizde tütün üre-

timi azalıyor. Geçen yıl 
yüzde 50 oranında faz-
lası Virginia cinsi olmak 
üzere 15 bin ton tütün 
üretildi. Bundan önce 
ise başlıca Oryantal 
cinsi tütün yetiştirilirdi. 
2009-2010 yıllarında 54 
bin tütün üreticisi kaydı-
nı yaptırırken geçen yıl 
bu sayı ancak 6 bine 
düştü. 
            Kırcaali Haber

Öğrenci kabulü proje 
önerisi onaylandı

Kırcaali Vali Yardımcısı Rumen Mladenov’un 
başkanlığındaki Kırcaali İli Gelişim Konseyi Daimi 
İstihdam Komisyonu, Bölge Eğitim Müdürlüğünün 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kırcaali ilindeki 
devlet ve belediye meslek okullarına öğrenci ka-
bulüne ilişkin proje önerisini onayladı. Komisyon, 
örgün eğitim olarak toplam 35 sınıfta eğitim ve-
rilmesini onayladı. Onlardan 19’u 7.sınıftan sonra 

(17’si mesleki liselerde, 2’si meslek sınıfları bulunan 
liselerde) ve 16’sı 8.sınıftan sonra (14’ü mesleki li-
selerde ve 2’si düz lisede) oluşturulacak. Ayrıca 
8.sınıftan sonra gıyabi eğitim olarak 5 sınıfta eği-
tim verilmesi öneriliyor. Devlet ve belediye meslek 
okullarına öğrenci kabulüne ilişkin proje önerisi, 
bölgenin sosyal, ekonomik ve demografik yapısı, 
ilçeler ve yerleşim yerlerine göre 7 ve 8.sınıfı biti-
ren öğrencilerin sayısı, önceki üç yılda oluşturulan 
sınıflar, meslek dengesi ihtiyacı, eğitim için uzman-
lar, maddi ve teknik donanım sağlama imkanları ve 
işgücü piyasasının gereksinimleri dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 
Oturumda belediyeler, işveren örgütleri, sendika-

lar, istihdam büroları temsilcileri ve başka şahıslar 
hazır bulundu. 
İlde şirketlerin yüzde 97’sinin küçük ve orta ölçek-

li olduğu, işçi ücretlerinin düşük olmasının ise işi 
bırakma ve kadro eksikliğine yol açtığı kaydedildi. 
İş dünyası ise özel uzmanların eksik olmasından 
yakınıyor. Şu anda Kırcaali İş Bürosu’nun ilanla-
rında gıda sanayi, ticaret, makine imalat ve inşaat 
sektörlerinde çalışacak işçiler için en çok sayıda 
boş pozisyonlar bulunuyor. 
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Kırcaali’de Ana Dili Günü Etkinliğine Yoğun İlgi 
1. sayfadan devam

“Konuşmak yetmez, tüm 
inceliklerini öğrenip, en 
güzel eserlerinizi ana dili-
nizde vereceksiniz” dedi. 
Konuşmasının sonunda 
Türkçeyi tüm lehçeleriyle 
araştırıp Lügati't-Türk adlı 
eserinde bir araya geti-
ren ilk dilbilimci Kaşgarlı 
Mahmut ‘u anan Hüseyin 
Ergani, etkinliğe katılan 
herkesin ana dili gününü 
kutladı. Bulgarların da 
ana dili gününü kutlayan 
Başkonsolos, Bulgarcanın 
en güzel şekilde konuşul-
masının yanı sıra farklı 
dillerin korunmasını da 
temin etmelerini diledi. 

A rd ından  ko nu ş an 
GBTÖD Başkanı Harun 
Bekir, ana dilinin önemi 
ve anlamını belirttiği bir 
sunum yaptı. Harun Be-
kir, “Ana dilini yitirmiş bir 
kişi öz kültürünü ve kim-
liğini de yitirmiş demek-
tir. Dil, bir halkın aynası, 
kimliğinin ve kültürünün 
yansımasıdır. Bir insanın 
ana dilinden kopması 
veya koparılması, onun 
yalnız ailesi, milletiyle 
bağlarının kopması de-
ğil, aynı zamanda dünya 
ile bağlarının kopması 
demektir. Dillerini kaybet-
miş milletlerin millet ola-
rak ayakta kalabilmeleri 
imkansızdır” diye belirt-
ti. Henüz dünyada etkin 
olarak kutlanılmayan 21 
Şubat Uluslararası Ana 

Dili Günü’nün özellikle ül-
kemizde kutlanıp anılma-
sı gerektiğine işaret eden 
GBTÖD Başkanı, ana dili 
Türkçe olan çocukların 
ana dilinin korunmasının 
desteklenmesi ve gelişti-

rilmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Harun Bekir, “Yet-
kililerden ana dili yasak-
larından, engellemele-
rinden vazgeçerek, tam 
aksine desteklemelerini 
diliyor, bekliyoruz. Veliler-
den çocuklarının ana dil-
lerini öğrenme konusunda 
daha hassas ve duyarlı 
olmalarını, ana dillerine 
sahip çıkmalarını ve bi-
linçlendirmelerini bekliyo-
ruz. Çocukların ana dille-
rini doğru öğrenmelerini, 

doğru kullanmalarını, sev-
melerini, benimsemelerini 
hedefliyoruz” diye ifade 
etti. Çocukların, velilerin 
ve öğretmenlerin ana dili-
ni kutlayan GBTÖD Baş-
kanı, konuşmasını Bedri 

Rahmi Eyüboğlu’nun “Üç 
Dil” şiiriyle tamamladı. 

Gecede konuşan Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Sami Tora-
man, Türkiye’nin temsilci-
si olarak Ana Dili Günü 
Kutlama Etkinliğinde hazır 
bulunan Filibe Başkonso-
losu Hüseyin Ergani’ye 
kurumu ve azınlıklar adı-
na teşekkürlerini sundu. 
Ana Dili Günü ile ilgili bir 
sunum yapan Toraman, 
“Türkçemiz ana dilimiz 

bizim ses bayrağımızdır. 
Ana dilinin kazanılmasın-
da en büyük rol anadan 
sonra toplum, toplumdan 
sonra da öğretmenler alır. 
Öğretmensiz, öğretmenin 
olmadığı yerde ana dilinin 

kazanılmasında güçlükler, 
sıkıntılar vardır” diye be-
lirtti. Balkanlar’da Türk 
azınlıklarının ana dili günü 
kutlamasının gelecek 
nesillere aktarılmasının 
boyun borcu olduğunu 
belirten Sami Toraman, 
azınlıkların yaşadığı ülke-
nin resmi dilini iyi bilmek 
zorunda olduğunun altını 
çizdi ve konuşmasının de-
vamında, “Ana dilinde eği-
tim kazanılmış bir haktır, 
bunu göz ardı etmeyelim” 

diye çağrıda bulundu. So-
nunda Rıfat Ilgaz’ın “Türk-
çemiz” şiirini ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun “Üç 
Dil” şiirinden bir kesit ses-
lendirdi. 

Toraman, Başkonsolosa 
Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği’nin yayın-
ladığı İbrahim Baltalı’nın 
27 öğretmen ile yaptığı 
röportajlarına yer verilen 
“Bir Efsane Sona Erer-
ken” isimli kitabı ve ebru 
sanatçısı Fevzi Ali’nin bir 
ebru tablosunu hediye 
etti. 

Programda yer alan Elif 
Ferdun, yöremizde Türk-
çenin yetkinliği ile ilgili bir 
sunum yaptı. 

Ana Dili Günü Kutlama 
Etkinliğinde öğrencile-
rin katıldığı bir şiir din-
letisi sunuldu. Dinletide 

Alara ve Ayça, Kırcaalili 
şair Haşim Semerci’nin 
“Başkan Amca” şiir ini 
seslendiren Neslihan ve 
Melis, şair Aysun Rama-
dan, şair Habibe Ahme-
tova, Sevilay ve Çağla, 
Şenay Recep ve Leman 
Mehmedali’nin yönet-
meliğinde Kırcaali Altay 
Derneği’ne bağlı Türkçe 
Kursları grubundaki ço-
cuklar yer aldılar. 

Başkonsolosluk tarafın-
dan programda yer alan 
çocuklara hediye edilen 
Türkçe kitapları Başkon-
solos Hüseyin Ergani biz-
zat kendisi onlara sundu. 

Gecede sahne alan 
Ö m e r  L ü t f i  Kü l t ü r 
Derneği’nin genç solistle-
rinden Aysun Ahmet ses-
lendirdiği şarkı ve türkü-
lerle programa renk kattı. 

Fatma nine: Bulgaristan, bana çalışmayı öğretti
A r d i n o  (Eğ r i de re) 

İlçesi’nin Svetulka (Çan-
dır) köyünün Azmanlar 
Mahallesi’nden 90 yaşın-
daki Fatma Kadıoğlu ile 
facebook üzerinden gö-
rüştük. Bursa’da ikamet 
eden Fatma Kadıoğlu, 
çalışma ve yaşam haya-
tının önemli anılarını an-
lattı. 1989 yılında Bulgar-
laştırma süreci sırasında 
Türkiye’ye zorunlu göç 
esnasında evini, yurdunu 
terk edip, bilinmezliğe yol 
almak zorunda kaldığını 
belirten Fatma nine, “Ar-
tık 27 yıldır Türkiye’de ya-
şamama rağmen sürekli 
sıla özlemi çekiyorum ve 
son bir kez geldiğim yere 
tekrar gitmek istiyorum” 
dedi.
F a t m a  K a d ı o ğ l u , 

“Bursa’ya ailemle birlikte 
çok az bir bagajla gel-
dik. Bulgaristan’da gün 
doğumundan batımına 
kadar tütün tarlalarında 
çalıştığımız için burada 
beni bekleyen çok işten 
korkmadım. İlk baştan 

yevmiye karşılığında seb-
ze tarlalarında çalıştım, 
daha sonra çeşitli resto-
ranlarda bulaşıkçılık yap-
tım. Bulgaristan bana ça-
lışmayı öğretti. Şimdi bir 
ev sahibiyim” diye anlattı. 
Fatma Kadıoğlu, 3 Şu-

bat 1927 tarihinde Sve-
tulka köyünde tarımla 
geçinen yoksul bir ailede 
dünyaya geldi. Tütüncü-
lükle uğraşan ailesiyle 
birlikte küçük yaştan 
beri tarlalarda çalıştı. 19 
yaşında evlendi. 1999 yı-
lında vefat eden eşi Rıfkı 
Kadıoğlu ile birbirine çok 

kaynaştılar ve çocukları-
nı büyük sevgi ve özveri  
yle büyüttüler. Dört kız, 
iki erkek, on torun ve on 
üç torun çocuğuna sahip. 
Şu anda hepsi Türkiye’de 
ikamet ediyor. 
Fatma nine, Svetul-

ka köyü tarihinin can-
lı tanığı. Hala Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
hatır lıyor. İstanbul’da 
çalışan dedesi  Os -
man Çavuş’un Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu-
şundan sonra memleketi-
ne geri döndüğünü hatır-

layarak anlattı. 3 Şubat’ta 
90 yaşını dolduran Fatma 
nine, doğum gününü en 
yakınları; kızları Mura-
diye, Nuriye, Kalbiye, 
oğulları Meltun, Mecit, 
gelinleri, torunları ve to-
run çocukları ile birlikte 
kutladığını ifade etti. 
Fatma ninenin oğlu 

Meltun, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı 
eski Bursa Devlet Sen-
foni Orkestrası Müdürü 
ve Bursa Sevgi Korosu 
Şefi’dir. Meltun Kadıoğlu, 
“Benin annem her zaman 
çalışkan biriydi. Şimdi 
artık zor hareket ediyor, 
ama hala neşeli ve canlı. 
Herkes iyiliksever olduğu 
için ona karşı saygı du-
yuyor. Umarım gelecek 
yıl da annemin doğum 
günü sofrasında tekrar 
buluşuruz” diye ifade 
etti. Çocukları için anne-
leri mücadeleci ruhlu ve 
güçlü biridir ki, hayatta 
tek çocuklarının dürüst 
ve bilgili kişiler olmasını 
istemiştir. 

Başbakan Gerdj ikov:  Eçemişka 
Tüneli’nde beş yıllık iş beş günde yapıldı

Hemus Otobanı Eçemişka Tüneli’nde aydınlat-
ma aracı oradan geçen bir otomobil üzerine düştü. 
Arabada bulunan bir kadın yolcu hayatını kaybet-
ti. Bundan dolayı yapılan onarım çalışmalarından 
sonra tünel tekrar trafiğe açıldı. 

Açılışta hazır bulunan Başbakan Ognyan Gerd-
jikov, “Beş günde beş yıldan fazla iş yapıldı” dedi. 
Başbakan, aksi takdirde Kuzey Bulgaristan’da ula-
şım bağlantılarının uzun süre kesilmiş olacağından 
onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması-
nın son derece önem taşıdığına vurgu yaptı. Faali-
yetlerin organizasyonu için geçici Bölgesel Kalkın-
ma ve İskan Bakanı Spas Popnikolov’a ve onarımı 
gerçekleştiren inşaat uzmanlarına teşekkürlerini 
ifade eden Başbakan, “Gece gündüz çalışan tüm 
inşaatçılara bizzat teşekkür etmek için onları Baş-
bakanlık konutuna davet edeceğim” dedi. 

Bakan Popnikolov, tünelin trafiğe kapatılmasın-
dan dolayı verilen rahatsızlık için vatandaşlardan 

özür diledi, fakat bu tünelden güvenli geçiş yapıl-
masının daha önemli olduğunun altını çizdi. Kritik 
durumda olan başka tünellerin de bulunduğunu 
belirten Popnikolov, tünellerde risk analizi yapılma-
sı, kısa ve uzun vadeli güvenlik tedbirleri alınması-
na yönelik önerilerde bulunulması emrini verdim” 
diye bildirdi. 

Eçemişka Tüneli, 5 Şubat’a meydana gelen feci 
olaydan sonra trafiğe kapatıldı. Yol Altyapısı Ajan-
sı uzmanlarından oluşan bir komisyon, güvenlik 
sağlandıktan sonra en kısa sürede tünelin trafiğe 
açılmasına yönelik teknik bir çözüm önerdi. 24 saat 
çalışma ile eski 1625 aydınlatma sistemi söküldü 
ve yerine trafik güvenliğinin garanti edilmesi için 
108 LED’li acil bir aydınlatma sistemi monte edildi.
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Bulgaristan'da yerel halk 
sığınmacıları istemiyor
Bulgaristan'da sığınma-

cılara karşı tepki gittikçe 
artarken Sofya’ya yakın 
Elin Pelin kasabasına ya-
sal bir şekilde yerleşmeye 
çalışan Suriyeli aile yerel 
halkın şiddetli tepkisi ile 
karşılaştı.

Türkiye'de 3 yıl kaldıktan 
sonra Bulgaristan'da ha-
yatlarını kurmak isteyen 
ancak yerleştikleri kasa-
bada yerel halkın tepki-
sine maruz kalan Suriyeli 
Caber ailesi, AA muhabi-
rine yaşadıklarını anlattı.

Sokağa çıkma korkusu
Suriye’deki savaşın deh-

şetinden kaçıp üç kızını 
Türkiye’de bırakmak zo-
runda kaldıktan sonra eşi 
Fehim ve iki oğlu ile birlik-
te Bulgaristan’da yaşama-
ya çalışan Fatima Caber, 
"Gelen tehditler yüzünden 
artık sokağa çıkmaktan 
korkuyorum." dedi.

Bulgaristan'da çok cid-
di sıkıntılar yaşadıklarını 
söyleyen Fatima Caber, 
"Hiç kimsenin bizim yeri-
mizde olmasını dilemem. 
Savaş, bombalar ve katli-
amdan kaçarken çocukla-
rıma sarılıp buraya kadar 
geldim. Şimdiki halimi ve 
burada yaşadıklarımı dü-
şününce keşke Suriye’de 
kalıp ölseydim diyorum. 
Burada dışarı çıkıp mar-
kete kadar bile gitmekten 
korkuyorum." diye konuş-
tu.

Ailenin babası Fehim 
Caber de gelecekte mut-
lu bir yaşam sürdürebilme 
hayali kurduğunu belirte-
rek, "Ailece gördüğümüz 
tavırdan dolayı kırıldım 
ancak hala bize karşı çı-
kanların burada çoğunluk 
olmadıklarına inanıyo-
rum." ifadesini kullandı.

Bulgar yasalarına uy-
gun davrandıklarına dik-
kati çeken Fehim Caber, 
"Doğru davranıp yasala-
rın dışına çıkmazsak, çok 
güzel bir şekilde burada 
hayatımızı kuracağımıza 
ve gelecekte mutlu bir 
yaşam sürdüreceğimize 
inanıyordum." dedi

"Keşke Türkiye'de kal-
saydık"

Türkiye’de 3,5 yılını ge-
çirip, arkadaşlıklar ku-
ran Fehim ve Fatima’nın 
oğlu Ahmet Caber de 
Bulgaristan’a daha iyi bir 
yaşam umuduyla geldik-
lerini ifade ederek "Bu-
rada tek bir dostum yok, 
keşke Türkiye'de kal-
saydık. Ankara, Kilis ve 
İstanbul'da da yaşadım. 
Normal bir hayatımız var-

dı. Bulgaristan'da ailecek 
bir arada yaşayacağız 
diye düşünmüştüm ama 
olmadı, çok üzgünüm." 
değerlendirmesinde bu-
lundu.

Elin Pelin belediyesinin 
yasal hakları olan ikamet 
belgelerini vermeyi red-
dettiğini anlatan Ahmet 
Caber, "Her gün çarşıya 
çıkıp iş arıyorum. Herkes 
bana kimlik soruyor. Kim-
liğim olmadığı için iş bula-
mıyorum. Evraklarım tam 
olmayınca sıkıntı yaşıyo-
rum. Çevremdeki herkes, 
'çık, burada kalma' diyor. 
Bizi istemiyorlar. Açıkçası, 
işimiz çok zor." ifadelerini 
kullandı.

Caber ailesine yardım 
etmeye çalışan Özgür Su-
riye Birliği Başkanı Akran 
Nayuf ise Bulgaristan'da-
ki yabancı düşmanlığının 
ciddi bir konu olduğuna 
işaret ederek "Caber ai-
lesine karşı gördüğümüz 
tavrı ayrımcılık ve ya-
bancı düşmanlığı olarak 
nitelendirebiliriz. Bulga-
ristan’daki herkes bu so-
runun farkında. Milliyetçi 
olan belediye başkanına 
da radikal görüşlü kişiler 
destek veriyor. Ancak biz-
ler de araya girerek kendi 
tavrımızı ortaya koymaya 
çalışıyoruz." dedi.

Sığınmacılara yardım 
eden Orient Vakfının 
Bulgaristan Koordina-
törü Ashar Alomar da 
Bulgaristan’da bazı med-
ya kurumları ile siyasi 
çevrelerin sığınmacılara 
karşı kin ve nefreti artır-
dığını dile getirdi.

Alomar, Devlet Mülte-
ciler Ajansının (DAB) sı-
ğınmacıların sorunlarının 
çözümüne yardımcı ol-
madığına dikkati çekerek 
Bulgaristan’a sığınmacıla-

rın entegrasyonu için ay-
rılan Avrupa Birliği (AB) 
mali desteğinin de boşa 
harcandığını ifade etti.

Sokaktaki vatandaşın 
görüşü

Elin Pelin'de yaşayan 
ve ismini vermek isteme-
yen bir Bulgar ise Suri-
yeli ailenin kasabalarına 
yerleşmesini "sakıncalı" 
bulduğunu belirterek "Biz 
işsiziz, onlar da işsiz. O 
zaman burada ne işleri 
var. Ne olduklarını bilme-
diğimiz için onları istemi-
yoruz. En iyisi davet eden 
Avrupa'ya gitsinler. Çün-
kü, burada yerleşirlerse 
peşinden benzerleri de 
gelir. Görünüşleri itibarıy-
la onlar insan olarak bize 
hoş gelmiyor. Garip garip 
görünüyorlar. Ne olduk-
larını bilemeyiz ki? Onlar 
çoğalınca nasıl dışarı çı-
karız. Ya bize bir şey olur-
sa?" değerlendirmesinde 
bulundu.

Aileye karşı kampanya
Başkent Sofya’ya yakın 

Elin Pelin kasabasında 
belediye başkanının da 
desteği ile Suriyeli aileye 
karşı kampanya başlatıl-
dı. Aşırı sağcı görüşlere 
sahip Belediye Başkanı 
İvaylo Simeonov’un hi-
mayesinde, sığınmacı ai-
lenin kasabayı derhal terk 
etmesi üzerine kurulan 
kampanya, Caber ailesi-
nin hayatını zorlaştırdı.

Bulgaristan'dan yasal 
olarak sığınma hakkı elde 
etmelerinin ardından bü-
yük umutlarla Elin Pelin 
kasabasında ev tutan Ca-
ber ailesi, sadece savaş 
ve katliamlardan uzak, 
misafirperver olarak hayal 
ettikleri bir ülkede yaşam-
larını yeniden inşa etmeyi 
hayal etmişti.

Ancak, Caber ailesinin 

hayatlarına duvar ören 
kasaba sakinleri meydan-
larda toplanıp, ırkçı ve sı-
ğınmacı düşmanı slogan-

larla Belediye Başkanı 
Simeonov’un politikasına 
destek verdi.

Caber ailesi ise kirada 
yaşadıkları küçük evinin 
içine kapanıp, sorunları 
karşısında "sağır ve dil-
siz" kalan Bulgar devle-
tinden destek beklemek 
zorunda kaldı.

Bulgaristan'da yaban-
cı düşmanlığı

Nüfusu sadece 7 milyon 
olan ve büyük bir istek-
sizlikle sadece 6 bine ka-
dar sığınmacı barındıran 
Bulgaristan’da, ülkeye 
yasa dışı yoldan giren 
yabancılara karşı nefret 
gittikçe artıyor.

Bulgaristan’da sığınma-
cılara karşı olumsuz ta-
vır ve yabancılara karşı 
düşmanlık nedeniyle Elin 
Pelin'de olduğu gibi ülke-
nin birçok yerine yerleş-

meye çalışan sığınmacıla-
ra toplumsal tepki giderek 
yayılıyor.

Geçmişte Doganovo, 
Rozovo, Karlovo gibi köy 
ve şehirlere yerleşmeye 
çalışan sığınmacılara da 
buralarda yaşama hakkı 
verilmemişti. Geçen haf-
ta Devlet Sosyal Yardım 
Ajansının ülkenin güne-
yindeki Şiroka Lıka ka-
sabasına yolladığı, Afgan 
kökenli yetim iki çocuk 
halkın gösterdiği şiddet-
li tepki nedeniyle başka 
yere nakledilmişti.

Ö t e  y a n d a n , 
Bulgaristan’da Arap ve 
Müslüman sığınmacılara 
karşı sergilenen toplum-
sal tepkinin, 26 Mart'ta 
yapılacak parlamento se-
çimlerine doğru daha da 
artması bekleniyor.

            Anadolu Ajansı

Şiddet Karşısında İslam" Adlı Ki-
tabin Bulgarca Çevrisi Tanıtıldı
Başkent Sofya'da Di-

yanet İşleri Başkanlığın-
ca yayımlanan "Şiddet 
Karşısında İslam" adlı 

kitabının Bulgarca çevi-
risi tanıtıldı.
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftü Yar-
dımcısı Vedat Ahmet, 
tanıtım galasında AA 
muhabir ine yaptığı 
açıklamada, kitabın, ül-
kedeki Müslüman top-
lumunun İslam konu-
sunda önemli bazı bilgi 
boşluklarını dolduraca-
ğından emin olduğunu 
belirterek, "Toplumun 
önemli bir bilgi ihtiyacı-
nı karşılamaya çalıştık." 
dedi.

Kitabı 8 çevirmenin 2 
yılda tamamladığını ifa-
de eden Ahmet, "Aslın-
da İslam ve şiddet yan 

yana duramayacak ka-
dar zıt olan iki sözcük-
tür. O yüzden kitabın 
başlığını son derece 
doğru seçilmiş buluyo-
rum. Şiddet olayı bizim 
güncel yaşamımızın içi-
ne sızıp insanları olum-
suz etkiliyor. Maalesef 
ailede, okulda, sokak-
ta, askeri harekatlarda 
ve daha birçok yerde, 
şiddetin çirkin yüzü ile 
karşılaşabiliriz. Bu kita-
bı açarak, adı ve özüy-
le şiddete karşı olan 
İslam'ın farklı yönlerini 

tanıtmaya çalışıyoruz." 
değer lendirmesinde 
bulundu.
Ahmet, bu kitabın bilim 

adamlarının ve 
siyasetçilerinin 
de okumaları-
nı ümit ettiğini 
belir terek, bu 
kişilerin, kafa-
larını karıştıran 
bazı kavramlar 
ve öğretiler ko-
nusunda verim-
li bilgi edinme 
imkanına sahip 
o l a c a k l a r ı n ı 
kaydetti.
Sofya Üniver-

sitesi Arap Dili 
ve Edebiyatı 

okutmanı Dr. İvan Dül-
gerov da kitabın zengin 
bir görüş yelpazesini 
sunduğunu ifade ede-
rek, kitabı inceleyen her 
bir okuyucunun uçsuz 
bucaksız bir dinin çok 
ilginç yönleriyle tanışa-
bileceğini belirtti.
Bulgaristan Başmüf-

tülüğünde düzenlenen 
kitabın tanıtımına bilim 
adamlarının yanı sıra 
Sofya'nın kültür ve sa-
nat çevrelerinin temsil-
cileri de katıldı.
            Kırcaali Haber
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Kanserden koruyan 9 mucize yiyecek
Düzenli bir şekilde bu 

gıdaları tüketerek kanser 
hastalığına karşı bağışık-
lık güçlendirebilir, kanser 
hücrelerini öldürebilirsi-
niz! İşte elimizin altındaki 
deva yiyecekler...

AHUDUDU

Vücuttaki toksin mad-
deleri dışarı atar, kanı 
temizler. Vücuda dinçlik 
verir. Ateş düşürücü etki-
si nedeniyle ateşli hasta-
lıklarda faydalıdır. Roma-
tizma, nıkris, kansızlık ve 
verem hastalıklarına karşı 
yararlıdır. İdrar söktürücü 
özelliğiyle  kabızlığı gi-
derir. Olgunlaşmış, taze 
ahududu bol miktarda A 
vitamini barındırır ve çok 
faydalıdır. Dokuları sıkı-
laştırıcı ve güçlendirici 
etkisi vardır.

TURP

Karaciğere çok faydalı 
bir besin olan turp tam 
bir karaciğer dostudur. 
Karaciğeri kuvvetlendirir 
ve şişliğini indirir. Sarılığa 
karşı da faydalıdır. Böbrek 
kumlarını ve safra taşları-
nı dökmeye yardımcı olur. 
Romatizma ve siyatikte 
faydalıdır. Astım ve bron-
şit gibi solunum yolu has-
talıklarına iyi gelir. Öksü-
rüğü keser. İdrar söktürür 
ve kabızlığı giderir. Uya-
rıcıdır. İştah açar. Mikrop 
öldürücüdür. Vücudu ve 
diş etlerini kuvvetlendirir. 
Kalp ve damar sağlığına 
faydalı olmasının yanında 
kansere karşı da koruyu-
cu etkilere sahiptir. Şeker 
hastalarına da faydalıdır. 
Turp cilt bakımı için de 

yararlıdır. Cilde tazelik, 
saçlara ise parlaklık verir. 
Sivilce ve egzamayı ge-
çirmeye yardımcı olur.

BÖĞÜRTLEN

Vücuttaki zararlı mad-
delerin temizlenmesine 
yardımcı olur. İyi bir an-
tioksidandır. Tansiyonu 
düşürür ve bedeni güçlen-
dirir. Kadınlarda görülen 
beyaz akıntıları kesmeye 
yardımcı olur. Olgun bö-
ğürtlen idrar söktürücüdür 
ve kabızlığa iyi gelir. Ham 

böğürtlenin ise ishal kesi-
ci özelliği vardır ve fazlası 
kabız yapabilir. Böğürtlen 
gözleri kuvvetlendirir ve 
ayaklardaki şişkinliği azal-
tır. Basura iyi gelir.

FESLEĞEN

Sakinleştirici özelliği ile 
vücudu rahatlatır. Enerji 
verir. İştah açıcıdır. Ha-
zımsızlığı giderir. Öksürü-

ğü ve baş dönmesini ke-
ser. Ağız içindeki yaralara 
karşı faydalıdır. Arı sok-
masında zehrin etkisini 
azaltır. Çayı yapılıp içilirse 
bağırsak gazlarını giderir. 
Cildi rahatlatır. Fesleğen 
ile hazırlanan losyonlarla 
saç derisine masaj yapı-
lırsa saç köklerini güçlen-
dirir. Fesleğen yağı selülit 
şikâyetlerini azaltır.

KIRMIZI BİBER

Beta karoten ve C vita-
mini açısından zengin bir 

besin olan kırmızı biber 
bağışık sistemini güçlen-
direrek vücudun hasta-
lıklara, özellikle de kolera 
gibi bulaşıcı hastalıklara, 
karşı direncini arttırır. 
Sindirimi kolaylaştırıcı ve 
iştah açıcı etkisi vardır. İs-
hali kesmesinin yanında, 
iyi bir idrar ve gaz sök-
türücüdür. Kansere karşı 
etkili bir koruyucudur. Fe-
rahlatıcı ve solunum yolla-

rını açıcı özelliği ile soğuk 
algınlığı, grip, bronşit gibi 
solunum yolları rahatsız-
lıklarına ve öksürüğe iyi 
gelir. Romatizma, diş ve 
boğaz ağrılarını hafifletir. 
Sinirleri yatıştırır. Cinsel 
gücü arttırır.

DOMATES

Özellikle lif açısından 
zengin kabuklarıyla ye-
nildiğinde sindirimi kolay-
laştırır. Mide ve bağırsak-
ların düzenli çalışmasına 
yardımcı olur ve kabızlığı 

giderir. İyi bir idrar söktü-
rücüdür ve vücuttaki za-
rarlı maddelerin uzaklaş-
tırılmasına yardımcı olur. 
Böbrek taşlarının düşü-
rülmesine yardımcı olur. 
Kanı temizler. Kanseri, 
özellikle de prostat kan-
serini önlemede çok et-
kilidir. Kalp hastalıklarına 
karşı koruyucudur. Damar 
sertliği ve romatizmaya iyi 
gelir. Yaşlanmayı gecikti-

rir. Cilde tazelik verir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay insan ömrünü 
uzatır ve insan sağlığına 
çok faydalıdır! Diyet ya-
panlar muhakkak kullan-
malıdır!

Anti hipertansif etkisi, 
anti bakteriyel etkisi, anti-
viral etkisi ve nöroprotektif 
etkisi vardır.

Kalp rahtsızlığı olanlar, 
Obezite, Parkinson, Alz-
heimer gibi hastalıklar 
bazı kanser türlerinde 
yeşil çay çok ama çok 
faydalıdır. Kalp hastalık-
larını önlemede ve yavaş-
latmada yeşil çay içenler 
içmeyenlere göre %26 
daha az risk taşımakta-
dırlar. Bakteriyel ve viral 
hastalıklara karşı direnç 
sağlar. Nörodejeneretif 
hastalıkların önlenme-
sinde etkilidir. Alerjilere 
iyi gelir. Artrit’ e iyi gelir. 
Kemik- mineral yoğunlu-
ğunu arttırır. Bağışıklık 
geliştirmeye yardımcı olur.
Grip belirtilerini ve soğuk 
algınlığının yok etmede 
önemli bir yardımcıdır. 
Meme, pankreas, yumur-
talık, kolerektal, ağız, ko-
lon ve prostat kanseri gibi 
çeşitli kanser türlerine 
karşı müdahalede yeşil 
çay faydalıdır. İltihapları 
ve ödemleri engeller. Di-
yabetle mücadelede yeşil 
çay size faydalı olabilir. 
İnmeleri engellemede et-
kilidir. Zindelik verir. Kan 
basıncını düzenler. Obe-
zite ve damar hastalıkla-
rında dengeli beslenme 
ve egzersizle birlikte uy-
gulandığında çok faydalı 
sonuçlar vermektedir. Şe-

ker hastalığını önlemede 
son derece faydalıdır.

KİVİ

Lif açısından da zen-
gin bir besin olan kivi 
bağırsakları çalıştırarak 
sindirimi kolaylaştırır ve 
kabızlığı önler. Vücudu 
ve bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Nezle ve grip 
gibi soğuk algınlıklarına 
iyi gelir. Nefes açıcı etkisi 
ile astımlılara faydalıdır. 
Başta göğüs kanseri ol-
mak üzere, kanser olu-
şumuna ve ilerlemesine 
karşı koruyucudur. Kan 
basıncını dengeler. Tan-
siyonu ve kandaki koles-
terol oranını düşürür. Ka-
raciğeri çalıştırır ve kanı 
temizler. Kansızlığa ve 
mide rahatsızlıklarına iyi 
gelir. Yaşlanmanın ciltteki 
belirtilerini azaltır.

CEVİZ

İçerdiği Omega 3 ve 
Omega 6 yağ asitleri sa-
yesinde beyin ve zekâ 
gelişimini destekler. Vü-
cuda enerji verir. Hafızayı 
kuvvetlendirir. Vücuttaki 
zararlı maddelerin vü-
cuttan uzaklaştırılmasına 
yardım eder. Kolesterolü 
düşürmeye yardımcıdır. 
Hazımsızlığı giderir. İshal, 
kabızlık ve dizanteriyi gi-
derir. Göğüs ağrılarında 
ve öksürükte faydası gö-
rülür. Ceviz yağı bağırsak 
kurtlarını döker. Ciltteki 
lekelere sürülüp ovulursa 
lekeleri giderir. Nasırlara 
sürülürse iyileştirir. Ceviz, 
bal ile birlikte yenirse ba-
sura iyi gelir.

Yeni annelere çocuk bakımı ile ilgili ipuçlarıKafatasındaki şekil 
bozukluklarını önem-
semeyin!

 Bebekler, kafatası ke-
mikleri henüz tam geliş-
meden dünyaya gelir Bu 
yüzden bebek doğum 
kanalına girdiğinde sıkış-
maya veya vakumla çe-
kilmeye bağlı olarak kafa-
tasında şekil bozuklukları 
görülebilir. Zamanla, be-
yin büyüdükçe kemikler 
de beynin şeklini alır ve 
kafatasındaki şekil bozuk-
lukları ortadan kalkar.
Bebeğinizi “teri kok-

masın” diye tuzlamak 
ölüme dahi götürebilir

 Bebek doğduğundan iti-
baren 1 hafta veya 10 gün 
içinde görülen döküntüle-
rin çoğu fizyolojiktir. Bazı 
bebeklerde morluk veya 
akne benzeri oluşumlar 
görülebilir. Bu sorunların 
çoğu tedavi gerektirmez. 
Tedavi için kullanılan 
birçok madde bu tür cilt 

problemlerinin daha da 
artmasına neden olur. Ör-
neğin; bebeklerin cildine 
yapılan en yanlış uygula-

ma, teri kokmasın diye ya-
pılan tuzlamadır. Bebeğin 
cildi hassas olduğundan 
tuz vücutta emilmekte ve 

bu durum ölüme kadar 
gidebilen sonuçlar doğu-
rabilmektedir.
Düzenli kilo artışı be-

beğinizin doyduğunun 
göstergesidir
 Bebeğin doyduğunu 

anlayabilmenin en iyi 
yolu, düzenli kilo artışının 
gözlenmesidir. 2-3 saat 
uyku uyuyan, düzenli 
kaka yapan çocuk doy-
muş demektir. Emzirme 
sırasında emme ve yut-
ma işlemlerinde, bebe-
ğin hal ve hareketleri de 
doyduğuna dair ipuçları 
verebilir. Bebekler düm-
düz yatırdıklarında sütün 
fazlasını gaz ile birlikte 
çıkartabilir, bazen fazla 
miktarlarda da kusabi-
lirler. Bebek düzenli kilo 
aldığı sürece, bu durum 
bir sorun teşkil etmez. 
Kusmaması için bebek 
30-40 derece eğimle ya-
tırılmalıdır. Bu uygulama, 

yer çekiminin etkisi ile 
sütün midede kalması 
için yapılır.
Fön makinesi bebe-

ğinizin gaz çıkarma-
sına yardımcı olabilir
 Bebeklerin gaz çıkar-

madaki sıkıntısı, sindirim 
sisteminin bazı öğele-
rinin olgunlaşmasında 
gecikmeden kaynaklan-
maktadır. Bu süreçte sa-
bır çok önemlidir. Piyasa-
da satılan gaz sorununu 
gideren ilaçlar bebekler 
için önerilmemektedir. 
Bebek emzirilirken de-
vamlı meme değiştirmek 
sakıncalıdır. Bir meme 
boşaltılmadan diğer me-
meye geçilmemelidir. 
Çünkü birini boşalttıktan 
sonra diğerine geçmesi 
doyduğunu hissetmesini 
sağlayacaktır. Fön ma-
kinesi sesi bebeğin gaz 
çıkarmasına yardımcı 
olabilir.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Köseler köyünde cami inşa ediliyor

Kırcaali’nin Kösevo (Köseler) 
köyünde yeni cami inşa edili-
yor. Kırcaali-Ardino (Eğridere) 
yolu üzerinde bulunan caminin 
inşaatı tamamlanmak üzere. 
Soğuk ocak günlerinden sonra 
caminin inşaat çalışmaları ye-
niden başladı. Her gün inşaata 
gönüllü katılan yerliler, ustalara 

yardım ediyor. Caminin yanına 
Kuran kursları düzenlenmek 
için yeni bir bina kuruldu. Bina-
da bir misafirhane de kapılarını 
açacak. 
Ardino’nun Brezen (Hallaç-

dere) köyünden 65 yaşındaki 
Ahmet Özdemir, “Şu anda ca-
minin 24 metre uzunluğundaki 

minaresinin inşaatını bitirmek 
üzereyiz. Sonra da kubbenin 
yapımına geçilecek” diye be-
lirtti. Ahmet Özdemir, Kırcaali 
ilinde en iyi minare ustaların-
dan biridir ve şimdiye kadar 
Ardino’nun Çubrika (Dallıca), 
Kırcaali’nin Gluhar (Sağırlar),  
Krumovgrad’ın (Koşukavak) 

Buk (Elmalıdere) ve Lıjiçnik 
köylerinde bulunan camilerin 
minarelerini inşa etmiştir. 
200 kişilik caminin inşaa-

tı nisan ayının sonuna kadar 
tamamlanması bekleniyor. 
Kösevo, şimdiye kadar ibadet 
mekanı bulunmayan Kırcaali 
İlçesi’nde tek Müslüman kö-
yüydü. Müminler, bayram ve 
cuma namazlarını cemaatle 

kılmak için yakın Boyno (İsma-
iller) veya Kırcaali’nin Prileptsi 
(Salifler) semtinde bulunan ca-
milere gidiyordu.
Yerlilerin ifadelerine göre ca-

minin inşaatı için gerekli finans-
man Bulgaristan Başmüftülüğü  
ve İstanbul Esenyurt Belediye-
si tarafından sağalandı. İnşaat 
için bağış yapılması da öngö-
rülüyor.
                     Güner ŞÜKRÜ

“Soya Dönüş” Sürecinin 
Yaralarını Açmayın

Bulgaristan Ulusal Televizyo-
nunda katıldığı bir programda 
GERB’in Kırcaali seçim listesini 
değerlendiren Tsvetan Tsveta-
nov doğrudan şu ifadeleri kul-
lanmıştır:
"Gerek Muhammed’in dinin-

den olan Bulgarların (Pomaklar 
kastedilmektedir), gerek Bulgar 
Türklerinin, gerek Hıristiyanla-
rın varlığını dikkate alarak bir 
çeşitlilik oluşturduk".
"Muhammed’in dininden olan 

Bulgarlar" ve "Bulgar Türkleri" 
ifadeleri, sadece içerik olarak
yanlış olmakla kalmayıp, Bul-

garistan vatandaşlarının önem-
li bir kısmı tarafından hakaret 
olarak algılanmaktadır. Tsveta-
nov düzeyindeki bir siyasetçi-
nin Bulgaristan vatandaşı olan 
Müslümanların mensubu olduk-
ları dinin adının "Muhammed’in 
dini" değil, İslam veya Müslü-
manlık olduğunu bilmesi gere-
kir. Bu nedenle, bu dine men-

sup olanlara "Muhammed’in 
dininden olanlar değil, Müslü-
manlar denir.
Hz. Muhammed, Müslüman-

ların son peygamberidir. Ancak 
bu din, onun ismini taşımıyor.
Sayın Tsvetanov’un kullandı-

ğı "Muhammed’in dininden olan 
Bulgarlar" ifadesinin, 1971-1973 
ve 1984-1989 yıllarında Diriliş 
Süreci’ni gerçekleştiren Todor 
Jivkov’un komünist rejiminin ve 
ideolojisinin bir parçası olduğu-
nun bilinmesinde fayda vardır.
Özellikle Sayın Tsvetanov’un, 

siyasi demeçlerinde komünist 
söylem kullanmasının uygun 
olmadığı düşünülmektedir.
“Bulgar Türkleri” ifadesine 

gelince, bu ifade de, dolaylı da 
olsa, Soya Dönüş Süreci ideo-
lojisini çağrıştırmaktadır. Çün-
kü bizler, Bulgaristan’daki Türk 
azınlığın temsilcileri, kendimizi 
Etnik Türk olan Bulgaristan Va-
tandaşları olarak tanımlıyoruz. 
Bu, “Bulgar Türkü” ifadesinden 
oldukça farklıdır.
Tsetanov’un ve GERB’in, et-

nik ve dini açıdan karma nü-
fuslu bölgelerdeki Bulgaristan 
vatandaşlarının güvenini bu tür 
ifadelere başvurarak nasıl ka-
zanacaklarını merak ediyoruz.

Fotinovo’da Dünya Ana Dili Günü Kutlandı
Fotinovo'nun /Cakırlı/ köyü-

nün Ortaokulunda 21 Şubat 
Dünya Ana Dili Günü coş-

kuyla kutlandı. Okul avlusunu 
dolduran ebeveynler bir saat 
boyunca bayram etti. 
Programa katılanlar arasın-

da Kirkovo Belediye Başkanı 
Şinasi Süleyman, Başkan 
Yardımcısı Valentina Di-

mitrova, Belediye Sekreteri 
Riza Mestan, Tarim İş Bö-
lümü Başkanı ve aynı anda 

Okul Vekiller Toplumu Başka-
nı Tasim Hacıveysal, Eğitim 
Öğretim Şübe Başkanı Stela 
Dimitrova, HÖH Kirkovo ilçe 
Başkanı Dr. Fırıncı bulundu-
lar.
Program açılışında öğrenci-

ler iki dilde ANA DİLİ konusu-
nu ele alarak, hayatımızdaki 
önemine vurgu yaptılar.

Program akışı 
şiirler okunma-
sının yanında 
türküler söylen-
di ve danslar 
oynandı.
Mizah eğlence 

kategorisinden 
bizim toplumu-
muzda eski za-
manlardan bu 
güne kadar ge-
len "Gelin Kay-
nana" ve "İbiş" 
atışmalarını öğ-
renciler esprili 
bir şekilde sun-
dular ve seyir-
cilere kahkaha 
attırdılar. 
Program bitişi 

Belediye Başkanı Şinasi Sü-
leyman programda yer alan 
yaklaşık 40 öğrenciyi ödül-
lendirdi ve Takdirname ile 
hediyeler verdi.
                   Zekiye HASAN


