Ezan sesi sorunu çözüldü

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, beraberinde Merkez Cami Encümenliği Başkanı Abdullah
Şevki, Vali İvanka Tauşanova’nın davetlisi olarak
son günlerde basında büyük yankı uyandıran ezan
sesi sorunu ile ilgili görüştüler. Kırcaali Haber gazetesi için Bölge Müftüsünden alınan bilgiye göre
görüşmede hayırlı neticeler elde edildi ve ezan sesi
sorunu barışla çözüldü.
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Afyonkarahisar Belediyesinden dostane ziyaret
sında ekonomi ve kültür
alanında deneyim alışveriş yapılması ve sonucunda kardeş olunması
hedeflendiği açıklandı.
Tanışma görüşmelerinin
Sayın Azis’in Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret
ettiği 2011 yılında başladığı açıklandı. Mevcut ziyaretle iş, kültür ve sosyal
alanlarda ortak faaliyet
yapılması için konkre hedefler belirlenecek.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Bizim
ilişkilerimizde en önemlisi bizi birleştiren nok-

Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ Avrupa
Birliği /AB/ Milletvekili
Metin Kazak’ın girişimiyle Türkiye’den başta
Afyonkarahisar Belediye
Başkanı Burhanettin Çoban olmak üzere 8 kişilik
bir heyet Kırcaali’yi ziyaret etti. Heyette Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret
Odası /ATSO/ Başkanı
Hüsnü Serteser, Belçika
Brüksel Afyon Kültür Evi
Koordinatörü Ali Aktan ve
iş adamları vardı. AB Milletvekili Metin Kazak’ın
beraberinde Kırcaali’ye
gelen HÖH Dış İlişkiler
Sorumlusu Saliha Emin
de görüşmelere katıldı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis tara-

taları bulmak. Örneğin,
tarım alanında işbirliği
yapabiliriz, konkre olarak
kiraz üretimi ve seracılıkta birlikte çalışabiliriz.
Afyonkarahisar’da hayvan
üretimi çok gelişmiştir.
Üçüncü yere Kırcaali’de
mermer ocakları bulunduğunu göz önüne getirerek, mermer elde edilmesiyle ilgili her türlü işi
koyuyorum. Bu sektöre
ilgi uyandırılabilir” dedi.
Burhanettin Çoban heyet adına sıcak karşılama

Devamı 4’de

Su Aynası Kırcaali
Belediyesine devredildi

fından karşılanan heyetle

ilgili basın toplantısı dü-

zenlendi. İki belediye ara-

Kırcaali’nin İmar ve Kalkınma Planı hazırlanacak
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
ve “Arnaiz ve OrtaklarıKırcaali” adını taşıyan
bir Bulgar-İspanyol konsorsiyumun temsilcisi
Migel Anhel Toledano
“Kırcaali’nin Kentsel
İmar, Kalkınma ve Entegre Planı Hazırlanması” projesinin icra edil-
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mesi üzere sözleşme
imzaladılar. Başkan,
“Bu sözleşmeyle kentsel
kalkınma ve 2010-2013
dönemi için gelişim vizyonunun temelleri atılmaktadır” dedi.
Başkan Azis, önümüzdeki 7 yıl zarfında Avrupa Birliği Fonlarından
finans sağlanması için
kentsel imar ve kalkın-

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
kurumlar arasında uzun
müzakerelerden sonra Su Aynası tesisinin
belediye mülkü statüsü
kazandığını bildirdi. Başkan, tesisin kullanma izni
çıkarması gereken Kabul
Komisyonu’nun aldığı bu
karara hayret ettiğini ifade etti.
Sayın Azis, tesisin aşağı bendi tamamen Arda

kesinlikle Ekonomi, Enerji
ve Turizm Bakanlığı’nın,
dolayısıyla devletin angajmanı olması gerektiğini
düşünüyorlar. Su Aynası
tesisi devletin enerji ve
ulusal güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Tesisin
idaresini Kırcaali Belediyesine devretme kararı
için çeşitli bakanlıkların
bana gösterdikleri güvene teşekkür ediyorum,
artık bu biraz fazladan”

nehri yatağında bulunmasından dolayı devlet
mülkü olması gerektiğine
dikkat çekti.
Başkan Hasan Azis, “Bu
karar bir siyasi anlaşmazlıktır, çünkü kanunlar iyi
yorumlandığında, uzmanlar Su Aynası’nın idaresi

diye yorum yaptı.
Öte yandan Başkan,
yapının belediye mülkü
olarak kabul edilmemesi
durumunda Su Aynasının ileride de bakımsız
kalacağını, bunun ise va-
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Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S.
Yenisoy
Geçen sayıdan devam

Yeni Hayat
Yeni Hayat adlı aylık
Türkçe bir dergi de Ocak
1954 yılında Sofya’da çıkmaya başladı. Sosyal, siyasal, resimli bir edebiyat
ve sanat dergisiydi.
Derginin 1957 Şubat ayı
sayısında Edebiyat Kürsüsü ilâvesini buluyoruz.
“Yeni Hayat mecmuasının
neşriyatı. Her üç ayda bir
çıkar“ diye bildiriyor. Ancak Edebiyat Kürsüsü
uzun ömürlü olamadı.
Daha sonraki yıllarda
Şafak diye bir edebiyat
ve sanat eki çıkarılması
ihtiyacı duyulmuş, bazı
sanatçıların Marksist
ideolojiye uygun eserleri
yayımlanmıştır.
Yeni Hayat dergisinde
çocuk sayfaları da vardı. Bu sayfalar önceleri
sadece Türkçe olarak
yazılırken, 1970 yılında
Stranitsa za Detsata (Çocuk Sayfası, Çocuklara
Ait Sayfa) artık sadece
Bulgarca öyküler, masallar, bilmeceler ve şiirlerle
doldurulmuştu. 1976’da
buna Pçelitsa (Arıcık) adı
verilmiş, bir daha da sayfa Bulgarca olarak çıkmaya devam etmiştir.
Yeni Işık gazetesinde olduğu gibi, Yeni Hayat dergisinde de ayların, kurum
ve kuruluşların adları vb.
Bulgarca olarak yazıldı:
Eylül yerine septemvri,

binbaşı yerine mayor, bakan yerine ministır vb14.
Yeni Hayat dergisinin
adı da değiştirilerek Yeni
Hayat-Nov Jivot oldu.
Son yıllarda yazılarının
%70’i Bulgarca, %30’u
da Türkçe olmak üzere
yayımını sürdürdü. Zorla
Bulgarlaştırma olayları
günlerinde adı sadece
Bulgarca olarak kaldı ve
1985’in Ocak ayı sonunda tamamen Bulgarca
çıkmaya devam etti. Artık
bu bir Türkçe dergi değildi
çünkü okurlarına karşı bir
cephe almış, her sayısında onlara Bulgar olmanın
ne kadar büyük bir şeref
olduğunu anlatıyordu.
Emek (Trudovak) Davası
1923 yılında Aleksandır
Stamboliyski hükümeti
zamanında kurulan Emek
Ordusu, ülkenin ekonomik hayatında önemli bir
faktör olmuştur. Genel
olarak Türk, Pomak ve
Roman (Çingene) gençlerinin hizmet gördükleri
Bulgaristan’a özgü bir
ordudur. Bu orduya alınan gençler, kısa süre
bir talimden, birer zanaat
kursundan geçirildikten
sonra ellerine kazma
kürek verilerek nerede ne yapılacaksa o işe
koşulmuşlardır15. Hizmet süreleri boyunca da
bu erler komünist ruhta
eğitilmişlerdir. Emek Ordusu Siyasî Komutanlığı
Ajitasyon ve Propaganda
Şubesi 1965’ten başlayarak Trudovak Davası adı
altında Türkçe olarak bir
gazete çıkarmayı kararlaştırıyor. Gazetenin ilk
sayısında şunlar yazılı
“Trudovak Davası şimdiden sonra ayrı olarak,
her iki haftada bir gazete
hâlinde çıkacaktır.
Şimdiye kadar Trudovo
Delo gazetesinde birkaç sütundan ibaret olan

Türkçe sayfasının ayrı bir
ilâve olarak çıkarılması
kararı alınmıştır.”
1 Ağustos 1965 tarihinde başlık olarak yine Trudovak Davası yazılmış,
28 Kasım 1965 tarihinden
itibaren gazeteye Emek
Davası adı verilmiştir. Fakat çok geçmeden komünizm propagandasına hizmet ettiği hâlde, Türkçe
olduğu için öteki Türkçe

dılar. Kolarovgrat Savaşı
1955’e kadar Bulgarca
il gazetesinin bir sayfası
olarak; 1955’te de Türkçe
gazete olarak çıkmaya
başladı. 1956’dan başlayarak 1959’a kadar Savaş
adıyla basıldı. Kolarovgrat
Savaşı, Tuna Gerçeği ve
Rodop Mücadelesi gazetelerinin Türkçe olarak
çıkmaları kararı Bulgar
Komünist Partisi Merkez

Türkçe eğitime yeniden
önem verileceği vaadinde bulunuldu. 1964-1965
yılından itibaren kapatılan
il gazetelerinden bazıları
yeniden yayımlanmaya
başladı. Yeni oluşturulan
il merkezlerinde de gazeteler çıkmaya başladı:
Eskicuma’da Komünizm
Bayrağı (1964), Silistre’de
Ziya (1965), Razgrat’ta
Dostluk (1964) gazetesi,

gazetelerle birlikte Emek
Davası da 1969’dan sonra durdurulmuştur.
İl Gazeteleri
Yukarıda adları ge çen gazete ve dergiler
Sofya’da yayımlanıyordu. Bununla birlikte bazı
il merkezlerinde Bulgarca çıkan gazetelerde de
Türkçe sayfalar vardı.
Zamanla bunların bazıları
ayrı birer Türkçe gazeteye
dönüştürüldü: Şumnu’da
(o zamanlar şehrin adı
Kolarovgrad idi) Kolarovgrat Savaşı (1951-1956);
Rusçuk’ta Tuna Gerçeği
(1955-1959); Varna’da
(o zamanlar şehrin adı
Stalin idi) Stalin Bayrağı
(1956-1959); Hasköy’de
Rodop Mücadelesi gibi
adlarla çıkmaya başla-

Komitesi Politbürosu tarafından 25.XI.1954 tarihinde alınıyor.
Stalin Bayrağı gazetesinin başlı başına Türkçe
olarak çıkması kararı da
27.03.1956’da alınıyor.
Daha sonraki yıllarda gazete Halk Davası adını
alarak ilk adına (Varna)
dönüyor. 3 Mart 1950’de
Narodno Delo gazetesinin adı Stalinsko Zname
olması kararlaştırılıyor.
Ancak bu gazeteler
uzun ömürlü olmadılar.
Türk okullarının kapatılmasıyla bazı gazetelerin
de çıkmasına son verildi: 1959’da Şumnu’da
çıkan Savaş, Hasköy’de
çıkan Rodop Mücadelesi, Varna’da çıkan Stalin
Bayrağı, Rusçuk’ta çıkan
Tuna Gerçeği ve Trudovo
Delo (Emek Davası) gazetesinin yayımlanmasına son verilmiştir.
1960’ların başlarında
Müslümanların adlarının
değiştirilmesi deneyiminde bulunulması, Türk
okullarının da kapatılması Türklerin sert tepkisine
neden oldu. Yüzbinlerce
Türk Türkiye temsilciklerine dilekçe göndererek
göç isteğinde bulundular.
Bu durum Bulgar komünist idarecilerin geri adım
atmalarına sebep oldu.
Basına az çok bir özgürlük verildi. Gazete ve
dergilerde birçok Bulgarca kelimenin kullanılması zorunluluğu kaldırıldı,

Varna’da Halk Davası
(1965), Kolarovgrat’ta
(Şumnu’da) Kolarovgrat
Savaşı (1966’dan sonra)
Ziya adıyla çıkmaya başlıyor. Ancak Rusçuk’ta
yayımlanan Tuna Gerçeği, Hasköy’de yayımlanan Rodop Mücadelesi
gazeteleri yoktur. Emek
Davası da yeniden yayımına başlar. Kırcaali’de
yayımlanmaya başlayan
Yeni Hayat gazetesi 1974
yılına kadar varlığını sürdürdü.
Bu yumuşama dönemi
çok az sürdü ve komünist idareciler yine harekete geçtiler. 1970’lerin
başında Müslümanların
adları değiştirildi. Kanlı
olaylar yaşandı. Belene
ölüm kampı, hapishaneler Türklerle Müslümanlarla doldu taştı. %70’i
Bulgarca, %30’u Türkçe çıkan Yeni Işık-Nova
Svetlina gazetesi ve Yeni
Hayat-Nov Jivot dergileri
dışında, kalan Türkçe basın yasaklandı. Yeni IşıkNova Svetlina gazetesi ve
Yeni Hayat-Nov Jivot dergisi Ocak 1985’ten sonra
Nova Svetlina ve Nov
Jivot adlarıyla Bulgarca
olarak çıkmaya devam
etmişlerdir.
Totaliter rejim yıllarında
sanat eserleri de yayımlanmıştır. Bulgaristan
Türk sanatçıların eserleri
derlemelerde veya ayrı
kitap olarak basılmıştır16.
Son basılan eser 1969 ta-

rihini taşımaktadır.
Cumhuriyet Döneminde Türkçe Basın (19902010)
19 9 0 y ı lı s o n u n d a
Bulgaristan’da Türkçe süreli basında bir canlanma
görüldü. Bu, 10 Kasım
1989 tarihinden sonra
ülkede başlayan demokratikleşme sürecinin bir
belir tisiydi. Haklar ve
Özgürlükler Hareketinin
yayın organı olan, haftada bir defa çıkan Hak ve
Özgürlük gazetesi basında öncülük etmeye başladı. Aralık 1990’da Hak
ve Özgürlük gazetesinin
Deneme Sayısı çıktı. Bu
sayıda Demokrasi ve Ulusal Sorun başlığı altında
Ahmet Doğan’ın bir yazısını buluyoruz. A. Doğan,
yazısını şöyle bitiriyor:
“Bulgaristan’da ulusal
etnik sorunun köklü biçimde çözüme bağlanması ülkedeki etnik ve
dinsel-kültürel toplulukların hakları ve özgürlükleri sorununa köklü çözüm
getirilmesini gerektiriyor.
Demokrasi dışında başka bir sağduyulu seçenek olmadığına bütün
varlığımla inanıyorum.
Çünkü demokrasi herkesin herkes için, hepimizin
her kişi için ve her Bulgar yurttaşının yurttaşlar
toplumunun bütünü için
ve ülkenin egemenliği
için sorumlu bulunması
demektir. HAK ve ÖZGÜRLÜK gazetesinin
bu amaca ulaşılmasında
yapıcı bir araç olduğuna
inanıyorum. Bu inancımın
yeterli ölçüde dayanakları
var. Yolun uğurlu, hayırlı
olsun!”
Şubat 1991 tarihinde de
ilk sayısı çıktı. Baştan 16
sayfa hâlinde Türkçe olarak basılmasına gidilmiş,
Bulgarca Prava i Svobidi
adıyla ayrı baskısı yapılmıştır. Sonraları 8 sayfa
hâlinde çıkmaya devam
etti ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1994, sonra
da Mart 1996’da gazetenin çıkması bir süre durduruldu. Daha sonraları
yine çıkmaya başladı ve
1998 yılına kadar yayımlanabildi. Hak ve Özgürlük gazetesi, Haklar ve
Özgürlükler Hareketinin
merkez yayın organıydı.
Türk azınlığını ilgilendiren her türlü ekonomik,
politik, sosyal; iç ve dış
haberlere yer verilmekte,
azınlıkların haklarını savunmaktaydı. Onların din,
dil, ibadet, kültürel hayat,
etnik benlikleri, eğitim vb.
sorunlarıyla Balkanlar,
Türkiye ve Türk dünyasına ait haberler yer alıyordu.
Devamı gelecek sayıda
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Prof. Dr. Ahmet Kazancı Bölge Müftülüğün konuğuydu
Resmiye MÜMÜN

Yıllar boyu Türkiye’de
İslâm Tarihi hocalığı yapmış 77 yaşındaki Prof.
Dr. Ahmet Lütfi Kazancı eşi ile birlikte Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in geçen hafta
konuğuydu. Prof. Kazancı, İslam dinine 38 kitap
kazandıran çok değerli
hocalardan biri sayılır.
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet Kırcaali Haber
gazetesi için Prof. Dr.
Kazancı’yı şöyle tanıttı:
“Hocamızın gerek Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa’nın /
SAV/ hayatıyla alakalı, gerek Hulefa-i Raşidin’le ilgili ve Kırk Hadis gibi diğer
iman esasları konusunda
çok değerli çalışmaları
var. Hocamızın branşı
İslâm tarihi olduğu için
klasik eserleri enine boyuna inceleyerek, tatmin
edici bilgiler arz ediyor.
Eserlerini objektif yazıyor,
üslubu da çok hoş, okuyucusunu alıp götürüyor.
Sürükleyici bir üslupla,
roman tarzında yazıyor.
Adeta Peygamber Efendimizin sağında Hz. Ebu
Bekir, solunda Hz. Ömer,
arka saflarda da siz (okuyucular) yürüyorsunuz.
O halet-i ruhaniyi oluşturuyor, maşallah. İfade
ettiğim gibi Peygamber
Efendimizin hayatını anlatan 6.ciltlik Asr-ı Saadet
serisini, ilk dört halifelerin
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman ve Hz. Ali’nin
(r.a) de hayatını ikişer cild
olarak kaleme almış durumdadır”.
Beyhan Mehmet, Prof.
Dr. Kazancı’nın Kırcaali’ye
gelişiyle ilgili, “Muhterem Prof. Dr. Ahmet Lütfi
Kazancı Hocamın eserlerini yıllar öncesinden
bu yana büyük bir ilgi ve
zevkle okuyorum. Tabii
ki, onunla alakalı hiçbir

bağlantım yoktu. Nitekim kendisi Bursa İlahiyat Fakültesi’nden İslam
Tarihi sahasının emekli
profesörüdür. Bağlantı
kurmamız Momçilgrad/
Mestanlı/ İlahiyat Lisesi
Müdür Yardımcısı Haluk
Yıldız Hocamızın vesilesiyle oldu. Hocamızın
onunla bağlantıları olunca
ben Prof. Dr. Kazancı’yı

inşallah” diye açıklamada
bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Lütfi,
Kazancı Kırcali ziyareti
hakkında, “Bulgaristan’a
ilk defa geliyorum. Dünyada pek az yer gezdim. Bir
defa Almanya’ya gittim,
kurs için çağırdılar. Başka
da Avrupa’nın hiçbir yerini görmedim. Bu sefer de
böyle bir davet gelince,

meye katıldım burada, fakat insanlar samimi geldi
bana, içtenlikle yani yüz
göre böyle gelip geçici
bir görüntüden ziyade bir
içinde hürmet var, saygı
var, sevgi var. O bakımdan hoşlandım” diye paylaştı.
Prof. Dr. Kazancı Kırcaali Haber gazetesi
aracılığıyla Bulgaristan

aradım ve “Hocam sizin
kitaplarınızdan haz alıyorum, lezzet alıyorum.
Mevlam duamı nasip eylesin, sizlere yazmayı, bizlere de okumayı nasip eylesin” dedim ve kendimizi
de tanıtarak, “Kırcaali’ye,
Bulgaristan’a bekliyoruz”
dedim. Allah razı olsun,
Hocamız Türkiye’de tanınan, bilinen bir insan
olduğu halde mütevazi
bir yaklaşım sergilediler,
“Hay, hay, efendim, ben
sizlere ziyarete geleyim”
dediler. Böylelikle bizleri
memnun ettiler, onore ettiler. Biz de, Kırcaali’de ve
bölgesinde, Bulgaristan’ın
ilk yapılmış Haskovo’daki
camileri, Filibe’deki 1.
Murat Hüdavendigâr Hazretleri döneminden kalan
Muradiye Camii ve İmaret
Camii, Mestanlı İlahiyat
Lisesini ziyaret edeceğiz,

zaten davet eden de talebemiz Haluk Hoca olunca çekinmeye gerek yok
dedik. Beyhan Mehmet’in
buranın müftüsü de olması hasebiyle gidelim,
görelim dedik. Gerçekten
ben çok mutlu oldum. Her
taraf yem yeşil. Bu kadar
yeşil, pırıl pırıl bir ülke
ben hiç görmemiştim.
Dağ başlarında bile bir
tek ayak basacak yeşillik olmayan yer yok. Yani
insan eliyle yapıldıysa bu
yeşillik tebrik etmek gerekiyor. Yollar son derece
benim hoşuma gitti. Sert
virajlarla değil de, çok
tatlı eğilimlerle, çok hız
yapmayı engelleyen ama
gerçekten de yolcuyu yormayan bir yol sistemi geliştirmişsiniz. Çok güzel,
çok hoşuma gitti” dedi.
Prof. Dr. Kazancı yerli
halk için, “Daha bir görüş-

Türklerine şöyle seslendi: “Ben dillerine sahip
olmalarını candan arzu
ederim. Çünkü dışarıdan
gelen bir insan kendi di-

Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet Özel’den Bulgaristan ziyareti
Boyana
Devlet
Konutu'nda düzenlenen
"6. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları
Konferansı"na katılmak
üzere eşi Kamuran Özel
ile Sofya'ya gelen Orgeneral Özel, Bulgaristan
Savunma Bakanlığı'nca
konuklar için düzenlenen
programa katıldı.
Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Simeon Smeonov ve
Sofya'da bulunan Bal-

kan ülkeleri genelkurmay
başkanları ile beraberindeki heyetlerin izlediği
gösteriye, vatandaşlar
da yoğun ilgi gösterdi.
Orgeneral Özel, daha
sonra, Bulgaristan Savunma Bakanı A nü
Angelov'un üst düzey
askeri konukların onur una Sof ya M er kez
Orduevi'nde verdiği resepsiyona katıldı.
Re s m i z i ya r et i 14
Haziran'a kadar sü-

ren Orgeneral Özel,
Sof ya'nın Boyana
Devlet Konutu'nda "6.
Balkan Ülkeleri Ge nelkurmay Başkanları
Konferansı"na katıldı.
Ko nfe r a n st a,
Türkiye'nin yanı sıra
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Romanya,
Sırbistan, Makedonya,
Slovenya ve Hırvatistan
genelkurmay başkanları
ile askeri heyetler de yer
aldılar.

lini konuşmayan insanların arasında garip kalıyor.
Ben Almanya’da benim
dilimi bilmeyen insanların arasında hiç birşey ne
söyleyebildim, ne sorabildim, ne birşey edebildim.
Almanca’dan sadece iki
kelime öğrendim. Affedersiniz, tuvaletin şu erkekler için, şu kadınlar için
olduğunu öğrenebildim,
o kadar. Orada Türkçe
konuşan insanlar olsaydı,
pek tabii bir başka olurdu. O bakımdan dillerine,
dinlerine sahip olmalarını
arzu ederim. Kendi milliyetlerini unutmamalarını,
diğer insanlara da kardeş
muamelesi yapmak için
onlarla kol kola, el ele olmalarını arzu ederim”.
Beyhan Hoca, konuğuyla birlikte Çernooçene’nin
/Yeni Pazar/ Vojdovo /
Emiroğullar/ mahallesinde yapılan köy mevlidine
iştirak ettiklerini söyledi.
Burada bölge müftüsünün yanı sıra Prof. Dr.
Kazancı’nın da halka
hitaben Kur’an-ı Kerim,
güzel ahlâk, insanlarla iyi
geçinme gibi konularda
konuşmada bulunmuş.
Aynı gün Prof. Dr. Kazancı Çernooçene hal-

kıyla görüşürken, eşi Sacide Hanım da müftülükte
Sibel Mehmet Hoca’nın
yürüttüğü Kur’an-ı Kerim
kursuna katıldı. Öğle namazından sonra Sacide
Hanım, camide genç hocanın dersine iştirak eden
10 öğrencisi ile dini konularda sohbet etti. Kuran
kursu öğrencileri Sacide
Hanımı iki ilahi ile selamladılar.
Sacide
Hanım,
“Bulgaristan’da Türk kültürünün ve Müslümanlığın
yaşatıldığını görünce çok
mutlu oldum. Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve eşi Sibel Hanım’ın,
bu uğurda verdikleri çabaları gördüm ve onlarla
çok gurur duydum” diye
ifade etti.
Daha sonra Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, Kırcaali
Merkez Cami Encümenliği Başkanı Abdullah Şevki ve müftülükte bulunan
bazı imam ve dini görevlilerle görüşerek, Bulgaristan İslam dini sistemi hakkında geniş bilgi edindi.

Hasan Azis: “Şu anda 6 AB
projesi gerçekleştiriyoruz”
Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, şu anda Belediyede altı Avrupa
Birliği /AB/ projesi
gerçekleştirildiğini
bildirdi. Başkan, Kırcaali Kuzey Arpezos
Parkı ve Her Çocuğa
Ev projeleri üzere yapılan faaliyetlerin bu
altı proje dışında olduğunu söyledi.
Başkan Azis, Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı
ile okul, kreş ve anaokullarda ısı yalıtımı
yapılması üzere enerji tasarrufuna ilişkin
proje sözleşmesi imzalanması beklendiğini açıkladı. Proje
tutarı 3 milyon leva
ve belediyenin tüm
eğitim ve çocuk kurumlarında doğramalarının değiştirilmesi
öngörülmektedir.
Belediye Başkanı,
“Bizim için Kırcaali

Kuzey Arpezos Park
projesinin bitirilmesi
çok önemli bir meseledir. Muhtemelen
Temmuz ayı sonunda proje sona erecek
ve o zaman da parkın
resmi açılışı yapılacak” diye bildirdi.
H asan A zis, bu
ay sonuna kadar
Kırcaali’de atık su arıtma tesisi kurulması
projesinin onaylanıp
onaylanmadığına dair
bir cevap bekleniyor.
Projenin yaklaşık
65 -70 milyon leva

maliyeti olacak.
Başkan Azis, “Yaptığımız hesaplara
göre önümüzdeki iki
yıl içerisinde Kırcaali
Belediyesinin gerçekleştireceği projelerin
maliyeti yaklaşık 100
milyon levaya ulaşacak. Bunların büyük
bir bölümü il merkezinde yaşam standardını iyileştirmeyi
amaçlıyor” diye kaydetti.
Kırcaali Haber
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Irkçı ATAKA Partisinden İslam'a Hakaret
Bulgaristan parlamentosunda grubu bulunan
ırkçı ATAKA partisi, başkent Sofya'da belediye binasının önünde düzenlediği gösteride Türkiye'ye,
İslamiyet’e ve ezana hakaret etti.
Kendisine destek veren
bir grup ile birlikte düzenlediği gösteride konuşan
ATAKA partisinin başkanı Volen Siderov, Belediye Başkanı Yordanka
Fandıkova'ya seslenerek,
Sofya'da tek olan Banya
Başı camisinin hoparlörlerinin susturulmasını talep etti.
Siderov, Türkiye'ye,
İslam'a ve ezana ağır hakaretlerde bulunarak Sofya camisinin fanatiklerin
buluşma yeri olduğunu
iddia etti.
"İk tidardaki Boyko
B o r is ov hükümet inin
Ankara'nın politikasını
Bulgaristan'da yürüttüğünü" öne süren Siderov,
'Aşırı İslamcı yuvası olan
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'ne istihbarat girsin, çalışma-

larını denetlesin' dedi.
Bulgaristan'da Türkiye
düşmanlığı ile bilinen bir
diğer ırkçı parti VMRO
da ATAKA'nın gösterisine
destek verdi.
Gösteri sırasında hakaretini daha da ileriye götüren Siderov, 'işte, Sofya
sakinlerinin her gün defalarca huzurunu bozan gürültü bu' diyerek, taraftarlarına ezanı dinletti.

Filistinli Müslüman’ın
gözleri yaşardı
Bu arada ATAK A taraftarları düdük çalarak,
ezan sesini yuhalarken;
gösteri alanından tesadüfen geçen Filistinli bir
Müslüman turist, duyduğu
ezanın sesinden etkilenerek gözleri yaşardı.
Zayıf bir İngilizce’ye
sahip olduğu görülen ve
adını açıklamayan turist,

'Çok duygulandım, burada
bu sesi duyunca kendimi
tutamadım, ağladım' dedi.
Basın ve polisin önerisi üzerine olay yerinden
uzaklaştırılan turist, ırkçı
bir gösteriye tanık olduğunu sonradan anladı.
B u l g a r i s t a n
Başmüftülüğü'nün tepkisi
Öte yandan Bulgaristan
Müslümanları Başmüftü

Yardımcısı Vedat Ahmet,
ATAK A partisinin ırkçı
gösterilerine tepki gösterdi.
AA muhabirine demeç
veren Ahmet, 'Hakaretleri şiddetle kınıyoruz,
bu çirkin eylemi neticesiz
bırakmayacağız' diyerek
ırkçı ATAKA partisinin kin
dolu ve ayrımcı eylemlerinden huzursuz olduğunu söyledi.
'Maalesef Bulgaristan'da
demokrasi yeteri kadar
olgunlaşmış değil' diyen
Başmüftü Yardımcısı Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Ezan sesi bir 'gürültü'
olarak gösterilirken böyle
bir hakarete söyleyecek
söz bulamıyorum. Barış,
huzur ve mutluluk içinde
yaşamak isteyen cemaatimiz kesinlikle bunu hak
etmiyor. Medeni olan hiç
bir insan böyle bir şey
yapamaz. Kalbimiz temiz, inancımız sonsuz.
Kimseye zarar vermeden
Sofya'da maalesef yetersiz kalan ve tek olan
camimizde ibadetimizin

gereğini yerine getiriyoruz. Bu sadece bize değil,
namaza gelen ve mekan
darlığı nedeniyle tretuvarda namaz kılmak zorunda kalan Arap ve Avrupalı
diplomatlara karşı bir hakaret sayılır."
Sofya'ya bir cami yetmez
İslamiyet’in bir barış ve
huzur çağrısı olduğunu kaydeden Başmüftü
Yardımcısı Vedat Ahmet,
Sofya'daki Banya Başı camisinin 22 Mayıs'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki son depremden
dolayı büyük hasar gördüğünü söyledi.
Yerli Müslümanların yabancı konuklarla birlikte
büyük bir cemaat oluşturduklarını belirten Ahmet, "Sofya'ya bir cami
yetmez' dedi.
Ahmet, Mimar Sinan
ekolünü temsil eden ve
yüzyıllar öncesi inşa edilen tarihi Banya Başı camisinin ciddi bir onarıma
ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Kırcaali Haber

Afyonkarahisar Belediyesinden dostane ziyaret
1. sayfadan devam

için teşekkür ederek, “Çok
misafirperversiniz. Başarılı bir Belediye Başkanının elde ettikleri başarılarla tanışma imkanımız
olduğu için memnunuz.
Bu ziyaretle ikili ilişkileri
hızlandırmak, ortak çıkarları ve işbirliği yönlerini belirlemek istiyoruz.
Zaten bunun için bölgedeki iş adamlarıyla görüşeceğiz” diye kaydetti.
Afyonkarahisar Belediye
Başkanı, Türkiye’nin Ege
bölgesinde bulunan mermer, tarım ve kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar’ın
tarihî, doğal ve ekonomik
özelliklerini tanıttı. Afyonkarahisar şehrinin 22 bini
aşkın yatak kapasitesiyle modern SPA turizm
güzergâhlarından biri olduğunu belirtti.
Şehirdeki sağlık merkezleri de bulunan 5 yıldızlı sekiz otelin bunu
işaret ettiği kaydedildi. Bu
yılın sonuna kadar şehirde yeni bir hava limanı
açılması bekleniyor.
Metin Kazak, Türkiye’de
güçlü ekonomiye sahip
olan Afyonkarahisar bölgesi, Kırcaali bölgesinin
geliştirilmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

AB Milletvekilinin fikri,
Bulgaristan’da ekonomik
açıdan zayıf olan bölgelerin Türkiye’de hızla
gelişen ekonomik bölgelerle ticari ve ekonomik
bağlantıların derinleştirilmesine imkan sağlanılmasıdır. Metin Kazak,
Kırcaali’nin son 10-15 yılda ekonomisi çok yüksek
olan Afyonkarahisar ile iş
ilişkileri kurmasından ancak kazanacağını belirtti.
Milletvekili, Türkiye’den
tarım ve hayvan üretimi
konusunda öğrenmemiz
gereken çok şeyler olduğunu öne sürdü.
Ev sahiplerinin misafirperverliğine hayran
olduğunu ifade eden
ATSO Başkanı Hüsnü
Serteser, “Aynı dili konuşuyoruz, ama farklı dille
konuşsaydık bile çok iyi
temaslar kuracağımızdan
hiç şüphem yok. Son derece iyi bir Belediye Başkanına sahipsiniz. Onun
ana hedefi bölgeye daha
çok yatırımcılar getirmek”
dedi. Aynı zamanda yerel Kanal 3 TV’yi yayınlayan Megabirlik Medya
A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüsnü Serteser, “Gazetecilerin nasıl
zor şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Zamanla

ve karşılıklı bağlantıların
derinleşmesiyle doğrudan doğruya basınla ilgili
projelerimiz de olacağını
umuyorum. Bu projelerin
her iki belediye halkının
birbirini tanımasını sağlayabilir” diye konuştu.
Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle
yapılacak olan görüşmelerde ortak hedef ve projeler bulunulacağından
ümitli olduğunu söyledi.
Sayın Serteser, gazetecilere Afyonkarahisar
lokumu ikram etti.
Öğleden sonra Türk
heyeti Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet’i makamında ziyaret etti. Burada bulunan Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
İslâm Şura Başkanı Şabanali Ahmet ve başka
cami yetkililerle de yapılan görüşmede Müslümanların hak ve özgürlüklerinin korunması
hakkında konuşuldu. Dinî
adamlar konuklara son
zamanlarda Bulgaristan
Müslümanlarının yaşadığı sorunları hakkında fikir
paylaştılar. Aynı zamanda Edirne Millî Eğitim
Müdürlüğü’nden bir heyet
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in konuğuydu.
Tam o sırada güzel bir

sürpriz olarak Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz ve
Filibe T.C. Başkonsolosu
Ramis Şen, HÖH Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Bahri
Ömer de beraberlerinde
olmak üzere Krumovgrad
/Koşukavak/ kasabasını
ziyaretleri sonrası Bölge
Müftüsü ile görüşmeye
ve cuma namazına geldiler.
Camide hep birlikte kılınan cuma namazından
sonra Belediye Başkanı
Hasan Azis, Büyükelçi’yle
Kırcaali pazarını gezdiler, birçok vatandaşla
selamlaşıp konuştular.
Büyükelçi uğurlanınca
Afyonkarahisar heyetinin
programı Kırcaali Sveti
Georgi Kilisesi ziyareti ile
devam etti. Heyeti karşılayan Kırcaali Hıristiyan
Cemaati Başkanı Peder
Petır Garena her bir konuğuna birer kaplan gözü
yüzüğü hediye etti. Ayrıca
Afyonkarahisar Belediye
Başkanına tesbih hediye
eden Peder, bu hediyelerle dostluğun sürmesini arzuladığını ifade etti.
Konuklar, Hasan Azis’e
hediye ettikleri Mevlana
resmi, marka haline gelen Afyonkarahisar lokumu ve sucuğunu pedere

de hediye ettiler.
Kilise ziyaretinden sonra
Belediyede iş dünyasının
temsilcileriyle görüşüldü.
Görüşmeye Kırcaali Ticaret ve Sanayi Odası,
Ekonomik Odası, İnşaat
Odası, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası,
Bulgaristan İşverenler ve
Sanayiciler Birliği Kırcaali Bölge Şubesi ve başka iş dünyası kuruluşları
yöneticileri ve iş adamları
katıldı. Bölgede yatırım
imkanları konuşuldu ve
küçükbaş hayvan ihracatı olmak üzere tarım
sektöründe, kereste ve
mermer alanında işbirliği
yapılması için konkre çalışmalara geçilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra
bazı firmalara gidildi.
Afyonkarahisar heyetinin programı ertesi gün
Kırcaali’de gerçekleştirilen büyük altyapı projelerini ve tarihî kültürel yerlerini ziyaretle devam etti.
Program Ustra-Demirel,
Şahinler ve Teklas şirketlerini, Cebel çevresindeki maden kaynaklarını,
sera ve Gluhar /Sağırlar/
köyündeki tavuk çiftliğini
ziyaretle son buldu.
Burhanet tin Çoban,
Kırcaali Haber gazetesi
için ziyaretle ilgili, “Biz

Türkiye’de Türkler olarak
Kırcaali’yi hep bölge ve
şehir olarak duyuyorduk.
Çok da merak ediyorduk.
Sağ olsun, değerli Belediye Başkanınız Sayın
Hasan Azis Bey’in zaten
çok başarılı bir Belediye
Başkanı olduğunu da
duymuştum. Hem Hasan
Azis Bey’in Kırcaali’de
yaptığı güzel işleri, elde
ettiği başarıyı görmek,
hem de Kırcaali’nin güzelliğini keşfetmek amacıyla Afyon’dan bir heyet
olarak buraya geldik.
Geldiğimiz andan itibaren
gerçekten Kırcaali’deki
güzelliği, sıcaklığı keşfettik. İyi ki, gelmişiz diyoruz. İnşallah, buraya
gelmeye devam edeceğiz” diye ifade etti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı, “Öncelikli
olarak Kırcaali’ye geldik.
İleriki ziyaretlerimizle tabii ki, Bulgaristan’ın tamamıyla ilgili bir çalışma
yapabiliriz. Daha geniş
katılımlı bir iş adamları
heyetiyle hem Kırcaali
bölgesinin avantajlığını görmek, hem de tüm
Bulgaristan’da yatırım
imkanını araştırmak amacıyla gelmeyi arzu ediyoruz” diye kaydetti.
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Ezan sesi sorunu çözüldü
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, beraberinde Merkez Cami
Encümenliği Başkanı Abdullah Şevki, Vali İvanka
Tauşanova’nın davetlisi
olarak son günlerde basında büyük yankı uyandıran ezan sesi sorunu ile
ilgili görüştüler. Kırcaali
Haber gazetesi için Bölge Müftüsünden alınan
bilgiye göre görüşmede
hayırlı neticeler elde edildi ve ezan sesi sorunu
barışla çözüldü. Böylece
bundan dolayı Kırcaali’de
meydana gelen gerginlik
yatışmış oldu ve netice
itibariyle Müslümanlar yeniden anayasal haklarına
kavuştular.
Beyhan Mehmet, “Bundan 3 ay öncesinde Kırcaali Valiliğine yapılan
şikayet doğrultusunda
Valilik, Bölge Sağlık Müfettişliğini devreye sokarak cami hoparlöründen
verilen ezanı denetleme
maksadıyla müfettiş gönderilmişti. Devlet kanunlarında ezanın 60 desibele
kadar yüksek sesle okunmasına sahip olduğumuz
belirtilmiştir. Ancak ben,
anayasal haklarımızı
araştırdım. Toplumu rahatsız edici müzik sesleri,
her tür taşıt aracı sesleri
ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan seslerin oldukları belirtilmektedir. Mabetle ilgili gerek
camideki ezan, gerek kilisedeki çan sesinin buna
dahil olmadığını gördüm”
diye olayın nereden kaynaklandığını anlattı.
Bölge Müftüsü, “Kırcaali
hoşgörü şehri, hatta baş-

kenti, dolayısıyla Müslümanları çan sesi, Hıristiyanları ezan sesi rahatsız
etmemeli. İç içe yaşanılan
bir topluluğuz biz, hoşgörünün ön planda olan bir
topluluğuz. Kaldı ki en
uzun ezan Erdinç Hoca
okuduğu zaman bir buçuk dakika sürüyor. Avni
Hoca okuduğu zaman ise
ezan bir dakikayı geçmiyor. Dolayısıyla bu kadar
kısa bir zaman içinde, tabiri caizse, ağzını açıp kapadığın kadar bir ortamda
birilerinin bundan rahatsız
olması haliyle bizi çok
üzdü. Çünkü biz bu toplumun vatandaşlarıyız, tabiri caizse, 500-600 yıllık
bir mazimiz var. Anayasa
da belirtildiği gibi devletin
resmi dini Hıristiyanlıktır
ama Müslümanlar da Hıristiyanların sahip olduğu
aynı haklara sahiptirler.
Gerek kültürel, gerekse

medenî haklarını, dinî
vecibelerini yerine getirmede özgürlerdir diye bir
temas var” diye kaydetti.
Beyhan Hoca, “Ezan
okunduğu zaman en
azından Pazar yerimdeki
ve etrafındaki insanların
duymaları lazım. Ezanın
manası duyurudur, davettir, namaz vaktini hatırlatmadır. Müslümanlar namaz vaktini biliyor demek
işi çözmüyor. Çünkü dışarıdan gelen Müslüman bu
evrensel çağrıyla namaza
gelecektir. Muhtemelen
düşünce odur” diye ifade
etti.
Bölge Müftüsü, “Şikayetler üzere ilk dönemde
ezan verilen cami hoparlörü denetlendi ve Mart
ayı içinde bir sorun yoktu.
Daha sonraki aylar içinde
ezan sesi düzeyinin 60
desibel olması gerekirken, denetimlerin birinde

63 olduğu tespit edilmiştir.
Aslında çok fazla fark yok,
dikkat ederseniz. Diğer
denetimlerde de hoparlörden verilen ezanın 70
ve 77 desibel yüksek seste olduğu tespit edilmiştir.
Bizim rahatsız olduğumuz
taraf şu oldu: hoparlörün
sesine kısıtlama getirince artık RZİ kurumundan
müfettişlerin ayarlamayı
doğru mu yapamadılar, o
kısmı ben tam olarak bilemiyorum. Fakat cihazdan
çıkan sesin 60 desibel
düzeyinde değil de, 40
desibele ayarlandığı ortaya çıktı. Dolayısıyla camiden okunan ezan, inanın, cami bahçesinden,
müftülükten ve şuradaki
pazar yerinden duyulmaz
hale geldi.
Haliyle cemaatimizin
de büyük tepkileri oldu.
Dolayısıyla malumumuz
Peygamber Efendimiz

Büyükelçi İsmail Aramaz’dan Çernooçene
ve Krumovgrad Belediyelerine ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, beraberinde
Filibe Başkonsolosu Ramis Şen ile Yeni Pazar
(Çernooçene) Belediyesine ziyarette bulundular. Konuklar Belediye
Başkanı Aydın Osman,
Belediye Meclisi Başkanı Bedriye Gaziömer,
belediye çalışanları, köy
muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Makam odasında,
Belediye Başkanı Aydın Osman üst düzey
konuğuna elde edilen
başarıları, mevcut sorunları, yerel idarenin
yürüttüğü çalışmalarını

ve belediye sınırlarında
gerçekleştirilen projelerle tanıştırdı. Ayrıca
Aydın Osman, Büyükelçiye Yenipazar Belediyesinin Konya İlindeki
Selçuklu Belediyesi ile
kardeş olma niyetini de

açıkladı.
Büyükelçi İsmail
Aramaz’a ziyaretinin hatırası olarak, belediyesinin resmi armalı onurluğu sunuldu. Büyükelçi
ise Belediye’nin misafir
defterine düşüncelerini

yazdı. Ayrıca, Türkiye
Büyükelçisi İsmail Aramaz, köy muhtarları,
belediye çakışanları ve
vatandaşlarla da görüştü.
Görüşmede İsmail Aramaz, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk
ve ortaklık üzerine kurulu olduğunu ve siyaset,
ekonomi ve kültür alanında hızla geliştiğini
vurguladı. Büyükelçi,
artık Türkiye’ye hayvan
ihracatı yapma imkanı
doğduğunu, bunun ise
Doğu Rodoplar’da hayvan üreticiliğini canlandıracağının altını çizdi.
Büy ükelç isi İsmail

(SAV), “Her insanın malı,
canı, kanı, dini kutsaldır”,
buyuruyor. Dolayısıyla
Peygamber Efendimiz
(SAV) yüzyıllar öncesinde
herkes bu özelliklerini yerine getirirken özgür olduğunu dile getirmiştir. Ben
Müslümanları temsil eden
yönetici olduğum için haliyle onların arzularını göz
önünde bulundurmak,
camide ezan sesinin dalgalanmasını sağlamakla
yükümlüyüm. Bu doğrultuda da rahatsızlığımızı
Vali İvanka Tauşanova
ile bir araya geldiğimizde dile getirdim. Vali Tauşanova da bu konudan
rahatsız olduğunu, bir
yerde geçişme olduğunu
dile getirdiler. Ortak dilde
konuştuk ve bu konu, inşallah toparlandı. Vali bize
ilgi, alaka gösterdi ve biz
bu yönden memnun kal-

dık” diye vurguladı.
Kırcaali Merkez Cami
Encümenliği Başkanı Abdullah Şevki, “Müftünün
de dediği gibi kanunlara
göre topluma rahatsızlık
veren herhangi bir insan
faaliyetinden kaynaklanan
bir tür sesler, ses veya
gürültü kirliliği olarak kabul ediliyor. Fakat kilisenin çanı, Müslümanların
ezanı, Yahudilerin hazanı kanunlarda kirli ses
olarak tanımlanmıyor.
Biz Müslüman topluluğu
olarak kimseyi rahatsız
etmek istemiyoruz ama
ezan sesinin de susturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İzin verilen 60
desibel yeterli, ezan sesi
rahatlıkla duyuluyor ancak yapılan denetimlerde
bir suiistimal edilmiştir”
dedi.
Resmiye MÜMÜN

Müzik Şenliği yüzlerce
kişiyi bir araya topladı
Momçilgrad’a /Mestanlı/ bağlı Tatul köyü yakınında
Traklar dönemine ait tapınak yanında geleneksel olarak
düzenlenen Orfeyus Gecesi Müzik Şenliği bu yıl da yüzlerce vatandaşı ve misafiri bir araya topladı. Açık alana
kurulan sahneye Plovdiv /Filibe/ Presto Nefesli Çalgılar
Beşlisi, Burgaz F4 Ateş Şovu, pop müzik sanatçıları

Vanya Kostova ve oğlu Boyan Mihaylov çıktılar.

Aramaz ve Filibe Başkonsolosu Ramis Şen
15 Haziran Cuma günü
Koşukavak'ı (Krumovg-

maz ve eşi Füsun Aramaz, Koşukavak'taki
kimsesiz çocuklar yurdunu da ziyaret etti. Fü-

rad) ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sabihan
Mehmet ile görüştü. Büyükelçi Aramaz düzenlenen toplantıda soydaşlarımıza hitap etti.
Büyükelçi İsmail Ara-

sun Aramaz'ın onursal
başkanı olduğu BulgarTürk Kadınları Dostluk
Derneği tarafından kimsesiz çocuklar yurduna
yardımda bulunuldu.
Kırcaali Haber
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Reklam Panolarını Türkiye’nin Tanıtımları Süslüyor
Sofya, Varna, Burgaz ve
Filibe gibi Bulgaristan’ın
başlıca büyük şehirlerindeki reklam panolarını,
Türkiye’nin turistik bölgelerini tanıtan reklamlar
süsledi.
Türkiye’nin Sofya Kültür
ve Turizm Müşavirliği’nin
girişimi ile Bulgaristan'da
her yıl düzenlenen reklam
kampanyası kapsamında,
ülkenin en büyük şehirlerinin en canlı noktalarında
bu yıl 60’a yakın dev reklam panosu kuruldu.
Başkent Sofya’nın üç
büyük kavşağındaki binaları kaplayan ve her biri
400 metre kare olan dev
panolar, hem kent sakinlerinin hem de buradaki
turist ve konukların büyük
ilgisini çekiyor.
Kampanya çerçevesinde, toplu taşıma araçları,
şehirlerarası sefer yapan
otobüslere ve Sofya metrosuna da reklam panola-

rı asıldı.
B u l g a r i s t a n’ı n ya nı
sıra, Romanya ve
Yunanistan’dan da sorumlu olan Sofya Kültür
ve Turizm Müşavirliği
ofisinden edinilen bilgiye

göre, bu yıl Türkiye'nin
üç ülkedeki turizm reklam
kampanyası için 1 milyon
400 bin dolar bütçe ayrıldı.
Yaz sezonu için Bulgaristan ve Romanya’daki

reklam girişimlerine ağırlık veren Müşavirlik, Nisan ortasından Temmuz
ortasına dek kampanyanın en yoğun dönemde,
Bulgaristan’da en çok izlenen 7televizyon kana-

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın İlk Şubesi İzmir'de Açılacak
Ak Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dışişleri
Komisyonu Üyesi Rifat
Sait,İzmir'in adeta dışişleri üssü olacağını, önümüzdeki günlerde yurt-

Bozdağ, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Naci Koru ve
Yurtdışı Türkler Başkanı
Kemal Yurtnaç ile birlikte
soydaşların sıkıntılarını ve
projelerini dinledi. Yirmi

dışında önemli bir yere
geleceğini söyledi. Başbakanlık Yurtdışı Türkler
Başkanlığı tarafından
Ankara'da düzenlenen
"Yurtdışı Türkler" adlı sivil
toplum kuruluşları toplantısına katılan Sait, Başbakan Yardımcısı Bekir

ülkeden gelen 500 Sivil
Toplum Kuruluşu temsilcisiyle görüşen Sait, istişare çalışmalarına katıldı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın basın toplantısında da bulunan
Milletvekili Sait, İzmir'le
ilgili dışişleri çalışmaları

hakkında müjde verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın
İzmir'e yakın zamanda
temsilcilik açtığını hatırlatarak, her yıl yapılan
büyükelçiler toplantısının
önümüzdeki yıl İzmir'de
düzenleneceğini söyledi. Başbakanlık'a bağlı
kurulan Yurtdışı Türkler
Başkanlığı'nın ilk şubesini
İzmir'de açacağını aktaran Sait, bunun için Konak
ilçesi Alsancak semtinde
bir yer tutulduğunu ifade
etti. Bu kurumun daha
çok yurtdışından gelip
İzmir'de okumakta olan
Türk soylu öğrencilerle
ilgileneceğini ifade ederek, yurtdışındaki soydaş
ve akraba topluluklarıyla
yakın temas kurulacağını,
meseleleriyle ilgilenileceğini belirtti.
Rifat Sait, Meclis Dışişleri Komisyonu'ndaki
tek İzmirli vekil olduğunu hatırlatarak, İzmir'i
dışişlerinde önemli bir
marka yapmak istediği-

ni, bunun için çaba sarf
edeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kurulacak olan Güney Doğu
Avrupa (Balkan) Ülkeleri
Parlamentolar Asamblesi Sekretaryası'nın da
İzmir'de olmasının beklendiğini, bunun için Kemeraltı Çarşısı'ndaki eski
Parlamento binasının düşünüldüğünü belirten Sait,
sonuçlandığında İzmir'in,
Balkanlar'ın merkezi olacağını vurguladı.
Ak Parti Milletvekili Sait,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla
sonbaharda İzmir'de, 1.
Balkan Şurası düzenlemek istediklerini de belirterek, buna 12 Balkan
ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının davet edileceğini söyledi.
İzmir'in EXPO 2020 adayı olduğunu da hatırlatan
Sait, Dışişleri olarak iyi bir
kulis yapmak gerektiğini
ifade etti.

Kırcaali’nin İmar ve Kalkınma Planı hazırlanacak
1. sayfadan devam

ma entegre planlarının
zorunlu unsur olduğunu
belirtti. Bu tür planı olmayan belediyeler, AB
fonlarına aday olamayacak ve yararlanamayacaklarını vurguladı.
Projeyle yaşam standardının yükseltilmesi ve

kentte çevre koşullarının
iyileştirilmesi amaçlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, işveren teşkilatları,
mimarî ve inşaat şirketleri temsilcileri, kültür faaliyetçileri gibi kişilerin yer
aldığı kamu tartışmaları
yapılması öngörülmektedir. Kent ortamının ne

şekilde iyileştirilmesi ve
acil çözülmesi gereken
sorunlar hakkında kamunun görüşü alınıp,
entegre planının hazırlanmasında göz önünde
bulundurulacak.
“Arnaiz ve OrtaklarıKırcaali” konsorsiyumunda yer alan İspanyol

Arnaiz Şirketi’nin temsilcisi Toledano, “Belediye
uzmanlarına yardımcı
olacak ekip, profesyonel kişilerden oluşturulmuştur. Şirketimizin
dünyada kentsel yapıları planlama, organize
etme, yönetme ve inşa
etmede 35 yıllık dene-

lında Türkiye’deki turistik
bölgeleri gösteren 30 saniyelik reklamlar yayımlatmaya başladı.
Ülkenin en büyük 5 kentinin sinema salonlarında
da, klip yayımı sağlayan
Müşavirlik ayrıca, turizm
konularına geniş yer veren "Hello", "Story", "EVA"
ve "Bulgaria on air" gibi
dergilere de tam sayfa
reklamlar verdi.
Bu arada Türkiye, Bulgar turistlerin en sevdikleri ülke olmaya devam
ederken, Bulgaristan’ın
toplam nüfusu da göz
önünde bulundurularak,
Türkiye’ye en çok turist
yollayan ülkeler arasında
yer alması dikkati çeki-

yor.
İstatistiklere göre 2011
yılında Türkiye’yi ziyaret
eden 4 milyon 826 bin
315 turistle Almanya birinci sırada yer alırken, toplam nüfusu 7 milyon 350
bin olan Bulgaristan'dan
Türkiye'ye 1 milyon 491
bin 561 turist geldi. Bu
rakamlarla Bulgaristan,
Türkiye'ye en fazla turist
gönderen 5. ülke oldu.
Avrupa Birliği’nin milli
geliri en düşük ülkesi olan
Bulgaristan’da süren ekonomik krize rağmen, kaliteli tatil ve hizmeti seven
Bulgarların bu yaz sezonunda da Türkiye'ye ağırlık vermeleri bekleniyor.
Kırcaali Haber

Su Aynası Kırcaali
Belediyesine devredildi
tandaşların güvenliği açısından kabul edilemez bir
karar olduğunu belirtti.
Başkan, Komisyonun
istemi üzere Su Aynasını
kullanma ruhsatının ancak tesisin güvenliği için
hizmet verecek personelin
tayin edilmesi durumunda
elde edilebileceğini açık-

belediye mülkü statüsü
kazanan tesisin bakımını
ve idaresini gerçekleştirecek dört uzmanın görevlendirilecek.
Su Aynası’nın bulunduğu bölgede daha büyük
güvenlik sağlanması açısından 24 saat aralıksız
kamera gözetimi altında
bulunacak. Aşağı bendin
yönetimiyle ilgi görevlilere
ekstrem durumlarda tepki

ladı. Sayın Azis, “Artık Su
Aynası tesisi yönetiminin
devir teslimiyle yükümlü
bir belediye komisyonu
kurulması emrini verdim”
dedi. Bu bağlamda artık

verebilmeleri için bir bot
sağlanacak.
Başkan, ek yol ve merdivenler gibi başka güvenlik
önlemleri alınmasının da
düşünüldüğünü söyledi.

yimi var” dedi. Şirket,
Bulgaristan’dan başka,
Romanya, Fransa ve
Portekiz gibi ülkelerde
yapı inşaat projeleri uyguladığı belirtildi.
Gelecek hafta Kırcaali için uygun en doğru
AB projesi seçilmesi
için yardımcı olacak bir
sunum yapılacak. Ulusal
Gelişim Planına girmesi
için ilk proje önerilerinin
Bölgesel Kalkınma ve

Bayındırlık Bakanlığına
Eylül ayına kadar sunulması gerekiyor.
Proje Bölgesel Kalkınma Operasyonel Programı gereğince gerçekleştirilmektedir. Kırcaali
İmar ve Kalkınma Entegre Planını hazırlama
süresi 30 Haziran 2013
tarihinde sona eriyor.
Projenin tutarı 185 200
leva.
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Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet: “Mestanlı İlahiyat
Lisesi, Bulgaristan Müslümanlarının Oxford’u oldu”

sesi olan Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip
Lisesi ile öğrenci alışverişi yapacağız. Yani bizden 5 kız ile 5 erkek bir
dönem Türkiye’de öğretim görecek, oradan
da aynı sayıda öğrenci
burada eğitim görecek.
Beğenirlerse bu sayıyı
artıracağız” diye belirtti.
İleride çocukların spor
faaliyetlerine ağırlık
verilmesi düşünülüyor.
Kapalı spor salonu, halı
saha, tatbikat mescidi
gibi ek tesis ve yapılar
kurulması planlanıyor.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in
de Momçilgrad İlahiyat
Lisesinde 2005-2006
eğitim yılında gerek

önceliklerini sayarken,
“Son yıllarda lise bitirme sınavlarında öğrenciler maksimum başarı
göstermektedirler. Çünkü 12. sınıflara mahsus
gerek Bulgarca, Matematik, Coğrafya hususunda özel kurslar
sağlanıyor ve böylece
öğrencilerin başarısına
başarı katılmış oluyor.
Okulun sosyal yönü de
çok fazla. Gerek zemin
kattaki pimpom masası,
bilişim teknolojileri odası, futbol sahası, voleybol noktası olsun, gerek
kütüphane, kantin gibi
birçok hizmet alanları
var” dedi.
Beyhan Hoca, “Haliyle
müftülük olarak da biz
ebeveynleri çocuklarını
buraya yönlendirmeleri
hususunda rica ediyoruz. Çünkü 21. yüzyılda
en büyük sanat insanlık
sanatıdır deniliyor. Hatta sıkça kullandığım bir
ifade, kuşlar gibi uçmasını öğrendik, balıklar
gibi yüzmesini öğrendik ama insanca yaşama sanatını ihmal eder
hale geldik. Dolayısıyla
bir ana babaya saygınlığın oluşturulacağı, Allah adına saygının gerekli olduğunu öğrenci
burada öğrenecek haliyle. Bundan dolayı da
gençlerimizin burada
okumalarını teşvik ediyoruz.

burası oluyor”. İmkansızlıktan dolayı normalde bir yurtta 10-15
kişi kalıyor ama burada
şu aşamada bir odada
3 tane öğrenci kalıyor.
Okulun büyük yemekhanesi var. Yani Avrupa
standardına uygun bir
biçimde eğitim veren
belki müstesna okullardan birisi burası oldu”
diye ifade etti.
İlahiyat Lisesinde
genel öğretim verilen derslerden başka
Kur’an-ı Kerim, Arapça, Fıkıh, Sier, Tefsir,
Hitabet, Akaid, Kelam,
İslam Tarihi ve Dinlerin
Tarihi okutuluyor.
İlahiyat Lisesi, Şumnu
Nüvvap Lisesi, Rusçuk
İmam Hatip Lisesi ve
Sofya İslam Enstitüsüyle birlikte Türkiye
Diyanet Vakfı tarafından finanse ediliyor.
Eğitim ocağı Bulgaristan Başmüftülüğüne
bağlıdır, Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığının
Bölge Müfettişliği tarafından denetlenir. Okul
1991 yılından bu yana
21 yıldır Bulgaristan’ın
eğitim sistemine hizmet
veriyor.
Lisenin yaklaşık 8 dönümlük alanında okul
bölümü, yurt bölümü
ve öğretmen lojmanla-

Kur’an-ı Kerim, Hadis
ve İslam Tarihi derslerinden öğretmen, gerekse diğer yandan belletmen yönüyle bir yıllık
hizmeti olmuştur.
Müftü bu okulun diğer liselere göre birçok

Önümüzdeki öğretimeğitim yılında da çok
fazla öğrenci bekliyoruz. Çünkü okulumuzun fizikî şartları çok
elverişli. Belki tabiri caizce “Bulgaristan Müslümanlarının Oxford’u

rından ibaret üç binası
mevcut. Okulun inşaatı, Kırcaali Balkanstroy
Engineering Limited
Şirketi tarafından 2 yıl
içerisinde tamamlanmıştır.

Resmiye MÜMÜN

Momçilgrad /Mestanlı/ İlahiyat Lisesi yeni,
çağdaş binasına taşındı. Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet
ile Kırcaali Haber gazetesi sahibi Müzekki
Ahmet liseyi ziyaret ettiler. Lise Müdürü Ahmet Bozov’tan alınan
bilgiye göre, 26 Nisan
2012 tarihinde Kırcaali Bölge Müftülüğünün
organize ettiği Kutlu
Doğum Programı yeni
binada gerçekleştirilen ilk etkinlik oldu. Bu
vesileyle Edirne İmam
Hatip Lisesinden bir
heyet okulu ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında
Mestanlı İlahiyat Lisesi
ile Edirne İmam Hatip
Lisesi arasında kardeş
okul protokolü imzalanmıştır. Mayıs ayının
başında öğrenciler de
yeni binaya taşındılar.
Okul müdürü Ahmet
Bozov, yeni ders yılında binanın resmi açılışı yapılacağını tahmin
ediyor.
Okulda şu anda 83
öğrenci eğitim görmektedir. Bu yıl 14 öğrenci
mezun olacaktır. Okul
öğretmenleri de mezun
olan tüm öğrencilerin
üniversitede eğitimine
devam etmelerini istiyor.
Yeni ders yılında liseye
40-50 yeni öğrenci alınması hedeflenmektedir.
Bu eğitim yılının başında 32 öğrenci okula
kayıt olduğu, fakat çeşitli sebeplerden dolayı
4’ünün okuldan ayrıldığı
bildirildi.
Sayın Bozov, “Eğitim şartlarımız Avrupa
Birliği’nin istediği şeklindedir. Sınıf odalarımızın
tümü yeni ve tam donanımlı. Öğrencilerimize
üç öğün sıcak yemek
veriyoruz. Yeni öğrenci
yurdumuzda kızlar, erkekler ayrı olmak üzere, 118 öğrenciyi konaklayabiliriz. Tabii, ihtiyaç duyulursa öğrenci
sayısını 250’ye kadar
çıkarabiliriz. Her odada üç yatak, ayrı banyo
ve tuvalet var. Buradan
mezun olan öğrencilerimize, Bulgaristan’da
her hangi bir üniversiteyi kazandıkları taktirde, her ay okulumuz
tarafından 50 Dolar civarında burs veriliyor.

Bu seneye kadar 503517 öğrenci mezun
oldu. Aralarından bazıları üniversitelerinde
tıp, hukuk okuma hakkı kazananlar. Bazıları
ise bölge müftüleri, İslam Şura Başkanı, köy
muhtarları, encümen
başkanları vs. oldular.
Branşımız dışında da
öğretmen olanlar var”
diye bilgi verdi.
Smolyan bölgesinden
olan Ahmet Bozov da
1992 yılında bu liseye
kaydolmuş. Ancak Başmüftülüğün sayesinde
kendisine Türkiye’de
okuma fırsatı verilmiş
ve Bursa İmam Hatip
Lisesinde orta eğitimini tamamlamış. Daha
sonra Samsun İlahiyat
Fakültesinden mezun
olmuştur.
Altı yıl bu lisede öğretmenlik yapan Bozov, 9
ay önce lise müdürü
görevine atanmıştır.
Momçilgrad İlahiyat
Lisesinden mezun olan
öğrencilere Türkiye’de
eğitimine devam etmelerine imkan veriliyor.
Okul aracılığıyla şu
anda Türkiye’de ilahiyat, tıp ve bazı diğer
branşlarda okuyan öğrenciler var.
Lisede 7 kadrolu, 2
ücretli öğretmen hizmet veriyor. Okuldaki
öğretim, Bulgaristan
liselerinde uygulanan
programa göre gerçekleştirilmekte, alınan
diplomalar tüm orta öğrenim haklarını veriyor.
Müdür, “Bizim diğer
liselerden bir farkımız
var. Biz burada öğrencilerimize din eğitimi
veriyoruz. Yani onları

bir nevi çift kanatlı kuş
gibi yapıyoruz. Çünkü
insanın iki besin maddeye ihtiyacı var. Biri
kültür, diğeri maneviyattır. Biz işte burada
çocuklarımıza dinini,
yani anne babaya saygıyı, Yaratan’a, devlete, yaşadığı yere karşı
görevlerini öğretiyoruz.
Tek hedefimiz okulda
saygılı bir vatandaş
yetiştirmektir” diye ileri
sürdü.
Bozov, “Okulun özel
statüsü gereği diplomalarımız direkt Milli
Eğitim Bakanı tarafından imzalanıyor” diye
belirtti.
Momçilgrad İlahiyat
Lisesi daha çok Kırcaali, Velingrad ve Smolyan bölgelerinden olmak üzere tüm Güney
Bulgaristan’dan öğrencileri bir araya topluyor.
Lise Müdür Yardımcısı Haluk Yıldız, yeni
binanın kameralarla
donatıldığını bildirdi.
Her öğrenci velisine
bir şifre verilmiştir ve
böylece dünyanın neresinde olursa olsun,
sınıfta çocuğunu görebilmektedir. Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı,
kameralar sayesinde
okulda süren öğretimeğitim sürecini takip
ettiği açıklandı.
O kula 6 ay önc e
Türkiye’den 5 yıllığına
görevlendirilen Haluk
Hoca, “Avrupa Birliğinin
Erasmus Programının
gerçekleştirdiği bir projeye bugün dahil olduk.
Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’nin üçüncü büyük imam hatip li-
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi Tekirdağ’dan ödül ile döndü
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet,
Kırcaali Türk Folklor Ekibinin

Altın Kiraz Uluslararası Halk
Oyunları Yarışması düzenleniyor. Bu yılki yarışmaya 5 ül-

aldı.
Bu sebepten dolayı Sayın
Ahmet, “Bu ödül bizim için

48. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nden önemli bir
ödülle döndüğünü bildirdi.
Geçen yıldan itibaren Kiraz Festivali çerçevesinde

keden 7 folklor ekibi katıldı.
Kırcaali Türk Folklor Ekibi
12 kişilik jüri önünde sunduğu Bahar halk oyunu ile en iyi
halk oyunu sunumu ödülünü

çok önemli. Bahar halkoyununun koreografisi Kırcaali
Türk Folklor Ekibinin Genel
Yönetmeni Yüksel Esen’e
ait.
13-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festival
çerçevesinde Kırcaali Türk
Folklor Ekibi, Tekirdağ’ın
çeşitli semtlerinde gösteriler sundu. Gösterilerimiz
seyircilerin büyük beğenisini
kazandı, ayakta alkışlandık”
diye paylaştı.
17 Haziran akşamı Tekirdağ
Amfi Tiyatro’da düzenlenen
yarışma programına Polonya, Kuzey Kıbris Türk Cumhuriyeti /KKTC/, Bulgaristan,
Türkiye, Makedonya’dan
ekipler katıldı.
Aralarından Kırcaali Türk
Folklor Ekibi en iyi halk oyu-

nu sunumu ödülüne layık görüldü.
Müzekki Ahmet, “Bu ödülü
alınca Kırcaali’ye kardeş Belediye olan Tekirdağ Belediye
Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç tarafından tebrik edildik.
Sayın Dalgıç, gelecek yılki
Kiraz Festivalinde de bizi
Tekirdağ’da görmek istediğini
dile getirdi” diye kaydetti.
Kırcaali Folklor Ekibi Kiraz
Festivaline 35 kişilik bir ekiple katılmıştır. Kırcaali Belediyesini temsilen Belediye

Başkan Yardımcısı Sayın
Elisaveta Kehayova’nın da
ekipte yer aldığı belirtildi.
Müzekki Ahmet, “Tekirdağ
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Sadi Esenkal bizim ekibi Millî
Eğitim Bakanlığı’nın İl Müdürlüğüne bağlı Arzum Oteli’nde
çok iyi ağırladı.
Bundan dolayı Kırcaali
Haber gazetesi aracılığıyla
kendisine özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye
ifade etti.
Resmiye MÜMÜN

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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