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“Hilye-i Şerif” sergisi büyük ilgi gördü
Resmiye MÜMÜN
Binası eski medrese
olan Kırcaali Bölgesel
Tarih Müzesinde yoğun
bir ilgi gösterilen “Hilye-i
Şerif Sergisi” açıldı. 22
Temmuz 2012 tarihine
kadar ziyaretçilere açık
kalan sergide Mehmet
Çebi’nin özel derlemesini
oluşturulan 30 İslam hat
sanatı eserleri tanıtıldı.
Dünyanın birçok yerlerini
gezmiş Türkiye’nin seçkin
hattatların Peygamber
Efendimiz (sas)’in fiziksel
özelliklerini ve vasıflarını
anlatan hat sanatı eserlerinden oluşan Hilye-i
Şerif sergisini Kırcaali’de
Müslümanlarla birlikte
çok sayıda Bulgar Hıristiyanlar da ziyaret etti.

Sergi, Edirne Müzesinin
Kırcaali Bölgesel Tarih
Müzesiyle ortak yürüttüğü

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe
Programı kapsamındaki

“Arda Nehri Aynasında
Müzelerimiz” adlı projesinin bir faaliyetidir. Sergi-

Başkonsolos Ramis Şen’den veda yemeği
Görev süresinin tamamlanması nedeniyle Başkonsolos Ramis
Şen ve eşi Zühal Şen
Filibe Başkonsolosluğu
binasında veda yemeği
düzenlediler.
Bölgeden çok sayıda iş adamı, Belediye
Başkanı, Dernek Başkanı ve gazetecinin ka-

tıldığı uğurlama törenine Başkonsolos Ramis
Şen’e anlamlı ödüller
sunuldu.
K ır c aa li B e l e di ye
Başkanı Hasan Azis,
Ramis Şen’e Türkiye
Cumhuriyeti Belediyeleri ve Kırcaali Belediyesi arasındaki ikili ilişkilerin gelişimi ve ilerle-
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mesi için katkılarından
dolayı Kırcaali’nin Altın
Şehir Nişanını sundu.
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği (TÜRKSAD) Başkanı Müzekki
Ahmet, Türk kültürünün
gelişmesindeki büyük
desteğinden dolayı
Sayın Şen’e teşekkür
onurluğu sundu.

Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura
Başkanı Şabanali
Ahmet’te kendisi adına
bir teşekkür onurluğu
sundu.
Veda yemeğine T.C.
Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz da katıldı.
Kırcaali Haber

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

nin açılışı için Kırcaali’ye
Edirne’den yaklaşık 30
kişilik bir heyet geldi.
Serginin açılış kurdelesini Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova, Balkan Kültür Sanat Eğitim
ve Tanıtım Derneği Başkanı Salih Şenol, Edirne
Müzesi Müdürü Hasan
Karakaya, Kırcaali Bölgesel Tarih Müzesi Müdürü
Pavel Petkov kestiler.
Açılışta Vali Tauşanova
konukları selamladıktan
sonra Edirne Müzesi
Müdürü Hasan Karakaya,
“Hilye-i Şerif Sergisi” Kırcaali Bölgesel Müzesiyle
gerçekleştirilen or tak
proje kapsamında son
sergi olduğunu kaydetti.
Daha sonraki aşamada
profesyonel anlamda müzecilerin karşılıklı çalışma

ziyaretleri gerçekleşeceğini açıkladı. İstanbul’dan
Mehmet Çebi’nin derlemelerinden getirilen sergiyi Kırcaalilerin dikkatine
sunmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Resmi açılıştan sonra
serginin düzenleyicileri,
ziyaretçilere müze bahçesinde Türk milli giysileri
ile dikkati çeken kızların
yardımıyla tatlı, meyve
ve meyve suyu ikramında
bulundular.
“Hilye-i Şerif Sergisi”,
Arda Nehri Aynasında
Müzelerimiz” proje kapsamında açılan ikinci sergidir. Daha önce Mayıs
ayında Edirne’de Devecihan Kültür Merkezi’nde
aynı proje kapsamında
Kırcaali Bölgesel Tarih
Müzesinin “Rodoplardan
İkonlar” adlı sergisi açılmıştı.

Kartal Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok Öz,
Ardino’yu ziyaret etti
Te m m u z et k i n l i kler i münasebetiyle
Ardino’nun (Eğridere)
kardeş İstanbul-Kartal
Belediyesinden Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz başkanlığında
bir heyet, kenti ziyarette
bulundu. Kartal Belediye yönetimi ikinci kez
Ardino’ya konuk oldu.
Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin temsilcileriyle
birlikte, konuklar Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat ve ekibiyle
görüşme yaptı.
Görüşme esnasında
Resmi Murat, Kartal
Belediye yönetimine
Üçüncü Eğridereliler
Hemşeriler Buluşmasının düzenlenmesine
verdiği mali destekten

dolayı kalbi teşekkürlerini sundu. Konuklar da
kendi tarafından gelecekte de iki kardeş kent
arasındaki iyi ilişkilerin
devam edeceğini umduklarını paylaştı.
Op. Dr. Altınok Öz,
“Her yıl güzel bir geleneği gerçekleştirerek,
Türkiye ve dünyanın
çeşitli yerlerinden dost,
akraba ve konukları
Eğridere’de bir araya
getirmenize seviniyoruz” diyerek Eğriderelilerin misafirperverliğinden ve sıla sevgisinden
çok etkilendiğini belirtti.
İş görüşmesinin sonunda Resmi Murat,
Kartal’dan meslekta-

Devamı 7’de

2
Kırcaali Haber 2

HABERLER

01 Ağustos 2012

Kimliğimiz yok oluyor, ama milletimiz tatiline devam ediyor
İsmail KÖSEÖMER
Daha 30 yıl bile geçmedi
ancak o kahpe komünist
düzenin yapamadığını
biz kendimiz gönüllü yapıyoruz! Nasıl mı? Kimliğimize, özümüze, dilimize, dinimize, gelenek
ve göreneğimize, ekinimize (kültürümüze) sırt
çevirerek başarıyoruz.
Umursamayarak yavaş
yavaş yok olma eşiğine
gelmişiz de bundan haberimiz yok. Nasıl olsun
ki, ayakta uyutuluyoruz.
Hem de kendi iznimizle.
Ne yapalım, o meşhur
uyanıklığımızı bu konularda kaybetmiş, birbirimizi
kazıklamaya yoğunlaştırmışız. Bu yetmezmiş gibi
yoksulluktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak için
yine göç yollarında eriyip
gidiyoruz. Oysa yüz yıllardır süregelen göçler,
savaşlar, eritme denemeleri, sözde uyum sağlama ve bütünleşme adı
altında daha neler neler
bizleri yok edemedi. Ama
şimdi durum farklı, bizleri dize getiremeyen tüm
olumsuzluklar, demokratik döneminde anadilimizi
bilmeme, kültürel yozlaşma sonunda doğan umursamama ve kolaya kaçma
bizleri yok etmiş, ama
bizler hala derin uykuda
ya da bitmeyen tatildeyiz!
Bre Türk toplumu aklını mı kaçırdın, neyin var
senin de Bulgarlaşmaya
gönüllü, yabancılara köle
olmayı bu kadar istekli ve

kardeşini, akrabanı, hemşerini, köydeşini, kandaşın olan kişiyi kişisel çıkar
uğruna sırtından bıçaklar,
sarı akçeye satır oldun!
Anadilimiz Türkçe okunmuyor, yeterince bilinmiyor, kıvanç dolu kullanılmıyor. Bulgarca desen, o
da yok, ya da bazı özünü
unutmuşlarda Türkçeye
baskın geliyor… Nasıl
olsun ki, önce anadili
öğrenmeden resmi veya
yabancı diller öğreniliyor.
Nasıl oluyor da tıkır tıkır
çalışan bu düzen bizi yok
ediyor... Nasıl olacak? Bal
gibi oluyor işte. Çocuk
yuvasına verdik çocuğu
– Bulgar Dili, Bulgar Kültürü. Anaokuluna geldi
çocuğumuz, düzen aynen
devam ediyor ve Türkçe
yine yok, hatta bu sefer
yabancı dilde geldi! Yetmedi, Bulgar geleneklerini
ve halkoyunlarının bazılarını da öğrettik. Kimliksizleşmeye devam – zaten
baba batıda, ana giyimlik
ürünler üretiminde. Hem
de asgari ücretle. Aile
büyükleri ya göçmüş ya
da dinlenmiyor. Çocuğumuz 15 Eylül’de başladı
okul eğitimine ve çeşit
çeşit biçimlere bürünmüş
toplum mühendisleri iş
başında. Velilerin kafası
çeliniyor: “Ne gerek var
şimdi Türkçeye, nasıl
olsa ileride öğrenir. Siz,
çocuğunuzun geleceğini
düşünüyorsanız Bulgarca, matematik, bilgisayar
ve yabancı dillere önem
verin. Ha, bu arada evde
çocukla Türkçe konuşmayan, Bulgarca uygulama
yapın”. Ne yapsın günahsız ve suçsuz gariban
daha anadilini, kültürünü
ve dinini öğrenmeden yabancılaşmayı öğreniyor.
Artık çok geç, sakatlık
gerçekleşmekte. Günler
yıllara dönüşüyor, çocukta
kimlik oluşumu olmadığı
gibi, aşağılık duygusu da

gelişiyor. O kadar ki adından, dilinden utanan çocuk takma ad ve resmi dili
kullanmaya özen gösteriyor. Yaşam böyle devam
ederken, o çocuk, derslerde atalarının ne kadar
vahşi, gaddar ve acımasız
yani başıbozuk olduğunu
öğreniyor Edebiyat, tarih
hatta müzik dersinde bile.
Oysa o atalarının hoşgö-

sakat oruç da ne, din sadece sözde Dede Korkut
da kim? Büyüye saygı,
küçüğe şefkat, çalışana
kolay verme – Allah Allah bu da ne. Zincir böyle
uzayıp gidiyor.
Sizler hiç son zamanda
düğüne gittiniz mi, hani şu
geleneğimizin en belirgin
örneği olan. Gördünüz mü
kimliksizleşmeyi. Nihayet

rü sayesinde en uzun hüküm süren İmparatorluğa
dahil olduğunu, dininin
de son hak dini olduğunu ve zorlama olmadığını
ailesinden duymuştu. Sakatlık dedik ya hala kendisinde iyice gelişmeyen,
oluşmayan ve oturmayan
kimliğiyle şüphe duymaya
başlıyor aynı o çocuk. Ve
büyüyor! Türkçe yine yok.
Ders olarak var da kim seçecek şimdi onu seçmeli
olarak, nasıl olsa ileride
öğrenecek. Peki, halkoyunlarından, gelenek ve
göreneklerden ne haber.
Büyüklerin yok olduğu, ailelerin parçalı yaşadığı bir
durumda kim aşılayacak
kimliğini bu kıza ya da kızana. İşte, doğru dürüst
ya da neredeyse dilini,
dinini, özünü, kültürünü
hiç öğrenemeyen çocuk
ergenliğe adım atıyor.
Dene bakalım, kanı kaynayan böyle biriyle başa
çıkmaya. İş nafile, ok yaydan çıktı bir kere: Türkçe

son gittiğim düğünde tüm
Bulgar düğün geleneklerini gördüm. Damat Türk,
gelin Türk, düğüncülerin
neredeyse tamamı Türk,
ama geleneğimizden,
kültürümüzden, halkoyunlarımızdan, düğün oyunlarımızdan HİÇBİR ÖRNEK GÖRMEDİM! Hatta
düğünü terk etmeme neden olan “Kapitan Petko Voyvoda”(Osmanlıya
karşı çetecilik yapan,
köyleri basıp yağmalayan ve epey Türk öldüren
ve Güney Bulgaristan’da
neredeyse her kasabada
heykeli olan bir çeteci!)
şarkısını bile dinledim…
Volen Siderof bu düğüne
gelmiş olsaydı gönüllü
HÖH’lü olurdu! Ah nerede
kaldın be “Ben sana yandım Zühtü” ya da damat
oyunu ya da…
Bununla beraber kendilerini başarılı orta sınıf
olarak gören Türklerin o
yüzde ikilik kısmına ne
diyelim. Hani evinde çocuklarıyla Bulgarca konuşanlar. Ya da kendilerine
aydın deyip belli bir görev
için Sofya’da bulunan
veya yaşayan Türklere
ne diyelim. Ya üniversiteli
gençlerimizi ne yapalım.
Türkçe konuşmak bir
yana adından utanırcasına takma ad kullanmak
ve etrafında kullandıkları
dili anlamayacak hiç kimse olmamasına rağmen
sürekli Bulgarca konuşmaları diğer yana. Belki
bir yerlerden biliyorsunuzdur. Atalarımızdan Mete
Kağan’ı (dünyaya savaş
yönetimi sanatını kazandıran Türk) oğlu Çiçi Yabgunun sözlerini hep beraber
anımsayalım: “Yabancı
kültürlere girmek demek,

onun hakimiyetine girmek
demektir”.
O zaman, o acı soruyu
sorma zamanı geldi demektir!
Gerçekten bizler Müslüman Türk müyüz ve bu
kimliği taşımaya hak ediyor muyuz?
Ne olur sövmeyin bana
bu acı soruyu sorduğum
için. Önce bir sorgulayalım kendimizi, öz değerlerimizi, çevremize bir
bakalım, kulak verelim
kullanılan yarı Bulgarca
yarı Türkçe yarı Arapça
karışımlı sözde Türkçeye.
Bir düğünleri hatırlayalım,
bayramları da. Uğrayalım
namaz vakti boş duran
camilere, bakımsız mezarlıklara, hatırlayalım
sadece Fatiha bekleyen
ölülerimizi. Şehitlerimizi…
Çıkar üzerine kurulan arkadaşlıkları bir sorgulayalım. Türkün Türk’e yaptığı
ve görmezden geldiğimiz
şerefsizlikleri bir hatırlayalım. Bakalım sonunda
çizgiyi çekince özde mi
Müslüman Türk’üz yoksa
sözde mi? Sövmeyi geçtik, belki aranızda amma
da atmışın be İsmail diyenler de vardır. Olması
da gayet doğaldır, ancak
kaybedilecek zaman yoktur. Hiç fark etmez mevsim tatil mevsimi mi iş
mevsimi.
Temmuz ayının başında
(4Temmuz) Meclis Eğitim
Komisyonunda Türkçenin zorunlu olarak okutulma önerisi reddedildi.
Bakan ve çoğu milletvekili Anaysa izin vermiyor
dedi. Ne yapsınlar bir
Hamid bir Aliosman, aslanlar gibi savundular,
ama olmadı 2 oy ve o
kadar. İkinci okuma için
Genel Kurula geldiğinde
yasa tasarısı yine durum
değişmeyecektir ve en iyi
ihtimalde 37 destek oyu
alacaktır! Tabi buradaki
Türk toplumu buna izin
verirse. Kaldı ki Zorunlu
Bulgarlaştırma Sürecini
savunan, kullanılan yöntemlerin yanlış olduğunu
söyleyen bir başbakan
var. Yüzyıllardır yaşayan
yer adlarını son dönemde
değiştiren yerel meclisler
var. Yine sözde Bulgar ve
Ermeni soykırımını kabul
eden yerel meclisler var.
Bulgaristan’da yaşayan
Türkler tarafından yetiştirilen en önemli değer
olan bir Türk ana babanın evladı, kurum olan
Türk Tiyatrolarını kapattı.
Yetmedi, ulusal bir gazeteye verdiği söyleşide
Bayramda domuz etli
lahana yediğini söyledi
aynı bu Türk asıllı bakan.
Tabi atalarını okumayan,

dilini öğrenmeye şiddetle
reddeden, Türkçe kitap
okumayan, 50 kuruşluk
tek Türkçe gazeteyi bile
almayan bir Türk toplumu
da var. Nelere para vermiyoruz ki…
Düşünüyorum da bize
10 dakika anadilde haberleri çok gören bir toplum, Türk Tiyatrolarını
bir Türk’e kapattıran bir
toplum, anadilde radyo,
televizyon, gazete ve eğitim denince deliye dönen
bir topluma bizler de yüz
binler olarak, yeter artık
demokratik kölelik desek
ve dizgileri kendi elimize
alsak ne olur? Örneğin
vergi ödemeyi reddedebiliriz. Varlığımız için
bir daha yolları, kentleri
doldursak da sesimizle
inletsek kötü mü olur?
Çağdaş bir biçimde bu
vatanın evlatları olarak,
ülke bütünlüğüne saygı
duyacak biçimde “Bizler
bunu bunu istiyoruz kardeşim” desek nasıl olur?
Acaba, vatanımız Bulgaristan yaşamak için daha
güzel bir yer olmaz mı?
Bu hantal, kısıtlayıcı, özgürlükçü olmayan, azınlıkları yok sayan anayasanın
değişme zamanı gelmedi
mi? Zaten her geçen gün
yapılan ekonomik kıyım
sonucunda kan kaybediyoruz. Aynı 89 Zorunlu
Göç gibi şimdi de batıya
doğru özgür aileler göçü
var. Biz bitmişiz kardeş,
sen uyu!
Çok şey söyledik de
acaba yok olan ahlak ve
manevi değerlere ne demeliyiz. Tabi bunu da sorgulayınca, o zaman göreceğiz kim daha umursamaz ve edepsiz. Bulgarlar
mı yoksa dinden dönen,
sonradan gören ve dağdan inen biz Türkler mi?
Söverek yüreğinizi kirletmeyin. Sadece görmemekte direndiğiniz dünyaya insan gözüyle bir
bakalım yeterli olacaktır.
Sözüm size ey Türk
dernekleri! Uyanın! Tatili
boş verin! Türk Kültürü
Dernekleri, uyanın ki, bu
yerellik ve sadece bana
olsun sevdasından vaz
geçelim. Artık tek yumruk olma zamanı gelmiştir. Geneli düşünmeliyiz. Bunu yapmazsak
ne Türkçe kalır, ne Türk
kültürü kalır, ne de İslam
kalır. Kendimizi kandırmayalım, çünkü dünya genelinde her 14 günde bir dil
kayboluyor. Hem de bizim
toplumumuzdan büyük
toplumlar başkalaşıyor,
eriyor ve sonunda baskın
olan dilin ve kültürün parçası oluyor.
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Dr. Antonina Jelyazkova: “Devlet, Anadili eğitimini ihmal ediyor”
Uluslararası Azınlık ve
Kültürlerarası İlişkiler
Araştırmaları Merkezi
(IMIR) Müdürü Dr. Antonina Jelyazkova Merkezin 20. yılı doğrultusunda, Okullardaki Türk
Çocuklarının Sorunları
adında bir araştırmanın
ön kısmını tanıttı. Jelyazkova, “Bulgar okullarında
Türk çocuklarının Anadili
Türkçe okumalarındaki
sıkıntıları ve bu alanda
ders kitapları eksikliğinin
temel sorunlarındandır”
diye belirtti.
Dr. Jelyazkova, Türk Dilini Anadili olarak okumak
isteyen öğrencilerin hala
1992/1993 eğitim-öğretim
yılından ders kitaplarla
eğitim gördüklerinin altını
çizdi.
Dr. Jelyazkova, “Bu kitaplar gerek içerik, gerek-

se dil bakımından eskimiş
durumda, kitap sayfaları
ise çocukların elinde tek
tek dağılıyor” diye konuştu.
Türk çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin
çözümlemeli çalışmada,
okulda Anadilini okuyan
öğrencilerin sayısında
ciddî bir düşüş görüldüğü
açıklandı. Suçlu olarak da
devletin bu konudaki duyarsızlığı gösterildi
Dr. Jelyazkova, “Elimizdeki verilere göre
1992/1993 eğitim-öğretim
yılında Bulgaristan’da toplam 114 bin öğrenci seçmeli olarak Anadili Türkçede eğitim görmüştür.
Ondan sonra her geçen
yılla Türkçe okuyan öğrencilerin sayısı birkaç
bine kadar düşmüştür. Örneğin, 2005/2006 eğitim-

öğretim yılında 2 191
öğrenciye, 2009/2010’da
15 bine, 2010/2011’de ise
ancak 7 000 öğrenciye

kadar Türkçe okuyanların
sayısında azalma olmuştur” diye açıkladı.
Dr. Jelyazkova, “Şu

Ömer Lütfi Kültür Derneğine
kitap bağışı yapıldı
Resmiye MÜMÜN

Aslen Ardino (Eğridere) Belediyesi’nin Brezen
(Halaçdere) köyünde dünyaya gelen, hala Sofya’da
oturan gazeteci-yazar Dr.
İsmail Cambazof, yeğeni
Kırcaalili avukat-yazar
Mustafa Bayramali aracılığıyla Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Kütüphanesine en son basılan
“Bulgaristan Türk Basını
Tarihinde Yeni Işık-Nova
Svetlina Gazetesi” adlı
kitabından 5 adet bağışta bulundu.
Mustafa Bayramali’den
alınan bilgiye göre 2011
yılında İstanbul’da basılan
kitapta yazar, Yeni Işık
gazetesinin 9 Eylül 1944
tarihinden demokrasi döneminde kapanıncaya kadar tarihini vermiş ve bunun yanı sıra gazetedeki
kendi çalışmalarını da
anlatmıştır. Başta Türkçe
çıkan gazetenin adı Işık,
sonra Yeni Işık olmuştur.
Daha sonra gazete Türkçe ve Bulgarca olarak
Yeni Işık /Nova Svetlina/
adında yayınlanmıştır. Bir
dönem gazete sadece
Bulgar Dilinde Nova Svetlina adıyla, ondan sonra
tekrar Türkçe ve Bulgarcada Işık /Svetlina/ adında basılmıştır. Gazete
en son Güven /Doverie/
adıyla okuyucusuyla buluşmuştur. Yazar, kitabın-

da Bulgaristan Türklerine
karşı zorla asimilasyon
politikası uygulandığı dönemde gazeteye verilen
ödevler ve onların nasıl
icra edildiğine dair ayrıca
bölümler ayırmış.
“Bulgaristan Türk Basını
Tarihinde Yeni Işık /Nova
Svetlina/ Gazetesi” kitabının önsözünde yazar,
“Bu kitapta kötülüğe ya
da iyiliğe örnek gösterdiğim arkadaşları da, eleştirmek fikrinden uzağım.
Okuyucuya, hele de arkamızdan gelen nesillere
telkin etmek istediğim fikir şu: “İçinde çalıştığımız
objektif ve sübjektif ortam
bizi yanılttı. Birçok yanlışlıklar yaptık, günahlar
işledik. Siz bizim karışık,

inişli-çıkışlı hayatımızdan
ibret alınız ki, yanlışlıklarımızı tekrarlamayasınız.
Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye sözünü
tamamlamış.
Mustafa Bayramali, Dr.
İsmail Cambazov’un aynı
kitabından kendisinin aracılığıyla Ardino Rodopska
İskra (Rodop Kıvılcımı)
Toplum Merkezi ve Cami
Kütüphanesine, Momçilgrad (Mestanlı) Nov Jivot (Yeni Hayat) Toplum
Merkezi ve İlahiyat Lisesi
Kütüphanesine de bağışta bulunacağını duyurdu.
Dernek kütüphanesinde kitapları kabul eden
Nesrin Hasan, “Ömer
Lütfi Kültür Derneği Kütüphanesine daha çok

Türkiye’den dernekler
kitap bağışında bulunuyor. Tabi ki, yerel şair
ve yazarlarımız da yeni
çıkardıkları kitaplarından
kütüphaneye birkaç adet
hediye etmeyi unutmuyorlar. Ömer Lütfi Kültür
Derneği yönetimi adına
Dr. İsmail Cambazov’un
en son kitabını bize bağış
etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu
değerli kitabın çok sayıda
okuyucusu olacağından
eminim” diye konuştu.
Dr. İsmail Cambazov’un
daha önce çıkardığı kitaplarından da Ömer Lütfi
Kültür Derneğine hediye
ettiği anlaşıldı.
Dr. İsmail Cambazov,
10 Haziran 1928 tarihin-

ana kadar Eğitim Bakanı
yükümlü olduğu Anadili
dersinin içeriğine ilişkin
devlet eğitim istemleri ve
standartlarını belirlemiş
değil. Bu ihmal belirsiz bir
hukuki duruma yol açıyor.
Bir yandan Anadili eğitimi,
devlet eğitim istemlerine
uyması gerekiyor, öte
yandan da böyle istemler
mevcut değil. Aynı şekilde
ders kitapları açısından
da bir belirsizlik söz konusudur” dedi.
Dr. Jelyazkova, Anadili okuma hakkı kanunen
tanınmış olsa da, Anadili
ders kitaplarıyla ilgili gerek kanuna dayanılarak,
gerekse kanun altı düzeyde norm koyularak,
yasal düzenleme mevcut
değildir.
Bulgaristan devleti Anadili eğitimine karşı ilgisiz
kalırsa veya onu ihmal
ederek engel olursa,
okuma yazması olmayan
vatandaşların artmasını
sağlıyor” diyerek devletin
ilgisizliğine dikkat çekti.
Aynı uzmanların belirt-

de Ardino’nun Brezen köyünde doğmuştur. İlkokulu köyünde, rüştiyeyi ise
Kırcaali’de bitirmiş. Şumnu Medresetü’n Nüvvab
mezunudur. Nüvvab’tan
sonra 1953’de Hukuk
Fakültesi’nden mezun
olmuştur. “Yeni Işık” gazetesinde çalışırken dışarıdan öğrenimini sürdürerek Sofya Üniversitesi’nin
Gazetecilik Fakültesi’nden
diploma ve Toplumsal
Bilimler ve Sosyal İdare
Akademisi’nden „Felsefe Bilimleri Doktoru” unvanını kazanmıştır. Tüm
hayatı gazetecilikle geçen Dr. Cambazov, İslam
Enstitüsü’nde ders vermiş, rektörlüğünü yapmıştır. Hali hazırda Sofya’da
yaşayan Dr. Cambazov

tiği gibi Anadilinin doğru
dürüst bilinmemesi sorunu resmi dil Bulgarca ve
diğer tüm yabancı dillerin
öğrenilmesine engel olduğunu söyleyen Dr. Jelyazkova, bunun 40 yıllık
gözlemlerine dayandığını
belirtti.
Dr. Jelyazkova, bu yönde en başarılı yaklaşımın
Anadilini okumak isteyenlere, devletin Anadili eğitimi sağlamak zorunda olduğunun kanunda belirtilmesi gerektiğini savundu.
Anadilini okumak isteyen
öğrenciler olması halinde
idari ilke ve uygulamalar
çerçevesinde bunun sınırlandırılması imkanının
ortadan kaldırılmasını
şart olduğu düşüncesini
taşıdığını söyledi.
Uluslararası Azınlık ve
Kültürlerarası İlişkiler
Araştırmaları Merkezi,
etnik azınlıklara mensup
öğrencilerin çoğunluk olduğu bölgelerde okul öncesi ve ilkokul eğitim planının özel bir ders verme
yöntemleri hazırlanması
gerektiğini öne sürdü.
Ayrıca bu bölgelerde
resmi dili öğrenmekte zorlanan çoğunlukta Roman
ve Türk asıllı çocukların
Bulgarca eğitimini özel
hazırlanmış programlar
üzere görmelerinin başarılı bir yaklaşım olacağını
kaydettiler.
İlerleyen aylarda raporun tamamlanmış hali
kamuya duyurulacağı
açıklandı.
Basın toplantısına katılan aşırı sağcı Ataka eski
milletvekili Kalina Krumova ve aynı partinin televizyon Alfa kanalı muhabiri sürekli konuyu başka
yöne çekmeye çalıştılar.
Kırcaali Haber

hatır alar ını ya zmakla meşguldür. Şimdiye
kadar „ M edresetü’n Nüvvab”, „Sofya “İslam
Enstitüsü”, “Osman Kılıç
Mahkemesi’nin Perde
Arkası” başlıklı kitapları,
„Bulgaristan’da Gazetecilik Yazgım” adlı hatıratı
ve en son “Bulgaristan
Türk Basını Tarihinde
Yeni Işık-Nova Svetlina
Gazetesi” (Belgeler, Bilgiler, Anılar) adlı kitabı
yayınlanmıştır.
Dr. İsmail Cambazov’un
şu anda çocukluk dönemi ve Kırcaali rüştiyesini
bitirinceye kadar hayatını
anlattığı yeni bir kitap hazırlığında.
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Belediye Başkanları, Türkçe eğitiminin
güvence altına alınmasını istiyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Momçilgrat (Mestanlı)
Belediye Başkanı Akif
Akif, Kirkovo (Kızılağaç)
Belediye Başkanı Sali
Ramadan, Krumovgrat
(Koşukavak) Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet, Ardino (Eğridere)
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Cebel (Şeyhcuma)
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, Stambolovo Belediye Başkanı Macit Mandacı ve Mineralni
Bani (Meriçler) Belediye
Başkanı Mümin İskender
yeni Okul Öncesi ve Okul
Eğitimi Yasası tasarısında
Anadili Türkçe eğitiminin
güvence altına alınmasına ısrar ettikleri bir bildiri
yayınladılar.
Belediye başkanları, 20
yıl boyunca Bulgaristan’da

eğitim sistemindeki sorunların uygun kanun düzenlenmesiyle çözüleceğine
inandıkları belirtiliyor.
Başkanlar, “Okul öncesi
eğitime ve okul eğitimine
ilişkin yeni Eğitim Yasasının belediyelerde gerçeklere ve gereksinimlere
dayanacağını umuyorduk.
Bu defa da yasa tasarısında belediyelerin eğitim
sisteminin yönetiminden
uzak tutma, mali güvenlik
ve yeterlilik sağlanmadan
gereksiz devlet faaliyetleri
yükleme eğilimleri dikkatimizi çekmektedir” deniliyor.
Ayrıca, Bulgaristan’ın
azınlıklar haklarının korunmasına ilişkin tüm
uluslararası anlaşmaları
onaylandığı belirtilmekte. Ancak ülkedeki azınlık dillerinin okunmasıyla
ilgili mevcut soruna çözüm bulunmadığı ger-

Müslümanların “11 Ayın
Sultanı” olarak adlandır-

vih namazıyla, açılan İftar
Çadırları ve değişik hayır

çeğine vurgu yapılıyor:
“Bunun yasa düzenlemesi ile olması gerekirken
Eğitim Bakanının Anadiline ilişkin ders saatlerini

belirleme hakkına sahip
olmasına, kesinlikle karşı
çıktığımızı ifade ediyoruz.
Tasarıda, Anadili kavramı
da açık bir şekilde tanım-

Başmüftülük Ramazan için gıda ürünleri bağışında bulundu

dığı Ramazan Ayı ülkemizin çeşitli bölgelerinde
tutulan Oruç, kılınan tera-

etkinlikleriyle devam ediyor.
Bulgaristan’daki Müslü-

manların Başmüftülüğü
Ramazan ayının başlangıcından önce ihtiyacı
olan ailelere gıda ürünleri sağlayarak yardımda bulundu. Bu amaçla
ayçiçeği yağı, un, şeker,
pirinç, mercimek, makarna, salça, reçel ve sıvı
çikolata gibi temel gıda
ürünleri içeren 800 paket
hazırlandı. Ülke genelinde mevcut müftülüklerin
sekizinde ihtiyacı olan ailelere gıda ürünleri paketi
dağıtıldı.
Müslümanlara yönelik bağışlar Montana(Kutluviçe),
Pleven(Plevne), Veliko
Tırnovo(Tırnova), Stara Zagora(Eski Zağra),
Haskovo(Hasköy), Pazarcık ve Sofya bölge

müftülüklerinde yapıldı.
Yardımların dağıtımı Başmüftülük tarafından sağlanan bir takım gözetiminde
gerçekleşti. Bazı bölgelerde ise bölge müftülerin
kendileri veya sekreterleri bizzat iştirak ettiler. Her
bir bölgede Başmüftülük
takımı sevinçle karşılanıp,
Yüce Allah’a yapılan dualarla uğurlandı.
Bu yardım kampanyası
Müslümanlar arasındaki
kardeşlik duygularının
gösterilmesini ve pekiştirilmesini amaçlamakta.
Başmüftülüğün Ramazan ayı boyunca ülkenin
başka bölgelerinde de
gıda ürünleri bağışında
bulunması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Ardino nehrinin kıyılarını güçlendirme çalışmaları başladı
Ardinska (Eğridere)
Nehri Kıyılarını Güçlendirme ve Nehir
Eşiklerini Selleri Önlemek İçin Onarma
projesinin temel atma
töreninde, Belediye
Başkanı Resmi Murat
bizzat kepçeyle ilk kazıyı yaparak çalışmaları başlattı. Projenin
ana amacı taşkın tehlikesini ortadan kaldırmak olduğu gibi yerel

gelişim olanaklarını,
yaşam kalitesini ve
çevreyi iyileştirmektir. Yatırım faaliyetleri,
Ardino Belediyesinin
yeni Ayrıntılı Şehir
Düzenleme Planına
sahip 82., 83. ve 84.
semtlerinin ve de Pirin
Sokağı’nın bulunduğu
bölgenin hemen yakınında gerçekleşecek.
Ayrıca bu proje, daha
önce tamamlanan Ar-

dinska Nehrini Düzeltme projesinin doğal
olarak devamı oluyor.
Proje, Pazarcık Ardinska 2012 şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Gerçekleştirme
süresi 24 aydır. Çalışmaların maliyeti 20072013 dönemi Bölgesel Kalkınma İşlevsel
Programı tarafından
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıy-

la Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor.
Proje, programın “Yerel Gelişim ve İşbirliği”
№4 Öncelik Ekseni,
“Küçük Ölçekli Yerel
Yatırımlar” 4.1 İşlemi,
“178 Küçük Belediyelerde Taşkınları Önlemek İçin Küçük Ölçekli
Tedbirleri Desteklemek” şemasına göre
onaylandı.

Güner ÇÜKRÜ

lanmış değil. Azınlıklar bir
devletin kültürel çeşitliliği
ve zenginliğinin bir bölümüdür. Kendilerini böyle
tanımlama hakkı ruhuna
uygun olarak, azınlıkların
dillerine önem verilmelidir.
Ailedeki dil ortamı bir vatandaşın budunsal(etnik)
kökünü tanımlayamaz”.
Devamında okul giderlerinin merkeziyetçi bütçeden karşılandığından
birçok eğitim kurumlarının kapatılmasına sebep
olduğunu, koruma altındaki okulların ve merkez
okulların ise eğitimin gelişimine katkıda bulunduğu vurgulanıyor. Bununla
birlikte eğitim sistemindeki birçok eksikliklere de
dikkat çekiliyor. Sorunların aşılması için okulların
bakımı ve eğitim sürecinin

düzenlenmesi için gerekli
ek mali destek sağlanması talep ediliyor.
Ayrıca belediye başkanları eğitim kurumlarının
giderlerini karşıladıkları
için okul müdürünün işvereni kendilerinin olmaları gerektiğini savunuyor.
Diğer alanlarda merkeziyetçi bütçeden sağlanan
harcamalarda bu sorunun
çözüldüğünü ve başarılı
bir şekilde çalıştığının altını çiziyorlar.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH/
DPS) seçilen dokuz belediye başkanı, devlet eğitim ölçünlerine uygun olarak haftada 4 saat Anadili
Türkçe eğitiminin güvence
altına alınmasını ısrarla
istiyorlar. Ayrıca devletin
idari merkezlerden uzak,
riskli, dağlık ve engebeli
bölgelerdeki okullara ek
maddi destek sağlaması,
çocuk yuvası ve anaokullarında çocukların yetiştirilmesi ve eğitimine devletin destek sağlaması,
okul öncesi eğitime tabi
tutulan 4 ile 7 yaş arasındaki çocukların anaokulu
masraflarının devlet tarafından karşılanması talebinde bulunuyor.
Bildiri sonunda belediye
başkanları, önerilerinin
ciddiye alınmaması takdirde bildirinin Avrupa Birliği
kurumlarına sunulacağını
ve tepki gösterileri düzenlenmesi için yasal eylemlerde bulunacakları konusunda devleti uyarıyorlar.
Kırcaali Haber

Ahmet Doğan’ın Adını Taşıyacak Balkan
Evi ve Müzesi Temel Atma Töreni Yapıldı
Yalova Belediyesi’nin inşa edeceği ve HÖH Genel
Başkanı’nın adını taşıyacak olan “Ahmet Doğan Balkan Evi ve Göç Müzesi” temel atma töreni yapıldı. Törene Yalova Belediye Başkanı Yakup B. Koçal ve eşi,
Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan katıldı. Hak
ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) heyeti Genel
Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza, milletvekillerinden
Bulgaristan Eski Çevre Bakanı Cevdet Çakırof, Erdoğan Ahmedof, Durhan Mustafa ve Bulgaristan-Türkiye
Meclisarası Dostluk Grubu Başkanı Ramadan Atalay
vardı. Ayrıca onlarla birlikte parti yöneticileri, Ruen
(Oğlanlı) Belediye Başkanı İsmail Osman, Omurtag
(Osmanpazarı) Belediye Başkanı Necdet Şaban da
törene katıldılar. Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Genel Başkanı Lütfi
Özgür ve Yalovalılar da bu anlamlı olaya katıldı. Yalova
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bal-Göç Onursal
Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun da katıldığı
törenin açış konuşmasında, Yalova Belediye Başkan
Yakup B. Koçal, müzenin bir ilk olacağını ve önemini
vurguladı. Yakup Koçal, HÖH Başkan Yardımcısı R.
Rıza ve Prof. Karaosmanoğlu birlikte temel atma düğmesine bastı. Prof. Karaosmanoğlu konuk yöneticiler
ile kısa görüşme de yaptı.
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7. Ulusal Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması Gerçekleşti
15 Temmuz 2012 tarihinde Velingrat şehrinde 7. Ulusal Hafızlık Ve
Kuran’ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması gerç ekleşti. Bulgar istan
Müslümanları açısından
bu yarışma en saygın
olması yanı sıra, Yüce
Allah’ın en çok sevdiği
kulları hafızlar yer alıyor.
Bu yüzden ülkenin dört
bir yanından Velingrad’a
gelen Müslümanlar salonu tıklım tıklım doldurdu,
hafızların Kuran’ı muhteşem bir şekilde ezberden
okumalarını hayranlıkla
dinlediler.
Kur’an-ı Kerim’e olan
sevgi diplomatik temsilcilerin yüzlerce kilometre
yol alıp bu güzel etkinlikte bulunmalarına sebep
oldu.

Etkinlikte resmi konuk
olarak Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Yüksek İslam
Şurası Başkanı Şabanali
Ahmet, bölge müftüleri, Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Doç.
Dr. Fikret Karaman, Velingrat Belediye Başkanı
İvan Lebanof ve Belediye Başkan Yardımcısı

Mustafa Cambaz hazır
bulundu.
Ayrıca hafızlık yarışmasını Pakistan İslâm
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Muhammed İf-

Kırcaali hastanesi üniversite kliniği standardı ve kalitesine erişti
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Çok Yönlü Tedavi
Hastanesi tam bir denetimden geçtikten sonra
genel tıp faaliyeti için ala
not aldı. Verilen denklik
süresi 5 yıldır. Hastanenin 29 bölüm ve laboratuarların 25’ine ala not
verilirken, dördüne de
pekiyi notu verildi. Sağlık
Bakanlığına bağlı Denklik Kurulunun kararıyla
hastane, tıp okuyan üniversitelilerin uygulamalı
çalışmalar yürütebilecekleri teknik seviyeye sahip
bir sağlık kurumu olarak
belirlenmiştir. Tıp öğrencileri Kırcaali hastanesinde eğitim uygulamalarını

ve mezuniyet öncesi dönemde meslek bilgisini
artırma çalışmaları görebilecekler. Geleceğin hekimlerinden başka hastanede hemşire ve ebeler,

tıbbi ve röntgen laboratuar uzmanı ve iyileştirme
uzmanları eğitim görebilecek. Böylece Kırcaali
hastanesi artık üniversite
hasta bakım ölçünü ve

kalitesine erişmiş oldu.
Hastanesinin başarılı faaliyetini kanıtlayan bir karar
da genç hekimlerin mezuniyet sonrası 15 farklı
hasta bakım yeri (klinik)
ihtisası üzere profesyonel
yeterlilik eğitimini burada
görmeleridir. Kırcaali Dr.
Atanas Dafovski Hastanesi İcra Kurulu Müdürü
Dr. Todor Çerkezof, hastanenin denklik hazırlık
çalışmalarının yaklaşık
bir yıl sürdüğünü bildirdi.
Özel kurulan bir kurul tarafından yapılan tam denetim Sağlık Bakanlığına
sunulan 200 sayfalık bir
yazanakla sonlanmıştır.

Kırcaali Haber

Kurşun ve Çinko Fabrikasının mal varlığı satılmaya başladı
Kırcaali Kurşun ve Çinko
Fabrikasından (OZK) alacaklı Fransız BNP Pariba
bankası mal varlığına el
koyarak, satmaya başladığı öğrenildi.
Fabrikadaki sorunlar Mart
ayının başında işçilerin
başlattığı süresiz grevle
gün yüzüne çıktı. Valentin
Zahariev’e ait işletmedeki
işçilerin yarım yıl boyunca
aylıklarını almamaları nedeniyle kentin sokaklarında gösteriler yaptılar. Durumun kontrol altına alınması için hükümetin olaya
müdahale etmesi gerekti.
Nisan başında işçilere yaklaşık bir buçuk aylık ücrete
eşit olan ödeme yapıldı. O
sırada Başbakan Boyko
Borisof bizzat göstericilerle
görüşüp, 2 aya kadar fabrikanın yeni sahibi olacağını
vaat etmişti.

Alacaklı bankalar birçok
Bulgar ve yabancı kuruluşlarla fabrikanın satılışı hakkında müzakerede
bulundular, fakat bu güne
kadar bu konuda her hangi
bir anlaşma yapılmadı. En
son Pariba Bankasının finansman sağlamaya hazır
olduğu yeni bir yatırımcının
bulunduğu duyurulmuştu,
fakat onun daha önceden
fabrikayı kiralamak isteyen
Polonya’dan Silezya Hol-

dinginin olmadığı ortaya
çıktı.
BNP Pariba’nın ar tık
OZK’ya ait kurşun, çinko
ve gümüş satmaya başladığı belli oldu. Söz konusu
mal varlığının 70 milyon
tutarında bir kredi anlaşması kapsamında teminat
olarak gösterildiği açıklandı. Fabrika ile alacaklı bankaların görüşmeleri devam
ediyor.
Aynı zamanda fabrika ça-

lışanları aylık ücretlerinin
ödenmesi için beklemeye
devam ediyor. Mart ayından beri 260 kişi görevden
ayrılmıştır, kalan diğer 200
işçinin de işi bırakma dilekçelerinin hazır olduğu,
görüşmelerden sonra sunacakları haber verildi.
Elektriklerinin kesilmesinden kıl payı dönen renkli
maden üretici fabrikada
işçi sayısı 100’e kadar düştü. Elektriğin kesilmemesi
için hükümet acil olarak
180 000 leva mali yardım
saldı. Bu paralar daha
önce fabrikanın bütçeye
fazladan yatırdığı tüketim
vergisiyle aynı.
Uzmanlar, stratejik yatırımcı bulunamadığı halde
ağır madenlerle bölgeyi en
çok kirleten işletmenin bir
aydan fazla ömrü olduğunu
belirtiyor.

tihar Kureyşi, Endonezya
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Bunyan Saptomo
ve Palestina Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri
şereflendirdi.
Beş aşamadan geçen
yarışmada her birinde
üçer yarışmacı yer aldı.
Yarışmanın en küçük
katılımcısı Amme Cüzü
okuma kategorisinde yarışan 6 yaşındaki Abdurrahman Uşef ve bütün
Kuranı okumada yarışan
12 yaşındaki Adem Mehmet büyük sürpriz oldu.
Oldukça çekişmeli geçen yarışma sonucunda
ayrı ayrı kategorilerde dereceye giren katılımcılar
şöyle sıralanıyor:
Kuran’ı Kerim’i Güzel

Okuma - Mehmet Terzi
Amme Cüz - Ehliman
Demirof
5 Cüz - Abdullah Hasan
15 Cüz – Muhammed
Yusuf
Bütün Kuran’ı Kerim –
Sami Selimof
Yarışma salonunda bulunan herkes kazandı,
çünkü Kuranı okuyanlar da, dinleyenler de
Yüce Allah tarafından
mükâfatlandırılacaklardır.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Pazarcık Bölge Müftülüğü, Başmüftülüğüne,
yarışmaya katılanlara,
jüriye ve organizasyonda
emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Kırcaali Haber

Sağlık ve bereket mevlidine
800’den fazla Müslüman katıldı
Ardino (Eğridere) Belediyesine bağlı Dolno Prahovo
(Ahmatlar), Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı), Başevo
(Hallar), Mleçino (Sütkesiği) köyleri sakinleri, Türkiye
ve Belçika’dan gelen göçmenlerimizin de katılımlarıyla
800’den fazla Müslüman Türk geleneksel sağlık ve
bereket mevlidine katıldı. Kuran’ı Kerim okundu kişiler
hasret giderdi. Dini merasim D. Prahovo köyü yakınındaki eski medresenin yanında yapıp, muhtarlık ve
Cami Encümenliği tarafından düzenlendi.
Yerel aşçı ustaları Şaban Hüseyin ve Kasım
Feyzullah’n büyük bir ustalıkla dana etiyle hazırladıkları 18 kazan lezzetli keşkek, dibekte dövüldü ve afiyetle
yenildi Mevlide katılamayanlara da yakınları tarafından
gönderildi. Dostluğu, komşuluğu, akrabalar arası ilişkileri pekiştiren, hasrete son verip Peygamber Efendimizin yaşamının bir kez daha dinlendiği ve Kuran’ı
Kerim’in okunduğu buluşma için yapılan harcamalar
köyünden Türkiye, İzmir’e göç eden iş adamı Şevket
Güler tarafından karşılandı.

Bogatino (Çorbacılar) Mevlidine
400’den fazla kişi toplandı
Ardino’nun (Eğridere) Bogatino (Çorbacılar) ile etraf
köylerden, Türkiye, Belçika, Hollanda, Fransa ve
İspanya’da yaşayan göçmenlerle birlikte 400’den fazla
kişi yerli camide yapılan Geleneksel Sağlık ve Bereket
Mevlidine katıldı. Başlarında yakın çevre Brezen
(Hallaçdere) köyü doğumlu Haskovo İli Eski Bölge
Müftüsü Faik Hacı Murat olmak üzere din adamları
Müslümanların kutsal kitabı Kuran’ı Kerimden ayetler
okudular.
Yerli usta aşçı Emin Salih Hoca dana etiyle yapılan
5 kazan pilav hazırladı. Pilav, mevlide gelenlere
dağıtıldıktan sonra, Mevlide katılamayanlara gönderildi.
Mevlitte kullanılan kurbanlıklar uzun yıllardır Türkiye’de
yaşayan Mesut Öztürk tarafından sağlandı. Kendisi,
1971 yılında Bursa’ya göç edip geleneksel mevlidin
ana destekleyicilerinden biridir.
Gazetemize konuşan köy muhtarı Özcan Mahmut:
“Mevlit için yapılan bağışlardan 1 500 levaya aşkın
para toplandı. Mali destekte bulunan herkese teşekkür
ederim” dedi.
Mevlide Ardino Belediye Başkan Yardımcısı ve HÖH
Belediye Teşkilatı Başkanı İzzet Şaban ile Belediye
Meclisi Başkanı Sezgin Bayram da katıldılar. Halkla
sohbet edip yer sofrasında hep beraber etli pilav
yediler.
Mevlit yerel halkın ve göçmenlerin mali desteğiyle
gerçekleştirildi.
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Bursa’dan gelen Ramazan Hocaları Kırcaali bölgesinde hizmet veriyor
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet Kırcaali Haber gazetesi için
Ramazan ayı boyunca
Kırcaali ve bölgesinde hizmet etmek üzere
Bursa’dan gelen Abdurrahim İnal ve İsmail
Üstün Hocaları misafir
etmekten memnun olduklarını söyledi. Her iki
hocanın bölge halkıyla
kaynaşmak amacıyla
çeşitli noktalarda iftar
yemeklerine katıldıkları,
camilerde sohbetlerde
bulunup, teravih namazlarını orada eda ettikleri
anlaşıldı.
Mudanya’da cami imamı olan Abdurrahim İnal
Hoca, “Bulgaristan’a geleli kısa zaman içerisinde
gerçekten burada büyük
bir hizmete ihtiyaç olduğunu gördük. Burada dini
yönden yetişmiş, kendini

yetiştirmiş insanlara ihtiyaç var. Bizler bu görevlere talip olduk. İnşallah,
buradaki Müslüman kardeş ve soydaşlarımızın

yardımıyla başta kendi
adımıza Ramazan’ı en
güzel bir şekilde geçireceğiz. İlk geldiğim günlerde burada olacağımız

sürenin hayatımız boyunca unutamayacağımız güzel bir Ramazan-ı
Şerif olacağını öğrendim.
Hem kendi adımıza, hem

Kırcaali Merkez Camiide
Ramazan coşkusu
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Merkez
Camisi’nde Ramazan
ayının ilk gününden itibaren cemaate iftar yemeği
veriliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İftar sofrası yerli iş adamları ve
bazı siyasetçilerin maddi
desteğiyle kuruluyor.
Konuyla ilgili Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, “Bir ay boyunca
Kırcaali’mizde, Ramazan çadırında Ramazan
coşkusuyla her akşam
iş adamlarımızın katkılarıyla iftar yemekleri verilmekte. İlk iftar yemeğini
Cami Encümenliği Başkanı Hacı Abdullah Şevki
başlattı. Sırasıyla listemizi oluşturuyoruz. Camide
iftar vermek isteyen kardeşlerimiz Müftülüğümüze müracaat ederekten
listemize dahil olabilirler”
dedi.
İftar yemeği verenlerin
henüz tamamlanmamış
listesinde Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis’in, Ardastroy ve Ekip
Holding şirketlerinin yazılı
olduğu belli oldu. Ayrıca
Karaman, Meatsa şirketlerinin ve Kırcaali Haber
gazetesi sahibi Müzekki
Ahmet’in de bu listede
yer aldıkları anlaşıldı.
Beyhan Mehmet, her yıl

Ramazan’da Kırcaali’de
İstanbul-Bayrampaşa ve
Bursa-Osmangazi Belediyelerinin de iftar verdiklerini hatırlattı. Müftü,
Kırcaali’de Zlaten (Altın)
Döner adında üç döner
yeri sahibi olan İzmirli iş
adamı Mesut Bekman’ın
Ramazan dışında da her
cuma akşamı cami cemaatine akşam yemeği
bağışladığını açıkladı.
Kırcaali dışında

ramında bulunulduğunu
belirtti.
Bölge Müftüsü, “Peygamber Efendimiz iftar
yemeğinin verilmesini
teşvik ediyor. Kim ki oruçlu birine iftar yemeği ikram ederse, oruç tutanın
sevabından eksik olmadan sevaba nail olur. Biz
bir ay boyunca 30 gün
oruç tutabiliyoruz ama bir
manada burada akşamları 80 kişiye iftar veren

için camiye geldiğini, Ramazan ayında ise sürekli
camide olacağını paylaştı.
Geçen yıl Ramazan
ayında ağır hasta olduğu
için yerli yerince ibadetlerini yerine getiremediğini
ifade etti. 42 yıl elektrikçilik yapan Rafet Mehmet,
“İftar yemeğinden çok
memnunum, verenlere
teşekkür etmek istiyorum.
Allah kısmet nasip ettiyse

Cebel’de (Şeyh cuma)
ve Momçilgrat (Mestanlı)
kentlerinde de iftar çadırları oldğunu söyledi.
Aynı zamanda bölgedeki
birçok köy camisinde de
genelde iftar yemeği ik-

iş adamları amel defterine bir o kadar daha ilave
ediyorlar” diye kaydetti.
Kırcaali’nin merkez kısmında yaşayan 66 yaşındaki Rafet Mehmet,
genelde cuma namazları

Ramazan boyunca iftarımızı burada yapacağız.
Ayrıca Türkiye’den gelen
hocalardan da çok memnunuz. Çok güzel vaizler
veriyorlar. Allah razı olsun!” diye konuştu.

de Bulgaristan çerçevesinde yaşayan soydaşlarımız adına inşallah,
güzel bir Ramazan geçireceğimizi umuyorum”
diye ifade etti.
Bursa İl Müftülüğü Din
Hizmetleri Ve Eğitim
Şube Müdürü İsmail
Üstün da duygu ve düşüncelerini şöyle dile
getirdi: “Ben her şeyden
önce Kırcaali’ye gelmekten, buradaki Müslüman kardeşlerimizin
arasında bulunmaktan
büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız
Türkiye’den 179 ülkeye
Ramazan görevlisi gönderdi.
Bulgaristan’a da ayrı
ayrı bölgelere ayrılarak
toplam 25 din görevlisi
geldik. Ramazan boyunca biz, iftarlarda,
vaaz sohbetlerinde burada kardeşlerimizle
birlikte olacağız, inşallah. Ben daha önceden
Almanya’da 6 yıl görevde
bulundum. Önümüzdeki
yıllarda tekrar yurt dışında görev yapmayı kazandım ama Avrupa’da kalmam itibariyle de buraya
gelmek benim için gerçekten ayrı bir heyecan
oldu. Benim için ha Türkiye, ha Kırcaali, değişen
hiçbir şey yok. Onun için
burada kardeşlerimize
hayırlı hizmetler veririz,
inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri
Doç. Dr. Fikret Karaman

da sağ olsun hocamız
bizi buraya yönlendirdi.
Kendileri bazı aileleri de
ziyaret etmemizi tavsiye
etti. İnşallah, müftümüzün yardımıyla bunu da
yapmış olacağız. Biz burada Kuran hizmeti, cami
hizmeti, vaaz hizmeti, yapılacak ne hizmet varsa
yerine getirmeye hazırız.
Cenabı Hak utandırmasın. Ben burada sayın
müftümüze, buradaki
din görevlisi arkadaşlarımıza, bütün imam arkadaşlarıma, camilerde
bu hizmeti omuzlayan
dernek başkanlarımıza ve herkese teşekkür
ediyorum. Cenabı Hak
hayırlı Ramazanlar nasip
etsin! İnşallah hepimize
Ramazan-Şerif mübarek
olsun!”.
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, “Yarın Allah
kısmet nasip ederse, ilk
on günü rahmet, orta
on günü mağfiret, son
on günü de Cehennem
azabından azat etme
özelliğini taşıyan Ramazan ayını idrak ediyoruz.
Bu doğrultuda da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla
her yıl olduğu gibi bu yıl
da bizlere hizmet vermek üzere bölgemizde
ve Bulgaristan’ın genelinde Ramazan’ı coşkulu geçirmek adına katkı
sağlayan Ramazan hocalarımıza Kırcaali Haber gazetesi aracılığıyla
teşekkür ediyoruz” dedi.

İftar yemeğinden sonra
camide Türkiye’den gelen hocalardan Bursa İl
Müftülüğü Din Hizmetleri
ve Eğitim Şube Müdürü
İsmail Üstün vaiz veriyor.
İsmail Üstün, Kırcaalilerle bulunduğu sohbetlerde
orucun önemine değiniyor. Aile büyüklerinin çocuklarının camiye gelmeleri için çaba göstermelerini tavsiye ediyor.
İlk kılınan teravih namazının aksine Bursalı
vaizin bulunduğu günlerde kadın, erkek, çocuk
olmak üzere çok sayıda
kişi katılıyor. Bazı günlerde yatsı ve vitir namazlarıyla birlikte toplam 33
rekatlı namazı Bursa’dan
gelen Mudanya’da imamlık yapan Abdürrahim İnal
kıldırıyor. Ancak bu iki
dün görevlisi Ramazan
Ayı boyunca Kırcaali’nin
farklı köylerinde görev
yapacaklar.

Bununla ilgili Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, “Kırcaali bölgesinde
yaklaşık 200 camimizde
teravih namazı kılınıyor.
Teravih namazı Peygamber Efendimizin bu ay
içerisinde kıldığı sünnet
bir namazdır. Hz. Ömer
döneminde derli toplu
cemaatle kılınan bir namaz haline dönüşmüştür.
Çünkü Peygamber Efendimiz bir akşam kıldırınca cemaatin ikinci akşam
çoğaldığını görmüş.
Müslümanların üzerine
vacip olur düşüncesiyle
Peygamber Efendimiz
teravih namazını daha
sonrası evde kılmayı tercih etmiş. Ama Hz. Ömer,
halifeliği döneminde bu
namazı tekrar 20 rekat
olarak cemaate kıldırmıştır” diye bilgi verdi. Tüm
Oruç tutanlara da hayırlı
Ramazanlar diledi.

Resmiye Mümün
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AK raporu Bulgaristan'ın Schengen hayalini erteledi
Avrupa Birliği üyeliğine 2007’de geçen
Bulgaristan ile ilgili Avrupa Komisyonu’nun
hazırladığı son gözetim
raporu, ülkeyi yeniden
hayal kırıklığına uğrattı.
Şengen sahasına “giriş
vizesi” olarak beklenen
raporun ülkenin bir kez
daha Şengen hayalini
er telemesine neden
oldu.
Çarşamba günü resmen açıklanacak raporun son taslağını bir
gün önce yayınlayan
Trud gazetesi, önemli eleştirilere yer verdi.
Ülkenin AB üyeliğinin
son 5 yıllık dönemini
kapsayan rapora göre,
Bulgaristan’daki ilerleme “ihmal edilebilecek
derecede düşük” olarak

nitelendirildi.
Bulgaristan’ın en büyük sorunu olan örgütlü suçlarla mücadeleye
işaret edilirken, raporda insan kaçakçılığı ve
kredi kart dolandırıcılığı
yapan Bulgar suç şebekelerinin 15 AB ülkesinde geniş olarak faaliyet
gösterdikleri vurgulandı.
Bulgaristan’daki örgütlü suç eylemlerine özel
yer ayrılan raporda şu
görüşlere yer verildi:
“Suç şebekeleri Bulgaristan ekonomisi üzerine benzeri zor bulunabilecek etki yapmaktadır. (Nüfusu 7,34 milyon
olan) ülkedeki başlıca
12 suç örgütün yıllık cirosu 1,8 milyar avroya
ulaşıyor. Rekabeti ve

yabancı yatırımları sınırlandıran bu durum,
siyasi süreçleri ve devlet kurumların üzerine
etki yaratan bir platform

oluşturuyor.”
Yargı sistemi raporda,
“Gözaltılar bol, mahkeme davaları az” şeklinde eleştirilirken, yapılan

sına yalıtım malzemesi
döşenecek, aydınlatma
düzeneği kısmen yenilenecektir.
Hastanenin üç katlı bi-

nası 1962 yılında inşa
edilmiştir. Proje, finanse
edilmek üzere Ulusal
Çevre Fonu tarafından
onaylanmıştır. Proje
toplam 801 608,22 leva
tutarındadır.
Projenin yüzde 85’i 681 366,99 leva hibe
yardımı olup belediyenin
kendi katkı payı ise yüzde 15 yani 120 241,23
levadır. Proje kapsamındaki inşaat-montaj çalışmalarının icra edilmesi
üzere inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir. Projenin 10 ay süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Kırcaali Haber

Momçilgrad hastanesine enerji tasarrufu projesi onaylandı

Momçilgrat (Mestanlı)
Belediye Başkanı Akif
Akif, “Dr. Sergey Rostovtsef Çok Yönlü Tedavi
Hastanesinde Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi”
projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşme
imzaladı. Proje kapsamında sağlık kurumunun
çatısına güneş ısı masaları konulacaktır. Ana binanın ahşap doğramaları
PVC çift cam ile değiştirilecek, dış duvarlara ısı
yalıtımı konulacaktır. İç
ısıtma sistemi ve kazan
dairesinin yeniden yapılandırılması, ısıtma boru
şebekesi, dökme demir

peteklerin alüminyum
peteklerle yenilenmesi,
yeni kazanların takılmasını öngörülmektedir.
Ayrıca hastanenin çatı-

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Ardino’yu ziyaret etti
1. sayfadan devam
şına ceviz ağacından
yapılmış özel bir oyma
resim armağan etti.
Resimdeki simgeler birliğin ve bereketin gücünü işaret ediyor. Konuk
başkan Op.Dr. Altınok
Öz Resmi Murat’a Kütahya porselen kahve
takımı ve Belediyenin
gelişiminde çok önemli ve anlamlı projelere
imza atması için özel
bir kurşun kalem hediye etti.
Ardino’yu iki günlük
ziyareti sırasında konuklar bölgedeki Rodoplarda en güzel yerlerden biri olan Şeytan

Köprüyü, Kuzgun Kayalıklarını, Soğukdolap

(Hladilnika) mağarasını
ve başka turistik yerleri

ziyaret etti.
Güner ŞÜKRÜ

operasyonlar hakkında
şu ifadelere yer verildi:
“GERB partisinin yönetimi sırasında ses getiren polis operasyonların çok olduğu, örgütlü
suç sisteminin sallandığı, fuhuş sektörü, insan
trafiği ve kalpazanlık
girişimlerinin sınırlandırıldı gözlemleniyor.”
Olumsuz belirlemeler

Son derece eleştirel bir
üslup izleyen raporda,
Bulgaristan’ın sorunları
şöyle ifade ediliyor:
-Bulgaristan 2012 yılı
sonrası, örgütlü suçlarla
mücadele alanında kurumsal ve adalet çerçevesinin oluşturulmasına
büyük çaba gösterirken,
bundan alınan sonuçlar
maalesef sınırlı görünüyor.
-Polis soruşturmaların
sayısı üç kat artırılarak, 2011 yılında 6 bine
ulaşmış durumda, ancak elde edilen sonuçlar ikna edici değil.
-Tetikçi tarafından işlenen cinayetlere karşı
soruşturmaların başarısı düşük.
- Mevzuat sorunları, kamuoyunda yankı
uyandıran büyük suç
davalara bakan Özel
Ceza Mahkeme ve savcılığın etkin çalışmalarını engelliyor.
-Önemli davalarda kilit
tanıkları koruma programı sonuç vermiyor.
-Üst düzey devlet bürokratlarının mal varlığı
üzerinde etkin kontrol
yok.
-Sistem sorunu.
Bulgaristan’da hüküm
giyen Plamen Galef ve
Angel Hristof adlı iki yer

altı örgütü liderin adaletten kaçmaları, raporda “adaletin uygulamasında sistem sorunu”
olarak nitelendiriliyor.
Raporda konuya ilişkin
olarak, “Sistemde bu
büyük fiyaskoya neden
olan bu olayda nedenlerinin tespiti ve onların
ortadan kaldırılması için
gerekli siyasi ısrarın olmadığı gözlemlenir” görüşüne yer verildi.
AK, örgütlü suçlara
karşı açılan davaların
sayısının az olmasına
karşın son bir yılda bu
nitelikteki 4 davanın tüm
sanıklarının “suçsuz bulunduğuna “ dikkati çekiyor.
K o m i s y o n ,
Bulgaristan’daki adalet sistemi ve örgütlü
suçlarla mücadele alanındaki en belirgin sorunları tanımlayan istatistiklere de yer veriyor.
Verilere göre, 2006 sonrası tetikçilerin işlediği
33 cinayetten sadece
4’ü mahkemeye kadar
ulaşabilmiş durumda.
Aynı dönemde AK’nın
“önemli” olarak nitelendirdiği 77 mafya davasının sadece 16’sında
sanıklar hüküm giymiş
durumda.
Kamuoyunda büyük
yankı uyandıran örgütlü
suç şebekelerine karşı
bakılan 10 davada ise
tüm sanıklar tamamen
suçsuz bulundu.
Brüksel, yıllardır adalet
ve iç güvenlik alanındaki
sorunlarını çözemeyen
Bulgaristan’ı tekrar uyarırken, sorunların olası
çözümü polis, savcılık
ve mahkemelerin çalışmalarının ıslahında bulunabileceğini önemle
vurguluyor.
Bulgaristan medyası
Çarşamba günü resmen açıklanacak rapor ile ilgili Başbakan
Boyko Borisof, İçişleri
Bakanı Tsvetan Tsvetanof ve Adalet Bakanı
Diyana Kovaçeva’nın
yorumlarının merakla
beklendiklerini vurguladı. Raporda ifade edilen sorunlardan dolayı
Bulgaristan’ın en az bir
yıl daha Brüksel’in özel
gözetiminde kalacağı
tahmin ediliyor.
Kırcaali Haber
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Sofya’daki Banya Başı Camii Onarılıyor
Başkent Sofya’daki tek
cami Kadı Seyfullah Efendi
Camisi’nde (Banya Başı Camisi) onarılma çalışmalarına
başlandı. Camide daha önce
de küçük çaplı onarımlar yapılmıştı. Yeni çalışmada mabedin temellerine inilecek.

Ayrıca cami kubbesindeki
kurşunların değiştirilmesi ve
dış cephenin onarımı ve boyama işlemleri için de iskele
kuruldu.
Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Murat Pingof, Türkiye
ile Bulgaristan Kültür Bakanlığı arasında kültür anıtlarını
korumayı amaçlayan işbirliği
protokolü sayesinde caminin
tamamen onarılacağını kaydetti.
Zamanla cami kubbesinde-

ki ufak hasarların, mabedin
hemen dibinden geçen yeraltı treni çalışmaları sonrası arttığını söyleyen Pingov,
Mayıs ayındaki depremden
sonra yapıdaki çatlakların
büyüdüğünü ifade etti.
Bu sebeple belediyeye

ilave olarak bir onarım projesi sunulduğunu kaydeden
Başmüftü yardımcısı, “Yapılan inceleme sonrası temellerde de sorunların var
olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden temelleri kapsayan ilave
bir proje hazırlandı. Binanın
sağlamlaştırması adına yapılacak çalışmalar için şu
anda gerekli devlet dairelerden izinler bekleniyor.” diye
konuştu.
İki ülke kültür bakanlığının

devreye girmesiyle onarımın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına
(TİKA) verildiğini aktaran
Pingof, TİKA’nın projeyi ihaleye sunduğunu ve kazanan
şirketin de işe başladığını
belirtti. Şu andaki çalışma-

ceğini tam olarak kestirmek
zor olduğunu belirten Pingof,
fiziki işlemlerin hızla yapıldığını fakat bürokratik işlemlerin onarım çalışmalarının süresinde belirleyici olacağını
dile getirdi.
Caminin son temel onarımı
1920’li yıllarda Türkiye Büyükelçisi Fethi Bey tarafından finanse edilerek yapıldı.
Depremlerden çatlamış olan
mermer minber o zaman
değiştirildi. Mimar Sinan ta-

rafından 1566 yılında inşa
edilen cami, cuma günleri
700, bayramlarda ise bin
civarında cemaat topluyor.
Mabet, 2007’de Türkiye’den
getirilen Kütahya çinileriyle
donatıldı ve ayı yıl cami içine
kürsü yapıldı. Hemen yanında 16 yüzyılda inşa edilen
hamamın kalıntıları bulunan
camiye bu sebeple Banya
Başı Cami de deniliyor.
Kırcaali Haber

ların asıl onarım için bir ön
hazırlık olduğunu ifade eden
Murat Pingof, Türkiye’den
uzman ustaların gelmesini
beklediklerini kaydetti.
Caminin Sofya’da tek olduğundan dolayı geçici olarak
kapatma gibi bir lükse sahip
olunmadığının altını çizen
yetkili, camide ibadet ve çalışmaların aynı anda yapılması için altyapı oluşturulduğunu ifade etti.
Onarımın ne kadar süre-

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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