Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Servetimizin, bereket ve güven kaynağı
Muhterem Din Kardeşlerim!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, ihtiva ettiği güzelliklerle
(Oruç, mukabele, teravih ve zekat) bizlere yeniden bilinçli bir
muhasebe kazandırdı. Bir damla suyun, zümrütlerden değerli
olduğunu idrak ettik! Allah’ın rızası adına, koyduğu ölçülere
riayet ettik, ramazan dışında helal dairede yemenin içmenin
mubah olduğunu, ramazanda bu helalin harama dönüştüğünü
müşahede ettik...
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Coşkun Sabah Kırcaalilileri Coşturdu
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi 3000 kişiye iftar yemeği verdi
Belediyesi’nin “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganı altında 2005 yılından
beri yürüttüğü Bereket
Konvoyu projesi çerçevesinde “Balkanlar’da
Ramazan” programı

Resmiye MÜMÜN
Ramazan ayının 28’inci
gününde İstanbul Bayrampaşa Belediyesi
beşinci kez Kırcaali’de
gerek Müslümanların,
gerek Hıristiyanların
katıldığı yaklaşık 3000
kişiye iftar yemeği verdi.
Daha sonra ünlü Türk
şarkıcı Coşkun Sabah’ın
konseriyle devam eden
program yaklaşık 5000
Kırcaaliliyi “Drujba” stadı
önünde bir araya topladı.
Akşamın geç saatlerine
kadar süren konserde
sevilen sanatçı, gençlerin yoğun sevgisine
ve tezahürlerine tabi
tutuldu. Hep bir ağızdan

esnasında artık ikinci yıl
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği ile ortaklaşa organize edildi.
Misafirleri Ömer Lütfi
Kültür Derneği’nin Kır-
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Devamı
4’de
Müh. Hasan
Azis

Kırcaali Belediye
Başkanı

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община
Кърджали

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.
okunan parçalarıyla Kırcaalili hayranlarıyla ilk

defa buluşan Coşkun
Sabah unutulmaz anlar

yaşattı.
Etkinlik, Bayrampaşa

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
Muhterem Din Kardeşlerim!
Bütün güzellikleri ihtiva eden, İhya ettiğimiz on bir ayın Sultanı
Ramazan-ı Şerif ayını
uğurlamanın hüznünü,
beraberinde de idrak
etmek ve ağırlamak
üzere olduğumuz Bayramın neşe ve sevincini

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

yaşıyoruz!
Kardeşlerim!
R a m a z a n ay ı n d a
edindiğimiz güzel ahlak ve alışkanlıklarımızı
muhafaza etmeye çalışalım! Bizimle tartışmak isteyen birine ben
oruçluyum, münakaşaya giremem diye cevap

Devamı 6’da

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

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.kardjali.bg

HÖH

Kırcaali İl ve İlçe
Teşkilatı
Общински и Областен Съвет на ДПСКърджали

Mubarek Ramazan Bayramınızı tebrik
eder hayırlara vesile olmasını dileriz.
ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.dps.bg
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Servetimizin, bereket ve güven kaynağı
Cimrilik ve bencilliği, paylaşma ve cömertliğe dönüştüren formül: Zekat

Beyhan MEHMET
Muhterem Din Kardeşlerim!		
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, ihtiva ettiği
güzelliklerle (Oruç, mukabele, teravih ve zekat)
bizlere yeniden bilinçli bir
muhasebe kazandırdı.
Bir damla suyun, zümrütlerden değerli olduğunu
idrak ettik! Allah’ın rızası
adına, koyduğu ölçülere riayet ettik, Ramazan
dışında helal dairede yemenin içmenin mubah olduğunu, Ramazanda bu
helalin harama dönüştüğünü müşahede ettik.
Orucun hikmetlerinden
bir ikisini zikretmemiz
gerekirse:
1.İnsan tabiat itibarıyla
fevri davranır (âni) – oruç
bize temkinli ve dikkatli
davranmayı, nefsimizi
kontrol etmeyi kazandırır.
2. Sıhhat ve afiyet vesilesidir- Peygamberimiz
(s.a.s) “Oruç tutun sıhhat bulasınız” buyuruyor,
modern dünyada da diyet
tavsiye ediliyor- oruç bir
yönüyle midenin dinlendirilmesini ve temizlenmesini sağlar, diyetle kıyaslanmayacak derecede
daha faydalıdır- sıhhat
temininde.
3.Melekleşme ve erdeme ulaşmak – meleklerde
cinsiyet yoktur, yemezler
içmezler- müminler adeta

onlar gibi nefislerini arındırırlar, ruhlarını cilalandırırlar.
4. Mükâfatı sonsuz olan
sabrı kazandırır!
5. Fakir ve yoksulun
durumunu idrak ettirir ve
böylelikle daha duyarlı
hale getirir Müslümanları.
İşte zekât! Bencilliği ve
cimriliği, cömertliğe ve
paylaşmaya dönüştüren
formül! Ben merkezli egolu yaşamdan, Allah adına
sevgi dolu paylaşımcı,
biz merkezli yaşamın sırrı, manevi arınmanın ve
daha büyük bereketlere
gark olmanın ve “amel-i
salih” ölçüsünü idrak etmenin membaı Zekât .
Zenginlerin fakirlere
uzattıkları yardım eli!.
Mevlam “Zenginlerin
mallarında, fakirlerin
hakları vardır” buyuruyor. Zekatın namazla birlikte Kur’an-ı Kerim’de 36
ayette zikredilmesinden,
toplumsal önemini anlıyoruz. Sözlükte artma,
çoğalma, temizlik ve bereket anlamlarında kullanılan zekat, dini bir terim
olarak“ varlıklı Müslümanların, temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap
miktarına sahip olmaları,
malın veya bütçesinin
artma özelliğiyle beraber
üzerinden bir yıl geçmiş
olmasıyla, zekat bu özellikleri taşıyan Müslümanlara farzdır”.
Zekat, İslam’ın beş
temel esasından biridir. Hicretin 2. Yılında
Medine-i Münevvere’de
farz kılınmıştır.
Başmüf tülüğümüze
bağlı fetva komisyonu,
nisap miktarını bu sene
5400 leva olarak belirledi. Buna göre, bir Müslüman, temel ihtiyaçları dı-

şında (evi, beyaz eşyası,
arabası, vs. ihtiyaçlar),
5400 levadan fazla bir
bütçeye sahipse, 40/1
zekat olarak verir. Tabii
borçları varsa onları da
göz önünde bulundurarak
işlem yapar, bütçesinden,

buyuruyor. Kişinin vefat
etmesiyle geride kalan
malı mülkü miras olarak
dağıtılıyor!
Değerli dostlar
Zekatı veren müminlerin
özelliklerini yukarıda izah
etmeye çalıştık.

lında malımızın bir çoğalmasını (mevlam bire karşılık olarak en az on vereceğini vaad ediyor), iki
de sigortalanmasını sağlıyoruz. “ Yeryüzüne her
gün iki melek iner, malın
zekatını veren, hayır işle-

borçları çıkarır ve böylelikle zekat hesaplamasını
yapar.
“Bizim ibadetimiz, haccımız ve orucumuz, yaşamımız ve ölümümüz
alemlerin rabbi Allah
içindir”. O bizi yaratan
varlığından haberdar
eden, bütün nimetleri
lütfeden, en güzel isimlerin sahibi olan Yüce
Allah’tır! Elimizdeki mallarımız ve dünyalıklarımız da O’nundur, lütfudur
Allah’ın biz kullarına. Biz
elimizdeki emanet malın bekçileriyiz! Nitekim
Peygamber efendimiz
(s.a.s) “Malınız: yediğiniz, giydiğiniz ve yaptığınız hayırlardan ibarettir”

Merak edilen diğer mevzuu “Kimlere zekat verilir”
konusudur.
Yüce Allah Tövbe suresi
ayet 60’ta bu konuyla alakalı bizlere bilgi sunar.
“Allah’tan bir farz olarak Zekat- yalnızca fakirlere, düşkünlere, (zekat)
işinde görevli olanlara,
kalpleri ısındırılacaklara,
kölelere, borçlulara, Allah
yolunda olanlara (tebliğide bulunanlara) ve yolda
kalmışlara verilir. Allah
bilendir, hüküm ve hikmet
sahibidir”.
Dolayısıyla ayetten sekiz sınıf insana zekat verileceğini öğreniyoruz:
Fakirlere, düşkünlere,
borçlulara, yolda kalmış
olanlara, Allah yolunda tebliğide bulunan ve
eğitim alan Kur’an talebelerine, kalpleri İslam’a
ısındırılacak olanlara ve
köleleri özgürlüklerine kavuşturmak üzere verilir.
Ramazan ayının son
haftası İslam eğitimine
destek mahiyetinde, yardım haftasıdır. Başmüftülüğümüzün organize ettiği bu yardım çağırısına
bütün mümin kardeşlerimiz katılır, ve hizmetlerin
daha güzel yürütülmesi
adına zekatlarından- sadakalarına bu kampanyaya yardımcı olurlar.
Mevlam yaptığımız ve
yapacağımız bütün hayırlarımızı kabul buyursun.
Zekatımızı vererek, as-

yenlerle ilgili Yüce Allah’a
“ Allah’ım bu kişinin malını bereketlendir ve arttır
diye dua ederler”. Cimri
davranan ve malının zekatını vermeyenlerle ilgili
ise, melek Yüce Allah’a
“ Bu kişinin malını telef
et- bereketsizleştir” diye
beddua eder.
Evet gıpta edilen ve
övülen iki özellikten biri “
Mal sahibi bir kişinin infak etmesidir ( Allah adına zekat, sadaka ve fitre
vermesidir – mali ibadetleri yerine getirmesidir).
Malının zekatını vermeyenler ise “ Salebe”
konumuna yuvar lan mış kişilerdir. Hassas
bir mümin olan Salebe
bir gün Peygamberimize (s.a.s) geldi ve zenginlik istedi, bu yönde
peygamberimizden(s.a.s)
dua istedi. Efendimiz
(s.a.s) hazmedemeyeceğini, zenginlik konumunu
kaldıramayacağını söylese de Salebe’nin ısrarı
üzerine Efendimiz (s.a.s)
dua ettiler. Ve derken Medine sokakları Salebe’nin
sürüleriyle doldu taştı.
Beş vakit namazını camide kılan bu zat derken
Cuma’dan cumaya gelmeye başladılar. Zekat
ayetleri nazil olduğunda
zekat vermek istemdiler,
“Malıma göz mü diktiniz,
alın teriyle helal yolla
kazandım, çalışın sizin
de olsun” diyerek zekat

memurlarını dışladılar.
Örnek bir kişilik sahibi
iken Salebe “Malın fitne”
oluşunu idrak edemediler, arınamadılar, cimri,
bencil ve Allah’ın ermine itaatsiz olarak tarih
sayfalarına kaydedildiler.
Allah ve Resülüne (s.a.s)
asi olanların acı akıbeti
sonsuz cehennemdir!
Malın artmasını, bereketlenmesini ve güvende
olmasını isteyen, mali
ibadet yoluyla Allah’ın
rızasını kazanmayı arzulayanlara işte fırsat Zekat! Şükrün yolu zekattan geçer, sen bahşettin
Allah’ım, ben ise senin
bahşettiğinden 40/1 veriyorum. Çünkü bende
senin rızana muhtacım,
hikmet ve rahmetinin fakiriyim. Sen şükredenlere
yönelik, “Eğer şükrederseniz, size olan nimetimi
arttırırım” buyuruyorsun.
Kardeşlerim!
Bugün nice insanlar
hayvan sever geçiniyor,
onlara özel yiyecekler alıyorlar, oysa aynı zamanda hatırladıkça vicdanımızı sızlatan bugün halâ
Afrika kıtası susuzlukla
boğuşuyor olması. İslam
hukuku açısından zengin
sayılanlar duyarlı davransalar bu olumsuzluk yok
olup bitecektir!
Fitre sıhhatte ve afiyette olduğumuzdan dolayı,
Allah adına ihtiyaç sahibi
birine verilir, bedeli kişi
başı 4 levadır. Hayvanlara fitre verilmez. 40
koyun veya keçisi olan, 1
adet zekat verir. 30 ineği
olan kişi ise bir buzağı
zekat verir.
Değerli Kardeşlerim!
Bu makalemizde ana
hatlarıyla Zekat konusunu ele almaya çalıştım,
umarım faydalı olmuştur.
Mevlam çok zekat vermeyi nasip etsin (yani
çok bereket bahşetsin ki,
bol bol zekat verelim).
Bu duygu ve düşüncelerle Mevlam: “Bizleri
fakir isek - sabreden fakir, zengin isek şükreden
zengin eylesin. Ancak
en önemlisi, bizlere helal
lokma ve ahlaklı çocuklar
bahşetsin, ilmimizi arttırsın, ahlakımızı güzel eylesin dualarıyla, kalplerin
sahibi Yüce Allah’a emanet olun.
Beyhan MEHMET
Kırcaali Müftüsü
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Açık havada bayram namazı!
Burgaz şehrinde yaşayan yaklaşık 10 000
Müslümanın son birkaç
yıldır karşılaştığı cami ve
minare sorunu geçmişte
uygulanan baskı yöntemlerini anımsatmaktadır.
Bazı siyasetçiler ve siyasi
partilerin bu konuda düşmanlık ve nefret içeren
duyguları Bulgaristan vatandaşı olan Müslümanların kutsal dini inancına
karşı bir saldırı ve hakarettir. Bu gelişmelerin
Bulgaristan’da en güzel
yaşanabilen şehri seçilen Burgaz’da olması son
derece üzücüdür. Söz
konusu minarenin belediye tarafından onaylanmış
teknik projede mevcut olmasına rağmen, inşaat
hukukunda kanunsuz sayılmıştır. Minare camiye
bağlı bir yapı olmasına
rağmen, müftülük yapımı ile ilgili belediyeye bir
kaç defa müracaat etmiş,
fakat hiç bir talepleri ka-

bul edilmemiştir. Yaklaşık
4 senedir devam eden
bu olay yerli Müslüman
halkını çileden çıkarmıştır. Bardağı taşıran son
damla ise bir kısım inşaatı yapılmış minarenin
yıkım kararı olmuştur. Bu

yapılan haksızlıkları kınamak, seslerini duyurmak
için ve başka bir caminin
bulunmaması sebebiyle
Burgaz Müslümanları
Bölge müftülüğünün yazılı onayını alarak Ramazan Bayram namazı-

Başkonsolos Şener Cebeci
Çepintsi’de iftar yemeğine katıldı
Orta Rodoplar’ın Rudozem Belediyesine
bağılı Çepintsi (Çangırdere) köyünde 10
Ağustos akşamı, 500
kişinin katılımıyla iftar
yemeği düzenlendi.
Çepintsi merkez cami
encümenliği tarafından düzenlenen iftar
yemeğine T.C. Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci, Smolyan
Müftüsü Necmi Dıbov, Rudozem Belediye Başkanı Rumen
Pehlivanov, Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Der-

Türk katıldı.
Camide bulunan ve
tarihi değerleri büyük olan çok sayıda
kitap ve eski evrakların bulunduğu kütüp-

neği Başkanı Seyhan
Mehmet, TRKSAD
Başkanı M üzekki
Ahmet, Batı Trakya
İskeçe bölgesinden
çok sayıda Müslüman

haneyi ziyaret eden
Başkonsolos Cebeci,
Çepintsi’nin ismini
çok duyduğunu ancak
yerinde ziyaret etmesinden dolayı büyük

mutluluk duyduğunu
belirtti. Cami encümenliğinden merkez caminin hemen
yanında bulunan bir
arsaya yeni bir Türk
Kültür merkezi yapma
fikirlerinin olduğunu
belirttiler. Bu merkezde kütüphane yanı
sıra Türkçe ve Arapça kursların yapılması
amaçlanmaktadır.
İftar yemeği sonrası
Sayın Cebeci, Smolyan Müftüsü Necmi
Dıbov ve Rudozem
Belediye Başkanı
Rumen Pehlivanov
ile sohbet etti ve en
yakın zamanda kendilerini makamlarında
resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Kırcaali Haber

nı caminin yasaklanan
inşaat alanında yoğun bir
katılımla kılmışlardır.
Aydos (Aytos) Bölge
Müftüsü Selahattin Muharrem bizlere durumu:
“Dinler yasasının 12
maddesine göre Dini
yapılar mimari tasarıma
dikkat edilerek kendine özgü dini simgelere uygun ve mekansal
planlama yasası ile ilgili
yönetmeliklere uygun
olarak inşa edilir. Bu nedenle, bizler, Müslüman
Dini temsilcileri olarak
bu yasalara uygun hareket ettik ve 2007 yılında
cami ve minare projemiz
onaylandı ve belediye tarafından inşaat izni verildi. Cami inşaatımız 2009
Ocak ayında başlandı
aynı yıl Nisan ayında

belediye tarafından durduruldu. Bizden projenin
yenilenmesi istendi. Biz
gerekeni yaptık. Gözden
geçirilmiş ve yenilenmiş
bir proje sunmamıza
rağmen, bu gerçek idari
yetkililer tarafından göz
ardı edildi. Aynı zamanda, cami inşaatımıza 30
metre uzaklıkta bir kilise
inşa edilmektedir, fakat
orada her şeyin yasaya
uygun olduğundan, biz
şüphe ediyoruz! Bizleri,
Burgaz şehrinde yaşayan gayrı Müslümanlarla
aynı Avrupa değerlerini
paylaştığımızı hiç kimse
ikna edemez. Çünkü bu
olayda her yerde hoşgörülü olduğunu vurgulayan, diğer etnik gruplarla uyum içinde yaşadığımızı söyleyen belediye
ve diğer devlet kurumları bizim cami yapma
hakkımızı kısıtlamakta.
Oysa aynı zamanda etkin bir şekilde şehirdeki
kiliselere maddi yardım
yapmaktadır. Şu anda
Burgaz’da yaşayan yaklaşık on bin Müslümanın
ibadet edecek bir camisi
bile bulunmamaktadır.
Aynı zamanda bizim
eskiden şehir içinde üç
camimiz vardı bunlar
nerede kaldı, bunu da
sorgulamamız gerekiyor. Bunların tamamı o
dönem devlet tarafından
bilinçli olarak yıkılmıştır.
Bugün bir avuç Ermeni
vatandaşının ve diğer
azınlık dini grupların şe-

hir merkezinde ibadet
haneleri bulunmaktadır,
fakat iş Müslümanlara
gelince, camileri olamaz!
Bu durum, bizleri yönetenler açısından Avrupa ve dünya önünde bir
utançtır, demokrasi adına bir kara lekedir. Bir
kaç yıldır Burgaz Camisi
olayı ABD’nin yıllık raporunda da yansıtılıyor ve
şu ifade kullanılıyor: “Bir
süre önce Burgaz belediyesi cami yapımı için
arsa tahsis etti, fakat
daha sonra şehirde yükselen milliyetçi dalganın
sakinleşmesi için tek taraflı bu kararını iptal etti.
Aynı zamanda inşaatı
onaylanarak devam eden
bir cami inşaatını da belirsiz teknik nedenlerden
dolayı durdurmuştur.”
Bizler, bir an önce minaremizin yıkımı durdurulmasını ve camimizin
inşaatına izin verilmesini bekliyoruz. Yasalara
uygun olarak yapılan bu
minarenin yıkımı birçok
Burgaz ve Bulgaristan
vatandaşı, hatta yur t
dışındaki birçok insan
dikkatli bir şekilde izlemektedir. Ülkemizin ve
şehrimizin saygınlığının
daha fazla zarar görmemesi açısından Burgaz
belediyesini bir an önce
Müslümanların ihtiyacı
olan bu camiye kavuşmalarında yapıcı bir rol
oynamasını bekliyoruz”
diyerek gerçeği gözler
önüne serdi.

Dıjdovnitsa’da 1700 Yıl Öncesinde Kullanılan
İpek Üzerine Baskı Usulü Öğrenilecek

Te m m u z a y ı n ı n b a ş ı n d a
Farnasa’dan Balkanlar’a bir kamyon hareket etmiştir. Kamyonda,
1700 yıl önce Avrupa’ya ilk defa
gelen ipek ve kumaş üzerine el
baskı tekniklerini sergileyen atölye
bulunmakta. Eylül ayının sonuna
kadar kamyon eski ipek yolunda
bulunan 7 Balkan ülkesini ziyaret
edecek: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Sırbistan ve Karadağ. Projeyi hazırlayan iki genç ressamdır: Fransalı
Elza Lakote ve Slovakyalı Danka
Hoyçuşova. Ressamlar birkaç
yıldır eski Çin, Japonya, Mısır ve
Hindistan’da kullanılan ve günümüzde unutulmuş olup yerini tasarımcı serigrafiye bırakan ipek
ve kumaş üzerine baskı tekniklerini araştırıp yaygınlaştırıyor.
Fransa ve Balkan ülkelerinden

onlarca çocuk bir ay boyunca atölyede ipek giysi, tişört, çanta, kitap,
yaya geçitleri vb. üzerine kendi tasarımlarını gerçekleştirmeyi öğreniyor. Avrupa’ya gelen bu eski sanatın
yeniden kazandığı yaşamı hakkında
Kasım 2013 yılında kitap yayınlanacak, atölyede yapılan eserler ise
farklı Fransız galerilerinde sergilenecek. Proje Bulgaristan’da Varna
ve Kırcaali Dıjdovnitsa (Yağmurlar)
Sanat Evi olmak üzere Ağustos
ayında gerçekleştirilecek. Dıjdovnitsa, Kostino ve Kırcaali “Hristo Botev” Yabancı Diller Lisesi Fransızca
bölümünden öğrencilerden oluşan
16 kişilik ekip, Dıjdovnitsa’daki atölyede yer alacak. İpek gezici atölyesi birkaç Fransız Okulu, el sanatları
odaları, yayın evleri ve Paris “Montan-ler” Kütüphanesi desteği ile gerçekleştiriliyor.
KH
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Kırcaali İl Bilgi Merkezi’nin Bir Yıllık Çalışma Raporu
Kırcaali İl Bilgi Merkezi uzmanları 127 kişiye
danışmanlık yapmıştır.
Merkez’in Başkanı Dora
Hristova, idari görevlerde bulunan kimseler, sivil
toplum sektörü, iş adamları tarafından büyük ilgi
olduğunu belirtti. Sayın
Hristova, Kırcaali İl Bilgi
Merkezi /İBM/ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bütün ildeki belediye
başkanlarının desteğini
gördüklerini ifade etti.
Mayıs ve Haziran aylarında Kırcaali İBM,
bölgenin yedi belediyesinde bilgi görüşmeleri
düzenledi. Görüşmelere
ilgi büyüktü. Öngörülen 175 katılımcı sayısı, görüşmelerde 293’e
ulaşmıştır. Hristova’ya

göre, bu ilgi Avrupa
operasyonel programından büyük beklentiler sonrasında gelmiştir. Momçilgrad’dan
bir işadamı tarafından
“Bulgaristan Ekonomisinin Rekabet Gücü”
Operasyonel Programına sunulan ilk proje de
onay beklemektedir. En
sık sorulan sorular Köylerin gelişim Programı
ile ilgili olduğundan, ilgi
duyanlar Tarım Fonu’na
yönlendirilmiştir. Kırcaali sakinleri “Bulgaristan
Evlerinde Enerji Yenilemesi” projesine de büyük ilgi göstermişlerdir.
Şu anda Kırcaali İBM
vatandaşlara panel binalarının tamiri için gerekli
adımlar hakkında bilgi

vermeye devam ediyor.
Merkezin uzman grupları daire sahiplerine

yerinde bilgi veriyor. Kat
(Daire) Sahipleri Derneği
yöneticileri tarafından ilk

Coşkun Sabah Kırcaalilileri Coşturdu
1. sayfadan devam

caali Türk Folklor Ekibi
sunduğu güzel gösterisiyle selamladı.
İftar sofrasına herkesi
Kırcaali Merkez Camii
imamı Erdinç Hayrullah
okuduğu ezanla davet
etti. Bol menülü yemekten sonra Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
sofra duası okudu.
İftar programında resmi misafirler arasında T.
C. Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis, Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH/
DPS) Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza,
Bayrampaşa Eski Belediye Başkanı İstanbul
AKP Milletvekili Hüseyin
Bürge, Bayrampaşa Belediyesi yetkilileri, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Petır Garena, Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği
Başkanı Müzekki Ahmet,
Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
Akif Akif, Cebel (Şeyh
Cuma) Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali
Belediyesi Meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediye
Başkanlığı Koordinatörü
Yüksel Aydın, Projenin
Genel Koordinatörü Doç.

Dr. Mustafa Hatipler ve
birçok Türk iş adamları
hazır bulundular.
Organizatörler adına
konuşan Yüksel Aydın,
“Kendilerine ağabey dediğim bu projenin kurucusu Bayrampaşa Eski
Belediye Başkanı İstanbul Adalet ve Kalkınma

rini sundu ve daha önce
Bayrampaşa Belediyesi
tarafından kendisine verilen “Kardeşlik Sınır Tanımaz” tır maketini odasında bulundurduğunu
ve bu slogana uyarak
Kırcaali’yi yönetmeye
çalıştığını belirtti.
Başkan, “ Kırcaali bu

mensup insanların birlik
ve beraberlik içinde yaşadıklarının altını çizerek
“Allah’a ısmarladık!” sözüyle sahneden ayrıldı.
Projenin Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa
Hatipler, Bereket Konvoyu projesinin 2005 yılında zor şartlar altında

Partisi Milletvekili Hüseyin Bürge bundan tam 8
yıl önce sınır kapılarına
çıktıklarında, “Siz sınır
kapısından geri dönerseniz demişlerdi”. Ama
biz ağabeyimizle beraber bu konuda yılmadık,
usanmadık ve onlara
“Siz aramıza sınırlar koyabilirsiniz ama yüreklerimize sınır koyamazsınız” dedik. Sayın Aydın,
seneye yine Kırcaali’de
olmak istediklerini ifade
etti.
Ev sahibi konumundaki
Hasan Azis iftar yemeğinden dolayı teşekkürle-

akşam da Balkanların
hoşgörü başkenti oldu
ve Balkanların kalbi gibi
vuruyor. Kardeşlik kolay
değil. Onu yaratmak var,
daha zor olanı da yaşatmaktır. Bunun Kırcaali’de
başardığımız bu akşam
da görülüyor” diye konuştu. Sayın Azis konuşmasını gelecek Ramazan Bayramını tebrik
ederek noktaladı.
Kırcaali Merkez Kilise
Papazı Petır Garena da
Türkçe olarak tüm Müslümanların Ramazan
Bayramını kutladı. Papaz
Kırcaali’de tüm dinlere

başladığını söyledi. Sayın Hatipler, projenin kurucusu Hüseyin Bürge’ye
ve bir mücadele, kavga,
barış, dost insanı diye nitelediği Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis için
Kırcaaliler’den alkış istedi. Mustafa Hatipler 8
yıldır Bulgaristan’da bu
organizasyona destek
veren Müzekki Ahmet’e
de teşekkür etti.
Yüksek İslam Şura
Başkanı Şabanali Ahmet, Allah’a hamdü sena
okuyup, resulüne salavat
getirdikten sonra, iftar
yemeğinin Müslümanlar

dilekçeler de verilmiştir.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis:
için bir ibadet olduğunu belirterek, Ramazan
ayının ve orucun ehemmiyetinin altını çizdi. Şabanali Hoca, “Kardeşliği
tesis eden dinlerdir” diye
vurgulayarak, Kırcaali
halkının Ramazan Bayramını kutladı.
Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci Kırcaali
halkını selamladı ve 1
Ağustos’ta göreve gelmesinden bu yana ikinci
kez kente geldiğini paylaştı. Başkonsolos, haftaya yine Kırcaali’ye bayramlaşmaya geleceğini
açıkladı. Sayın Cebeci,
“Yeter ki siz çağırın ben
koşa koşa gelirim” dedi.
Şener Cebeci, bu keyifli iftar yemeğini baskılara, sıkıntılara rağmen
sağlayan Bayrampaşa
Belediyesine ve organizasyonda emeği geçen
herkese teşekkürlerini
sundu. Başkonsolos,
“Türkiye’deki 75 milyon
akrabanız adına Ramazan Bayramınızı kutluyorum, saygı sunuyorum”
diye ifade etti.
İstanbul AK Parti Milletvekili Hüseyin Bürge,
Filibe Başkonsolosuna
“Zamanı daha iyi kullanması” dileğiyle Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner’in bir saat
hediyesini sundu.
Projenin mimarı Hüseyin Bürge, iftara katılan
herkese şükranlarını arz
etti. Sayın Bürge, bu projenin Türkiye’nin yöneticilerinin Balkan coğrafyasına olan sevdasıyla
yüreklendiğini, onların
sayesinde sekiz yıldır
sürdüğünü belirtti. Tüm

“Merkez’in uygulamalı
olarak faydalarını görebilmek için bir yıl kısa bir
süre, fakat bu süre çalışma çerçevesini belirlemek için yeterlidir. Hem
idari görevlerde çalışan,
hem sivil toplum örgütleri, hem de işadamları tarafından rağbet görmesi
en önemlisidir” dedi. Belediye başkanına göre,
Avrupa operasyonel
programlarına ilgi artacak, çünkü 2014 – 2020
yılları arası yeni çalışma
planı süreci başlatılacaktır. Kırcaali İBM çalışmaları 2012 yılının başlarında başlatıldı. Merkezde
farklı bilgiler sunan üç
uzman çalışmaktadır.
Kırcaali Haber
dinlere mensup insanları bir araya getiren “Kardeşlik Sınır Tanımaz” iftar programının hoşgörü,
barış mesajı verdiğinin
altını çizdi. Gerek Osmanlı Devletinin de, gerekse Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün ve günümüzde Türkiye yöneticilerinin de dünyada hep
özgürlük ve barış içinde
yaşanılmasını istediklerini savundu.
İftar programı birçok
Türk TV kanalları mensuplarının aracılığıyla
dünyada takip edildi.
Konuşmalardan sonra
Tasavvuf Müziği eşliğinde muhteşem bir sema
gösterisi sunuldu.
En son sahneye Coşkun Sabah çıktı.
19
Te m m u z ’d a
İstanbul’dan hareket
eden Bayrampaşa Belediyesinin Bereket Konvoyu, ilk önce Hırvatistan’ın
başkenti Zagreb’ten sonra Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ardından
Kosova’ya ulaştı. Daha
sonra Bereket Konvoyu
Kosova’da Prizren, Mamuşa ve Skenderay’da,
Arnavutluk’ta İşkodra,
Elbasan ve Berat’ta,
M a k e d o n y a ’d a K ı rçova, Gostivar ve
Kalkandelen’de,
Yunanist an’da İske çe, Gümülcine’de ve
Bulgaristan’da ilk önce
Asenovgrad’da ve en
son Kırcaali’de olmak
üzere Balkanlarda toplam 24 kentte iftar yemeği verdi.
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Kırcaali’de Sakal-ı Şerif ziyareti sevinci
Resmiye MÜMÜN

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin idrak edildiği geçen hafta
cuma namazından sonra
Kırcaali Merkez Camisinde bulunan Peygamber
Efendimiz Muhammed
Mustafa’nın (SAV) Sakal-ı
Şerif’i Müslümanların ziyaretine açıldı.
Bu sebeple camiye toplanan yüzlerce mümin
Hz. Muhammed’e tekbir
ve salâvatlar getirerek
onun mübarek sakalına
dokunma şerefini yaşarken gözyaşlarına hâkim
olamadılar.
Rivayetlere göre, Sakal-ı
Şerif Osmanlı yönetimi
döneminde iktidarı kaybedilen Vidin’den Kırcaali’ye
getiriliyor ve günümüze
kadar bu camide korunuyor.
Başka bir rivayet üzere
ise, Sakal-ı Şerif Kırcaali Camisine 1951 yılında
Arnavut Bozacı lâkaplı
biri tarafından Vidin’den

Gelenek üzerine 6
Ağustos tarihinde ülkemizde Avcı Günü kutlanıyor. 6 Ağustostan
önceki hafta sonu Avcı
Günü ülkenin birçok
yerinde şenliklerle kutlandı. Bizde av, tutku
ve meydan okuması olmaktan öte hoş iletişim
ve eline kadeh alıp tatlı
sohbetlere dalmaya da
vesile oluyor. Belki de
bu yüzden Avcı ve Balık Avcıları Topluluğu,
ülkede en eski ve en
kalabalık hükümet dışı
örgüt durumundadır.
11 Ağustos günü yabani kuş avına start
verildi ve böylece 20122013 av ve balık avı sezonu da başlamış oldu.
6 ila 11 Ağustos günleri
arasında ise ülkemizde
Vahsi hayvanlar ve av
günleri düzenleniyor.
Korunmuş doğa güzellikleri ve biyolojik
çeşitliliği ile Bulgaristan, avcılar için cennet
köşesidir. Bunu kanıtlamak için herhalde ülkemizin ormanlarında
geçmişte dünya rekoru
koyan ve CIC sistemine
göre 273,6 puan alan
kızıl geyiğin vurulduğunu anmak gerekecek.
Ayrıca Bulgaristan’ın

buraya yerleşmek üzere
gelmesiyle beraberinde
getirilmiştir.
Sakal-ı Şerif, cam kapaklı, ağaçtan yapılmış
bir kutunun içinde 50 tane
beze sarılı olarak başka
bir kutunun içinde cami
minberinin yanında bulunan taş duvardaki bir delikte muhafaza ediliyor.
Ramazan ayı dolayısıyla
camide okunan mukabeleden sonra öğle namazını Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet kıldırdı.
Ardından Beyhan Hoca
verdiği vaazda Kur’an-ı
Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesinin ehemmiyetini ve dünyaya son
Peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimizi (SAV) kutsal kitaptan örneklerle anlattı.
Müf tü sohbetini tüm
Müslümanların bu gece
idrak edeceğimiz Kadir
Gecesini tebrik ederek
noktaladı.
Daha sonra Kırcaali Merkez caminin imamları Erdinç Hayrulla ve Avni Ta-

hir ile birlikte kutunun içindeki bezlere sarılı Sakal-ı
Şerif’i tekbir ve salâvatlar
getirerek açtılar. Erdinç
Hoca, Peygamber’in sakalını camide bulunan
Müslümanların her birinin
ziyaretine sundu. Ardından kadınlar bölümüne
götürülen Sakal-ı Şerif,

Av günleri başladı
bu yakışıklı hayvanın
bulunduğu çok az Avrupa ülkesinden biri olduğunu da kaydetmek
gerekir. Dünyada kriz
yaşanırken av turizmi
istikrarlı konumunu koruyor, hatta gelirlerini
artırıyor bile. 2011 yılında av turizmi gelirleri
yaklaşık 3 milyon avroyu bularak 2010 yılına

Büyük hayvan avlayan yabancıların çoğu,
A lmanya, İspanya,
İtalya ve Fransa’dan
geldi. Küçük hayvanlar ise İtalya, Yunanistan, İspanya ve yine
Fransa’dan gelen avcılar arasında rağbet
görüyor. Avcılar, grup
haline yaban domuzu
avı yapmaktan en çok

kıyasla yüzde 30’luk
artış kaydetti.
Ganimetlik hayvan
avında eski geleneğe
sahip olan ülkemiz, av
ganimeti koleksiyoncularını mıknatıs gibi
çekiyor. 2011’de 3 779
koleksiyoncu ülkemize
geldi.

hoşlanıyorlar. Ayrıca
kızıl geyik, muflon, karaca ve alageyik avına
da yoğun ilgi vardır. Ayı
ve yaban keçesi avı da
avcılara büyük heyecan
veriyor. Bu türlerin avı
yasak olsa bile Biyolojik Çeşitlilik Yasası prosedürlerine uyulması

yaz Ku’ran kursunu yürüten Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in eşi Sibel
Hanım tarafından ilk önce
öğrencilerine ve diğer tüm
mümine kadınların bir bir
ziyaretine sunuldu. Kırcaali Müslümanları Hz.
Muhammed’in kendilerine kıyamet gününde şe-

şartı ile olağanüstü durumlarda olmak üzere
yılda birkaç hayvan avlanıyor. Kuşlara gelince ise Avrasya çulluğu,
üveyik, bıldırcın, sülün
ve keklik avı revaçtadır.
Geçen yılda vurulan
ganimetlik kızıl geyiklerden 13’ü altın madalya,
18’i gümüş madalya,
19’u da bronz madalya
sahibidir. Alageyikte ise
örgütlü av turizmi çerçevesinde vurulan 12
hayvandan 7’si altın,
1’i gümüş, 4’ü de bronz
madalyalar kazandı.
Bu arada yasa dışı
av, devlet ve avcılar
topluluğunun hala baş
edemedikleri bir sorun
olmaya devam ediyor.
Bu yüzden Bulgaristan
Avcılar ve Balık Avcıları Birliği Başkanı İvan
Petkov, avcı arkadaşlarına iyi avlar dilemeden
önce “Av yaparken sorumlu davranalım, yasaya ve disipline uyalım
” çağrısında bulundu ve
şunu da ekledi: “Çünkü av, vahşi doğa ile
karşılaşmanın verdiği
coşku ve heyecanın
kaynağıdır. Bu heyecanı gelecek nesiller de
yaşamalıdır!”

faat etmesini ümit ederek,
onun mübarek sakalından
gözyaşları içinde ayrıldılar.
Kırcaali Haber okuyucuları için Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
sohbetinde de belirttiği
gibi Sakal-ı Şerif’in İslâm
dinindeki ehemmiyetini
şöyle açıkladı:
“Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve
vessalatu vessalamu ala
resulina.
Peygamber Efendimiz
aleme rahmet olarak gönderilmiştir. Ruh itibariyle
Hz. Adem’den önce yaratılmış, beden ve cismaniyet itibariyle de bütün
Peygamberlerden sonra
gelmiştir. Bundan dolayı
da bütün Peygamberlerin güzel yönlerini kendi
bünyesinde barındırmıştır.
Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimizle alakalı,
“Ya Muhammed, sen en
yüce, en güzel ahlak üzere yaratıldın buyuruyor”.
Bundan dolayı da Hz. İsa
Peygamber olduğu halde
kendisine ümmet olmak
istiyor. Nitekim bugün Hıristiyanlıkta olsun, İslam
dininde olsun Hz. İsa’nın
tekrar dünyaya geri dönmesiyle ilgili Hadis bölümünde bilgiler mevcutur.
Peygamber Efendimiz
(SAV) künye itibariyle Habibullah “Allah’ın Sevgilisi”
makamına yükselmiştir.
Bu künye başka hiçbir
Peygambere verilmemiştir. Hatta bazı menkıbelerde Adem Alleyhisselam Cennet’te yasak olan
meyveden yediğinde Hz.
Adem dahi “Ya Rabbi,
Hz. Muhammed ümmetine beni affet!” diye dilekte
bulunuyor ve Yüce Allah
onu o doğrultuda affediyor. Efendimizi, Sahabei
Güzin Efendilerimiz, yani
o dönemde yaşayan Müs-

lümanlar çok seviyorlardı.
Nitekim, Peygamber Efendimiz, “Kendinizden, eşinizden, çocuklarınızdan,
malınızdan, mülkünüzden
beni fazla tercih etmedikçe gerçek manada imana
ermiş sayılmazsınız” buyuruyor. Dolayısıyla gerçek manada iman etmemiz Peygamberi her şeyin
önüne almamızla olacaktır. Nitekim yarın Cennet’e
girmemiz de Peygamber
Efendimizin şefaatiyle
olacaktır. Bundan dolayı
bugün bizim gibi Efendimiz sakalını kazımamış,
küçültmüştür. O, sakalını
makasla küçülttüğünde
de sahabeler koşuşturarak onları toplamışlar.
Hatta affınıza sığınarak,
Efendmizin çok nadir tükürdüğü olmuş. İşte onun
tükürüklerini dahi toparlayarak, şifa niyetiyle
sahabeler üzerlerine sürmüşlerdir. Halid bin Velid,
çetin bir savaş esnasında
sahabilere, “Benim sarığımı bulun” diye talimat
veriyor. Onlar sarığı bulamıyorlar ve o tekrar sarığın bulunması için talimat
veriyor. Sarığın savaşta
tercihe şayan bir şey olmadığı için sahabiler sebebini soruyorlar. Halid
bin Velid sarığın içinden
Peygamber Efendimizin
Sakal-ı Şerif’ini çıkartıyor
ve “Beni savaşlarda müvaffak kılmaya vesile olan
Peygamber Efendimizin
Sakal-ı Şerif’idir” diyor.
Dünyanın dört bir yanında
bugün Sakal-ı Şerif barındıran camilerimiz var.
Bulgaristan’da bildiğim
kadarıyla sayıları oldukça az. Bu şerefe nail olan
camilerden biri de Kırcaali
Camiimiz. Bunun dışında
Şumnu’da var. Sofya ve
Vidin camiilerinde olduğunu biliyorum, kesin olmamakla beraber. Diğer
camilerde olup olmadığını
bilmiyorum. Bugün Kırcaali Camiisinde Sakal-ı
Şerif ziyareti düzenlendi.
Rabbim, tüm Müslümanlara Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, yarın kıyamet gününde
de ona komşu olmayı nasip eylesin, şefaatine nail
eylesin”.
Beyhan Hoca, Kırcaali
camisinin 400 yılık bir tarihçesinden bahsedildiğini ancak bunu doğrulayan
hiçbir belgenin bulunmadığını belirtti. Bununla beraber caminin barındırdığı
Sakal-ı Şerif’in tarihine
dair de bugüne dek kesin
bir bilgiye sahip olunmadığını paylaştı.
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
1. sayfadan devam

verdiğimiz gibi, Ramazan dışında da saygın
bir kişilik sahibi olalım,
sıkıntılı durumlarda tartışma değil, konuşarak
ve akl-ı selim ile uzlaşıya varmaya çalışalım!
Mali ibadetlerimizle
(zekat, fitre ve sadakalarla) ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olduğuz gibi, diğer dönemlerde de “göz baş sadakam olsun”, Allah adına
yardımcı olayım diyerek
“Malımızın korunmasını ve bereketlenmesini”
verdiğimiz yardımlarla
oluşturalım.
Efendimizin müjdesine
nail olmak için, şevval
(ramazan bayramıyla
başlayan ay) ayında da
altı gün oruç tutalım.
Ramazan orucunu tutan, Şevval ayında da 6
gün oruç tutarsa, sanki
senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevaba
nail olur. Yüce Allah’ın
Ramazanda bizlere
bahşettiği en güzide,
eşsiz hediyesi, Peygamberimizin şahsında,
kıyamete kadar korunacak olan mucize kitap,
şüphesiz ki Kur’an-ı
Kerim’dir. Ramazanda
mukabeleleri yapıldığı
gibi, hayatımızın her bir
günü okunmalı, manası
müteala edilmeli, hülasa Müslüman’ın gündemini belirlemelidir!
Büyük bir imtihandan
sonra, mükafat ta büyük olur!
İslam toplumu, bir
ay boyunca rıza-i bari
için (Allah rızası adına)
oruç tutan, namazlarına
sünnet olarak teravih
namazını da ilave ederek ikame eden (kılan),
ihtiyaç sahibi insanları
gözeten, mukabelede
bulunan bu ve benzeri
hayırları işleyen Müslüman, Bayramla ödüllendiriliyor!
Asıl bayram ise
Allah’ın rızası ve sevgisidir!
O, sevince dünyada
da ukbada (ahirette) da
bahtiyar eder, mutlu kılar kulunu.
Dolayısıyla temenni

Bahri Ömer

Resmi Murad

Бахри Юмер

Ресми Мурад

Cebel Belediye
Başkanı

Кмет на Община
Джебел
Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

Ardino Belediye
Başkanı

Кмет на Община
Ардино

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.dzhebelbg.com

www.ardino.bg

Aydın Osman

Akif Akif

Çernooçene Belediye
Başkanı

Momçilgrad Belediye
Başkanı

Айдън Осман

Акиф Акиф

Кмет на Община
Черноочене

Кмет на Община
Момчилград

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve
mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği,
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan
Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Sebihan Mehmed
Krumovgrad Belediye
Başkanı

Себихан Мехмед
Кмет на Община
Крумовград

www.momchilgrad.bg

Sali Ramadan
Kirkovo Belediye
Başkanı

Сали Рамадан

Кмет на Община
Кирково

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

ve dualarımızda efendimizin (s.a.s) öğrettiği
şekilde “Allah’ım kaderi
tayin eden sensin, bizlerin de kaderini senin
rızan yönünde tayin
eyle”. Sevgin ve muhabbetini nasip eyle
Allah’ım!
Suriye’de, Arakan’da,
Somali’de masum insanlar zulme uğratılıyor, işkenceye tabii
tutuluyor, öldürülüyor,
vicdanlarımızı sızlatıyor
bu katliam. Bu olayları sana havale ediyo-

www.kirkovo.bg

Mübarek Ramazan Bayramı Arifesinde Ardino’nun (Eğridere) Mleçino
(Sütkesiği) köyünde çocuklar şeker toplama geleneğini yaşatıyor. Köydeki her eve uğrayan çocuklara yaşlılar şeker ikram ediyor.

ruz, sonu olması için
sana dualar ediyoruz
Allah’ım!
Bayramda hastalarımızı, akrabalarımızı
ziyaret edelim, dargınları barıştıralım, kabristanı ziyaret ederek
bütün dua bekleyenlere
Kuran’lar okuyalım.
Bütün insanlığa sağlık, refah ve bereket vesilesi olsun Bayramlar!
Bayramınız hayırlı,
mübarek olsun!
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Bulgaristan’ın AB’deki 5 yıllık üyeliği çerçevesindeki ilerlemesinin bilançosu
Avr upa Komisyonu,
Bulgaristan’ın “Adalet
ve İçdüzen” alanındaki
ilerlemesiyle ilgili yıllık
raporunu yayımladı. Ancak ilk defa ülkemizin
AB’ye kabul edilmesiyle
2007 yılında yürürlüğe
getirilen İşbirliği ve Denetim Mekanizması’nın
tamamiyle değerlendirilmesi yapılacaktır. Bulgaristan ve Romanya,
Avrupa Komisyonu tarafından denetleneceği şartıyla AB’ye kabul
edilen tek üye ülkelerdir.
Bulgaristan’a ilişkin izleme raporunun daha çok
olumlu olmasına rağmen
şimdilik İşbirliği ve Denetim Mekanizması en az
2013 yılının sonuna kadar
yürürlükte kalacaktır.
Bilanço nedir acaba?
Bulgaristan’ın güçlü siyasi iradesi ve nisbi bir
ilerlemesi var. Ülkemiz,
mekanizmanın amaçlarını yerine getirebiliyor.
Ancak Bulgaristan, vatandaşlarının ve Avrupa
ortaklarının endişelerini
dağıtmak için yargı sisteminde ve organize suçlarla ve iktidarın yüksek
katlarındaki yolsuzluklarla mücadelede ikna edici
sonuçlar göstermelidir.
Bunu Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel
Barroso, raporun tanıtılmasında bildirdi. Avrupa
Komisyonu’nun raporundan temel sonuç, geriye
dönüş yaşanmaması için
ülkemizde derin reformlar
ve daha etkili çabaların
gerekli olduğudur. Raporda içerilen bilgilere göre
yasal, kurumsal ve yapı-

sal değişiklikler, yani organize suçlarla mücadele
alanındaki polis, savcılık
ve mahkemelerde kurulan özel yapılar olumlu bir gelişmedir, ancak

minde temel reformlar için
zaman ayrılmasını, yeni
başsavcıya ise bağımsız
uzmanlarla çalışabilme
fırsatını vermesini tavsiye ediyor. Bundan başka

tavisye ediliyor. Avrupa
Komisyonu’nun raporunda yer alan diğer bir tavsiye de, Bulgaristan’daki
yolsuzluklarla mücadele
için milli stratejinin bağım-

bunlar, henüz etkinliğini
ispatlamamıştır. Olumsuz sonuçlar arasında
suç örgütleri patronlarının
hükümlerinin az sayısı ve
suçlara yol açan kayıtdışı ekonominin büyük payı
yer alıyor. Avrupa Komisyonu, Bulgaristan’a yasaların kabul edilmesinden
değil, uygulanmasından
somut sonuçlar kaydetmesi ve eksiklerini gidermesi için bir buçuk yıllık
bir süre tanıdı.
A v r u p a
Komisyonu’nun raporundaki kilit tavsiyeler
nelerdir?
Avrupa Komisyonu, yeni
Yüksek Yargı Konseyi’nin
seçilmesinde yargı siste-

Avrupa Komisyonu’nun
raporuna göre yeni Ceza
Yasası’nın hazırlanması
ve uygulanmasının, yargı
sistemindeki reformların önceliği olması gerekiyor. Mahkemelerin
bağımsızlığına gelince
Avrupa Komisyonu, ülke
genelindeki davaların
paylaşımı için ortak ve
etkili bir sistemin kurulmasını, yargı sisteminde
çalışanların tayininde
ve denetiminde şeffaflığın ve nesnelliğin temel
öncelik olmasını tavsiye
etmektedir. Bundan başka raporda mahkeme kararlarının etkili bir şekilde
yerine getirilmesindeki
eksiklerin giderilmesi de

sız değerlendirilmesinin
hazırlanmasıdır. Ayrıca
tek bir kurumun çeşitli
sektörlerdeki yolsuzluk
karşıtı çalışmalarını koordine etmesi, bunlardan
sonuçları beyan etmesi
ve yeni bağımsız bir izleme sistemini desteklemesi gerekecek. Bunun yanı
sıra Çıkar Çatışmasını
Önleme Yasası’nda da
değişiklikler yapılması ve
mülk beyanname ve denetimi sisteminin gözden
geçirilmesi tavsiyesinde
bulunuldu.
Sofya’nın bunlara tepkisi neydi?
Başbakan Boyko Borisov ve ilgili bakanlara göre
Avrupa Komisyonu’nun

Alman devlet televizyonu Ardino’da belgesel film çekecek

Alman televizyon kanalı ARD, Ardino’da
belgesel film çekecek.
Filmin Aralık ayında
gösterime girmesi planlanıyor. Belediye’nin
aylık olağan toplantısı
esnasında Alman televizyonunun Bulgaristan muhabiri Galina
Diran, “Dileğimiz, Doğu
Rodoplarda sıradan
insanların hayatını,
yaşam tarzını, kültür
ve günlük sorunlarını yansıtmaktır” dedi.
Muhabir, medya ekibinin Byal İzvor köyünde
tütün üreticilerle röportaj yapacaklarını bildirdi. Bu yıl Ekim ayında
yeniden Ardino belediyesine gelip yüz yaşını

doldurmuş insanlarla
da röportaj yapmak
istediklerini söyledi.
Diran, dünyada en çok
yüz yaşını doldurmuş
insanların bulunduğu
dört bölgesinden birinin
Rodop dağları olduğu-

nu belirtti.
Belgesel filminde,
Şeytan Köprüsü, Kartal
Kayalar, Başevo köyü
yakınlarında bulunan
ortaçağ kalesi Krivus,
turizm kompleksi Belite Brezi gibi Doğu Ro-

dopların en güzel yerlerinden görüntüler yer
alacak.
Belediye Başkanı
Resmi Murat, filmin
Almanya’da belediye
için büyük bir reklam
olacağını belirterek,
televizyon ekibinin
Ardıno’daki İkinci Dünya Savaşına katılan
gazilerle irtibat kurmalarını önerdi. Başkan,
“Filmin Almanlar arasında ilgi göreceğini
düşünüyorum ve bu
vesileyle buraya tatil
yapmak veya yatırım
ve mal satın almak için
gelmelerini umut ediyorum” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

değerlendirmesi tam ve
objektiftir, tavsiyeler de
yerine getirilir niteliktedir.
Başbakan Boyko Borisov,
konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Avrupa Komisyonu, bu defa da çok
objektif ve çok tam bir
rapor sundu ve sevinebiliriz ki içindeki tavsiyeler,
şu an üzerinde çalıştıklarımızla denk düşüyor.
Bütün tavsiyeler yerine
getirilir niteliktedir ve bizim programımızın bir
parçasıdır. Yeni Yüksek
Yargı Konseyi’nin, başsavcının ve Yasadışı Yollarla Elde Edilen Malların
Alınması Komisyonu’nun
yönetiminin seçilmesinin
mümkün olduğu kadar
şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini
çok iyi biliyoruz. Bütün
bu tavsiyelerin yerine getirilmesi için tanınan süre,
yani 2013 yılının sonu,
tamamen yeterli bir süredir. Tek bir sözle Avrupa
Komisyonu’nun raporu,
Bulgaristan’daki son 5 yıl
içerisindeki gerçekleri tamamen yansıtıyor.”
Adalet Bakanı Diyana
Kovaçeva, şunları açıkladı: “Raporda yargı sistemindeki reformun stratejik
boyutu olumlu bir şekilde
değerlendirildi. 2010 yılında yargı sistemindeki reformun devam ettirilmesi
için kabul edilen strateji,
şu anki hükümetin katısı
olarak görülmektedir. Bu
çok önemli bir adımdır,
çünkü yargı sistemindeki reformun geliştirilmesi
için temel oluşturan yasa
çerçevesinin pratikte tamamlanmış olduğu anlamına geliyor. Bulgaristan,
bu yasa çerçevesinin tamamlanması doğrultusunda atılması gereken
adımlar olduğunun farkındadır. Ülkemize artık
kabul ettiği yasaları uygulaması şansı verildi.”
Başbakan Yardımcısı ve
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov, şunları söyledi: “Bulgaristan’ın AB’ye
kabul edilmesinde bu
mekanizmanın nasıl yürürlüğe getirilmesini hepimiz hatırlıyoruz. Mesela
bugün Hırvatistan, böyle
bir mekanizma olmadan
AB’ye giriyor. Yani Bulgaristan kurumları önündeki sorunlar çok büyüktü.
2009 yılında yasal ve yapısal değişiklikleri hazırlamak için derinlemesine
bir analiz yaptık. Bunun
amacı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik İçin
Devlet Ajansı’nın imajının
temizlenmesiydi. Bu da
olumlu bir adım olarak algılanmıştı. Ağır organize

suçlarla mücadele alanındaki en önemli başarımız,
Avrupa-Atlantik ortaklarımızın güvenini yeniden
kazanmamızdır. 2010
yılında organize suçlarla
mücadelenin canlandığı
değerlendirmesi de, çok
dikkat çekicidir. Bu ise,
bir iki yılda gerçekleşebilen bir şey değildir.”
Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov ise şu yorumda bulundu: “Avrupa
Komisyonu’nun raporu,
ilk defa yılda iki kez yapılan ara raporların kaldırılmasını öngörüyor. Bunun
sayesinde Bulgaristan’ın
gözetim altında bulunan
alanlarda artık öngördüğü önlemlerin uygulanması için yeterince saha
olacaktır. Biz, Avrupa
Komisyonu’nun verdiği
tavsiyeleri göz önünde
bulunduracağız. Bu tavsiyeler, yerine getirilir ve
reeldir ve Bulgaristan hükümetinin ve toplumunun
bu alandaki amaçlarına
uygundur.”
Yargı sistemindeki yönetim üyeleri de, Avrupa
Komisyonu’nun raporundaki değerlendirmeyi objektif ve reel olarak, tavisyeleri de gerekli ve yerine
getirilir olarak nitelendirdi
ve sistem için kaçırılan
olumlu gerçekleri de belirtti. Başsavcı Boris Velçev, organize suç işleyen
ve hüküm giyenlerin son
beş yılda üç kat arttığına
işaret etti. Başsavcı Velçev, şunları açıkladı: “Maalesef raporda savcılığın
yoğun çalışmalarıyla ilgili
sorunun ele alınmadığını
farkettim. Çünkü savcılığa karşı bütün istemler,
çalışmalarının yoğunluğu
çerçevesinde reel olarak
değerlendirilmelidir. Yeni
Ceza Yasası’nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni
Ceza Yasası, gelecek
sene bu sorunu kısmen
de olsa çözüme bağlayacaktır.”
Muhalefet partileri, Avr upa Komisyonu’nun
raporunu GERB partisinin hükümetinin büyük
başarısızlığı olarak nitelendirdi. 2005-2009 döneminde iktidarda olan
ve Bulgaristan Sosyalist
Partisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi ve İstikrar ve Kalkınma İçin Milli
Hareket’ten oluşan üçlü
koalisyondan eski başbakan Sergey Stanişev ise,
Avrupa Komisyonu’nun
raporunun Borisov kabinesi için dehşetli olduğunu söyledi ve kabineden
güvensizlik oyu isteyeceğini belirtti.
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Hasan Azis, Avrupa güreşçi kızlarımızı ödüllendirdi
Yıldızlarda serbest güreşte
Avrupa birincisi Elis Ahmet
ile bayanlarda bronz madalya sahibi Canan Ahmet

Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis tarafından ödüllendirilip onurlandırıldılar.
Kirkovo (Kızılağaç) belediyesi Fotinovo (Hatipoğulla-

rı) köyü doğumlu iki kız kardeşin ödülleri yıl içerisinde
göstermiş oldukları üstün
başarıdandır.

Elis, Polonya’nın Katoviçe
kentinde sona eren Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası serbeste 65 kiloda Avrupa birincisi olurken, henüz

18 yaşında olan Canan da
Mart ayında Belgrat’ta yapılan Avrupa Şampiyonasında
bayanlarda bronz madalya
aldı.
Pehlivanlara yönelik yaptığı konuşmasında Hasan
Azis: “Kızlarımıza Avrupa
çapında yepyeni bir zirve
yakaladıkları için teşekkür
ediyorum. Bundan sonraki
hedeflerimiz dünya şampiyonasında dereceye girmek,
hatta buna Olimpiyatları da
dahil edebiliriz” diye konuştu. Kırcaali belediyesi başarılı sporcuları teşvik etmeyi
hedef olarak belirtiyor.
Madalya sahibi pehlivan
kızların çalıştırıcısı ve babaları Fahri Ahmet, bu başarılarla Kırcaali’nin güreşteki eski görkemine yeniden
kavuştuğunu belirtti.

Canan gelecek yıl Stremtsi
(Göklemezler) köyü Krepost
Güreş Kulübünde spor yaşamını sürdürecek. Fahri
Ahmet: “Bize sundukları
imkanlar mükemmel. Tabi
transferin gerçekleşmesinde başkan Hasan Azis’in de
emeği çok büyük” açıklamasını yaptı. Kulüp Başkan Veliahttin Veli de bu durumdan
çok memnun olduğunu ve
yeni kulübüyle sporcunun
daha büyük başarılar yakalamasını bekliyor.

Elis ve Canan farklı yaş
gruplarında ÇSKA Sofya
takımıyla birçok Bulgaristan
birinciliği elde ettiler.
Bu arada bölgenin Krepost takımında yetişen
ve şuan ulusal takım ile
Azerbaycan’da turnuvada
olan Aycan Mehmet yıldızlarda Avrupa şampiyonasında madalya için güreşecek.
Şampiyona 21 Ağustos’ta
başlıyor.
Mehmet MEHMET

BAL-GÖÇ Genel Başkanı’ndan Filibe Başkonsolosluğuna nezaket ziyareti
B u r s a B A L- G Ö Ç Fe derasyonu tarafından
Bulgaristan’ın üç ayrı bölgesinde düzenlenen iftar yemeği programları için ülkemizde
bulunan Federasyon Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan
ve beraberindeki heyet 13
Ağustos 2012 tarihinde T.C.
Filibe Başkonsolosu Şener
Cebeci’ye bir nezaket ziyaretinde bulundular.
Başkonsolosa yeni görevlerinde başarılar dileyen
Özkan, düzenledikleri iftar
programları hakkında bilgi
verdi.
Başkonsolos Cebeci heye-

te ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve soydaşlara yönelik faaliyetlerinde başarılar

diledi. Bu etkinliklere yardım
ve destek sağlamaya hazır
olduklarını belirtti.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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