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

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

Tüm Müslümanlar ın
Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar
dileriz.
Kırcaali Haber

Abone Olabilirsiniz!
ABONE KAT. NUMARASI: 2454

Kırcaali Haber
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

24 Ekim 2012 Çarşamba - Yıl:VI Sayı:40 (156)

Fiyatı: 0,50 lv.

www.kircaalihaber.com

İSSN 1313-6925

Makas Yolu’na Şimdi de İki Ay Süre Verildi!
Yunanistan İçişleri
Bakanı Evripidis Stilyanidis, Gümülcine’yi
Kırcaali’ye bağlayacak olan Makas
Yolu’nda denetlemelerde bulundu. Stilyanidis, yolun kuzey
kısmının iki ay içinde
sadece küçük araba
trafiğine açılacağını,
diğer kısımlarının ise
2013 yılının yaz mevsimine kalacağını
söyledi.
İçişleri Bakanı ve
aynı zamanda Ro-

hükümetin başlatılan projeleri bitirme
amacında olduğunu,
turizm sayesinde kalkınmaya önem verdiklerini, Bulgaristan
ve diğer kuzey ülkelerine ihracat yapan

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye
Başkanı

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община
Кърджали

dop milletvekili de

olan Stilyanidis yap-

tığı açıklamada,

Kırcaali’de kurbanlık hayvanlara yoğun ilgi

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla eski sanayiciler pazarı yakınında kurulan hayvan pazarında
yoğun ilgi yaşanıyor. Bölgeden besiciler ve köylüler kurbanlık hayvanlarını
pazara getirerek, satışa
sunuyorlar. Bayramın ilk
gününe kadar, Kırcaali’nin
pazarı olan cuma ve cumartesi günleri satıcı
sayısının 150’ye kadar
çıkması bekleniyor.
20 yaşındaki İsmail Orhan geçen hafta cumartesi günü, pazarda kurbanlık satıyordu. Kendisi
Kırcaali’nin Prileptsi (Sa-

Yunan firmaları için
yolun önemli olduğunu belirtti ve projenin
Rodop ve Trakya’ya
yeni bir sayfa oluşturacağını vurguladı.
İbrahim BALTALI
Gümülcine

lifler) köyünden. Son üç

hafta içerisinde koyun,
kuzu ve koç olmak üzere
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www.hotel-kardjali.com

toplam 29 hayvan satmış.

Beş kişilik ailesi için ise
kurbanlık olarak iki yaş

üstünde bir dana alacaklarını paylaştı.
Kırcaali’nin Stremtsi
(Göklemezler) köyünden
45 yaşındaki Ahmet Rasim de 15 koç ve bir danayı satışa sunmuştu.
Çocukluğundan beri
hayvana baktığını söyleyen Ahmet, bu yıl pek
bir kazanç olmadığını ileri sürüyor. Bununa sebep
olarak, halkın fakirlikten
dolayı pahalı hayvan alamadıklarından ileri geldiğini düşünüyor. Genelde
pazara gelenlerin çoğu
hayvan alamadan geri

Devamı 6’da

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
Ул. ”Стефан Стамболов” № 7
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.kardjali.bg

HÖH

Kırcaali İl ve İlçe
teşkilatı
Общински и Областен Съвет на ДПСКърджали

Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik
eder hayırlara vesile olmasını dileriz.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.dps.bg
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Bulgaristan İle Türkiye Arasında "Köy Kardeşliği" Projesi
Kırcaali’nin Sağırlar köyünde
yaşayan Türkler, "Köy Kardeşliği" projesi kapsamında 120 yıl
önce ülkelerinden Türkiye'ye
göç eden Tekirdağ'daki soydaşlarıyla buluştu.
Tekirdağ Kültür ve Dayanışma Derneğince kültürel
yakınlaşmayı sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Kırcaali'ye bağlı Sağırlar köyünden gelen heyet,
Tekirdağ'ın Bıyıkali köyü sakinleriyle buluştu.
Sağırlar köyü muhtarı Erkan
Hüseyin, muhtarlıktaki sohbette Türkiye'de bulunmaktan
dolayı farklı bir duygu içinde
olduklarını söyledi.
Köylerinde geçimlerini tütün
ekerek sağladıklarını anlatan
Hüseyin, "Böyle bir proje köyümüzün tarihinde ilk defa yaşanıyor. Bıyıkali köyü ile kardeş
olmamız, bizim için çok büyük
gurur. Hayrabolu'dan köyümüze folklor ekibi gelmişti. Onlar
bize Bıyıkali'yi anlattı, biz de
onlara köyümüzü anlattık. Bugün farklı ülkelerdeyiz ancak
aynı burada olduğu gibi bizim
köy de muhacir köyüdür. Bizler, Bulgar zulmüne karşı aynı
kaderi paylaşan kardeşleriz"

dedi.
Bıyıkali köyü muhtarı Meslan Aslan ise kültürel yakın-

rir. Projenin doğuşu, AK Parti
Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin
Akbulut'un önerisiyle oldu.

han da projede geç kalındığını
ifade ederek, 120-130 yıl önce
terk ettikleri Balkanlar'da ya-

laşma ve akrabalık bağlarının
güçlenmesi için kardeşlerini
köylerinde misafir etmekten
dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Umarım başlattığımız bu kardeşliği bizden
sonraki nesiller de devam etti-

Daha sonra dernek başkanımız Ferhat Akgül devreye girdi
ve bizi Sağırlar köyü ile kardeş
köy olmak için uygun gördüler.
Projeyi kabul ettik" şeklinde
konuştu.
Emekli öğretmen Ahmet Tur-

şayanlarla yeni irtibat kurmaya
başladıklarını anlattı.
Konuk heyet, köydeki ilköğretim okulunu ziyaret ederek bilgi
aldı ve köylülerle sohbet etti.
-"İki köy arasındaki kardeşlik
protokolü resmiyet kazana-

Ülkeden en çok hacı adayını Kırcaali Bölge Müftülüğü uğurladı
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü’nün organizasyonuyla, bu yıl kutsal Mekke
ve Medine’yi ziyaret etmek için
356 kişi hacca gitti.
Hacı adayları Sofya’dan
İstanbul’a hareket ederek, oradan da uçakla kutsal topraklara ulaştılar. Hacılarımız Mekke
ve Medine’de yaklaşık 33 gün
kalacak.
Bölge Müf tüsü Beyhan
Mehmet’ten alınan bilgiye
göre ülkede en çok Kırcaali
bölgesinden yarısı kadın 25
kişi hacca gitti.
Krumovgrad (Koşukavak)
Bölge Müftülüğü de bu yıl
11 kişi gönderdi. Kırcaali’den
sonra ikinci yerde 21 hacı adayı ile Haskovo Bölge Müftülüğü geliyor. Her yıl olduğu gibi

Başmüftülüğün organizesinde
rehber ve kafile başkanları yer
alıyor. Krumovgrad Bölge Vaizi
Ali Nasuf Hoca rehber, Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet ise
kafile başkanı olarak bu organizasyona katılıyor.
Beyhan Hoca konuyla ilgili,
“Hac yönelmek, ziyaret etmek, kutsal toprakları ziyaret
etmek manalarını ihtiva ediyor.
Bir diğer dini terminolojisi itibariyle de senenin belirli günlerinde hac niyetiyle Kabe-i
Muazzama’yı ziyaret etmek,
tavaf etmek ve hacla ilgili ibadetleri yerine getirmeyi kastediyoruz. İnşallah, hacılarımızla
Hacerül Esvedi dahi dokunmak, Peygamber Efendimizin
(SAV) sünneti olduğu için de
belki öpmek bize de nasip olur

diye umut ediyoruz.
Hac, Müslümanların kaynaşmasını sağlayan ilahi bir yolcu-

zanmak içindir. İhram bir manada bizi mahşerin provasına
götürüyor. Bugün vefat eden

luktur. Hikmetlerden bir tanesi
de o dur. Ayrıca Peygamber
Efendimizin (SAV) doğduğu,
İslam’ı tebliğ ettiği, Kutsal
toprakları ziyaret etmek suretiyle o manevi havayı teneffüs
etmek hedeflenir. Hac ayrıca
erkeklerde bilhassa ihrama
girmek suretiyle yapılıyor. Yani
düne kadar helal olan bazı
şeylerin harama dönüşmesi,
hayatımızda en büyük otorite
Yüce Allah’ın olması ve bundan dolayı da Kuran’ı ifadeyle
orada yaşamımız, vefatımız,
ibadetimiz, menasıkımız, teatimiz de sırf Allah’ın rızasını ka-

insanları hoca efendiler yıkarlar ama biz orada kendimizi
yıkayacağız, kendi abdestimizi alacağız, kendi guslümüzü
alacağız ve o ihramlarla bir
manada sanki adeta mahşerdeymişiz, vefat etmişiz gibi bir
hal olacak üzerimizde” diye
paylaştı.
Kirkovo’ya (Kızılağaç) bağlı
Dobromirtsi (Emirler) köyünden 51 yaşındaki İbrahim Said
bu yılki hacı adaylarından biri.
Dört, beş yıldır hacca gitme
niyetinde olan İbrahim bunu
gerçekleştirmek için maddi
imkanı olduğundan çok mut-

cak"
Tekirdağ Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Ferhat Akgül
ise AA muhabirine Türkiye ve
Bulgaristan'daki soydaşlarının
akrabalık ve hemşerilik bağlarını pekiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Kültürel yakınlaşma için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Akgül, ortak
dini inançlarının bütün olarak
yaşanmasını sağlamayı amaç
edindiklerini bildirdi.
Akgül, Türkiye'de ilk kez köy
kardeşliği projesini uygulamaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu projeyle kardeş cami, kardeş okul, kardeş aile, kardeş
öğrenci, kardeş kütüphane gibi
uygulamaları iki köy arasında
pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Projeyle aynı zamanda sınır ötesi
işbirliğinin artacağına inanıyoruz. Bu proje, Türkiye'de ilk
defa uygulandığı için mevzuatta bir takım belirsizlikler var.
Belirsizliklerin giderilmesinin
ardından iki köy arasındaki
kardeşlik protokolü imzalanarak resmiyet kazanacak."
Kırcaali Haber

lu. Sevinci gözlerinde okunan
İbrahim Said, “Çok heyecanlıyım. İnşallah, İslam’ın beş
şartından biri olan hac farizasını yerine getirmek bize de
kısmet nasip olacak. Cenab-ı
Allah’tan ibadetimizi kabul etmesini, günahlarımızdan arınmamızı dua etmekten başka
bir şey kalmıyor. Hac sırasında
Mekke ve Medine’de 4 milyon
Müslüman bir araya geliyor.
İlerde yaşlandığımda oraya
gitseydim, ibadetleri yerine
getirmek daha zor olacaktı,
bundan dolayı hacca şimdi
gideceğim için çok seviniyorum. Aslında kutsal toprakları
eşimle birlikte ziyaret etmeyi
düşünüyorduk, fakat yaşlı ve
hasta olan annem ve babama
bakması için onu evde bıraktım” diye ifade etti.
Hacı adayları bu kutsal topraklara hareket etmezden
önce Kırcaali Bölge Müftülüğünde hac organizasyonuyla
ilgili bir toplantı düzenlendi. Hacı adaylarıyla görüşen
Beyhan Mehmet ile Ali Nasuf
organizasyonuyla ilgili bilgiler
verirken dikkat edilmesi gereken hususlara da değindiler.
Başmüftülük tarafından hacı
adaylarına sağlanan birer çanta ile “Kutsal İklimde Dua” ve
“Hac ve Umre İbadeti” kitapları sahiplerini bulduktan sonra
ayrıca Bölge Müftülüğü de her
birisini bir mevlit kitabı ile sevindirdi.
Resmiye MÜMÜN
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Ardino Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi ile kardeş oldu
Ardino (Eğridere) Belediyesi, Türkiye Nevşehir‘e bağlı
Kaymaklı Belediyesiyle kardeş oldu. İki
belediye başkanları Resmi
Murat ve Halit
Elma buna yönelik bir işbirliği sözleşmesi
i m z a l a d ı l a r.
Bu Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat’ın
Kaymaklı’yı ziyareti sırasında
oldu. En yakın
zamanda iki
belediye arasında kardeşlik
protokolü de
imzalanacak.
Kaymaklı, Ardino Belediyesinin
Bursa-Nilüfer, İstanbul-Kartal

ve Yunanistan Vissa belediyesinden sonra dördüncü kardeş
belediyesi olacak.

iki belediye sakinleri arasındaki
dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesine katkısı olacağını belirtti.

kanı verecek. Başkan, ekonomi,
iş alanı, sosyal faaliyetler, eğitim, turizm ve spor alanlarında
etkileşim olması için çaba sarf
edeceklerini belirtti.
Resmi Murat, ev sahiplerine
misafirperverliğinden dolayı
kalbi teşekkürlerini sunarak,
iki belediye arasında kardeşlik
köprüsü kurulacağından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kaymaklı Belediyesi, Merkez
Anadolu bölgesinde Nevşehir
–Kapadokya merkez kentten 20
kilometre mesafede bulunuyor.
Beldenin nüfusu 7 000 kişiden

fazla. Kaymaklı’nın tarihi M. Ö.
3 000 yıl öncesine dayanır.
Beş katlı Kaymaklı Yeraltı Şehri turistik bir yer olarak 1964 yılında ziyarete açılmıştır. Bölgede bulunan diğer yeraltı şehirleriyle bağlı olarak, Kaymaklı’da
5 bin kişinin yaşam sürdürdüğü
düşünülüyor. Küçük, uzun ve
dar tünellerde yerlilerin yaşadığı çok sayıda oda bulunuyor.
Kaymaklı Yeraltı Şehri, bölgede
bulunan yeraltı şehirlerinden en
büyüğü.
Kırcaali Haber

Yenilenen park hizmete açıldı

Yeni Pazar Deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor

Krumovgrad (Koşukavak) kentinin yenilenen parkının açılışı yapıldı. Park kasabanın merkez kısmında ve 13 dekardan oluşan bir
alana kurulu. Parkta yenilenen hıyabanlar, ana yol tarafından giriş
yapılan kemer, yaz sahnesi ve bisiklet yolları mevcut. En büyük
atraksiyon ise kaskatlı şadırvan. Parkın yeniden yapılandırılması,
yenilenmesi ve tamamlanmasına ilişkin proje 1,4 milyon leva tutarında ve Kırsal Kesimlerin Kalkınması Operasyonel Programı
gereğince gerçekleştirildi.

Çernooçene /Yeni Pazar/
Belediye Başkanı Aydın Osman, köy deresinin bir kısmının ıslah çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Projeyi
uygulayan şirket tarafından,
derenin 135 metrelik bir kesimini kaplayan çelik konstrüksiyondan köprü kurulmuştur.
180 metre uzunluğunda su
kanalı da hazır.
Yere yerleşmesi üzere köprü konstrüksiyonların toprakla
örtülmesi bekleniyor.
Çernooçene Belediyesi bu
projeyi gerçekleştirmekle
belediyenin merkezinde olasılı taşkınların önlenmesini
amaçlıyor. Proje Bölgesel
Gelişim Programı kapsamında ”Küçük Belediyelerde
Taşkınların Önlenmesi İçin
Küçük Ölçüdeki Önlemleri

Açılışta konukları ve vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, “Krumovgrad’ın her yaştan insanlara iyi bir yaşam yeri olması için, kalkınması ve gelişimi niyetiyle büyük emek
ve çabalar sarf ederek uzun zamandır hayaliyle yaşadığımız bu
parkı gerçekleştirdik” dedi.
Başkan, “Parkın inşaatı en çok gençler için yapıldı, fakat yaşlıların da dinlenme yeri olarak düşünüldü. Torunlarını burada büyütmelerini umarım” diye sözlerine ekledi.

Kaymaklı Belediye Başkanı
Halit Elma, gelecek işbirliğin

Destekleme” şeması üzere
finanse ediliyor.
Çernooçene Belediyesi ile

Bölgesel Kalkınma ve İskan
Bakanlığı arasında imzalanan

Ayrıca birbirlerinin kültür, gelenek ve göreneklerini tanıma im-

sözleşmeye göre projenin süresi 1 yıl, fakat Başkan Aydın
Osman inşaat çalışmalarının

daha erken bitmesini umuyor.

Cebel’de geleneksel Sonbahar Şenlikleri yapıldı
Küçük şirin Rodop kenti
Cebel’de (Şeyh Cuma) üç gün

bol bol eğlence vardı, ziyafetler
çekildi. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’in himayesi
altında 12-14 Ekim tarihlerinde
geleneksel Sonbahar Şenlikle-

ri düzenlendi. Bununla Belediye
sakinleri tarım sezonunun sona

ermesini kutladılar.
Resmi açılış 19 Mayıs meydanında yapıldı. İlk başta sahneye
Cebel Toplum Merkezi ile Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneğine

bağlı folklor grupları çıktı, her
biri otantik halkoyunları gösterisi sundu.
Yaşlısına da, gencine de eğlence eksik değildi. Izgara başlarındaki ustalar, ünlü Cebel
köfte ve kebapçelerinden yemek isteyenlerin oluşturduğu
uzun kuyruklara hizmet etmeye
zor yetişiyorlardı. En küçükler
için de salıncak, pamuk şekeri
ile elma şekeri vardı.
Sonbahar Şenlikleri Cebel
kentinde gelenek haline gelmiştir. Etkinliklere yakından ve
uzaktan misafirler de geliyor.
Bu defa da bu vesileyle kenti
ziyaret edenlerin sayısı bir hayli
çoktu. Şenliklere bölge halkından başka, yurt dışından bile
gelenler vardı.
Kırcaali Haber

Açılış kurdelesi, Sebihan Mehmet, inşaatı gerçekleştiren şirket
temsilcisi ve Kırcaali Vali Yardımcısı Asen Türdiev tarafından Krumovgrad kentine onurlu gelecek dileğiyle kesildi.
Bulgaristan Avrupa Birliği Fonlarının Kullanımından Sorumlu Bakan Tomislav Donçev Kırcaali’de düzenlenen Ekonomi Forumunda
Krumovgrad Belediyesinin AB Fonlarından 14 milyon leva alarak,
Kırcaali’den sonra ikinci yerde geldiğini söylemişti. Ayrıca nüfustan
insan başına AB Fonlarından finansman alımı bakımından birinci
yerde olduğu açıklanmıştı.

Kırcaali Haber
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Remzi Osman: Müslümanlara karşı önyargı komünizmin mirasıdır
-Sayın Osman, İslam dünyasında Hz. Muhammed’e
karşı hakaret içeren film ile
ilgili protestolar yaklaşık bir
aydır sürerken, Peygamberin
Bulgaristan’daki takipçileri
neden sessiz ve tepkisiz duruyor?
-Gerçek olan şu ki, her Müslüman bu filme karşı olan protestosunu kendi içinde taşır.
Gürültülü mitingler yapılarak,
eylemler düzenlenerek gereksiz bir gerginlik yaratmak da
şart değil. Hayatımız yeterince karmaşık. Bizler toleranslı
ve sorumlu birer vatandaşız.
Reel olarak ise Bulgaristan’da
protestolar yapılıyor, ancak bu
protestolar “karşı” taraftan geliyor – bir takım çevreler Müslümanlara karşı, dinlerine karşı
konuşmaktadırlar. Resmi değilmiş gibi görünen bu süreç devam ederken, büyük sorun şu
ki toplum aslında dinlerin özü
ve içindeki akımlar konusunda bilgiye sahip değil. Bu durum hem Hıristiyanlar, hem de
Müslümanların bir bölümü için
geçerli. Örneğin, gerek dünyada, gerek bizdeki Müslümanlar
arasında geleneksel olan akımların Hanefi – Sunni akımlar olduğu pek bilinmemektedir. Ancak daha da korkutucu olan şu
ki, özellikle SDS hükümetinde
eğitim bakanı olarak görev yapmış olan Prof. Nikolay Vasilev
gibi iddialı bir kişi, İslamiyet’in
şiddet yaratan tehlikeli bir din
olduğunu iddia eden makaleler
yazmaktadır.
-Hem Bulgar, hem de Türklerin daha ziyade dinsiz olduklarına yönelik bir hissiniz
var mı?
- Bu his doğru, ancak bunun
kökleri komünizm dönemine
dayanıyor. 45 yıl boyunca bu
devleti dinsizler hazırlayarak
şekillendirdi. Toplumun büyük
bir bölümü ise din konusunda
düşük bir bilgi düzeyinde kaldı.
Bulgaristan’daki Müslümanların
bir bölümü İslamiyet’in çeşitli
akımlarını bilmez. Diğer bir bölümü ise dinlerine karşı asırlardır birikmiş bir güvensizlik hissederken, bu tutumunu açıkça
ifade etmez. Tabii ki, sözdeki
“Yeniden Doğuş Süreci” döneminde küçük bir grup gönüllü
olarak Türk isimlerini Bulgar
isimlerle değiştirdi. Ancak onlar zaten tabiatıyla allahsız insanlar olduklarından onlar için
bir sorun yok. İşte bu karmaşık
ortamda devlet ve yöneticilerin
sorumluluğu büyük. Onların,
halkı cepheleştirip bölen gürültülü kamu eylemleri düzenlemek yerine mecburi olarak
-daha riskli olanlar başta olmak
üzere, dini gruplarla birlikte çalışmaları gerekiyor.
- İslam dininin neresinde
devletin müdahalesini görüyorsunuz?
-Aslında Başmüftülük hükümetin bir ortağı olarak, resmi ve
Bulgaristan’daki Müslümanları

temsil eden tek kurum olarak
algılanmalı. Devlet onları eğitim alanında tamamen eğitmeli,
çünkü Başmüftülük kendi başına eğitim sorununu kaldıramaz.
İşte örneğin, Bulgaristan’da
farklı siyasi görüşlü yöneticiler yıllardır Sofya’da bir İslam
Merkez’in resmi kaydının yapılması ve Yüksek Dini İslam
Enstitüsü’ne lisans verilmesini
reddediyordu, ancak bundan
dolayı hem Müslüman dini hem
de toplum zarar gördü.
-Toplum açısından olumsuz
etkileri nelerdir?
- 2 0 yılı a ş k ın d eva m

nurdu. Basit bir örnek vereceğim – Örneğin Bulgaristan’da
Yüksek Din Akademisi’nin olmadığını farz edelim. Bu durumda Hıristiyan din pratiğini
yapmak isteyenler Rusya, Yunanistan veya Sırbistan’da öğrenim görecekti. Bundan dolayı
Ortodoks Kilisesi’nde, ayrı ayrı
piskoposluklarda Rus veya Yunan etkisi uygulanıyor gibi türlü
suçlamaların ortaya atılmasına
gerekçe bulunurdu.
Ancak Sofya’da İslam Enstitüsü ile ilgili sorunun çözümü
yine yarım ağızla yapılıyor.
İktidar diyor ki,”Enstitüye evet

eden demokrasi sürecinde,
Bulgaristan’da bizim buradaki
geleneklere göre, devlet denetiminde olacak şekilde İslamiyet alanında eğitim görmüş
ilahiyat uzmanları, din adamları yetiştiremedik. Böyle bir
üniversite olmadığı için İslam
dinini öğrenmek isteyenler ilgili
öğrenimlerini farklı devletlerde
görmek zorunda kaldı. Bunun
sonucu olarak onların bazıları
da Bulgaristan’a ithal edilmeye
çalışılan dindeki başka akım ve
geleneklerin taşıyıcıları oldu.
Eğer böylesi bir eğitim merkezi
olsaydı şimdi bizler bazıları tehlikeli de olabilecek bu alışılmadık misyonerlerin ve öğretilerin
nereden geldiklerini sormayacaktık. Bir Yüksek Dini İslam
Enstitüsü olsaydı, bu kurum
çeşitli dini akımlar konusunda
topluma daha çok bilgi vererek, İslam’ın gereğinin yerine
getirilmesi konusunda düzeltici bir rol oynardı. Devlet ise,
bu sürece katılıp Müftülüğün
ortağı olurdu ve burada ulusal
gelenekler çerçevesinde kadro
yetiştirilmesine katkıda bulu-

diyoruz, ancak yanında camii
olamaz”. Bu hem komik, hem
de aptalca bir şey. Bakınız,
Moskova’nın tam merkezinde
camii kuruluyor ve işin ilginç
tarafı Rus Ortodoks Kilisesi
buna yardım ediyor. Pozitif örnek budur.
- Sofya’da ikinci camiden
kimler korkuyor?
-Korkan ve bunu engelleyen,
aslında mevcut durumun korunması ve devamından yana
olanlardır. Başka bir deyişle –
İslamiyet’e, başka dine inananlara, “farklı olana” karşı olanlar
engel olur. Bu gibi korkuları
yaratanlar, güvenlik servislerinin üst kademeleri, adalet sistemi, istihbarat ve diplomaside
Müslümanların yeri olmadığını
düşünüp karşı çıkanlardır. Ancak şu da net olarak bilinmeli
ki, hiç kimse burada orantılı
katılımdan söz etmiyor. Ben bu
prensibin en büyük muhalifiyim,
çünkü bu yaklaşım zararlıdır.
Öte yandan azınlıklara devlet
idaresinin tüm organlarında yer
verme yolunu bulmak, onları
bu görevi yapmak üzere ha-

zırlamak da yine devletin görevidir. Ayrıca, Bulgaristan’da
açık olarak azınlıklara karşı
çıkan insanların sayısı hiç de
az değildir. Bu görüşü paylaşan
ulusal politikacıların sayısı da
oldukça fazladır. “Ama bunlar
da çok fazla istemeye başladı”
diyen meslektaşlar bilirim. Çok
fazla değil, zira, milli güvenlik
açıdan bu mecburi sayılır. Bir
topluluk izole edildiğinde, o topluluk kendini güvenlik teşkilatların çalışmalarıyla ilişkilendiremez, onlara destek vermez,
çalışmalarında yardımcı olmayı
reddeder. Gerçek son derece
basittir – kurbanı ister Müslüman, ister Hıristiyan olsun - suç
kaçağı suç kaçağıdır, terörist
teröristtir, hırsız da hırsızdır.
Azınlık temsilcileri bu kurumlarla kimlik birliği bulabilmeli,
onlarla özdeşleşebilmelidir.
Bizim için Hollanda, Almanya, Belçika ve yine ABD örnek
teşkil ediyor. Acaba, adalet
organlarında azınlıkların hiç
temsilinin olmaması normal
midir? Azınlık kökenli tek bir
büyükelçinin bulunmaması normal midir? Biz yeni bir Yüksek
Adalet Divanı seçtik ve üyelerinin arasında tek bir Müslüman
yer almadı. Aralarında buna
laik, böyle bir görevi hak eden
onurlu Müslüman insanların olmadığına inanmıyorum.
- Müslümanların haklarının
sınırlı olduğunu iddia ediyorsunuz, ancak son iki hükümette HÖH iktidarda aktif
bir faktör olarak yer aldı. Bu
alanda neden reform yapmadınız?
-Bu soru esaslı bir sorudur,
biz de bunu küçümsedik. Eksikliklerimizi de biliyoruz. Ancak gerçek şu ki, o dönemde
koalisyon ortaklarımız, seçmenlerinin anlayış göstermeyeceğini düşünerek endişelere kapılmıştı. Kendi seçmenine
Müslümanlara tüm kurumlara
erişim hakkı vermelerinin gerekçelerini açıklayamayacaklarından dolayı korkuyorlardı.
Bu son derece garip bir durum.
23 yıldır politikacılar, bunu veya
şunu halkına açıklayamamaktan kaynaklanan endişelerini
bahane ediyorlar. Politikacının
görevi, faydalı sonuçları olacaksa, toplumun lehine karar
almaktır. Toplum bugün seni
belki anlayamaz, ancak bir
suikast sonrası değil, ama 10
yıl sonra alınan bu karara değer verir. Nerede hata yaptık
ve olayları nasıl önleyebilirdik
sorularının cevaplarını bulmak
için illa en büyük kötülüğün başımıza gelmesine gerek yok.
- İslamiyet’te din ile radikal
İslam ve terörizm arasındaki
ayırıcı çizgi nereden geçiyor?
-Örneğin mezar taşlarını reddeden, türbeleri ve mezarları
imha eden ibadet etme tarzı
farklı dini topluluklar var. Ben
onların iyi veya kötü oldukları-

nı söylemiyorum. Mesela Suudi Arabistan’da Salafi resmi bir
dindir, ancak onlara Vahabi dediğinizde, bunu hakaret olarak
görürler. Pazarcık’taki dava ve
bir grup Müslümana karşı yapılan suçlamalarla ilgili sorunu bu
bağlamda değerlendirmek gerekir. Bu insanları İslamiyet’in
belirli bir akımının takipçisi
olmakla suçluyoruz, ancak bu
terörizm mi, değil mi? Esas yanıtını bulmamız gereken soru
da budur. Eğer durum böyleyse, biz direk olarak tüm Suudi
Arabistan’a karşı terörizm suçlamasında bulunmuş oluruz!
Aynı zamanda işte, bu devletle
resmi diplomatik ilişkilerimiz de
var. O zaman nasıl böylesine
suçlamalarda bulunabiliriz?
Ben aslında bir takım akımları
kabul etmiyor olabilirim, ancak
yasalara sadık olmak kaydıyla
onları benimseyen bir komşum olabilir. 21. yüzyılda kaba
kuvvet ve ve mahkeme zoruyla dini kural ve davranışlar
uygulanamaz. Böylece devletin faktör olarak sahip olduğu
rolüne geliyoruz. Devletin de
söylemesi gereken şu: radikal
İslam, kökten dinci İslam, İslami terörizm diye bir kavram
yok. İslamiyet, Hıristiyanlık gibi
“tek”dir. Eğer bir kimse suikast
düzenleyip, başkaları ve kendisini öldürmeye hazırsa, bunu
dine bağlayamayız. Komünizm
döneminde Ku’ran-ı Kerim’in
çevirileri kasıtlı olarak yanlıştı.
1992 yılından sonra artık daha
iyi uyarlamalar var ve orada
başkasının hayatını almanın
ve canlı bombaların yaptığı gibi
kendi hayatına kıymanın büyük
günah, hata olduğu kesin olarak ifade edilmiştir.
-Y i n e d e S a l a f i z m i n
Bulgaristan’da geniş olarak
yayılmak üzere gerekli koşulları bulabiliyor mu?
-Hanefi – Sunni akımı bölgemizde sağlam geleneklere
sahiptir. Yeteri kadar güçlü
olan bu akımları ele geçirmek
o kadar kolay değil. Gerçek şu
ki, köylerdeki insanlar bunların
(Salafizmin) girişim ve yayılımlarının karşısında kolay kolay
ödün vermez.
Hatırlayın, demokrasinin ilk
yıllarında Hıristiyanlar arasında
da benzer sorunlar vardı. Hz.
İsa adına gelen bir çok tarikat
onların aralarına sızmaya çalıştı, ancak Ortodoks Kilisesi
bu tarz ihtirasların üstesinden
geldi.
-Yine de, köylerde uzun
sakallı, garip giyimli misyonerlerin dolaştığı, kadınlara
zorla başörtüsü uygulatıldığı yönünde sıklıkla bir takım
haberler çıkıyor.
-Böyle bir yaklaşım ciddi olamaz. Sizin de sakalınız var, bu
da terörist olduğunuz anlama
gelir mi? Giyim kuşam, dış
görünüş terörizm anlama gel-
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Mleçinolular, Edirne’deki Şükrü Paşa Anıtını ziyaret etti
Güner ŞÜKRÜ

Geçen Cumartesi günü Ardino (Eğridere) Belediye’sinin
Mleçino (Sütkesiği) köyünden bir grup, tarihi ve kültürel yerleriyle tanışmak
için Edirne’yi ziyaret etti. Bu
gezi, Mleçino Lüben Karavelov Toplum Merkezinin girişimiyle gerçekleşti. Grupta Ardino Belediyesi Meclis Üyesi
Alper Sami de yer aldı.
Ziyaret, Balkan Savaşı
Müzesini gezmekle başladı.
Anıt müze şehir çevresinde
bir tepede bulunuyor ve oradan tüm Edirne görünüyor.
Müzede Balkan Savaşı esnasında yapılan tüm askeri
hareketler canlandırılmış.
Konu mankenleri, fotoğrafları, açıklayıcı tabelaları ve
ses düzeniyle şehrin kuşatıl-

masını anlatan sergi düzenlenmiş. Kalenin mahzenle-

tarihini dinlediler, Balkan
Savaşı şehitleri için Fatiha

rinde gezinirken Mleçinolular Edirne Muharebesi’nin

okudular.
Müze önünde Balkan Sa-

vaşı sırasında Edirne Kalesini kahramanca savunan
ordu kumandanı
Şükrü Paşa’nın
a nıtı b u l u nu yor. Anıtın arka
kısmında Türk
kumandanının
şehrin düşman
eline geçmesinden sonra şehit
olmasını lanetlediği sözleri yazıyor.
M leç inolular,
Edirne’nin sembolü Selimiye
Camiini ziyaret
etmeden geçemediler. Bu cami
1568-1575 yılında Mimar Sinan
tarafından yaptırılmıştır.
Aynı zamanda Selimiye

Remzi Osman: Müslümanlara karşı önyargı komünizmin mirasıdır
4. sayfadan devam

mez. Ancak şu da gerçek ki,
sivil toplum örgütü kurup bir
takım aşırı görüşlerin vaazını
veren kişilerin olduğu da bir
gerçek. Açık olarak bilinmesi
gereken şu ki, bu kişiler İslamiyeti temsil etmiyorlar. Bunlar, Bulgaristan dışında mezun
olup, Suudi Arabistan, Sudan,
Yemen, Oman ve diğer bazı
ülkelerden bir nevi finansman
alan kişilerdir. Ancak dikkat
edin, bu kişiler Türkiye’ye gidip
eğitim görmez, çünkü Türkiye
onları kabul etmez. İlk başta
bir takım yabancılar gelirdi ve
onları sınır dışı etmek kolaydı. Ancak şimdi onlar Bulgar
vatandaşı olduklarında kendi
ülkesinden onları ihraç etmen
mümkün mü? Dolayısıyla artık onlara gelen finansal aktarımları, yaptıkları temas ve
irtibatlarını takip edecek olan
devlettir. Ancak bu yaklaşımda
her türlü tepki ciddi kanıtlarla
temellendirilmeli, aksi halde
bu tutum gerginlik yaratılabilir.
Belki de kanunlarda bir sorun
olabilir ve ben, milletvekili olarak diğer Avrupa ülkelerinde bu
finansmanın nasıl düzenlenmiş
olduğunu, devlet tarafından yasal kontrolünün nasıl yapıldığı
konularında bilgi edinmeyi görev olarak bilirim.
- Pazarcık’taki dava ve
Burgas’taki teröristin Rodop
dağlarından Pomak kökenli
olduğu yönündeki medyaya
sızan sözde iddialara karşı
Müslümanların tepkisi nasıldır?
-Ortalıkta sanki Bulgar Hıristiyanları bizi terörist olarak, ya
da bir nevi aşırı fanatik olarak
görüyorlar gibi bir his var. Bu

his komünizm zamanında ve
sözdeki “Yeniden Doğuş Sürecinden” beri sürüp giden bir
kalıntıdır. Oysa vatan hepimizin vatanıdır ve birimize ‘anne’
diğerimize ‘üvey anne’ olamaz.
Bu telkinin etkisi olumsuzdur ve
bundan topluma bir yarar olmaz. Böyle sonuçların çıkarılması ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili
yorumların özellikle Müslüman
olmayan kişilerce yapılması ayrıca bir hakaret olarak da kabul
edilir. Böylesi bir telkin Pomaklar ve genel olarak Rodop halkı için büyük bir hakaret sayılır.
Bu insanların sahip oldukları
duygular konusunda çok dikkat
edilmeli. Suçlamalar yağdırmak
kolay, ancak şunu da hatırlamakta yarar var: Burgas’taki
terörist saldırısında hayatını
kaybeden Bulgar vatandaşının cenazesine devletin tek
bir temsilcisi hazır bulunmadı.
Bu kurban da bir Bulgaristan
vatandaşıdır. Sahip olduğu
din yüzünden ihmal edildiğini
düşünmek istemiyorum. Böyle bir ihmalin taraflı, kasıtlı ve
büyük bir ihmal olduğuna inanıyorum.
Aynı şekilde Rodoplar’da uyuyan terör hücrelerin olduğunu
iddia ediyorlar – devlet bir kez
bu düşünme tarzını değiştirmek zorunda. Bu zihniyetin
kırılması ancak devletin müdahalesi ve işbirliği ile yapılabilir.
Pazarcık’taki mahkeme davası
bir hataydı ve bu görüşümün
kanıtlanacağına inanıyorum.
Bunların dürüst insanlar olduklarını biliyorum ve özellikle
skandal yaratan filmin ardından
dünyanın isyanlardan sarsıldığı
bir ortamda gerginlik yaratmak
gereksizdir. Basının bunlara
önem veriyor olması da büyük

bir hata. Birileri bu olayda gerek iktidarı, gerekse güvenlik
servislerini yönlendirerek kandırdı.
Çeşitli çevrelerden gelen misyonerler çok sessizce Müslümanlar arasına sızmaya çalışıyor, ancak bu durum şunu gösterir ki, bizim güvenlik servislerimizde İslamiyeti bilen tanıyan
personel eksikliği söz konusu.
Onlar bu dini akımlar konusunda bilgi sahibi olmadıktan sonra onlara karşı nasıl mücadele
verebilirler? Bir gün bizim güvenlik servislerimiz Mekke’ye
sızıp öğrenci yollayabilirse çok
mutlu olurum. Bildiğiniz gibi
oranın 30 kilometre çevresine
başka dinden olan kişiler yaklaşamaz. Orası tüm Müslümanların dünya merkezidir.
-Türkiye ile yapılan işbirliğimiz nedir, komşularımızın
tehlikeli bir takım akımlar ile
sorunları var mı?
-Bence özellikle gizli servisler düzeyinde Türkiye ile işbirliğimiz terörizmle mücadele
alanında başarılıdır. Elimdeki
bilgiye göre bir süre önce Türkiye Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın yaptığı Bulgaristan
ziyareti sırasında, bu işbirliği
çerçevesinde şüpheli bir tarikatın faaliyetleri konusunda bilgi
verilmiş ve o zaman devletimiz gerekeni yapmıştır. Ancak
özellikle NATO’ya ortak olduğumuza göre bu son derece
normaldir. Türkiye’nin de aynı
sorunları var. Onların istihbarat servisi Rusya ile Kafkasya
bölgesi konusunda işbirliği yaparak, Rus tarafına çeşitli dini
akımlar arasındaki farklılıklar
konusunda bilgi veriyorlar.
-Anadil eğitimi koreografi ile eşit konumlu seçmeli

ders kalırsa, HÖH protestolar düzenleyecek mi?
-Bu, HÖH için eski ve çok
“hasta” bir meseledir. Anadil
eğitimini koreografi ile aynı konuma getirmek aşağılayıcı bir
hakaret. Umarım eğitim bakanı
bu gafını anlayacaktır. Önemli olan sorun şu ki, çocukların
kullanabileceği ders kitapları
bile yok. En yeni ders kitapları 20 yıl önce basılmıştır. Bu
sorunlar yaşanırken aynı zamanda Sırbistan’ın batısında,
Ukrayna, Moldova, Romanya
gibi yerlerde yaşayan Bulgar
topluluklarını nasıl destekleyeceğimizi konuşuyoruz. İşte bu
çifte standart uygulamasıdır.
Bulgaristan dışındaki azınlıklarımızın durumu konusunda
iddialarımız varken, buradaki
azınlıklarımıza gelince onların haklarını unutuyoruz. Bazı
çevrelerin ortaya attığı teorilere göre hatta ana dil resmi dilin
öğrenimine engel oluyormuş.
Bu kabul edilemez bir durumdur. Eninde sonunda söz konusu olan haftada 4 saatlik anadil
dersi...
Geçmişe baksak, 1975 yılına
kadar durum böyleydi, ben de
dili böyle öğrendim. Şimdi de
neden böyle olmasın? Çifte
standart uygulanamaz – kendi
soydaşlarına hak talep ederken, devletin içindeki farklı
olanları sınırlandıramazsın.
Protesto yapılmasının nedenini anlayamıyorum. Genel insan
haklarından ibaret net olayların
karşısında gerginlik yaratılmasının, protestoların düzenlenmesini gerek görmüyorum.
Umarım, sorun siyasi diplomasi
yolu ile çözülür.
-Birkaç gün önce, göçmen
örgütleri Bulgaristan’a kar-

Camii yakınındaki eski cami
ile kapalı çarşıyı gezme fırsatları oldu.
Gezi sonunda Edirne’den
alışveriş yaparak ayrıldılar.
70 yaşındaki emekli öğretmen Sami Mestanov ilk
defa Edirne’yi ziyaret ettiğini söyledi. Sayın Mestanov,
“Edirne’nin tarihi ve kültürel
yerlerine hayran kaldım. En
çok Şükrü Paşa Anıtını ve
Selimiye Cami’sini beğendim. Bu güzel ve düzenli
şehre tekrar gelmeyi umuyorum” diye paylaştı. Köydeşleri adına Sami Mestanov,
yerel toplum merkezi sekreteri Nevin Ahmet’e çok iyi organize edilen bu muhteşem
gezi için kalbi teşekkürlerini
sundu.

şı sözdeki “Yeniden Doğuş
Sürecinde” işlenen suçlarla
ilgili davayı Lahey’deki mahkemeye intikal ettirdiler. Bu
durumda, HÖH böylesi önemli bir konuyu ihmal ettiği için
suçluluk duymuyor mu?
-Belki de suçumuz vardı, ancak fikrimizce adalet sistemi,
siyasi baskı beklemeden kendi
iradesi ile işini bitirmek zorundadır. Bulgaristan’da adalet sisteminin 23 yıldır açıkça adalet
dağıtmayı reddetmesi büyük
bir eksikliktir. Suçlu olanlar, iç
kurumsal yöntemler kullanarak
adaletten kaçmaya çalışıyorlar.
Aynı zamanda karara bağlanması 4 -5 yıl ertelenmiş davalardan söz ediyorlar. Burada ise
söz konusu olan tam 23 yıllık
bir süre. Ayıp doğrusu. Diğer
yandan Brüksel, çözümlenmesi geciktirilmiş simge nitelikli bir
takım davaların takibini yaptığını iddia ediyor. Bu davanın da
Brüksel’in dikkatine sunulması
ve onlarca Bulgar adalet sisteminden hesap sorulması için ısrar edeceğiz. Bu konuda er veya
geç adalet yerini bulacaktır. Yeni
Yüksek Adalet Divanı’nın bu davanın öncelik sahibi olmasını talep etmesinde ısrar edeceğim.
Dava ile ilgili gelişmelerin geciktirilmesi, sözde “Yeniden Doğuş
Süreci”nin zihniyetini paylaşan,
devletin üst düzeyinde politikacı yargı üyelerinin olduğu
anlama gelir ve bundan dolayı
dava bloke edilmiş bulunmaktadır. Lahey’ye ulaşmak zorunda
kalmamız utanç vericidir. Oysa
kendi sorunlarımızı kendimiz
temizleyebilirdik.
Zaman her şeye şifadır diyorlar. Ama tarihin de unutmadığını
unutmayalım.
Stoyko Stoyanov
www.faktor.bg
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Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!
1. sayfadan devam

döndükleri bir gerçek.
Besici, “Elimde olan
hayvanların hepsini satacağım. Hatta bazı müşterilerime yetmeyecek.
Çünkü müşterilerimin
çoğu apartmanlarda yaşıyor. Bayrama kadar bakacak yerleri olmadığından dolayı son günlerde
alacaklar. Ayrıca 40-45
hayvan için sipariş verildi” dedi. Ahmet Rasim’in
şu an elinde 45 büyükbaş hayvan ve 180 de
kurbanlık koç bulunuyor.
Stremtsi köyünden başka,
Svilengrad’ın Mladenovo
köyünde de ailesiyle birlikte hayvan ve kiraladıkları arazilerde 35 dekar
tütün yetiştiriyor.
Çiftlik köyünden 35 yaşındaki Samet Remzi,
şimdiye kadar 30 kurbanlık hayvan sattığını ifade
etti. Hayvan yemlerinin
çok pahalı olduğu için bu
işten elde edilen kazançtan memnun değil. Besici
canlı hayvan pazarında bir kilo sığır etinin 6,
dana etinin 10, koyun ve
koç etinin ise 7-8 levaya satıldığını hesap etti.
Geçen seneki fiyatlarla
kıyaslandığında pek fark
olmadığının altını çizdi.
66 yaşındaki Hacer
Bayramoğlu pazardan
250 levaya bir koç aldı.
Ailesiyle Vişegrad (Hisarüstü) köyünden 1989
yılında Türkiye’ye göç
etmiş ve son yıllarda
yazlarını burada geçiriyor. Hacer Hanım, “Biz
genelde Kurban Bayramında Bursa’da olurduk,
iki dana keserdik. Fakat
bu defa Bulgaristan’da
bayram yapmaya karar
verdik. Gördüğünüz bu
koçu neredeyse güzelliği
için aldım, çok hoşuma
gitti. Kurban etmek için
bir başka koç daha alacağız. İnşallah, bu defa da
bizlere güzel bir bayram
kutlamayı nasip etsin,
Allah’ım” dedi.
Hacer Hanım’ın eşi 68
yaşındaki İbrahim Bayramoğlu pazarda birkaç
saattir hayvanlara baktıklarını ve en nihayette bu
koçu seçtiklerini belirtti.
Babasını 5 yaşındayken
kaybettiğini ifade eden
adam, 16 yaşından beri
her yıl kurbanlık hayvan
kestiğini paylaştı.
Bursa’dan üç evladı ve
torunlarını bekliyorlar,
bayramda birlikte olacaklar. Bayramda otobüslerin
dolu olması sebebiyle çocuklarının Türkiye’ye dönmesi için şimdiden biletlerini aldıklarını söylediler.

Bahri Ömer

Resmi Murad

Бахри Юмер

Ресми Мурад

Cebel Belediye
Başkanı

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

Ardino Belediye
Başkanı

Кмет на Община
Ардино

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ КУРБАН 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 Kurban Bayramı diliyoruz.

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

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ КУРБАН 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 Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

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

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

Macid Mandacı
Stambolovo Belediye
Başkanı

www.kirkovo.bg

Mümün İskender
Mineralni Bani
Belediye Başkanı

Маджид Мандаджъ

Мюмюн Искендер

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.

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

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Кмет на Община
Стамболово

http://www.stambolovo.org/

Кмет на Община
Минерални бани

www.mineralnibani.eu
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Bölgesel kalkınma planı hazırlanıyor
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Bölgesel
Gelişme Kurulu (RSR) ve
Güney Merkezi Bölgesi
Bölgesel Gelişme Koordinasyon Komitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri
oturumun yönetmenliğini
yaptı. Forumda Plovdiv
Valisi Zdravko Dimitrov,
Haskovo Valisi İrena
Uzunova, Pazarcık Valisi
Donço Boksanov, yerel
iktidar temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) operasyonel programların yönetici
organlarının temsilcileri,
sosyal ekonomik ortakları
yer aldılar. Katılımcılar, AB
programlarının gerçekleştirilmesinde etkileşimin
iyileştirilmesi amacıyla

Bölgesel Gelişme Koordinasyon Komitesi’nin
çalışma kurallarında değişiklikler kabul ettiler.
Oturum esnasında 20142020 program dönemi için
operasyonel programların
hazırlanması hakkında
bilgi sunuldu. Bunun için
tematik çalışma grupları
angaje edilmişti. Kırcaali
Valisi, İnsan Kaynaklarının Gelişmesi Operasyonel Programı hakkında
rapor tanıttı. RSR üyeleri
şu anda hazırlanan 20132025 Ulusal Mekansal
Gelişim Konsepti ile tanıştı.
Bölgesel Gelişim Ulusal
Merkezinden Mimar Motev, böyle bir belgenin 30

yıldan beri ilk defa hazırlandığını ve onunla dengeli kalkınma, sürdürüle-

bilir büyüme ve bölgesel
eşitsizliklerin giderilmesiyle ulusal bir hazine ola-

El ele, işsiz gençlere yardım yolunda
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Gençlik Kolları
(HÖH-MDPS) Kırcaali
İlçe Teşkilatı yönetimi,
Bulgaristan İşverenler ve
Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB)
Kırcaali Şube Başkanı Müh. Fahri İdriz ile bir görüşme
yaptı. Bu ilk görüşmede iki taraf da
teşkilatların gelişim
konseptini tanıttı.
Bölgede gençler
arasında olan işsizlere iş yerleri açılmasına ilişkin fikirler paylaşıldı. Müh.
İdriz, KRİB Kırcaali
Şubesine üye olan
işverenlerin şirketlerindeki serbest iş
yerlerine genellikle iş bürolarına kayıtlı işsiz gençleri almayı düşündüklerini
kaydetti.

Müh. Fahri İdriz, yüksek
okullardan yeni mezun
olan gençlerin iş bulmak
için iş bürolarına güvenmediklerini düşünüyor. O,

KRİB Kırcaali Şube
B a ş k a nı, “A m a c ı m ı z
Kırcaali’de gençler arasında görülen işsizliği
azaltmak değil, tamamen

“Bu gençlerin işsiz olmalarına sebep muhtemelen
utangaç ve sıkılgan olmaları” dedi.

ortadan kaldırmaktır” diye
genelleştirdi.
Teşkilat tarafından yapılan analizler, bölgede

Çernooçene (Yeni
Pazar) belediye merkezinde dü zenlenen geleneksel serbest
güreş turnuvasında Türkiye
Lüleburgaz kentinden katılan
kız güreş takımı 80 kilogram
ağırlığında bir
koyun kazandı.
Bölgede güreş
turnuvası çok
eski zamanlardan
beri gerçekleştiriliyor,

fakat bu yıl ilk defa
yarışlarda kızlar da

yesinden turnuvanın
organizatörleri kız

yer aldı.
Çernooçene Beledi-

takımına sürpriz yapmaya karar verdiler

maliye uzmanları ve işletme yöneticileri arandığını
gösteriyor. Hafif sanayi
alanında faaliyet yürüten
firmalara da sürekli işçi
arandığı ortada.
Müh. İdriz gençlere hitaben, “Fikir ve amaçlarınızı
gerçekleştirmek istiyorsanız el ele vereceksiniz.
Azimli olun ve başarı yolunda ilerlerken zevkini
yaşayın “ dedi.
HÖH Gençlik Kolları
Kırcaali İlçe Teşkilatı’nın
üyeleri ve destekçileriyle görüşmelerinde KRİB
yönetimi, işsiz gençlerin
kariyerine start vermelerine imkan veren istihdam
programlarını tanıtacak.
Aynı zamanda KRİB
Kırcaali Şubesinden teşkilatın kurulmasından bir
yıl sonra üyelerin iki kat
arttığını paylaştılar.
Kırcaali Haber

Geleneksel güreş turnuvasına ilk defa kızlar katıldı
ve bir koyun hediye
ettiler.
Turnuvada birin ci yeri kazanan ve
başpehlivan unvanına sahip olan Şafak
Yüksel’e ise bir koç
verildi.
Bu sonbaharda
Çernooçene güreş
turnuvasına tüm Güney Bulgaristan ve
Türkiye’den 40’dan
fazla güreşçi katıldı.
Kırcaali Haber

rak ülkenin korunmasının
hedeflendiğini vurguladı.
2014 Bölgesel Analizler
Birliğinden Borislav Tafradjiyski, 2014-2020 Bölgesel Gelişim Operasyonel Programına duyulan
gereksinimlere yönelik
bir SWOT-analizi tanıttı.
Bu analiz güçlü ve zayıf
yönlerin, ayrı ayrı bölgelerin gelişimi için imkan ve
engellerin ve de bölgesel
yakınlaşma şekillerinin
belirlenmesi bakımından
yapılmıştır.
Güney Merkezi Bölgesi-

nin Kalkınması İçin Forum
Danışmanları
Derneğinden Zdravko
Seçkov, Güney Merkezi Bölgesine ilişkin bir
sosyo-ekonomik analizi
tanıttı. Bu analizden bölgede ayrı ayrı iller arasında açıkça farklar, olumsuz
demografik durum, düşük
gelirler olduğu ve işsizliğin arttığı anlaşılıyor.
Seçkov, “Temel sosyoekonomik göstergelere
göre Güney Merkezi Bölgesi planlama yapılması
gereken bölgeler bakımından dördüncü yerde”
dedi.
Forumda Güney Merkezi
Bölgesinde operasyonel
programların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyle ilgili güncel veriler sunuldu. Ayrıca 2013
yılında Bölgesel Gelişme
Kurulunun faaliyetine ilişkin yıllık gösterge programı da onaylandı. Bu
belgede kurulun çalışma
planında belirlenen temel
önceliklerin gerçekleştirilmesi için öngörülen mali
kaynaklar hakkında bilgi
mevcut.
Kırcaali Haber

Banka Mevduat Faizlerine
yüzde 10 oranında vergi

Maliye Bakanı Simeon Dyankov basına hükümet
2013 Yılı Bütçe Tasarısını kabul ettiklerini bildirdi.
Bütçe Kanun tasarısıyla beraber asgari ücretin miktarı ve Sağlık Kasası Bütçe Kanunu ile ilgili belgelerin de kabul edildiği açıklandı.
Bakan, “Bütçe, muhafazakar metot uygulanarak
gayri safi yurtiçi hasılasının (BVP) yüzde 1,2 oranında büyümesi durumunda hesaplandı. Aslında
BVP’nin yüzde 1,9’a kadar büyümesini bekliyoruz”
diye açıklama yaptı.
Bakan Dyankov, “Uluslararası Para Fonu 2013
yılında Bulgaristan’da gayri safi yurtiçi hasılasında
yüzde 1,5, Dünya Bankası yüzde 1,6, Avrupa Komisyonu yüzde 1,8, Avrupa Ticaret Bankaları Derneği
ise yüzde 2,5 oranında büyüme olacağını tahmin
ediyorlar” dedi.
Dyankov, 2013 yılında bütçe açığının gayri safi
yurtiçi hasılasının yüzde 1,3 ile sınırlanacağını söyledi.
2013 Yılı Bütçesinde emekli maaşların yüzde 9,3
oranında endekslenmesi, asgari emekli maaşın 150
levaya yükseltilmesi, sosyal emekli maaşın 100’den
110 levaya artması, en yüksek emekli maaşın ise
700’den 770 levaya çıkması öngörülüyor.
En büyük sigorta geliri 2000’den 2200 levaya arttı.
2013 yılının başında asgari işçi ücreti 290 levadan
310 leva olacak.
Simeon Dyankov, yeni Bütçe Kanunu Tasarısı ile
banka Mevduat Faizlerine de yüzde 10 oranında
vergi ödenilmesi önerildiğini bildirdi. Maliye Bakanı,
“AB ülkelerinden tek Bulgaristan’da hala bu faizlere
vergi ödenilmiyor” diye yorum yaptı.
Yeni vergiden bütçeye 120 milyon leva gelir olması
bekleniyor, fakat Dyankov’un ifadesine göre bu verginin mali etki yapması amaçlanmıyor.

Кърджали Хабер
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22 yıl sonra Türk isimlerini geri alıyor
Ardino’nun (Eğridere) Hromitsa (Topallar) köyünden
90 yaşındaki
Refiye Hasan
Sali, 1984 yılının sonunda
Bulgarlaştırma
süreci esnasında zorla değiştirilen ismini
geri almak için
T ü r k i y e ’d e n
geldi. 25 yıldan
f a zla k im lik
kartında zorla
verilen Bulgar
adı Dena Asenova Radeva
yazılı.
Yaşlı kadın,
“Yaşım ilerledi ve bu dünyadan Türk adımla gitmek istiyo-

rum. Ben çift vatandaşım ve
gerçek adımı geri almak için

büyük bir merakla 300’den
fazla kilometre yol geçtim.
Ben Türk bilinci ile yaşıyorum,

çocuklarım da aynı. Çocuklarım Türk isimleri taşıyor” diye
paylaştı.
Ref iye nine
Türkiye’ye 1989
yılında zorunlu
göç esnasında
gitmiştir ve bugüne kadar da
İstanbul’da yaşamaya devam
ediyor.
Ref iye Sali,
19 2 2 y ı l ı n d a
Ardino’nun Yabılkovet s (El malı) köyünde
dünyaya gelmiş.
Anne ve babası
tütün üreticisiymiş. Bundan dolayı küçükten
beri tütün tarlasındaymış. 20

yaşında Hromitsa köyünden
Halim Sali ile evleniyor. Eşi
çok genç yaşta vefat ediyor
ve Refiye nine büyük bir sevgi
ve özveriyle üç çocuğunu tek
başına büyütüyor.
Şu anda Refiye ninenin
20’den fazla torunu ve torun
çocukları var. Onların bir kısmı Bulgaristan’da, bir kısmı da
Türkiye’de yaşayıp, çalışıyorlar. Yaşlı kadın, Türkiye’de en
büyük devlet bankası olan Ziraat Bankasında çalışan Türkay adındaki torunuyla en çok

gurur duyduğunu söylüyor.
Refiye nine hiçbir zaman diyet yapmamış, ilaç içmemiş,
hatta hekime bile gitmemiş.
Yemek seçtiği yok, fakat sütlü kahve ile bisküviden ibaret
kahvaltıyı bir gün aksatmıyor.
Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Refiye nine her gün televizyonda haberleri izliyor ve
Bulgaristan ile Türkiye arasında siyasi problemlerin olmadığına seviniyor.
Güner ŞÜKRÜ

Ataka Bulgaristan’da cami inşaatının yasaklanmasını istiyor
Aşırı ırkçı Ataka partisi ülkede
cami inşaatına yasak getirilmesini istiyor. Buna neden olarak
Bulgaristan’ın Avrupa ülkelerine

Parti lideri Volen Siderov
basına yaptığı açıklamada
İsviçre’de referandumla cami
yasağı getirilmesini hatırlata-

kıyasla İslam dini ibadet yerleri
bakımından birinci yerde olması gösterildi.

rak, “Demokratik bir ülke olan
İsviçre’nin örnek davranışından
ilham aldık” dedi.

Volen Siderov, “Bulgaristan’da
radikal İslam korkutucu boyutlara ulaşmıştır” diye yorum yaparak, bu hususta Pazarcık’ta
radikal İslam uygulamakla suçlanan 13 imama karşı yürütülen
davayı gösteriyor.
Ataka partisi lideri, Müslümanların cami yetersizliği yüzünden
açıkta kıldıkları namazları göstermelik davranış olarak niteleyerek bundan hoşnut olmadığını dile getirdi.
Atakacılar, Sofya’da ikinci cami yapımına ve Gorna
Oryahovitsa’da (Yukarı Rahova) uygulanacak cami projesine karşı çıkıyorlar. Bununla
beraber Ataka par tisinden
Kırcaali’de yapılacak ikinci caminin kurulmasına karşı olduklarını beyan ettiler.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış
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