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Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 46 (210) Fiyatı 0,50 Leva

Başkan Hasan Azis: “Aşure Günü, Kırcaali’nin Sembolü Oldu”
Resmiye MÜMÜN

Bu yıl yedinci kez
Kırcaali’nin yeni pazarında kardeş Bursa
Osmangazi ve Kırcaali
Belediyeleri tarafından
Aşure Günü düzenlendi. Müslüman, Hıristiyan
din farkı olmaksızın yaklaşık 5 bin Kırcaaliliye
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
ve Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Halil
Döner bizzat tatlı yemekten dağıttılar. Gerek
Hıristiyanlığa, gerekse
Müslümanlığa ve diğer
tüm dinlere ait insanları
bir araya toplayan gelenek Kırcaali’nin hoşgörü
simgesine dönüştü.
Kardeş Bursa Osmangazi Belediyesi’nden
gelen konuklar, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan

Azis’e, Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet ve Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Peder Petır
Garena’ya üzerlerinde
Bursaspor logosu bulunan tişört ve şal hediye

ettiler.
Aşure dağıtımı töreninde kardeş belediyeden
gelen heyetin yanı sıra,
milletvekilleri Erdinç
Hayrulla ve Mustafa
Ahmet, Kırcaali Beledi-

Koşukavak ve Şişli Resmen
Kardeş Belediye Oldular
Mehmet TÜRKER
Ekim
ayında
Koşukavak’ı ziyaret
eden Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül burada Şişli ile Koşukavak Belediyelerini
kardeş olacağını ilân
etmişti.
Aradan sadece bir buçuk ay geçti ve iki belediyenin kardeşlik protokolü İstanbul Şişli’de
150 kadar kişiden oluşan Koşukavaklının da
hazır bulunduğu törende Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
ile Koşukavak Belediye
Başkanı Sebihan Meh-

met tarafından imzalandı.
Törende ilk konuşmayı yapan Koşukavak
Belediye Başkanı Se-

bihan Mehmet, burada
bulunmaktan çok mutlu
olduklarını ifade ederek,
“Sayın Başkan Sarıgül
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ye Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Kırcaali Bele-

diye Başkan Yardımcısı
Müh. Hüseyin Ahmet,
Momçilgrad Belediye
Başkanı Akif Akif, Kırcaali Vali yardımcıları
Nazmi Mümün ve Musa
Seidahmed, Bulgaristan
Sosyalist Partisi Kırcaali
İl Teşkilatı Başkanı Georgi Küçükov hazır bulundular.
Müh. Hasan Azis, aşure bayramını sağlayan
Osmangazi Belediyesine ve Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a
teşekkür etti. Başkan,
B u l g a r i s t a n ’d a t e k
Kırcaali’nin en kalabalık yerinde düzenlenen
gerçek Aşure geleneğinin yaşatıldığının altını

çizerek, „Aşure tüm dinlerden insanları birleştiriyor, bu yüzden bizim için
çok önemli. Aşure zorluk
içeren anlarda birleşmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz Kırcaali’de Aşure gününü kutlamakla
ekmeğimizi paylaştığımızı, yani hep beraber
kardeş gibi yaşadığımızı
gösteriyoruz. Hepimizin
bu dünyada misafir olduğunu ve en önemli
şeyin insanlık olduğunu
göstermeye çalışıyoruz. Bu birlik, beraberlik
mesajını tüm dünyaya
vermek istiyoruz. Aşure
bizim gerçek bayramımız ve artık Kırcaali’nin

Devamı 6’da

Sağırlar Köyünde Coşkulu Hatim Töreni
Sağırlar köyünde hatim
merasimi yapıldı. Yaklaşık 2 yıl süren bir hummalı çalışma neticesinde
6 talebe Kur’an-ı Kerim’in
tamamını okuyarak hatim
törenine nail oldular.
Kursu veren ve Allah
adına gayret gösteren
Kadir ve Saffet hocalardır.
Har f ler i kelimelere,
kelimeleri cümlelere,
cümleleri sure ve cüzlere dönüştüren talebeler
coşkulu bir gün yaşadılar.
Hatim törenlerinde genelde genç çocuk ve kızlar
Kuran okurlar, ancak ha-

tim törenini farklı ve güzel
kılan özellik, her yaştan
talebelerin bu kurstan
faydalanması oldu. İzleyicilere heyecanlı anlar

yaşatan Kuran öğrencileri repertuarlarında: Kuran tilaveti, ilahiler, şiirler

Devamı 5’de

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak
Turlarıyla Hizmetinizdedir.

Yine bir protestoyla haftaya başladık. Suriyeli
sığınmacılar kaldıkları
kamptaki yaşam şartlarını protesto etti. Kamptaki
yaşam şartları kötü, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, ısınma sorunları ve
yemeklerin azlığından
yakınan göçmenlerin yaşam mücadelesi çok zor.
Bardağa bir de dolu tarafından bakarsak eğer,
savaşın ortasında olacağına daha iyisi bir parça ekmekle güvende ol.
Allah kimseyi bu duruma
düşürmesin!
***
Güney Bulgaristan’da
bir ilk gerçekleşiyor.
Türkiye ile Bulgaristan arasında iki dernek
Bursa’dan Rumeli Gençlik ve Kültür Derneği ve
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği (TÜRKSAD) kardeşlik sözleşmesi temelini attılar. Benzer olayların çoğalmasını
temenni ediyoruz.
***
TBMM
Türkiye Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı Mustafa Öztürk
ve grup üyesi Bülent
Belen, iki günlük ziyaret
için Bulgaristan'a geldi.
Çeşitli temaslarda bulunan TBMM heyeti yaptığı toplantıda ikili ilişkiler,
Türkiye'nin AB üyelik
süreci, geri kabul anlaşmasıyla ilgili gelişmeler
ve Bulgaristan, Türkiye
ve Yunanistan sınırlarının birleştiği yerde üçlü
koordinasyon merkezinin kurulması ele alındı.

HAFTANIN ÖZETİ
Haftanın önemli gelişmelerine bir göz atalım

Türkiye ve Bulgaristan
iki dost ülke. Bu tür ziyaretlerin devam etmesi ve
dostluk ilişkilerinin daha
da artmasını umuyoruz.

matik çalışma kitabında
yer alan bir ödevde çocukların toplama ve çıkarma işlemini alıştırmak
üzere Roman ve Bulgar-

bin artmıştır. Maalesef
Bulgaristan’da durum
vahim. Çoğu iş yerlerine bakılırsa, orada
kadroların gençlerden

***
Ziraat Bankası, 150.
kuruluş yıl dönümünü
15 yıldır hizmet verdiği
Bulgaristan'da da kutladı.
Şubelerinde güler yüzlülük ile hizmetleri ve servislerinden dolayı onları
kutlar ve nice yüzyıllar
dileriz.
***
Matematik çalışma kitabındaki ırkçı ödev için
cezalandırılanlar olacak.
Üçüncü sınıf öğrencilerinin anne babaları mate-

ları toplayıp çıkarmaları
istendiği ırkçı bir ödevden
dolayı öfkelerini duyurdular. Küçük yaşta çocuklara ayrımcılığı ve ırkçılığı
her ne şekilde öğretilirse,
Bulgaristan’da daha nice
Metin’ler dövülüp komaya
sokulacak. Bu yüzden bu
durumu yaratanlar kesinlikle cezalandırılmalıdır.
***
B u l g a r i s t a n’d a h e r
dört gençten biri işsiz.
2008 yılından bu yana
genç işsizlerin sayısı 15

değil de, emeklilerden
oluşan bir kadro görülür.
Bulgaristan’da her dört
gençten biri işsiz, ikisi
yurt dışında, biri de kısmet olmuş girmiş bir işe.
***
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Recep Altepe Bulgar
gazetecilere Bursa’yı
tanıttı. Bulgar gazetecilere Bursa ve Türkiye
hakkında bilgiler veren
Başkan Altepe, Bursa
Büyükşehir Belediyesi

Yabancılara Arazi Satış Yasağı
Yeniden Gözden Geçirilecek
Bulgaristan, yabancıların ülkede tarım arazisi
satın almasını engelleyen düzenlemeyi yeniden gözden geçirecek.
2007 yılında AB üyesi
olan Bulgaristan, üyelik
anlaşmasına göre yabancılara tarım arazisi
satışlarıyla ilgili kısıtlamaları 1 Ocak 2014
itibariyle sona erdirmesi gerekiyordu. Ancak
Parlamento, söz konusu
kısıtlamayı uzatma kararı
almıştı. Kararın alınmasının ardından AB'den gelen tepkiler Bulgaristan'ı
endişelendirdi.
Başbakan Plamen Oreşarski, alınan kararın
tekrar gözden geçirileceğini açıkladı. Oreşarski,
yabancılara tarım arazisi
satış yasağının uzatılmasını kötü bir karar olarak
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niteleyerek, kararın rasyonel bir tutum olmadığını, siyasi duygusallık
sonucunda alındığını

ğunu belirtti.
Konu, iktidardaki Sosyalist Parti (BSP) ile
koalisyonun küçük or-

ifade etti.
Anamuhalefet Bulgaristanın Avrupalı Gelişimi
İçin Vatandaşlar Partisi
(GERB) lideri Boyko Borisov, popülist yaklaşımların söz konusu kararın
alınmasında etkili oldu-

tağı konumundaki Hak
ve Özgürlükler Hareketi
Partisi (HÖH) arasında
görüş ayrılığına yol açtı.
HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan, yasağın uzatılmasına karşı çıkarak,
alınan kararın Avrupa

Birliği üyelik anlaşması ile çeliştiğini söyledi. Mestan, Anayasa
Mahkemesi'ni harekete
geçirmeyi düşündüklerini ifade ederek, "AB tarafından karar nedeniyle
yaptırım uygulanması
halinde sorumluluk, yasağın kabul edilmesi için
oy kullananlarda olacaktır" dedi.
Hükümeti oluşturan
BSP ve HÖH, 240 sandalyeli parlamentoda
toplam 120 milletvekiliyle
temsil ediliyor. Hükümet,
çoğunluğu sağlamak için
ise 23 sandalyeye sahip
Ataka'nın desteğine ihtiyaç duyuyor. Ataka lideri
Volen Siderov, "Bulgar
ulusunun en değerli stratejik kaynağın yağmalanmasına izin vermemeliyiz" dedi.

öncülüğünde Balkanlara
yapılan yatırımları anlattı. Balkan ülkelerinin
de gelişip kalkınmasından yana olduklarını dile
getiren Başkan Altepe,
ülkeler arasında gerçek
anlamda samimi diyaloglar kurmanın da önemli
olduğunu söyledi. Bu
ziyaret sonrası bazı gazetecilerin yazılarını okudum. Çok güzel ağırlanmış ve o kadar memnun
kalmışlar ki, yazılarında
Bursa’nın güzelliklerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe’nin
faaliyetlerinden etkilendikleri apaçık ortada. Bu
ziyaretler ülkelerarası
kardeşliği daima sıcak
tutması dileğiyle.
***
Kırcaali’de yaklaşık 5
bin kişiye aşure dağıtıldı.
Bu organizasyon artık 7.
yıl Kırcaali Belediyesi ile
kardeş Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından
düzenleniyor. Kardeşlik
böyle olsa gerek. Aşure
paylaşmak, aşure bereket … Güzel bir gelenek,
devamını diliyoruz.
***
Pomaklar siyasi parti kuruyor. Sivil toplum
örgütü Avrupa Pomak
Enstitüsü Başkanı Efrem Mollov, yeni siyasi
oluşumun etnik teme-

le dayanmayac ağını
belirterek, Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
lideri Sergey Stanişev'in
komünizm rejimi döneminde ülkedeki Türklere
uygulanan asimilasyon
politikası nedeniyle özür
dilemesine de değindi
ve "Pomaklardan kimse
özür dilemiyor, Pomakları yok sayarsan neden
bahsedilebiliriz” şeklinde
konuştu. Ne diyelim yeni
parti tüm Pomaklara hayırlı ve uğurlu olsun. Pomaklar diyorum, çünkü
partinin adına bakılırsa,
bu siyasi partinin sempatizanları ve destekçileri sadece Pomaklardan
oluşacağını düşünüyorum.
***
Kapalı mekanlarda sigara içme yasağı kaldırılacak. Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP)
topluma kapalı yerlerde
sigara içme yasağının
kaldırılmasını istediğini yazdı. Aralık ayında
Parlamento’da Sağlık
Kanunu’nda topluma kapalı yerlerde tamamen
sigara içme yasağının
kaldırılması öngörülen
önergeleri görüşüp değişiklikler oylamaya sunulacak. Her dört yılda
bir karar değişikliği yapılırsa, bu halk artık yasak
falan dinlemez. Bir kez
sigara yasağı konulmuşken, halk da bu duruma
alışmışken, ne gerek var
yasağın kaldırılmasına!?
Sebahat AHMET

HÖH'den Siyasi Partilere Çağrı
Bulgaristan'da artan ırkçı saldırıların ardından
üyelerinin büyük bir bölümünü Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH),
parlamentoda grubu bulunan diğer siyasi partilere çağrı yaparak, yabancı düşmanlığını, etnik ve
dini hoşgörüsüzlüğü kınamalarını istedi.
HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan, meclis kürsüsünden yaptığı çağrıda "Siyasi partilerin Parlamento gruplarına şiddet olaylarına karşı net
tutum belirlemeleri, üye ve sempatizanlarına
etnik ve dini hoşgörüsüzlükten uzak durmaları
konusunda çağrı yapmaları için sesleniyorum"
dedi.
Sofya'da beş kişilik ırkçı bir çetenin saldırısına
uğrayan ve hala hastanede tedavi altında bulunan Metin adındaki Türk kökenli gencin hastanede ziyaret ettiğini belirten Mestan, "Yüzü tanınmayacak hale getirilmiş. Şu anda hayatı için
mücadele veriyor. Ailesinin yüzüne yansıyan
trajediyi gördüm. Metin, Bulgar toplumundaki
etnik ve dini temele dayalı nefretin kurbanıdır"
diye konuştu.
Kendi partisinin üye ve destekçilerine de seslenen Mestan, şiddet ve provokasyonlara, ilgili
devlet kurumlarına müracaat etmek dışında herhangi bir cevap vermemeleri konusunda uyarıda
bulundu. Mestan, etnik ve dini gerekçelere dayalı suçların cezasız kalması durumunda şiddetin
tırmanacağından kimsenin şüphesi olmaması
gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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TBMM heyeti Bulgaristan’ı ziyaret etti
Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanı Mustafa
Öztürk, Bulgaristan'ın
Türkiye'nin AB'ye tam
üyeliğine destek verdiğini söyledi.
TBMM
TürkiyeBulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Öztürk ve
grup üyesi Bülent Belen,
Bulgaristan’a yaptıkları iki
günlük ziyaret kapsamındaki temas ve incelemelerini tamamladı.
Heyet, ziyaretin ikinci gününde Bulgaristan
Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı’yı
ziyaret etti, Türk-Bulgar
Ticaret ve Sanayi Odası
üyeleri ile görüştü, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zinaida Zlatanova ile bir araya geldi.
Öztürk, “Avrupa Birliği
Değişim ve Diyalog Programı” kapsamında gerçekleştirdikleri temasların
başarılı sonuç verdiğine
vurgu yaparak, Avrupa
Konuları ve Avrupa Fonları Denetim Komisyonu
Başkanı Mladen Çervenyakov ile Türkiye’nin AB

sürecini değerlendirdiklerini belirtti.
"Şunu gördük ki Bulgaristan Türkiye’nin AB’ye
tam üyeliğine destek veriyor. Desteklerinin süreceğini ifade ettiler” diye
konuşan Öztürk, “Türkiye
aslında teknik olarak AB
üyeliğine hazır. Mesele,
teknik mesele değil, siyasi bir takım argümanlar
gösteriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Öztürk, görüşmelerde

vize muafiyeti ve Geri
Dönüş Anlaşması konusunda da görüş alış
verişinde bulunduklarını
kaydetti.
Ziyaretinin ilk gününde
ise Bulgaristan Meclis
Başkan Vekili Ali Osman
İmamov ve BulgaristanTü r k i ye P a r l a m e n t o
Dostluk Grubu Başkanı
Ruşen Rıza ile görüştüklerini söyleyen Öztürk, “O
toplantılarda da buradaki
soydaşlarımızın, Müs-

lüman kardeşlerimizin
problemlerini dile getirdik. Benzer konularda iş
adamlarımızın problemlerini dile getirdik. Farklı konularda fikir alışverişinde
bulunulduk” dedi.
Toplantıların çok faydalı
geçtiğini söyleyen Öztürk,
“Bizim AB ile ilgili kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve tam üyelik için
destek çalışmalarımızı da
burada göstermiş olduk”
diye konuştu.

Jelü Jelev: “Milliyetçi örgütlerle bazıları
siyasete arka kapıdan girmek istiyor”
İlk demokratik yollarla seçilmiş 1990-1997
dönemi Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Jelü
Jelev Dnevnik gazetesine verdiği demeçte,
“Sokaklarda devriyeler,
yeni partiler, yabancılara saldırılar gibi ırkçı
yaklaşımlar artık bir
gerçek. Bunun ülkede
ve özellikle de demokratik zihniyete sahip olduğunu iddia edenlerde
endişe uyandırması gerekir” diye kaydetti.
Jelev, ırkçılık dalgasının artması demokrasi
ilkelerinin eksiklerinden
kaynaklandığını belirtti.
Eski Cumhurbaşkanı,
“Bunlardan siyasete
arka kapıdan girmeye
ve ülkede faktör haline gelmeye çalışan
kimseler faydalanmaya
çalışıyorlar” diye vurgulayarak, bu insanların sistemin tüm kusur
ve eksiklere rağmen
Bulgaristan’ın demokratik bir ülke olmasını

beğenmediklerini ileri
sürdü.
Jelev, “Bu parti ve örgütler insanların mem-

milliyetçi siyasi oluşumların geleceği ülkenin
gelişimine bağlı olacak.
Tarım, hayvan üreticiliği,

nun olmayışları ve siyasetle partilerin uğrattığı hayal kırıklığından
faydalanıyorlar. Fakat
onlar vatandaşları argümanlarla kendi tarafına
kazanamazlar” diyerek, genellikle ırkçıların
daha geri görüşlü, daha
düşük eğitimli kimseler
olduğunu belirtti.
Jelev’in ifadesine göre

bilim ve başka branşların yönetiminden ne
kazanacaklar, iktidar
yakın zamanda onların
çıkarlarını başarılı bir
şekilde savunabilecek
mi, bunlara bağlı olacak. Cumhurbaşkanı,
“Vatandaşların çıkarları
korunursa, bu tür aşırı
milliyetçi tavırlar olmayacak ve ırkçı partiler

de destek görmeyecek”
diye düşünüyor. Jelev,
buna rağmen milliyetçi
partilerin yasaklanmasının doğru olmadığını,
yasakların hiçbir şeyin
çözümü olmadığını ve
demokrasiyle bağdaşmayan yasaklarla ülkedeki sorunların çözülemeyeceğini belirtti.
Jelev, “Milliyetçilikle
vatanseverlik kavramları karıştırılıyor. Bunlar
iki apayrı şeyler. General Gol’un dediği gibi,
vatanseverlik vatanını
ve milletini, kendi kültür geleneğini ve tarihini sevmendir. Bu aynısı
sadece komşu ülkelere
değil, aynı zamanda ülkedeki senden farklı diğer etnik azınlıklara da
geçerlidir. Milliyetçilik
ise senden farklı olup,
farklı düşünenlerden bu
sebepten dolayı nefret
etmendir” diye sözlerini
tamamladı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa
Aliş Hacı’ya yaptıkları ziyaretinin önemini vurgulayan Öztürk, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Her geldiğimizde Başmüftümüzü ziyaret ederiz. Biliyoruz ki buradaki
Müslüman kardeşlerimiz,
soydaşlarımız bizim için
önemli. Onların inançları, dilleri, kültürleri, tarihi
eserlerine destek vermeye çalışıyoruz.”
TBMM
heyeti,
Bulgaristan’daki temas
ve incelemelerini tamamlamadan önce son
görüşmesini Başbakan
Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zinaida Zlatanova
ile yaptı.

Toplantıda, Türkiye'nin
AB sürecinin görüşüldüğü belirtildi.
Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı Zlatanova
yaptığı açıklamada, Geri
Dönüş Anlaşmasının bir
an önce yürürlüğe girmesinin önemini bir kez daha
gündeme getirme fırsatı
bulduğunu söyledi.
“Bulgaristan’a yönelik
mülteci akınının artmasından dolayı endişelerimizi dile getirdik” diyen
Zlatanova, “Bulgaristan,
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları anlayışla karşılıyor.
Aynı zamanda ülkemiz,
ortak sınırımıza yönelik
mülteci akınından dolayı
büyük endişe duyuyor”
dedi.
Anadolu Ajansı

Çocuk Felci Aşısı
Kampanyası Başlatıldı
Bulgaristan'da sağlık yetkilileri halk arasında
"çocuk felci" olarak bilinen Polyomiyelit hastalığı
riskine karşı ülkede aşı kampanyası başlattı.
Ulusul Bulaşıcı ve Parazit Hastalıklar Merkezi
Müdürü Doktor Todor Kantarciev, Bulgristan Ulusal Radyosu'na (BNR) açıklamasında çocukları
aşılı olmayan aileleri uyararak, Suriye'de çocuk
felci vakaların rastlandığına dair bilgi alındığını
anımsattı.
Doktor Kantarciev, "Çocuklarına aşı yaptırmayan tüm velilerin bir an önce aile doktorlarına
başvurmaya çağırıyorum. Bu çağrımı da duymayan tanıdığınız tüm annelere iletin. Günümüzün
medeni insanların mutlaka yaptırmaları gereken
önemli aşıların arasında Polyomiyelit aşısı da yer
alıyor" diye konuştu.
BNR, Bulgaristan'daki çocukların yüzde 95'inin
aşılı olduklarını belirtti. Başlatılan kampanya kapsamında ülkeye gelen Arap ve Afrikalı sığınmacıların çocuklarına da aşı yapılıyor.
Bulgaristan Devlet Sağlık Genel Müfettişi Doktor Angel Kunçev de Bulgaristan'daki riskli grupların arasında aşı kampanyasının yürütüldüğünü
ülkedeki tüm mülteci kamplarındaki çocuklara
aşı yapıldığını belirtti. Kunçev, Suriyeli çocukların tümünün sınırı geçer geçmez aşı olduklarını
duyurdu.
Bulgar sağlık yetkilileri, sağlık kültürünün daha
düşük olan ülkedeki Roman mahallelerinde aşı
yapacaklarını bildirdiler. Nüfusu 7,5 milyon olan
ülkede 16 bin civarında çocuğun aşılı olmadığı
tahmin ediliyor.
Avrupa'da artık rastlanmayan çocuk felci konusunda Bulgaristan'da 2005'te Sliven şehrinde
iki vakkaya rastlanmış ve büyük bir panik yaşanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (Who) ekim sonunda
yaptığı açıklamada, Suriye'nin Kuzeydoğusunda küçük yaştaki çocukların arasında yapılan 22
tahlilin 10'unda Polyomiyelit tanısı konulduğunu
bildirmişti.
WHO Sözcüsü Oliver Rozenbauer Cenevre'de
düzenlediği basın toplantısında ayrıca Deir Al Zor
şehrinde 12 çocuğun çocuk felci şüphesi ile tahlil
edildiğini belirtmişti.
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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fahri Kayadibi İle Baş Başa
Kırcaali
Bölge
Müftülüğü’nün davetlisi
olarak Kırcaali’de bulunan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski
Dekanı olan Din Eğitimi
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Fahri Kayadibi’nin Kırcaali Haber gazetesine verdiği mülakatı dikkatlerinize
sunuyoruz.
-Sayın Prof. Dr. Kayadibi, Kırcaali’yi ziyaretinizle ilgili bilgi verir
misiniz?
-Üç dört günlükğüne buraya geldim. Geldiğim günün akşamı Momçilgrad
(Mestanlı) İlahiyat Lisesi
öğrencilerine ve öğretim
üyelerine bir konferans
verdim. Öğrencileri daha
çalışkan yapmak, metotlar vermek, daha ileri
bir başarı sağlayabilmek
için onları motive etmeye
çabaladım. Çok memnun
oldular, can kulağıyla dinlediler. Kırcaali Camisinde cuma namazı öncesi
konuşma yaptım. Ertesi
gün de bir cami açılışına
katıldım, orada bir konuşma yaptım. Daha sonra
Osmanlı’nın yapmış olduğu tarihi eserleri, camileri
ziyaret edip, inceledim.
- Kırcaali ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi
paylaşır mısınız?
- B enim dedeler im
Balkan Savaşlarında
Türkiye’ye gitmek mecburiyetinde kaldığın dan dolayı buralardan,
Yunanistan’dan göç etmişler. Ve atalarımın,
dedelerimin toprakları
olarak da burasını ziyaret
etmek bana ayrıca büyük
bir mutluluk veriyor. Buradaki halkın sıcaklığı, cana
yakınlığı, sevgisi, saygısı
beni bugün çok çok mutlu etti. Buradaki insanları
çok sevdim ve eski dedelerimin günlerini hep
hatırladım, hayal ettim.
Bugün mutluyum.
-Sayın Hocam, kendinizden bahseder misiniz?
-1951 yılında Türkiye’de
7 İmam Hatip Lisesi açılmıştı. 1959 yılında onlardan biri olan Maraş İmam
Hatip Lisesi’ne kayıt oldum. Aşağı yukarı 45 yıldır dini görevlerde hizmet
verdim. 15 yıldır İstanbul
İlahiyat Fakültesi’nde
öğretim üyesiyim. Daha
önce Türkiye’de Kahramanmaraş, Manisa ve
Kocaeli il müftülükleri
yaptım. O zaman doçent
oldum. 1998 yılının sonunda İstanbul İlahiyat

Fakültesi’ne doçent olarak öğretim üyesi oldum.
2001 yılında profesörlüğe
yükseldim. 2006-2009 tarihleri arasında İstanbul
İlahiyat Fakültesi Dekanı görevinde bulundum.
Ayrıca Diyanet İşleri
Başkanlığı merkezinde
de çalıştım. Almanya ve
İsviçre’deki büyükelçiliklerde din hizmetleri müşaviri görevinde bulundum.
Oradaki vatandaşlarımızın dini, sosyal, eğitim
ihtiyaçları ve onlara çözüm bulma bakımından
meşgul oldum. Bu görevim sırasında da yine
Almanya ve İsviçre’nin
eğitim sistemleri üzerine
çalışmalar yaptım. Hatta
yüksek lisans tezim İsviçre Türk Eğitim Sistemi ve
Türk Çocuklarının Eğitim
Sorunları, yine doktora
tezim de Yurt Dışı İşçi
Sorunları ve Çözüm Yolları konuları üzerinedir.
Yine İsviçre örmek olarak
alınmıştır. Böylece biz 45
yıldır eğitici hizmetlerimizi
gerek örgün eğitimde ve
gerekse yaygın eğitimde
yapmaya çabalıyoruz. Şu
anda da bu hizmetlerimizi
ömrümüz yettiği müddetçe yapmaya devam edeceğiz.
- İstanbul İlahiyat Fakültesi ile ilgili çalışmalarınızı anlatır mısınız?
- İstanbul İlahiyat Fakültesi Dekanı görevinde
bulunduğum sırada binasının yapımı, eski binalardan yeni yapılan binaya
geçilmesi, öğrencilerin
çoğaltılması, öğretim
üyelerinin çeşitli yerlerden getirilerek çoğaltılması ve canlandırılması
görevlerine katkıda bulundum, yoğun bir şekilde çalışmış oldum. Aynı
zamanda orada Felsefe
Din Bilimleri Bölümünü
kurdum, yüksek lisans,
doktora açtım. Birçok
yüksek lisans, doktora
yapan Türkiye’den başka, Avrupa ülkelerinden,
Balkanlardan, Arap ülkelerinden, Afrika, Türk devletlerinden de öğrencilerimiz var. Orada aktif bir
hizmet veriyoruz. Bugün
yine İlahiyat Fakültesi’nin
hem örgün eğitimi, hem
yaygın, uzaktan eğitimi
var, yani çeşitli medya, kitaplarla, makalelerle öğrenciler eğitilmiş oluyor.
İslam İlahiyat Fakültesi
bugün Türkiye’de kısa
zamanda en canlı ilahiyat
fakültelerinden biri haline
geldi. Bulgaristan’dan da

öğrencilerimiz var. Sokrates Programı dahilinde
öğrenci değişimi olmaktadır. Bizim fakültemizden
Avrupa ülkelerine, oradan
da bizim fakültemize öğrenci değişimi yapılmaktadır. Yabancı ülkelerden
gelen öğrencilere Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK)
daha iyi imkanlar tanıyor, belli kuralların yerine
getirilmesiyle üniversite
sınavlarına tabi olmadan

ne şekilde bir davranış
sergilememizi istiyor konuları incelenmiştir. Bilim
alemine de bu çalışmalar
kitaplar halinde hediye
edilmiştir.
(Masanın üzerinde Bölge Müftülüğü’ne hediye
ettiği kitapları var)
-Kitaplarınızı tanıtır
mısınız?
- Burada gördüğünüz
Sevgi ve Barış Dini İslam
kitabım. İslam’ı şiddet dini

kayıtların yapıldığını öğrencilerimden biliyorum.
- Sofya İlahiyat Enstitüsü ile ilişkileriniz ne
durumda?
- Sof ya’daki İlahiyat
Enstitüsü ile iyi ilişkiler
içerisindeyiz. Bizim hocalarımızdan müdür olarak, dekan olarak, öğretim üyesi olarak buraya
gelenler var. Bu şekilde
bizim İstanbul İlahiyat
Fakültesi, Sofya’daki İlahiyat Enstitüsü’nün gelişmesine bilimsel katkıda
bulunuyor. Düzenlediğimiz sempozyum, bilimsel çalışma, kongrelere
buradan katılan hocalar
oluyor.
Mesela, ben iki yıl uluslararası sempoz y um
yaptım, dünyanın her
yerinden hocalar geldi. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Din
ve Dünya Barışı konulu
dinlerin savaş dini değil,
barış dini olduğunu vurgulamak için ve dinin barışçılığını yayabilmek için
uluslararası sempozyum
yaptım. Dünyayı tehdit
eden bir çevre kirliliği,
hava kirliliği, suların kirliliği, toprağın kirliliği var.
Buna dinlerin bakışı nedir? Bu sebeple 2009 yılında Din ve Çevre konulu
uluslararası sempozyum
yaptım. Sempozyum bildirilerini de bastırdım. Bu
çalışmalarda çevrenin
kirlenmemesi, temiz kalması, sağlıklı olabilmemiz, çevreye karşı dinler

olarak gösteriyorlar. İslam, barış dinidir. Kavga
dini gösteriyorlar. Bu asla
doğru değildir. İslam barışı getirmiştir. Bu kitabı
onun için yazdım. İslam,
sevgi dinidir, barış dinidir,
bütün insanlıktan barış
ister. İnsanlar aleminin
barış içerisinde yaşamasını arzu eder. Hatta
hayvanların, bitkilerin ve
insanların da bir birlik,
barış içinde yaşamasını
tavsiye eder. Barış dini
olduğu halde, sevgi dini
olduğu halde islamofobi
üretiyorlar. İslam’ı şiddet
dini gibiymiş gösteriyorlar. Müslüman, terörist
olamaz. Öyle kelimeler
telaffuz ediyorlar. Bir
Müslüman’ın terörist olması mümkün değildir.
Müslüman, barış insanıdır. Hem iç dünyasıyla barışıktır, hem dış dünyası,
insanlarla, çevresiyle barışıktır, hem de Yaradan
Allah’ı ile barışıktır. İslam,
insanlardan bunu ister, bu
şekilde eğitilmesini ister.
Şiddet ve terör İslam’da
yoktur. İslam, sevgi, barış ve kucaklaşma dinidir.
Diğer Eğitim ve Öğretime
Dair Kırk Hadis kitabına
bakarsak, orada 40 hadis
var. İslam’ın ilk emri İkra,
yani Oku’dur ve Kuran-ı
Kerim’deki 750 ayet araştırmaya, okumaya, tefekkür etmeye, ibret almaya,
çalışmaya, bilimsel çalışma yapmaya işaret eder.
Hiç bilenlerle, bilmeyenler
bir olur mu, bu ayeti duy-

dunuz mu? İslam, daima
bilime teşvik etmiştir ve
bilim yuvalarını cennet
bahçelerine benzetmiştir.
Peygamberimizin eğitim,
öğretimle ilgili 40 tane
hadisini toplayıp, burada
yorumunu yapmış bulunuyorum.
Benim İslam Dünyası
Neden Geri Kaldı, Nasıl
İlerler kitabına yıllarımı
verdim. Osmanlı döneminde de yazılmış böyle
bir kitap. Ben de
Cumhuriyet döneminde yazdım.
İslam dini ileriydi,
neden geriledi,
tekrar nasıl ilerler.
Bu kitapta onlar
izah edilmiştir.
Çok bölümlü olan
bu kitapta parlak
medeniyet devri
de anlatılıştır. Bu
kitabın alıp incelenmesini arzu
ederim. Bu arada
benim din eğitimi
konusunda verdiğim dersler kitap halinde
basılmıştır. İsviçre Eğitim
Sistemi ve Türk Çocuklarının Eğitimi çalışmalarım
da yine basılmıştır. Diğer
yandan yaygın din eğitimi
konusunda kitaplarım var.
Cami ve Görevleri diye
başka bir kitabım var. Ve
diğer taraftan eğitimle
ve çeşitli konularla ilgili 150’yi aşkın makalem
var.
-Bizler, Bulgaristan
Türkleri olarak gerektiği şekilde dinimizi
yaşatmamız için neler
yapmalıyız? Bu konuda fikirlerinizi paylaşır
mısınız?
- Bu soruyu sorduğunuzdan dolayı öncelikle
teşekkür ediyorum. Çok
önemli bir soru. Bir defa
Bulgaristan’daki soydaşlarımız, dindaşlarımız
belli zaman dilimleri içerisinde kültürleri, dinleri
eğitimi bakımından ihmal edilmişlerdir, baskı
da görmüşlerdir. Bunları hep biliyoruz. Ama
şu anda demokratik bir
hava estiğinden dolayı
burada kendi dinlerini, kültürlerini öğrenme
konusunda bir canlılık
görüyorum. Burada birkaç gün içerisinde bu
canlılığı tespit ettim. Her
şeyin bir altyapısı vardır.
Bir binanın temeli olduğu
gibi her şeyin bir temeli
vardır. Burada öğretim
elemanları, öğretmenler,
din görevlileri yönünden
Türkiye’nin veya başka

İslam ülkelerinin desteği
gerektiği kanaati içerisindeyim. Ama burada Türk
vatandaşlarımız, soydaşlarımız yaşadığından dolayı daha çok Türkiye’nin
bu kültürel ve din eğitimi
yönünden faydalı olacağı ve destek olması konusunu arzu ediyorum.
Burada canlı bir kültürel
faaliyet olduğunu görüyorum. Cuma namazından
sonra kültür, dini, eğitim
hizmetleri yapan gönüllü
kuruluşların başkanlarının Bölge Müftülüğü’ne
gelip gittiklerini gördüm.
Onlarla tanıştım, hakikaten hepsi bir azim, gayret
içerisinde buradaki Müslüman Türk toplumuna
hizmet etme yarışı içerisindeler. Buna çok sevindim. Bulgar halkıyla
da bizim soydaşlarımızın,
Müslüman kardeşlerimizin uyum içerisinde yaşadığını görüyorum. Bu da
beni memnun etti. Çünkü
bizim dinimiz başka dinlerde olan insanlarla da
hoş geçinmeyi getirmiştir.
Çok topluluk, çok milliyet,
çok din hepsi bir arada,
onların hukukuna da riayet ederek, saygı göstermek, yaşama esaslarını
Peygamberimiz bizzat
Medine’de göstermiştir. Bu sebeple bunu da
gördüm burada. Uzlaşmış, anlayışlı, uyumlu bir
şekilde buradaki başka
dinlerden olan insanlarla
soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yaşamış olması
da beni ayrıca mutlu etti.
Bu önemlidir.
-Son olarak okuyucularımıza ne söylemek
istersiniz?
-Bu mesajlara ilave olarak yine soydaşlarımızın,
vatandaşlarımızın, din
kardeşlerimizin kendi
kültürlerini ve dinlerini iyi
öğrenmeleri, çocuklarına
da iyi öğretmeleri, çocuklarını mesleki yönden iyi
yetiştirmeleri, dinlerinin
istediği ahlaklığı, dürüst,
çalışkan insanlar olmalarını, birlik, barış içerisinde yaşamalarını temenni
ediyorum. Yaptığınız mülakat için teşekkür ediyorum.
- Sayın Prof. Dr. Fahri Kayadibi, gazete ve
okuyucularımız adına
bu mülakat için ben de
teşekkür ederim. Allah
sizden razı olsun!
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Bursa'da 'Göç Tarihi Müzesi' kuruluyor
Balkan ve Kafkas göçmenlerinin yoğun olduğu
Bursa’da 'Göç Tarihi Müzesi' kurulacak. Büyükşehir Belediyesi tarafında Merinos’ta kurulacak
müzede, göç objeleri,
resimler, eşyalar, fotoğraflar, göçe maruz kalan
insanların hikayelerinin
kulaklıklarla dinlenebileceği bölümler yer alacak.
Büyükşehir Belediyesi
tarafından kent belleğine
kazandırılan 'Balkanlar
ve Göç' kitabı İncirli Kültür Merkezi’nde tanıtıldı.
Kitap hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe,
kitapta Balkanları ele aldıklarını dile getirdi.
“Göçleri, fotoğraflarla, eşyalarla anlatacağız
Altepe, “Tarihimizde
önemli bir yeri olan Balkanlar. Çok etnikli, çok
dinli, çok kültürlü, üzerinde herkesin hesaplarının olduğu, kavgaların
yapıldığı stratejik topraklar. Balkanlar ve Balkan
göçleri, sebepleri, bıraktığı izler, yaşananlar,
sonuçları her açıdan ele
alındığı, Balkan savaşla-

rının 100. yılı nedeniyle
gerçekleştirdiğimiz sempozyumun ardından bu
güzel eseri kazandırdık”

1. sayfadan devam
ile birlikte Temel İslami
bilgiler de yer aldı.
Program daha sonra
vaaz ve nasihatlerle de-

ve Peygamberimizin yaptığı gibi hayatımıza tatbik
edelim buyurdu. Kur’an-ı
Kerim’lerimizi Mushafa
dönüştürmeyelim (duvarda asık okunmayan kitap)

vam etti.
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı Şabanali Ahmet konuşmalarında, Kur’an-ı
öğrenen ve öğretenlerin
en hayırlılar olduklarını”
hadisi şerifi zikrederek
beyan etti ve evimizdeki
Kuranları manasına uygun çok okunan kitap olması hasebiyle okuyalım

ikazında bulundu.
Haskovo Bölge Müftüsü
Basri Eminefendi, kurs
hocalarını ve talebelerini
tebrik etti, hayırlı çalışmalarının devamını diledi ve sıkça Kuran okuyun
nitekim ahrette Kuran
bizlere Şefaatçi olacaktır
buyurdu.
Koşukavak Müf tüsü
Nasuf Nasuf, Kur’an-ı

diye konuştu.
Kısa bir sürede
Bursa’ya “Göç Tarihi Müzesi’ kuracaklarının bilgisini veren Altepe, şöyle
konuştu: “Daha sonra
7 müze daha açacağız.
Ama önceliğimiz şu an
Göç Müzesi’nde olacak.
En yoğun çalıştığımız
müze bu. Bu göçleri en
iyi şekilde, fotoğraflar,

belgeler,
eşyalarla
Güzel bir
cak. Son

malzemeler,
anlatacağız.
merkez olamüze çalış-

örnek olacak
Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez ise
müzenin Merinos’ta ya-

mamız ise Tarih Müzesi
olacak. Osmanlı Tarihi
ve Türk Tarihini ortaya
koyacak. Dünyanın gözünü Bursa’ya çevirecek
bir müze üniversitemiz
bünyesinde kurulacak.
Şu an Kent Müzemiz var
ama onun onlarca kat
büyüklüğünde bir müze
olacak.”
Erdönmez: Türkiye’ye

pılacağını belirterek, şu
bilgileri verdi: “Balkanlar,
Kafkaslar ve Kırım’dan
Bursa’ya önemli göçler
oldu. Bunlarla ilgili bilgiler topluyoruz. En büyük
avantajımız, koleksiyon
sıkıntısı da çekmiyoruz.
Elimizde iyi koleksiyonlar var. O bölgelerden
gelen insanlarla ilgili
hem koleksiyonlar, hem

Kerim’de faziletiyle öne
çıkan Ayetü’l Kürsinin
okunmasına işaret etti
ve Kuran okuma ile okumamayı yaşayan insan
ile yaşamayan insana
benzediğini
hadisi şerifi
zikrederek
ifade etti.
Kırcaali Müf tüsü
Beyhan
Mehmet bir
hadisten
hareketle
en hayır lı
olanlar bir
yolculuğunu
tamamlayıp
bir ba ş ka
yolculuğa
çıkanlardır
buyurdu ve
rotayı Fatiha
ile Nas sureleri arasında
belirleyelim diye konuştu.
Ayrıca Kuran okumanın
fazileti ve Hz. Peygamberin hayatında Kuran
konusunu yorumladı.
Müftü Vekili Erhan Recep, programın akışından
etkilendiğini ifade etti ve
Kuran hizmetlerinin daim
olmasını diledi. Konuş-

masında hayatımızda
Kuran ne kadar yer alıyor
konusunu yorumladı.
Recai Yıldız Hoca, İlimin
beşikten mezara kadar
öğrenildiğine dikkat çekti
ve tatbikatı yapılan köylülere teşekkür etti.
Sunuculuğu yapan Kırcaali Vaizi Enver Nasuf da
Kur’an-ı Kerim’in ilk emri
Oku olduğunu beyan etti
ve Sahabelerin yaptıkları gibi Müslümanların da
ayda bir hatim yapmaları
gerektiğini ifade etti.
Program daha sonra
hediyeleşme faslıyla devam etti.
Kırcaali Bölge Müftülüğü adına hazırlanan
hediyeleri talebelere ve
hocalarına Sn. Şabanali
Ahmet Hoca sundu.
Hediyeler ayrıca Haskovo ve Koşukavak Müftüleri tarafından da sunuldu.
Hatim eden öğrenciler
ise kendilerine ilahiler
öğreten Kırcaali Kız Kuran Kursu Hocaları Sibel
Mehmet ve Mümine Ünlüol Hocaya birer çiçek
hediye ettiler.

Sağırlar Köyünde Coşkulu Hatim Töreni

Kırcaali Haber

objeler, hem bilgiler var.
Sanıyorum kısa zamanda toparlarız. Türkiye’nin
ilginç müzelerinden birisi olacak. Aynı zamanda
bazı bölümlerinde göç
hikayelerini kulaklıklarla dinleyebileceğiz. Şu
anda sözlü tarih topluyoruz, köylere gidiyoruz,
göçmen ailelerle görüşüyoruz, hatıraları alıyoruz.
Yani güçlü bir alt yapı ile
hazırlanıyoruz. Sanıyorum kısa zamanda iyi bir
Göç Tarihi Müzesi ortaya
çıkacak. Hem de görselliği en güçlü müzelerden
bir tanesi olacak. 2 bin
700 metrekareye yakın
bir sahada kurulacak.
Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum.”
Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı

Ayhan Bölükbaşı ise
hazırlanan 'Balkanlar ve
Göç' kitabının önemine
dikkat çekti. Bölükbaşı,
“Balkanlarla ve Balkan
göç tarihi ile alakalı çok
fazla bilgi sahibi olmadığımızı gördük. Ben de o
coğrafyadan gelmiş ikinci kuşak bir ailenin çocuğu olarak, şu yaptığımız
çalışma ile birlikte hiçbir
şey bilmediğimi fark ettim” şeklinde konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin de
Balkan ve Kafkas göçlerinin benzerliğine dikkat
çekerek ikisini de 100 yıl
sürdüğünü ve Bursa’nın
bir Balkan ve Kafkas
platformu haline geldiğini kaydetti.
CİHAN

Küçük işletmelere
faizsiz kredi veriliyor
Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Daniela Bobeva, “Bulgaristan Kalkınma
Bankası (BBR) küçük ve orta ölçekli işletmelere
faizsiz kredi vermeye başladı. Faiz ödemeleri Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında yapılacak”
diye bildirdi.
Kalkınma Bankası İcra Müdürü Bilyan Balev, “Kredi faizleri kredi süresinin ilk iki ya da üç yılı için AB
programları tarafından ödenecek” diye belirtti. Onun
ifadesine göre BBR’nin kredi faizleri yüzde 6’nın altına düşecek. Banka yeniden yapılanma sürecinde ve
1 milyon levaya kadar borç veren en küçük şirketler
için bir mikro finans kuruluşuna dönüşecek.
Birkaç ay içinde bankanın bünyesinde yeni sermaye yatırımları fonu faaliyete geçecek. Öncelikli olarak
küçük ve yeni faaliyete geçen şirketlere, ihracata yönelik firmalara ve gençlerin istihdamı için kredi sağlanacak. Bankaya bağlı Mikro Finans Kurumu (MFI)
onun bünyesinde çalışmaya başlayacak, ihracat kredisi için yeni bir birim açılacak. MFİ’ye finans sağ-

layan Jobs Programı’nın ülkedeki ofisleri, bankanın
şubeleri haline gelecek, ancak kredi vermekle meşgul olmayıp daha çok danışmanlık büroları olarak
çalışacak.
Balev, “Gelecek yıl piyasaya sunulacak üç değişik
faiz oranları olan yeni bir bölgesel ürün geliştiriliyor.
Çok düşük büyüme ve yüksek işsizlik oranı olan bölgeler için faiz oranları da düşük olacak. Daha gelişmiş bölgeler için faizler de daha yüksek olacak. En
yüksek istihdam ve en çok gelişmiş bölgeler içinse
faiz oranları da en yüksek düzeyde olacak” diye açıkladı.
Kırcaali Haber
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Başkan Hasan Azis: “Aşure Günü, Kırcaali’nin sembolü oldu”
1. sayfadan devam

sembolü haline ge lemeye başladı” diye
vurguladı. Aşureyi hazırlayan Osmangazi’nin
usta aşçısı Hacı Hikmet
Cihanlı’ya teşekkür ederek, Kırcaali yanı sıra
Cebel (Şeyh Cuma),
Momçilgrad (Mestanlı)
ve Çernooçene (Yeni
Pazar) ilçelerinden de
olmak üzere en az 5 bin
kişiye aşure dağıtılacağını belirtti.
Halil Döner, Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar adına
Kırcaalileri selamlarken,
Kırcaali’ye gelen heyette Bursa Yıldırım Belediye Meclisi Üyeleri de
bulunduğunu kaydetti.
Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’da Mu-

harrem ayında her gün
aşure dağıttıklarını ve
kardeş Kırcaali Belediyesi ile birlikte burada
da bu güzel geleneği
devam ettirmek istediklerini belirtti. Bu etkinliğe
din ve etnik mensubiyeti
yapılmaksızın her bir insanın katılmasına önem
verdiklerini vurguladı.
Bu sebeple Kırcaali’de
olduğunu paylaştı. Sayın Döner, “Şu anda
aranızda olmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan
son derece memnun
olduğumu ifade etmek
isterim” diye ifade etti.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis başta
olmak üzere törende
bulunanlara ve organizasyonda emeği geçen
herkese teşekkürlerini
sundu.

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Arapçada aşure kelimesinin

ve insanlığın ikinci atası Nuh Aleyhisselam’ın
tufan koptuğu sırada

ğinin her dine hitap ettiğinin altını çizdi. Müftü,
“Öncelikler Yüce Allah’a

Muharrem ayının 10.
günü olması hasebiyle
10 anlamına geldiğini

gemisinde kalan 10
yiyecekten meydana
getirilen aşure gelene-

hamd eder, Aşure’nin
sizlere de hayırlara vesile olmasını dilerim.
Aşure denince akla
Nuh Aleyhisselam’la
birlikte kurtulmuş olanların yemeği akla geliyor. Dolayısıyla bugün
bu yemekten yiyorsak,
bizler de salihler kervanına katıldığımızı
unutmayalım. Hayatımızı da bu ölçülerle, bu
ilkelerle düzenlemeye
gayret gösterelim” diye
cemaate seslendi. Muharrem ayı içerisinde

Koşukavak ve Şişli Resmen
Kardeş Belediye Oldular
1. sayfadan devam
belediyemizi ziyaret ettiklerinde o gün bizlere
Şişli Belediyesi ile kardeş olma arzusunda
olduklarının müjdesini
vermeleri bizim için bir
ödüldü. Her iki tarafın
arzusu şu anda gerçekleşmekte olduğundan
çok çok mutluyuz ve
gururluyuz. Belediyemiz Şişli Belediyesi ile
kıyaslandığında avuç içi
kadar da olsa bu farklılık
bizleri ayırmıyor, bilakis
birleştiriyor. Ben bundan
yana insanlar arasında
din, dil farkı gözetmeksizin hoşgörünün üstün
gelmesi temennilerimi
sunar, hepinizi saygı
ve sevgiyle kucaklarım”
dedi.
Daha sonra söz alan
Mustafa Sarıgül, Rumeli ve Balkan kökenli camianın Türkiye
Cumhuriyeti’nin makus
talihini değiştirdiğini
vurgulayarak, Mustafa
Kemal Atatürk’ün de bir
Rumelili olduğuna dikkat çekti. “Koşukavak’ta
kaldığım bir buçuk saat
içerisinde sizler benim
gönlümü fethettiniz. Sizlerle o kısa süre içinde
öyle bir kaynaştık ki,

aşure dağıtımının son
derece önemli olduğunu belirtti.
Papaz Petır, eski dönemlerde siyasetçilerin
halka pazar yerlerinde
hitap ettiklerini paylaşarak, bugün Aşure vesilesiyle dini ve siyasi temsilcilerin pazarda halkın
arasında olmalarının
taşıdığı sorumlulukları
yerine getirdikleri için
seçmenlerinin huzuruna çıkmaya korkmadıkları anlamına geldiğini
kaydetti. Papaz, “Biz iyi
yaşıyoruz. Ağır ekonomi
kriz yaşıyoruz, sınav geçiriyoruz, fakat Kırcaali
çok kez zor günlere dayandığını kanıtlamıştır.
Bizleri bölmeye çalışıldığında her zaman birlik ve beraberlik içinde
olduğumuzu gösterdik.
Bugün olduğu gibi hep
beraber olursak, insanlığımızı göstereceğiz”
diye ifade etti.
Asıl Aşure bayramı
aşurenin dağıtımıyla
başladı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis
ve Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Halil
Döner ile birlikte şehirdeki iki din öncüsü adamın da yan yana kazan
başına geçmeleri hoşgörü güzelliğini bir kez
daha ortaya çıkardı.

Makedonya: Bulgaristan
tarihimizi çalmasın!
Makedon gazetesinde yayınlanan bir yazı Bulgaristan’ı
sarstı. Yerel bir gazetede çıkan habere göre Bulgaristan, Makedonya’nın tarihini çalmakla suçlanıyor. Nova
Makedonya Gazetesi’nin yazarı, Bulgaristan’ı başkasının tarihini çalmakla suçlayıp, Makedonya ile ilişkisini
kötü komşu, dostça olmayan ve kötü niyetli diye belirler.
Yazar haberinde, Bakan Petır Stoyanoviç’e, Ulusal Ta-

bugün bu aktı burada
imzalıyoruz. Sizlerle
paylaşmak istediğim bir
husus var” diyen Sarıgül, “Biliyor musunuz
ben mutsuzum. Neden
mi? Şu anda Türkiye’nin
ikinci bir Rumeliliye çok
ihtiyacı olduğundan,
ama böyle birinin bulunamadığından mutsuzum” şeklinde konuşarak gelecek belediye
seçimlerinde İstanbul
büyükşehir belediyesinde kimin hangi sandığa
oy kullanması gerektiğine dikkat çekti.
Törende Rumeli Balkan Federasyonu Genel
Başkanı Ayhan Bölük-

başı başta olmakla, yönetim kurulu üyeleri de
hazır bulundular. Bölükbaşı burada yaptığı konuşmada bugüne kadar
İstanbul’u yönetenlerin
kederli günlerinde de
mutlu anlarında da hiçbir zaman federasyonun
yanında bulunmadıklarını ifade ederken, “Bizim
hemşerimiz bakan da
oldu, belediye başkanı
da oldu ama bir Anadolu çocuğu olan Mustafa
Sarıgül kadar yanımızda
yakın olamadılar. Bugüne kadar Şişli ilçesinde
halka hizmette kusur etmeyen, örnek bir yönetici olan Sarıgül’ün gele-

cek seçimlerden sonra
İstanbul Büyükşehir
Belediyesini yönetmesi
için dua ediyoruz” şeklinde konuştu.
İki belediyenin kardeşlik protokolüne imzalar
atıldıktan sonra iki başkan birbirlerine hediyeler sundular. Koşukavak
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet Sarıgül’e
at şeklinde bir duvar
saati hediye ederken
Koşukavak’ın anlamını
atlarla kavaklığın boyunda koşu yapılması
ile açıkladı ve “Madem
seçime soyunmuşsunuz, bu at sizi üstün başarıya doğru uçursun”
temennisinde bulundu.

rih Müzesi Müdürü Bojidar Dimitrov’a ve VMRO lideri
Krasimir Karakaçanov’a kişisel hakarette bulunarak
zihinsel dengesiz olarak nitelendirdi.
Yazının içeriğinde, “Bir Makedon asla bir Bulgar olmak istemez, bu yüzden sevgili komşular kendiniz gibi
olun ve neredenseniz oraya ait olun. Bulgaristan’da da
tarihin parlak örneklerini bulabilirsiniz” gibi cümleler yayınlanmakta.
Makedonya’da yayınlanan bu haber sonrasında, Kültür Bakanı Petar Stojanovic dahil olmak üzere, Bulgar
tarafından da sert tepkiler bekleniyor.
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Bulgaristan'ı bırakıp Türkiye’ye gidiyor!
Büyük altyapı projeleri ve hitap ettiği dış
pazarlar dolayısıyla
dünya iş makineleri
devlerinin mercek altına aldığı Türkiye’ye
bir yıl içindeki son
ziyaret Hyundai’den
geldi. Türkiye’de Kibar
Holding’le ortak otomotiv yatırımı bulunan
Hyundai’nin ağır sanayi grubu Hyundai Heavy Industries’in (HHI)
Yönetim Kurulu Üyesi
ve İş Makineleri Grup
Başkanı Byeong-Ku
Choe, “Bulgaristan'da
elektrik motorları parçaları üreten fabrikamızın kalitesi iyi değil.
Onu Türkiye'ye taşımak
istiyoruz” dedi. HHI'nin
Bulgaristan'daki fabrikası transformatörler,
regülatörler, güneş
enerjisi panelleri ve
bunların parçalarını
üretiyor. Choe, toplam

650 istihdamla yapılan
üretimin tamamının mı
yoksa bir kısmının mı
Türkiye’ye kaydırılmasının düşünüldüğünü
şimdilik söylemedi.

Pazarlarınızın Standardı Ek Yük
Hyundai, iş makineleri alanında dünyanın
lider şirketleri arasında bulunuyor. Bir di-

ğer dünya devi
Caterpillar de
önce Türkiye’de
yatırım yapmak
istediğini açıklamış, ardından
planlarını ertelemişti. Bir diğer büyük şirket
JCB’nin Yönetim
Kurulu Başkanı
da Türkiye’yi ziyaret ederek inceleme yapmıştı. Türkiye’deki
distribütörü HMF
İş Makineleri’yle
işbirliklerinin
20. yılı için
Türkiye’ye gelen
Choe, Türkiye'de
iş makineleri fabrikası kurmak
istedikleri ama
henüz erken olduğu
mesajını verdi. Choe,
“Bir fabrika kurmak için
yıllık en az 2 bin adet
üretim şart. Türkiye’nin

toplam pazarı ise yıllık
10 bin adet civarında.
Pazar böyle büyümeye devam ederse 2-3
yıl sonra yatırım planı
gündeme gelir” dedi.
‘Brezilya Yatırımı
Politikaya Borçlu!’
HHI, geçtiğimiz nisan
ayında Brezilya'da 175
milyon dolar yatırımla
iş makineleri fabrikasını devreye soktu.
Türkiye ile Brezilya'nın
benzer yapıda olduklarını, neden bu ülkeyi

tercih ettiklerini sorduğumuz Choe, şu yanıtı
verdi: "Türkiye'yi düşünmüyor değiliz ama
Brezilya'nın pazar büyüklüğü böyle bir yatırımı kaldıracak seviyede bulunuyor. İkinci bir
neden de Brezilya'da
politik durumun her an
değişken olabilmesi.
Vergiler bakımından
avantajlı bir dönem
yaşanıyorken bunu
kaçırmak istemedik."
Haberturk

Fransa: Romanya ve
Bulgaristan'ı Schengen
Bölgesi'ne almayalım

Hasan Azis, İsrail Büyükelçisi
Şaul Raz Khamis ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, sınır
güvenliğine dair endişelere işaret ederek Romanya
ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasına
karşı olduklarını söyledi.
Fransa hükümeti, Romanların 'ülkelerine geri
gönderilmeleri' tartışması sebebiyle ikiye bölündü.
Ülkedeki Romanların büyük kısmı Bulgaristan ve
Romanya'dan göç eden kişiler.
Avrupa Birliği liderleri, 2007 yılında üye olan
Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının önümüzdeki
yıldan itibaren AB'nin geri kalanında serbestçe

potansiyeli olan tarihi,
coğrafi, doğa özellikleri ve kültür mirasıyla
tanıştırdı. Sayın Azis,
“Kırcaali’nin tarihi, bugünü ve geleceği kadar önemli” diye belirtti. Temaslarda Belediye Başkanı, farklı etnik
grup ve dine mensup
insanların iyi komşuluk ilişkileri içerisinde
olduklarına odaklan-

dolaşması konusunu görüşecek.
Rumen ve Bulgar vatandaşlarının diğer AB
ülkelerine vize almadan gitme hakkı bulunuyor. Ancak
üye ülkelere, Rumen ve Bulgar vatandaşlarını, 1
Ocak 2014'e kadar sınır kontrolüne tabi tutma hakkı
verilmişti. Üye ülkelerin bu tarihi de veto etme hakkı
bulunuyor.
Fabius, 'Eğer şartlar değişmezse biz olumlu
görüş bildirmeyeceğiz' dedi. France Inter radyosuna
konuşan Fabius, 'Avrupa dışından gelenler Romanya
ve Bulgaristan'a girebilir ve Avrupa'nın geri kalanında
da serbestçe dolaşabilir. Burada bir sorun var.
Bulgaristan ve Romanya'nın bunu teyit etmesi
gerekiyor. Şu anda, bu şartların yerine getirilmediğini
görüyorum' ifadelerinde bulundu.
İçişleri Bakanı Manuel Valls'in, Romanların Fransa
toplumuna entegre olamadığını ve ülkelerine geri
gitmeleri gerektiğini söylemesi ülkede büyük tartışma
yaratmıştı.
Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi, Mart ayında
düzenlenecek yerel seçimler öncesinde konuyu sık
sık gündeme getiriyor.
Almanya da bu yıl, iki ülkenin Schengen Bölgesi'ne
katılmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Kırc aali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, İsrail Büyükelçisi
Şaul Raz Khamis ile
görüştü.
Başkan, üst düzeydeki diplomatı ilçenin
turizmin gelişimine

dı. Daha bir asır önce
şehirde kilise, cami
ve sinagogun olduğu
hatırlatıldı. Yangında
sinagogun yanmasına rağmen bulunduğu
yere anıt taş dikildiğini
belirtildi.

İsrail Büyükelçisi,
Galilee ilinde bir ilçenin Belediye Başkanı
görevinde bulunduğunu ve orada Yahudi ve
Müslüman köyleri olup
sakinlerinin hep beraber çalışıp yaşamını
sürdürdüklerini paylaştı. İsrail Büyükelçisi ile
Kırcaali Belediye Başkanı gelecek yatırımlar olasılıkları üzerine

konuştular. Belediye
Başkanı Kırcaali’de iyi
yatırım örneği olarak
yabancı yatırımcıların
sayesinde faaliyette
bulunan Teklas Fabrikası ile Pnevmatika
Serta şirketlerini gösterdi. Konuk, bentonit
üretimine ilgi gösterdi.
Başkan Azis, bölgede
iş dünyasının gelişimine avantaj olarak şehrin Kuzey Avrupa ile
Ege Denizi arasında
bağlantı yapan Avrupa Ulaşım Koridoruna yakınlığını belirtti.
Görüşme esnasında
Başkan, son yıllarda
Belediye yönetiminin
şehrin imar edilmesi için büyük çabalar
verdiğinin altını çizdi.
Su Aynası, Üreticiler
Pazarı, Kuzey Arpezos Parkı projelerini
örnek verdi. Kırcaali’yi
modern bir Avrupa
şehrine dönüştüren
çok sayıdaki Arupa
Birliği’nin desteğiyle
gerçekleştirilen projeleri de tanıttı. Şaul Raz
Khamis, şehrin sahip

olduğu potansiyelden çok etkilendi ve
Kırcaali’deki yüksek
okullar hakkında da
bilgi almak istedi.
Büyükelçi, Doğu Rodoplar bölgesinin eşsiz olduğunu söyleyerek, daha iyi tanımak
istediğini paylaştı ve
Avrupa’dan yatırımcı
celbedilmesi konusunda yardımcı olmaya
söz verdi.
İsrail Büyükelçisi
Belediyenin konuk
defterine misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini kaydetti
ve Kırcaalilerin refaha
erişmelerini diledi.
Şaul Raz Khamis,
Dimitır Dimov Devlet
Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu İsrailli oyun yazarı Edna
Maziya’nın Tehlikeli
Oyunlar temsilinin
prömiyeri vesilesiyle
tiyatro müdürü Dimo
Dimov’un davetlisi olarak Kırcaali’yi ziyarette
bulundu.
Kırcaali Haber
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Recep Altepe Bulgar Gazetecilere Bursa’yı Anlattı
lar arasında köprü görevi görüyoruz. Kendimizi
Balkanların kardeşi ve
dostu olarak görüyoruz”
dedi.
Balkan ülkelerinin de
gelişip kalkınmasından
yana olduklarını dile
getiren Başkan Altepe,
ülkeler arasında gerçek anlamda samimi
diyaloglar kurmanın da
önemli olduğunu söyledi. Bursa’da Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılan yatırımları da anlatan Altepe, “Bölgenin en

Bursa’yı daha yakından tanımak ve yapılan
yatırımları yerinde görmek amacıyla kente davet edilen Bulgaristanlı
gazeteciler, Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe’yi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe,
Bulgaristan’ın Kırcaali,
Haskovo ve Filibe bölgelerinden gelen basın
mensupları ile Tarihi Belediye Binası’ndaki makamında bir araya geldi.

Bulgar gazetecilere Bursa ve Türkiye hakkında
bilgiler veren Başkan Altepe, Bursa Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde
Balkanlara yapılan yatırımları anlattı.
Bursa’da Bulgaristandan gelen çok sayıda
vatandaşın yaşadığını
ifade eden Başkan Altepe, “Bulgaristan ile yüzyıllardır komşuyuz. Aynı
duyguları birlikte yaşadık. Bursa olarak son 10
yıldır, Türkiye ile Balkan-

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

büyük ihtiyacının huzur,
barış ve kardeşlik ortamı
olduğunu düşünüyorum.
Gelişme ve kalkınma,
ancak huzur ortamında
olur” diye konuştu.
Bursa’nın deneyimlerini
yerinde görmek istediklerini belirten Bulgaristanlı
gazeteciler merak ettikleri konular hakkında
Başkan Altepe’den detaylı bilgiler aldı. Başkan
Altepe, ziyaretin sonunda konuklarına Bursa’ya
özgü hediyeler sundu.
Kırcaali Haber

Şükrü İsmail’in eşsiz benzersiz panosu
Momçilgrad kasabasında yaşayan ünlü heykeltıraş Şükri
İsmail, Ardino’nun sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü’nün
eşsiz benzersiz panosunu yaptı. Bu sanata ilgisi 40 yıl önce
doğuyor. Şimdi Şükrü İsmail’in
eserlerinin repertuarı sürekli
genişlemektedir. Yarattığı anıtsal eserleri ülkede olsun, yurt
dışında olsun, birçok uluslararası düzeyde açılan sergilerde
gösterdi.
Son çalışması 3 metre yüksekliğindeki kemer. Onu
Stambolovo Belediyesi’nin 30.
kuruluş yıldönümü münasebetiyle yaptı. Kemer, Knijovnik
köyünden Belediye girişine
monte edildi. Kemerde temel
sembol sıkışan eller. Diğer
semboller ise buğday başağı, üzüm ve güneştir. Kemer
üzerinde heykeltıraş 7 ay çalıştı. Momçilgrad kasabasının

merkezinde bulunan alageyik
figürü de onun eseridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
Manisa’daki anıtını da o yarattı. Ege Bölgesinde bulunan
Bodrum, Yalıkavak ve Gündoğan şehirlerinde de çok sayıda
heykel çalışmaları var.

Şükrü İsmail 1951 yılında Momçilgrad’ın Kos köyünde dünyaya gözlerini
açtı. Etropole’deki Zanaat Okulu’ndan mezun oldu.
Geçen asrın 70’li yıllarında
Sofya Amatör Resim Sanatı
Merkezi’nde 4 yıllık eğitim gördü.
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