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Kırcaali Camii’nde toplu sünnet şöleni

Kırcaali ve bölgesinden yakla-
şık 100 çocuk toplu sünnet edil-
di. Sünnet organizasyonu Kırca-
ali Bölge Müftülüğü tarafından 
İstanbul Güngören Belediyesi ve 
Konya merkezli Rida Uluslarara-
sı Yetim ve Muhtaçlara Yardım 
Derneği’nin katkılarıyla gerçek-
leştirildi. Sünnet töreninde Bul-
garistan Müslümanları Yüksek 
İslam Şura Başkanı Şabanali 
Ahmet, Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, sünnet ekibi ve cami 
görevlileri hazır bulundular. 
Bölge Müftülüğü Vaizi Enver 
Halil’in sunumuyla gerçekleşti-
rilen sünnet açılış töreni Merkez 
Cami imamlarından Recai Yıldız 
Hoca’nın sunduğu Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile başladı.

Kırcaali Bölge Müftüsü se-
lamlama konuşmasında, erkek 
çocukların sünnet edilmesi 
Peygamber Efendinin (SAV) 
davranışları, tavsiyeleri, fiilleri, 
takrirlerinden olduğuna dikkat 
çekerek, “Dolayısıyla bugün ço-
cukların sünnetiyle bir manada 
Hz. Peygamber’in de hayatına 
yolculuk yaparak, Rabbim onun 
ahlakıyla ahlaklanmayı, Kuran’ın 
nuruyla nurlanmayı cümlemize 
nasip eylesin” diyerek dua etti. 
Sünnet organizasyonundan 

dolayı Güngören Belediyesi ve 
Rida Derneği’ne şükranlarını 
sunan Beyhan Mehmet, Şaba-
nali Ahmet’in de büyük emeği 
geçtiğini belirterek, ayrıca te-
şekkürlerini sundu. 

Yüksek İslam Şura Başkanı, 
günün anlam ve önemini arz 
eden konuşma yaptı. “Öncelikle 
günümüz hepimize hayırlı olsun, 
inşaallah bundan sonra hayır, 
bereket getirsin. Sünnet, dini-
mizin bir şiarı, olmazsa olmazı. 
Çocuklarımız için unutulmayan 
bir gün olacak. Bundan sonraki 
hayatları daha başka olacak in-
şallah. Peygamberimizin sünneti 
olan sünnet olmayı, bir nevi hal-
kımızın arasında erkekliğe adım 
atmayı bugün hissedecekler 

inşallah.” dedi. Organizasyonu 
mümkün kılan Güngören Be-
lediyesine ve Rida Derneği’ne 
şükranlarını sundu. 

Konuşmasının sonunda, “Bun-
dan sonra Peygamberimizin bir 
sünnetini edindiğimiz gibi diğer 
sünnetlerini de çocuklarımıza 
edindirmeye gayret gösterelim” 
diye tavsiyede bulundu. 

Konya’dan çocukları sünnet et-
mek üzere Kırcaali’ye gelen beş 
uzman doktor adına konuşan 
Rida Sağlık Ekibi Başkanı Dr. 
Fatih Soydemir, dünyanın çe-
şitli yerlerinde çocukları sünnet 
ettiklerini paylaştı. Kırcaali’ye 
ilk defa geldiklerini belirten he-
kim, bundan dolayı kendilerini 
mutlu hissettiklerini ifade etti. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün özel-
likle Afrika’da erişkinlerin AIDS 
hastalığına karşı önlem alma-
ları üzere sağlık gerekçeleriy-
le sünnet olmayı teşvik ettiğini 
kaydetti. 

Daha sonra sünnet edilecek 
çocukların velilerine uyguladık-
ları ağrısız ve kanamasız sün-
net yöntemi hakkında bilgi verdi, 
gerekli tavsiyelerde bulundu. 

Törenin sonunda Kırcaali Mer-
kez Cami imamlarından Erdinç 
Hayrulla’nın yaptığı dua ile sün-
nete geçildi. 

Çocuklar, Kırcaali Grubu Or-

kestrası eşliğinde sünnet edildi. 
Erkekliğe ilk adımını atan minik-
ler arasında Yüksek İslam Şura 
Başkanı Şabanali Ahmet’in oğlu 
Ahmet Durmuş da vardı. 

Sünnet edilen tüm çocuklara 
birer kat elbise hediye edildi, 
tatlı ikramında bulunuldu.

Bölge Müftüsü, Kırcaali’den 
başka aynı organizasyon çer-
çevesinde Haskovo (Hasköy) 
şehrinde ve Kirkovo’nun (Kızı-
lağaç) Benkovski (Killi) köyünde 
de toplu sünnet düzenlendiğini 
belirtti. 

Resmiye MÜMÜN

Varna’ya İlk Yardım Bursa’dan
Bursa Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep Altepe, 
kuzeydoğu Bulgaristan’da 

yaşanan sel felaketinden 
zarar gören afetzedeler 
için hazırlanan 2 TIR do-

lusu yardım malzemesini 
Varna’ya gönderdi.
Balkanlar’da ne zaman bir 

felaket olsa kentin tüm di-
namiklerini harekete geçire-

Devamı 2’de
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Bulgaristan 23 Haziran’da yastaydı
Bulgaristan’da geçen ay 

aşırı yağışlar nedeniyle 
meydana gelen selde 
14 kişi hayatını kaybetti. 
Kurtarma ekiplerinin Var-
na kentinde kayıp bir ço-
cuğun arama çalışmaları 
devam ederken, hükümet 
23 Haziran’ı ‘ulusal yas’ 
ilan etti.

Altı yaşındaki talihsiz 
Marin, 26 Haziran per-
şembe günü, evinden 200 
metre uzaklıkta bir evde, 
ev sahibi tarafından ça-
mura gömülü bulundu.

Yaz mevsimine f ır-
tına ve sellerle giren 
Bulgaristan’ın Varna, 
Dobriç, Veliko Tırnovo 
gibi birçok şehri, sellerin 
yol açtığı zararla müca-
dele ederken, hükümet 
23Haziran’ı “ulusal yas” 
ilan etti.

Varna’nın Asparuhovo 
semtinde sel, onlarca 
araç ve eve zarar verdi. 
Selden en fazla etkilenen 
bölgede kriz merkezi ku-
ran Varna Belediye Baş-
kanı İvan Portnih’in ekibi, 
zarar tespiti yapmaya ça-
lışıyor. Belediye Başkanı 
Portnih ise durumun en 

kritik olduğu “Canavar” 
adlı semtte, evleri çökmek 
üzere olan vatandaşların 
“zorla da olsa tahliye edil-
meleri” talimatı verdi.

Kızılhaç Varna Bölge Ko-
ordinatörü İlko Radev’in 
de AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ülkenin “yeni 
tarihinde”, insani bir görev 
uğuruna ilk kez bu kadar 
geniş çapta seferber olup 
zor durumda kalan insan-

ların yardımına koşuldu-
ğunu söyledi. Radev, çok 
sayıda şirketin yanı sıra 
vatandaşların da sürekli 
yardım getirdiklerini vur-
guladı. Radev, selde ha-
yatını kaybedenlerin ai-
lelerine psikolojik destek 
için de 10 kişilik uzman 
ekibin görevlendirildiğini 
belirtti.

Öte yandan ülkenin dört 
bir yanından gelen farklı 

mesleklerde yaklaşık 800 
gönüllü, evleri yıkılanlara 
yardım etmeye çalışıyor.

Deniz kuvvetleri, sivil 
savunma, jandarma, po-
lis ve diğer devlet birimleri 
de kriz bölgelerine per-
sonel göndererek, gıda, 
içme suyu ve temizlik 
malzemelerinden oluşan 
yardım paketlerinin dağı-
tımını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Plevne-

liev bölgeye gitti
Bulgaristan Cumhurbaş-

kanı Rosen Plevneliev ve 
Avrupa Komisyonu’nda 
doğal felaket ve insani 
yardımlarından sorumlu 
Bulgar komiser Kristalina 
Georgieva, Varna’daki sel 
bölgesini ziyaret ederek, 
vatandaşların sorunlarını 
dinledi.

Bazı vatandaşlar, bu 
gibi zor anlarda devletin 
varlığını göremediklerini 
ifade etti. Asparuhovo 
semtinde yaşayan Bul-
gar kökenli vatandaşlar, 

selin birkaç dakika içinde 
geliştiğini ve büyük maddi 
hasara yol açtığını belirt-
ti. Bölge sakinleri, araçla-
rı hurdaya çeviren selin 
evlere doldurduğu çamur 
tabakasını temizlemeye 
çalışıyorlar.

Daha yüksek bir yerde 
bulunun “Canavar” sem-
tinde yaşayanlar ise bir 
yandan felaketin yarala-
rını sarmaya çalışırken 
diğer yandan hala kayıp 
6 yaşındaki Marin’in ara-
maya devam ediyor. 

           Anadolu Ajansı

Varna’ya İlk Yardım Bursa’dan
1. sayfadan devam

rek felaket bölgelerine 
destek veren Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si, bu sefer kuzeydoğu 
Bulgaristan’ın Varna 
şehrinde yaşanan sel 
felaketinden etkilenen 
afetzedelere yardım 
elini uzattı.
Bursa’da Büyükşehir 

Belediyesi’nin koor-
dinasyonunda BAL-
GÖÇ üyesi hayırsever 
işadamlarının destek-
leriyle hazırlanan ve 
içerisinde ihtiyaç mad-
deleri bulunan TIR’lar, 
BURULAŞ’taki baş-
kanlık makamının 
önünden Varna’ya 
doğru yola çıkarıldı.
Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep 
Altepe, kuzeydoğu 
Bulgaristan’ın Varna 
şehrinde büyük bir sel 
felaketinin yaşandığı-
nı belirterek, bölgede 
bulunan insanlardan 
yardım talebi aldıkla-
rını söyledi. Türkiye 
ile Balkanlar arasında 
köprü görevi gören bir 

kent olarak bu talebi 
dikkate aldıklarını ve 
dostluğun gösterge-
si olarak çalışmalara 
hemen başladıkları-
nı kaydeden Başkan 

Altepe, “Büyükşehir 
Belediyesi olarak, 
kent dinamiklerimiz 
ve BAL-GÖÇ üyesi 
işadamlarımızla bir-
likte bu faaliyeti ger-
çekleştirdik. İçerisinde 
ev eşyaları, battaniye, 
giyecek, yiyecek ve 
temizlik malzemeleri 

bulunan 2 TIR yardım 
malzemesini bugün 
itibariyle yola çıkardık” 
dedi.
Başkan Altepe, Bü-

yükşehir Belediyesi 

ekiplerinin şu anda 
Varna bölgesinde bu-
lunduğunu ve BAL-
GÖÇ yetkil i ler iyle 
birlikte ihtiyaç tespiti 
yaptığını belirterek, 
ilerleyen günlerde ta-
lep edilen ihtiyaç mal-
zemelerinin de temin 
edileceğini bildirdi.

Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) 
Genel Başkanı Doç.
Dr. Yüksel Özkan ise, 
Balkanlar’da ne za-

man bir sıkıntı olsa 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep 
Altepe’nin desteği 
gördüklerini vurgula-
yarak, gösterdiği du-
yarlılık nedeniyle Baş-
kan Altepe ve ekibine 
teşekkür etti.
        Kırcaali Haber

Dışişleri Bakanı, 
Güney Kıbr ıs ’ ta 
temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin’in, Güney 

Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu ve Rum Dışiş-
leri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüştüğü bil-
dirildi.

Fileleftheros gazetesi, Vigenin ile Kasulidis’in 
enerji konusunu ele aldıklarını ve “Lefkoşa’nın, 
güney-kuzey enerji geçidinde oynayabileceği ola-
sı rolden” bahsedildiğini yazdı.

Gazete, Vigenin’in Bulgaristan ile Güney 
Kıbrıs’ın benzer çıkarları bulunduğunu ve bun-
ların, gerek karşılıklı, gerekse Avrupa düzeyinde 
koordineli olması gerektiğini söylediğini kaydet-
ti.

Habere göre Vigenin, Kasulidis ile görüşmesi-
nin ardından yaptığı açıklamalarda, Kasulidis ile 
enerji işbirliğini görüştüklerini ve Bulgaristan’ın, 
özellikle Yunanistan ve Romanya gibi komşu ül-
kelerle, enerji bağlarını güçlendirmek ve bir enerji 
geçidi oluşturmak adına sıkı bir çalışma içerisin-
de olduğunu söyledi.

Vigenin, Kıbrıs’ın bu geçitte önemli bir rol oy-
nayarak, Yunanistan ve oradan da Bulgaristan, 
Romanya ve merkez Avrupa’daki sıvılaştırma ter-
minallerine doğalgaz taşıyabileceğini belirtti.

Kasulidis ise, Rum Hükümeti’nin, Bulgaristan’ın 
Kıbrıs sorununda izlediği politikadan memnun 
olduğunu ifade ederken, Vigenin’i Kıbrıs soru-
nundaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirdiğini 
kaydetti.

Kasulidis, Vigenin’e Rum tarafının Kıbrıs müza-
kerelerindeki tezini ve Maraş’ı anlattığını, bununla 
birlikte Vigenin’le, uluslararası konularda da bir 
dizi görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis, Omiru ve Başpiskopos’la da 
görüştü

Gazete devamla, Vigenin’in temasları çerçe-
vesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anasta-
siadis, Meclis Başkanı Yannakis Omiru ve Rum 
Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos 
ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi’nden yapılan res-
mi açıklamada, Vigenin ile Omiru’nun iki ülkenin 
meclisleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu 
yaparak, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ta-
leplerini ortaya koydukları kaydedildi.

Vigenin, Başpiskopos II. Hrisostomos ile yaptı-
ğı görüşmede de, Hrisostomos tarafından Rum 
Ortodoks Kilisesi’nin durumu ve Kıbrıs sorununa 
dair bilgilendirildi.
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Çorlu ve Smolyan Arasında Kültürel İşbirliği
Çorlu Balkan Göçmen-

leri İktisadi ve Sosyal 
Araştırmalar Derneği 
(BİSADER) ve Smolyan 
Kültürel Paylaşım Der-
neği arasında 2011’de 
başlatılan işbirliğini art-
tırmaya yönelik çalışma 
başlatıldı.
İki komşu ülkedeki şe-

hirler arasında kültürel 
ve sosyal ilişkilerin geliş-
tirilmesine yönelik proje 
kapsamında düzenlenen 
toplantıların ilki Çorlu’da 
gerçek leşt i .  Ergene 
İlçesi’nde bulunan Shilla 
Hotel’de gerçekleştirilen 
toplantıya Ergene Beledi-
ye Başkanı Rasim Yüksel, 
CHP Ergene İlçe Başkanı 
Erdinç İrel, Ergene Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Nuh Nuhoğlu, BİSADER 
Genel Başkanı Cengiz 
Yazar, dernek yönetimi, 
dernek üyeleri, Smolyan 
Kültürel Paylaşım Derne-
ği Başkanı Mediha Zayi-
mova, dernek yönetimi 
ve işadamı Kani Tezcan 
katıldı.

Ergene Belediye Başka-
nı Rasim Yüksel toplantı-
da yaptığı konuşmada 
farklı toplumlar arasında-
ki ilişkilerin geliştirilme-
sinde kültür ve sanatın 
önemli bir yeri olduğunu 
ifade ederek, “Kültür et-
kinliklerimizde Smolyanlı 
misafirlerimizle beraber 

olmak istiyoruz. Ben Bİ-
SADER derneğine, sizi 
bizlerle tanıştırdıkları için 
çok teşekkür ediyorum. 
Dostluğumuzun her za-
man devam etmesini is-
tiyorum” dedi.
Ergene Belediye Baş-

kanı Rasim Yüksel’e ve 
BİSADER Genel Başka-

nı Cengiz Yazar’a günün 
anısına bir şilt takdim 
eden Smolyan Kültürel 
Paylaşım Derneği Baş-
kanı Mediha Zayimova, 
“Ergene İlçesi’nde bulun-
maktan dolayı çok mut-
luyuz. Öncelikle belediye 
başkanımıza, BİSADER’e 
teşekkür ediyorum. Üç yıl 

önce dernek olarak ilişki-
lerimiz başladı. Karşılıklı 
olarak ziyaretler gerçek-
leştirdik. Bu faaliyetlerin 
devam etmesini diliyo-
ruz. Kültürel, sosyal ve 
ekonomik ilişkilerimizin 
gelişmesini istiyorum. 
Şehrimizde düzenlenen 
fasulye festivaline sizleri 
davet ediyoruz” diye ko-
nuştu.
BİSADER Genel Baş-

kanı Cengiz Yazar Erge-
ne Belediye Başkanı Ra-
sim Yüksel’e, BİSADER 
Başkan Yardımcısı Tanju 
Özgür Smolyan Kültürel 
Paylaşım Derneği Başka-

nı Mediha Zayimova’ya, 
BİSADER Kurucu Baş-
kanı Mehmet Cebeci 
ise Ergene Belediye 
Başkan Yardımcısı Nuh 
Nuhoğlu’na, BİSADER’e 
verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür plaketi 
takdim etti.
Daha sonra Çorlu ve 

Smolyan arasındaki kül-
türel ilişkilerin geliştirile-
bilmesine yönelik dernek 
faaliyetleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu. 
Smolyan’dan gelen mi-
safir heyet Ergene, Çor-
lu ve Cumhuriyet Parkı’nı 
da ziyaret etti.

Uluslararası 14. Perperikon Sanat 
Festivali’nin açılışı yapıldı

Bu yıl 14’üncüsü dü-
zenlenen Uluslarara-
sı Perperikon Sanat 
Festivali’nin açılışı ya-
pıldı. Açılışta konuk 
olan Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Eli-
saveta Kehayova yaptığı 
konuşmasında, “Kırca-
ali Belediyesi bu yıl da 
Kırcaali’nin kültür ve sa-
nat takviminde yer alan 
en önemli festivallerden 
birisini başlatıyor” dedi. 
Kehayova’nın ifadesine 

göre Perperikon Festiva-
li, Bulgaristan’ın ulusal 
etkinlik takviminde yer 
alan en önemli kültürel 
etkinliklerden biri haline 
gelmiştir. 
Perperikon Melpome-

na Derneği Eş Başka-
nı ve festivalin müdürü 
Petır Savçov, “Artık 14. 
kez bir haftalığına Kır-
caali Bulgar kültürünün 
başkenti oluyor. Festi-
vale katılan sanatçıların 
üstün profesyonellik ve 
yeteneğini zevkle izle-
mek için tekrar bir araya 
geliyoruz” dedi.
Kale’de kazı işlerini 

yürüten arkolog Prof. 
Nikolay Ovçarov, festi-
valin başından bu yana 
geçen 14 yıl içinde sa-

dece Perperikon Kalesi 
değil, Kırcaali ve Doğu 
Rodopların da tama-
men değiştiğini vurgu-
ladı. Ovçarov, “Şimdi 
Perperikon’un şöhreti 
festivalin devam etme-
sine ve sanat severlerin 
bir araya toplanmasına 
fırsat veriyor” diye ko-
nuştu.
Uluslararası 14. Per-

perikon Sanat Festiva-
linin açılışından sonra 
festival programı ünlü 
tiyatro oyuncusu Tatya-
na Lolova’nın sunduğu 
tek kişilik “Duende” adlı 

oyunu ile başladı. Tiyat-
ro salonunu tıklım tık-
lım dolduran izleyiciler 
sahneye her zamanki 
gibi güler yüzlü çıkan 
Lolova’yı süreli alkışladı-
lar. Aşk, müzik ve şiirin 
dolu dizgin olduğu “Du-
ende” oyunu izleyicileri 
büyüledi. 
Temsilden önce bir da-

kikalık saygı duruşu ile 
Varna, Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık) ve Veliko Tır-
novo şehirlerinde mey-
dana gelen sel felaket-
lerinde hayatını kaybe-
denler anıldı.

Festival kapsamında 
tiyatronun fuayesinde 
bulunan 13 Asır Bulga-
ristan Fonu’nun “Harf-
lerin Ruhu” adlı sergisi 
açıldı. 
Etkinliğin ikinci gü-

nünde Kuzey Arpezos 
Parkı’nda Perperikon 
performans sanatı gös-
terisi sunuldu. Kırcaalili 
şair Liyana Feroli’nin 
“Mihrapta Elmalar” adlı 
yeni şiir kitabı tanıtıldı. 
Daha sonra Kontrast 
Filmleri Yapım Şirketi’nin 
“Ben Sisyphos (Sizif )” 
oyunu sunuldu. 

Aşırı yağışlar meyve 
ve sebzelere büyük 

zararlar verdi
Bulgaristan Tarım Üreticileri Birliği’nden Tsvetan Tse-

kov, “Sellerin verdiği zarardan başka, dolu yağışları da 
hemen hemen tüm meyve ve sebze bahçelerini vurdu. 
Durum trajik. Tahıl üreticilerine bakış bizim sorunları-
mız çok daha ciddi, ama yine kimse bizimle ilgilen-
miyor, kuyruğun sonundayız” diye konuştu. Tsekov’un 
ifadesine göre son iki haftada yağan dehşet dolu ya-
ğışlarından dolayı, doluya karşı koruma sistemi mev-
cut olmayan ekili alanlar neredeyse tamamen tahrip 
edilmiş durumda, zarar görmeyen meyve ağacı yok. 
Hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra zarara göre 
üreticilere destek ödemeleri yapılacağı açıkladı. 

Tahıl Üreticileri Birliği’nden Angel Vukodinov, “Hu-
bubat Danışma Kurulu toplantısında şu ana kadar be-
yan edilen rekolte kaybı belli olacak. Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’nın verilerine göre hasar protokolleri 250 bin 
dekar tarlaya ilişkin. Bu da tüm ülkede buğday ekili 
toplam 11,7 milyon dekarlık alanların yüzde 2’sini oluş-
turuyor” dedi. Belirttiğine göre zarar gördüğü beyan 
edilen tüm alanlar yüzde 100 tahrip olmamıştır. Tarım 
Bakanlığı’ndan oluşturulan komisyonların hasar proto-
kollerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair yerinde 
kontrol çalışmaları yapacakları bildirildi. 

Uzmanlar, şu anda tarım arazisi kiracılarının arazi sa-
hiplerine kira ödememek için hasara uğradığını beyan 
etmelerinden büyük çıkarları olduğunu söylediler. 

Vukodinov, “Hakikaten Doğu Bulgaristan’da büyük 
ölçüde harap olan alanlar var, ama iyi durumda olan 
tarlalar da bulunuyor. Tahminlere kıyasla rekoltenin 
yüzde 10-20 oranında düşük olmasını bekliyoruz ve 
muhtemelen yaklaşık 4 milyon ton buğday rekoltesi 
alınacak” diye kaydetti. Belirttiğine göre hasat sırasın-
da çok yağmur yağmazsa, kalitenin düşmesi de bek-
lenmiyor, fakat ürünün fiyatı kesin olarak daha yüksek 
olacak. Halihazırda dünya piyasasında buğday fiyatları 
ton başına 175 avro veya 350 leva civarında. 
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Onbir Ayın Sultanı Hoşgeldin Ramazan!
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’in Ramazan Mesajı
Muhterem Müslüman-

lar!
Yüce Allah’a sonsuz 

şükürler olsun, peygam-
beri Hz. Muhammed 
Mustafa’ya (s.a.s) Al ve 
Ashabına ( ailesine, sa-
habesine ve bütün Üm-
meti Muhammed’e) Sa-
latü Selamlar olsun. 
Evveli rahmet, ortası 

mağfiret, son on günü 
cehennemden azat ve-
silesi olan mübarek Ra-
mazan ayı büyük bir ihti-
şamla geliyor, esenlik ve 
saadet vesilesi oluyor. 
İki aydan bu yana, 

Ramazan ayının ehem-
miyetine (önemine) bi-
naen Peygamberimizin 
öğrettiği duayı okuduk 
“ Allah’ım Receb ve 
Şaban’ı bize mübarek 
kıldığın gibi, bizleri Ra-
mazana ulaştır”. 
Ve Receb ve Şaban 

aylarında idrak ettiğimiz 
kandiller (Regaip, Miraç, 
Beraat) hep ramazanı 
müjdelediler, bizi Rama-
zana hazırladılar.
Onbir ayın sultanı mü-

barek Ramazan ayı, 
adeta sultanlara yakışır 
bir endamla geldi, geli-
yor…
Ramazan, mefhum ola-

rak (kavram, manası), 
günahları yakandır. 
Yüce Allah “Rama-

zan ayı öyle bir aydır 
ki Kur’an onda nazil ol-
maya (inmeye) başladı” 
buyurur.
Hz. Peygamber “Rama-

zan ayı gelince, cennet 
kapıları açılır, cehennem 
kapıları kapanır, şeytan-
lar zincirlere vurulur” 
buyurur. Bundan dolayı-
dır ki, Ramazan ayında 
olumsuzluklar asgariye 
düşer.
Ramazan ilahi rahmet 

ve nimet ayıdır. Fırsat 
ayıdır, Oruç tutarak, 
Kur’an okuyarak, salatü 
selamlar getirerek, töv-
be ve muhasebe ederek  
zekat ve fitreleri vererek 
değerlendirilmesi gerekli 
müstesna bir zaman di-
limidir. 
Değerlendir i lmediği 

takdirde vebal ve ıkabı 
(azabı) vardır. 
Nitekim Peygamber 

efendimiz (s.a.s) bir gün 
minbere çıkarken (Hut-
be okumak üzere) üç 
kez “Amin” dedi. Ashabı 
kiram (Peygamberimizin 
mutlu döneminde yaşa-
mış olan Müslümanlar) 
ilk kez bu durumu gör-
meleri hasebiyle, pey-

gamberimize sebebi 
hikmetini sordular. 
Peygamber efendimiz 

(s.a.s), Cebrail (a.s.) 
bana minberdeyken gel-
di ve 
1.  Ya Rasüla l lah, 

Ramazan’a ulaşıp ta, 
bilinçli davranmayan, 
ibadet ve taatle vaktini 
değerlendirmeyen, ra-
mazan orucundan ha-
bersiz olanı Allah helak 
etsin dedi, ben Amin 
dedim.
Öyle ya gafletli bir ha-

yat ramazanda da sona 
ermeyecek, ramazanda 
da muhasebemizi yap-
mayacaksak ne zaman 
yaparız? Yaratılışımızın 
hikmetini, ahiret yurdu-
nu ve hesabın olacağı 
gün, ömrümüzü nerede 
tükettiğimiz, kazancımızı 
hangi yollardan sağladı-
ğımız (helal mi, haram 
mı?),ilmimizle amil olup 
olmadığımız düşünülmeli 
ve hazırlık yapılmalıdır. 
İşte Ramazan bundan 

dolayıdır ki Allah’ı tanıyıp 
O’na kulluk için yaratıl-
dığımızı bize hatırlatıyor  
ve asıl kimliğimize dön-
memize vesile oluyor!
2. İsmin anıldığı halde 

ya Rasülallah, sana  Sa-
latü Selam  getirmeyen-
ler, helak olsun dedi, ben 
de Amin dedim. 
“Allah ve melekleri Hz. 

Muhammed’e dua eder-
ler, ey müminler siz de 
rahmet elçisine Salat-ü 
selam edin” buyurur 
Kur’an. Ümmetine karşı 
son derece merhametli 
olan, Ümmeti diyerek 
her zaman ihya eden 
Peygambere (s.a.s) Sa-
lat getirilmez, dua edil-
mez mi?
3. Ana-babası, veya 

ebeveynden birisi yanın-
da yaşlandığı halde du-
asına nail olamayan kişi, 

burnu sürtünsün, dedi, 
ben de amin dedim.
Allah, ebeveynlerimiz  

(ana-babalarımız) vası-
tasıyla bizleri yarattı. Bu 
münasebetle özellikle 
onların hak ve hukukları-
na riayet etmek gerekir.
Peygamberimiz (s.a.s) 

Ana-babanın rızası, 
Allah’ın rızasına vesile-
dir, buyurur. 
Kıymetli kardeşlerim! 
Ramazan ayı:
Kur’an ayıdır, tövbe 

ayıdır, oruç ayıdır, mer-
hamet, yardımlaşma ve 
dayanışma ayıdır, mu-
hasebe ayıdır, lütuf ayı-
dır…
Kur’an-ı Kerim’in Ra-

mazan ayında (Kadir 
gecesinde) nazil olma-
ya başladı, bundan do-
layıdır ki, Ramazan ayı 
öncelikle Kur’an ayıdır. 
Bu münasebetle birçok 
camiimizde mukabileler 
yapılacaktır (Hatimler 
okunacaktır). Kur’an çok 
okunan, sürekli okunan 
kitap manasındadır. 
Arapça aslından okun-

malıdır, ancak mealine 
de bakarak Allah bana 
ne buyuruyor? Kulluk 
görevimle alakalı neler 
emrediyor, neleri ha-
ram kılıyor (yasaklıyor) 
şeklinde düşünmek ve 
böylelikle Kur’an ile amel 
etmek gerekir!
Ramazan ayı, oruç ayı-

dır. Oruç hicretin 2. Yılın-
da farz kılınmıştır.
Oruç tutmak, Müminin 

Allah rızası için: İmsak 
saatinden iftara kadar, 
yemeden, içmeden, fii-
li birliktelik yaşamadan 
(eşiyle birlikte olmadan) 

nefsini tutması, uzuv-
larını kontrol etmesidir. 
Kendisine dil uzatan 
veya tartışma ortamı 
oluşturmak isteyenlere 
de “Benimle uğraşma 
kardeşim, ben oruç-
luyum” diyerek bir ol-
gunluk alametidir oruç. 
Unutarak yer veya içer-
se hatırlayınca kaldığı 
yerden devam eder oruç 
tutmaya, bu da Allah’ın 
ona ikramı olur!
Mükâfat mı? Peygam-

berimiz (s.a.s) “Kim Ra-
mazan orucunu inana-
rak  sevap ve mükâfatını 
Allah’tan bekleyerek 
oruç tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır” 
buyurur! 
Hasta olanlar, ilaç al-

ması gerekenler, yolcu 
olanlar (90 km.’den fazla 
yola çıkmış ve gidece-

ği yerde 15 günden az 
kalacak olanlar) ve özel 
durumdaki kadınlar - ilk 
fırsatta oruçlarının ka-
zalarını yapacaklardır!
Ancak ne olur zarureti 

olan kardeşlerimiz açık-
ta oruç yemesinler! Bu 
vebalin altından kalka-
mayız değilse.
Oruç tutan insan daha 

merhametli olur. Aç ve 
fakirin halini anlar, sa-
hip olduğu nimetlerin 
kadrini bilir ve yardım 
elini uzatır muhtaçlara 
yoksullara….
Ramazan’da bol bol 

tövbe edilir, muhasebe 
yapılır dünyadan- uk-
baya devam eden yol-
culuk gözden geçirilir 
bütün sevdaların istek 
ve emellerin bir gün de-
ğiştiğini, ancak Allah’ın 
rıza ve sevgisinin baki 

olduğunu müşahede 
eder. 
Kıymetli Müminler!
Ramazan ayında na-

f ile ibadetlerimizi de 
arttırmaya azami dere-
cede özen gösterelim. 
Sahura kalktığımız za-
man, 2-8 rekât Tehec-
cüd namazı kılalım, her 
gece cemaatle birlikte 
Teravih namazı kılmaya 
ehemmiyet gösterelim. 
Mükâfat olarak da Pey-
gamberimiz (s.a.s) “Kim 
ramazanı, Allah’a inana-
rak, sevap ve mükafatı-
nı Allah’tan bekleyerek 
(Gündüzleri Oruçla, ge-
celeri de Teravihle) ihya 
ederse geçmiş günahla-
rı bağışlanır” müjdesini 
verir.
İşte ramazan “farz olan 

orucun tutulması, nafile 
ibadetlerin “ Teheccüd 

ve Teravihin” kılınması, 
zekat ve fitrelerle fakir 
fukaranın gözetilmesi, 
tövbelerin çokça yapıl-
ması, muhasebelerin 
edilmesi, Kur’anın çokça 

Başmüftülük Fetva Komisyonu nisap miktarını 
3950.00 lv., 

Fitrenin bedelini en az 4.00 lv. olarak belirle-
di. 

Ramazan ayında Kırcaali Haber vasıtasıyla 
kaleme alacağımız Konular:

“Oruç ve hikmetleri, oruç hangi durumlarda 
tutulmaz- kazası ne zaman yapılır” 

“Mali ibadet Zekat, Sadaka-I Fıtır, Fidye” 
“Yardım çağırısı- İslam eğitim haftası” 
“Bin yadan hayırlı kadir gecesi”
“Ramazan ve semboller – Kur’an, teravih, 

oruç, itikaf, mali ibadetler”. 

23.07.14 Kadir gecesini idrak edeceğiz.
28.07.14 Ramazan Bayramı’nın birinci günü 

(3 gün sürer)

okunması, algılanma-
sı ve tatbik edilmesi… 
hasebiyle, Ramazan 
ayı “Onbir Ayın Sulta-
nıdır!”. Allah’ın özel mi-
safiri, en değerli ay, bin 
aydan hayırlı olan Kadir 
Gecesi’ni barındıran ay 
Ramazan senin kapını 
çalıyor, evine misafir et, 
böylelikle esenlik ve sa-
adete nail ol.
Kıymetli Müminler!
Kırcaali Bölge Müf-

tülüğü adına, özellik-
le de şahsım adına 
Ramazan-ı Şerif inizi 
tebrik eder, sıhhat ve 
afiyetle, ibadet ve ta-
atle geçirmenizi diler, 
size, sevdiklerinize, İs-
lam âlemine ve bütün 
insanlığa Barış, Erdem 
ve Huzur vesilesi kıl-
masını Cenabı Hak’tan 
niyaz ederim.

En kalbi dilek ve dua-
larımla 

 Beyhan MEHMED 
 Kırcaali Bölge
 Müftüsü 
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Katı Atık Depolama Tesisi projesine yeniden başlanacak
Kırcaali ’nin Vişeg-

rad (Hisarüstü) köyü 
çevresinde Katı Atık 
Depolama Tesisi kurul-
masına ilişkin projenin 
gerçekleştirilmesine 5 
yıllık durdurulmasından 
sonra tekrar başlana-
cak. Bu proje, Avrupa 
Komisyonunun 2010 
yılında pazarlık usulü 
ile imzalanan uygun-
suz inşaat sözleşmele-
rinden dolayı 11 milyon 
avroluk mali düzeltme 
yapılmasını dayatan altı 
İSPA projesinden biridir. 
Mayıs ayında Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve Çevre 
ve Su Bakan Yardım-
cısı Çavdar Georgiev 
arasında Katı Atık De-
polama Tesisi’nin ulusal 
bütçeden sağlanan kay-
naklarla aşamalı olarak 
kurularak tamamlan-

masına dair sözleşme 
imzalandı. 
Toplam 6 milyon leva 

maliyetinde olan proje-
nin birinci aşamasında 
atıkların depolanması 

için 1.hücre alanı oluş-
turulacak ve ıslah edil-
mesine yönelik proje 
hazırlanacak. Bununla 
birlikte tesisin çevre-
lenmesi için duvar ya-

pılması, su ve elektrik 
tedarik edilmesi, arıtma 
tesisi ve tesisin normal 
fonksiyonlarını görebil-
mesi için gerekli tüm 
altyapıların kurulması 

öngörülüyor. 
Projenin ilk aşama-

sı 2014 yılının sonuna 
kadar gerçekleştirile-
cek. 2015 yılında ha-
yata geçirilecek olan 
projenin ikinci aşaması 
1.hücrenin ıslah edilme-
sine yönelik inşaat ve 
montaj işleri ve 2.hücre 
alanının tasarımı ve in-
şaatını kapsıyor. İkinci 
aşamasının maliyeti 5, 
817 milyon leva. İlk önce 
hazırlanan indirgenme-
si sonucunda 6,5 mil-
yon avro maliyetindeki 
atıkları sınıflandırma ve 
kompost tesisleri kurul-
mayacak. 
Katı Atık Depolama 

Tesisi, Ardino (Eğri-
dere),  Çernooçene 

(Yenipazar),  Cebel 
(Şeyhcuma), İvaylovg-
rad (Ortaköy), Kirkovo 
(Kızılağaç), Krumovg-
rad (Koşukavak), Kır-
caali ve Momçilgrad 
olmak üzere toplam 8 
ilçeye hizmet sunacak. 
Öngörülen yedi trans-
fer istansyonları yerine 
dört transfer istasyonu 
kurulmuştur.
Mayıs ayının sonunda 

Kırcaali Belediyesi, 16 
ay süreli olan projenin 
birinci ve ikinci aşama-
sının uygulanmasına 
ilişkin üstenci firma ve 
inşaat denetimi firması 
seçimi yapılması üzere 
ihale prosedürü açtı. 
İhale, 17 Temmuz 2014 
tarihinde sona erecek. 

Buğday hasadı başladı
Dolna Oryahovitsa’da buğday hasadını başla-

tan Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dimitır Grekov, 
“Tahmini veriler, bu yıl tüm ülkede hasat edilecek 
buğday miktarının yaklaşık 5 milyon ton, arpanın 
ise 700-800 bin ton olacağını gösteriyor” dedi. 

Bakan’ın beklentileri gerçekleşirse buğday 
rekoltesinde geçen yıl, son sekiz yılda yakla-
şık 4,7 milyon ton rekor rekolte elde edildiğini 
açıklamasından sonra yeni bir rekor elde edilmiş 
olacak.

Grekov, “Son haftalarda olumsuz hava koşul-

larına rağmen buğdayın durumu iyi ve istikrarlı 
verim olacağına dair ümit veriyor” dedi. Bu yılki 
hasat kampanyasında 2013 yıla kıyasla yüzde 
3 daha fazla olarak 8 518 biçerdöver kullanıla-
cağını belirtti. Makinelerin sayısı ve kalitesinin 
çiftçilerin buğday hasadını rahat ve güvenli bir 
şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeterli oldu-
ğuna dikkat çekti. 

Grekov, tarım üreticilerine tüm büyük benzin 
istasyonlarının tarım makinelerine ilişkin yakıt 
kuponlarını kabul ettikleri güvencesini verdi. Fa-
kat daha küçük benzin istasyonlarıyla bu konu-
da sorun yaşandığını belirtti. Bakan, kuponların 
iyi koruma ve güvenliğe sahip olduğunu ve bu 
yüzden çiftçilerin kaygılanmalarına sebep olma-
dığının altını çizdi.

Grekov,tarım üreticilerine bu yılki mali des-
teklerin yıl başında ödenmesi nedeniyle daha 
güvenli bir ortamda çalıştıklarını kaydetti. Ba-
kan, “Başarılı bir çiftçi sezonunun temelini attık. 
Aldığımız önlemlerin devam ettirilmesi gerekiyor, 
çünkü Bulgaristan’ın geleceği tarıma bağlıdır” 
diye yorumladı. 

Zlatograd’da yeni caminin açılışı yapıldı
Zlatograd (Darıdere) 

kasabasının girişinde ko-
nuk eviyle birlikte kuru-
lan caminin resmi açılışı 
yapıldı. Yunanistan Müs-
lümanları, yeni cami için 
2 milyon leva civarında 
bağışta bulundular. 500 
kişi kapasiteli, iki katlı 
caminin açılışında kur-
banlık 1 ton dana eti ve 
900 kilo pirinçle hazırla-
nan pilav dağıtıldı. Açılış 
törenine Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan çok sayı-
da müftü, imam, yönetici 
ve vatandaş katıldı. 
2005 yılında başlayan 

caminin inşaatı, Müs-
lüman Encümenliğine 
Zlatograd-Termes Sınır 
Kapısı’na uzanan yol üze-
rinde bulunan 11 dekarlık 
vakıf arazisinin iade edil-

mesi sonucunda mümkün 
oldu. 

Müslüman Encümenliği 
başkanı Habib Bayrakta-
rov, “Caminin inşaatı ve 
donanımı toplam yakla-
şık 3 milyon levaya mal 
oldu. Onlardan 2 milyonu 

Yunanistan Müslüman-
ları, kalan diğer para ise 

Zlatograd halkı ve Türk-
ler tarafından bağışlandı. 
Müslümanlardan başka 
Hıristiyanlar da para ba-
ğışında bulundu. Zlatog-
rad Belediye Başkanı Mi-

roslav Yançev cami için 
bizzat kendi cebinden 
500 leva verdi. Bu cami 
bölgede en büyük cami 
değil, ama en modern. 
Başka camilerde olma-
yan modern olanaklar 
sunuyor. Ayrıca konukla-
ra ayrılan bir kata sahip” 
dedi. 
Camide 8 banyo ve tu-

valetleri de olan 4 misafir 
odası sayesinde hangi 
dinden olursa olsun, ko-
nuklar ve yolda kalmış 
insanlar misafir edilecek. 
Bayraktarov, birkaç gün 
önce Yunanistan’da ça-
lışmış Harmanlı’dan bir 
gurbetçinin dolandırıldığı 
için parasız kaldığını ve 
Zlatograd’da başka bir 
camide gecelediğini ör-
nek verdi. 

KEİ ülkelerinin 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 
Varna kentine bağlı Ri-

viera tatil merkezinde dü-
zenlenen Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği (KEİ) 30. 
Dışişleri Bakanları Kon-
seyi Toplantısı yapıldı.

Türkiye'yi Kalkınma Ba-
kanı Cevdet Yılmaz'ın 
temsil ettiği toplantıda, 
Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanı Kristiyan Vigenin, 
Romanya Dışişleri Bakanı 
Titus Corlatean ve Sırbis-
tan Dışişleri Bakanı İvica 
Daçiç katıldı. KEİ üyesi di-
ğer ülkeler ise bakan yar-
dımcısı düzeyinde temsil 
edildi.

KEİ dönem başkanlığı 
sona ermek üzere olan 
Bulgaristan'ın Dışişleri 
Bakanı Kristiyan Vigenin, 
toplantının açılış konuş-
masında, KEİ üyelerini bir-
leştiren her türlü inisiyatif 
ve girişimlere destek ver-
diklerini belirterek KEİ'nin, 
bölgenin ekonomik kalkın-
ması, yatırımların teşviki 
ve gelişme konusunda 
ortak vizyon oluşturma 
çabalarına odaklandığını 
söyledi.

Heyet başkanların ko-
nuşmalar ıy la  devam 
eden toplantının diğer 

bölümlerinde KEİ'ye bağ-
lı kuruluşların çalışmaları 
gözden geçirildi. Gözlem-
ci statüsündeki üyeler ve 
Bölgesel Diyalog Ortakla-

rının temsilcileri sunumlar 
yaptı.

Top lant ının  sonun -
da dönem başkanlığı 
Yunanistan'a geçti.
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HÖH, Bulgaristan vatandaşlığı ve siyasi 
mağdurlara ilişkin kanun teklifleri sundu
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) millet-
vekilleri, komünizm re-
jimi ve Bulgarlaştırma 
süreci döneminde si-
yasi sebeplerden dola-
yı işlenen suçlara ilişkin 
davalarda zaman aşı-
mı uygulanmamasını 
öngören Bulgar Ceza 
Kanunu’nda değişik-
lik yapılması teklifinde 
bulundular. Bu dönem-
de yapılan baskılardan 
zarar görenlere yasal 
kolaylıklar getirilmesi 
yönünde yeni bir kanun 
tasarısı sundular. 
Çetin Kazak ve Tuncer 

Kırcaliev tarafından su-
nulan kanun değişikliği 
teklifinde, 1989 yılından 
önce Türkiye’ye göç et-
miş Bulgaristan vatan-
daşlarının çocuklarına 
anne-babalarının Bul-
garistan vatandaşlığını 
kaybetmiş olmaları ha-
linde vatandaşlık veril-
mesi öngörülüyor. 
Şimdiki yürürlükte olan 

1989 yılından önce ka-
bul edilen kanuna göre 
Bulgar asıllı olmayan 
Bulgaristan vatandaş-
larının ülkeden göç 
etmesi durumunda va-
tandaşlığını kaybettiği 
hatırlatılarak, o dönem-
deki totaliter iktidarın 
Bulgaristan vatandaş-
larının bir kısmına yö-
nelik kasten ve hatta 
düşmanca tutumuna 
dair seçkin bir örnek 
olduğu ve bunun geli-
şerek sonuçta Bulgar-
laştırma süreci şeklini 
aldığı belirtiliyor. 
Uluslararası ikili anlaş-

malar veya gönüllü ola-
rak pek çok vatandaşın 
vatandaşlık hakkını 
kaybetmelerine rağmen 
bu tür bir rejimin başka 
bir kesime uygulanma-
dığına dikkat çekilerek, 
HÖH tarafından Bulga-
ristan ile eski sosyalist 
ülkeler arasında 1957-
1983 döneminde im-
zalanan ve 1990-1995 
döneminde iptal edilen 
anlaşmalar kapsamın-
da yabancı vatandaşlık 
tercih eden veya velile-
rin çocukları için yaban-
cı vatandaşlık seçtikle-
ri kişilere vatandaşlık 
hakkı tanınması teklif 
ediliyor. 

Belediyeler tarafın-
dan yapılan hatalar 
nedeniyle bu anlaş-
maların uygulandığı ve 

Bulgaristan’da yaşayan 
vatandaşların büyük bir 
kısmının nüfus sicilinde 
Bulgaristan vatandaşı 
olarak kayıtlı oldukları, 
Bulgar kimlik belgele-
rine sahip olup, Bulgar 
ordusunda askeri gö-
revde bulunmalarına 
rağmen adı belirtilen 
uluslararası anlaşma-
lara göre Bulgaristan 
vatandaşı olmadıkları 
kaydediliyor. 
HÖH partisinden, göç 

ettikleri ülkelerin ikinci 
vatandaşlık hakkı ta-
nımayan kanunlarına 
uyarak Bulgaristan va-
tandaşlığını kaybeden 
bu vatandaşların kolay 
prosedürle vatandaşlı-
ğını geri almaları, ço-
cuklarına ise vatandaş-
lık hakkı verilmesi teklif 
ediliyor. 
Onlar için ülkede da-

imi ikametgaha sahip 
olmaları veya vatan-
daşlık başvurusunda 
bulundukları tarihte en 
az 3 yıl olmak üzere 
uzun süre ülkede kal-
maları koşulunun düş-
mesi teklif ediliyor. Bu 
vatandaşların kanun 
değişikliğinin kabul 
edilmesi sonucunda 
yürürlüğe girmesinden 
5 yıl süre içinde Adalet 
Bakanlığı’na başvura-
rak yararlanabilmeleri 
öngörülüyor. 
Tek l i f te  bu lunan -

l a r,  “ G ü n ü m ü z d e 

Bulgaristan’ın bir Avru-
pa ve demokrasi ülkesi 
olarak, Bulgaristan va-
tandaşlarını kabul edile-

mez biçimde ayıran bu 
tür ayrımcı mevzuatın 
doğurduğu tüm sonuç-
ları ortadan kaldırması 

gerektiği kanaatinde-
yiz” . 
Belirttiklerine göre bu 

kanun değişikliği tek-

lifinin kabul edilip edil-
memesi Bulgaristan’ın 
vatandaşlar arasında 
ayrımcılık yapmayıp 

eşit muamele ederek, 
dünya standartlarına 
uyup uymadığı ve bir 
kısmına anne, bir kıs-
mına ise üvey anne gibi 
davranmaya devam 
edip etmediğine dair bir 
nevi sınav olacak. 
HÖH’ten, siyasi bas-

kı kurbanlarının reha-
bilitasyonu hakkında 
kanunda yapılacak 
değişiklerle komünizm 
döneminde baskıcı 
politikalara karşı dü-
zenlenen barışçıl pro-
testolarda milis güçleri 
tarafından zarar gören-
lere tazminat ödenmesi 
isteniyor. Teklifi sunan 
Tuncer Kırcaliev ve 
Mustafa Karadayı, “On-
ların rehabilitasyonu şu 
anda mevcut kanunla-
ra göre mümkün değil, 
çünkü onlar hakkında 
ne mahkeme kararı çık-
tı, ne de tutuklama veya 
sürgün uygulanmıştır” 
diye kaydediyorlar. 

Onlar 1947 yılında 
tarımda kolektifleştir-
me girişimlerine, 1972, 
1974 ve 1985 yıllarında 
zorla isimlerin değiştiril-
mesi kampanyalarına 
karşı düzenlenen pro-
testoları belirtiyorlar. 
Milletvekillerinin teklifi-
ne dair nedenleri ara-
sında, “Bu örnekler de-
mokrasiye aykırı olarak 
insan haklarının kaba 
bir şekilde çiğnendiğini 
gösteriyor. Bu tür birçok 
olaylarda barışçıl gös-
tericilerin milis güçleri 
tarafından ateş açılarak 
dağıtıldıkları ve protes-
toculara ateş edildiği 
belgelenmiş durum-
dadır” diye belirtiliyor. 
13 Mart 1972 tarihinde 
Smolyan’ın (Paşmaklı) 
Barutin köyünde böyle 
bir olayın yaşandığını 
kaydederek örnek ve-
riyorlar.
          Kırcaali Haber

Mineralni Bani’de hasat vakti yangınlara karşı önlemler
Mineralni Bani (Me-

riçler) İlçesi’nde tarım 
ürünlerinin hasadı sı-
rasında yangın lara 
karşı önlemler alını-
yor. Tarım Arazilerini 
Koruma Kanunu’nun 
6.maddesinin 1. Fıkrası-
nın 2.bendine göre anız 
ve tarım arazilerinde di-
ğer bitki artıklarının ya-
kılması yasaktır. Kanun 
doğrultusunda şöyle ön-
lemler tavsiye ediliyor: 
Rüzgarlı havada açıkta 

ateş yakmayın. Çünkü 
alevler önemli alanla-
rı kapsayacak şekilde 
yangının hızla yayılma-
sına yol açabilir. Ken-
di ev bahçelerinizde 
ancak yangının dağıl-
maması için ateş sön-
dürme araçları hazırda 
bulundurarak, güvenlik 
tedbirleri aldığınız za-
man ateş yakabilirsiniz. 
Bina saçaklarına yakın 
ve ağaç dallarının altın-
da ateş yakmayın. Yak-
tığınız ateşi kontrolsüz 
bırakmayın. Apartman-
lar aralarında çok sayı-
da aracın park edildiği 
yerlerde, benzin ve gaz 
istasyonları, kolay alev-
lenir ve yanıcı maddeler 
depolarına yakın ateş 

yakmayın. 
Yangın güvenlik önlem-

leri konusunda özellikle 
çobanlar, keçi çobanla-
rı, arıcılar, avcılar, yürü-
yüşçüler, villa ve tarım 
arazisi sahipleri özen 
göstermeliler. Kuru otlar 
ve anızlarla tutuşturulan 

ateş kolayca çevrede 
bulunan uzun ömürlü 
bitkiler, çiftlik, villa ve 
konut binaları ve orman-
lara sıçrayabilir. Yangın 
çıkmasına izin verilme-
mesi konusunda konut 
kooperatif başkanları, 

tarım arazileri sahiple-
ri, kiracıları, ayrıca köy 
muhtarları ve vekilleri 
büyük sorumluluk taşı-
yorlar. 
Rekoltenin korunması 

açısından ancak Böl-
ge Yangın Güvenliği ve 
Nüfus Koruma Şubesi 

tarafından 2014 hubu-
bat hasat kampanyasın-
da kullanmak için tasdik 
kaydı yaptırılan hasar-
sız tarım makineleri ve 
başka hasarsız ulaşım 
ve el yangın söndürme 
araçları bulunan başka 

teknik araçların kullanıl-
masına izin veriliyor. Ta-
rım ve ulaşım araçlarının 
hareketi sırasında ara-
cın patinaj yapması ve 
egzozun kuru bitkilere 
değmesi önlenmelidir. 
Tarım ve ulaşım araç-

larının hasat edilecek 

alanlara yakın yerlere 
park edilmesi ve onarımı 
yasaktır. Yangın belirtisi 
gördüğünüzde hemen 
112 Acil Servisi arayın 
ve olayla ilgili en doğru 
bilgi verin.
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İnşaatından 200 yıl sonra Topallar Camisi yenileniyor
A r d in o  (Eğ r i de re) 

İlçesi’nde bulunan en 
eski camilerinden biri 
olan Hromitsa (Topallar) 
köyündeki caminin ona-
rım çalışmalarına baş-
landı. Mabedin çatısı ve 
ahşap doğramalar PVC 
doğramalarla değiştirile-
cek. 
Yenilenen camide eski 

ev eşyaları ve toplumsal 
belgeci fotoğrafların yer 
alacağı sergi köşesi oluş-
turulacak. Gecelenecek 
misafir odası bulunacak. 
Caminin yeniden yapı-

landırılmasına dair ça-
lışmaların Eylül ayının 
sonuna kadar tamamlan-
ması öngörülüyor. O za-
mana kadar cami ibadete 
kapalı kalacak. Tamiratın 
ana sponsoru 1971 yılın-
da Hromitsa köyünden 
Bursa’ya ailesiyle birlikte 
göç etmiş 55 yaşındaki 

Bestami Yeşilbahçe’dir. 
Onun dışında caminin 
onarımı için Bestami’nin 
kardeşleri Zülkef, Basri 
ve Mümün, Cebel (Şeyh 
Cuma) bölgesinden göç 

eden Bursalı işadamı Fe-
rudun Kahraman da kat-
kıda bulunmuşlardır. 
Emekli olan Bestami 

Yeşilbahçe, “Doğup bü-
yüdüğümüz köyde hayat 

olmasını arzu ediyoruz. 
Burada dünyaya geldik, 
her zaman yardımcı ol-
maya hazırız. İbadet yer-
leri birliğin, beraberliğin 
ve hayatın sembolüdür. 

Camilere bakım yapmak 
her birimizin görevidir. 
Burada yaşamasak da, 
dünyaya geldiğimiz yer-
lerde mevcut her sorun 
için sorumluluk taşıyoruz” 
dedi. Uzun yıllar Kadastro 
ve Mülkiyet Şube Müdürü 
olarak görevde bulunmuş-
tur. Evli, iki çocuk babası 
olan Bestami Yeşilbahçe, 
köyünde su boru hattını 
yenilemeyi öngörüyor. 

Yerli halkın ifadesine 
göre Hromitsa Camisi 
1810-1820 yıllarında inşa 
edilmiştir. Bölgede en kü-
çük ölçülerde demir mina-
resi var. 

Bogatino (Çorbacılar) 

köyü muhtarı Özcan 
Mahmut, “Özellikle yaz 

aylarında burada Cami 
Encümenliği tarafından 
köy sakinlerinin desteğiy-
le mevlitler düzenleniyor. 
Ramazan ve Kurban Bay-
ramlarında da cami ibade-
te açılıyor. O zaman etraf 
köylerden ve Türkiye’den 
çok sayıda misafir geliyor. 
Camiye gelenler bakımı 
için para bağış ediyorlar” 
dedi. 

Muhtar, Hromitsa köyü 
sakinleri ve bizzat kendi 
adına cami için yapılan 
destekten dolayı sponsor-
lara ve ayrıca Ardino Be-
lediye yönetimine inşaat 
malzemeleri tedarikinden 
dolayı kalbi şükranlarını 

ifade ediyor. 
            Güner ŞÜKRÜ

Orfeyus Gecesi Müzik Şenliği, 
unutulmaz bir gece yaşattı

Orfeyus Gecesi Müzik 
Şenliği, Tatul köyü yakı-
nında bulunan Traklar 
dönemine ait tapınağın 
büyüsüne kapılmak 
isteyen Momçilgrad 
İlçesi’nın (Mestanlı) 
yüzlerce vatandaşı ve 
misafirini bir araya top-
ladı. 
Sahneye çıkan bü-

yük bestekar Stefan 
Dimov’un yönetmenli-
ğindeki Pette Sezona 
Vokal Grubu’nun popü-
ler Bulgar parçalarıyla 
gerek çocuklar, gerek-
se gençler çok eğlendi. 
Trak Tapınağı’nın alt 
tarafında kurulu sah-
nede Dimov’un bizzat 
başlattığı uzun bir hora 
oynadı. 
Ünlü Burgazlı beste-

kar, “Burgaz Akşamları 
çok güzel ve unutulmaz 
olay, fakat Tatul Ak-
şamları da aynı derece 
etkileyici” dedi. İlk defa 
Momçilgrad kasabasına 
gelen Dimov, kasaba-
nın düzeni ve sunduğu 
konfordan, ayrıca sıcak 
karşılama ve yerlilerin 
olumlu enerji vermesin-
den etkilendiğini ifade 
etti. 
Festivalin düzenli zi-

yaretçilerinden biri olan 
Kırcaali Buket Kadın 
Derneği Başkanı Sabiha 
Mestan, “Muhteşem ve 

unutulmaz bir geceydi. 
Her geçen yılla Orfeyus 
Gecesi Müzik Şenliği 
müzik, dans, kalabalık, 
neşe ve heyecan dolu 

bir gece sunarak daha 
da ilgi çekici oluyor” 
diye paylaştı. 
Momçilgrad Beledi-

ye Başkan Yardımcısı 
Erol Mehmet, “Yağ-
murlu hava endişesi-
ne rağmen şenliğimize 
katılmanızdan dolayı 
size son derece müte-
şekkirim. Her şey bir 
yana, Orfeyus Gecesi 
Festivali’nin artık kendi 
katılımcı kitlesine sahip 
olması çok güzel bir 
olay. Bulgaristan’daki 

birçok tarihi ev kültürel 
anıtlara kıyasla Tatul 
köyüne yakın Orfeyus 
Tapınağı, en iyi araştır-
malar yapılan arkeolojik 

yapılardan biri ve bu şe-
kilde turizmin gelişmesi 
yanı sıra Momçilgrad 
İlçesi’nde kültürel haya-
tın zenginleştirilmesine 
katkı sağlamaktadır” 
dedi. 
Başkan Yarımcısı, 

Momçilgrad-Tatul yolu 
üzerinde düzenlenen bi-
siklet yarışında derece-
ye girenlere törenle ödül 
verdi. Birinci yeri kaza-
nan Vladislav Marinov 
bir bisikletle ödüllendi-
rildi. İkinci ve üçüncü 

yarışmacılara ise para 
ödülü verildi. 
Müzik şenliğinde yer 

alan Divinitas Grubu 
eşsiz benzersiz bir ateş 

gösterisi sundu. Zlatna 
Yabılka Vokal Grubu’nun 
yetenekli solisti Mikaela 
Çauşeva, “Bizim Biricik 
Vatanımız” şarkısını 
seslendirdi. Kırcaali’den 
katılan amatör sanatçı 
grupları türkü söyleyip, 
halkoyunları gösterileri 
sundu. 
Orfeyus Gecesi Mü-

zik Şenliği’nin sonunda 
gökyüzüne kağıt fener-
leri uçurtuldu, program 
havai fişek gösterisiyle 
sona erdi. 

Makas sınır kapısında 
yoğun trafik

Makas sınır kapısının açılışından 6 ay sonra ilk defa 
bukadar yoğun trafik olduğu belirtildi. Yaz sezonun 
başından itibaren yoğun trafik uzun kuyruklara neden 
oluyor. 

Son on gün içerisinde binlerce Bulgaristan vatan-
daşı yanı sıra, onbinlerce Romanyalı da Makas sınır 
kapısından geçiş yaptı. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü ise 13 bin aracın yüzde 
80’in Romanya plakalı olmak üzere Makas-Nimfeya 
sınır kapısını tercih etti. Aynı gün Bulgaristan’a kuzey 
komşumuzdan giriş yapan araçların sayısı 6 000’e 
ulaştı. 

Yunanistan tarafından ülkemize 21 Haziran’da geçiş 
yapan araç sayısı 6 500’e ulaştı.

Tahminlere göre trafiğin üçte bir oranında artması 
beklenmekte. 

Romen turistlerin Makas sınır kapısını tercih etme-
lerinin nedeni, Akdeniz’e ve Yunan adalarına tatil için 
en kısa yol olmasıdır. 

Kırcaali Valisi Biser Nikolov Kapıda yaşanan yoğun-
luk nedeniyle, hükümete acil bir önlem alınması için 
rapor yazacağını belirtti. Nikolov, “21-22 Haziran’da 
sınırdaki yoğunluk en üst noktasına ulaştı. Romen 
medyası üç gündür vatandaşları için en uygun yolun 
Makas-Nimfeya Sınır Kapısı olduğunu anons yapmak-
ta. Yolun uygun, yeni, güzel ve geniş olduğunu vurgu-
layarak durmadan reklam yapmaktalar” dedi. 

Vali Nikolov, durum bu gidişatla devam ederse, tatil 
ayları Temmuz ve Ağustos’da trafiğin yoğunluğu en-
dişe verici olacağını belirtti.

Romenlerin akınından Kırcaali’de sadece tüccar-
lar memnun. Satış cirolarında yaklaşık üç kat artış 
görülmekte. 
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Kiraz Festivali’nde 
Muhteşem Bir Gösteri Sundu

Batı Trakya Yassıköy 
(İasmos) Belediyesi’nin 
düzenlediği 14.Kiraz Festi-
vali ikinci gününde de hal-
koyunları gösteriyle devam 
etti. Geceye Kırcaali’den 
gelen Türk folklor ekibi 
damgasını vurdu.
Festivalin ikinci gününe 

Yassıköy Belediye Başka-
nı İsmet Kadı, Eyalet mec-
lis üyesi Önder Mümin, 
Kırcaali’den Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmet, Türk Kül-
tür Sanat Derneği (TÜRK-
SAD) Başkanı Müzekki 
Ahmet, Kırcaali Folklor 
Ekipleri Sanat Koordina-
törü Yüksel Esen, Güney 
Meriç Derneği Başkanı 
Bekir Mustafaoğlu ile çok 
sayıda soydaş katıldı.

Kiraz Festivali’nin ikinci 
gününde folklor ekiple-
ri çeşitli gösteriler sundu 
ve müzik grupları ile ço-
cukların skeçleri izlendi. 
Kırcaali’den gelen TÜRK-
SAD, Türk Folklor Ekibi 
çok başarılı performanslar 

sergiledi ve seyirciler ta-
rafından yoğun bir şekilde 
alkışlandı.
Yağmura rağmen devam 

eden gösterilerde Batı 
Trakya Azınlığı Güney Me-
riç Eğitim ve Kültür Derneği 
ekipleri de sahneye çıktı ve 
çeşitli gösteriler sundular.
Yine Çepelli köyünden 

çocukların sunduğu müzikli 
skeçler de seyirciler tara-

fından beğeniyle izlendi.
Yapılan gösterilerden 

sonra katılımcılara plaket 
sunuldu. TÜRKSAD Baş-

kanı Müzekki Ahmet’in 
plaketini Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği Başka-
nı Sami Toraman sundu.
Sayın Müzekki Ahmet 

yaptığı kısa konuşmada 
yıllardır özlenen bir man-
zaranın gerçekleştiğini, 

Rodoplar’ın kuzey ve gü-
neyi arasındaki kültürel 

faaliyetlerin arttırılması 
gerektiği belirtti. Kırcaali 

Belediye Başkanı Hasan 
Aziz’in selamlarını getirdi-
ğini ve bu güzel davet için 
Yassıköy Belediye Başkanı 
İsmet Kadı’ya teşekkür etti-
ğini söyledi.
Etkinlik müzik gruplarının 

gösteriyle sona erdi.
40 kişiden oluşan Kırca-

ali Türk Folklor Ekibi 22 
Haziran günü Selanik’deki 
Atatürk’ün doğduğu evi zi-
yaret ettiler. 
T.C. Selanik Başkonso-

losluğu yetkilileri ekibe 
Atatürk’ün evi hakkında bil-
gi sunduktan sonra, genç-
ler evi gezerek heyecanlı 
dakikalar yaşadılar. 
Kırcaali Türk Folklor Ekibi-

nin Yunanistan Batı Trakya 
ziyareti T.C. Filibe Başkon-
solosu Şener Cebeci ve 
Yassıköy Belediye Başkanı 

İsmet Kadı’nın destekleriy-
le gerçekleşti. 

İbrahim BALTALI


