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Üç Aile Tipi Merkez ve Bir Sığınma Evi Kapılarını Açıyor
Düzenlenen basın toplantısında “Her Çocuğa Bir Yuva
2” Projesi Başkanı Elisaveta

projenin insancıl yönü ve özürlülere hizmeti ile diğer projelerden farklı olduğunu belirtti.

Programının “Toplumda Sosyal
Hizmetlerinin Geliştirilmesi”
Bütçe doğrultusu tarafından

Projenin hedefleri arasında
yararlanıcılara aile ortamına
yakın kaliteli hizmet sunmak,
sosyal hizmetlerden yararlanmak için geniş olanaklar sağlamak ve sağlık, eğitim ve kültür
kurumlarına güvenceli ulaşım
sağlamak vardır.
Proje Başkanı Elisaveta Keha-

yova, proje sonrasında da sunulan sosyal hizmetlerin devlet
tarafından desteklenen hizmetler olarak devam edeceğini de
dile getirdi. Kırcaali Belediye
Meclisinin kararı ile bu hizmetlerin en az 5 yıl devam edeceğini aldığı karar ile garantiledi.
Kırcaali Haber

“Drujba” Stadyumu Tamir Edilecek

Kehayova, 1 Ağustos tarihinde
Kırcaali’deki üç aile tipi merkez
ve bir sığınma evi kapılarını
açacağını ve özürlü çocuk ve
gençlere hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Kendileri,
şu ana kadar proje dahilinde
gerçekleştirilen faaliyetleri bildirdi ve projede yer alan herkese teşekkür etti.
Basın toplantısında Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis
de yer aldı. Aralarında merkez
ve sığınma evinde çalışacak
görevlilerin de bulunduğu konuklar önünde Sayın Azis, bu

Bu projeyi gerçekleştirmek
için belediye yıllardır girişimlerde bulunmuş, “Her Çocuğa
Bir Yuva 2” Projesinin başarısı
ise buradaki çalışanların elinde
olduğunu da belirtti.
Belediye Başkanı: “Sizlerin bir
ailesi ve bir yuvası daha var ve
onun için emek vermelisiniz”
çağrısında bulundu.
Proje Başkanı Elisaveta Kehayova, Kırcaali belediyesinin
“Her Çocuğa Bir Yuva 2” Projesini bu yıl Mart ayında başlattığını; Projenin “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” Operasyonel

finanse edildiğini; proje süresi
12 ay ve toplam değerinin 554
424 leva olduğunu bildirdi.
Projenin hedef kitlesinde zihinsel özürlü kurumlarından
çocuk ve gençler; sağlık ve
sosyal yurtlarda bulunan bedensel özürlü çocuklar; kimsesizler yurdunda kalan çocuk
ve gençler; toplumdaki özürlü
çocuklar; özürlü çocukların
aileleri vardır. Proje dahilinde
aile tipi merkezlerde çalışmak
üzere 38 ve sığınma evinde çalışmak üzere 5 personel göreve
atanmıştır.

Kırcaali Belediyesi, “Drujba”
Stadyumunun genel tamiratının gerçekleştirilmesi için
prosedür ler i
başlattı. Projenin gerçekleşmesi Gençlik
ve Spor Bakanı Mariana
Georgieva ve
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan A zis
tarafından imzalanan anlaşma sonucunda
mümkün oldu.
Tamiratı gerçekleştirecek
şirket, Anlaşma koşullarına
uygun olarak
Kırcaali Belediyesi tarafından
gerçekleştirilecek ihale prosedürleri sonrasında belirlenecektir.
Yine Anlaşmaya göre tamirat Mart 2015’te sona ermeli,

stadyumun açılışı ise Nisan
ayında olmalıdır.
Tamiratın ilk aşaması için gerekli maddi destek
1 786 878
leva de ğerindedir
ve Gençlik
ve S p o r
Bakanlığı
Bütçesi
tarafından
sağlanmaktadır.
Kırc aali
B e l e di ye
Başkanı Hasan Azis,
stadyumda bugüne
kadar sadece kısmi tamiratlar gerçekleştirildiğini, ancak
genel tamirat yapılamadığını
açıkladı ve: “İhalenin 60 gün
içerisinde gerçekleşeceğini
ve eğer temyizler olmazsa bu
yılın Ekim ayının ortalarında
tamirat çalışmalarının başlamasını umuyorum” diye ilave
etti.
Belediye Başkanı: “Gençlik
ve Spor Bakanlığında imzaladığımız anlaşma “Drujba”
Stadyumunun spor altyapısını yenileme imkanını sunuyor, öte yandan da Bakanlık
Kırcaali’deki diğer büyük spor
projesi olan “Arpezos” Kapalı
Havuzun tamiratı için çalışmaktadır” diye bildirdi. Yüzme
havuzunun tamiratı toplam 1
333 333 leva değerindedir.
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Sıkıntılar ülkesi Bulgaristan
Bulgaristan’da Sofya Filibe arasında yol onarımı
var. Burada trafik sıkışması bekleniyor. Trafik
kontrolleri çok sıkı. Cezalar ağır. Polise çorba
parası daveti çıkarmayın.
Vinyet almayı unutmayın.
Zorunlu olmadıkça gece
yolculuk yapmayın.
Bulgaristan’da bu yıl oto
yollarda onarım nedeniyle
trafik yoğunluğu bekleniyor. Ayrıca otobanlardaki
köprüleri sağlamlaştırma
çalışmaları var. SofyaFilibe arası otoyollar tamirde. Haziran sonuna
kadar inşaatların tamamlanması planlanıyordu,
ancak mümkün görünmüyor. Bu yıl Almanya’da
okul tatili tüm eyaletlerde
temmuz ayında olacağı
için Sıla Yolu’nda trafik
sıkıntısı bekleniyor.
DÖNÜŞ SANCILI
Bulgaristan’da her yıl
dönüşlerde gümrükte
büyük sıkıntı yaşanıyor.
Kapıkule’ye açılan Kapitan Andreevo gümrük
kapısında genişletme
çalışmaları var. Bir kapı
çalışıyor. Türkiye’den dönüşte Kapıkule’de 15 kilometreye varan kuyruklar
oluşuyor. İnşaat bitmezse, aynı sıkıntı ve sahnelerin bu yıl da yaşanması
kaçınılmaz görünüyor.

Kapitan Andreevo’ya alternatif Hamzabeyli - Dereköy Kapıları kullanılmaya elverişli. Hamzabeyli
sınır kapısı Kapıkule’den
40 kilometre kuzeyde.
Yeşil pasaport sahipleri Bulgaristan’dan vizesiz transit geçiş yapabilir. Sırbistan sınır
kapısı Dimitrovgrad’dan
Bulgaristan’a Kalotina
Gümrük kapısından giriliyor. Bundan sonra şu güzergahı izleyin: KalotinaSofya-Filibe (Plovdiv)H a s k ö y ( H a s k o v o) Harmanlı-Svilengrad yo-

luyla Kapitan AndreevoKapıkule. Yaklaşık 370
kilometre uzunluğundaki
bu güzergâhın sadece
Sofya-Filibe (Plovdiv)
arasındaki 140 kilometrelik bölümü otoyol. Geri
kalan bölümü geliş-gidiş
birer şeritli karayolu.
Bulgaristan’daki karayolları Avrupa’daki yollara kıyasla bakımlı değil. Trafik
işaret ve ikaz levhaları da
eksik.
CEZALAR ÇOK AĞIR
Bulgaristan’da özellikle
şehir girişlerinde polis
kontrolleri var. Hız limitine

Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet,
Türkiye’de temaslarda bulundu
Başmüftü Yardımcısı
Vedat Ahmet, Türkiye’yi
üç günlük ziyarette bulundu. 24, 25 ve 26 Haziran
2014 tarihlerinde gerçek-

leştirilen ziyaret esnasında Başmüftü Yardımcısı
“Eğitimle Barış” ana temalı I. Uluslararası Öncü
Öğretmenler Zirvesi’nin
açılışına katıldı. İzmit’te
Bal-Türk Genel Başkanı
Dr. Bayram Çolakoğlu ve
ekibinin bir kısmıyla faydalı bir görüşme yapıldı.
Bulgaristan Müslüman-

larının hayatı ve Başmüftülüğün faaliyetlerine
ilişkin konular ele alındı,
Bal-Türk Derneğinin faaliyetine değinildi.

Balkan Türklerinin kültürünün korunması amacıyla dernek tarafından kurulan Balkan Kültür Evi’nde
gösterilen mükemmel
misafirperverlikten sonra tarihi ve kültürel yerler ziyaret edildi. Onların
arasında Vidin doğumlu
Selim Sırrı Paşa’nın Konağı da bulunuyor. İzmit

Belediyesi tarafından
restore edilen konak eşsiz benzersiz bir kültürel
anıta dönüştürülmüştür.
Vedat Ahmet’in son durağı Bursa oldu. Burada
ilahiyat hocaları, göçmenler ve başka şahıslarla
görüşmeler yaptı.
Türkiye ziyareti sırasında Başmüftü Yardımcısı,
görüştüğü ilgili taraflarla
2014 Yılı Hac Organizasyonu için yapılan hazırlıkları ele aldı. Türkiye’de
yaşayan tüm Bulgaristan
vatandaşlarının Başmüftülüğün hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklar Mekke ve
Medine’yi ziyaret etme
fırsatları olduğunu vurguladı.
Bununla birlikte uzun
yıllık deneyimi ve Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı ve benzeri kurumlarla
gerçekleştirilen iyi işbirliğini göz önünde bulundurarak, Başmüftülüğün
organizasyonuyla başarılı bir hac garanti ettiğini
kaydetti.

uymayan sürücüleri polis
durdurup zor anlar yaşatıyor. Karşıdan gelen sürücüler ileride polis kontrolü
olduğunu selektörle ikaz
ediyor. Bulgaristan’da
trafik kurallarına uymayan sürücüleri çok ağır
cezalar bekliyor. Yüksek
para cezalarının yanı
sıra bir yıla kadar ehliyetine el koyma cezası da
uygulanıyor. Alkol testini
reddedenlerin cezası da

çok ağır. Bulgar gümrük
mevzuatı yolcu başına
iki paket sigaraya izin
veriyor. İki paketten fazla sigara bulunduranlara para cezası kesiliyor.
Bulgaristan’da 10 bin
Euro ve daha fazla nakit
parayı beyan zorunluluğu var. Beyan edilmeyen
paraya el konulmakta ve
bu paranın geri alınması mümkün değil. Ayrıca
yasal işlemler başlatılıp
ceza da kesilmekte. Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el
konulan altın, para, ziynet
eşyaları için üç gün içinde
itiraz hakkı var.
GÜNDÜZ SEYAHAT
EDİN
Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Bulgaristan güzergahını kullanacak yolculara şu tavsiyelerde bulundu: “Gündüz
seyahat edin. Ana yolları tercih edin. Mümkün
olduğu takdirde küçük
gruplar halinde seyahat
edin. İhtiyaçların ötesinde nakit para ve ziynet
eşyası taşımayın. Mümkün olduğunca duraklama ve konaklamadan

kaçının, Bulgaristan’dan
en kısa sürede geçin.
Bulgaristan’da seyir halinde 24 saat boyunca farların açık olması zorunlu.
Bulgaristan üzerinden
özel araçları ile seyahat
edecekler otomobilin
kendilerine ait olduğunu belgelemek zorunda.
Başkası adına kayıtlı araç
kullananların sürücü vekaletnamesini mutlaka
yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Yeşil Kart uygulaması Bulgaristan’da
geçerli. Uluslararası trafik
sigortası bulunmayanlar,
Bulgaristan’a girişte sınır
kapılarında trafik sigortası yaptırmak zorunda.
VİNYET’İ UNUTMAYIN
Bulgaristan’da otoyollar
ücretli. Otoyolu kullanmak
için vinyet almak zorunlu. Haftalık vinyet ücreti
10 Leva. Bu da yaklaşık
5 Euro’ya tekabül ediyor.
Bulgaristan’da vinyeti
devlet kurumları satmıyor. Vinyeti gümrükten
geçtikten sonra vinyet
satış büfelerinde veya ilk
benzin istasyonlarından
hemen alın. Vinyet almamanın cezası 300 Leva.
Yaklaşık 150 Euro.

Ardinolular davul sesiyle sahura kalkıyor
İslam dünyasında Ramazan ayı boyunca güneşin doğuşundan önce
davul ile sahura kalkma
adeti en iyi gelenekler-

Davulcular sabahın
erken saatlerinde Müslümanların evleri önünde davul çalarak lamba ışığı görene kadar

den biridir. Sahurdan
sonra iftar vaktine kadar
inananlar hiçbir gıda ve
su kullanmıyor.
A r d i n o ( E ğ r i d e r e)
İlçesi’nin her köyünde
özel seçilmiş ramazan
davulcuları var. Şehrin
mahallelerinde ise sadece iki davulcu var.
Bölgedeki bu gelenek
yüzyıllardır devam etmektedir.

oradan ayrılmıyor. Bu
gelenek Ramazan ayı
boyunca devam ediyor.
Ramazan’ın son gününde evleri tek tek gezen
davulcular çeşitli maniler söyleyip, bahşişler
topluyor.
Kırcaali Bölge Müftü
Vekili Erhan Receb, her
Müslüman yoksulların,
aç kalan ve acı çeken
kişilerin halinden anla-

ması için oruç tutması gerektiğini kaydetti.
Kur’an-ı Kerim’in insanlara öğüt olması için Ramazan ayında indirilmeye başlandığını
belir tti. Müf tü
Vekili, “Bakara
Suresi’nin 183.
ay e t i n d e ` Ey
iman edenler!
Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç,
sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de
farz kılındı` diye
buyuruluyor. Bu
ayetten Ramazan ayında tüm
müminlere oruç
tutmalarının
b uy r ul du ğ unu
anlıyoruz” dedi.
Fransız Profesör Pierre Moulin (Pier Mulen),
"İslam dünyasının en
yararlı kurumlarından
biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel, hem
ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş
toksinleri, zehirleri atar.
Müslümanlar böylece
her yıl bir ay bedenlerini
dinlendirirler” diyor.
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Eski aile fotoğrafları ve belgeleri sergilendi
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali KRIG Sanat
Galerisi’nde Türkiye’ye
göç etmiş Kırcaalilerin
aile arşivlerinde bulunan
eski fotoğraflar ve malzemelerden oluşan sergi
açıldı.
Ayrıca Kırcaali Hıristi-

yan Cemaati Başkanı,
Merkez Kilise Papazı
Petır Garena’ya 2014 Yılı
Çok Kültürlü Kişi ödülü
verildi. Bu etkinlikle Kırcaali Belediyesi ve KRIG
Sanat Hareketi’nin 7. yıl
gerçekleştirdiği geleneksel Çok Kültürlü Şehir
Girişimi’nin bu yılki programı sona erdi.
Etkinlikte resmi konuklar
arasında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zapryan
Kozlucov, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova, Kırcaali Hıristiyan Cemaati
Başkanı, Merkez Kilise
Papazı Petır Garena hazır bulundular. Sergiye
katkıda bulunan ailelerin
temsilcileri de konuklar
arasındaydı.
KRIG Sanat Hareketi tarafından hazırlanan
sergide 17 Kırcaalili ailenin 19.yüzyılın sonundan
1989 yılına kadar döneme ait aile arşivlerinden
toplam 106 işlenmiş ve
tarihi belirtilmiş fotoğraf
ve malzemeler yer alıyor.
Malzemeler, özel belge,
yerel gelenek ve görenekler, zanaat ve zanaatçılar, okul hayatı, amatör
sanatçı ve amatör sanatçı
grupları, şehir içi kültürel
etkinlikler, düğün ve düğün törenleri olarak kategorilere sınıflandırılmıştır.
Sergide özel ve toplumsal
olaylar, şahıs ve mimari
yapılar, Fransa’da eğitim

görmüş şehirde ilk askeri hekim olan 1912 yılından Dr. Sadık Efendi’nin
resmi, 1872 yılında Most
(Köprülü) köyünde dünyaya gelen Kırcaali Müftüsü Yunus Efendi Aptiev
Aliev ve Cami Encümenliği Başkanı Mehmet
Süleymanov’un hayatı

1989 yılında İstanbul’a
göç eden Mehmet Reşat Mert’in ve şu anda
Brezilya’nın M anaus
şehrinde SİMENS Müdürü olan Varol Mert gibi
ailelerin hayatlarından fotoğraflar sergileniyor. Osmanlıca yazılı dahil olmak
üzere eğitim belgeleri,

ve faaliyetlerine ilişkin
resimler, 1908 yılında
Kırcaali’nin Krayno Selo
(Alkaya) köyünde dünyaya gelen 1934 – 1942
yıları arasında 9 defa art
arda olmak üzere 13 yıl

okul diplomaları, avcı ve
bisikletçiler birliği üyelik
kartları, 1917 yılından
şeriatla ilgili belge dahi
sergide her çeşit belgeler
görülebilir.
Galeride sergilenen

Kırkpınar başpehlivanlığını kazanan, 3 kez altın
kemer sahibi Hüseyin
Alkayalı’nın fotoğrafları
gösteriliyor.
Ayrıca sergide İkinci
Dünya Savaşı’nda General Vladimir Stoyçev’in
şoförü Faik Kasimov ve
aralarında Cemal Emurl ov ve B ur han e d din
Faikov’un da bulunduğu
1972 yılında Kırcaali’de
Ressamlar Birliği Şubesinin kuruluş toplantısından
resim bulunmakta.

fotoğraf ve belgelerden
başka, açıkta monte edilen fotoğraf enstalasyonu
da vatandaşların dikkatine sunuldu.
Üç yıldır hazırladıkları sergiyi tanıtan KRIG
Sanat Hareketi Başkanı
Radost Nikolaeva, sergiye katkıda bulunanlara
şükranlarını arz etti. Serginin düzenlenmesi, ilk
aile fotoğraflarını veren
ünlü karikatürcü Burhaneddin Faik Ardagil’in
fikri olduğunu paylaştı.

Nikolaeva, bu yıl artık
ikinci kez Çok Kültürlü
Kişi ödülünün Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı,
Merkez Kilise Papazı Petır Garena’ya verilmesinin
sebebini açıklayarak, din
adamının bilinmeyen yönlerine dikkat çekti. Ödülün
papaza çokkültürlülük,
kültürlerarası diyalog ve
çok dilliliğin gelişmesine
katkıda bulunmasından
dolayı verildiği belirtildi.
Tarih Bilimleri ve İlahiyat Doktoru olan Petır
Garena’nın yaklaşık 10
araştırma kitabına ve 40
bilimsel makaleye imza
attığı açıklandı.
Sofya Üniversitesi’nde
ilahiyat eğitiminden sonra
Prof. Dr. Petır Garena’nın,
heykeltıraşçılık ve Türkoloji bölümlerinde de okuduğu belirtildi. Totaliter
rejim döneminde askeri
gazete ve dergilere muhabirlik yaptığı, birçok
resim sergilerine katıldığı,
basında 200’ü aşkın deneme, hikaye, öykülerinin
yayınlandığı bildirildi. Ayrıca müzisyen ve gaydacı
olduğu açıklandı.
1992 yılında rahip olarak Besarabya’da, farklı
etnik grupların yaşadığı
sınır ötesi bölgelerde;
Sırbistan, Türkiye, Makedonya ve Romanya’da
da görevde bulunuyor. Bir
süre Anadolu Hıristiyan
Kilisesi’ne de hizmette
bulunuyor. 1997 yılında
Kırcaali Kilise’de göreve
getiriliyor. 2000 yılında
Sveti Sveti Georgi Pobedonosets Kilisesi’nin çatısı altında Ortodoks Eğitim
Merkezi’ni kuruyor.
Filibe Üniversitesi Felsefe Tarih Fakültesi’nin
Ta r i h v e A r k e o l o j i
Bölümü’nde profesör olarak görevli olan Garena,
geçen yıldan beri “Doğu
Rodoplar-Yerleşim Yerleri
ve Nüfusunun Tarihi” çalışma başlığı altında Bulgaristan ve Yunanistan’da
bulunan yaklaşık 2000
kaybolmuş ve var olan
yerleşim yerlerinin incelenmesini kapsayan büyük bir araştırma yaptığı
belirtildi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yaptığı
konuşmasında sergiden dolayı KRIG Sanat
Hareketi’ne teşekkürlerini sundu. “Kırcaali’de
değişiklik yaratan KRIG
Vakfı’nın gerçekleştirdiği tüm etkinliklere değer
veriyoruz. Bizlere Kırcaalilerin geçmişini, özel hayatlarını tanıma fırsatı veren herkese çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Serginin doğup büyülen

yere olan büyük sevgiyi
gösterdiğini kaydeden
Sayın Azis, aynı zamanda büyük acı, hassasiyet
ve gözyaşları uyandırdı-

nı, Hıristiyanların ve Müslümanların dini bayramlarını beraber kutladıklarını belirtti. Hasan Azis,
“Peder Petır, misyoner

ğına dikkat çekti. Kırcaalilerin geçmişi tanımak
isteme arzusuna değer
verdiklerini ifade etti.
KRIG Sanat Hareketi
tarafından sunulan Çok
Kültürlü Kişi ödülünün
bu yıl Petır Garena’ya
verileceğini büyük memnuniyetle öğrendiğini belirten Belediye Başkanı,
bir diploma ve plaketten
ibaret ödülü papaza sundu.
Garena’nın Kırcaali’de
farklı etnik ve dini gruplar arasındaki hoşgörüye
büyük katkısı olduğuna
dikkat çeken Başkan,
Bölge Müftüsü Beyhan

ruha sahip. O, Kırcaali’de
önemli bir figür ve şehrimizin hoşgörü başkenti
olarak anılmasına büyük
katkıda bulunmuştur”
diye özetledi.
Peder Petır Garena, bu
ödülün büyük bir sürpriz
olduğunu ifade ederek,
layık görenlere teşekkür
etti. Bugüne kadar hiçbir
şeyi ödül için yapmadığının altını çizerek, her
şeyden önce insanlığın
önemli olduğunu vurguladı.
Filibe Paisiy Hilendarski
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Zapryan Kozlucov da
Petır Garena’yı ödülden

Mehmet ile birlikte her yıl
ulusal bayramda hoşgörü
mesajı vermek amacıyla
üçü birlikte kahve içtiklerini, resmi kutlamalarda
sürekli beraber oldukları-

dolayı tebrik etti.
Geçen yıl ilk defa Çok
Kültürlü Kişi Ödülüne
eski tiyatro sanatçısı Nurettin Mehmet layık görülmüştür.
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Ramazan’ın Bereketiyle Bir İftardan
Esinlenerek Yazılan Birkaç Söz
Bir iftar vesilesiyle kısa
bir anekdot anlatacağım,
ama bir girizgâh yaptıktan
sonra olsun.

Vedat AHMED
Ramazan ayı mübarek
ve müşerref bir aydır. O
yüzden dilimizde sadece Ramazan denmez,
genellikle mübarek Ramazan veya Ramazan-ı
şerif ifadeleri kullanılır.
Mübarek demek bereketli, bereketlenen demektir.
Müşerref veya şerif ise
şerefli, yüce, şereflendiren anlamlarında kullanılır. Ramazan-ı şerifin
bu özelliklerinin tezahürleri farklı farklı alanlarda
gözlemlenebilir. Bu ayın
güzelliklerinden nasiplenmeyi hedefleyen müminler, istidat ve gayretleri ölçüsünde müstefit
olurlar. O yüzden bu ayın
bereketi, ferdî ve içtimaî
bakımdan gözle görülür
hale gelir.
Şöyle etrafımıza bir
bakıverelim: O r uc un
suskunlaştırdığı insanlar mı istersiniz, orucun
sakinleştirip gerginlikten
kurtardığı nefisler mi istersiniz… Zenginlerin cö-

mertliğinin cûşa geldiğini
görürsünüz… İftar, sahur,
kumanya vs. vasıtasıyla
Allah’ın verdiklerini paylaşma yarışının başladığına şahit olursunuz…
Tabii, peygamberî ifade
ile şeytanlar zincire vurulmuş olduğundan inanan gönüller manevî bir
inkişaf yaşar… Canlar,
sorumluluğunun farkına
varır, velhasıl daha iyi bir
insan olma ve daha iyi bir
toplum oluşturma yönünde ileriye bir adım atılır.
Acaba hep mi Ramazan
olsa da hep ileriye gitsek… Ama lâ-çare, olmuyor, hayatta Ramazan da
var, Bayram da, seyran
da… Ancak Ramazan’da
insanoğlu, nasıl iyi bir insan olunabileceğini azıcık da olsa hissediyor, o
zevki tadıyor. Motor harekete geçiyor… Zaten Ramazan ve orucun gayesi
zaten iyi bir insan oluşturmak, sorumluluğunun
bilincinde olan inanan bir
gönül meydana getirmek,
marifet bağında gül koklayan bir can yetiştirmek
değil midir? Tam bu hususun altını çizmemiş miydi
Rabbimiz: Lealleküm
tettekûn… Belki sakınır,
iyi ve sorumlu bir insan
olursunuz diyerek.
Evet, bu kelimeler katılmakla müşerref olduğum
bir iftarın çağrıştırdıkları… İftar, müminin bu
dünyada iken yaşadığı
en sevinçli anlardan birisi… Öyleyse sevinçler
paylaşılmalı ki artsın…
Herhalde bu düşünceyle
Türkiye Büyükelçisi Sü-

leyman Gökçe Beyefendi,
Bulgaristan Müslümanlarının dinî idaresini ve
Sofya’daki Türk aydınları,
kanaat önderlerini temsilen saygın ilim adamları,
seçkin sanatçılar, değerli
gazeteci ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerini

naatimce, yine birkaç gün
öncesi, yani Ramazan-ı
şerifin hemen başında Cumhurbaşkanımız
Rosen Plevneliev’in bir
alicenaplık göstererek
Boyana köşkünde Müslüman topluluğun onuruna
iftar vermesi oldu, yine

öncesine döndürdü…
Tabiî, mekân Osmanlı
Devletinden tevarüs edilen ve içinde tarih yazan
şahsiyetler hayatının bir
kısmını geçirmiş olunca,
bir de yanımda Prof. Cengiz Hakov gibi seçkin tarihçimiz olunca, tam yüz

tarihi bir mekan olan Büyükelçilik/Sefaret konutunda zarif bir iftarda bir
araya getirdi. Türk geleneklerinin çağdaş ortamdaki güzel bir yorumunu
takdim ederek nazikane
bir şekilde misafirlerinin
şahsında Müslüman-Türk
topluluğuna çok olumlu
bir mesaj verdi. Aslında
birkaç gün önce Beyefendi, Sofya camiindeki
iftar çadırında din, dil, ırk
farkı gözetmeksizin gelen
herkese de bir ikramda
bulunup iftar verdi. Ancak
bundan da önemlisi, ka-

geleneklerimize riayet
edilmek suretiyle, ezanıyla, duasıyla ve sair bütün
saltanatıyla… Bununla bir
ilke daha imza attı Sayın
Cumhurbaşkanımız. Aslında böylece iftar verme
yarışını başlatmış oldu.
Ne güzel işte Ramazan’ın
bereketi…
Laf uzanur ger kalanın
der isem diyor ya merhum mevlit müellifi Süleyman Çelebi…
Gelelim anlatmak istediğim anekdota, ne hikmetse, katılmış olduğum
son iftar beni bir asır

yıl önce cereyan eden
bir anekdot aklıma geldi: Olayı “Bulgaristan’da
Türkler” kitabını yazan
rahmetli Osman Keskioğlu anlatıyor: Mustafa
Kemal Paşa, bir Osmanlı zabiti olarak Sofya’da
askerî ataşe iken Türk

Başbakan Oreşarski, 25 Temmuz’a kadar istifasını sunacak
Başbakan Plamen
Oreşarski ve Başbakan
yardımcıları geçen hafta cuma günü Meclis’te
soruları cevaplamaları
gerekirdi. Fakat yeterli
çoğunluk sağlanamaması yüzünden oturum
gerçekleşmedi. İki buçuk saat milletvekilleri
Meclis’in gündemine alınacak konular konusunda
tartıştılar ve bununla da
kaldılar.
Meclis koridorlarında
Başbakan, “Biraz endişe
duyduğum tek şey, istifamı sunduğum zaman
Meclis’te yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanmayacağıdır. Ay sonunda
Meclis’te çoğunluk sağ-

landığı bir zaman seçeceğim.
2003 yılında siyaset alanında çok kısa bir deneyimim olmuştu. O zaman
siyasetten ayrıldığımı
söylemiştim. Bugüne kadar bu sözümde duruyorum. Hiçbir parti mensubu
değilim ve böyle olmaya
devam edeceğim” dedi.

Bankacılık sektörünün
durumuyla ilgili olarak
Başbakan şunları söyledi:
“Son günlerde bankacılık
sistemini kurtarmak isteyen çok kurtarıcıya şahit
olduk. Onların arasında
önceki hafta bankaların
istikrarını bozmaya çalışanların çevrelerinden
de kişiler vardı. Şu anda
hiçbir bankanın likidite
sorunu yok. Biz sürekli
bu süreci izliyoruz. Maliye Bakanlığının sağladığı
yaklaşık 1,2 milyar levalık likidite desteği, daha
doğrusu likidite desteğinin birinci aşamasının
hala kullanılmış değil. Bu
durumda bankalara olan
güven geri kazanılmıştır.

Bankalar bir kez daha
likidite seviyelerinin yüksek olduğunu ve son yıllarda onlarla ilgili konuştuğumuz her şeyin doğru
olduğunu kanıtladılar. Geçen haftalarda bir nevi sınav olan stres bankaların
kendi kaynaklarıyla likidite ihtiyaçlarını karşılama
gücüne sahip olduğunu
gösterdi. Likidite desteği,
banka sistemine olan güvenini sarsma girişimlerine karşı ek garanti sayılır.
Şu anda banka sisteminin
sahip olduğu parametreler ve ek likidite desteği
göz önünde bulundurulursa, bu tür girişimler
başarı olamaz”.
Kırcaali Haber

Sefareti bir iftar yemeği
verir. Düzenlenen iftara
o dönemde Başmüftülükte görevli olan Eğridereli
Hasan Sabri Efendi de
davetlidir. Hoca, kısa bir
dua yapar. Paşa, “Yaşa
Hocam, dua işte böyle
olmalı” der.
İşte böyle, yüz yıl önce
de sevinçler paylaşılıyor,
mübarek Ramazan’ın bereketinden istifade etmenin yolları aranıyormuş.
Ne mutlu o güzellikleri
yaşayanlara!..
Demek ki orucun,
Ramazan’ın bereketi o
zamanlar da nasibinde
olan insanları kuşatıyormuş. Aslında sadece o
zaman mı? Tabii ki, hayır… Çünkü bizleri yoktan
var eden ve bin bir nimetle donatan Yüce Yaratıcımız ferman buyuruyor:
“Biz orucu, sizden öncekilere farz kıldığımız gibi,
size de emrettik. Umulur
ki, kötülüklerden sakınır,
iyi ve sorumlu insanlar
olursunuz.”
Ne dersiniz, Ramazan’ın
bu bereketli atmosferinde
azıcık daha iyi olduk mu,
oluyor muyuz, olacak mıyız? Bence olduk, oluyoruz ve olacağız. Şüphesi
olan, denesin… Şüphesi
olmayan da inansın…

Vedat AHMED

Filiz Hüsmenova, ALDE Grup
Başkan Yardımcısı seçildi
Hak ve Özgür lükler Hareketi’nin (HÖH)
aday listesinden Av-

r upa Pa r lam e nto su
Milletvekili seçilen Filiz Hüsmenova’nın Avrupa İçin Liberaller ve
Demokratlar İt tifakı
(ALDE) Grubu Başkan Yardımcısı görevine getirildiği bildirildi.
HÖH partisinin Avrupa
Parlamentosu’nda bir
komisyon başkanlığı
makamına sahip olmaya hazırlandığı belirtildi.

Bunun gerçekleşmesi
halinde ilk defa Avrupa
Parlamentosu’nda bir
Bulgaristan temsilcisi
komisyon başkanı olacak.
HÖH
Basın
B ür o su’n da n H Ö H
temsilcisi eski Çevre ve Su Bakanı İskra
Mihaylova’nın Avrupa
Parlamentosu Bölgesel
Politika Başkanı adayı
gösterildiği bildirildi.
H ü s m e n o v a ,
“ B u l g a r i s t a n’ın Av rupa Birliği üyesi olmasından bu yana ilk
defa bir Bulgaristan
vatandaşının Avrupa
Parlamentosu’nda komisyon başkanı olacağını ümit ediyoruz. İlk defa
HÖH partisinin böyle
pozisyonlarda temsilcileri olacak ve bu da
partinin yürüttüğü Avrupa yanlısı politika için
yüksek not almasıdır”
diye konuştu.
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Oruç tutarken dünyada açlıktan ölenleri düşünüyor muyuz?
Bu yıl da mübarek Ramazan ayına eriştik, farz
olan Ramazan orucunu
tutmaya başladık. Rabbim, oruçlarımızı hakkıy-

Resmiye MÜMÜN
la tutup, zekat ve sadaka
vermeyi Ramazan Bayramına ermeyi nasip etsin.
Ramazan orucunun birçok hikmetleri vardır. Onlardan biri de kişinin aç
ve susuz kalmak suretiyle
açların ve susuzların halinden anlamasıdır. Peki,
oruçlarımızı tutarken dünyada her gün açlıkla mücadele eden 800 milyon
insanı düşünüyor muyuz?
Kendimiz de yüreğimizde
açlık ve susuzluk hissederek, her gün oruç tutmak
zorunda kalanları doyurmak için neler yapabileceğimizi düşünüyor muyuz? Onlarla lokmamızı
paylaşmaya hazır mıyız,
cimrilik hastalığından kurtulabilir miyiz?
Ramazan ayında zen-

gin, varlıklı kimselerin
veya oruç tutmayanların
iftar yemekleri verdiğini
görüyoruz, duyuyoruz,
öğreniyoruz. Nedense
verilen iftar yemekleri
cümle aleme duyurulur.
Oysa dinimize göre sağ
elin verdiğini sol el görmemelidir, yapılan hayır
hasenat asla duyurulmamalıdır. Fakat böyle davranan Müslümanların sayısı gittikçe azalmaktadır.
Mutlaka basın mensuplarının da davetli olduğu
lüks yerlerde iftar yemekleri verenler acaba dünyada açlığı gidermek için
ne yapıyorlar? Zenginler,
İslamın beş şartından biri
olan zekat vermeyi yerine
getiriyorlar mı? Ramazan
dışında da hiç kimseye
duyurmadan ve gizlilik
içinde sadece Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine
yardımda bulunuyorlar
mı?
Hicretin ikinci senesinde farz kılınan zekat,
Kur’an-ı Kerim’de 34 yerde zikredilmiştir. Zekatın
farz oluşu şu ayetle sabittir: "Namazı kılın, zekâtı
verin..." (El-Bakara, 43,
83, 110; en-Nûr, 56; Müzzemmil, 20; en-Nisâ, 77).
Bu da İslâm dininde namazdan sonra zekata en
büyük önem verildiğini
gösterir. Buna göre zekat,
zenginin fakire yaptığı

yardım değil de doğrudan
doğruya fakirin, zenginin
malında olan bir hakkıdır.
Ku’ran-ı Kerim'de Zariyat
Suresi’nin 19. ayetinde
bu husus şu şekilde be-

açken tok yatan bizden
değildir”, diye buyurmuştur.
2011 yılında Merrill
Lynch Küresel Varlık Yönetimi ve Capgemini tara-

gin kişiler varken, her
gün 16 bini çocuk olmak
üzere 25 bin kişi açlık ve
açlığa bağlı sebeplerden
ötürü ölmektedir. Bu da
demektir ki, açlık nede-

lirtilmiştir: “Mü'minlerin
mallarında dilencinin ve
dilenmeyen fakirin bir
hakkı vardır”. Dolayısıyla
zengin, fakirin bu hakkını ödemek zorundadır.
Zaten zekatı ödenmemiş
bir mal, temiz ve helâl olmaktan çıkar.
Ayrıca Peygamber Efendimiz (SAV) de bu konuda
ne güzel uyarmıştır. Bir
hadisinde Hz. Muhammed (SAV), “Komşusu

fından hazırlanan 'Dünya
Servet Raporu'na göre
dünya çapında varlıklı kişilerin sayısı 10.9 milyona, toplam servetleri ise
42.7 trilyon dolara ulaştı.
ABD'li ekonomi dergisi
Forbes, mart ayında 2014
yılı için dünyanın dolar
milyarderleri listesini açıkladı. Bin 645 milyarderin
girdiği listede Türkiye’den
24 isim yer alıyor.
Dünyada bu kadar zen-

niyle her dört saniyede bir
kişi ölmektedir. Her yıl 11
milyon çocuk açlığa bağlı sorunlardan dolayı beş

Sendika ve İşverenlerden Genel Protesto Uyarısı
Ülkemizde siyasi kriz
sürerken, ülkenin en büyük işçi sendikaları ve işveren birlikleri siyasilere
yönelik ültimatom niteliğinde bir bildiri yayımlayarak, 5 Ağustos tarihine
kadar üç konuya çözüm
bulmamaları halinde ülke
genelinde protestolara
başlayacaklarını bildirdiler.
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), Podkrepa
Sendikası, Bulgaristan
İşverenler ve Sanayiciler
Konfederasyonu, Bulgaristan Sanayi Sermaye
Birliği ve Bulgaristan
Ticaret ve Sanayi Odası yayımladıkları ortak
bildiride, 5 Ağustos'a
kadar siyasi partilerin
büyük enerji projelerinde uzlaşmasını, şu anda
gündemde olan yasa
tasarılarının görüşmelerinin dondurulmasını ve
ülkenin ekonomisini istikrarsızlaştırmaya yönelik
her girişimin önlenmesini

istedi.
Sendika ve işveren birlikleri tarafından yayımlanan bildiride, siyasetçilerin meclis salonuna
dönmeleri, sadece parti
ve şahsi çıkarlarıyla ilgilenmekten vazgeçmeleri
isteniyor.
ATAKA partisi ile ana
muhalefet Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Va-

tandaşlar Partisi (GERB),
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
Partisinin (HÖH) oluşturduğu koalisyon hükümetinin istifasına kadar
meclis oturumlarına katılmama kararı almışlardı.
Parlamentoda tem sil edilen parti liderleri

daha önce ise erken
seçimin 5 Ekim'de yapılması, Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev'in 6
Ağustos'ta yayımlayacağı kararnameyle de
hükümetin feshedilerek,
ülkeyi erken seçime götürecek geçici hükümet
oluşturulması konusunda
anlaşmaya varmıştı.
Kırcaali Haber

yaşına gelmeden hayatını
kaybetmektedir. Öte yandan aşırı ve gereksiz tüketim ve konformizm söz
konusudur.
Gelişmiş ülkeler, milyonlarca avroluk yeni silahlar,
silah ve savaş teknolojileri geliştirir. Her gün yeni
daha modern teknoloji
ürünleri üretilir. Teknolojinin hızla geliştiği bu
dünyada ya insanlığımız
ne kadar gelişti?!
Afrika ve Asya’da açlıktan ölen çocukları kim
kur taracak? Dünyada
açlık ve yoksulluk oranlarının azalmasına kim yardımcı olacak? Ekonomisi
gelişmiş ülkeler mi, dünya
zenginleri mi, yoksa dinin
gerektirdiği gibi zekatını
veren varlıklı Müslümanlar mı?
Tabii ki, dünyada açlığı
giderecek olan insanlıktır.
Ya insanlığı kim kurtaracak? Hala açlıktan ölen
insanlar varsa bu dünyada aslında, ölen insanlar
değil, insanlıktır.

Hromitsa köyünde yeni bir çeşme
Ardino’nun (Eğridere) Hromitsa (Topallar) köyüne
giden yol kenarına hayır için yeni bir çeşme yaptırıldı. Çeşme, Türkiye’ye göç etmiş Rakif Özgür tarafından Malka Yabılka Mahallesi’nden rahmetli eşi Şefika
Özgür’ün anısına inşa edilmiştir. Çeşmedeki Türkçe
yazıttan Şefika gelinin anısına yapıldığı belirtiliyor.

Özgür Bey, “Evime yakın bir yerde bulunan eski pınarın yerine hayır için çeşme yaptırmaya karar verdim.
Şu ana kadar pınardan akan su boşa gidiyordu, kullanılmazdı, şimdi ise kullanılacak. Su hayattır. İnsanlar
da su içer, hayvanlar da. Komşularımız bizi hayır ve
iyilikle ansınlar” dedi. Yakın gelecekte buradan gelip
geçenlerin oturup dinlenmeleri ve Hromitsa köyünün
güzelliğini seyretmeleri için şadırvanlı kameriye kurmayı düşündüğünü paylaştı. Ayrıca çeşmenin etrafına meyve ağaçları dikmek niyetinde. Kırcaali Bölgesel Sağlık Müfettişliğinde gerçekleştirilen su kalitesine
ilişkin kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden elde edilen
sonuçların içme suyunun niteliklerini taşıdığını gösterdiğini belirtti.
Rakif Özgür, 16 Mart 1935 yılı Mleçino doğumlu.
Haskovo (Hasköy) Öğretmen Enstitüsü’nde Türkçe,
Fransızca, Beden Eğitimi ve Emek Eğitimi bölümlerinden mezun. Gorno Prahovo (Tosçalı), Mleçino (Sütkesiği), Brezen (Halaçdere), Hromitsa, Boyno (İsmailler)
ve Yabılkovets (Elamlı) köylerinde olmak üzere toplam
25 yıl öğretmenliği var. Onun, gurur duyduğu öğrencileri çok iyi doktor, öğretmen, mühendis, diş hekimi,
hemşire olmuşlardır.
1989 yılında Zorunlu Göç esnasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ediyor. Dört kız babası, onların üçü
Türkiye’de yaşıyor. Ayrıca 10’dan fazla torun ve torun
çocuklarına seviniyor.
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Yunanlı gazeteciler komotini.bg sitesini tanıttılar
ko m o t i n i . b g Yu nan internet sitesinin
Kırcaali’de tanıtımı yapıldı. Bulgarca bir çevrimiçi platform olan site
Komotini (Gümülcine) ve
bölgesi hakkında detaylı ve çeşitli bilgi veriyor.
Bulgaristan'dan gelen
turistler için bir nevi bilgi
rehberi olan site iki ülkedeki benzer şehirler
arasında köprü olarak
nitelendirildi.
Yunanlı gazeteciler
Stavros ve Todoris, komotini.bg sitesini kurma fikrinin geçen yaz
Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’nın açılışından önce doğduğunu paylaştılar. Tamamen
kendilerine ait bir girişim
olduğunu belirterek, şubat ayında başlayan site
hazırlıklarının mayıs
ayında tamamlandığını
kaydederek, başlıca turizm ve ticaretle ilgili bilgi
verildiğini ifade ettiler.
komotini.bg, Bulgarca bilenler için özellikle
Gümülcine’deki plajlar
ve kendilerini ilgilendiren
her şey hakkında bilgi
edinebilecekleri mükem-

mel bir rehber.
Site, yiyecek ve içecek
sunulan yerleri, oteller,
mağaza, hastaneler, acil
durum servisleri, kurum
ve kuruluşlarla ilgili geniş bilgi sunmaktadır.
Bununla birlikte sitede
yorum yazma olanağı
sağlanan haber bölümü
de mevcut. Turistlerin
konforu göz önünde
bulundurularak, sitede
lojistik harita ve GPSnavigatörlerin yanı sıra

yürüyüş ve bisiklet parkurları hakkında bilgiler
bulunuyor.
Yeni açılan Makas
yo lu s aye s in d e b ir
saatten daha az zamanda Kırcaali’ye geldiklerini paylaşan gazeteciler, “Kırcaali ile
Gümülcine’nin kültür ve
gelenekler açısından
birbirine benzediğini
düşünüyoruz. Size bizim şehrimizi daha iyi
tanıyabileceğiniz bir yol

göstermek istiyoruz.
Amacımız Gümülcine’yi,
Rodoplar’ın ve Akdeniz’in
Yunanistan’daki kısmını
tanımak isteyen Bulgarlara faydalı olabilmektir” dediler. Gelecekte
Gümülcine’ye komşu
Evros ve İskeçe illeri
hakkında da aynı şekilde bilgi sunacaklarını
ümit ediyorlar.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
sitenin tanıtımında hazır

Cebeciler Mahallesi’ndeki mescit yenileniyor
Ardino (Eğridere) İlçesi Svetulka (Çangallı) köyünün Cebeciler
Mahallesi’ndeki mescit
yenileniyor.

Yenileme çalışmaları, Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göç etmiş
vatandaşlar tarafından
yapılan mali destek
sayesinde gerçekleştiriliyor. Mescidin çatısı
onarılıp, ahşap doğra-

malar PVC doğrama
ile değiştirilip, duvarları
yeniden sıvanmıştır. İç
kısmı Kütahya seramik
fayans ile kaplatılacak.

Mescidin yeniden yapılandırılması ağustos
ayının sonuna kadar
tamamlanması bekleniyor. Tamiratın sonuna
kadar mescit ibadete
kapalı kalacak. Şu anda
mahalle sakinleri cuma

namazını cemaatle kılmak için Ardino Merkez
Camii veya Byal İzvor
(Akpınar) köyü camisine gidiyorlar.

Onarım çalışmalarının
ana sponsorları Mümün
Öztürk, Ahmet Türker,
Ruşen Mutlu, Ahmet
Yurtsever, Turgut Vatansever ve Sunay Cebeci. Sponsorların altısı
da 1971-1989 dönemin-

de aileleriyle birlikte
Cebeci Mahallesi’nden
Türkiye’ye göç etmişlerdir.
Türkiye’de emekli olan
63 yaşındaki Mümün
Öztürk, “Dedelerimiz
bu mescidi yüzlerce
yıl önce kurmuşlar, fakat bugüne kadar hiç
kimse genel tamirat
yapmamıştır. Mescidi
yeniden hayata döndürüp gelecek nesillere bırakmak için hayırlı bir iş
yapmaya karar verdik.
Gözlerimiz dünyaya burada açıldı, her zaman
elimizden gelen yardımı
yapacağız” diyor. Hayırsever Mümün, Bursa
Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
kurucularından ve üyelerinden biri.
Ye r li l e r i n i f a d e l e rine göre mescit
19.yüzyılın sonlarında
ve 20.yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Yaz
aylarında bu mescitte
mahalle sakinlerinin
katkılarıyla köy mevlitleri düzenleniyor.
Güner ŞÜKRÜ

bulundu. Yunanlı gazetecileri bu girişimden
dolayı tebrik eden Başkan, “Bulgar turistleri
için faydalı ve beklenen
bir site. Bulgarca olması avantajına sahip tam
zamanında kurulan bir
site” dedi.
Birkaç yıl önce
Kırcaali’den gazetecilerle birlikte Gümülcine’ye
gittiği sırada sınıra yakın iki tarafla ilgili önemli haberlere yer verilmek
üzere bir Bulgar-Yunan
sitesi kurulması fikrinin
ele alındığını hatırlattı. Belediye Başkanı,
“Yunanistan tarafı işini
bitirdi. Şimdi Bulgaristan tarafı da benzer bir
girişimde bulunmalıdır.

Kırcaali’de de en kısa
zamanda Yunan turistlere bilgi sunulacak bir
internet sitesi kurulmasını umuyorum” diye
kaydetti.
komotini.bg sitesini
hazırlayanları içten tebrik eden Başkan, “Sizin
sunduğunuz bilgiler,
Yunanistan’daki Bulgar
turistlerinin gittikleri
yere daha çabuk ulaşmalarını sağlayacak”
diye ifade etti. Hasan
Azis, kısa zaman içinde
Tasos Adası, Selanik ve
Yunanistan’da başka
ünlü turistik destinasyonlara ilişkin detaylı
bilgi sunan başka benzeri sitelerin kurulmasını diledi.

Ülkedeki genç aileler
birikim yapamıyor
Noema kamuoyu araştırmaları ajansı tarafından
yapılan ankette, Bulgaristan’daki genç aileler genellikle birikim yapamıyor. Verilere göre gençlerin
%68’inin hiç bir birikimi yok.
Küçük kasaba ve köylerde yaşayan 35 yaş altı
genç ailelerin mali durumlarının büyük şehirler ve
başkentte yaşayanlara göre daha zor olduğu belirtiliyor.
Gençlerin %80’i zor gün için birikim yapamıyor.
Uzmanlara göre, bankacılık sistemindeki mevduatların büyümesine rağmen, gençlerin birikim yapmamasının nedeni sadece ekonomik durumla ilgili
olmadığı, 35 yaş altındaki Bulgaristan vatandaşlarının finansal okuryazarlığının seviyesinin düşük
olmasıdır.
Araştırmaya göre, gençlerin %48’i kazançlarını
özellikle genel ihtiyaçları için harcadıkları anlaşıldı.
Onlardan sadece %28’i birikimlerini bankaya mevduat olarak yatırmakta, %7’si ise taşınmaz mülke
yatırım yapmaktadır. Gençlerin sadece %4’ü kazançlarını işlerini geliştirmek için kullanmakta.
Küçük şehirlerdeki genç ailelerden %38’i sadece ailenin bir ferdiyle geçim sağlamakta. Başkent
Sofya’da ise ailelerin %90’ı en az iki çalışanı ile geçim sağlıyor.

Ülkede "mavi dil
hastalığı" alarmı
Genellikle koyunlarda görülen ve sinekler aracılığıyla bulaşan "mavi dil hastalığı"nın Bulgaristan'ın
güney bölgelerinde tespit edilmesi üzerine Bulgar
yetkililer önlem almaya başladı.
Haskovo, Kırcaali ve Yambol bölgelerinde koyunlarda "mavi dil hastalığı"na rastlandığı bildirilirken, bu illerdeki yetkililer büyük ve küçükbaş
hayvanların gece otlatılmasını yasakladı.
Bu bölgelerde hastalığın yayılmasına karşı önlem olarak hayvan pazarlarının kurulması ve hayvan nakilleri de yasaklandı.
Özellikle Türkiye sınırındaki Haskovo'ya bağlı
Bolyarovo ilçesinde ve Yambol'a bağlı Elhovo ilçesinde koyunların "mavi dil hastalığı"na yakalanma
riskinin yüksek olduğu ifade edildi.
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Beyni yavaş yavaş tüketen 10 gıda
İngiliz bilim adamları yine boş durmadı
ve beynimiz üzerinde
olumsuz etkiler yapan

kisi de beyni tüketmesi.
Alkol, sağlıklı düşünme
yeteneğini zayıflatırken
hafızayı da yavaş yavaş

Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır.
Doğadaki en toksik ve
tehlikeli kızartma yağının

verir. Ancak bunun tek
istisnası yüzde 100 tam
kepekli tahıllardır. Eğer
çok tahıl tüketirseniz
hızlı yaşlanmanız da
olasıdır.
İşlenmiş proteinler
Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek
kalitede ve en zengin
protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk
ve benzeri gıdalar gibi
işlenmiş proteinlerden
uzak durulmalıdır. Doğal
proteinler sinir sistemini
yapılandırırken, işlenmiş
proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini
tahrip eder.

yiyecekleri araştırdı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan, beyni
tüketen ve hatta öldüren
gıda maddeleri aynı zamanda bütçemizin de
düşmanı. Hem sağlıklı
beyin ve beden için hem
de mutfak tasarrufu için
bu yiyeceklerden uzak
durun.
Şeker
Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere ve hafıza zayıflığına
neden oluyor. Öğrenme
kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmekte.
Alkol
Alkolün karaciğeri iflas
ettirdiği bilinmekte ancak az bilinen diğer et-

öldürüyor.
Fast Food
Fast food ürünler beynin kimyasını değiştiriyor. Bu da depresyon ve
anksiyete sorunlarına
yol açmakta. Fast food
ürünlerin içindeki katkı maddeleri öğrenme
bozukluğu, motivasyon
eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açıyor.
Kızarmış yiyecekler
Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı
maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular
içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar. Kızarmış
veya işlenmiş gıdalar
beyin sinirlerini zedeler.

ise ayçiçek yağı olduğu
tespit edilmiştir.
İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar
İşlenmiş gıdalar da
merkezi sinir sistemine
zarar vermekte. Bu da
dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki
yaşlarda Alzheimer´a
neden olur.
Çok tuzlu gıdalar
Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun
içindeki yoğun sodyumun beyne de zararlı
olduğu ve düşünme yeteneğini zayıflattığı.
Tahıllar
Tahılların hepsi beyin
fonksiyonlarına zarar

Trans yağlar
Trans yağlar bir çok
ciddi soruna yol açar.
Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların
en çok bilinenidir. Az
bilinen ise beyne de oldukça zarar verdiğidir.
Refleksleri öldürür, beyin
işlevinin kalitesini düşürür. Ayrıca felç riskini de
maksimum düzeye çıkarır. Alzheimer benzeri
etkileri de uzun vadede
ortaya çıkar.
Yapay tatlandırıcılar
İnsanlar zayıflamak
için şeker yerine yapay
tatlandırıcı kullanırlar.
Bunların daha az kalori
içerdiği doğru olsa da
faydasından çok zararı
vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve
zihinsel bozukluklara yol
açar.

KARŞIMIZDAKİ ESNEYİNCE NEDEN BİZDE ESNERİZ?
En çabuk bulaşan hastalık gibi yayılan esnemek insan iradesi dışında vücut tarafından
yapılan bir rahatlama
hareketidir. Ağzımızın
sonuna kadar açılarak
bol oksijen içimize çeker ve aynı hızda geri
dışarı veririz ve vücudumuz kendini rahatlatır. Özellikle yorgun
olduğumuzda, uykudan
kalktığımızda (kan dolaşımı düşük seviyede
iken), yemek yedikten
sonra esneme nöbetlerimiz başlayabilir.
Bazen de arka arkaya
sürekli esneriz ve şaşırırız.
Sadece insanlarda
değil hayvanların çoğunun vücut yapısı bu
rahatlama hareketini

yapmaktadır. Eskiden
Kızılderililerde kabile
şefi akşam yemekten

değişiklik zamanlarında
esneyerek diğer maymunları uyarır ve diğer

sonra esneyerek gruba
yatma vaktini geldiğini
hatırlatırmış. Maymunlarda ise lider maymun

maymunlarda esneyerek hazır olduklarını
ve lidere göre hareket
edeceklerini iletirler-

miş.
Esneme için birçok tez
üretilmiştir. Fakat hiç
biri ispatlanamamıştır.
En mantıklı olan teori
kandaki oksijen miktarı
azaldığında (aşırı aktivite, uykudan kalkınca,
yemek sonrası zamanlarında) vücudun esneme hareketi yaparak
kandaki oksijen miktarını arttırdığı teorisidir.
Fakat bu mantıklı teoride Amerikalı bilim
adamlarının yapmış olduğu deney ile çürütülmüştür. Oksijeni az olan
bir odadaki insanlar ve
oksijen maskesi takan
insanlar karşılaştırılmış sonuç olarak her
iki grubun da esneme
oranları birbirine yakın
kaydedilmiştir.
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Baykonur Uzay Üssü
hakkında tarihi bilgiler
İlk insan yapımı uydu Sputnik 1'in fırlatılması (4
Ekim 1957), ilk insanlı yörünge uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'in aracı Vostok 3KA-2 ya
da bilinen adıyla Vostok 1'in fırlatılması (12 Nisan
1961), uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova'yı
taşıyan uzay aracının fırlatılması (1963) işte bu üs-

ten gerçekleştirildi.
Üs, bugüne kadar bin 200’den fazla taşıyıcı roket, bin 300’den fazla uzay aracı ve 100’den fazla
kıtalararası balistik füzenin uzaya gönderilmesiyle ünlü. 6 bin 717 kilometrekare araziye yerleşen
uzay üssünde; 52 roket fırlatma tesisi, 34 teknik
kompleks, yüksek sınıfta 2 hava alanı, 5 iniş alanı,
meteor ve iyonosfer merkezleri, 3 uzay gemisi için
yakıt doldurma istasyonu, 5 adet kontrol kulesi, 9
adet kontrol merkezi ve bin 500 kilometre uzunlukta bir füze deneme alanı bulunuyor.

Bunları biliyor muydunuz?
Olimpiyat rekortmeni:2008 Beijing Olimpiyat
Oyunları'nda 100m koşusu rekorunu 9.69 saniye ile
Jamaikalı atlet Usain Bolt kırdı. Usain Bolt saatte 37
km hız ile koşuyor.
Şampiyon hayvan:
Hayvanlar aleminin şampiyon koşucusu ise çitadır.
Kedigiller ailesinden olan çita ise saatte 112 km hız
ile koşuyor. Bu hızı ile çita Usain Bolt'un hızının üç
katı.
Olimpiyat rekortmeni:
1904 Olimpiyatları'na damgasını vuran ve
1920’lerde popülerliğini yitiren bir dal olan dalıcılığın
ilk ve tek altın madalyasına sahip sporcusu William
Dickey'dir. Dickey'in 19 m'lik dalışı ile altın madalya
kazandığı bu dal, dalıcılığın uzun atlaması olarak da
bilinir.
Şampiyon hayvan:
Hem suda hem de karada yaşayabilen çoğu hayvanın inanılmaz dalgıçlık yeteneği vardır. Kral penguenler 500 m dalıp su altında 30 dakika geçirebilirler.
Fok balığı ise 1525 m’ye kadar dalıp, su altında iki
saat geçirebilirler.
Olimpiyat rekortmeni:
2004 Atina Olimpiyatları'nda 263 kg'lık ağırlığı kaldırarak rekora imza atan İranlı sporcu Hossein Rezazadeh kendi ağırlığının 100 kg fazlasını kaldırmıştır.
Şampiyon hayvan:
Ağırlığı 28 gramdan az olan gergedan böcekleri
kendi ağırlıklarının 850 kat fazlasını kaldırabilirler. Bu
bir insanın 65 ton kaldırmasına eşdeğer.
Olimpiyat rekortmeni:
10.000 m rekoru Etiyopyalı koşucu Kenenisa
Bekele tarafından 27:01.17 gibi bir süreyle 2008
Olimpiyatları'nda kırılmıştır. Bekele'nin saatte ortalama 20 km hız ile koşuyor.
Şampiyon hayvan:
Amerikan antilobu, Kuzey Amerika'nın karada yaşayan en hızlı memelisi ve dünyada ise en hızlı uzun
mesafe koşucusu. Bu antilop türü saatte 96 km koşabiliyor ve hiç yorulmadan ise saatte 70 km'yi tamamlayabiliyor.
Olimpiyat rekortmeni:
Uzun atlama rekoru 1968 Meksika Olimpiyat
Oyunları'nda kırıldı. Amerikalı atlet Bob Beamon 9
m’lik atlaması ile dünya rekorunun sahibi.
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Birinci Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi İstanbul’da düzenlendi
Öncü Öğretmenler Derneği
ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın
(TİKA) İstanbul’da ortaklaşa
düzenledikleri eğitimle Barış
temalı 1. Uluslararası Öncü
Öğretmenler Zirvesi sona
erdi.
23 – 25 Haziran 2014 tarihlerinde on iki ülkeden üç yüze
yakın eğitimci ve akademisyenin katıldığı zirvede eğitim
ve barış temalı konular ile
eğitime ilişkin güncel sorunlar ele alındı.
Zirveye, Türkiye, Irak, Azerbaycan, Pakistan, Arnavutluk,
Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Kazakistan
ve Cezayir'den eğitimci ve
akademisyenler katıldı.
Zirvede, dünyada huzurun
sağlanması ve farklılıkların
zenginlik aracı olarak değerlendirilmesinin yolunun
merhamet, adalet, kanaat ve
diğerkamlıkla donanmış iyi
insan yetiştirmekle mümkün
olacağı vurgulandı.
Asırlarca aynı coğrafyada

bir arada ve huzur içerisinde
yaşamaların öne çıkarılması
ve iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.
Öncü Öğretmenler
Zirvesi’nde Bulgaristan Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-

retmenleri Derneği Başkanı Harun Bekir ve Kültürel
Etkileşim Derneği Başkanı
Emine Bayraktarova tarafından temsil edildi. Türkiye’de
bir ilk kez düzenlenen Uluslararası Öncü Öğretmenler

Zirvesi’nde Türkiye’nin barış
sürecini kalıcı kılma çabasına, komşu ülkelerden eğitimciler de önemli bir katkı sağlandı. Üç gün süren Eğitimle
Barış temalı 1. Uluslararası
Öncü Öğretmenler Zirvesi,

Türkçe Öğretmenlerine Bursa’da Eğitim Programı
BAL-GÖÇ’ün desteğiyle,
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Bulgaristan’daki Türkçe öğ-

retmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla eğitim vermeye

devam ediyor.
Güney ve kuzeğdo ğu Türkçe Öğretmenleri

Dernekleri’nin talebi üzerine 2012 yılında başlayan
eğitimler, Uludağ Üniversi-

tesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri tarafın-

Edebiyatı bölümü dersliklerinde eğitim gören Bulgaristan Türkçe öğretmenleri,
derslerden kalan zamanlarda da Bursa’nın tarihi ve
turistik yerlerini gezip gördüler, Filibeliler Derneği’nin 12.
Geleneksel Piknik Şöleni'ne
ve BAL-GÖÇ İnegöl şubesi
tarafından düzenlenen 3.
Geleneksel Balkan Şöleni’ne
davet edildiler.
Eğitim programına katı-

kapanış oturumunda okunan
sonuç bildirisiyle sona erdi.
Zirvenin kapanış programında bir konuşma yapan Öncü
Eğitimciler Derneği Başkanı
Gökhan Erenoğlu, zirvenin
çok verimli geçtiğini, zirveye katılan eğitimcilerin ve
akademisyenlerin eğitimle
barış konusunda hem teorik
hem de pratik önerilerde bulunduklarını, birçok ülkeden
uzman eğitimciyi Türkiye’de
ağırlamaktan memnun olduklarını, herkesin savaşa karşı
barış için çaba gösterdiğini
görmekten dolayı da gelecek
adına çok umutlu olduğunu
ve katılımcıların bu zirvelerin
her yıl bir ülkede yapılması
konusunda ortak görüş sahibi
olduklarını söyledi. Erenoğlu,
dünyanın huzurunun iyi insan
odaklı eğitimden geçtiğini
sözlerine ekledi.
Zirvenin sonunda sonuç
bildirisi yayınlandı ve her yıl
başka bir ülkede yapılması
kararlaştırıldı.
Kırcaali Haber

lan öğretmenler, Dr. Şükrü
Baştürk, Dr. Mustafa Uluocak, Ars. Gör. Burcu Kaya
ve Arş. Gör. Kadrie Hocaoğlu Hocalarına; Nilüfer Belediye Başkanı Sn. Mustafa
Bözbey, Yıldırım Belediye
Başkanı Sn. İsmail Hakkı
Edebali, Bal-Göç Y.K. Üyesi ve Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. İsmail Selimoğlu
ve BALGÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan’a
teşekkürlerini sundular.
Şefika REFİK

dan veriliyor.
Bu yıl 22 - 27 Haziran tarihleri arasında, Türk Dili ve
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