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Büyükelçi Gökçe, Bayram Namazını Kırcaali’de Kıldı
Kırcaali Haber
Gazetesi'nin 250. Sayısı
Sebahat NECİB
2006 yılında Kırcaali Haber
Gazetesi internet üzerinden
okuyucularıyla buluştu. İlk ola-

Resmiye MÜMÜN
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da
yüzlerce Müslüman Kırcaali
Merkez Camii’nde mübarek
Kurban Bayramını karşıladılar. Bu defa da cemaatin

yarısı camiye sığmadığı için
bayram namazını cami avlusunda idrak etmek zorunda kaldı. Ayrıca çok sayıda
mümin de caminin dolup taşması sebebiyle bayram namazını hiç kılamayıp, namaz
sonrası bayramlaşmayı cami
avlusunda beklediler. Yürek-

ler acısı bu durum, Kırcaali’de
ikinci bir camiye büyük ihtiyaç
duyulduğunu bir kez daha hatırlattı.
Bayram namazını Kırcaali Camii’nde kılan Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH)

Genel Başkanı Lütfi Mestan
ve T.C. Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe cemaate hitap
ederek, Müslümanların Kurban Bayramlarını kutladılar.
Ayrıca T. C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, Konsolos
Vekilleri Murat Muhaciroğlu
ve Gürler Gürsoy, Kırcaa-

li Belediye Başkanı Hasan
Azis, Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Necmi Ali, HÖH
Kırcaali İl Başkanı Bahri
Ömer ve İlçe Başkanı Müharrem Muharrem, HÖH Gençlik Kolları İl Başkanı Bayram
Bayram, HÖH Gençlik Kolları
İlçe Başkanı Kadir Mustafov,
Kırcaali Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Sivil toplum Kuruluşları yöneticileri de bayram
namazını Kırcaali cemaatiyle
birlikte kıldılar.
Kurban Bayramına ilişkin
verilen vaizlerden sonra cami
imamları bayram namazı kılınışının usulünü hatırlattılar.
Başmüftülük tarafından ilan
edilen tam saat 7:55’de müminler namaza saf tuttular.
Aralarında oldukça gençlerin
bulunması hoş bir manzaraydı.
Namaz sonrasında Müslümanlar, birbirleriyle kardeşçe
kucaklaşıp, Kurban Bayramlarını kutlayarak güzel dileklerde bulundular.
Bayramlaşma adetinden
yararlanıp, şeker ve para
toplamak için onlarca çocuk,

Devamı 5’de

rak gazetemiz www.kircaalihaber.com sitesi üzerinden yayın
yaparken, 2007 yılında aylık gazete olarak basılmaya başlandı.
2009 yılından bu yana Kırcaali
Haber Gazetesi haftalık gazete
olarak yayın hayatına devam
etmektedir.
İlk başta amatör yayıncılık
olarak başlasa da, kısa bir süre

içerisinde yurtiçi ve yurt dışından yüzlerce okuyucularıyla
profesyonel bir gazete olmayı
başardı.
Bugün 2014 yılının son ayların-

dayız, gazetemiz artık 8 yaşında. İlk 7 yaş çok önemlidir derler
ya, tüm zorluklara rağmen ilerleyerek ve daha da güçlenerek
gazetemizin 8 yılı doldu.
Kırcaali Haber Gazetesi, Bulgaristan Türklerinin gerçek sesi
olmayı başardı. Doğup büyüdükleri yerleri bırakıp dünyanın
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Doğu Rodoplar Ansiklopedisi
Önümde bayağı hacimli bir kitap. Yanı başında ise okurken kaydettiğim notlar.
Tekrar tekrar eserin
münderecatına dönüyorum ve janrını açıklamaya çalışıyorum.
Anılar desem olmuyor,
çünkü münderecatı yalnız anılar değil. Bir köyün tarihi desem yine
olmuyor, çünkü onda
yalnız bir köyden söz
edilmiyor… Nihayet ansiklopedi demek geliyor
aklıma: “Rodopların ansiklopedisi”!
S a y ı n D r. İ s m a i l
Cambazov’un kaleme
aldığı “Beşiğim ve Eşiğim” kitabı hakikaten de
Rodop Türklerinin hayatını en büyük teferruatıyla anlatan bir eser.
Okuyucu buna daha kitabın ihtiva ettiği bölümlerin başlıklarını gözden
geçirir geçirmez kani
oluyor: “Biraz Coğrafya,
Azıcık Tarih”, “Dünyaya
Gözlerimi Açtığımda”,
“İsmail Çavuş”, “Sevgili
Ağabeyim Sayit Efen-

di”, “Nereden Nereye”,
“Geleneklerimiz Göreneklerimiz”, “Köyüm-

den İnsan Manzaraları”,
“Köyümü Çıkaran ve
Batıran Sosyalizm”…
İsmi Bulgaristan’da
Türk dilinde neşredilen
gazetelerin sayfala-

rından uzun yıllar inmemiş olan Sayın Dr
İsmail Cambazov bu ki-

tabında yalnız anılarını
anlatmakla kalmamış.
Rodoplunun hayatıyla,
yaşam savaşıyla, töreleriyle, dil, din ve milli
duygu hürriyeti, onun

dünyaya açılışı, Rodopların tarihi ve coğrafyası, bu bölgeye okulların,
gazetelerin, kitapların
girmesi ve daha birçok
sorunlarla ilgili bol bol
bilgi vermiş.
Bir kimse beşiğinden
inip baba ocağının eşiğinden ötelere doğru
ilk adımı attıktan sonra hangi yolu tutacağı,
ne yönde gelişeceği
çok şeylere bağlı. Hangi yıldızın ışıkları onu
daha fazla celbedecek,
hangi cihet, hangi yol
daha dikkat çekici olacak, tuttuğu yolda ona
kimler, ne şekilde ve ne
sebeple destek olacak,
yürümeye başladığı yolun hangi kısmında nasıl
başarı elde edebilecek,
nice engelliklere göğüs
germesi gerekecek, engellerin hangisini başarıyla aşacak, hangisini
aşamayacak... Sayın
İsmail Cambazov’a talih sık sık gülümsemiş
ve o da gereken çabayı
esirgememiş olacak ki,
önünde uzayıp giden

ve dikenle dolu olan
yolun daha büyük kısmını başarıyla geçmiş.
Bunun için de adı bu
gün Bulgaristan’da en
çok anılan Türk asıllı
aydınların arasında yer
almaktadır. Fakat bütün
bu söylediklerimi okuyucu sözü geçen kitabın sayfalarında bayağı teferruatlı bir şekilde
bulacaktır.
Kitap, önce de andığım gibi bayağı hacimli

olmasına rağmen ilgi
çekici delillerle yüklü
olduğu ve akıcı bir dille
yazıldığı için ilgiyle okunuyor.
Doğu Rodoplarda yaşayan Türklerin uzak ve
yakın geçmişinden ilgilenen kimselere ve bütün kitapseverlere Sayın
Dr. İsmail Cambazov’un
“Eşiğim ve Beşiğim” kitabını okumalarını candan tavsiye ediyorum.
İsmail YAKUP

Hacı adayları
kutsal topraklarda
Bu yıl da Başmüftülüğün organizasyonu ile hac
ziyaretine katılan Bulgaristan Müslümanları kutsal topraklara 23 Eylül’ün ilk saatlerinde ulaştılar.
Mekke’nin manevi iklimini soluma imkanı buldular.
22 Eylül’de 217 hacı adayı İstanbul’dan Mekke’ye
en yakın havalimanı olan Cidde’ye uçuş yaptılar.

Blagoevgrad Camisi’nin kapısına gamalı haç çizildi
Blagoevgrad (Yukarıcami) Camisi’nin duvarlarına gamalı haçlar
çizildiği, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi karşıtı yazılar yazıldığı bildirildi. Kimliği
belirsiz bir kişinin spreyle duvarlara, “Doğan’a
Ölüm!”, “HÖH’e Ölüm!”,
“Bunovo’yu Unutmayacağız” yazdığı açıklandı.
Son yazı Bulgarlaştırma
süreci sırasında 1985 yılında Bunovo tren garında düzenlenen bombalı
saldırı kastedilmektedir.
Caminin giriş kapısının yanındaki sütunların
biri üzerine gamalı haç
çizilmiştir. Diğer yazılar
caminin pencere camları ve aralarında bulunan
sütunun üzerine yazılmıştır. Ayrıca anlamı
belirsiz resim ve sayılar
da var.
Bölge Müftüsü Aydın
Muhammed’in savcılığa
ve polise şikayette bulunduğu bildirildi.
Camiye gece vakti saldırılmıştır, yazılar silinmiş
değil. Bölge Müftüsü,
Fokus Haber Ajansı’na
yaptığı açıklamada suç
failinin arandığını belirt-

ti. Aydın Muhammed,
“El birliğiyle bu çirkin
davranışa karşı koymak
için belediye yönetimi ile
acil görüşme talep edeceğiz” dedi.
Müftü, caminin korunmasına yönelik önlemler
alınacağına dair kanaat
getirdi. Yapılan saldırılara son verilmesi için güvenlik kameraları monte
edilecek. Blagoevgrad
bölgesinde camilere

yapılan saldırılara nasıl
son verileceği konusunun ele alınacağı Bölge
İslam Şurası’nı toplantıya çağıracağını bildirdi.
Geçen yılın sonunda
Blagoevgrad Camisi’ne
başka iki saldırı daha
yapılmış, pencere ve
giriş kapısının camları
kırılmıştı.
Bu yıl temmuz ayında
kimliği belirsiz kişiler tarafından Gotse Delçev

kasabasında bulunan,
ibadete açık olmayan,
kültür anıtı niteliğindeki
Karaca Paşa Camii’ne
iki metrelik demirden
bir haç dikildi. O zaman
Pirin bölgesindeki müftülük, vandallık eylemini
sert bir deklarasyonla
kınayarak, bölgede etnik
gerilimin tahrik edilmesine yönelik bir teşebbüs
olarak niteledi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’dan hacca katılan Müslümanlar Şumnu,
Aytos, Kırcaali ve Haskovo’dan İstanbul’a otobüslerle yolcu edildiler.
Mekke’ye vardıklarında daha ilk gün hac ibadetinin bir kısmı olan Temettü Haccı başarıyla icra
ettiler. Hac ibadetinden ibaret olan Temettü Haccı, Başmüftülük ekibinin yönetimi altında tüm hacı
adayları ile birlikte yerine getirildi. Bu ibadetten
sonra hacı adayları ihramlarını çıkardılar. 3 Ekim’de
Arafat ziyaretini yapmadan önce tekrar ihram elbiselerini giyecekler.
Mekke’de oldukları zaman zarfında hacı adaylarının organizeli veya bireysel olarak gece gündüz
Kabe-i Muazzama’yı ziyaret etme fırsatları olacak.
İbadetlerin doğru ve düzgün olarak yerine getirilmesi için 9 kişilik organizasyon ekibi ve ayrıca iki
sağlık uzmanı hizmette bulunmaktadır. Organizasyon ekibinin başında Hac Organizasyonundan Sorumlu Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet bulunuyor.
Vedat Ahmet’e bu görevde Hac Daire Başkanı uzmanı Cemal İsa, Blagoevgrad’ın Koçan köyü imamı
İzzet Calev, Aytos Bölge Müftülüğü İrşad Bürosu
uzmanı Hüseyin Ahmet, Arşivler Bürosu uzmanı
Beyhan Mehmet, Peştera imamı Salih Halil, Momçilgrad (Mestanlı) Eski İlahiyat Lisesi Müdürü ve şu
anda Bursa’da müezzin Sami Süleyman, ilahiyatçılar Güllü Ahmet ve Sevinç Emin yardımcı olmaktalar. Hüseyin Mustafa ve Fatme Mehmet de hacı
adaylarına hizmet veren sağlık personeli olarak
ekipte yer almaktalar.
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30 Eylül Uluslararası
Çevirmenler günü. Bu
münasebetle Kırcaalili
çevirmen Aygül Gavazova ile kısa bir söyleşi
gerçekleştirildi.
- Aygül Hanım, sizler Kırcaali ilinde Bulgaristan Çevirmenler
Birliği'nin tek üyesisiniz. Bu nasıl bir duygu?
-Bu elbette gurur verici
bir duygudur. Sonuçta
yaptığım iş değerlendirilmiş demektir. Fakat
açık olarak söylemek
gerekirse, edebiyat çevirisi genellikle çok zor
ve büyük sorumluluk
gerektiren bir iştir. A. de
Lamartin'in deyişiyle: “Kitaplar üzerinde yapılan
tüm çalışmalarda bence
en zor olanı çeviridir”.
Bir müellif bizzat kendi
ve okuyucuları önünde sorumluluk taşırken,
bir çevirmenin kendi ve
okuyucuları dışında, en
çok da çevirisini yaptığı
yazarlar önünde sorumluluğu vardır. Bu arada
hususi belirtmek isterim
ki, bu yıl Bulgaristan
Çevirmenler Birliğinin
kuruluşunun 40. yıl dönümüdür. Ayrıca benim
de iki özel hatırı sayılır yıl
dönümüm var – ilk çeviri
kitabım bundan tam 10
yıl önce neşredildi, bu
yıl da 5. kitabım çıktı. Bu
üst üste yıl dönümlerinin
benim için ayrı ayrı anlamları vardır ve onları
birarada yaşamak beni
çok mutlu kılmaktadır.
- Sizler yıllarca bir
sıra sorumlu görevlerde bulundunuz. Edebiyat çeviri işine nasıl
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Kardeşlik köprüleri
atıldınız?
- Ben Razgrat Pedagoji Okulu mezunuyum.
Yüksek tahsilimi de Sofya Üniversitesi Bulgar
Filolojisi Bölümü'nde
tamamladım. Ama günün birinde böyle bir işle
meşgul olacağım aklımdan bile geçmemişti.
Bunun başlıca nedeni
belki de işimin her zaman yoğun olmasıdır.
Yıllar öncesi İstanbul'da
Razgrat Pedagoji Okulu
mezunlarının geleneksel
karşılaşmasına katıldım.
Sohbet esnasında okul
arkadaşım İslam Beytullah bana beklenmedik bir teklifte bulundu:
Türkiye'de neşredilen
bir öykü kitabını Bulgarcaya çevirmemi ısrarla
rica etti. Ben hiç düşünmeden reddettim, fakat
o vazgeçmedi. Hususi
Bulgarista'a gelip beni
günlerce ikna etmeye
uğraştı. Sonunda kıramadım, denemek için
söz verdim. Böylece zaman sonrası ilk çeviri kitabım Gül Nişanı dünya
yüzü gördü.
Ayrıca o yıllarada Ardino (Eğridere) Belediyesinde eğitim görevlisi olarak çalışıyordum. Ve Belediyemizin Bursa Nilüfer
Belediyesi ile çok güzel
kardeş bağları vardı. Düşündüm de, bu kardeşliğe şahsen ben de kalıcı
bir katkıda bulunabilir miyim? derken, Bursa öykü

yazarlarından bir derleme hazırlayıp Bulgarca
olarak okuyucularımıza

sunmayı uygun buldum.
Bu yolda bana Ardino
göçmenlerinden Bursa
Uludağ Üniversitesi kütüphanesi eski Başkanı
sn. Aziz Gönül ve yine
Bulgaristan göçmeni şair
Ahmet Atasoy'un büyük
yardımları bulundu. Kitabın neşredilmesini de
Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey
üstlendi ki, hepsine ayrı
ayrı sonsuz minnettarım.
Böylece klasiklerden günümüze kadar 25 yazarı içine alan Bursa'dan
Esintiler çeviri kitabım

sizleri çevirmen olarak
Bursa'dan Esintiler kitabıyla tanıdı. Ondan
sonra da bu uğraşlarınıza devam ettiniz...
- Evet. İkinci kitabımın
neşredilmesi beni daha
da yüreklendirdi. Böylece bizde ve Balkanlarda
ilk ve tek olan Balkanlarda Türk Öyküsü büyük projeme adım attım.
Genel amacım edebiyat
dili ile Balkan halkları
arasındaki mevcut olan
dostluk ve kardeşliği
daha da pekiştirmek için
verilen umum çabala-

gündeme getirerek, Türk
dili ve eğitimi, kültürümüz
ve dinimiz ile ilgili gelişmeleri sizlere yansıtmaya
özen gösterdik.
Bulgaristan'da tek Türkçe yayın yapan Kırcaali
Haber Gazetesi'ne köstek
olmaya çalışanların yanı
sıra, destek verenlerin
sayısı da giderek artmakta. Malum ülkemizde Türk
problem, Türkçe problem,
Türk’le türetilen her kelime
problem. O yüzden de gazetemize köstek olmaya
çalışanların sayısı da oldukça çok. Ancak bu bizi
asla yıkamaz, aksine daha
da yükseltir. Her yolda olduğu gibi, bizim yolda da
taşlar var, biz yolumuza
taşları kenara atarak ilerlemeyi hedefledik.
Sitemize olan ilgi giderek artış gösterirken, her
hafta çarşamba günü
gazetemizi sabırsızlıkla
bekleyen vatandaşları-

mız da Bulgaristan'ı kendi ana dilleri Türkçe olarak
haberleri okuma sevincini
yaşıyor.
Ülkemizde maalesef
ana dili eğitimi yok. Azınlık haklarını korumak için
mücadele veren siyasi
partiler, sivil toplum örgütleri, Türkçe öğretmenleri bu konu üzerine çeşitli
konferanslar, bilgilendirme
toplantıları düzenlediler,
ancak sonuç olarak hala
Bulgaristan'da hakkımız
olan eğitimi alamıyoruz.
Azınlıkların ana dillerini
ve kültürlerini korumaları,
maalesef bazılarına bir
tehdit olarak görülmektedir.
Biz azınlıklar, bu ülkede hakkımız olan ana dili
eğitimini, Türkçemizi televizyonlardan, kitaplardan
ve gazetelerden öğreniyoruz. Kendi tırnaklarımızla
çabalıyor, dilimizi geliştirmeye uğraşıyoruz.

O yüzden Bulgaristan'da
Türkçe gazete, televizyon,
radyo ve kitap bizim için
altın değerinde.
1 Ekim 2014 tarihi itibariyle gazetemize abone
kampanyası başlamış durumda. Gelin ülkemizdeki
tek Türkçe gazetemize
sahip çıkalım ve ayakta
kalması için abone olalım.
Türklüğümüzü, kültürümüzü, özgürlüğümüzü,
benliğimizi, kısaca güzel
Türkçemizi yaşatabilirsek,
ne mutlu bizlere.
Bugün okuyucularımız
Bulgar ist an Tür k ler i nin sesi Kırcaali Haber
Gazetesi’nin 250.sayısına
kavuştu. Her hafta kesintisiz yayınlanan gazetemiz
önümüzdeki yıllarda da
kesintisiz okuyucularıyla
buluşmaya devam edecek.
Daha nice hep beraber
250 sayılara!

da okuyuculara ulaşmış
oldu.
- Aslında okuyucular

ra imkanlarım dahilinde
katkıda bulunmaktır. Devamında 12 Yunanistan
Türk öykü yazarını içine
alan Güney Yelleri çeviri
kitabım ve ardından da
24 Makedonya, Kosova, Romanya Türk öykü
yazarını kapsayan Balkan Işıltısı çeviri kitabım
neşredildi. Bu yıl da “Aşkın Ateşi” yeni kitabım
okuyucularıyla buluştu.
Sonuçta, yukarıda sözü
geçen proje kapsamında
şimdiye kadar 100 den
fazla yapıtlarıyla 60'ın
üzerinde Balkan Türk
öykü yazarını Bulgarca
olarak sayın okuyucularımıza sunmuş bulunmaktayım.
- On yılda – beş kitap!
Bence bunlar Balkanlarda kurulan kardeşlik köprüleridir. İleriye
dönük planlarınız var

mı?
-Kısmet olursa, var tabii. Ülkenin çeşitli yerlerinden aldığım sıcacık takdir ve teşekkür
mektupları bu uğraşlarımı devam etmem için
bana ilham verip daha
da yüreklendiriyorlar.
Ayrıntılara girmeden,
baskıya hazır iki kitabım
var, ayrıca paralel olarak
daha iki kitap üzerinde
çalışıyorum. Ne var ki
sponsor bulmak çok zor.
Ben kitaplarımı kendi
imkanlarımla neşrediyor
ve onları satmıyorum –
ülke çapında okuma evleri, kütüphane, okullara
bağışta bulunuyorum.
Gönül ister ki kitap okumayı herkes hayatının
bir parçası yapsın.
Bizler de Kırcaali Haber
Gazetesi olarak çevirmen Aygül Gavazova'nın
anlamlı yıldönümlerini
kutlar, bu yararlı yolda
başarılarının devamını
dileriz.
Söyleşi: Durhan ALİ

Sofya’da Dinler Bayramı
etkinliği düzenlendi
28 Eylül’de Bulgaristan Başmüftülüğü Sofya’da ilk
kez düzenlenen Dinler Bayramı’nda yer aldı. “Çeşitlilikte Hoşgörülü-Modern Başkentin Avrupa Boyutu”
başlığı altında gerçekleştirilen etkinlik Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova tarafından yapılan
resmi açılış ve Bulgaristan Dini Cemaatler Şurası
(NSROB) Başkanı Prof.Dr. Rupen Krikoryan’ın selamlama konuşmasıyla başladı. Etkinlik, Merkez Sofya
Camisi ve Başkent Müzesi arasında bulunan Banski
Meydanı’nda NSROV ve Sofya Belediye tarafından

Kırcaali Haber Gazetesi'nin 250. Sayısı
1. sayfadan devam

dört bir yanına dağılan
soydaşlarımız bölgemiz
ile ilgili haberleri sitemizden alıyor, bulundukları yerlerde gerçekleşen
önemli olayları da sitemiz aracılıyla buradaki
kardeşleriyle paylaşıyor.
Görüşlerini yorumlarıyla
aktarıyor, sevinçlerini ve
üzüntülerini bizlerle paylaşıyorlar.
Sitemize olan ilgi her
gün artmaya devam ediyor. Günlük ziyaretler 4
binin üzerinde, haberlere
yapılan yorumlar ise 50
000’ne ulaşmış durumda.
Gazetenin Twitter hesabı
yanı sıra, Facebook sayfasının üyeleri 3600 kişiyi
aşmakta.
Gazetemiz her zaman
do ğ r u haber ver me yi kendisine ilke edindi.
Bulgaristan’daki soydaşlarımızın problemlerini

organize edildi.
Program kapsamında ülkedeki altı temel dinin temsilcilikleri; Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Başmüftülük,
Merkez Musevi Manevi Şurası, Ermeni Apostolik Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Protestanlık Kilisesi tanıtıldı.
Başmüftülük standında kurumun çıkarttığı İslam’ın
temel ilkeleriyle tanıştıran kitaplar ve broşürler tanıtıldı. Etkinlikte resmi konuklar olarak ülkedeki diplomatik
misyonların temsilcileri yer aldı. Başmüftülük standını,
İslam dini ile tanışmak isteyen yüzlerce Sofyalı ve misafirler tarafından ziyaret edildi.
Resmi konuklar Başmüftü Yardımcısı Birali Birali
tarafından karşılandı. Her konuğa aromalı çay ikram
edilerek, ötekine karşı saygı çerçevesinde dini uygulamalar üzerine konuşuldu. Daha sonra ilahi konseri
sunuldu. Başmüftülüğünü temsilen Nihat Ademov yönetmenliğindeki Müjde İlahi Grubu konserde yer aldı.
Akşam saat 18.00-21.00 arasında Sofya’daki temel
dini mabetlere yönelik Açık Kapılar Akşamı gerçekleşti.
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Belediye başkanları, etnik ve siyasi sebeplerle
memurların görevden alındıkları alarmını verdiler
Kırcaali ilinin yedi ilçe
belediye başkanı geçici
Başbakan Georgi Bliznaşki hükümetin başına
geçtiğinden beri çeşitli
bakanlıkların bölgesel
birimlerinde görevli memurlar etnik mensubiyet
ve siyasi sebeplerden
dolayı görevden alındıkları alarmını verdiler. Bu
şekilde onların çalışmalarına engel olunduğu,
korku aşılandığı, seçmenlere baskı yapıldığı
ve seçime yönelik etki
yaratıldığını kaydettiler.
Yedi belediye başkanı,
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev’e yönelik ve
ayrıca Başbakan Georgi
Bliznaşki, Tarım ve Gıda
Bakanı Vasil Grudev, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, Avrupa
Konseyi Parlamenterler
Meclisi (PASE) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’ndan (OSSE)
uluslararası gözlemcilere
de birer kopya gönderecekleri ortak bir deklarasyon imzaladılar. Kırcaali
ilindeki yerel yöneticiler
etnik mensubiyet ve siyasi tercihler sebebiyle
memurların görevden
alınmalarına son verilmesini ısrar etmekteler.
Konuyla ilgili Kırcaali
Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında
belediye başkanlarını

desteklemek için Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali Milletve-

nusunda anlaşma yapılmasına rağmen tam aksinin olduğu, hatta insan

rak nitelendirilmektedir.
Deklarasyonda bunun
sorumluluğunu hüküme-

killeri Müh. Erdinç Hayrullah, Saliha Emin, Musa
Yusuf ve Bayram Bayram
da hazır bulundular.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in basına tanıttığı deklarasyonda geçici hükümetin
kurulmasında siyasi partiler arasında uzlaşmaya
varıldığı hatırlatılıyor.
Deklarasyonda hükümetin devlette siyasi istikrarın elde edilmesi ve
rövanşizmden kaçınılması için çalışacağı ko-

haklarının çiğnenmesine
kadar gidildiği belirtiliyor.
Etnik ve siyasi sebeplerden dolayı görevden
alınmalar seçim mücadelesine müdahale edilmesine yol açtığı kaydediliyor. Kırcaali Tarım ve
Gıda İl Müdürlüğü’nde
görevden alınmalar kastedilmektedir. Çünkü bu
sadece belirli bir partiye
mensup profesyonellere
yönelik uygulanmıştır. Bu
nedenle geçici hükümetin
hareketleri ayrımcılık ola-

tin kadro atamasını yapan Cumhurbaşkanı’nın
taşıdığına dikkat çekiliyor.
Hasan Azis, “Geçici
hükümet iktidar gücünü
kullanarak, bölgede siyasi sebeplere dayanan görevden alınmalara ilişkin
hızlı bir sürecin sürmesinden derin kaygı duymaktayız. Devlet kurumlarının
yerel birimlerinde yeni
göreve getirilen memurların tümü belirli bir siyasi
parti mensubudur. Cum-

Momçilgrad (Mest anlı) B e l e di ye s i ’n e
Bulgaristan’da tarihi ve
arkeoloji turizminin gelişimine aktif katkısından
dolayı takdir belgesi verildi. Ödül, Momçilgrad
Eğitim, Kültür, Sağlık,
Sosyal Faaliyetler, Turizm, Gençlik Faaliyetleri, Spor ve Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mehmet’e
VII. Varna 2014 Karadeniz Turizm Forumu
kapsamında düzenlenen resmi törenle Varna
Turizm Odası Başkanı
Jelyo Duşev tarafından
sunuldu. Forum 18-20
Eylül tarihleri arasında
Varna’da Grand Otel
Dimiat’ta gerçekleştirildi.
Konusu “Tarihi ve Arkeoloji Turizmi- Perspektifi
Olan Miras” olan forum-

da bu yıl 27 belediye, 12
bölge tarih müzesi ve 11
bilim enstitüsü yer aldı.

zaralar, doğa harikaları,
nehir ağları ve barajlarıyla eşsiz benzersiz ve

Momçilgrad Belediyesi
kendi standında turistik
ürünlerle Rodoplar’daki
büyük taş kütleleri, mitler ve efsanelerin büyüsü ve yerli halkın yaşayış tarzını tanıttı. Doğa
severleri etkileyici man-

büyüleyici “Canlı Görüntü ve Ses Paleti” ve “Su
Üzerinde Yolculuk” adı
altında toplanan çeşitli
güzergahlarla tanıştılar.
Erol Mehmet, “Foruma
katılım 27 Eylül Dünya
Turizm Günü’ne adanan

girişimlerden birisiydi.
Bu girişim “Doğu Rodopların Hayatı” projesinin tamamlanmasından
sonra da aktif çalışmalarımızın devamıdır. Bu
şekilde Doğu Rodoplar
olarak şekillenen turistik
destinasyonun sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz” diye bildirdi.
AB destekli proje sayesinde 3 spesifik üründe
birleştirilmiş 12 turistik
güzergah ve 28 örnek
turizm paketi oluşturuldu. Belediye yetkilileri
gelecek yıllarda uluslararası Makas yolunun,
Doğu Rodopların turistik
destinasyon olarak gerçek potansiyelinin gerçekleştirilmesine fırsat
vererek bölgede turizmin
gelişimine etki yaratmasını bekliyorlar.

Momçilgrad Belediyesine takdir belgesi

Kırcaali Haber

hurbaşkanı Plevneliev’in
bunu durdurmasını ısrar
ediyoruz, bunun daha
dürüst ve eşit yapılacak
seçimlere yol açacağını
düşünüyoruz. Eğer bu olmazsa, hükümetin belirli
bir siyasi partinin yararına müdahalede bulunduğunu kabul edeceğiz”
diye altını çizdi.
Hasan Azis’in okuduğu
listede böyle sebeplerle
son hafta içerisinde Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın
bölge birimlerinde görevli
olup, görevden alınanlar
arasında Adnan Durmuş,
Meliha Dilber, Ruşen Rufat bulunuyor. Bu kişilerin
uzun yıllık staja sahip oldukları, aralarında ikisinin Cebel ve Momçilgrad
(Mestanlı) Tarım Şube
Müdürleri olduklarına dikkat çekti. Tarım Kırcaali
İl Başkanı Müh. Gürsel
Emin’in izinde olduğu ve
görevden azlettirilmesi
beklendiği belirtildi. Kırcaali Orman Bölge Müdürü Fikri Ramadanov’un
da benzer bir durumda

olduğuna dikkat çekildi.
Hasan Azis’in ifadesine
göre geçici hükümet deneme süresinde oldukları gerekçesiyle bazı
memurların görevden
alınmasıyla gelecek hükümetin yararına hareket
etmiştir. “Görevden alınan bu uzmanlar, seçimlerden sonra deneme süreleri dolunca süresiz iş
sözleşmeleriyle görevlerine devam edeceklerdi”
açıklamasında bulundu.
HÖH İl Başkanı ve Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer’in ifadesine göre bunun sebebi
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) par tisinin
Kırcaali İl Koordinatörü
Tsveta Karayançeva tarafından kaynaklanan bir
şey.
Belediye başkanlarının
ifadelerine göre bu tür
kasıtlı olarak görevden
uzaklaştırmalar seçim
sürecine ilişkin manipülasyondur.
Kırcaali Haber

Yeni gazete bayileri
açılıyor
Kamu ihalesini kazanan Tabac Şirketi,
Kırcaali’de gazete bayilerini monte etmeye
başladı. Şehre modern dizaynlı, klimayla donatılmış “Lafka” adını taşıyan gazete bayisi ve
20 durak monte edilecek.
Bayiler, şehirde ve semtlerde işlek ve hareketli noktalara belediyeye ait yerlere monte
edilmektedir. Bu karar belediyenin başmimarı
Petya Nazırova tarafından onaylanmıştır.
Şehirde perakendeciler 20 “Lafka” bayisinden
dolayı beklenen rekabetten endişe etmekteler.
Kamu ihalesine sadece iki şirket katıldı. Eski
gazete bayilerinin yenilenmesi kararı 2013 yılı
kasım ayında gerçekleştirilen Kırcaali Meclis
oturumunda Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Meclis Grubu’nun oylarıyla alındı.
Yerel meclisteki diğer GERB ve BSP partilerinin temsilcileri bu kararı tekelciliğe yol açacağını ileri sürerek desteklemediler.
Belediye Başkanı Hasan Azis, o zaman bu
teklifle ilgili şöyle konuşmuştu: “Yeni bayilerde
çalışacak kişiler başka yerlerden değil, yerli kimseler olacak ve daha iyi iş koşullarında
çalışıp muhtemelen daha yüksek ücret de alacaklar. Üstelik bu bayilerde çalışanların sayısı
da artacak. Benim için şehrin çehresinin değişmesi ve daha iyi iş koşulları olması daha
fazla önem taşıyor. Kimse kanundan üstün
değil, madem ki kanun dışardan şirketlerin de
Kırcaali’de iş yapmasına izin veriyor, demek
ki bu da olabilir”.
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Büyükelçi Gökçe: "Türkiye, Akdeniz ve
Karadeniz bölgelerinde kilit rol oynuyor"
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Margarita Popova, "İnsanlık, kısmi ve potansiyel bir 3. Dünya Savaşı
içindedir" dedi.
Bulgaristan Parlamentosunda düzenlenen
"Avrupa Diplomasisinin Geleceği" konulu
konferansta konuşan
Popova, uluslararası
toplumun çağın tehlikeleri karşısında zayıf kaldığını savundu.
Popova, "Uluslararası
toplum, çok sayıda gelişim stratejisi üretirken,
şiddet olayları ve savaş
gibi tehditler karşısında
yetersiz kalıyor" dedi.
Yerel krizlerin coğrafi
sınırları aşma eşiğinde
olduğuna dikkati çeken
Popova, "Bu krizler, küresel bir çöküşe neden

lunduğu bölgedeki sorunlara da değinen Gökçe, ABD ve Avrupa'nın
finansal ve ekonomik
krizle mücadele ederken Türkiye'nin güçlü
ekonomisi ile kriz döneminde gayri safi yurt içi
hasılasını (GSYİH) üç
kat artırabildiğini vurguladı. Türkiye'nin ağırladığı 1,5 milyon sığınmacı için şimdiye kadar 3
milyar dolar harcadığını
ifade eden Gökçe, AB
ülkelerinin sığınmacılar
için çok daha az para
harcadığını anımsattı.

olabilir" uyarısında bulundu.
Konferansa katılan
Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçisi Süleyman Gökçe, Türkiye'nin Avrupa
Birliği (AB) ile ilişkilerine değinerek, "Türkiye,

Akdeniz ve Karadeniz
Bölgelerinde kilit rol oynuyor" dedi.
Türkiye'nin içinde bu-

Büyükelçi Gökçe, Bayram Namazını Kırcaali’de Kıldı
1. sayfadan devam
cami kapısı önünde cemaatin dışarı çıkmasını
beklediler. Cami kapısı
çıkışında iki görevli bayram vesilesiyle camiye
yapılan para bağışlarını
topladılar.
HÖH Genel Başkanı
Lütfi Mestan, cami çıkışında gazetecilerin
soruları üzerine şunları
söyledi: “Bu bayramın
verdiği en önemli mesaj
barış, anlaşma, hoşgörü
ve en önemlisi de bağışlamanın manevi gücü.
Bayramın anlamı bugün
bu camiden günahlardan arınmış olarak çıkmamızdır. Ben bunun
tüm dinlerin temelinde
olduğunu düşünüyorum.
Kırcaali, benim doğup
büyüdüğüm yerdir ve
bugün burada bayram
namazını kılmam çok
doğaldır. Tabbi ki, koşullar imkan vermediği
zaman bu görevimizi
başka yerlerde de yerine getiriyoruz. Ben
Bulgaristan’daki bütün
siyasetçilerin seçmenlerinden af dilemeleri gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü Bulgaristan’da
totaliter rejimden demokrasiye geçiş dönemi en zor, en acı ve en
uzun süren dönem oldu.

Gökçe, Türkiye'nin
IŞİD'e karşı koalisyonun bir parçası olduğunu kaydederek, "Bence
ülkemiz, gerekli lojistik
ve insani yardım desteğini verirken, silahlı
müdahaleye katılmayacaktır" dedi. Türkiye'nin
bölgesel politikası ve
AB ile olan ilişkileriyle
ilgili bilgi veren Gökçe, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refahını
artırmak üzere büyük
yatırımlar yaptığını vurguladı.
Kırcaali Haber

Fedakar davranış
ödüllendirilecek
Kırcaali Acil Yardım Servisi’nde görevli Dr. Ferhat
Ahmet’in bir hastanın kurtarılması sırasında övgüye
layık fedakarlık yaptığı için ödüllendirileceği bildirildi.
21 Eylül akşamı saat 21.27’de Dr. Ahmet, arı sokması sonucunda durumu aniden kötüleşen bir hastaya
yardımcı olmak üzere göreve çağrılmıştır. Hastanın
bulunduğu yerde yol olmadığı için ulaşımın zor olduğu
açıklandı. Studen Kladenets (Soğukpınar) Barajı’nın
kıyısındaki Sredna Arda tren durağının karşı tarafında
bulunduğu ve kurtarmak üzere hemen bir itfaiye ekibi
geldiği belli oldu. Hekimin hastaya ulaşabileceği bir
kayık sağlanmasına rağmen beline kadar baraj sularına girmek zorunda kaldığı belirtildi. Acil tıp yardımı
gece yarısı saat 00:51’e kadar sürdüğü, hekimin ise
şu anda hasta olduğu anlaşıldı. Hastanın durumu iyi
olduğu bildirildi.
Kırcaali Acil Yardım Servisi Müdürü Dr. Atanas Mitkov, “Dr. Ahmet’i ödüllendireceğim. O, bizim hekimlerimizin hastaların hayatını kurtarmak için her şeyi
yapmaya hazır olduklarını gösterdi. Sivil Koruma ve
Yangın Güvenliği Şubesi görevlilerine de fedakar davrandıkları için teşekkür ederim” dedi.

"Arşimet" operasyonunda
187 kişi gözaltına alındı

Bu bağlamda hepimizin
af dilemesi gerekir”.
Kırcaali Merkez
Camii’nden başka tüm
ilde bulunan yaklaşık
340 cami ve mescitte

Kurban Bayramı namazı kılındı, bayramı karşılama sevinci yaşandı.
Bayram namazı sonrası Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis

Büyükelçi Süleyman
Gökçe onuruna sabah
kahvaltısı verdi. Kahvaltıda HÖH Genel Başkanı Lütfi Mestan da yer
aldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede eşgüdümlü olarak Europol tarafından yürütülen ve 8 gün süren organize suç operasyonunun Bulgaristan ayağında 187
kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede "Arşimet" adı verilen operasyonda 187
kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığı, aralarında
yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Romanya sınırındaki Dunav Most Sınır
Kapısı'nda 198 kilo eroin ele geçirildiği, insan kaçakçılığı yapan ve aralarında 6 Türk vatandaşının da bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Devlet Güvenlik Ulusal Ajansı (DANS), İçişleri Bakanlığı ve Gümrükler Ajansı ekiplerince yürütülen
operasyona 2 bin 248 güvenlik elemanının katıldığı
belirtilen açıklamada, 8 bin 683 kişi, 5 bin 600 otomobil ve bin 175 alışveriş merkezinin kontrol edildiği
bildirildi.
AB üyesi 28 ülkenin tümünün koordinasyon içerisinde çalıştığı ve 8 gün süren operasyonda üye ülkelerde
binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
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Bulgaristan Başmüftülüğü IŞİD’e karşı deklarasyon yayımladı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü yönetimi Yakın Doğu’da İslam
Devleti örgütünün eylemlerini sert bir dille kınadığı
deklarasyon yayımladı.
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları
Başmüftülüğü’nden İslam Devleti adı verilen
örgütün Yakın Doğu’da
insanlık dışı ve terörist
eylemlerine karşı

düşürülmesi bize derin
üzüntü vermektedir. İslam
dini hiçbir şekilde şiddeti

düşünüyoruz.
Kendini İslam Devleti
olarak ilan eden örgütün

yor: “Ey âmenû olanlar
(Allah'a ulaşmayı, teslim
olmayı dileyenler)! Allah

vaaz etmiyor ve sebebi ne
olursa olsun insan canına
kıymayı kınamaktadır.
Yakın Doğu’da şahit
olduğumuz sahte devlet
oluşumunun İslam dinini
derin rencide eden eylemleri kutsal dinimizin
emirlerine eşit olamaz,
çünkü onlar son derece
farklı.
Yüksek İslam ahlakı değerlerini tanınmaması ve
derin cehalete dayanan
çocuksu güç sahibi olma
arzusundan kaynaklanan
bu şiddet dolu yabancı
düşmanlığı eylemlerinin
dünyadaki barış için ciddi bir tehlike olduğunu

tüm Müslümanların destek vermesi çağrısına
gelince şunu söylemek
zorundayız ki, Kur’an-ı
Kerim’in hiçbir yerinde
veya Peygamber’in Hz.
M uhammed’in (SAV )
sünnetlerinde İslam Devleti adındaki oluşumdan
b a h s e di lm e m e k te di r.
Müslümanlardan ve diğer
tüm insanlardan istenilen
şey, insanlar arasında
sosyal açıdan, dini veya
etnik mensubiyet farkı
yapılmaksızın adaletli bir
şekilde yönetmeleridir.
Kur’an-ı Kerim’de Allah
(cc) Maide Suresi’nin 8.
Ayetinde şöyle buyuru-

için kavvâmîn olun (hakkı ayakta tutun)! Adaletli
şâhidler olun! Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz
kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın! O
takvaya en yakın olandır.
Allah'a karşı takva sahibi
olun. Muhakkak ki Allah,
yaptıklarınızdan haberdar
olandır”.
İslam’a göre Devlet Başkanı seçilir, kendi kendini
Devlet Başkanı ilan etmez. Hz. Muhammed’in
(sav) ölümünden sonra
da bu uygulama Ashabı
Kiram tarafından devam
ettirilmiştir. Hz. Muhammed kendi kendini devlet

Atık su Arıtma Tesisi
projesinin yöneticisi Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Sevdalin Ognyanov, “Su ve kanalizasyon
şebekesinin kurulmasına
ilişkin inşaat ve montaj işleri yüzde 90’dan
fazla yerine getirilmiştir.
İlk testlerin başarılı sonuçlandığı kasaba atık
su arıtma tesisi artık
tamamen kuruldu” diye

bildirdi. İnşaat ve montaj
işleriyle ilgili hızla süren
çalışmalar yönetim ekibini projenin erken tamamlanması için heveslendiriyor.
Belediye Başkanı Akif
Akif, “Yeni içme suyu ve
kanalizasyon şebekesinin yeniden yapılandırılması ve kurulmasıyla
ilçenin sorunlarının 50
yıl ileriye dönük olarak
çözmüş olacağız” diye
kanaat getirdi.
Yı l s o n u n a k a d a r
Momçilgrad’da en uzun
sokak olan Gümürcinska (1,820 km) sokağının
yanı sıra Rodopi stadının
karşısındaki Pirin, kasaba saatinin bulunduğu
bölgede Kokiçe, Çerno
More ve Pazarska sokaklarının da tamamen
asfaltlanması bekleniyor.
Kırcaali Haber

DEKLARASYON

Bulgaristan Cumhuriyeti
Müslümanları Başmüftülüğü yönetimi, topluma
karşı taşıdığı büyük sorumluluk ve insan haklarının korunmasına yönelik duyarlılığından dolayı,
insan severlik ve özgürlük
savunucusu olarak Yakın
Doğu’da İslam Devleti
adındaki örgütün barbar
saldırılarına karşı yargılayıcı ve kınayıcı pozisyona
sahip olduğunu duyurmaktadır.
Başmüftülük olarak bir
kez daha masum insanlara kıymanın, şiddet,
terör ve masum sivillere
karşı bunların her türlü bu
biçimde davranılmasının
kesinlikle kabul edilemez,
sert tepki hak eden ve
İslam dini ilkelerine örtüşmediğine dair net ve
kesin pozisyonunu dile
getirmektedir.
Eşi benzeri görülmemiş
İslam’ın yüksek erdemlerinin çiğnenmesi ve siyasi güç kaynakları elde
etmek için araç düzeyine

Momçilgrad Makas ana sokağın tamamen
asfaltlanması trafiği kolaylaştırdı
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasında atık su arıtma tesisi projesi kapsamında su boru hattı yenileme ve kanalizasyon
çalışmaları yapılan 1,5
kilometrelik Makas ana
sokağının tamamen asfaltlanması başarıyla tamamlandı. Onarım, ilçe
merkezinde sokakların
onarımına ilişkin proje
kapsamında Bölgelerin
Büyümesi ve Sürdürülebilir Gelişimi Kamu
Yatırım Programı üzere
sağlanan mali kaynaklarla mümkün oldu.
Çevre Programı kapsamında gerçekleştirilen
su kolektörü ile atık su
arıtma tesisi kurulması,
su ve kanalizasyon şebekesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
projenin uygulanması
için Momçilgrad Bele-

diyesine sağlanan kaynaklarla ancak yeni su
boru hattı ve kanalizasyon çalışmaları yapılan
sokakların asfaltlanması
öngörülüyor.
Belediye, hükümetin
yeni kamu yatırım programına başlıca konut
semtlere hizmet sunulan
sokakların onarımına ilişkin projeyle aday olarak
soruna çözüm buldu.

yöneticisi ilan etme hususunda şu şekilde uyarmıştır: “Biz bu makamları
onları isteyenlere veya bu
makamlara gelmek için
her şeyi yapmaya hazır
olanlara vermiyor”. İslam
geleneğine göre seçilmiş
devlet başkanı şiddet
kullanarak ve ölümlerle
kendi iradesini kabul ettirmemektedir, çünkü İslam dininin temel amaçlarından biri insanların
hayatının korunmasıdır,
onların öldürülmesi değil. Bu halkını öldürmek
istemediğini izah ederek,
ikiyüzlülerin öldürülmesine izin vermeyen Hz.
Muhammed’in (sav) kesin kararından da açıkça
görülen bir şeydir.
Yüce Allah’ın emirlerini
ve Peygamber’in hayatını
ve İslam Devleti adındaki
örgütün eylemlerini göz
önünde tutarak, örtüşen
noktalar bulmadığımız-

dan başka, tam aksine
taban tabana zıt olduklarını söyleyebiliriz ki bu da
Müslümanların bu insanların provokasyonlarına
gelmemeleri gerektiği ve
kendilerini onlardan ayrı
tutmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
Biz Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü
Yüksek İslam Şurası’nın
temsilcileri olarak tüm
Bulgaristan toplumunun
manevi değerleri ve iyiliğinin manevi ve yüksek
ahlaki yükselişi için sıkı
ev özverili biçimde çalışmaya hazır olduğumuzu
belirtmek isteriz!
Mevcut deklarasyon
Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Kurulu
(NSROB) tarafından desteklenmektedir.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü

Başmüftü Hacı:
"Yabancılara iyi
davranmalıyız"
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa
Aliş Hacı, ülkelerine gelen sığınmacılara iyi davranılması gerektiğini belirtti.
Hacı, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) yaptığı açıklamada, Bulgar toplumunun sığınmacılara
daha sıcak davranması gerektiğini vurgulayarak,
Başmüftülüğün geçen yıl 10 bin kişi için 200 ton
gıda ve eşya yardımı topladığını bildirdi.
Pernik şehrine bağlı Kovaçevtsi kasabasında sığınmacı çocukların okullara kabul edilmemelerini
kınayan Başmüftü Hacı, “Yabancılara iyi davranmalıyız” dedi.
Bulgar gençlerin de yabancı ülkelerde hoş karşılanmak istediklerini hatırlatan Hacı, her toplumun
savaş ve vahşetten kaçan sığınmacılara iyi davranması gerektiğinin altını çizdi.
Kovaçevtsi’deki veliler, Afgan ve Suriyeli sığınmacıların çocuklarının “hastalık taşıyabilecekleri
gerekçesiyle” kendi çocukları ile aynı okula gitmelerini reddetmişti.
Başmüftü Hacı ayrıca, genel seçim öncesi kimi
siyasilerin, aşırılık yanlısı gruplar konusunda spekülatif söylemlerde bulunduklarını belirtti. Bazı bölgelerde söz konusu grupların yasa dışı din eğitimi
verdiklerine dair haberlere karşı çıkan Hacı, ülkenin 21 bölge müftülüğüne gerekli teftişlerde bulunarak önlem almaları konusunda çağrı yaptı.
Balkanların tüm ülkelerini gezdiğini ve Bulgar
toplumun aşırı görüşlerden uzak durduğunu kaydeden Hacı, “Aşırılık yanlısı propaganda yapıldığına dair bilgiye rastlamış değilim. Dini açlık varsa
yasal yoldan karşılanmalıdır” diye konuştu.
Politikacıların toplumsal sorunlara çözüm bulamadıkları sürece, özellikle gençler arasında beyin
göçünün devam edeceğini belirten Hacı, “Aralarında eğitimli Müslümanların da bulunduğu gençlerimizin kaçması iyi bir şey değil. Bıraktıkları boşluk
mutlaka doldurulacak. Önemli olan yasal yollardan
doldurulması dır” dedi.
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Bulgaristan’da azınlıkların eğitim sorunu

Bulgaristan’da geçici
hükümet, 2020 yılına
kadar azınlıkların eğitim
entegrasyonuna 53 milyon avro bütçe ayırdı.
Eğitim Bakanı Rumyana Bıçvarova, Avrupa Birliği (AB) destekli
“Eğitim Bilim Çalışma
Programı” kapsamında
yapılacak girişimler taslağını, kamuoyunca tartışılmak üzere bakanlığın sitesinde yayınladı.
Bakanlar Kurulu’nun
onayı ile yürürlüğe girmesi beklenen programda, başta Roman
azınlığı olmak üzere,
“toplumsal dışlanmaya
maruz kalan” çeşitli etnik azınlıkların entegrasyonuna özel önem
veriliyor.
Programda, azınlıkların anadil eğitiminin
yanı sıra toplumsal entegrasyonu açısından
önem taşıyan Bulgarca
dil eğitimine de vurgu
yapılıyor. Sosyal ve toplumsal entegrasyonu en
zor yürütülen Roman
azınlığa ilişkin yapılacak çalışmalara ağırlık
veriliyor.

Av r u p a B i r l i ğ i ’n i n
en yoksul ülkesi olan
7, 2 milyo n nüf uslu
Bulgaristan’da en büyük azınlıkları Türk ve

rı
Genel anlamda eğitim
konusunda en büyük
sorunlar, Türk ve Roman azınlıkların arasın-

meyen Romanların oranı ise yüzde 21,8 olarak
tespit edilmiş.
Eğitim Bakanlığı’nın
(MON) verilerine göre,

Romanlar oluşturuyor.
Türk ve Roman nüfusun, 2 milyona yaklaştığı
tahmin ediliyor. Ülkede,
çok daha küçük nüfusa
sahip Rus, Musevi ve
Ermeni toplumları bulunuyor.
Azınlıkların sorunla-

da yaşanıyor.
Devlet Milli İstatistik
Entitüsü’nün (NSİ) verilerine göre, son nüfus
sayımının yapıldığı 2011
yılında ülkede yaşayan
Romanların sadec e
yüzde 0,5’i üniversite
mezunu. Okula asla git-

bu kesimdeki çocukların gerek okul eğitimi,
gerekse anadili eğitimi
konusunda öğrenim
motivasyonu son derece düşük. Bakanlık,
Bulgaristan’da Roman
kökenli hiçbir çocuğun
Romanca anadil dersi

görmediğini de belirtiyor.
Türkçe anadil eğitimi
sorunu
Türkçe anadili eğitimi
konusunda ise son yıllarda bu derslere katılan
öğrencilerin sayısında
ciddi bir düşüş gözlemlendiği belirtildi.
Bulgaristan’da anadil
eğitimine ilk başlandığı
1992 yılında 120 bin öğrenci haftada 3-4 saat
mecburi-seçmeli ders
olarak Türkçeyi seçmişti. Yıllar geçtikçe Türkçe
‘ye karşı ilgi azalırken,
2013 yılında sadece 9
bin öğrenci anadilinde
ısrar ederek, onu ek
ders almayı tercih etti.
Ülkenin devlet onaylı
eğitim sisteminde kullanılan Türkçe ders kitaplarının yayın tarihi ise
1992 yılına dayanıyor.
Güneydoğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Birliği Başkanı Harun
Bekir’e göre, “Yasalar
herkese anadili eğitimi
görmeye hak tanıyor

ancak okullara bunu
yapmaya zorunluluk getirmiyor.’’
Türkçe öğrenmek isteyen yeteri sayıda öğrencinin toplanmaması
durumunda okul Türkçe
sınıfı açmıyor. Eğitim
sistemi müfredatında
kullanılabilecek kitapların 1992 yılından bu
yana yenilenmemi ş
olması Türkçeye ilgiyi
daha da azaltıyor.
Velilerin tavsiyesi üzerine, İngilizce, Almanca,
Fransızca ve diğer yabancı dillerin tercih edilmesinin, Türkçe'ye karşı
ilginin daha da azalmasına neden olduğu ifade
ediliyor.
Ülkedeki Türk ve Müslümanlar sayesinde son
25 yıldır Bulgaristan siyasetinde sürekli kilit rol
oynayan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
de Türkçe eğitiminin
yaygınlaştırılması konusunda başarı sağlayamadığı belirtiliyor.
Anadolu Ajansı

Bursa’dan Ardino
Avrupa Parlamentosu Tarım Komisyonu’nda hastanesine bağış
Bulgaristan temsilcisi olmaması kaygı yarattı
Tarım branşları temsilcileri yeni Avrupa
Par lam e nto su’n da
Tarım ve Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Ko m i sy o n u ’n d a
Bulgaristan’ın hiçbir daimi temsilcisinin olmamasından dolayı şaşkınlık içindeler.
Diğer AB üyesi
ülkelerden bu komisyonda Polonya
ve Romanya’nın
hatta iki milletvekili yer alırken,
Bulgaristan’ı temsilen sadece iki
yardımcı yer alıyor,
fakat onlar daimi
üyelik statüsünde
değiller.
Bu daimi komisyonun
45 üyesinden her hangi
birinin oturumlarda eksik olması halinde sadece iki Bulgar milletvekili
yer alacak. Bu milletvekilleri Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB)
partisinden Vladimir

Uruçev ve Bulgar Sosyalist Partisi’nden (BSP)
Momçil Nekov.
Momçil Nekov, BSP
listesinde 15.sırada yer

alıyordu ve seçmenler tarafından partinin
oy pusula numarası
ile karıştırıldığı için AP
milletvekili seçilmişti.
Tarım üreticileri tarım
sektöründe hiçbir deneyime sahip olmayan
birinin Avrupa mevzuatı doğrultusunda Bulgar
çiftçilerinin çıkarlarını

savunacak olmasına
anlam veremiyorlar.
Çiftçilerin ifadelerine
göre bu komisyonda
Bulgaristan temsilcili-

ğinin olmaması Bulgar
siyasetçilerin tarıma
karşı ve ülkenin ekonomisinde oynadığı rolüne ilgisiz olduklarını
gösteriyor.
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mihail Mihaylov, ülkenin Avrupa
Parlamentosu’nda diğer ülkeler gibi temsil

edilmemesinin muhtemelen sebebi Bulgaristan tarımının Avrupa
topluluğu için ilgi alanı
olmadığından kaynaklandığını belirtti.
Çiftçiler, Bulgaristan’ın
AB’ne üyesi olduğu 7
yıldan bu yana ülkenin
en büyük çiftlik sahipleri teşkilatı olan Copa
Kodzheka’da temsil
edilmemesi ve dolayısıyla etki sahibi de olmadığını hatırlattılar.
Branş temsilcileri,
“Hayvan üreticiliği, süt
üreticiliği ve bahçecilik
gibi önemli branşlarda
sürekli çökme eğilimi gözetilmesinin de
Bulgaristan’ın tarıma
öncelik vermediğini
gösteriyor. Bu yüzden
Polonya, İngiltere, İtalya, Almanya, Romanya, hatta Litvanya gibi
ülkelerin bu komisyonda ikiden fazla temsilcileri olacak” yorumda
bulundular.
Kırcaali Haber

Bursa’da Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Cemal
Şen, Ardino (Eğridere) Hastanesine bağışta bulundu.
İdris Özdoğan’ın yardımıyla bu yıl içinde artık
ikinci kez ilaç şirketi sağlık kurumunun ihtiyaçlarını

karşılamak için tıp malzemeleri gönderdi. İnsanı
yardımı hastane müdürü Dr. Adam Persenski’ye
Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye Başkan
Yardımcısı İzzet Şaban ve Meclis Başkanı Sezgin
Bayram sundular. Bağışın teslim edilmesinde Yerel Meclis Üyesi Yüksel İsmail de hazır bulundu.
İnsani yardım temel ilaçlar, iğneler, şırıngalar,
dezenfekte maddeler gibi evrensel tıbbi malzemeler içerir. Dr. Adam Persenski tarafından atanan bir komisyon bir protokolle bağışı kabul etti.
Dr. Persenski kendi ve tüm hastane ekibi adına, Belediye Başkanı Resmi Murat ve Hastane
Derneği Başkanı Sezgin Bayram, hayırseverlik
davranışından dolayı zincir eczaneler sahibi Cemal Şen’e kalbi şükranlarını ifade ettiler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Година: 8

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 250

Цена 0,80 Лв.

Türkçe propaganda için HÖH temsilcilerine ceza kesildi
Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Türkçe seçim
propagandası yapmaktan
dolayı Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) kilit
önem taşıyan temsilcilerine
ceza verilmesi kararı aldı.
Seçim Kanunu hükümlerini ihlal gerekçesiyle HÖH
partisini temsil eden Genel
Başkanı Lütfi Mestan’a,
Varna Listebaşı Milletvekili Adayı Yordan Tsonev’e,
Avr upa Par lamentosu
Milletvekili İlhan Küçük’e
ve HÖH Varna İl Başkanı
Ercan Sebahtin Ebatin’e
ceza makbuzları kesildiği
açıklandı.
Alınan ihbar üzere MSK
tarafından yapılan denetimde Varna’nın Dolni
Çiftlik İlçe merekzinde düzenlenen miting sırasında
Türkçe konuştukları tespit
edilmesi üzerine ceza kararı aldı. Çeşitli internet sitelerinde yayınlanan video

görüntüsünde de görüldüğü gibi Yordan Tsonev’in
genelde Bulgarca konuştuğu, fakat Türkçe selamlamasından dolayı ceza

aldığı belirtildi.
Tsonev, “Ben de size
Anadilinizde selamlayayım
ki, diğer meslektaşlarıma

ceza kestikleri zaman bana
da kessinler” diyerek, bu
kanun hükmünün ayrımcılığa işaret ettiğini belirtiyor.

Tsonev, Anadilinde hitap
edildiği zaman insanların
gözlerinde parlaklığı görünce, neden diğer partilerin bu yasağı getirdiklerini
anladığını söylüyor.
Ayrıca video görüntüsünden kalabalığa, “Anadilinizin oy pusula numarasının
hangisi olduğunu sizden
duymak istiyorum” diye
seslendiği ve Türkçe cevap
aldığı görülüyor.
MSK’na göre Tsonev,
Seçim Kanunu’nun 183.
maddesi, 4.fıkrasına göre
adayların ahlak, şeref ve
itibarını zedeleyen propaganda malzemeleri kullanmayı yasaklayan hükmü
ihlal etmiştir.
Kanuna göre HÖH temsilcilerinin Türkçe propaganda için alacakları para
cezası 200 ile 2000 leva
arasındadır.

Kırcaali’de 24 saat hizmet veren
tek eczaneye büyük ilgi
Meatsa halk eczaneler zincirinden San Stefano Bulvarı
No:1 adresinde bulunan eczane Kırcaali’de 24 saat hizmet
veren tek eczanedir. Çoğunun
Kırcaali Hastanesi’nin Acil Yardım Servisi’nde yardım gören
geceleri ortalama 20 hastanın
eczaneden ilaç aldıkları belirtildi. Bu yüzden eczaneye yönlendirme levhası asılacak. Çok
sayıda hastalar taksi şoförleri
tarafından buraya yönlendirilmektedir. Eczanede Kıracaliler gerekli ilaçları bulmalarından başka ücretsiz olarak
sağlık danışmanlığı hizmeti
de görmekteler. Üstelik burada müşterilere ücretsiz olarak
tansiyon ve kan şekeri ölçümü
yapılmaktadır.
Eczane görevlileri, “Günün
geç saatlerinde eczaneye gelenlerin sayısı gittikçe artıyor.
Giderek bizi nasıl bulacaklarını öğrenen vatandaşların
sayısı da artıyor. Acil Yardım

Servisi’nden de, taksi şoförleri
de memnun. Artık Kırcaaliler
gece vakitlerin ilaç almak için
Haskovo’ya gitmek zorunda
değiller. Burada gerekli ilaçları
alabilirler. Bunun için özel bir
ekibimiz gece hizmet vermektedir” diye paylaştılar.
Meatsa halk eczaneleri zincirinin sahibi Müh. Fahri İdriz,

“24 saat hizmet veren eczane
1 Eylül 2014 tarihinde günün
geç saatlerinde faaliyete başladı.
Kazanç elde etmeyi beklemiyorum. Eczanenin sosyal
işlevi önemli. Kırcaaliler böyle bir kazanımı hak ediyorlar”
demişti.
Kırcaali Haber
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