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Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Sayın
Süleyman Gökçe’nin Kurban Bayramı Mesajı

To p lum s al ya ş amımızda
önemli yeri olan hoşgörü, sağduyu, bağışlama ve barışma,
kardeşlik ve dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi
yüksek manevi ve toplumsal
değerlerin en derinden hissedilebildiği Kurban Bayramı’nı
karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Kurban Bayramı, zengin ge-

leneksel değerlerimizi anımsamak ve çağdaş yaşamı gerekleriyle yorumlamak için önemli bir
fırsat sunmaktadır. Kurban Bayramı, bireylerin inanç ve ibadetini yerine getirmesine vesile
olurken, dini aidiyete bakılmaksızın insanların, toplumların ve
medeniyetlerin hoşgörüyle birlikte yaşama kültürlerine katkı
sağlamaktadır.

Aile bireyleri, akraba ve dostların biraraya gelmeleri, kırgınlıkların üstesinden gelinmesi,
insani bağların güçlenmesi için
fırsat sunan Kurban Bayramı,
yokluk ve yoksulluk çekenlere
yardım elinin uzatılması suretiyle toplumun farklı kesimleri arasında paylaşma ve dayanışma
duygularını da pekiştirmektedir.
Tüm ulusal ve dini Bayramlarda olduğu gibi, Kurban
Bayramı’nda da din, dil, etnik
köken, zümre, kültür ve cinsiyet
ayrımı olmaksızın çok sayıda
insan aynı manevi amaçlar etrafında toplanır. Bayram günü,
ayrışma ve farklılaşma karşısında, çeşitlilik içinde buluşmaya,
birleşmeye ve ortak zenginliğin
paylaşılmasına vesile olur. Bu
suretle, tüm insanların birlikte,
huzur, esenlik, paylaşılan zenginlik ve refaha dayalı bir evrensel barışı yaşamaları temenni
edilir.
Bu yılki Kurban Bayramı, ülkelerindeki savaş ve çatışmadan kaçarak Türkiye’nin hima-

Kırcaali’de toplu sünnet merasimi
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de bölgeden yaklaşık
150 çocuk toplu sünnet edildi.
Sünnet organizasyonu Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından
İstanbul Aziz Mahmud Hüdayi
Vakfı katkılarıyla gerçekleştirildi.
Sünnet töreninde Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Hüdayi
Vakfı’nın Temsilcisi Şaban Büyükdere, sünnet ekibi ve cami
görevlileri hazır bulundular. Tören Merkez Cami imamlarından
Erdinç Hayrullah’ın okuduğu
asrı şerifle başladı.
İmam Avni Tahir ise tekbir ve
Peygamber Efendimize (SAV)
selatü selam getirdi.
Program Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in günün anlam
ve önemine binaen konuşmasıyla başladı. Şaban Büyükdere, Kırcaali’de bu sünneti ger-

yesine sığınan farklı dinlere ve
etnik kökenlere mensup, çoğunluğu kadın ve çocuk, yaşlı
ve hasta 2 milyonu aşkın muhtaç ve mazlumun Türk halkının
severek bölüştüğü ekmeğiyle
karşılayacağı yeni bir Bayram
olacaktır.
Bu hissiyatla, Bulgaristan’da
yaşayan tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve ayrım

gözetmeksizin dost ve komşu
Bulgaristan’ın tüm halkının Kurban Bayramı’nı kutluyorum.
Kurban Bayramı vesilesiyle
en iyi dileklerimi, samimi sevgilerimi ve kalbi selamlarımı sunuyor, Bayram’ın tüm insanlığa
barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum.

Süleyman Gökçe
Büyükelçi

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye
Başkanı

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община
Кърджали

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar dilerim.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.kardjali.bg

Hak ve Özgürlükler
Hareketi

Kırcaali İl ve İlçe Teşkilatı
Общински и Областен съвет
на ДПС-Кърджали
Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik eder
hayırlara vesile olmasını dileriz.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

BULGARİSTAN
çekleştirmekten dolayı mutlu
olduklarını ifade etti. Özellikle
de Hüdayi Vakfı adına, Osman
Nuri Topbaş Hoca’nın selamlarını getirdiğini ifade etti. Müftülük
tarafından Şaban Büyükdere’ye
Hüdayi Vakfın temsilcisi olarak

bir teşekkür plaketi sunuldu. Ardından Bulgaristan’da sünnet
uzmanı olarak ün yapmış Dr.
Lütfi Ahmet, sünnet edilecek çocukların velilerine uyguladıkları

Devamı 4’de
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Batı Trakya'nın yiğit
evlatları, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve
Yunanistan'ın hep birlikte
Osmanlı Devleti'ne kefen
biçtikleri, 1878-1920 yılları arasında dört Türk
Hükûmeti kurdular.
Bu hükümetlerin
i lk i, Ro do p Tür k ler i

Ayhan DEMİR
Hükûmetiidi. 1878'de Çirmen Kasabası'nda kurulan bu hükümet, 20 Nisan
1886'ya kadar yaşabildi.
İkinci
hükûmet,
B a t ı Tr a k y a G e ç i c i
Hükûmet i 'nin (G ar bî
Trakya Hükûmet-i Muvakkatesi) idi. 31 Ağustos 1913 kurulan bu
hükûmetin ömrü, sadece
55 gün oldu. Fakat çok
önemli işlere imza attı.
15 Ekim 1919'da Fransız himayesinde kurulan
Batı Trakya Hükûmeti ise
23 Mayıs 1920'ye kadar
devam etmişti.
Yunanlıların idareyi ele
almasından sonra Hemetli Köyü'nde kurulan
dördüncü hükûmet te
kısa ömürlü oldu. Fakat
bu hükûmette Harbiye
Vekili olarak görev alan
Yüzbaşı Fuat Balkan, Yunanlıların başına olmadık
işler açmıştı.
Fuat Balkan'ın başarılı
işlerini bir başka yazıya
bırakıp, Batı Trakya Türk
Cumhuriyeti'ne geri dö-

nelim.
O s m a n l ı ' n ı n
Balkanlar'dan çekilmesi, diğer yerel Müslüman unsurlar gibi, Batı
Trakya'daki ahaliyi de
sahipsiz ve savunmasız
bıraktı.
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İlk Türk Cumhuriyeti

Yunan ve Bulgar çeteleri, meydana gelen boşluğu yağma ve katliamlar
eşliğinde, 'fırsata' dönüştürme gayretine girdiler.
Bulgarlar, Birinci Balkan
Harbi'nde, her ne kadar
Çatalca önlerine kadar
gelseler de, sonrasında
işin şekli değişti. İkinci
Balkan Harbi'nde, Balkan
devletlerinin menfaat çatışmaları, Osmanlı birliklerine nefes aldırdı.
Edirne, Kırklareli ve Meriç Nehri'ne kadar olan
topraklar, 23 Temmuz
1913'de geri alındı. Fakat
Meriç'in batı yakasında
kalan ve yüzde 85-90'ı
Batı Trakya Türkü olan
nüfusun durumu düşündürücüydü.
Yapılacak tek şey, bölgenin yönetimini yeniden
ele almaktı.
O dönemde Yarbay olan
Enver Paşa'nın talimatı
ve Kuşçubaşı Eşref'in
önderliğindeki 116 kişilik müfreze, "iman varsa
imkan da vardır" sözünü
haklı çıkaran gelişmelere
imza attılar.
Yeni hükûmetin te melleri, Koşukavak (16
Ağustos), Mestanlı (18
Ağustos) ve Kırcaali'nin
(19 Ağustos) geri alınıp,
yerel hükûmetler kurulmasıyla atıldı. Gümülcine
de (31 Ağustos) geri alınınca, Batı Trakya Geçici
Hükûmeti (Garbî Trakya
Hükûmet-i Muvakkatesi)
hayata geçirildi.
Başkenti Gümülcine olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanlığı'na
Hoca Salih Efendi ve Genelkurmay Başkanlığı'na
Piyade Kurmay Binbaşı
Süleyman Askeri getirildi. Yönetimde, 9 kişi
daha yer alıyordu. Fakat
asıl yetkili, Süleyman

Askeri’de idi.
25 Eylül 1913'de tam
bağımsızlığını ilan eden
Batı Trakya Bağımsız
Hükûmeti (Garbî Trakya
Hükûmet-i Müstakilesi),
Güneybatı Kafkas (Kars)

Bulgaristan ve Güneyde
Ege Denizi olmak üzere
tüm Batı Trakya… Böylece, bugün Yunanistan ile
Bulgaristan sınırlarında
kalan, Kırcaali, Ortaköy,
Mestanlı, Gümülcine,

man Askeri'nin kaleme
aldığı bir milli marş da
vardı: "Şanlı şehitlerin
sarılmış kurtuluş bayrağına / Bu ne ulvi şereftir
gömülmek ecdad toprağına / Yurtta hürriyetin,

Cumhuriyeti'nden 5 yıl ve
Türkiye Cumhuriyeti'nden
10 yıl önce olmak üzere,
tarihteki ilk 'Türk Cumhuriyeti' unvanına da sahip
oldu.
Gelişmeleri yakından
takip eden Atina yönetimi, Osmanlı'nın Bulgaristan ile yakınlaşmasını engellemek adına, 2 Ekim
1913'de Batı Trakya Türk
Cumhuriyeti'ni tanıdı ve
Dedeağaç'ı geri verdi.
Sof ya yönetimi de,
B a t ı Tr a k y a T ü r k
Cumhuriyeti'ni hızla tanıyarak Yunanistan'a cevap verdi. Ayrıca Sırbistan, Karadağ, Avusturya,
Macaristan, Arnavutluk

İskeçe, Dedeağaç, Koşukavak ve Mestanlı yeniden Türk toprağı oldu.
Tüm resmi binalara,
yeşil-beyaz-siyah zemin
üzerine hilal ve üç yıldızlı
bayrak çekilmişti. Süley-

istiklalin rüzgarı esiyor /
Kahraman mücahitler şu
pis esareti deviriyor."
Devletin, 6 bini Osmanlı neferi olmak üzere, 30 bin askeri vardı.
İstanbul'dan, 3 bin tüfek

ve İtalya da bu hükümeti tanıdı. Fakat Osmanlı
Devleti, Batı Trakya Türk
Cumhuriyeti'ni tanımadı.
Hükûmet, ilk iş olarak
devletin sınırlarını belirledi: Doğuda Meriç, Batıda Makedonya, Kuzeyde

ve 500 sandık mermi de
getirilmişti.
Ekim ayında devlet bütçesi hazırlandı, gümrük
kapıları kuruldu, pasaport uygulamasına geçildi. Bağımsızlık nişanesi
olarak basılan Cumhuriyet pulları sonrasında,
Yunan ve Bulgar posta
pulları tedavülden kaldırıldı.
Ne var ki, tüm bunlar
devletin devamlılığını
sağlayamadı. Osmanlı
Devleti ile Bulgaristan
arasında imzalanan İstanbul Anlaşması (29
Eylül 1913), ilk Türk
Cumhuriyeti'nin idam
fermanı oldu.
Batı Trakya Türk Cumhur iyeti, Edirne'nin
Osmanlı'da kalması karşılında, 25 Ekim'de feshedildi. Müslüman Türk
kuvvetleri, gözleri yaşlı,
geri çekildiler. Sonrası,
hepimizin malumu...
Bütün bunları neden anlattık?..
"Atalarımızın destanları, bebek uyutmak için
değil, adam uyandırmak
içindir!"
İsmail Kara, bir makalesinde, Türkiye’nin Lozan
körlüğünden kur tulup
talepkâr bir politika izlemesi gerektiğini söylüyor.
Doğru söze ne denir?

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in
Eski Cuma ve Şumnu ziyareti
Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, refakatindeki heyetle 4-5 Eylül
2015 tarihinde Tırgovişte
(Eski Cuma) ve Şumnu’da
bir dizi soydaş etkinliğine
katıldı.
Va l i Ş a h i n,
ilk olarak Eski
Cuma’ya bağlı
Osmanpazarı’na
giderek Belediye
Başkanı Nejdet
Şaban’a (HÖH)
makamında ziyarette bulundu ve
bölge hakkında
bilgi aldı. Daha
sonra, Osmanpazarı kent merkezinde Edirne Valiliği tarafından düzenlenen ve 150 soydaş
çocuğun yer aldığı sünnet törenine katıldı. Aynı
ilçeye bağlı Velibeyköy’e
(Veliçka) geçen Vali Şahin, köy camiinin Edirne
Valiliği tarafından yaptırılan minaresinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın
ardından Edirne Valiliği
tarafından verilen ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı
öğle yemeğinde soydaş-

larla buluştu.
Vali Şahin, Velibeyköy’deki programın ardından Şumnu’ya bağlı
Vırbitsa ilçe merkezine
giderek Belediye Başka-

ayrıca, Eski Cuma merkez ilçesindeki Yürükler
(Ruets) köyüne geçti ve
buradaki Kuran kursunu
ziyaret ederek öğrenci ve
öğretmenlerle bir araya

nı Merdin Bayram’ı (HÖH)
ziyaret etti ve bölge hakkında bilgi aldı.
Vali Şahin daha sonra, Eski Cuma merkez
ilçesinde bulunan ve
Tür k iye’nin Bulgar is tan’daki en büyük yatırımı
olan Trakya Glass (Şişecam) yerleşkesini ziyaretle tesisteki Düzcam Fabrikasında incelemelerde
bulundu.
Vali Şahin 4 Eylül günü

geldi.
Edirne Valisi Şahin son
olarak, 5 Eylül günü Eski
Cuma kent merkezinde
düzenlenen ve 150 soydaş çocuğun yer aldığı
sünnet törenine katıldı.
Ardından Eski Cuma’ya
bağlı Yaylaköy (Antonovo) ilçesindeki Kasırgalar
(Treskavets) köyünde düzenlenen şenliklerde soydaşlarla bir araya geldi.
Kırcaali Haber

23 Eylül 2015
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IX. Milli Temel İslami Bilgi Yarışmasının Muhteşem Finali
Filibe’de gerçekleşen
IX. Milli Temel İslami Bilgi
Yarışması’nın finali büyük
ilgi gördü. 19 bölge müftülüğünden üçer kişilik
takım ile yarışmaya yaklaşık 60 kişi katıldı. Yapı-

yapan Filibe bölge Müftüsü Ersin Ahmet, IX.
Milli Temel İslami Bilgi
Yarışmasının tüm katılımcılarına teşekkür ederek, “2019 yılında Avrupa
Kültür Başkenti olacak
olan Filibe, bugün güzel
bir yarışmaya ev sahipliği

bugün geleceğe, yarına,
istikbale güvenle bakabileceğimiz bir anı yaşadık.
Bugün sizlerin karşısına
çıkan bu çocuklar buranın
geleceğidir. Dostlarım,
kardeşlerim, dünyamızın
barışa, esenliğe, kardeşliğe hiç olmadığı kadar ihti-

lan elemelerden sonra ilk
üçe kalan takımlar yarışarak İslami bilgilerini jüri
önünde paylaştı. Bu yaz
ülke çapında gerçekleşen
Kuran kurslarında 700 çocuğun yer aldığı belirtildi.
Tırgovişte, Blagoevgrad
ve Şumen’den üçer kişilik
üç ekip beş etapta yarıştı.
Yarışmanın jüri üyeleri
başta jüri başkanı eski
başmüftülerden şuan Ustina Müslüman Okulu’nun
Müdürü Selim Mehmet,
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Görevlisi
Selime Hasanova, Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, Şumnu
Nüvvap Okulu Müdürü
Şerif Hüsnü ve Ruse İlahiyat Lisesi Müdürü Süleyman İsmail idi.
Yarışmaya katılanlar
arasında Bulgar ist an
Başmüftüsü Dr. Mustafa
Hacı, Türkiye Cumhuri-

yapıyor. Tüm katılımcılara
başarılar diliyorum” dedi.
Bulgaristan Bağmüftüsü
Dr. Mustafa Hacı, konuşmasında, “Bugün öyle bir
yarışmadayız ki, yenen
var yenilen yok. Çünkü
Kuran kurslarına iştirak
eden ve eğitim görenler
yenilmez. Onlar kendi
dinlerini ve aynı zamanda da örf ve adetlerini
yaz boyunca öğrendiklerini sergilemeye geldiler.
Bu sebepten dolayı ben
tüm öğrencilere ve Kuran
kursları öğretmenlerine
çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu yavrularımız yaz boyunca oyun
oynamak yerine Allah ve
Peygamber sevgisinden
dolayı, Kuran sevgisinden dolayı Kuran kurslarına katılmayı tercih ettiler.
Biz bugün burada kişilik
yarışı değil, dini bilgilerimizi göstermek adına

yeti Filibe Başkonsolosu
Alper Aktaş, Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler
Ataşesi Metin Akbaş, Sofya Büyükelçiliği Din İşleri
Müşaviri Ulvi Ata, ülke
çapından bölge müftüleri,
tüm ülkeden Kuran kursu
öğrencileri yer aldı.
Bulgaristan Başmüftülüğü ve Filibe Bölge Müftülüğü tarafından organize
edilen yarışma programı,
Bulgaristan ve Avrupa
Birliği marşlarından sonra Ustina imamı Mustafa Pehlivan’ın Kur’an-ı
Kerim’den okuduğu ayetler ile başladı.
Organizatörler adına
selamlama konuşmasını

buradayız. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize” diye
belirtti.
Sofya Büyükelçiliği Din
İşleri Müşaviri Ulvi Ata,
yapmış olduğu konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün burada hepimiz
güzel bir gün yaşadık. Biliyorsunuz Kur’an-ı Kerim’i
okumak sevap, dinlemek
sevap, anlamak sevap,
yaşamak sevap. Bugün
çocuklar okudu, bizler
dinledik, jüri değerlendirdi. Hepimiz, bizi yaratan
yüce Allah’ın sevdiği bir
işi yaptık. Çocuklar o kadar başarılıydı ki, bugün
herhalde en zor iş jürinin işiydi. Biz hakikaten

yacı var. İslam dini dünyaya insanları mutlu etmek
için, iki cihan saadeti için
gönderildi. Bugün dünyamızda yaşanan şeyler insanlarımızı mutlu etmiyor,
üzüyor. Analar ağlıyor, bebekler ağlıyor, bebekler
denizi geçemeyip ölüyor,
kıyılara vuruyor. Bunları
hep beraber ibret sahnesi
olarak görüyoruz. Kuran
insanlığa barışı, kardeşliği, hoşgörüyü, paylaşmayı, adaleti, sevgiyi getirmişti oysa. Eğer bugün
burada bu çocuklarımızın
her biri bir tutam sevgi
götürebilirse Bulgaristan
caddelerine, sokaklarına,
evlerine, bizim kazancımız bu olacak. Bu duygu
ve düşüncelerimle bu organizasyonu düzenleyen
Başmüftülüğe, Kuran kursundaki öğrencilere, bu
çocukların annelerine ve
babalarına huzurlarınızda
teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum”.
Türkiye Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş selamlama konuşmasında,
“Bugün burada bu yarışmada Başmüftümüzün
dediği gibi kaybeden yoktur. Hepimiz kazandık. Bu
güzel şölene katıldığımız
için çocuklar ile beraber
bizler de kazandık. Ben
bütün kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum,
çünkü çok büyük fedakarlıkta bulundular. Benim
nazarımda yarışmaya katılan hepsi birincidir, hepsi
gönlümüzdedir, hepsi baş
tacımızdır. Yarışmanın
düzenlenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum. Başta Başmüftümüz olmak üzere tüm
organizatörlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.
IX. Milli Temel İslami
Bilgi Yarışması’nın birinciliğini Blagoevgrad ekibi
elde ederken, ikinci yeri
Tırgovişte ve üçüncü yeri
de Şumen ekibi kazandı.
Yarışmaya katılan herkese hediyeler sunuldu.

Sebahat NECİB

Başkan Hasan Azis’ten

Başarılı Bir Dönem Daha

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
düzenlediği basın toplantısında, son 4 yılda
gerçekleştirdiği projelerin
faaliyetleri hakkında bilgi
verdi.
Hasan Azis, Belediye
Başkanı olarak, şüphesiz şehrin gelişmesi için
büyük rol oynadı. 2003
yılında bu makama gelmesinden bu yana belediyenin gerçekleştirdiği
birçok girişimleriyle ülkede, Balkanlar’da ve hatta
Avrupa’da eşsiz benzersiz dev altyapı projeleriyle şehir modern Avrupa
çehresine
büründü.
Kırcaali’nin
yapısını
tamamen
değiştiren
Müh. Hasan
Azis’in döneminde realize
edilen mo dern atık su
arıtma tesisinin hizmete
girmesiyle
Arda nehrinin suları artık
daha temiz ve berrak akıyor. Atık su arıtma tesisi
Kırcaali’nin doğu kısmında Studen Kladenets (Soğuk Pınar) Barajının sol
kıyısında Kurşun ve Çinko
Fabrikası yakınında bulunuyor. Tesis, Belediyeye
ait bir arazide 126,035
dekarlık alan üzerine kuruldu. Kırcaali Belediyesi
tarafından Kırcaali Su ve
Kanalizasyon Şirketi ile
ortaklık içerisinde gerçekleştirilen tam adı “Kırcaali
Entegre Su Projesi: Atık
su Arıtma Tesisi ve Ana
Kolektör Kurulması, Su
Temini ve Kanalizasyon
Şebekesinin Genişletilmesi ve Yeniden Yapılandırılması” projesinin
toplam tutarı 70 milyon
levadır.
Kırcaali’de gerçekleştirilen başka bir büyük proje
ise Kuzey Arpezos Parkın
üçüncü aşaması oldu.
Bölgesel Kalkınma Programı kapsamında finanse
edilen projenin tutarı 5
milyon leva. Yeni kurulan park 50 dekarlık alanı
kapsamaktadır. Bu alana
parkın temel spor tesisleri
kuruldu. Müh. Azis, “Projenin üçüncü aşamasının
gerçekleştirilmesiyle Kuzey Arpezos Parkının
toplam alanı 130 dekarın
üzerine çıktı ve ülkenin en
büyük modern parkı oldu.
Sosyal ve altyapı tesisleri kurulması yönünde her
zaman sürdürülebilir poli-

tika yürüttük” diye belirtti.
Kuzey Arpezos Parkı projesi, Kırcaali Belediyesinin
hazırladığı dev projesinin
9 milyon leva değerindeki
dördüncü aşamasının da
hazırlıkları başladığının
altını çizdi.
Hasan Azis, Türk Teklas
Holdingin Kırcaali’de en
büyük yatırım yapan şirket haline geldiğini belirtti. Dünyaca ünlü yaklaşık
40 otomobil markasına
kauçuk parçaları üreten
şirkette yaklaşık 1600 kişi
çalışıyor. Teklas şirketinin
üçüncü fabrikasının açılışı
da önümüzdeki günlerde

bekleniyor.
Faaliyete geçen diğer
projelerden biri “Perperikon: Tanrılar ve İnsanların Yurdu” projesidir.
Müh. Azis, Perperikon
Kalesi’nin yılda 120 bin
kişi tarafından ziyaret
edildiğini belirtti.
Kırcaali Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği “Her Çocuğa Ev” adındaki en
büyük sosyal proje kapsamında kurulan 3 aile
tipi modern yerleştirme
merkezi kuruldu. Azis,
inşa edilen yerleştirme
merkezlerinde 12’şer engelli çocuğun ve Koruma
Evi’ne de 8 engelli gencin
yerleştirildiğini açıkladı.
Hasan Azis Kırcaalililer
için önemli olan projelerinden biri de “Drujba”
stadyumunun uzun zamandır beklenilen tamiratına ilişkin proje olduğunu
belirtti. Tutarı 1,7 milyon
levaya ulaşan projenin ilk
aşaması için kaynakların
sağlandığını, Kırcaali Belediyesinin projeye katkı
payının 600 bin leva olduğunu açıkladı. Kalan
diğer kaynaklar Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Diğer
spor tesislerinden biri de
Arpezos Kompleksi’ndeki
kapalı su havuzunun tamiratı projesiydi. Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen toplam
tutarı 4,6 milyon leva olan
proje kapsamında Kırcaali
ve ilçedeki büyük köyler-

de bulunan spor tesisleri
onarılıp, yeni spor tesisleri kurulacak. Kapalı su
havuzunun tamiri için 1,8
milyon leva yatırım yapılıyor.
Hayat bulan birçok projeden başka, Belediye
Başkanı Azis bu yıl mart
ayında meydana gelen
heyelanlardan kötü etkilenen Sipey (Durhanlar)
köyünden beş aileye ve 5
başka ayrı kişiye toplam
miktarı 16 500 levaya
ulaşan bir kereye mahsus
olarak mali destek verdiklerini açıkladı. Azis, bu
maddi desteğin miktarı,
Kırcaali Belediyesi Komisyonunun sellerden hasar
gören bölgelerin denetimi
sonrasından
belirlendiğini
ve en çok hasar gören ailelere verildiğini
belir tti. Başkan, Kırcaali
Belediyesi, bu
yıl mart aylarında yağan
yoğun yağışlar nedeniyle
Entçets köyünde meydana gelen heyelanda evleri hasar gören bir aileye
prefabrik ev sağladığını
açıkladı.
Başkan Azis, Kırcaali’nin
Vişegrad (Hisarüstü) köyü
çevresinde Katı Atık Depolama Tesisi projesi de
önemli projelerden biri
olduğunun altını çizdi.
Ancak, belediye başkanı
projenin tamamlanması için 30 milyon levalık
kaynak gerektiğini ve
durdurulmasının Kırcaali
Belediyesi’nden kaynaklanmadığını vurguladı.
Belediye Başkanı Azis,
Kırcaalililer için önemli
olan bir diğer projelerinden biri olan şehir içi doğalgaz hat çalışmalarının
devam ettiğini belirtti. Bu
yatırımın Kırcaali’nin modern Avrupa kentine dönüşmesi için büyük katkısı olduğunu söyledi.
Bilindiği üzere Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Bulgaristan
belediyelerinin bilgi portalı kmeta.bg tarafından
organize edilen ”Yılın Belediye Başkanı” yarışmasının birinci aşamasında
“Gelecek Nesillere Doğa”
kategorisinde birinciliği
elde etmişti. Gerçekleştirmiş olduğu projelere
bakıldığında bu ödüle
hakkıyla layık görüldüğü
açıkça ortada.
Sebahat NECİB
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Ulusal Gelirler Kurumu, hizmet kapsamını genişletiyor
Ulusal Gelirler Kurumu (NAP) müşterilerine
kolaylık sağlayan kişisel kimlik kodu (PİK) ile
erişim olan hizmetlerin
kapsamını genişletti. İlk
önce PİK ile gelir beyan
formları verilebilirdi, vergi borcu yoklanabilirdi ve
belge sunulup alınabilirdi. Bu bağlamda PİK sayesinde sunulan imkanlar genişlemeye devam
ediyor.
NAP Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş’ın
verdiği bilgilere göre Mayıs ayının başından beri
müşteriler artık kurumun
sitesinden 200’den fazla belediyeye olan yerel
vergi ve harçlara ilişkin
borçlarını yoklama imkanına sahip.
Temmuz ayının başında Ulusal Sigorta
Enstitüsü (NOİ) ve NAP
arasında elektronik idari
hizmetlere erişim sağlanmasında etkileşim
yapılması üzere sözleşme imzalandı. Şimdilik
emekli olunurken sigorta prim günleri ve gelirin
yoklanması mümkün, fakat NAP’tan alınan PİK

ile yararlanılan NOİ’nin
elektronik hizmetlerinin
listesinin genişletilmesi
bekleniyor.
PİK müşterilerine sunduğu imkanlar arasında
vergi borcuna ilişkin ma-

tirenler tarafından verilen 5 nolu beyan formu,
kendi kendini sigorta ettiren kişilerin kayıt edilirken verdikleri beyan formu verilebileceği gibi iş
sözleşmesi imzalandığı,

dernleştirilen platform
doğrudan firma ve vatandaşların vergi borçlarına ilişkin malumatlarla
bağlantılı ve birkaç tıklama ile internet üzerinden devlete olan bütün

lumat üzerinden otomatik olarak ödenmemiş
vergi tutarlarını ödeyebilmeleridir. Bununla
birlikte işsizlerden ve
başka sebeple sağlık
sigortası olmayanlardan
ve sağlık sigorta haklarının geri kazanılmasında
zorunlu olarak istenilen
7 nolu sigorta beyan
formu, sadece devlet
zorunlu sigortası kapsamında Emekli Fonu’nda
kendi kendini sigorta et-

değiştirildiği veya feshedildiği zaman bildirimler
de sunulabilir.
Ulusal
Gelirler
Kurumu’nun müşterilerinin ikamet ettikleri yer
fark etmeksizin PİK’in
NAP’in tüm ülkedeki her
bir ofisinden alınabileceğinin altı çizilmelidir.
Ağustos ayından beri
internet üzerinden vergi
ve sigorta primi ödenmesine ilişkin yepyeni
bir sistem devrede. Mo-

borçların ödenmesine
imkan veriyor. Müşterilerin kimliklerinin doğrulanması ücretsiz verilen
PİK veya elektronik imza
ile oluyor.
Yeni sistem oldukça
hazineye yapılan ödemeleri basitleştiriyor ve
hata yapılması riskini ortadan kaldırıyor. Sistem
NAP’ın sitesine özel olarak kayıt edilmeyi gerektirmiyor, sadece Epay
sitesine kayıt edilmeyi

Kırcaali’de toplu sünnet merasimi
1. sayfadan devam

ağrı acısız ve kanamasız
sünnet yöntemi hakkında
bilgi verdi, gerekli tavsiyelerde bulundu, almaları
gereken ilaçlardan bahsetti.
Törenin sonunda Beyhan Mehmet, sünnet merasiminin başarıyla sonuçlanması için dua etti,
erkekliğe ilk adımını atan
miniklere ise hayatlarında
sağlık ve başarılar diledi.
Ardından sünnete geçildi.
Organizasyonla ilgili
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet gazetemize şunları söyledi: “Kırcaali Bölge Müftülüğü geleneksel
hale getirdiği sünnetin bu
sene de organizasyonunu
sağlıyor. Şu an 113 çocuk
listemizde kayıtlı, öğle
saatlerine göre öngördüğümüz rakamla sünneti
gerçekleştirmiş olacağız.
Bu hizmetin gerçekleşmesini İstanbul Hüdayi Vakfı
sağlıyor. Türkiye’nin hayır
kurumlarından biri olan
Hüdayi Vakfı şu aşamada yaklaşık 60 ülkede
hayır hizmetlerinde bulunuyor. Susuzlukla boğuşan Afrika’da su kuyuları
açmak suretiyle, onun
haricinde eğitime ihtiyacı
olan ülkelerde eğitim mü-

gerektiriyor. Ayrı bir sistem ödeme emir belgelerinin elle doldurulmasını, onların basılmasını
ve banka kurumlarında
kullanılmasına imkan
veriyor. Bu sistem ödeme yapan kişiden başka bir kişinin vergi borcunun ödendiği zaman
da kullanılabilir.
Gelirler Kurumu’ndan,
müşteriler yeni sistemi
kullanırken vergi borçlarını ödeme zamanlarına
dikkat etmeleri tavsiye
ediliyor. Çünkü ödeme
emri yapıldıktan sonra
NAP’taki hesaplarına
yatıncaya kadar genel-

de en az 24 saat zaman
gerekiyor.
Elektronik yolla vergi
ve sigorta beyan formlarının verilmesine ve
ödenmiş vergi ve sigorta primlerinin miktarlarının yoklanmasına imkan veren ücretsiz PİK,
Ulusal Gelir Kurumu’na
“Kayıtlı Ekonomi 2014”
ulusal yarışmada “Kayıt Dışı Ekonominin
Sınırlandırılması ve İş
Ortamının İyileştirilmesine Yol Açan Yasal
Düzenleme Veya İdari
Uygulama” kategorisinde birincilik ödülünü
kazandırdı.

Bal-Türk'ten Bir Öğrenci
Projesi Daha

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bu
yaz üçüncü projesini icra ediyor. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Bulgaristan
Başmüftülüğü’nün yaz Kuran Kursu öğrencileri ağırlandı.
Bulgaristan’da 21 bölgede yaz Kuran kurslarında
başarılı olan üçer öğrenci ve kurs hocalarından oluşan 80 kişilik kafile İzmit’e geldi. İlk gün Kocaeli gezisi icra edilirken, İstanbul ve Bursa’yı da gezen kafile
11 Eylül’de Edirne’ye uğrayıp Bulgaristan’a döndü.
Proje hakkında bilgi veren Bal-Türk Genel Başkanı
Dr. Bayram Çolakoğlu “Bu yıl ikinci defa icra ettiğimiz
bu projemizin amacı, küçük yaş grubundaki öğrencileri teşvik etmek. Bulgaristan’ın 21 ayrı bölgesindeki
Kuran Kurslarındaki en başarılı üçer kişiyi misafir
ediyoruz. Yaz aylarını dinini ve Kur’an’ı öğrenerek
geçiren bu minik öğrencilerimize küçük bir ödüldür”
dedi.

Ardino Belediyesi, yeni
bir sosyal proje kazandı

esseseleri inşa etmek suretiyle ve başka hizmetler
gerçekleştirerek, veren
el ile alan el arasında bir
köprü olmaya çalışıyor.
Aynı husus bizim müftülüğümüz için de geçerli.
Veren eli, alan elle buluşturmaya devam ediyoruz.
Hayırların gerçekleşmesini Allah’ın izniyle sağlamaya çalışıyoruz. Allah’a
sonsuz şükürler olsun
ki, toplumumuz sünnet
konusunda çok duyarlı.
Sünnet tabii ki, terminoloji olarak bir taraftan
erkek yavrularımızın belli
bir yaşta özellikle üç ya-

şında olmaları daha da
sağlıklıdır. Sünnet zaten
Peygamber Efendimizin
(SAV) yaşamıdır. Sünnet, daha şümullü olarak, dini bir terminoloji
olarak fiili, takriri ve kavli
sünnet olarak geçiyor.
Kavli, Peygamber Efendimizin (SAV) sözleridir.
Fiili, onun eylemleri, yaptıkları, aksiyonları. Takriri
de yaşadığı dönem, asrı
saadet dönemindeki sahabe efendilerimiz, Peygamber Efendimizi (SAV)
gören ve inananların, bir
şey söylemesi neticesinde Efendimizin de sükut

etmesi neticesinde o olayı kabul ettiğini gösteren
bir alamet olduğunu biz
biliyoruz. Dolayısıyla sünnet, çocuklarımızı sünnet
ettirmek suretiyle nebevi
bir hayata açıldığımızı,
Peygamber’in yolundan
yürümeye hazır olduğumuzu biz bir manada
ifade ediyoruz. Onun
yaşamı, onun ilkeleriyle
hayatımızı düzenleyeceğimize dair bir manada
söz veriyoruz. Bugün
dinlerde farklı olaylar var.
Bazı dinlerde vaftiz var
vs. bizde ise bir manada
dini şiarı konumuna sün-

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel
Programı’nın Yönetim Organı tarafından sıradaki
projenin finanse edilmesinin onaylandığını bildirdi.
Söz konusu projenin tam adı “Yaşlı ve Engelli
Kimselerin Bağımsızlığı ve Sosyal Entegrasyonuna Erişilmesi İçin Ardino İlçesinde Temel Sosyal
ve Sağlık Hizmetlerine Erişimin İyileştirilmesi”.
Proje, 65 yaş üstü kişilere ve her çeşit engellilere entegre sosyal ve sağlık hizmetleri sunulmasından ibarettir. Proje 90 tüketiciyi kapsayacak.
Onlara 30 ev işleri yardımcı ve 30 özel asistan
tarafından hizmet verilecek. Bir ev işleri yardımcısının iki tüketiciye hizmet etmesi öngörülüyor.
Projenin maliyeti 467 619,48 leva.
net olayı gelmiş. Bütün
Peygamberler sünnetli
doğmuşlardır ve bilhassa
Hz. İbrahim Aleyhisselam
dönemi sonrasında daha
büyük bir hassasiyet olduğu söyleniyor. Bundan
dolayı da Müslümanlar
dışında bir de bugün Yahudilerin çocuklarını sünnet yaptırdığını biliyoruz.
Son derece sağlıklı olduğunu, yani bunun bir

sağlık boyutu var. Ama
bir manada da ifade ettiğimiz gibi dinimizin ilkeleri arasında. Dinimiz
zaten insan için faydalı
olan şeyleri tavsiye ettiğini, onun zararına olan
şeyleri de yasakladığını
biliyoruz”.
Bölge Müftülüğü tarafından sünnet edilen çocuklara birer tesbih ve takke
hediye edildi.

23 Eylül 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 5

Güney Bulgaristan Türk Şair ve Yazarlar Buluşması
Resmiye MÜMÜN

Çernooçene (Yenipazar) İlçesinde Güney
Bulgaristan Türk Şair ve
Yazarlar Buluşması gerçekleşti.
Çernooçene Belediyesinin ev sahipliğinde
Kableşkovo (Şabanlar)
köyündeki Hanay Balık
Restoran’ında düzenlenen gecede bir araya
gelen yaklaşık 30 şair,
yazar, ressam, bölgeden
Türkçe öğretmenleri ve
okul müdürleri birbirleriyle tanışma ve kaynaşma
fırsatı buldular. Gecede
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği çatısı altındaki
Recep Küpçü Edebiyat
Kulübü üyeleri olan Kırcaali, Krumovgrad (Koşukavak), Momçilgrad
(Mestanlı), Çernooçene,
Haskovo (Hasköy), Stambolovo ve Mineralni Bani
ilçelerinin temsilcileri yer
aldı.
Geceyi Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman ve Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer şereflendirdiler,
Şair Durhan Hasan Hatipoğlu buluşmanın onur
konuğuydu. Dostane bir
ortamda geçen etkinlikte
bol bol şiir okundu, türkü
söylendi, fıkra ve hikayeler anlatıldı.
Çernooçene İlçesinde
Belediyenin ayakta tut-

maya çalıştığı Türkçe
eğitimini yürüten kişiler
arasında Türkçe öğretmenleri Hüseyin Ahmet,
Vijdan Süleyman, Bulgaristan Milli Radyosu’nun
edebiyat yarışmasında
“Dao” isimli öyküsüyle
ödül kazanan Elif Mehmet, Gabrovo (Gabra)
köyü Hristo Botev İlköğretim Okulu Müdürü
Nedret Mehmet, Lyaskovo (Fındıcak) İlköğretim Okulu Müdürü Seid
Ramadan, Eski Jitnitsa
(Hambarcılar) Yodan

Jovkov İlköğretim Okulu
Müdürü ve şair Hüseyin
Mümün, Belene mağdur-

tüm kulüp üyelerine ve
her zaman bize katılan
Krumovgrad şair ve ya-

Türk Dili ve Edebiyatı
mezunuyum, edebiyatı
seven kişiyim. Daha ge-

larından köy hekimi Hidayet Osman ve Belediye
Eğitim, Spor ve Kültür
Şube Müdürü Fatmegül
Mehmet de gecede hazır
bulundular.
Etkinliği yöneten yerli
genç şair İsmet İsmail, tüm katılımcıları selamlayarak, onlar adına
ev sahipliğinden dolayı
Belediye Başkanı Aydın
Osman'a ve organizasyon için Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü Başkanı Durhan Ali’ye teşekkür etti. Üç şiirini okuyan
İsmet İsmail, 11 Eylül’de
doğum günü olan Bulga-

zarlara teşekkür ederim.
Ayrıca şimdiye kadar bu
buluşmalarımızda bize ev
sahipliği yapan Momçilgrad, Mineralni Bani, Krumovgrad, Stambolovo
ve Çernooçene Belediye
Başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Burada
özellikle Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmet’e
teşekkür etmek isterim.
Çünkü onlar bize destekte bulunmasalardı bu
gecelerimiz olmayacaktı. Ben Belediye Başkanı
Aydın Osman’a teşekkür
ederken, nice nice baş-

ristan Türklerinin meşalesi Nuri Turgut Adalı’yı
rahmetle anarak, “Onun
gibi meşalelerimize her
zaman ihtiyacımız var”
dedi.
Ardından Durhan Ali,
“Ben lisede gençlik yıllarımı burada geçirdim,
edebiyata ilk adımlarımı
burada attım. Tek sözle
ben burasının havasını
solumuş, ekmeğini yemiş biri olarak Çernooçene ile gurur duyuyorum.
Bunu her zaman belirtmişimdir. Bu geceye katılan

kanlık yılları diliyorum”
dedi.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, “Hoş geldiniz,
şeref verdiniz! İlk önce
hem belediyenin tüm
yöneticileri adına, hem
de kendi adıma sizi ağırlamaktan memnuniyet
duyduğumu ifade etmek
istiyorum. Böyle bir zamanda ilham bulmak gün
geçtikçe daha da zor oluyor. İlçemizde eski edebiyat kitaplarında yer verilen nice şairlerimiz vardır. Ben hem Bulgar, hem

çen asrın 70’li yıllarında
okullarda Türkçe okumuş
biriyim. Tevfik Fikret’in,
Nazım Hikmet’in, bir
sürü diğer şairlerimizin,
hatta Vaptsarov’un şiirlerini Türkçe okumuş,
söylemiş biriyim. Zaten
Nazım’ın bilmediğimiz
şiiri hemen hemen yoktur. Bu akşamki buluşmamız son demeyelim,
Çernooçene’de ilk olsun.
Böyle devam edelim.
Belediye Başkanların
yaklaşımlarına gelince
hiç şüpheniz olmasın ki
Kırcaali ilinde Türkleri temsil eden belediye
başkanları olarak hiçbir
zaman bu tür etkinliklere ister bu kulübün, ister
diğer kültürel girişimlere
hayır diyeceğimiz bir durum yoktur. Hatta bizim
belediyemizin kendine
özel yaptırımları vardır.
Türkçe eğitimi esasında
ne gibi dertler görmüşüz.
Hatta bu gece aramızda
üç tane okul müdürü görüyorum. Kimi zaman
belediye başkanının onlardan talepleri olmuştur
ki, Türkçe ders saatlerin
azaltılması, günlük ders
programında nerede yer
alması konusunda yorum
yapmış, hatta tepki göstermişizdir. Ülkede belki
nadir ilçelerden biri olarak Çernooçene İlçesinde Türkçe 1’den 8.sınıfa
kadar okutuluyor. İnşaallah, böyle devam eder.
Tabii ki, bunu sağlamak
kolay değil. Belediye
olarak elimizden gelen
işleri yapmaya çalışıyoruz. Size ilk önce sağlık
ve bu ilhamı hiç kaybetmemenizi dilerim. Genç
nesilden olanlara da bir
tavsiyem olacak. Kalemlerinin ucu sivri olsun,
hatta yalnız edebi dertlere değil de, kimi toplumsal, güncel dertlere de-

ğinsinler ki, bizler genel
yöneticilerin temsilcileri
olarak, onların sayesinde
kimi göremediğimiz işleri
görebilelim, yapamadığımız veya yapabilip de göremediğimiz dertleri dile
getirsinler ki, top ayağı
olsun. Topluma faydası olmayan bir etkinlikte
veya kulüpten, veya bir
yönetimden kimseye
yarar gelmez. İlk önce
toplumdur. O topluma da
her şey hizmetten geçer.
Biz öyle biliyoruz. Felsefemiz de zaten yıllardır böyledir. Bizim önde
gelen aydınlarımızın hakikaten ayakta olması,
dertleri dile getirmeleri
toplum için, herkes için
iyi bir şeydir. Tekrar ilçemize hoş geldiniz, şeref
verdiniz. Her zaman her
konuda kapılarımız size
açıktır. Saygı ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu. Belediye Başkanı,
Nazım Hikmet’in “Kerem
Gibi” şiiriyle katılımcıları
selamladı.
Daha sonra şairlerden
Durhan Ali, Hilmi Karagöz, Hüseyin Mümün,
Mustafa Ömer, Nefize
Habib, Şef ika Ref ik,
Bayram Kuşku, Ahmet
Mehmet, Resmiye Mümün, Haşim Semerci
birer şiirini seslendirdiler. Dr. Nevin Sadıkova
Bulgarca bir şiirini, Habibe Ahmedova, “İçimizdeki Bayramlar” denemesini okudu. Habibe
Hanım ayrıca Haşim
Semerci’nin “Ressamın
Fırçası” şiiriyle Kamber
Kamber’i selamladı. Saz
ve söz ustası Ali Emin
Türkiye’de PKK’nın terör
eylemlerinde şehit olanları rahmetle ve saygıyla
andığını belirterek, gecede seslendirdiği türküleriyle renk kattı. Onlardan
başka Krumovgradlı yazarlar İsmail Yakubov ve
Kadir Osman da geceye
katıldılar.
1960 yılında Kırcaali’de
kurdukları edebiyat derneğinin ilk şiir gecesini
Çernooçene’de düzenledikleri paylaşan usta kalem Durhan Hasan Hatipoğu, Belediye Başkanı
Aydın Osman’ı ilçede
Türkçe eğitimine verdiği
destekten dolayı tebrik
etti. Hatipoğlu, “Geçen
gün HÖH lideri Lütfi
Mestan ile de konuştuk.
1.Cihan Harbi’nde Bulgaristan toprakları için
canını feda etmiş bizim
milli gururumuz 18 bin
küsur Türk var. Bunların
hemen hemen hiç birinin isimlerini, abidelerini
göremiyoruz. Benim dedem de o kurbanlardan

biri, kahramanca ölmüş.
İki dedem de savaşta
yer almış, biri esir düşmüş, biri canını vermiş.
Ama isimleri yok. Şimdi
bizim bütün savaşımız
vatan için şehit olmuş bu
insanların abidelerini yenilemek, yapmaktır. Ben
çok seviniyorum ki, Lütfi
Bey bu işe çok merakla
sarıldı, çok sevindi. İyi
bir şey yapacağız galiba”
diye açıkladı. Totaliter rejimin aydınlara uyguladığı
baskıların unutulmaması
gerektiğinin altını çizen
şair, “Biz bunları unutursak, aydınlığın hakkını
vermemiş oluruz” dedi.
Katılımcıları “Nöktürnü”
şiiriyle selamladı.
Çernooçene’nin yakında kasaba olmasını dileyen Kırcaalili avukat ve
yazar Mustafa Bayramali,
her şiir gecesinde olduğu
gibi anlattığı komik olaylarla geceye neşe kattı.
İzmir’de çıkan Birlik
Dergisi'nin Bulgaristan
Temsilcisi Osman Akın,
Recep Küpçü Edebiyat
Kulübü’nün yönetimini
başarılı faaliyetlerden
dolayı tebrik etti.
Momçilgradlı ünlü ressam Kamber Kamber ve
Stambolovo Belediyesi
Eğitim Şubesi Başkanı
ressam Ürküş Molla da
tüm katılımcıları selamladılar.
Gecenin sonunda Durhan Ali, 1992 yılında kurulan Arda Türk Edebiyat
Derneği’nin faaliyetine
birkaç yıl içinde son verildikten sonra, 15 Ağustos 2008 yılında Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneği
çatısı altında Recep Küpçü Edebiyat Kulübü’nü
kurarak, eski edebiyat
derneğini dirilttiklerini
belirtti. Kulübe ismi verilen ünlü şairimiz Recep
Küpçü gençlik yıllarının
bir bölümünü Kırcaali’de
geçirdiğine dikkat çekti.
İlk başından beri 8-9 yıldır kulübün başkanlığını
yaptığını ifade eden şair
ve yazar, yeni bir yönetim kurulu seçilmesini
teklif etti. Şimdiye kadar
kulübün 38 etkinliğe imza
attığını ve yeni yönetimin
de aynı şekilde kulüp faaliyetini devam ettirmesini
diledi.
Şiir gecesinde oybirliğiyle Durhan Ali tekrar
Recep Küpçü Edebiyat
Kulübü Başkanı seçilirken, Haşim Semerci,
Şefika Refik, İsmail Yakubov ve Bayram Kuşku
Başkan Yardımcıları seçildiler.
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Türkçe Bulgaristan’da yabancı dil mi?
Bu yıl Sofya’da Parlamento seçim propagandalarının tercüman aracılığıyla bile yabancı dilde
yürütülmemesini kabul
etti. Bu yeni bir mesele
değil, neredeyse çeyrek
asırdan beri var olan bir
mesele ve her zaman aynı
şekilde Bulgar Dili’nin
tekliği lehine çözüldü. Ve
Bulgaristan’da Bulgarca
konuşmayan oy kullanma
hakkında sahip yeterince
yabancılar olsa da “yabancı dil” veya “başka dil”
denilince her zaman çoğu
Türkçe anlaşılıyor. Sıradaki Türkçe yasağı GERB,
Bulgaristan İçin Koalisyon ve Ataka partisinin
milletvekillerinden oluşan
büyük çoğunluk tarafından desteklendi. Yeter
çoğunluk sağlayamadığı
için oturumları sürekli iptal
edilen şimdiki çalışmayan
Parlamento göz önünde
bulundurulursa, bu şaşırtıcı bir çoğunluktur. Yeni
yasa tasarılarının kabul
edilmesi ise Meclis’te oy
ticareti yapıldığına dair
şüphelerin oluşmasına
yol açıyor. Türkçe, Bulgaristan vatandaşlarının
yüzde 10’unun anadilidir.
1989 yılından sonra
partilerin gerçekten ilke
edindikleri değerlere göre
birbirlerinden ayrıldıkları
ilk yılları istisna tutarsak,
sonuç her zaman aynı
olmuştur-Mecliste büyük
çoğunluk Türkçe yasağını destekleyerek, siyasi düzeyde etnik ayrım
yapıldığını sergilemiştir.
Avrupa Birliği’nin çeşit-

Hükümet, Dünya Bankası
ile anlaşma memorandumu
imzaladı
Avrupa Fonları ve Ekonomi Politikasından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev ve Dünya
Bankası’nın Avrupa ve Merkez Asya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Siril Müller, 2014-2020 dönemi için anlaşma, ortaklık ve Avrupa yapısal ve yatırım fonlarının
benimsenmesinde destek için bir memorandum imzaladı.
Avrupa Fonları ve Ekonomi Politikasından sorumlu
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev imzalamadan
sonra şunları söyledi: “Dünya Bankası, sadece danışman değildir, bizim için stratejik bir ortaktır. Bu yepyeni
bir girişim değildir. Ocak 2011 yılında başlatıldı. O zaman üye ülke Bulgaristan Dünya Bankası’nın kuşkusuz
ekspertizini kullanma fırsatını ele geçirdi. Bu, bütün
sektörlerde reformların uzun vadeli planlanmasıdır.
Yeni işbirliği alanları arayacağımız yeni görüşmeler
yapılacak.

li yapılarının bu yasağın
kaldırılmasını tavsiye etmeleri rastgele değil-çoğu Avrupa ülkelerinde dil
yasaklarının daha ciddi bir
sosyal fenomen olan büyük grupların oluşturduğu
toplulukların dışlanmasıyla örtüştüğü yeterince bellidir. Fakat Türkçe yabancı
bir dil mi? Bu soru sık sık
skandal olarak kabul edilir, fakat bu soru Türkçenin bir ülkenin nüfusunun
yüzde 10’unun anadili olduğu için yerinde bir sorudur. Eğer Türkçe yabancı
dil ise, onu konuşanlar
yerli midir? Veya onlar da
yabancı mıdır? Eğer yabancılar ise, ne derecede
yabancılardır? Belli ki,
“yabancılık” kavramının
seçici uygulaması söz konusudur. Fakat bu kavram
örneğin vergi ödenmesinde seçici uygulanmıyor,
ne de uluslararası başarı
elde eden bir Türk asıllı

olduğunda buna vurgu
yapılıyor! Bir eşitsizliği
vurguladığından başka
anadili yasağının açıkça
seçim sürecinin dışında
Bulgaristan’da Türklerin
kendi kimliklerini belirleme hakkı üzerinde de
olumsuz etkisi var. Yine
de iletişimin temelinde
anlaşma yatıyor, gizemlilik değil.
Genelde anadilinde
konuşulmasının yasaklanması ve anlaşılmayan
şeylerin bile tercüme
edilmesinin yasaklanması temiz Bulgar patentidir.
Yasağın gerekçeleri en
çok komik olarak nitelendirilebilir, fakat verilen
siyasi mesaj öncelikle
tehlikeli olabilir. Buna dair
birçok örnek gördük. Mesela, ırkçı bir grup sözde
ülkenin İslamlaştırılmasına karşı olduğunu ileri
sürerek, Plovdiv (Filibe)

c amisine saldırarak,
camlarını kırdı. Bu şiddetin arkasındaki mantık
neyse, toplumsal yerlerde Türkçe konuşma
yasağı arasındaki mantıktan pek farklı değildir.
Bu mantığa göre camilere giden insanlar ve
sadece Türkçe konuşan
insanlar buralı değiller,
onlar yabancı insanlardır
ve biz onları burada istemiyoruz. Ve Parlamento
ne kadar tek dilli yaklaşımını diretmeye devam
ederse, o kadar şiddet ve
yabancı düşmanlığının
artacağı kesindir. Çünkü
saldırganlar siyasi düzeyde destekçilerinin var
olmasından güç alıyorlar.
Toplumsal yerlerde yabancı dil konuşma yasağı ile ilgili başka bir görüş
de mevcut. O da yasağın
ne bir etkisi, ne de bir anlamı yoktur.

Yeni cami törenle hizmete açıldı
Kirkovo ilçesi (Kızılağaç) Preseka (Çatak)
köyünde yeni inşa edilen cami resmi törenle
hizmete açıldı. Caminin
açılış törenine yurtiçi
ve yurtdışından çok
sayıda misafir katıldı.
Resmi konuklar arasında Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa
Hacı, Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet ve Müftü Vekili Erhan Recep, Krumovgrad (Koşukavak) Bölge
Müftüsü Nasuf Nasuf,
Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan
ve Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık
hazır bulundular. Törene ayrıca çok sayıda
siyasetçi, işadamı ve
ülkenin çeşitli bölge-
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Lise öğretmenlerinin
maaşları artacak

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov Ruse’de, “Öğretmenlerin maaşları ekim ayında yükseltilecek” diye bildirdi.
Maliye Bakanı Vladislav Goranov’un lise öğretmenleri
için 20 milyon levalık bir takviye bütçe sağlanmasını
söz verdiği açıklandı. KNSB’ye bağlı Bulgaristan Öğretmenler Birliği Başkanı Yanka Takeva’nın da yer aldığı
görüşmede bu konuda anlaşma yapıldığı belli oldu.
Dimitrov, “Vaat edilen kaynaklarla lise eğitimi sistemi
dahilinde çalışanların bu yılın son üç ayında zam getirilerek maaşları ödenecek” diye izah etti. Öğretmen
maaşlarına tam ne kadar zam yapılacağı henüz belli
olmadı.
KNSB Başkanı, “Bu 20 milyon leva eşit oranda taksim edilirse lise eğitimi dahilinde çalışanların maaşları
yüzde 7-8 oranında artabilir” dedi. Bir fikre göre olduğu
gibi bu kaynakların sadece öğretmen kadrolarına yönlendirilmesi durumunda işçi maaşları yaklaşık yüzde
10 oranında da artabilir.
Dimitrov, “Bu Eğitim Bakanlığı ve Bulgaristan Öğretmenler Birliği arasında önümüzdeki iki hafta içerisinde
anlaşma sağlanan mekanizmaya bağlı” diye ifade etti.

NATO Kuvvet Entegrasyon
Birimi (NFIU) kuruldu

Başkent Sofya’da Savunma Bakanlığı’nda NATO
Kuvvet Entegrasyon Birimi’nin (NATO Force Integration Unit) resmi açılış töreni düzenlendi. Birimin
kurulma kararı Galler’de Eylül 2014’de yapılan
NATO zirvesinde alınmıştı.
Askeri ittifak Rusya’nın Ukrayna’daki hareketlerine

lerinden Müslümanlar
katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti
ile başlayan program
Başmüftü’nün tüm konukları ve yerli Müslümanları caminin açılışı dolayısıyla tebrik

konuşmasıyla devam
etti. Dr. Hacı konuşmasında, camilerin
Müslümanların manevi
ve sosyal hayatındaki
önemi ile ilgili güncel
konuya değindi. Bursa
Büyükşehir Belediye

Başkan Vekili de yeni
camiden dolayı tebriklerini sundu.
Başmüftü tarafından
edilen dua sonrasında Preseka’da yapılan
yeni cami resmi olarak
ibadete açıldı.

karşı savunmayı güçlendirmek için Bulgaristan’ın
dışında bu strüktürler Letonya, Litvanya, Estonya,
Polonya ve Romanya’da da kurulacak. Her bir birimde 40 subay görev alacak. Sofya’daki Kuvvet
Entegrasyon Birimi’nde 20 Bulgar çalışacak.
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Bulgaristan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Neynski, "Ekonomi alanında
ikili ilişkilerin gelişmesi için elimden gelen her şeyi yaparım"
Bulgaristan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Nadejda
Neynski, "Ekonomi alanında ikili ilişkilerin gelişmesi için elimden gelen
her şeyi yaparım" dedi.
Bulgaristan'da faaliyet
gösteren Türk ve Bulgar
iş adamlarını birleştiren
Türk-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odasının (TBSTO)
ev sahipliğinde başkent
Sofya'da düzenlenen bir
çalışma yemeğine katılan
Neynski, Ankara'da yapacağı görevin önceliklerini
açıkladı.
Türkiye ve Bulgaristan
arasındaki ekonomik iliş-

kileri önünde bugüne kadar değerlendirilmemiş
büyük bir potansiyel gördüğünü belirten Neynski,
şunları kaydetti:
"Bu yeni görevimi profesyonel bir sınav olarak
görüyorum. Geçmişte

Bulgaristan'ın dışişleri
bakanı olarak komşu Türkiye ile karşılıklı temasları
en üst düzeye çıkartmaya
çalıştım. Eski mevkidaşım
İsmail Cem ile birlikte oldukça verimli bir işbirliği
yaptık. Ortak çıkarların

birleştiği konular kolayca
ön plana çıkarılabilir. Bu
toplantıyı ikili ilişkilerde
yeni bir başlangıç olarak
görüyorum. Ekonomi alanında ikili ilişkilerin gelişmesi için elimden gelen
her şeyi yaparım. AB üye-

si olan Bulgaristan, bir yatırım alanı olarak Türk iş
adamlarının önünde yeni
fırsatlar yaratabilir. Son
derece iyi olan Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerindeki yasal sorunları ortadan
kaldırmamız gerekiyor."

Ardino’nun (Eğridere)
Çubrika (Dallıca) köyünde geleneksel sağlık ve
bereket mevlidi ve şenlik
düzenlendi. Dini merasim

tandaş akın etti. Ayrıca
Türkiye, Avustralya ve
Belçika’ya göç etmiş hemşeriler de şenliğe misafir
oldular.

düzenlenen operasyonda
esrar, esrar bitkileri ve
eroin ele geçirildiği bildirildi. Krumovgrad’ın Çerniçevo (Dutlu) köyünde
bu yıl Emniyet İl Müdürlüğü görev alanı kapsamında en büyük miktarda
uyuşturucu olduğu tespit
edildi. İsminin ilk harfleri
B. İ. olan 60 yaşında biri-

nin kullandığı bir tarımsal
yapıda 3 kg kurutulmuş
esrar otu bulundu. Bahçeden 2,5 metre yüksekli-

ğinde 4 bitkiye el konuldu.
Evin ikinci katının terasında 4 saksıda 23 bitki yetiştirildiği ortaya çıktı.
Uyuşturucu testinde esrar bitkileri olduğu tespit
edildi. El konulan uyuşturucu Krumovgrad Polis
Karakolu’nda korunuyor.
Evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. Hak-

kında suç duyurusunda
bulunuldu. 60 yaşındaki adamın vücuda orta
derecede zarar verme
suçundan şartlı tahliye
edilen hapis cezası aldığı
belirtildi.
Kırcaali’de polis tarafından yapılan denetimde
isminin ilk harfleri O.D.
olan 20 yaşındaki bir gencin üzerinde test sonucu
eroin olduğu anlaşılan
beyaz toz halinde uyuşturucu madde bulundu.
Kırcaali Emniyet İlçe Polis Karakolu’nda tutuklu
bulunan genç hakkında
soruşturma başlatıldı.
Açıklanan olaylar bölgede uyuşturucu yayılmasına karşı mücadele için
alınan önlemlerin sonucudur. İki gün içinde narkotik
ele geçirilen üç vaka bulunuyor. 15 Eylül’de yeni
eğitim öğretim yılının
başlaması göz önünde
bulundurularak, uyuşturucu yaymaya karşı yapılan operasyonlar devam
edecek.

köy şenliği, Çubrika muhtarlığı, yerel Sveti Kliment
Ohridski Halk Toplum
Merkezi ve göçmenlerin
mali desteğiyle organize
edildi. Yağmurlu havaya rağmen şenliğe etraf
köylerden çok sayıda va-

Resmi konuklar arasında
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban, Meclis Başkanı
Sezgin Bayram hazır bulundular. Ayrıca Balkan
Rumeli Türkleri Konfede-

Amaç, bu gençlerin iş
bürolarına kaydını yaptır malarından başka,
gerçekten çalışma becerilerini ve meslekteki kalifiyelerini arttırmalarıdır.
Proje çalışmaları, işgücü
piyasasında kendini gerçekleştirmeyi başaramamış gençlerin eğitimden
istihdama geçiş sürecini
kolaylaştırılmaya yardımcı olacak.
Ekonomik olarak aktif
olmayan gençler projelere
hedef kitlesi olarak, ancak

istihdam edilmeden en az
4 ay önce istihdam olmamışsalar, eğitim sistemi
dışındaymışsalar, önceki
12 ay içerisinde İş Bürosuna kayıtlı değilmişseler
ve Momçilgrad Belediyesi tarafından son 12 ayda
işe alınmamışlarsa dahil
edilebilirler.

İrtibat telefonları:
0885317563 ve
0883490989
Avrupa Programları ve
Projeleri Daire Başkanlığı

rasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Olcay Özgün de
köy şenliğine katıldı.
Belediye Başkanı Resmi Murat, artık beşinci yıl
düzenlenen geleneksel
köy şenliği münasebetiyle Çubrika sakinlerini ve
konukları selamladı. Murat, “Hepimiz bir arada olduğumuz zaman bayram
odur. Belediye yönetimi
her zaman sizin dileklerinizi gerçekleştirmek için
çalışacak” dedi.
Çubrika muhtarı Ferdun
Ali, geleneksel mevlit ve
şenlik organizasyonunun
sponsorları Turan ve Nazmi Canbaz, Halil, Cemal,
Şenol, Mümün ve Cemal
Vatansever’e kalbi teşekkürlerini sundu.
Sveti Kliment Ohridski
Halk Toplum Merkezi çatısı altındaki Türk Halkoyunları ve Türküleri Grubu zengin müzik ve dans
gösterileri sergiledi.

Elis Ahmet, dünya güreş şampiyonasında
bronz madalya kazandı
Aslen Kirkovo’nun (Kızılağaç) Vırben köyünden olan Elis Ahmet,
Brezilya’da düzenlenen

gelmesi sonucu üçüncü
oldu.
Yarı final maçlarında
birinci karşılaşmada

Dünya Genç Kızlar Güreş Şampiyonası’nda
A z e r b ay c a n a d ı n a
bronz madalya kazandı. Yarı finalde Elis,
Japonyalı rakibi tarafından mağlubiyete
uğradı. Norveç’i temsil
eden yarışmacıya galip

Elis Ahmet Moğolistanlı rakibini 10:00 yendi,
ikinci karşılaşmada ise
İstanbul’da düzenlenen
Avrupa Genç Kızlar Güreş Şampiyonası’nda
f inalde mağlubiyete
uğradığı Almanyalı rakibini tuş ile yendi.

İşsiz gençlerin istihdam
edilmesine ilişkin proje
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, 29 yaşına
kadar işsiz gençlere istihdam sağlanmasına ilişkin
bir proje başvurusu yapacak. Proje önerisi İnsan
Kaynaklarının Gelişmesi
2014-2020 Operasyonel
Programın Aktif İnsanlar
Alt Programı kapsamında ne çalışan, ne okuyan
gençlere işgücü piyasasında kendilerini gerçekleştirme şansı verilmesi
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlandı.
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Çubrika’da köy şenliği

Polis, Çerniçevo köyünde büyük
miktarda uyuşturucu tespit etti
İçişleri Bakanlığı Kırcaali
Bölge Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamada Kırcaali ve Krumovgrad’da

Büyükelç i N eynsk i,
TBSTO üyelerini tek tek
dinledi ve kendisine verilen bilgileri Bulgaristan
Hükümeti üyelerine aktaracağını söyledi.

Brezilya’da kazandığı bronz madalya, Eliz
Ahmet’in Azerbaycan
adına kazandığı ikinci
büyük başarısı. Haziran
ayında Elis,
Avrupa ikincisi oldu.
Elis Ahmet,
Azerbaycan
adına güreş
antrenmanları yapıyor.
Bu yıl başından beri
Azerbayc an adına
yarışmaya
hak
kazandı. Elis,
eski Bulgaristan milli
güreş takımı yarışmacısı. Elis’in kız kardeşi Canan Ahmet,
Bulgaristan’ın milli serbest güreş takımında
yer alıyor.
Kırcaali Haber
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Antalya Tiyatrosundan Kırcaali’de Muhteşem Gösteri
Antalya Devlet Tiyatrosu 12
Eylül 2015 tarihinde Kırcaali
Tiyatro ve Müzik Merkezi sahnesinde “Şaşkın Koca George

çeviren tiyatronun reji asistanı
Gülşen Rasim.
“Şaşkın Koca George Dandin” oyunu, para ve duygularla

lem Karabay, kostüm tasarımı
Gülümser Erigül, ışık tasarımı
Halit Akgül, koreograf Cenk
Şahinalp, yönetmen yardımcısı

Dandin” oyununu sahneledi.
Seyirciler arasında Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murat
Muhaciroğlu, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat
ve Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı (TÜRKSAD) Müzekki
Ahmet yer aldı.
Ünlü Fransız komedi yazarı

elde edilebileceklerin, mümkün
olabileceklerle arzulananlar
karşısındaki savaşını, sözlerin
eylemlerle arasındaki tutarsızlık
çatışmasıyla anlatıldığı etkileyici bir oyundur. Her kahkaha bir
sürü mizah barındırır. Mizahlarda da birçok sürpriz ve üzüntü
saklıdır.
Oyuncular Ali Meriç, Süheyla
Güzel Çöllü, Ahmet Açıkgöz,

Moliere’nin yazdığı oyunun yönetmeni Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Geçici Müdürü Gılıb
Boçukov, Bulgarcadan Türkçeye

Senem Şahin, Serkan Yakan,
Özlem Şendinç, Oktay Gözpınar ve Sertel Uğur.
Oyunun dekor tasarımı Öz-

Serkan Yakan, asistan Gülşen
Ramadan Rasim.
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Kadriye Latifova Müzikal
Tiyatrosu’nun Yöneticisi Sabiha
Mestan, “Antalya Devlet Tiyatrosu ile bizim Kadriye Latifova
Müzikal Tiyatrosu arasında yapılan işbirliği yıllardır sürüyor.
Daha 2004 yılında şu anki Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü
Selim Gürata buraya “Karmen” oyununu sergilemeye gelmişti. Ondan sonra
Selim Gürata bizim
tiyatroda “Yedi Kocalı Hürmüz” oyununu sahnelemişti.
Daha sonra "Hisseli
Harikalar Kumpanyası" oyununu da
sahneledi. O zamandan beri birlikte
çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Selim Gürata diğer ülkelerin tiyatroların ekollerine
meraklı biri olduğundan dolayı
devamlı dış ülkelerden rejisörler davet ediyor. 2015’te bizim
tiyatrodan Gılıb Boçukov Antal-

ya Devlet Tiyatrosu’na gitmişti.
Ondan önceki yıllarda Plamen
Panev ve Prof. Rumen Raçev
de gitmişlerdi. Ben Antalya
Devlet Tiyatrosu çalışmalarını
devamlı takip ediyorum, daima Selim Gürata’nın yanında
çalışan yurtdışından bir rejisör
var. Selim Gürata için Bulgaristan Tiyatro Ekolü çok güçlü,
iyi bir ekol olduğundan dolayı
Boçukov’u oraya davet etti ve o
da Moliere’nin yazdığı “Şaşkın

etti.
Yapılan muhteşem gösterinin
sonunda seyircilerin alkışları
eşliğinde tüm belediye başkanlarından, HÖH Kırcaali İlçe teşkilatlarından, Salko firmasından
ve Kırcaali Haber Gazetesinden
birer sepet çiçek sunuldu.
Filibe’de önceki gün (11 Eylül
2015) düzenlenen “Kavşakta
Sahne” Festivali kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu
Moliere’nin “George Dandin”

Koca George Dandin” oyununu sahneye koydu. Bizim için
önemli olan Kırcaali’de Türkçe
bir oyunun sergilenmesi. Çünkü
iyi bir kimliğin en büyük ve en
önemli unsuru dildir” diye ifade

eserini Türkçe olarak (Bulgarca çeviri eşliğinde) sahneledi.
Oyun festival komitesi tarafından büyük ödüle laik görüldü.
Kırcaali Haber
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