
 Kırcaali Haber
   Yıl:IV   Sayı:4 (29)   02 Mart 2010    Fiyatı: 0,50 lv.    www.kircaalihaber.com  

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА 
      НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
          - промоционални цени
              - изискана и уютна обстановка
         0893524930, 0885645230, 0878780330
www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

ISSN 1313 - 6925

M

A

R

S

55
Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”, 

бул. ”Христо Ботев” № 68   
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

                       Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55
www.hotel-kardjali.com

Хотелът който Ви подхожда                        

ОСНОВНИ 
МАРКЕРИ НА 
ЕТНОКУЛТУРНАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ                                           
              На стр. 7-ма

M İ L L İ  G Ü R E Ş Ç İ 
ZEKERİYA GÜÇLÜ 
HAYATINI KAYBETTİ  
                     Sayfa 3’te

Türkiye’deki 23 
Seçim Sandığının 
Oyları İptal Edildi                       
                    Sayfa 4’te

Gazetemize Sahip Çıkalım!
Abone Olalım!

Tüm postanelerde abone olabilirsiniz.
Katalog Numarası 2454

Daha ayrıntılı bilgi için:
 GSM: 087 870 19 67

Hasan Azis Avrupa 
Birliği Bölgeler Kuruluna 
Asil Üye Seçildi

  Sayfa 5’te

Anadili Eğitimi Tartışıldı
Başlangıç Kırcaali’den Devamı Bütün Yurttan

22 Şubat 2010 (Pazarte-
si) Kırcaali Belediyesinin 
düzenlediği ve oturumunu 
yönettiği Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü - 
UNESCO tarafından çok dilliliği 
ve kültürlülüğü desteklemek, 
dilleri korumak ve gelişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla 
“Uluslararası Anadili Günü” 
(21 Şubat 2010) çerçevesinde 
Anadili üzerine uluslararası 
katılımlı açık oturum gerçekleşti. 
Saat 13.00’de “Biznesinku-
bator (İş yuvası)” binasının 
toplantı odasında başlayan 
açık oturum 2 kısma ayrıldı. 
Açık oturum Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Bayan 
Elisaveta Kehayova tarafından 
yönetildi. Açık oturuma olan 
ilgi çok büyüktü. Yaklaşık 170 
kişi toplantı odasını ve balkon 
katı doldurmuştu. Dinleyiciler 
arasında Kırcaali Belediyesi-
nin “Uluslararası Anadili Günü” 
sebebiyle iki dilde Bulgarca ve 
Türkçe olmak üzere düzenlediği 
kompozisyon yarışmasında 
değişik sınıflardan dereceye 
giren öğrenciler de vardı. Bu 
oturumun gerçekleşmesini 
mümkün  k ı l an  K ı rc aa l i 

Belediye Başkanı Yüksek 
Müh. Hasan Azis yanı sıra 
Kırcaali Vali Yardımcısı Esad 
Sadık, Bulgaristan Kamu 

denetç i s i (Ombudsman) 
yardımcısı Yaşar Şaban, 
Kırcaali beldiyesi kamu 
denetçisi Hakif Emin, Ardino 
(Eğridere) Belediye Başkanı 
Resmi Murad,  K i rkovo 
(Kızılağaç)   Belediye Başkan 
Yardımcısı Yılmaz Hafız 
(eski Türk Dili ve Matematik 
öğretmeni), Ardino Belediye 
Başkan Yardımcısı Necmi 
Hocov (eski öğretmen) otu-
rumda yer aldılar. Misafir 
konuşman Ali Sami Tora-
man – Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Birliği Başkanı, 
Sofya “XXI YÜZYIL” Türk Kültür 
Merkezi Başkanı  Sabri Alagöz, 
Kırcaali Eğitim Müfettişliği 

Müdürü   Emiliya Vladeva, 
Ulusal Etniki, Yardımlaşma 
ve Demografik Sorunları Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Georgi 
Krıstev, Milli Eğitim Bakanlığı 
Baş Uzmanlarından   Dr. Stoy-
anka Poçekanska, Plovdiv 
(Filibe) “Paisiy Hilendarski” 
Üniversitesi’nin Kırcaali “Lü-
ben Karavelov” Şubesi Müdürü 
Dr. Dora Ştereva, Kırcaali 
“Petko Raçov Slaveykov” Lis-
esi Müdürü Milko Bagdasarov, 

      Devamı sayfa 2’te

ANADİLİ DENİNCE               

 Türk Dili kompozisyon 
yarışması sonuçları belli 
oldu
                      Sayfa 3’te
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Kırcaali “Yordan Yovkov” Lisesi Müdürü   Nedyal-
ka Köprücieva, Kırcaali Eğitim Müdürlüğü Türkçe 
Müfettişi Harun Bekir, Momçilgard (Mestanlı) ilçesi 
Nanovitsa (Alibeykonağı) köyü “Sveti Sveti Kiril 
ve Metodiy” Ortaokulu Müdürü Seydali Halibry-
am, Kırcaali Ermeni Cemaati Başkanı ve “Slavey 
Zlatev” astronomi rasathanesi Müdürü Agop Uzun-
bohosyan, Kırcaali “Ömer Lütfi” Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmed, Kırcaali İstikbal Vakvı Başkanı 
Nureddin Mehmed, Güney Bulgaristan Bektaşi-
Alevî Vakfı Başkan Vekili Sadullah Hayrullah Dede, 
Kırcaali Haber gazetesi yazı işleri sorumlusu Bilg. 
Müh. İsmail Köseömer oturuma katıldılar. Adlarını 
sayamadığımız okul müdür ve müdür yardımcıları, 
öğretmenler ve eski Türk Dili öğretmenleri, öğrenci 
velileri, yerel gazeteciler ve Türk Dili gönüldeşleri 
de açık oturuma katılanlar arasındaydı. 
Anadili eğitimi çerçevesinde mevcut yasalar ve 

durum hakkında Harun Bekir rapor okudu. Bu 
rapordan anlaşıldı ki, Türk Dili okullarda serbest 
seçmeli ve/veya zorunlu seçmeli dersi olarak, ama, 
haftalık 2-3 saati geçmeyecek şekilde okutulmakta. 
Öğrencilerin Anadilde eğitim alabilmeleri için veli-
ler okul müdürlerine çocuğunun Anadil derslerine 
katılacağına dair dilekçe vermek zorundadır!  
Öğretilen 19 yabancı dille beraber Türkçe, Ermenice, 
Çingenece ve Yahudice de Anadili dersleri verilme-
ktedir. Kırcaali ilinde toplam 3 738 öğrenci Anadilde 
eğitim görmekte. Ancak bu rakam toplam öğrenci 
sayısının yüzde kaçı olduğuna dair net bir bilgi ver-
memektedir. Eskiden alanında uzmanlaşmak için 
Türkiye’de kurs gören öğretmenlerin sayısı 25-30 
civarından 3-4 kişiye inmiştir. Buna ilaveten başlıca 
sorunlardan biri de Türk Dili ders kitaplarının hem 
1992 yılında apar topar 3 ay gibi kısa bir sürede 
hazırlanmış olması, hem de o günden bu yana 18 
yıldır yeni kitap basılmamış olmasıdır. Anlaşılacağı 
gibi 18 yıl içerisinde Türk Dili bırakın arpa boyu 
yol almayı, gerileme dönemine girmiştir. İki yıl 
önce Şubat ayında dönemin Eğitim Bakanı Daniel 
Vılçev’e Kırcaali Belediye Başkanı   Hasan Azis bir 
istek raporu sunmuştu. O raporu genel hatlarıyla 
hatırlayacak olursak: “ Türkçe Anadili ders kitapları 
ve yardımcı gereçlerden dolayı oluşan sorunlar ve 
sıkıntılar mevcuttur. Bu zorluklar bu alanda eğitimi 
çok zorluyor, çocukların ve öğrencilerin birbiriyle 
kaynaşmasını ve kültürel kimliğin gelişmesini engel-
liyor. Bu nedenlerden dolayı Başkan Azis bakanlık 
tarafından yeni Türkçe Anadili ve yardımcı gereçler 
kitaplarının hazırlanıp yeniden basılma işleminin 
açılmasını talep etmişti”. Ancak o günden bugüne 
bu konuda bir yanıt alınamadı.  
Dr. Ştereva “Anadilinin öğrenilmesi ve geleceğin 

öğretmenlerinin çok ırklı eğitim bölgelerinde çalışma 
” adlı bildiri okudu. 
 Batı Trakyalı konuşman Ali Sami Toraman, An-

adilde eğitimin öneminin altını çizdi. Demokratik 
eğitimden bahsetti ve “bütün eğitimcilerin kabul 
ettikleri gerçek; çocukların kendi anadillerinde 

düşündükleri ve kendi düşüncelerini anadiller-
inde daha doğru ve rahat ifade ettikleri gerçeğidir. 
Okuma - yazma öğelerinden yoksun bir dil, ger-
çek anlamda bir toplumsal yaşamı ifade edemez. 
Yazı dili olmaksızın ne bilim, ne sanat, ne de kül-
tür gelişebilir ve gelecek kuşaklara aktarılabilir. 
Anadilde eğitim hakkı, her şeyden önce temel bir 
insan hakkıdır ve aynı zamanda bir ulus olarak var 
olma hakkıdır. Balkanlar’ın en belirgin özelliği çok 
kültürlü oluşlarıdır. Bu çok kültürlülük toplumları 
ayıran değil birleştiren bir zenginlik olarak görülme-
lidir” diye devam etti. Batı Trakyalı Türklerin eğitim 
alanındaki sorunlarla ilgili bilgiler verdikten sonra 
sözlerini, “anadilde eğitimin reddi çocuğun temel 
bilgi birikimini yok saymak ve belli bir süre sonra 
okul çevresinde yabancı bir dil ile sıfırdan başlamak 
demektir. Doğaldır ki, temelinden koparılan bilgi 
geliştirici değil, öğrenmede ket vurucudur. Kaldı 
ki, anadilde eğitim diğer dillerin kazanılmasında 
da hazırlayıcı bir temel oluşturmaktadır. Anadilini 

özgürce kullanan çocukların bilgi birikimi, dilin yapı 
özelliklerini, dil kalıplarını kavramış olduklarından 
ikinci dili öğrenmeleri kolaylaşır. Anadili ile edinilen 
bilgi yeni dilin öğrenilmesine katkıda bulunur” cüm-
leleriyle noktaladı. 
Kısa bir aradan sonra oturumun ikinci kısmına 

geçildi ve burada Türk Dilinin bulunduğu içler acısı 
durum bütün açıklıyla gün ışığına çıktı. Devlet 
dairesinde çalışan bir katılımcının konuşmasında 
sanki biraz şoven havası esti. Genellikle konu 
hakkında Türk Dili öğretmenliği yapan veya 
yapmış olan kişiler sistemin yetersiz kaldığından, 
olanakların kısıtlı olduğundan bahsettiler. Doğal 
olarak da bu durumun doğurduğu yetersizliklere 

de değindiler. En keskin konuşmaları yaşça 
daha ihtiyar olan konuşmacılar yaptılar. Onların 
yaşamış olduğu faşist dönemi, komünist dönemi 
ve şimdiki demokrasi dönemi Türk Dili eğitimiyle il-
gili karşılaştırmalar bizleri özlem dolu ve bir o kadar 
da acı dolu zaman gezisi yolculuğu yaptırttı.  Sivil 
toplum örgütü temsilcisi bir bayan tartışmacı olası 
bir çare olarak Avrupa Birliği fonlarındaki “İnsan 
Kaynakları Gelişimi” programının olanaklarını örnek 
verdi. Buradan çıkarılabilecek tek fikir, devletin 
(belediyenin) kontrolünde bugünden geç olmaya-
cak şekilde çalışma komisyonunun kurulması, öner-
ilerin oraya yazılı bir biçimde sunulması, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu konudaki yardımı can simidi biçi-
minde olmasıdır. Eğer en kısa zamanda bu ölümcül 
soruna aydınlarımız, büyüklerimiz, zenginlerimiz el 
atmazsa Türklerin Bulgaristan sınırları içerisinde 
muz cumhuriyetlerindeki insanlarla aynı olacaktır. 
Umarız anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yapılan 
bu ilk adım yerini şovene bırakmaz. 
 Oturum sonunda kompozisyon yarışmasında 

dereceye giren öğrencilere hediye ve ödüller verildi. 
Kırcaali Belediye Başkanı Yük. Müh. Hasan Azis 
başaranlara kitap ve teşekkür belgesi sundu. Bu 

Anadili Eğitimi Tartışıldı

ödül töreninde Resmi Murad ve Yaşar Şaban ile Dr. 
Sabri Alagöz de hazır bulundular. Kırcaali Haber 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmed   
dereceye giren öğrencilere gazete adına para 
ödülü takdim etti. Batı Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği Başkanı Ali Sami Toraman çeşitli kitap ve 
para ödülü aynı şekilde de yine Batı Trakya Rodop 
Rüzgârı dergisi sahibi araştırmacı-yazar İbrahim 
Baltalı da para ödülü verdiler. İş adamı Durmuş 
Arda da para ödülü verdi. 
Umarız yakılan bu ateş din, dil ve ırk ayırt etmeden 

hiç sönmez ve kardeşlik, anlayış, hoşgörü sınırları 
içerisinde gelişimi devam eder.
                                       Köktuğu KUNT

Sayfa 1’den
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ANA DİLİ DENİNCE
Bir insan hangi millete mensup olursa olsun an-

adiliyle dünyaya gelir. Doğduğunda ilk söylediği 
şefkatli söz de "Ana"dır. Sonraları bu dil ile ortama 
uyar, gelişir. Büyüdükçe anadiliyle gurur duyar. Bir 
ömür boyu tüm kederini, sevincini o dilde paylaşır. 
Yaşanası dünyadan son sözleri yine anadiliyle 
göçüp gider. Bu, dünyada eşi ve benzeri olmayan 
bir silseledir.

İnsanoğlunun anadili gelişmesi için, ona daha 
küçükten dil sevgisi aşılanmalı. Bu aşıyı yapmak 
ilk önce aile ortamında velilerin, okul çağında 
ise öğretmenlerin boyun borcu olmalı. Pek tabi 
ki, bu konuda en büyük görev devleti yöneten 
hükümetlere düşmektedir.

Dünyada azınlık olmayan bir devlet yoktur. 
Olmadığına göre, doğal olarak, çoğunluğun yanı 
sıra, onların da din, dil, özgürlük hakları var olmalı. 
Maalesef, vatanımız Bulgaristan'da yaşayan biz 
Türklerin yakın geçmişine bir göz atacak olursak, 
yürekler acısı tablo ile yüz yüze geleceyiz.

Totaliter komünist Jivkov rejimi döneminde 
kaşıkla verilen haklarımız, aralıksız, kepçe ile 
alındı. Zamanla Türkçe okullar kapatılırken, 
birleştirilmiş (Bulgar okulları ile) okullarda Türkçe 
ana dili saatleri yıldan yıla kesildi ve 1975 yılında 
da son verildi. Günden güne basın da tarihe karıştı. 
BKP' nin yürüttüğü "Daha güzel hayat için Türk 
azınlığının Bulgar halkına iltihak" politikası, "eritme" 
politikasıymış aslında. Bunun acı sonuçlarını 1985-
1989 yıllarında yaşadık.

Bulgaristan Türklerinin faal katılımıyla memleketi-
mize demokrasi geldi. O ilk günlerde, meydanlara 
toplanmış kalabalık halkın (Türklerin) en doğal 
istekleri din, dil, okul ve özgürlüktü. Kürsülerden 
yağlı ballı sözler verildi ve... sıcak koltuklar ön 
plana geçti...

2000 yılında UNESKO 21 Şubat'ı "Ana Dili Günü" 
ilan etti. Anadilinin paha biçilmez kadar önemli 
olduğunu bilen Kırcaali Haber gazetesi "Anadilimiz 
Türkçe" adlı kompozisyon yarışması düzenledi.

25 yıl (1975-1990) dil öğretim-eğitim boşluğu 
ardından, 20 yıl da ana dili konusunda seke seke 
bu günlere geldik. Buna rağmen yarışmaya ülke 
çapından 220 öğrenci yapıtları ile katıldı. Elim-
izi göğsümüze koyarak söylemek gerekir ki, her 
yazıda anadili sevgisi onun okullarda zorunlu ders 

olarak okutulması gerektiğini ve geleceğe doğru 
dürüst taşınması ifadeleri ağırlık basmaktadır. 
Ençest (Salman) köy okulundan 6. sınıf öğrencisi 
Melek Mümün Mustafa bu konuda bakın ne demiş 
; "Dilini, kültürünü bilmeyen bir insan köksüz ağaç 
gibidir. Köksüz ağaları ise seller, rüzgarlar çok 
çabuk yok eder. Bizler de, yok olmamak istersek 
dilimizi öğrenip yaşattırmalıyız ve gelecek nesillere 
taşımalıyız." Bu konuda misal alınacak hemen he-
men her yazıda var. Gönül rahatlığı ile söylenebilin-

ir ki, öğretmenlerimizin alın teri boşuna gitmiyor. 
Filizler yeşerirken ardından gelecek meyvelerin 
günden güne daha da olgunlaşacağına emin ol-
mamak elde değil.

Sınıflara göre dört gruba ayrılan yapıtları Kırcaali 
Eğitim Müdürlüğü Türkçe Müfettişi Harun Bekir'in 
başkanlığındaki komisyon değerlendirdi. Tasnif 
olunanlar ise : 

I. GRUP: 1. – 4. SINIF
1. Sabri Emrittin Sabri – 3. Sınıf - Borovitsa

2. Cem Bekir – 2. Sınıf  - Kırcaali - “Kiril ve Meto-
diy” okulu

2.Sinem Durmuş Recep – 4. Sınıf - Çernooçene
3. Ceyda Gülbeyaz – 3. Sınıf - Gorno Prahovo
II. GRUP: 5. – 6. SINIF
1. Mervan Raif Arif – 6. Sınıf - Most
2. Fatme Lütvi – 6. Sınıf - Nanovitsa
3. Melek Mümün Mustafa – 6. Sınıf - Ençets
III. GRUP: 7. – 8. SINIF 
1. Rabiye Erdoğan – 8. Sınıf - Rani List 
2. Semiha Sabahtin – 8. Sınıf - Luliçka ( Kru-

movgrad)
3. Embiye Celal Mustafa – 8. Sınıf - Fotinovo

IV. Lise: 
1. Gündoğan Gündoğdu Ömer – 12. Sınıf - Ar-

dino
Kırcaali Haber gazetesi tüm katılanlara başarıların 

devamını diliyor. Derece kazanan yazılara gazetenin 
sayfalarında devamla yer verilecek. Gelecekte de 
bu tür alanlarda ilke imza atacağımıza ve devamı 
olacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın.

                                               Durhan ALİ

Türkiye Cumhuriyeti Edirne Valisi 
Sayın Mustafa Büyük ve yanındaki 
heyet bir toplantı için Pamporovo 
Turistik Tesislerine gitmeden evvel 
kentimiz Kırcaali’ye de uğradı. Cuma 
namazı öncesi Bölge Müftülüğü’ne   
nezaket ziyaretinde bulundular. Bura-
da, Bulgaristan Müslümanları Yüksek 
Şura Başkanı Şabanali Ahmed ile 
Kırcaali Bölge Müftüsü Vekili Bey-

han Mehmed ev sahipliği yaptılar. 
Namazdan sonra Kırcaali Belediye 
Başkanı Yüksek Müh. Hasan Azis ile 
sohbet ettiler. Kısa ve resmi olmayan 
ayaküstü dostane görüşmeden sonra 
Vali yoluna devam etti. Başkan Azis 
de Üreticiler Pazarındaki çalışmayı 
kontrol edip çevresindeki halk ile 
görüşmeler yaptı ve halkın nabzını 
bizzat yokladı.                        KH

MİLLİ GÜREŞÇİ ZEKERİYA GÜÇLÜ HAYATINI KAYBETTİ Edirne Valisi Mustafa Büyük 
Kırcaali’yi Ziyaret Etti Dünya şampiyonu ve iki çocuk babası 

milli güreşçi Zekeriya Güçlü, tedavi 
gördüğü İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2009 
yılının Kasım ayında, safra kesesindeki 
taşın pankreas kanalına düşerek 
tıkanmaya yol açması nedeniyle 
aniden fenalaşan ve İstanbul-Avcılarda 
bir özel hastaneye kaldırılan Zekeriya 
Güçlü, yaklaşık 1 ay burada tedavi 
gördükten sonra, Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne nakledilmişti. 2 ayı aşkın 
süredir bu hastanede tedavi gören 
Zekeriya Güçlü,   safra kesesinden 
ameliyat edildikten sonra, yeniden 
ağırlaştı ve  hayata gözlerini yumdu. 
Son dönemlerde Zekeriya Güçlü 
Bulgaristan’da Hak ve Özgülükler 
Hareketi Samuil İlçe Başkanıydı. 
Zekeriya GÜÇLÜ kimdir?
1971’de Bulgaristan’ın Razgrad 
(Hezargrad) ilinin, Samuil (Aşıklar/
Işıklar) ilçesinin Krivitsa (Topal) 
köyünde dünyaya geldi. 1983’de 
güreşe başladı. 1989 yılında “Büyük 
Göç”te Türkiye’ye göç etti. İstanbul 
Gemi Sanayi Spor Kulübünde güreş 
yaptı. Antrenörleri İsmail Nizamoğlu.
1990’da İstanbul – Türkiye’de Gençler 
Serbest stil 115 Kiloda Dünya 1.

1990’da Sakarya –Türkiye’de Ümitler 
Serbest stil +100 Kiloda Balkan 1. 
1991’de Prievidze – Çekoslovakya’da 
Ümitler Serbest stil 130 Kiloda Dünya 2.
1992’de Szekesfehervar - Macaristan’da 
Ümitler Serbest stil 130 Kiloda Avrupa 1.
1994’de Edmonton – Kanada’da Erkekler 
Serbest stil 130 Kiloda Dünya Kupası 2.
1995’de Roma – İtalya’da Erkekler Serbest 
stil 130 Kiloda Dünya Askeriye 1.
1996’da Tahran – İran’da Erkekler Serbest 
stil 130 Kiloda Dünya Üniversiteler 3.
1997’de Bari – İtalya’da Erkekler Serbest 
stil 125 Kiloda Akdeniz Oyunları 1.
1997’de Krosnoyarsk – Rusya’da Erkekler 
Serbest stil 130 Kiloda Dünya 1.
1998’de Ankara – Türkiye’de Erkekler 
Serbest  s t i l  130  K i loda Dünya 
Üniversite2.
2000’de Tokyo – Japonya’da Erkekler 
Serbest  s t i l  130  K i loda Dünya 
Üniversite1.
2001’de Tunus - Tunus’ta Erkekler Serbest 
stil 130 Kiloda Akdeniz Oyunları 1.
2002’de Bakü – Azerbaycan’da Erkekler 
Serbest stil 130 Kiloda Avrupa 3.
Gazetemiz adına, kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine, dostlarına, tüm güreş 
camiasına başsalığı ve sabır diliyoruz.
                           İsmail KÖSEÖMER
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütf i” Kültür 
Derneği Folklor Ekiplerine eleman 

alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

Türkiye’deki 23 Seçim Sandığın Oyları İptal Edildi 
Bulgaristan Anayasa Mahkemesi, 

7 Temmuz 2009 tarihinde yapılan 
parlamento seçiminde Türkiye'de 
kullanılan oylardan 18 bin 358'inin 
iptal edilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de 
oy kullanımı sırasında usulsü-
zlük yapıldığı gerekçesiyle Düzen, 
Meşruiyet ve Güvenlik Partisi (RZS) 
tarafından açılan davayla ilgili 
kararını açıkladı.

Karara göre Türkiye'de 23 seçim 
merkezinde kullanılan toplam 93 bin 
oydan usulsüz olduğu tespit edilen 
18 bin 358'i geçersiz sayılacak.

B u  d u r u m d a  ü y e l e r i n i n 
çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin par-
lamentoda 38 olan milletvekili sayısı 
37'ye düştü.

Karar sonucu Bulgaristan'ın Dobriç 
kentinden seçilen Ruşen Mehmed 
Riza’nın milletvekiliğine  son ver-
ildi.

Anayasa mahkemesinin kararıyla 
ayrıca iki milletvekili daha parlamen-
toya veda edecek. Karara göre Mavi 

Koalisyon'dan Mariana Darakçieva 
ve davayı açan RZS'den partinin 
başkan yardımcısı Atanas Semov'un 
milletvekilliği sona erecek.

Yeni düzenleme kapsamında Mavi 
Koalisyon ve RZS'nin ayrılan millet-
vekillerinin koltuklarına, yine bu partil-
erden başka milletvekillerinin geleceği 

bildirildi.
Mahkeme kararı sonucu 240 üyeli 

parlamentoda HÖH bir milletvekili 
kaybederken, en büyük grubu olan 
iktidardaki GERB (arma) partisinin 
milletvekili sayısı 116'dan 117'ye yük-
selecek.

                                           KH

Müh. Hasan Azis işçi haklarına 
Gümülcine’de destek aradı!
Komotini (Gümülcine) Belediye 

Başkanı Dimitrios Kottsakis kardeş 
belediye Kırcaali’nin Beledi-
ye Başkanı Yük. Müh. Hasan 
Azis ile heyetindeki “Bulfanco” 
çalışanlarından bazı grevcilerin 
temsilcilerini kabul etti. Yük. Müh. 
Hasan Azis grev komitesinin 
isteklerini meslektaşıyla paylaştı. 
Yaklaşık 100 000 Avroyu bulan 
verilmeyen maaşların ve yemek 
yardım kuponlarının ödenmediğini 
bildirdi. Yapılan her türlü yatırımdan 
memnun olduğunu ama bu 
şirkette olanlara karşı hareketsiz 
kalamayacağını başkan dile get-
irdi. Kırcaali’de şirket yöneticileri-
nin işçilerin sorularına net cevap 
veremediğini ve bu sebeple 
Komotini’ye “Fanco” yönetimi-
yle görüşmeye geldiğini söyledi. 
Şirketin finansman açıdan sıkıntı 
çektiğini anlayışla karşıladıklarını 
ama aynı şekilde de şirketin 
işçilerine karşı sorumluluklarını ye-
rine getirmesini istediklerini belirtti 
Başkan Azis. İyi bir örnek olarak  
işçilerin mahkemeye şirketin ban-
ka hesaplarının dondurulmasıyla 
i lg i l i  hala başvurmadık lar ı 
anlaşıldı. Kendileri meslektaşı 
Kottsakis’in göstermiş olduğu 

anlayış ve işbirlikçi isteğinden 
dolayı teşekkür etti. Yunanistanlı 
başkan da, Fanco’nun Komotini’de 
de sorunlarının olduğunu yet-
kileri doğrultusunda yardım etm-

eye hazır olduğunu söyledi. Bu 
görüşmelerde belediye meclis üye-
si Ehliman Çoban da hazır bulundu. 
Daha sonra “Podkrepa” sendikası 
temsilcileri  Yunan sendikacılarıyla 
görüştü. Bu toplantıya iki belediye 
başkanı dışında, Kırcaali ve Rodo-
pi-Evros valileri de katıldı. Send-
ika evinde yapılan görüşmede 
şirketin ay sonuna kadar krizden 
çıkıp çıkmayacağını, yada, iflasını 

bildireceği belli oldu. Kırcaali 
Bölgesi “Podkrepa” sendikası 
başkanı Magdalena Ahçieva, grev 
komitesi başkanı Sevginar Selim 
ile “Bulfanco”’daki grevcilerin tem-

silcileri hedefe ulaşılması için or-
tak hareket planını tartıştılar. 24 
Şubattan sonra bizim sendikacılar 
ile Yunanistan’dakilerin Atina’da or-
tak grev hareketinde bulunabilme 
olasılığının olduğunu anlaşıldı. 
Başkan Azis, böyle bir durum 
oluştuğu taktirde grevcilere ulaşım 
sağlamakta yardımcı olacağını 
söyledi.
                   İsmail KÖSEÖMER

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı 
Boris Velçev, "Kabadayılar" ve 
"Ahtapot" kod adlarıyla düzenlenen 
son polis operasyonlarının örgütlü 
suçlarla mücadelede Bulgaristan 
için son derece önemli adımlar 
olduğunu belirterek "Liderlerini 
tek tek gözaltına alarak mafyayı 
çökertiyoruz" dedi. 
Bulgaristan'da çalışan yabancı 
gazetecilerle bir araya gelen Velçev, 
başlıca suç örgütlülerine karşı 
savcılık gözetiminde düzenlenen 
son operasyonların sonuçlarını 
değerlendirdi.
Velçev, "Mafya liderlerini gözaltına 
almakla kalmadık, örgülerini de 
çökerttik. Bulgaristan'da uyuşturucu 
kaçakçılığı, haraç, fuhuş yada 
yolsuzluk olaylarının bir anda yok 
olacaklarını söylemiyorum. Ancak 
en azından, yaklaşık 20 yıldır ülkenin 
en üst düzeydeki makamlarına kadar 
ulaşan ve adeta dokunulmazlık 
sahibi olduklarını zanneden bu 
liderlerle bunların yerine geçmeye 
hazırlananlar karşılarında bir devlet 
olduğunu anlayacaklar" dedi.
Ülke genelinde 300'e yakın mafya 
liderinin kimliklerinin tespit edildiğini 
kaydeden Velçev,  "Bunlar ın 

Başsavcı Boris 
Velçev: “Mafyayı 
çökertiyoruz”

  Devamı sayfa 5’te

Bulgaristan’da milliyetçi politikasıyla 
tanınan VMRO adlı parti, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda 
referandum yapılması iç in imza 
kampanyası başlatacağını açıkladı.
VMRO Genel Başkan Yardımcısı 
Kostadin Kostadinov, Nisan başında 
başlayacak ve üç ay sürecek kampanya 
kapsamında, partinin parlamentodan 
referandum talebinde bulunabilmek için 
200 bin imza toplamayı planladığını 
bildirdi.
Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 
90’ının Türkiye’nin Avrupa Bir liği 
üyeliğine karşı olduğunu iddia eden 
Kostadinov, "Türkiye’nin AB’ye üye 
olması Bulgaristan’ın milli çıkarlarına 
aykırıdır" dedi.
70 milyon nüfusu olan Türkiye’nin 
NATO’da büyük bir orduya ve dünyada 
en güçlü ekonomiler inden bir ine 
sahip olduğunu belirten Kostadinov, 
"Türkiye’nin tüm komşuları olası AB 
üyeliğinden rahatsızlık duyuyorsa bizim 
de endişeli olmamız normaldir" diye 
konuştu.
VMRO, ülkede 7 Temmuz 2009 tarihinde 
yapılan son genel seçimde yüzde 4’lük 
barajı aşamayarak parlamento dışında 
kalmıştı.

VMRO’dan Türkiye 
Karşıtı Kampanya
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HÖH ANAYASA MAHKEMESİ  
KARARINI STRASBOURG’A   
TAŞIYOR

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Anayasa Mahkemesi’nin 3 milletvekili 
seçiminin iptal kararını Strasbourg – 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
dava edecek. Bu karara göre HÖH 
1 milletvekili kaybederken GERB 
(Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi İçin 
Vatandaşlar Partisi) 1 tane kazanıyor 
ve Mavi Koalisyon ile RZS (Düzen 
Yasallık ve Adalet) Partisinde  kişi 
değişiklikleri oluyor bilgisini sundu 
HÖH milletvekili Hristo Biserov. “14 
gün içerisinde başsavcının yardımıyla 
kararı temyiz etme hakkına sahibiz. 
Başsavcı Boris Velçev’den parti adına 
dilekçeyi Anayasa Mahkemesine 
sunmasını isteyeceğiz. Eğer isteğimiz 
kabul edilmez ise bu kararı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava 
edilmeye bir neden daha olacaktır”. 
HÖH’den yapılan açıklamaya göre 
ilk defa böyle bir mahkeme kararı 
AİHM’de dava nedeni olacaktır. İlk defa 

siyasi bir parti Anayasa Mahkemesi’nin 
kararını AİHM’de temyiz edilecektir. 
Hristo Biserov tarafından bildirilen 
HÖH açıklamasına göre “Anayasa 
Mahkemesi’nin bu kararı herhangi bir 
kanıta dayanmamaktadır, bu karar 
hatalıdır, kötüdür ve kabul edilmezdir. 
Bu yüzden bu kararın iptali için tüm yol-
lar denenecektir. Hangi oyların nasıl ip-
tal edildiği belli değil! Bir milletvekilim-
izin seçimini iptal etmek oluşturulan bu 
dava kabul edilemez. ” Lütvi Mestan’ın 
yapmış olduğu açıklamaya göre; “lideri-
miz Ahmet Doğan ve partimizin millet-
vekilleri bu konuda taraf olmak istediler. 

Hasan Azis Avrupa Birliği 
Bölgeler Kuruluna Asil 

Üye Seçildi
9-10 Şubat 2010 tarihleri arasında 
Avrupa Birliğinin başkenti Brüksel’de 
Avrupa Bölgeler Kurulu başkan, başkan 
yardımcısı ve üyeleri seçildi. 1994 
yılından beri çalışan bu kurum sadece 
danışmanlık görevi görmektedir. Avrupa 
Birliği Komisyonu, yerel ve bölgesel 
yönetmeyi ilgilendiren – bölgesel 
politika, çevre, kültür, eğitim ve ulaşım 
gibi konularda, bu kurulun görüşünü 
almadan karar almıyor. Yeni kurul 
2010 – 2015 çalışma döneminde görev 
yapacak. 2010 – 2012’lik dönemde, 
başında Avrupa Sosyalist Partisi 
Konseyinden (PES) İtalyan Merçedes 
Breso bulunacaktır. Başkan yardımcısı 
olarak da anlaşma gereği 2013 – 2015 

döneminde başkanlığı Avrupa Halk 
Partisi Konseyi (EPP – eski Hıristiyan-
demokrat) adına alacak Mursiya 
(İspanya) Özer Cumhuriyeti Başbakanı 
Ramon Luis Varkarsel Siso seçildi. 
Komisyon toplam 344 üyeden oluşur. 
Üye dağıtımı yaklaşık olarak ülkelerin 
nüfusuna göre, aşağıda belir tilen 
biçimde yapılır;
Almanya, İtalya, Büyük Britanya ve 
Fransa – 24 üye
İspanya ve Polonya – 21 üye
Romanya – 15 üye
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Yunan is t an ,  Mac ar i s t an ,  Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda, 
Portekiz ve İsveç – 12 üye
Danimarka, İrlanda, Lituanya, Slovakya 
ve Filanda – 9 üye
Estonya, Letonya ve Slovenya – 7 üye
Kıbrıs Rum Kesimi ve Lüksemburg – 6 
üye 
Malta – 5 üye
Kurulun üyeleri aynı anda kendi yerel 
bölgelerinde de önemli görevde 
bulunmaktadır. Bu kişiler ülkelerinin 
hükümetleri tarafından gösterilirler. 
Avrupa Birliği Konseyi tarafından bu 
göreve atanırlar. Görev süresi 4 yıl olmak 
üzere bittiğinde yeniden aynı göreve 
getirilebilirler. Eğer, seçilenlerden birileri 
ülkelerinde yeniden seçilmezlerse bu 
kurulu terk etmeleri gerekiyor. Her yıl 
Bölgeler Kurulu 5 adet genel kurul 
toplantısı düzenler. Bu toplantılar 
esnasında güdülecek genel politika 
belirtilir ve bu konuda görüş bildirir. 

Kurula ait 6 komisyon bulunmaktadır. 
Sırasıyla; Bölgesel Uyum Politikası 
Komisyonu (COTER), Ekonomi ve 
Sosyal Politika Komisyonu (ECOS), 
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 
(DEVE), Kültürel, Eğitimsel ve Bilimsel 
Araştırma Komisyonu (EDUC), 
Anayasal İşler, Avrupa Yönetimi ve 
Özgürlük Alanı, Güvenlik ve Adalet 
Komisyonu (CONST), Vatandaşlık 
İşleri, Yönetim, Kurumsal ile Dış ilişkiler 
komisyonu (CIVEX). O komisyonlarda 
çeşitli politikalar tartışılır ve görüşler 
hazırlanır. Bu görüşler Avrupa Birliği 
Konseyi genel oturumunda görüşülür. 
Bölgeler kurulu çatısı altında bir de, 
genel kurul toplantılarını ve komisyon 

çalışmalarını koordine eden yönetim-
denetim dairesi mevcuttur. Bu daire 
senede 7 oturum gerçekleştir ir. 
Başkan, birinci başkan yardımcısı, 
her üye ülkeden 27 adet başkan 
yardımcısı, 27 üye ve her siyasi grubun 
başkanlarını içermektedir. Görev 
süresi 2 yıldır. 
Kırcaali Belediye Başkanı Yüksek 
Müh. Hasan AZİS, Avrupa Liberal ve 
Demokratlar İttifakı Konseyi (ALDE) 
adına hem Avrupa Birliği Bölgeler 
kuruluna asil üye olarak hem de aynı 
kurulun yönetim-denetim dairesi 
üyeliğine seçildi. Bununla birlikte iki 
ayrı komisyonda görev almaktadır; 
Vatandaşlık İşleri, Yönetim, Kurumsal 
ile Dış ilişkiler komisyonu (CIVEX) ve 
Ekonomi ve Sosyal Politika Komisyonu 
(ECOS). Aynı şekilde yine bölgemiz, 
Kirkovo(Kızılağaç) Belediye Başkanı 
Şükran İDRİZ de ALDE adına Bölgeler 
Kurulu yedek üyesi olarak atanmıştır. 
Bunların dışında 2 Bulgaristan Türk’ü 
belediye başkanı daha bölgeler 
kurumuna atanmıştır. Mineralni Bani 
(Meriçler) Belediye Başkanı Orhan 
MÜMÜN ALDE adına asil üye olarak 
atanırken. Ahmed AHMEDOV Tsar 
Kaloyan (Torlak) Belediye Başkanı 
yine ALDE adına yedek üye olarak 
atanmıştır. Ülkemiz adına toplam 12 
asil üye ile 12 yedek üye atanmıştır. 
12 asil üyenin arasından da 4 kişi 
yönetim-denetim dairesi üyeliğine 
seçildi. 
                   İsmail KÖSEÖMER

Başsavcı Boris Velçev: “Mafyayı 
çökertiyoruz”

işledikleri suçları kanıtlamak için 
biraz daha zamana ihtiyacımız var. 
Yıl sonuna kadar bunların büyük 
bir bölümünü mahkeme önüne 
çıkarmaya kararlıyız" dedi.
Suç örgütlerine karşı düzenlenen 
son operasyonlarda Savcılık, 
İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik 
Ajansının (DANS) ortak çalıştığını 
belirten Velçev, "Bu üç birim arasında 
verimli bir işbirliği sağladık" diye 
konuştu.
Mafya ile mücadelede özel mevzuat
Velçev, Bulgaristan'da mafyayla 
mücadelenin daha verimli hale 
getirilmesi amacıyla örgütlü suçlarla 
mücadele alanında uzmanlaşmış 
savcılık ve mahkemeler kurmak 
istediklerini söyledi.
İlgili mevzuatın " tanık koruma 
p rog ramı"  i l e  ge l i ş t i r i lmes i 

gerektiğini ifade eden Velçev, 
mafyaya karşı tanıklık yapmakta 
çekimser davranan vatandaşların 
son operasyonlardan sonra, 
"Bulgaristan'da kimsenin özel bir 
dokunulmazlığa sahip olmadığını" 
gördüğünü belirtti.
Başsavcı Velçev, Bulgaristan'da 
12 Şubatta düzenlenen "Ahtapot" 
operasyonunda gözaltına alınan 
ve ülkenin en büyük mafya 
liderlerinden biri olarak gösterilen 
eski DANS ajanı Aleksey Petrov'a 
karşı tanıklık yapmaya hazır kişilerin 
sayısının 10'a çıktığını açıkladı.
Nüfusu 7,45 milyon olan ülkede 
yaklaşık 400 bin soruşturma ve 
çeşitli suçlarla ilgili yaklaşık 400 
bin ön araştırmanın yapıldığını 
ifade eden Velçev, ayrıca çeşitli 
nedenlerden dolayı durdurulmuş 
bulunan 600 bin davanın da yeniden 
açılması yönünde çalışıldığını bildir
di.                                            KH

4. sayfadan devam

Ancak Anayasa Mahkemesi davayla 
doğrudan ilgili kişilerin davada kend-
ilerini savunabilme hakkını vermedi” 
dedi. HÖH tarafından yapılan tah-
mine göre mahkemenin almış olduğu 
bu karar ağır siyasi sonuçlar getire-
bilir. Çünkü Türkiye’den gelen oyların 
iptal edilme şekli ülke içinde yapılan 
oylamaların iptal edilmesine olanak 
verecektir. Türkiye’de 23 sandıkta 
verilen 18 358 oy iptal edildi. Buna 
göre 3 bölgede milletvekili seçimi 
geçersiz kılınıyor; 7. Çoklu Vekil 
Seçim Bölgesi Gabrovo (Palanka) – 
Mariana Darakçieva (Mavi Koalisyon), 
8. Çoklu Vekil Seçim Bölgesi – Do-
briç (Hacıoğlu Pazarcık) Ruşen Riza 
(HÖH), 23. Çoklu Vekil Seçim Bölge-
si Sofya - Atanas Semov (RZS). Yeni 
edinilen oy sonuçlarına göre yeni mil-
letvekilleri, Ventsislav Vırbanov(Mavi 
koalisyon) Rumen Stoilov (GERB), 
Georgi Terziyski (RZS) iptal edilenler-
in yerine giriyorlar. Bu karardan son-
ra siyasi sarsıntılar olur mu bilinmez 
ama seçim kanununun yetersizliği 
belirmiştir. Ne seçim kanunu, ne de 
mahkemenin kararı açıklık getirmi-
yor neden bazı sandıklarda oyların 
geçersiz kılınışından sonra yeni 
seçime gidilemediğini. Başka bir soru 
daha gün ışığına çıkıyor, nerede oy 
verme tekrarlanmalıdır. İptal edilen 
sandıklarda mı yoksa bütün ülkede 
mi. Peki anayasal hakkını kullanıp 
da oyunu uygun bir biçimde iptal 
edilen 23 sandıktan birinde veren 
kişilerin anayasal hakları çiğnenmiş 
olmuyor mu? Domino etkisi devam 
ediyor. Önce Bulgaristan Türkiye 
Büyük Elçisi Branimir Mladenov 
görevinden alındı. Şimdi 18 358 oy 
geçersiz kılınıp HÖH bir milletvekili 
kaybetti, anayasal haklar çiğnenmiş 
görünüyor. Yoksa bu karar siyasi 
baskılar gölgesinde mi alınmıştır? 
HÖH merkezinden bu konu hakkında 
net bir cevap gelmedi ama gerekli 
kuşkuların olduğu bildirildi.

                                               KH
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www.dps.bg

Поздравява всички граждани на 
община Ардино с Националния 
празник на България - Трети Март

Ресми Мурад 
Кмет на Община 

Ардино

www.dps.bg

Поздравява всички граждани на 
община Черноочене с Националния 
празник на България - Трети Март

www.dps.bg

Поздравява всички граждани на 
община Момчилград с Националния 
празник на България - Трети Март

инж. Ердинч Хайрула 
Кмет на Община 

Момчилград

www.momchilgrad.bg

Айдън Осман 
Кмет на Община 

Черноочене

www.chernoochene.comwww.ardino.com

Hz. Peygamber’in  (s.a.s)  dünyayı 
şereflendirdiği gece.
Değerli Din Kardeşlerim!  
Önümüzdeki perşembeyi cumaya 

bağlayan gece  (25  -  26.02.2010 )  
Mevlid kandilidir.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) yeryüzünü 

şeref lendirdiği kutlu bir gece. 
Kâinatın Efendisi 
 Peygamberimiz kameri aylardan 

Rabiulevvel ayının 12. gecesinde 

Pazartesi sabahında sünnetli doğmuş. 
İsmi  “Muhammed” bizzat mevlam 
tarafından takdir edilmiş. Annesi Amine 
rüyalarında bu ismi görürken, dedesi 
Abdülmuttalib’e de o şekilde fısıldanmış.  
O katı ilahide   “övülen’’  ve aynı zamanda  
“Habibullah – Allah’ın sevdiği” makamına 
yükselen, ümmetini rabbisinden dileyen...  
Son Kutlu elçi. 
571 yılında annesi Amine, doğum 

sancıları hissetmeden, insanlığın medarı 
iftiharını  
gün yüzüne getirdi. 
Rabbim onun doğumunu tarih yaptı, kutlu 

Mevlidini ruhlarda silinmez izler bırakması 
ve aynı zamanda küfrün yakın bir za-
manda yıkılacağını, zulmün yerini adalet,  
dalaletin yerini hidayet,  karanlığın yerini 
aydınlığın alacağını ifadelendirmek üzere 
ALLAH o güne has mucizeler verdi:
-Teşrif ettikleri  gece  bir  yıldız  doğdu  

-  kitap ehli ( Yahudi   ve Hıristiyan )  onun   
doğumunu  bu  yıldızla   anladılar  -  nite-
kim  onu   insanlık  bekliyor  idi!
-Kabenin etrafında donatılı putlar 

yıkıldı.
-İran Kisra sarayının 14 odası yıkıldı - 

Mecusilerin ( ateşe  tapanların ) bin 
yıl yanan ateşi söndü .
-Save gölü – uğurlu bilinirdi, o gece 

kurudu - nitekim uğur ve erdem Hz. 
Muhammed’in eksenindedir.
-Semave vadisi su altında kaldı. 
Allah Teala bu olağanüstü olay-

larla, Dikkatleri en çok sevdiği 
MUHAMMED’İN -
Aleme rahmet elçinin üzerine çe-

kiyordu.
İnsanlığın kurtuluşu, huzuru, sağlık 

ve selameti ona uğramaktan geçi-
yor.
İslam gemisinin kaptanı Hz. Mu-

hammed (s.a.s)  ümmetini gemisine 
almak istiyor!
D u a  e d i y o r ,  k a p ı  k a p ı 

dolaşıyor“Allah’tan başka ilah 
yok değin kurtulun” davetinde bu-
lunuyordu. Kur’anı tebliği ediyordu, 
yaşayarak örnek oluyordu.
 Zira Aişe annemizin ifadesi-

yle Peygamberimiz“ yaşayan bir 
Kur’andır”. Yani Allah’ın yeryüzüne 
ulaştırdığı Kur’anın ilk muhatabı ve 
müfessiri ( yorumcusu ) odur. İlahi 
mesaj ile ümmetini buluşturan ve 
ümmetini çok seven doğumunda 
da irtihalinde de“ ümmeti ümmeti”  
diyerek şefkatle kuşatan Peygam-

berdir.
Taif bölgesinde taşlanınca, insanlığa azap 

gelmemesi için“ Affet rabbim onları kudre-
tini bilmiyorlar, peygamberini tanımıyorlar” 
diye dua eder – imha değil ihya arardı.
Ve İnsanlık onu bekliyordu!
Allah inancının yerini - ne faydası ne 

de zararı olmayan Putlar almış, kadınlar 
haklarını yitirmiş – biçare, güçlü güçsüzü 
ezmiş – adalet kaybolmuş,
Kız çocukları diri diri gömülür hale gelmiş, 

içki, kumar ve büyücülük toplumu işgali 
altına almış...
Mehmet Akif’in diliyle“ İnsanlık yırtıcılıkta 

kaplanları, sırtlanları geçmişti” .
Ve O (s.a.s) cahiliye dediğimiz bu karanlık 

dönemi Asr-ı Saadete ( mutluluk devri) 
aydınlık ve felaha tebcil ediyordu. 
Yetimdi, ama İnsanlığın Efendisi bir yetim! 

Yetimi bağrına basan yetim.
Babası Abdullah’ı görmemiş, anasına 

doyamamıştı! dünyayı şereflendirdiğinde 
babası hakkın rahmetine nail olurken, 
anası Amine onu 6 yaşında Allah’a ema-
net etmişti.
“O Rabbi tarafından terbiye edilen ve en 

güzel ahlakı tamamla misyonunu yürüten 
Kutlu elçi” . Şair annesiyle ilgili“ Ey Ebva 
da yatan ölü bahçende açtı dünyanın en 

MEVLİD  KANDİLİ

İSMAİL HÜSEYİNOV'UN GÖZLERİ ARKADA KALMAYACAK
Bir kez Dünya ikincisi, iki kez 

Dünya üçüncüsü, iki kez Avrupa 
şampiyonu ve bir kez de Avrupa ikin-
cisi güreşçimiz İsmail Hüseyinov’un 
izinden “Krepost (Kale)” Güreş Spor 
Kulübü – Stremtsi (Köklemezler) 
köyünde yeni pehlivanlar yetiştiriyor. 
1968 yılında faaliyete başlayan kulüp 
kısa bir sürede Bulgaristan çapında 
ün kazandı. Avrupa şampiyonu, 
Balkan şampiyonu ve değişik yaş 
gruplarında da sayısız Bulgaristan 
birinciliği elde etmişti. Köyde erkek 
çocuğu bulunan her aileden en az 
bir kişi güreşle uğraşıyordu. An-
cak kulüp 1989 yılındaki “Büyük 
Göç”ten sonra 2004 yılına kadar 
derin uykuya dalmıştı. 2004 yılında 
işadamı ve kulüp başkanı Velaytin 
Veli sayesinde ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Yük. Müh. Hasan Azis’in 
büyük katkılarıyla bulunduğu derin 
uykudan uyandırıldı. 2005 yılında 
çalıştırıcı olarak kulübün başına 
uzun yıllar gurbetçilik yaptıktan 
sonra köyüne dönen Aydın Rufat (3 
kez Bulgaristan şampiyonu, birkaç 
kez ilçe şampiyonu, “spartakiyada” 
ve değişik turnuvalar birincisi ) ge-
tirildi. İlk sene hemen şampiyon 
yetiştiremese de Stremtsi’nin tekrar 
güreş haritasına dönmesinde kulüp 
başkanıyla ve Kırcaali belediye 
başkanıyla birlikte büyük emek sarf 
etti. 2 yılda güreşçilerimiz dereceğe 
girmeye başladı. Sonra da 11-13, 

14-15 yaş grupları arasında şampiyonlar 
yetiştirmeye başladı. 

13-14 Şubat 2010 tarihleri arasında 
Dimit rovgrad (Kayacık) kent inde 
gerçekleştirilen 14-15 Yaş Minik Erkekler 
(Serbest) Bulgaristan Şampiyonasında 
ilk gün kahrolduk, ikinci gün sevindik. 
Şampiyonaya 29’u kulüp ve 6’sı kişisel 

olmak üzere 205 güreşçi katıldı. Stremt-
si köyü - “Krepost” GSK, 32 ve 42 kilo 
sıkletlerinde 2 sporcuyla katıldı. 42 ki-
loda güreşen ve değişik yaş gruplarında 
6 kez Bulgaristan şampiyonu olan 
Aycan Ahmed ikincilikle yetindi. 20 
güreşçinin katıldığı sıklette Aycan fi-

nale kadar esip geçti. Ne olduysa 
burada oldu. Güreşçimizin finalde-
ki rakibi “şapka” lakaplı Loznitsa 
(Kubadın) – “Kubadın” GSK adına 
güreşen Cumiet İsmailov oldu. 
İlk periyotu 4:1 ve ikinci periyotta 
da 3:1 önündeyken. Aycan, rak-
ibin başlamış olduğu atağa karşılık 

verse de önce atak 2 puanlık 
olmalıyken ve de üstelik minderden 
40-50 santim dışarıdayken hakem 
anlaşılmaz (çirkin) bir şekilde, 
müsabakayı yeniden minderden 
başlatmayıp tuş verdi ve bizleri 
kahretti. Ertesi gün mindere 32 ki-

loda güreşen Bayram Şaban çıktı. Daha 
önce (geçen sene) 11-13 yaş grubunda 
kendi kulüp arkadaşı Serkan Faik’e (son-
radan şampiyon oldu) yenilerek 3. olan 
güreşçimiz rakiplerini ezip geçti. Takım 
arkadaşının talihsiz bir biçimde şampiyon 
olamaması, iyi odaklanmış olması ve 
de çalıştırıcısı tarafından iyi hazırlanmış 
olması Bayram’ın şampiyonluğa uzanan 
yolunda yararlı oldu. Yeni minik şampiyon 
(final dışında müsabakaların yapılma şekli 
verilenden farklı olabilir) Sevlievo (Selvi)- 
“Dan Kolov” GSK adına güreşen Severin 
Boyanov’u tuş ile yendi. Durmadı, devam 
etti bu sefer Yambol(Yanbolu) – “Borba 
i Sambo” kulübünden Seliyan İvaylov’u 
yine tuş ile yendi. Şampiyon olmaya 2 
müsabaka kalmıştı. Karşısına yine Yam-
bol kentinden “Hekules” GSK’den Pla-
men Nanev çıktı ama o da tuş olmaktan 
kurtulamadı. Ve final müsabakası, Loveç 
(Lofça) – “Loveç” GSK sporcusu Milen 
Yanêov, ancak 2 puan alabildi ve tuş ol-
maktan kurtulamadı. Ondan öncekiler 
puan dahi alamamıştı! Bayram, tartışılmaz 
bir biçimde 4 tuş yaparak ve rakiplerin-
den sadece birine 2 puan kaybederek, 
anlının teriyle Bulgaristan şampiyonu oldu. 
Stremtsi – “Krepost” Spor Güreş Kulübü 
ata sporumuz olan güreşte bırakın Kırcaali 
ilini, Güneydoğu Bulgaristan adına “Güreş 
Bayrağını” kimseye kaptırmıyor.

Önümüzdeki sayıda geniş bir biçimde 
yapmış olduğumuz söyleşiye gazetemiz 
yer verecektir.
                          İsmail KÖSEÖMER

Devamı sayfa 8’de

Beyhan MEHMET
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ОСНОВНИ МАРКЕРИ НА ЕТНОКУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Идеята за съвместното съжи-

телство между представителите 
на различните култури е в тясна 
връзка с идеите за толерантност-
та, хуманизма, равенството, де-
мокрацията, свободата. Това са 
високо издигнати ценности на съ-
временния свят. Основите на тази 
философия могат да бъдат откри-
ти още в творчеството на редица 
изтъкнати философи – Платон, 
Аристотел, Волтер, Русо, Лайб-
ниц, Томас Хобс, Джон Лок и др. 
Съвременната етнология и кул-
турология развиват теорията за 
етносите и етническите процеси, 
наблягайки на обстоятелството, 
че за етническото многообразие 
на човечеството особено същест-
вено значение имат характерните 
черти на културата в най – широ-
кия смисъл на думата. 
Като отделен социален субект, 

етносът, според Г. Фотев, не се 
поддава на генерализиращо оп-
ределение, при което във всеки 
случай се изплъзва отличител-
ното за даден етнос, което не оз-
начава, че при изучаването му са 
неуместни генерализиращи, тех-
нологични и други подобни раци-
онално-познавателни инструмен-
ти. Етносът възниква (в немалко 
случаи неговото начало е невъз-
можно да се определи) преди дос-
тъпното за познание историческо 
време, разширява своята терито-
рия и поле, включително и като 
се разпръсква сред други етноси 
в по-големи или по-малки етни-
чески малцинства. Практически 
не съществуват етнически чисти 
или етнически еднородни обще-
ства. Според Доминик Шнапер 
етноси са “човешки групи, които 
се преживяват като наследници 
на някаква историческа и култур-
на общност (често формулирана 
в термините за общо потекло) и 
споделят волята да я поддържат 
и се дефинира чрез две измере-
ния: историческата общност и 
културната специфика”.
Етимологията на думата етнос 

има различно съдържание. Тя 
е старогръцка и означава род, 
племе, народ. Важното е, че още 
древната употреба съдържа две 
важни послания, запазили се в 
понятието и до днес. Тук говорим 
за група от хора, които, както по-
сочва Анна Кръстева, имат общи 

културни и биологични характе-
ристики, и по–същественото – е, 
че става въпрос за хора, различ-
ни от нас, за други. Съзнанието 
за собствена идентификация е 
необходимо за разграничаване-
то и осъзнаването, че посочената 
група е по-различна от “другите”, 
но това не я прави по-малко цен-
на и значима в съвместния живот 
с хората от различен етнически 
произход. Антъни Смит изброя-
ва шест атрибута на етническата 
общност: колективно собствено 
име; мит за общи прадеди; споде-
лени исторически спомени; един 
или повече отличителни елемен-
ти на обща култура; обвързаност 

Продължава в следващия 
брой

Поздравява всички граждани на 
община Джебел с Националния 
празник на България - Трети Март

Бахри Юмер 
Кмет на Община 

Джебел

www.dzhebelbg.com

Поздравява всички граждани на 
община Кирково с Националния 
празник на България - Трети Март

Шукран Идриз 
Кмет на Община 

Кирково

www.kirkovo.bg

Поздравява всички граждани на 
община Крумовград с Националния 
празник на България - Трети Март

Себихан Мехмед 
Кмет на Община 

Крумовград

www.krumovgrad.bg

с определено "отечество"; чув-
ство за солидарност, обхващащо 
значителни сегменти на населе-
нието.
Човек живее и създава мате-

риални и духовни ценности по-

средством участието си в редица 
общности. Той може да промени 
принадлежността си към тях, но 
към етническата общност човек 
принадлежи по рождение, с нея 
той е идентифициран, в повече-
то случаи се самоидентифицира 
изобщо в семейно-родствена-
та структура на обществото. По 
принцип хората живеят като при-
надлежат към общности, които се 
различават по различни белези. 
Налице са много дефиниции на 
понятието “общност”, най-значи-
мите от които са “общността е тип 
социално образование или тип 
социални отношения в рамките 
на типологията “общност-обще-
ство” и “общност е общо място 
на живеене или общ живот” (Майя 
Грекова). Живеещият в общност-
та индивид взаимодейства с 
предопределената му “социална 
роля” и действията, и поведени-
ята, които произтичат от нея, са 
строго и в най-малки подроб-
ности регламентирани. От друга 
страна, те се предопределят и от 
ценностно-нормативната систе-
ма, с която всеки член на тради-
ционната общност живее. Думата 
общност съответства на немското 
“гемайншафт”, а общество – на 
“гезелщафт”. Ф. Тьонес в книгата 
си “Общност и общество” (1887) 
дефинира два основни вида со-
циални отношения. В общността 

човек се отнася към другия като 
към цел. Другият представлява 
интерес сам по себе си – като 
конкретно, уникално човешко съ-
щество. Общността е първична 
по отношение на индивида, тя е 

даденост за него. В обществото 
пък субектът третира другия като 
средство за постигане на своите 
цели. В тези отношения се встъп-
ва съзнателно, като се изхожда от 
стремежа към взаимна изгода. В 
първия случай, където жизненото 
единство се явява самоцел, има 
общност, а във втрия случай, къ-
дето се гледа на жизненото един-
ство като средство за постигане 
на лична цел, има общество.
Според Ф. Хекман предпостав-

ка за формиране на общността по 
етнически признаци е етничност-
та, която обозначава значимия за 
индивидуалното и колективно по-
ведение факт, че една относител-
но голяма група хора са свързани 
помежду си чрез вярата в един 
общ произход, чрез общи черти 
в културата, историята и актуал-
ните преживявания и освен това 
притежават определено съзнание 
за идентичност и солидарност. В 
постмодерността етническата 
общност е една от референтните 
групи и етничността има висока 
ценност. Това е етничност не на 
изолирани хора, а на взаимосвър-
зани култури. Хората имат своята 
етническа идентичност и култура, 
но са непрекъснато в контакт с 
другите етноси. Освен това те са 
не просто в контакт, а консуми-
рат различни етнически култури. 
Човек живее не в своя етнически 
свят, а на световния пазар на ет-
ническо разнообразие. В един 
свят на непрекъснати промени, 
на разпадащи се семейни връзки, 
на динамика в професиите, мес-
тожителството, вещите, привър-
заностите в редица случаи имен-
но в етничността се вижда онази 
стабилна принадлежност, която 
свързва човека с други хора днес 
и в миналото. Често етническата 
група служи също и като група за 
подкрепа 
Етнокултурната идентичност 

заема все по-голямо място в ев-
ропейската научна литература. 
Индивидуалното или груповото 
съзнание за етнокултурна иден-
тичност се основава върху обек-
тивни феномени като общи: език, 
традиции, елементи в културата, 
територия (последният белег не 
е задължителен). 

Д-р. Мюмюн Тахир
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Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov: Ülkemiz 
Balkanlar’da Lider Olmaya Çalışacak
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay 
Mladenov, "Balkanlarda önemli bir 
konuma sahip olan ülkemiz lider ol-
maya çalışacak" dedi. 
Rumyana Jeleva'nın istifası üzerine 
Savunma Bakanlığından Dışişleri 
Bakanlığı görevine getirilen Mladen-
ov, düzenlediği ilk basın toplantısında 
ekibini tanıttı ve çalışma önceliklerini 
anlattı. 
Bakan yardımcılıkları kadrosunda 
değişiklik yapmayan Mladenov, Jel-
eva döneminde sözcü olan Dragovest 
Goranov'un görevine son vererek, ye-
rine eski bakanlık görevlisi ve gazeteci 
Vesela Çerneva'yı getirdi. 
Bir ülkenin iç siyaseti başarılı olmadan 
dış siyasetinin başarılı olamayacağını 
ifade eden Mladenov, sürdüreceği dış 
siyasi çizgisinde iş çevrelerine azami 
önem vereceğini, ülkenin Schengen 
kapsamında yer alması konusunun 
büyük önem taşıyacağın söyledi. 
Bulgaristan'ın 2007'den bu yana AB 
üyesi olduğuna işaret eden Mladen-
ov, ülkenin halen bir aday ülke olarak 
davranmaktan vazgeçmesi gerektiğini 
ifade etti. Mladenov, Batı Balkan-
lardaki ülkelerin Avrupa perspekti-

finin de önemli bir öncelik olacağını 
vurguladı. 
Bulgaristan'ın güneydoğu Avrupa 
bölgesinde "çok daha görülür ve 
hissedilir bir temsili olması gerektiğini" 
söyleyen Mladenov, "Balkanlarda 
önemli bir konuma sahip olan ülkemiz 
lider olmaya çalışacak" diye konuştu. 
Mladenov, Bulgaristan'ın Washington, 
Paris, Üsküp ve Ankara'da boş olan 
büyükelçilik görevlerine bir an önce 
aday gösterilmesinin şart olduğunu 
da ifade etti. 
Dışişleri Bakanı Mladenov, "Soğuk 
savaş dönemi uzun zaman önce 
bitti. Eski rejimler politikasını halktan 
saklardı. Biz halka açık bir politika 
izleyeceğiz" dedi. 
Komşu Romanya ve Yunanistan'ın 
da AB üyesi olmasının büyük önem 
taşıdığını söyleyen Mladenov, Yunani-
stan hükümeti ile Bulgaristan hüküme-
tinin ortak toplantı düzenlemelerini 
planladığını da belirtti. 
Basın toplantısında defalarca 
Dışişleri Bakanlığı yerine Savunma 
Bakanlığı ifadesini kullanan Mladenov, 
gazetecilere, "Yeni görevimin ismini 
öğreneceğim” diyerek espri yaptı.
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на България – 3 МАРТ, като им пожелава 
здраве и благоденствие!

güzel gülü” diye o anı tasvir eder.
Değerli din kardeşlerim!
Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri“ 

Ya Rabbi ağzımı yerle gök arası büyüt 
ki peygamberini, hakkıyla anlatayım” 
derken benim O yüce peygamberimizi 
satırlarıma sığdırmam mümkün olur 
mu?
Hülasa Hz. Muhammedin kutlu 

doğumu, Bayramlardan öte Bayram!
Nitekim Allah’IN RIZASI doğrultusunda 

yaşamak, dünya ve ahiret dengesini 
kurmak, beden ile ruh muvazenesini 
sağlamak, Kur’anı anlamak ve yoru-
munu algılamak. Onunla mümkündür.
Ona sevgi beslemek, itaat etmek - 

Rabbimize Sevgi ve itaat iken, asi ol-
mak da Allah’a asi olmaktır.
Sevgili Peygamberimiz“ Allah'a inan-

an, Allah'ı çok anan ve ahiret gününe 
kavuşmayı umanlar için en güzel 
örneklere sahiptir".
İ n s a n l a r ı n  e n  h ay ı r l ı s ı  H z . 

Muhammed’in ( s.a.s) doğum gününü 
kutlarken,
O’nun hayatına bir yolculuk yapıp, 

dertlerimizi arzedelim ve“  Ya Rasül-
allah iş adamıyım ama kriz var ne 
yapmalıyım? Yöneticiyim ama işçilerle 
aram limoni, iş arıyorum bulamıyorum? 
Eğitmenim ama öğrenciler eğitim 
arzuları nı yitirmişler, evlenmeyi 
düşünüyorum ne buyurursunuz?  
Eşimle geçimsizliğim var napmalıyım? 
veya da Ya Rasülallah sizlerin eşsiz 
güzellikteki burcu burcu mutluluk sa-
çan örnek aile hayatınızın hikmetlerini 
öğrenmek ve sizlerin gibi Yüce Allah’ın“ 
Vedüd” ismini tatmak, mutlu olmak ve 

dünyada hasene ahirette de hasenel-
ere kavuşmak istıyoruz ne buyurur-
sunuz? diyelim.
Önce Peygamber efendimizin hayatını, 

sahabeleriyle iletişimini ve mübarek 
ailesini araştıralım ve kendilerimize 
dersler alalım, daha sonra da O’nun ( 
s.a.s) tavsiyelerini dinleyelim.
Dualarımızda önce Allah’a hamd son-

ra Peygambere Salat ve selam edelim 
- dualarımızın kabulüne vesile edelim 
bu yaklaşımı.
Unutmayalım“Allah ve melekleri 

peygamberini çok anıyor - bizler de 
Müslümanlar, onun ahlakıyla ahlak-
lananlar ve ona muştak ümmet olarak 
O’nu (s.a.s) anmalıyız, misyonunu 
anlamalıyız!
Şefaat ya Rasülallah 
Medet Ya Rasülallah
Ahirette komşu olalım ya Rasülallah 
 Bu mübarek gece vesilesiyle din 

kardeşlerimin “ Mevlit kandillerini” 
kutlar 
Yüce Mevladan:
İbadetlerimizi yerine getirebilmek için 

sağlık, 
Fakirleri gözetebilmek (Zekat) ve 

Haccı ifa edebilmek için helalinden 
Bereket,
Dua bekleyenler imize Rahmet 

dilerken.
Bütün insanlığa da“ Yaratandan ötürü 

yaratılanı sevmek” ilkesini sahiplen-
meyi diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Yaratanımız, 

Rızıklandıranımız ... Allah’a emanet 
ediyorum.

Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftülüğü 
Müftü Vekili 

MEVLİD  KANDİLİ
6. sayfadan devam


