
 Kırcaali Haber
   Yıl:IV  Sayı:5 (30)   10-16 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                        

İslam’da 
kadının yeri                                      
                  Sayfa. 7’de

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
Kutlu Olsun!       

                            Sayfa 6’da

TÜRK 
DÜNYASI’NIN 
BÜYÜK 
BULUŞMASI                        

                          Sayfa 3’te

Gazetemize Sahip Çıkalım!
Abone Olalım!

Tüm postanelerde abone olabilirsiniz.
Katalog Numarası 2454

Daha ayrıntılı bilgi için:
 GSM: 087 870 19 67

HÖH’TEN ANAYASA 
MAHKEMESİ’NE 

ÜÇ TALEP

                    Sayfa 5’de

Честити 8 -ми 
март на всички 

Инж. Хасан Азис
Кмет на Община 

Кърджали

www.kardjali.bg

представителки на нежния 
пол от общината като им 
пожелава здраве,  много 

усмивки и лично щастие!

KIRCAALİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE 
ETNİK GERİLİM YAŞANDI

Kırcaali Belediyesi 2010 Bütçe taslağı 
onaylaması oturumuna, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin Belediye Meclisi grubu üyelerinin 
isteğiyle oturuma 1 saat ara verilmesi ve ardından 
da grup tarafından ihtarname okunması oturu-
mun gündemine damgasını vurdu. Tartışmalar 
esnasında Ataka Siyasi Partisi’nin meclis üyesi 
Vyaçeslav Spasov’un konuşması salondaki 

meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğunun 
hoşnutsuzluğuna neden oldu. Konuşma, otu-
ruma ara verilmesine ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Meclis üyeleri imzalı İhtarnamenin 
okunmasına neden oldu. İhtarname, Bul-
garistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, 41. 
Milli Meclis Başkanına, Bulgaristan Cumhuriyeti 

Başbakanına, Ayrımcılık Önleme Komisyonuna 
ve bir kopyası da Avrupa Komisyonuna yönelik 
beyan edilmiştir.

Bizler, Hak ve Özgürlük Hareketi(HÖH) Kırcaali 
Belediyesi Meclisi üyeleri 25 Şubat 2010 tari-
hinde Kırcaali’de yapılan belediye meclisi oturu-
munda “ATAKA (SALDIRI)” Partisi meclis üyesi 

Vyaçeslav Spasov’un yapmış olduğu ırkçı ve 
şoven konuşmasını sert bir şekilde kınıyoruz. 
Bu şahız, sarf etmiş olduğu sözlerle, bi-

zleri ülkemizin yeni tarihinde gerçekleştirilen 
en karanlık – 20. Asrın 90’lı yıllarında, Türk 
asıllı Bulgaristan vatandaşlarına uygulanan 

            Devamı sayfa 7’de

Romanya ve Bulgaristan’ın 
Schengen’e bir yılı kaldı 
Romanya ve Bulgaristan, 2011 

yılının mart ayında Schengen’e 
girebilmek için ‘Ortak Eylem 
Planı’nı imzaladı.
Romanya İçişleri Bakanlığı 

müsteşarı Marian Tutilescu 
ve Bulgaristan İçişleri Bakan 
yardımcısı, Pavlin Dimitrov, 
Ruse’de iki ülkenin gelecek 
sene Scengen’e girmeleri ko-
nusundaki hazırlıkları görüştü. 
Bu planın imzalanması, iki ülke 

bakanının belirttikleri program 
çercevesinde gerçekleştirildi.  
Eylem planı ik i  ülkenin 

işbirliğiyle gerçekleştirilmesi 
gereken faaliyetleri ve ortak 
önlemleri içeriyor. Öngörülen 
önlemler arasında, yasal ve 
operasyonel anlamda ey-
lem planı, iletişim ve teknik 
ekipmanların çoğaltılması ve 
pratik işbirliğinin artırılması yer 
alıyor.  
                                     KH

 

8 Mart dolayısı ile tüm bayanların kadınlar gününü kutlar ve bir yılı 
sizlerle bu anlamlı günde doldurmanın heyecanı ile nice yıllara. 
“ALP DECOR” OOD -MUTFAK VE MOBİLYA  ADRES Bul. Bulgaria no: 97
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“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД

  КЪРДЖАЛИ
ИЗВЪРШВА: 
строителство на обществени
производствени жилищни сгради
строителство и ремонт на пътища и 
тротоарни настилки 
строително-ремонтни работи 
бояджийски облицовъчни мазилки
заготовки и монтаж на арматура

ПРОИЗВЕЖДА:
асфалтови смеси, бетонови и варови 
разтвори
6600 Кърджали, бул. „България” 53

15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА

 “ОЛМЕНА” ООД
 АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 
тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

2 Mart günü Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı 
ve GERB (Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi İçin 
Vatandaşlar) Partisi Başkan Yardımcısı Tsvetan 
Tsvetanov, parti kuruluşunun 3. yılı kutlamaları için 
Kırcaali’ye geldi. Valilikte, basın yayın temsilcileri-
yle görüştükten sonra Kırcaali’nin en büyük otelinin 
küçük toplantı salonunda, ildeki partinin üyeleriyle ve 
yandaşlarıyla görüştü. Tsvetanov’a GERB Kırcaali 
Milletvekili Bayan Tsveta Karayançeva, Kırcaali Valisi 
Bayan İvanka Tauşanova eşlik ettiler. Önce, Tsvetanov 
salondakilere hükümetin yapmış olduğu işlerle il-
gili bilgi verdi ve sözde “Ahtopotun” Kırcaali’deki 
ayaklarının kesileceğini söyledi. Bunun yapılabilmesi 
için kamunun bütün yolsuzluklar hakkında valiye 
ihbarda bulunmalarını, cesur olmalarını ve çok 
çalışmaları gerektiğini söyledi. Salondakilere sözü 
verdiğinde herkes sanki onu beklermiş gibi Hak ve 
Özgülükler Hareketini topa tuttular ve içindekilerini 
kustular. Yolsuzluk yapanların cezalandırılmasını, 
HÖH kadrolarının tez elden değiştirilmesini – bunda 
geç kalındığını, Milli Eğitimde bulunan ve buradaki 
eğitime sözde köstek olan bazı 4 “arkadaşın” görev-
lerinden alınmasını istediler. Ekonomi polis müdürü 
ile belediye başkan yardımcısının ailevi ilişkilerinden 
dolayı gözle görülür çıkar çatışmasının olduğunu ve 
buna çare bulunulması gerektiğini söylediler. Bir 
vatandaş, Kırcaali’deki bir inşaat şirketine ve mo-
bilya şirketine karşı DANS (Milli İstihbarat Devlet 
Ajansı) tarafından yapılan aramalarda ve bulunan 
“çuval çuval paralardan” sonra herhangi bir sesin 
çıkmadığını sordu ve buna Bakan Tsvetanov elinde 
bilgi olmadığını söyledi. Başka bir vatandaş, sözde 
“seçim turistlerinin” ne zamana kadar Kırcaali’nin 
kaderine karışacaklarını, burada vergi ödemeyip 
sadece bir günlüğüne gelip ve burada yaşayanların 
oylarını “değiştirdiklerini” söylediler ve bunun önüne 
geçilmesini istediler. Diğer bir bayan vatandaş, Per-
perek (Yağışlar), Nenkovo (Memler) gibi köy sakin-
lerinin belediye başkanı seçimine karışmamalarını 
istedi, eğer bunun önüne geçilemezse yine onların 

“arkadaşlarının” seçimleri kazanacağını söyledi. Ts-
vetanov, yeni seçim kanununun Mayıs ayında hazır 
olacağını ve önümüzdeki yerel seçimde geçerli 
olacağını söyledi. Ardino (Eğridere’li) bir GERB 
üyesi, kişilerin ikamet adreslerinin güncellenmesini 
istedi, çünkü 15-20 sene Bulgaristan’a gelmeyen 

kişilerin son seçimde oy vermeye geldiğini söyledi. 
Hızını alamayıp devam etti, Kamu İhalelerine valiliğin 
bir temsilcisinin olmasını, çünkü ihalelere katılmak 
isteyen şirketlerin olduğunu ama ihale komisyonu 
belediye başkanı tarafından seçildiğini, “önceden” 
kazananın belli olduğunu ve bu yüzden o şirketlerin 
ihalelere katılamadığını, bundan dolayı Kamu ihale 
kanununun değiştirilmesini istedi. Bu iki soruya 
ilaveten de ekonomik polisin denetimi bölge illerin 

temsilcilerinin yapmasını istediklerini diye ekledi. 
Bakan Tsvetanov, kanunun değişmesiyle hiçbir işin 
düzelmeyeceğini, insan faktörünün olduğunu bu 
yüzden yaklaşımın değişmesini, kişilerin bilinçlen-
mesini ve denetimin artması gerektiğini söyledi. 
Salondaki konuşmalarda HÖH karşıtlığı, “onlardan” 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE İÇİŞLERİ BAKANI TSVETAN 
TSVETANOV’UN KIRCAALİ ZİYARETİ

olmasın bizden olsun, arkadaş kelimesinin ironi ve 
mecaz anlamında kullanılması, kişisel çıkar gibi 
konular egemendi. Buradan Tsvetanov emniyete 
yeni kimliklerin ve pasaportların yenilenmesinde ve 
yapılmasında kullanılacak teknolojileri ve hazırlıkları 
denetledi. Gece Dimitır Dimov Devlet Tiyatrosu sa-
lonunda kutlamayla sona erdi.

 
                                    

     İsmail KÖSEÖMER

Belediye Başkanı, Papaz ve Müftü  
tatlı kahve içtiler

Geleneksel olarak Milli Bayram kutlamaları sonrasında 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh.Hasan Azis, Kırcaali Bölgesi 
Hıristiyanları Cemaat Başkanı papaz Petır Gerena ve Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmed beraberce kahve içtiler. Önce başkan 
ve iki din adamı sağlık ve kısmet için martenitsa takıları değiş 
tokuş ettiler. 3 Mart bizi bir araya getirip birleştirdiği gündür. 
“Burada kentin merkezinde ve açık havada hem Bulgarların hem 
de Türklerin oturduğu kahvede birbirimize kahve ısmarlamayı 
uygun gördük. Bununla, din ve etnik ayrım gözetmeksizin tüm 
kent sakinleri arasında anlaşmanın ve iyilik yapmanın ne kadar 
önemli olduğunu üçümüz birlikte mesaj olarak vermek istedik” 
dediler.
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TÜRK DÜNYASI’NIN BÜYÜK BULUŞMASI 
İskeçe dara düşse Kırcaali üzülse Piriştine hüzünlense…

Dış Türklerden Sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Bakanı Faruk Çelik’in ev sahipliğinde İstanbul’da 27 
Şubat 2010 tarihinde düzenlenen “Türk, Soydaş ve 
Akraba Topluluklarının kurmuş oldukları, Sivil Toplum 
Örgütleriyle Buluşma Yemeği” düzenlendi. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra tarihi 
buluşmaya 81 vilayetten, 5 kıtadan yaklaşık yüz 
ülkeden, 2 bin 500 aşkın davetli katıldı.

Eski günleri hatırlatan Balkan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan Gençoğlu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanun 
Tasarısı soydaşları sevindirdiğini söyledi. Gençoğlu 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu güne kadar 
bizler, Dernekler, Federasyonlar ve Konfederasyon 
olarak birçok toplantılar yaptık. Ancak şunu ifade 
etmek isterim ki her dönemde ve her olayda daima 
devletimizin yanında olan kuruluşların temsilcileri olan 
bizler, bu gün ilk kez bir devlet büyüğümüzün, Sayın 
Başbakanımızın huzurlarıyla bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Malumlarınız olduğu üzere, 
çeşitli nedenlerle oluşan göçler bir takım sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Bunlardan yurdumuza 
gelenlerin sorunlarının bir bölümü halledilmişse de, 
içlerinde çözüm bekleyenlerde vardır. Bunlardan en 
önemlisi 1989 zorunlu göçüyle yurdumuza gelenlerin, 
20 yılı aşkın bir süredir iki ülke arasındaki sosyal 
güvenlik anlaşmasının Bulgaristan yetkililerince 
engellenerek çözüme kavuşturulamamıştır.” 

Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen tarihi buluşmada 
konuşan dış politika ve açılım süreci ile ilgili bilgi 
veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu “Stratejik Derinlik, Doğal Sonuç" diyerek 
eksen kaymasının olmadığını ve çok boyutlu politika 
sayesinde eksenin yerini bulduğuna dikkat çekti. 
Dış politikada TIKA ve Yunus Emre Enstitüsü 
gibi güçlü gereçlerimizin ve çok kapsamlı 
politikamız bulunmasına rağmen, sivil toplum 
kuruluşlarının desteğini almadan başarı lı 
olunamayacağını vurgulayan Davutoğlu, sivil toplum 
kuruluşlarında(STK) bulunması gereken dört özelliği 
sıraladı:

“1. STK’lar kültürel ve tarihi özelliklerimizi taşımalıdır. 
Buna yönelik faaliyetler yapmalıdır.
2. STK’lar sosyal dayanışmaya önem vermeli ve her 
ferdin sosyal durumunu güçlendirecek faaliyetler 
yapmalıdır.
3. STK’ların hukuki boyutları olmalıdır. Bulundukları 

ülkelerde vatandaşlarımızın haklarını savunabilmelidir. 
Bunun için hukuki açıdan da örgütlenmesini bilmelidir. 
Her zeminde hakları aramalıdır.
4. STK’lar ekonomik sorumluluklara önem vermelidir. 
Bulundukları ülkelerde güçlü ekonomik yapılar 
oluşturma yolunda çaba sarf etmelidir.”

Yaptığı çalışmalarla özellikle dış Türklerin ihmal 
edilen sorunları noktasında kısa sürede çok önemli 
mesafeler kat edilmesini sağlayan Devlet Bakanı 

Faruk Çelik ise Dünyanın dört bir yanında hayatlarını 
sürdüren Türk, Soydaş ve Akraba topluluklarına 
önemli mesajlar verdi. Bakan Çelik, “ gelin hep birlikte 
geçmişte dünya siyasetine yön veren insani değerleri 
dünyaya yeniden hatırlatalım. 21. yüz yıla damgamızı 
vuracak kararlılığımızı ortaya koyalım. Biz birlik 
ve beraberlik içinde olursak Balkanlar, Kafkaslar, 
Orta Asya ve Orta Doğu huzur ve barış içinde 
olur” dedi. Yurt dışındaki vatandaşların yaşadığı 
dost ülkelerin yöneticilerine de seslenen Çelik, 
“Vatandaşlarımızın sorumlulukları yanında bizim 
samimi, şeffaf duruşumuz karşısında yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın varlığını bir güvenlik sorunu olarak 
değil, farklılık ve zenginlik olarak değerlendirerek, 
entegrasyonu asimilasyon ve izolasyon aracı olarak 

görmekten vazgeçmenin toplumsal uyum ve huzur 
açısından önemli olduğunu belirtmek istiyorum” diye 
konuştu. 
Buluşma yemeğinde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, bir sofranın etrafında toplanmış tek bir 
ailenin fertleri olduklarını söyleyerek dünyanın 
neresinde olursa olsun her bir Türkün yalnız olmadığını 
belirtti ve şöyle dedi: “Hiçbir yerde boynunuzu 
bükmeyin. Bize boyun bükmek yakışmaz. 
Hiçbir yerde kendinizi yalnız hissetmeyin. Hiçbir 
yerde kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Şunu 
hiçbir zaman unutmayın; burada güçlü bir ülke 
var, burada Türkiye var. Tarih ve talih bizi ayrı 
coğrafyalara dağıtmış olabilir ama bizim gönüllerimiz 
bir, bizim yüreklerimiz ortak çarpıyor. Hasretimiz bir, 
özlemlerimiz, arzularımız, kaderimiz bir. Biz hepimiz 
kardeşiz. Biz aynı boyun evlatlarıyız. Solingen'de 
bir kardeşimizin burnu kanasa aynı anda beş kıtada 
sızısını yüreğimizde hissederiz. Saraybosna'da bir 

masumun gözyaşı toprağa değdiğinde aynı anda 
hepimizin yüreğine ateş düşer. İskeçe dara düşse 
Kırcaali üzülse Piriştine hüzünlense biliyorum 
Melbourne'de, Toronto'da, Capetown'da yankısını 
bulur. İstanbul'daki, Diyarbakır'daki, Yozgat'taki, 
Sivas'taki düğün, hepimizin düğünüdür. Rize'de 
uşaklar horon teperken beş kıta horona durur. 
İzmir'in zeybeği, beş kıtadan izlenir. Gaziantep 
halay çekerken, beş kıta halay çeker. Biz bir sofranın 
etrafında toplanmış, tek bir ailenin fertleriyiz. Biz hep 
birlikte, bir aileyiz. 

Her birimiz bin yılların ötesinden gelen ortak 
bir kültürün, ortak geleneklerin ve ortak tarihin 
mensuplar ıyız.  'Tar ih imiz le kül türümüzle 
kardeşliğimizle gururluyuz. Velhasıl medeniyetimizle 
gururluyuz' diyen Erdoğan, 'Bulunduğumuz, nefes 
alıp verdiğimiz her yerde bizler barışın temsilcileri 
olduk. Çalıştığımız ülkelerde çalışkanlığın, güzel 
ahlakın ve dürüstlüğün temsilcisi olduk' şeklinde 
konuştu.

Başbakan, “Bulunduğunuz ülkelerde siz iyi bir 

vatandaş olmakla birlikte Türk kültürünün ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin adeta birer büyükelçisi gibisiniz, 
bunu böyle biliniz. Büyükelçilerin sorumluluğu neyse 
sizin sorumluluğunuz da odur. Bugün dayanışma 
her zamankinden çok daha fazla önem arz ediyor. 
Sadece Cumhuriyetimizin vatandaşları olarak 
değil, tüm soydaşların tam bir dayanışma içinde 
olması, bulunduğunuz ülkeleriniz adına son derece 
önemlidir” diye konuştu. Başbakan, Yurt Dışı Türkler 
Başkanlığı ile dünya genelinde farklı bir heyecanla 
farklı bir takip sürdüreceklerini ifade ederek amacın 
yeni bir bürokratik bir oluşum başlatmak olmadığını 
aksine hizmeti önde tuttuklarını ve buna göre bir 
yapılanma geliştirdiklerini söyledi. Bu zamana 
kadar desteklerini esirgemediklerini bundan sonra 
da esirgemeyeceklerini söyleyen Başbakan, Hacı 
Bektaşi Veli’nin “Bir olacak, iri olacak, diri olacağız” 
deyişi ile konuşmasını tamamladı.

Devlet Bakanı Faruk Çelik'in düzenlediği yemeğe 

uluslararası misafirlerin yanı sıra Kırcaali de 
temsil edildi. Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet, HÖH  Kırcaali İlçe Başkan 
Yardımcısı Ehliman Çoban, Ardino (Eğridere) Kültür 
Evi Başkanı Yüksel İsmail gibi katılımcıların yanı sıra 
birçok sivil toplum örgütü temsilcileri de bu yemekte 
hazır bulundular. 
                                            Kırcaali Haber

Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki 
Ahmet ve Devlet Bakanı Faruk Çelik bir arada.
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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

AYTOS VE DOBRİÇ BÖLGELERİNDEN İMAMLAR 
SEMİNERE İŞTİRAK ETTİ
Başmüftülük, imamların bilgi ve 
birikimlerini tespit ve geliştirme 
seminerleri düzenlemeye başladı. 
Güney Bulgaristan’da düzenlenen 
ilk seminerden sonra 27-28 Şubat 
tarihlerinde Doğu Bulgaristan’daki 
imamaların katıldığı bir seminer 
düzenlendi. Burgas, Varna ve Dobriç 
illerinden 50 kadar imamın iştirak 
ettiği seminer, Aytos’a bağlı Lülâkovo 
(Kiremitlik) köyünde bulunan eğitim 
merkezinde düzenlendi. Bu eğitim 
merkezi, tarihî medreselerimizden 
olup komünizm döneminde en son 
kapanan medresedir ve bölgedeki 
imamların bir kısmı bu medresenin 
mezunlarındandır.
Seminer, Dıskotna köyü imamı 
Redvan Ahmed’in okumuş olduğu bir 
aşr-ı şerif ile açıldı. Ardından Aytos 
Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem 
misafirleri ve hazır bulunanları 
selâmlayarak bu türden toplantı ve 
seminerleri bölgelerinde zaman 
zaman düzenlediklerini, ama böyle 
geniş çapta olmadığını ifade etti. 
Buna benzer daha da geniş katılımlı 
seminerlerin düzenlenmesinin son 
derece faydalı olacağını belirtti. 

Daha sonra sözü alan Başmüftümüz 
Dr. Mustafa Hacı, imamların günden 
güne artan ehemmiyetini, imamların 
toplumlara verebileceği çok şeylerin 

olduğunu söyleyerek buna göre 
hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade 
etti.
Selâmlama kısmından sonra 
Smolyan Bölge Vaizi Orhan Osman, 

“İslâm’da İmamlığın Ehemmiyeti ve 
Sorumluluğu” konusunda bir konuşma 
yaptı ve imamların katılımıyla konu 
müzakere edildi. Seminerin ikinci 
gününde de Başmüftü Yardımcısı 
Vedat S. Ahmed, Başmüftülük 
tarafından yeni hazırlanan “Din 
G ö r ev l i l e r i  Ta l i m a t n a m e s i ” 

çerçevesinde imamların hak ve 
sorumlulukları konu edinen bir 
konuşma yaparak Başmüftülüğün 
imamların çalışmalarını daha 
düzenli ve verimli hale getirebilmek 

için yaptıkları çalışmaları anlattı, 
müftülükler ve imamların üzerine 
düşenleri hatırlattı, beklentileri dile 
getirdi.
Konuşma sonunda imamların bazı 
idarî ve dinî sorularını cevapladı. 
Ayrıca Dobriç Bölge Müftüsü Bilâl 
Darcan ve Aytos Bölge Müftüsü 
Selâhattin Muharrem bölgelerindeki 
imamlar la  bö lge sorun lar ını 
değerlendirme oturumu yaptılar.
Seminerin diğer bölümlerinde imam 
efendilerin bilgi ve birikimlerini 
test etme amaçlı imtihan, mülâkat 
ve test düzenlendi. Genel olarak, 
içinde bulunduğumuz şartlara göre, 
imamlarımızın bilgi seviyelerinin iyi 
olduğu, ancak daha da iyi olabilmesi 
için hizmet içi eğitim çalışmalarının 
gerekliliği bir kez daha tespit edildi.
Seminer esnasında imamlarımız 
Kur’ân-ı Kerim’den cüzler okuyarak 
hatm-i şerif yapıldı ve Tranak (Tikenlik) 
köyü imamı Recep Salih tarafından 
yapılan dua ile bağışlaması yapıldı.
Toplantı imamlarımızın gayretlerine 
yeni gayret katma yönünde faydalı 
olduğu gibi, tarihî bir mekân olan 
medresede 50-60 yıl önce yetişen 
imamlarımızın da bu seminere 
katılması ayrıca sevindirici oldu.

                          Başmüftülük

 MÜH. HASAN AZİS EKSELANSLARI JAMES B. WARLİCK JR. İLE GÖRÜŞTÜ
26 Şubat 2010 tarihinde Ekselansları 

James B. Warlick Jr. – ABD Bul-
garistan büyükelçisi Kırcaali Belediye 
Başkanı  Müh. Hasan Azis ve ekibi-
yle görüştü. Büyükelçinin Kırcaali’ye 
yapmış olduğu bir günlük ziyaretin 
ilk görüşmesiydi ve 1 saat sürdü. 
Görüşme esnasında Başkan Hasan 
Azis Sayın Warlick’i bugüne kadar 
Belediye tarafından gerçekleştirilen 
projelerle ve yatırımlarla ilgili bilgi 
verdi. Kırcaali belediyesinin gelişmesi 
hakkında görüşlerini bildirip beledi-
yenin Makaz yolunun açılmasıyla 
ilgili stratejik konumundan söz etti. 
Görüşmede küresel ekonomik kriz-
in halkın üzerine etkisi ve belediye 
yönetiminin önleyici girişimleri, tur-
izmin gelişmesi, değişik etnik gru-
plar arasındaki ilişkiler gibi ve ben-
zeri konular ele alındı. Başkan Azis, 
Amerika’daki kardeş belediye Elhart 
ile olan ilişkilerden de bahsetti. 
Ekselansları James B. Warlick Jr. 

kentte kısa süre için gerçekleştirdiği 
i lk görüşmede duyduklarından 
etkilendiğini dile getirdi. 
Görüşmeden sonra Ekselansları 

Sayın Warlick “Burada olmak benim 
için büyük bir mutluluk. Bu Sofya 
dışındaki ilk resmi gezim ve Kırcaali’yi 
de seçmem rastgele olmadı. Bu kent-
ten etkilendim. Belediye başkanınızın 
kentinizin geleceği ve Kırcaali’nin 
gelecek yıllarda ne olması gerekliyle 
ilgili müthiş bir uzak görüşlülüğe sa-
hip”, dedi.
Büyükelçi, Kırcaali’nin başkent 

dışındaki ilk resmi ziyaret için seçmiş 
olmasını, kentin bir etnik ve kültürel 
diyalog için model olmasından dolayı 
kaynaklandığını ve beklentilerinin 
boşuna çıkmadığını söyledi. Basın 
yayın temsilcileri önünde, Ekselansları 
James B. Warlick Jr. belediye başkanı 
ve ekibini yapılan müthiş çalışmalar 
için kutladı ve büyük bir heyecanla 
Kırcaali’yi gezip görmek ve bir çok 
kent sakiniyle tanışmak istediğini 
söyledi. 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 

Azis ile görüştükten sonra Ekselansları 
James B. Warlick Jr. Kapitan Pet-
ko Voyvoda Elektrik ve Elektronik 
Meslek Lisesini ziyaret etti. Burada, 
Barış Gücü gönüllüsü öğretmeninin 

yapmış olduğu İngilizce dersine 
katıldı ve ardından da vali ile görüştü. 
Günün sonunda Amerika Büyükelçisi, 
Kırcaali Amerika Dostları Derneğinin 

20. kuruluş yılı kutlamalarına katıldı. 
Derneğin 20. Kuruluş yılı kutlamaları 
Bölge Tarih Müzesinde yapıldı. Kutla-
ma sırasında geçmişe yönelik Amer-

ika ve Kırcaali isimli fotoğraf sergisi 
sunuldu ve Kırcaali Amerika Dostları 
Derneği Başkanı Valentin İvanov’un 
yazmış olduğu Bir dostluğun tarihi, 

1989 sonrası Kırcaali yöresinde Bul-
gar ve Amerikan ilişkileri adlı kitap 
tanıtıldı.              
                         Kırcaali Haber
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Бахри Юмер 
Кмет на Община 
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Кирково

www.kirkovo.bg

Себихан Мехмед 
Кмет на Община 

Крумовград

www.krumovgrad.bg

Честити 8-ми март на 
всички представителки 

на нежния пол от община  Джебел 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

Честити 8-ми март на 
всички представителки 

на нежния пол от община Кирково 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

Честити 8-ми март на 
всички представителки 

на нежния пол от община Крумовград 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

“BULGARİSTAN İÇİN YA ÖZGÜRLÜK YA DA ÖLÜM”
3 Mart Bulgaristan Milli Bayramı 
nedeniyle Bulgaristan Ulusal Birliği - 
Muhafız Tugayı temsilcileri, Kırcaali’de 
“Bulgaristan Bulgarlarındır!” adı 
altında yürüyüş yaptı. Bulgaristan’ın 
değişik bölgelerinden toplanıp 
Kırcaali’ye sözde özgür iradeyle 
getirilen yaklaşık 80 kişilik bayraklı 
grup Kırcaali Otogarından Kurtarıcılar 

anıtına doğru yürüdü. Yürüyüş 
esnasında milliyetçi gençler: “Uyan 
Bulgaristan Uyan!”, “Bulgaristan 
Bulgarlarındır!”, “Komünistlere 
mahkeme!”, “Bulgaristan için Özgürlük 
ya da Ölüm!” gibi sloganlar attılar 
ve kent halkını onlara katılmalarına 

davet ettiler ancak kimse katılmadı. 
Basın yayın temsilcileri, onların yarısı 
kadardı. 
Birlik Başkanı aşırı milliyetçi Boyan 
Rasate’nin yandaşları: “3 Mart Milli 
Bayramını ancak bizler gerçek 
bir biçimde kutluyoruz. Diğerleri, 
bütün Bulgarlar için kutsal olan 
bu günü kirletmiş vaziyettedirler. 
Onlar, Şipka’da toplanıp köfte, 
kebap yiyip bira içiyorlar. Bizler, bu 

günü herkesten ayrı olarak yalnız 
kutluyoruz, çünkü diğerlerini iç ve 
dış kaynaklara bağımlı olduklarına 
inanıyoruz. Kırcaali’nin Bulgaristan 
sınır ları içer isinde olmasına 
rağmen yabancı devletmiş gibi 
irade edildiğini, Bulgarlar tarafından 
yönetilmeyip Türkler tarafından, 
yani Anayasal olmayan Hak ve 

Özgürlükler Hareketi tarafından 
yönetiliyor. Pomaklar söylendiği 
gibi Türk değildir. Onlar, İslam 
dinine mensup Bulgarlardır. Bu 
vatan 1300 yıldır Bulgar etnik 
grubu sayesinde var olmuştur. 
Kanunlarımıza, geleneklerimize 

ve kültürümüze uyan herkes 
burada yaşayabilir ” diye değişik 
konuşmacılar tarafından söylendi. 
Yoğun güvenlik de gözlerden 
kaçmadı.
Soruyoruz, Avrupa’nın resmi 
sloganı olan “Farklılıklar İçinde 
Birlik” bu genç kişiler için geçerli 
değil midir? 
                 İsmail KÖSEÖMER

Küçük  Belediyelerin Çilesi
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi’nde 
üç altyapı projesi: Preseka köyünün 
su boru hattı, Drujintsi,   Zavoya   
köylerinin kanalizasyon hatları ve 
Drangovo   köyünün Karacovska 
mahallesine giden yol yapımı 
durduruldu.
 Başbakan Boyko Borisov, bizleri 
Bu lgar is tan Cumhur iyet i ’n in 
Ulusal Belediye Kuruluşu’nun 
toplantısında Avrupa Fonları 
kaynaklarını kullanmaya ve yeni 
projeleri sunmaya davet ediyor ve 
aynı zamanda devlet bütçesinden 
finanse edilen ve başlamış olan 
projeleri durduruyor. Buradaki asıl 
sorun projelerin başlamış olup 
sonradan durdurulmuş olmasından 
kaynak lanmak tadır.  K i r kovo 
Belediye Başkanı Şukran İdriz yerel 
halkın hayal kırıklığına uğradığını 
ve birçoğu suçu belediyede 
aramaktadır diye bizlerle paylaştı. 
“Hükümetin bu hareketinden dolayı 
belediyemiz 1 500 000 levalık 
kaynağı kaybetmiştir” diye de ekledi. 
Drujintsi köyünün kanalizasyonu için 
betonarme borular sağlanmıştır ama 
kullanılmamaktadır. Şukran İdriz, 
Başbakan’ın söz vermiş olmasına ve 

yol göstermelerine rağmen, Avrupa 
fonlarınca yapılan ve önemli olan 4 
adet, Benkovski (Kirli), Çorbaciysko 
(Çorbacılar), Fotinovo (Hatipoğulları) 
ve Çakalarovo (Çakalköy) köylerinin 
atık su arıtma tesisleri projeleri 
durdurulmuştur. Belediye, Çevre - 
işlemsel Programı projelerine de 
başvurmuştur. 
Başkan Şukran İdriz, Çevre ve 
Sulardan Sorumlu Bakan Nona 
Karacova ile görüşmüştür. Projeler, 
komisyon tarafından onaylanmıştır. 
Oysa, şimdi yine Başbakan’ın 
inisiyatifi olarak 130 adet küçük 
ölçekli atık su arıtma tesisi projeleri 
durdurulmuştur. Büyük ölçekli 
olanların projelendirilmesi ve inşa 
edilmeleri teşvik edilmektedir. 
Kirkovo bölgesindeki yerleşim 
yerleri tekrar 2011 yılından sonra 
finansman için başvurabilir. Kim bilir, 
belki o zaman da şimdiki hükümet 
olası yapılacak belediye hizmetlerini 
kendi seçim propagandası için de 
kullanabilir. Sanırım kemer sıkma 
işlemi en çok bizim bölgedeki 
ilçeleri vuracaktır.
                
                 İsmail KÖSEÖMER

HÖH’TEN ANAYASA MAHKEMESİ’NE 
ÜÇ TALEP  

4 Mart 2010 tarihinde Hak ve Özgür-
lükler Hareketi /HÖH/  milletvekilleri, 
son parlamento seçiminde millet-
vekili adayları, HÖH Gençlik Kolları 
Başkanı ve milletvekilliği düşürülen 
HÖH Başkan yardımcısı öğle saatler-
inde Savcılığa gidip Bulgaristan 
Cumhuriyeti Başsavcısı Boris Velçev 
aracılıyla Anayasa Mahkemesine 
üç ayrı talep dilekçeleri sundular. 
Bu talep dilekçelerinde, Türkiye’de 
23 sandıktan çıkan ve iptal edilen 
18 358 oyun yeniden sayılmasını 
istediler. İptalden doğan bir HÖH 
milletvekilliğinin düşürülmesi ve 
başka 3 bölgede diğer partilerin vekil-
lerinde doğan değişikliklerin geçersiz 
kılınması istenmektedir. 

Hatırlayacak olursak Anayasa Mah-
kemesi Türkiye’de açılan sandıklardan 
23’ünde oyların tümünü iptal etmişti. 
Gerekçe olarak da, bazı yerlerde seçim 
sandık komisyonlarındaki kimi üyeler-
in seçim protokollerini imzalamamış 
olmasından kaynaklanmıştı. Oysa 
bu mevcut yasalara göre anayasal 
değil de, idari bir suçtur. Üstelik 

yurtiçinde bile bu durum, bugüne 
dek söz konusu olmamış ve seçim 
iptal edilmemiştir. Burada önemli 
olan Türkiye’de iptal edilen oyların 
yasal olduğu ve bunu geçersiz 
kılacak bir durumun oluşmamasıdır. 
Oyların yeniden sayımı bu gerçeği 
kanıtlayacaktır. Talebin biri HÖH 
Başkanı Sayın Ahmet Doğan, mil-
letvekilleri Lütfi Mestan, Hristo Bise-
rov ve Aliosman İmamov tarafından, 
diğeri son Parlamento seçimlerinde 
değişik bölgelerden HÖH adına 
milletvekili adayı olan 12 partili ve 
vekilliği iptal edilen HÖH Başkan 
yardımcısı Ruşen Riza tarafından 
sunuldu. Başsavcının bir gün içinde 
taleplere cevap vermesi bekleniyor.  

Başsavcılıktan çıkışta, HÖH Başkan 
Yardımcısı Mestan taleplerinin yerine 
getirilmediği halde Anayasa Mah-
kemesinin almış olduğu iptal kararını 
Strasbourg – Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) dava ede-
ceklerini yeniledi. AİHM’den çıkan 
kararlar kesin olup bağlayıcı özelliği 
vardır.                    Atila HUN
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www.dps.bg

Честити 8-ми март на 
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на нежния пол от община Ардино 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

Честити 8-ми март на 
всички представителки 

на нежния пол от община Черноочене 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

Честити 8-ми март на 
всички представителки на 

нежния пол от община Момчилград 
като им пожелава здраве, много 

усмивки и лично щастие!

8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü 
olarak kutlanır. Bu gün kadınlar 
tarafından ve / ya da kadınlar 
için konferans, gösteri ve eğlence 
gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. 
Kadınlar arası dayanışma ve 
kadınların toplumdan beklentileri 
vurgulanır. 
Kadınlara özgü bir günün var 
olması düşüncesi ilk kez, 26-27 
Ağustos 1910’da Kopenhag’da 
düzenlenen Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansında ortaya 
atıldı ve kabul edildi. Bir çok 
ülkede her yıl kutlanmaya başladı. 
İsveç’te ise 1912 yılından itibaren 
kutlanmaya başladı.
Ancak ilk yıllarda belli bir tarih 
saptanmamıştı ve değişen 
tar ihlerde ama her zaman 
ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 
8 Mart olarak saptanışı 1921’de 
Moskova’da gerçekleştirilen 3. 
Uluslararası Kadınlar Konferansı 
tarafından olmuştur.
İki dünya savaşı yılları arasında 
bazı ülkelerde kut lanması 
yasaklanan Kadınlar Günü, 1960’lı 
yılların sonunda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de kutlanılmaya 
başlamasıyla daha güçlü bir 
şekilde gündeme geldi. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, 1977 
yılında 8 Mart’ın Dünya Kadınlar 
Günü olarak kutlanmasını kabul 
etti.

İLGİNÇ BİLGİLER
Birleşmiş Milletler tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre;
1. Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar 
tarafından görülüyor. 
2. Buna karşın kadınlar dünyadaki 
toplam gelir in ancak %10’una 
sahipler.
3. Dünya’daki mal varlığının ise % 
1’ine sahipler.
4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin 
% 34’ü erkekler tarafından görülüyor 
ama erkekler dünyadaki toplam gelirin 

% 90’ına ve toplam mal varlığının % 
99’una sahipler.

 DÜNDEN BUGÜNE "KADINLAR 
GÜNÜ"
Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800'lü 
yıllarda bir tekstil fabrikasında daha 

iyi çalışma koşulları için greve 
giden kadın işçilerin fabrikaya 
kilitlenmesi, arkasından da çıkan 
yangında fabrika önünde kurulan 
bar ikat lardan kaçamayarak 
ölmeler iy le gündeme geldi 
Kadınlar tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 8 Mart'ta eşitlik 
isteklerini daha yüksek sesle dile 
getiriyorlar.
8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü 

olarak kutlanması, uluslararası 
düzeyde kabul gören bir hal 
alması 1970'lere rastlasa da, bu 
tarihe kaynaklık eden olay ve 
dünya kadınlarının ortak bir gün 
kutlama isteğinin gündeme gelişi 
1800'lerin ortasını bulur. ABD'nin 

New York kentindeki Cotton tekstil 
fabrikasında çalışan işçi kadınlar, 
1800'lü yılların ortalarından beri daha 
iyi çalışma koşulları, emeklerinin 
karşılığında hak ettikleri ücret ve daha 
iyi yaşam için mücadele vermektedir. 
Ama bunca yıllık mücadeleye karşın 
elde edebildikleri pek bir hak yoktur. 
En sonunda, 8 Mart 1908 günü, 
haklarını alabilmek için son çare 
olarak greve giderler. Ancak patronlar 
bu greve zalim bir şekilde müdahale 
ederler. Greve giden kadınlar fabrika 
binasına kilit lenir ler. Patronlar 
bu yolla grevin başka fabrikalara 
sıçramasını engellemek isterler. 
Ancak beklenmedik bir şey olur ve 
fabrika yanmaya başlar. Ne yazık ki 
yangından fabrikada bulunan kadın 
işçilerden çok azı kaçarak kurtulmayı 
başarır. Yanan fabrikadan kaçmayı ve 
fabrikanın çevresine kurulmuş olan 
barikatları aşmayı başaramayan 129 
kadın işçi yanarak ölür.
Aynı yıl diğer endüstri kollarındaki 
kadınlar da mücadeleye devam ederler. 
Kadınların yürüttükleri mücadelenin 
temelinde seçme ve seçi lme 
hakkı, günlük çalışma saatlerinin, 
koşullarının ve ücretlendirmenin 
yeniden düzenlenmesi gibi konular 
bulunmaktadır. Dünya Kadınlar 
Gününde bugün de ilk başlarda 
yapıldığı gibi eşitlik için, bağımsızlık 
için, politik haksızlıkların ortadan 
kalkması için, daha iyi yaşama ve 
çalışma koşulları elde edebilmek için 
çalışılıyor. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Güzelliğin Sihirli Önerileri!
Kışın bitmesine az zaman kaldı. Yakında bahar gelecek ve bol, 
kalın kıyafetler arkasına gizlenmek mümkün olmayacak. Yazın 
güzeli olmak için, şimdiden kendinize zaman ayırmanız gerek.

Soğuklarda ihmal ettiğiniz vücu-
dunuzu şımartmaya başlayın. Her 
banyodan sonra hoş kokulu yağlarla 
nemlendirin. Bu tip yağlarla cildiniz 
yumuşacık olur ve kendine gelir.

Kışın yıpranan ve kırılan saçların, 
yazın bakımlı  görünmesi ve 
parlaması için, düzenli olarak bakım 
yapmaya başlayın. Canlandırıcı se-
rumlar ve bakım kürlerine girmenin 
tam sırası!

Kışın kıyafetler altında belli ol-
mayan kilolar, yazın ortaya çıkıp 
canınızı sıkacaktır. Önleminizi şimdi 
alın ve diyete başlayın.

Hala egzersiz yapmaya başlamadınız 
mı? Hemen kışın rehavetinden kurtulun 
ve spora başlayın. Açık havada yürümek, 
merdiven çıkmak, spor salonuna yazılmak 
veya evde egzersiz yapmak, birini seçin.

Su cildinizi güzelleştirir. Su sağlıktır. Her 
gün yeterli miktarda su için.

Tüyler şimdi görünmüyor  ancak ep-
ilasyon gibi çözümler düşünüyorsanız, 
güneşin olmadığı bu sürede işlemi 
rahatlıkla yaptırabilirsiniz.

Elleriniz, sizi yansıtır. Ellerinize özen 
göstermelisiniz. Ellerinizi 5 dakika sıcak 
suda tutun. Sonra bir törpü yardımıyla 
tırnak kenarındaki fazlalıkları itin. Tırnak 

etlerinizi kendiniz kesmeyin. Yat-
madan mutlaka ellerinize yumuşatıcı 
krem sürün.

Yaza hazırlanmanın yollarından 
biri de detokstur. Vücudu kuşatan 

toksinlerden kurtulmak için detoks 
uygulayın.

Bacak ve kalça bölgenize arka ar-

kaya soğuk ve sıcak uygulayarak, kan 
dolaşımını hızlandırın. Ardından selülit 
için özel olarak üretilen kremleri selülitli 
bölgeye masaj yaparak sürün.

Uyku düzeninize dikkat edin. Rahat bir 
uyku için yatağa girmeden önce günün 
bütün stresinden uzaklaşın. İyi bir uyku 
gözünüzün ve yüzünüzün güzelliğinde 
önemli rol oynamaktadır.

Ayaklarınız da özen gösterilmek ister. 
Çoraplardan kurtulmasına az zaman ka-
lan ayaklarınızı bakıma alın. Pedikürünü 
yaptırın. Gece yatmadan yumuşatıcı 
krem sürüp, ardından çorabınızı giyin. 
Sabaha kadar yumuşacık olacaklardır.

Isı değişikliği nedeniyle gerilen, kuruyan 
cildinizi korumak için, haftada bir peeling 
yapmaya başlayın. Kullanacağınız ürün-
ler için, bir uzmandan yardım alın.

Sayfayı hazırlayan: 
Sebahat AHMET
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sözde “Soya dönüş (Bulgarlaştırma)” 
olaylarında vatandaş haklarının geri 
verilmesi için yapmış oldukları mücadele 
yıllarına geri götürmektedir.
Kırcaali Belediyesi’nin 2010 taslak büt-

çesi görüşmeleri sırasında Vyaçeslav 
Spasov yaptığı konuşmasında Belediye 
Başkanı  Müh. Hasan Azis ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi (HÖH) grubuna   
karşı bilinçli bir şekilde etnik gerginliği 
kışkırtacak hakaret dolu sözler sarf edip 
benzetmelerde bulunmuştur.
Va t a n ı m ı z  o l a n  B u l g a r i s t a n 

Cumhuriyeti’ne karşı beyan ettiğimiz 
bağımlılığımızı kuşku altında bırakacak 
bu girişimleri şiddetle ve hiddetle 
kınıyoruz.
Avrupa ailesine üye Bulgaristan’da yeni 

“Soya dönüş (Bulgarlaştırma)” ve etnik 
temizliğe gidecek girişimler olamaz!
Siyasi bir partinin temsilcisi ve meclis 

üyesi bir kimsenin etnik gerginliği tahrik 
etmesi, hoşgörüsüzlük göstermesi ve 

ayrımcılık yapması kabul edilemez. 
Bizler her zaman etnik hoşgörüye, et-

nisite, cinsiyet ve din ayırmaksızın Avru-
pa eşitlik değerlerinin yerleşmesine 
kefil olmuşuzdur, kefiliz ve kefil olmaya 
da devam edeceğiz.
Bulgaristan vatandaşları olarak nasıl ki 

her zaman Kırcaali Belediyesi halkının 
gelişmesine ve refah seviyesinin yük-
seltilmesine çalıştıysak gelecekte de 
öyle çalışacağımızı bildiriyoruz.
Ulusal sorumluluk taşıyan tüm si-

yasi partileri, toplum sivil örgütlerini 
ve tüm kamuyu Kırcaali’nin hoşgörü 
başkenti olarak kuvvetlendirilmesi 
çalışmalarının devam ettirilmesine 
davet ediyoruz. 

Öğleye yakın ara verilen Kırcaali 
Belediye Meclisi oturumu tekrar saat 
13.20’de açılmıştır ve  Belediyenin 
2010 Bütçe taslağı görüşmeleri devam 
etmiştir. Daha sonra 25 evet oyu ile   
Bütçe  kabul edilmiştir.  
                          Kırcaali Haber

KIRCAALİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE 
ETNİK GERİLİM YAŞANDI

Birinci sayfadan devam

Kulluk statüsünde kadın erkek eşitliği ve İslam’da kadının yeri
Allah, insanı en güzel şekilde 
yaratmış, onu şerefli kılmış, kend-
isine muhatap kabul etmiştir. Düzen-
li, dengeli ve huzurlu yaşaması için 
kendisine Kur’anı rehber, onun 
tefsiri – yorumu bir anlamda tat-
biki olan, canlı Kur’an Muhammed 
Mustafa (s.a.s)’yı da hidayete davet 
eden son peygamber ( elçi )  olarak 
göndermiştir. 
İnsan; akleden, düşünen ve irade 
gücüne sahip olan bir varlıktır, aynı 
zamanda ailenin tezahürü, kadın ve 
erkek arasındaki kemalin (güzelliğin) 
sembolüdür.
 “ERKEK” kavramı; güçlülüğü, 
akıllılığı, olgunluğu, vakarı... sem-
bolize ederken,
“KADIN” – duygusallığı, şefkati, 
sevgiyi, nezaketi... sembolize eder, 
annelik makamına yükseltir.
Aile kurmak suretiyle erkek ve kadın 
``insan`` olgusuna adım atmış, 
Yüce Allah’ın “Ehad”  isminin üz-
erine güneş ışınları misali feyiz 
saçmasına nail olmuşlardır.
Nitekim aile hukuku babında Peyg-
amberimiz,  “insanların en hayırlısı 
eşiyle en iyi geçinendir” buyurur. 
Aile geçimi eşsiz sanattır.
İnsan; Dünya ve ahiret, beden 
ile ruh, madde ile mana kadın ile 
erkek... arasındaki dengeyi iyi kur-
mak sayesinde mutlu olur. Nitekim 
Rabbimiz “Andolsun insanı ben 
yarattım bu münasebetle onun 
ihtiyacını bilirim... ve –muttakil-
ere (Allah’ tan gerçek anlamda 
gazabına uğramaktan sakınanlara) 
Kur’anı hidayet olarak gönderdim”  
buyuruyor.
Allah-ü Teala, ilk insan, aynı zaman-
da ilk peygamber olan Adem(a.s.)’e 
kendisine hayat ölçüleri olarak 
10 sahifelik ilahi emir ve yasak-
lar içeren ilk vahyini göndermiştir. 

Adem(a.s.)’i yarattığında kend-
isine hayat arkadaşı, hz. Havvayı 
yaratmıştır.
“Ey iman edenler! Sizi bir tek nefis-
ten yaratan ve ondan eşini yaratıp 

ikisinden birçok kadınlar ureten 
Rabbinizden sakının” (en-nisa 4/1).
Allah bir can yarattı ve ondan eşini 
yarattı. Bir elmanın iki yarısı gibi.   
Biri diğerinin canından kopmuş bir 
çift meydana getirdi. Böylece sem-
bolik olarak kadın ve erkek cinsleri 
hayatın sıkletlerini beraber omuzla-
mak üzere yola cıkmış oldular. Ba-
zen yan yana, ve omuz omuza, ba-
zen karşı karşıya çilelerini üstlendil-
er. Bu iki cins arasında hayat bazen 
tatlı bir yarış, bazen boğuşma, ba-
zen kaynaşma şeklinde sürüp  gitti. 
Zaman zaman birbirlerine üstünlük 
sağlamaya kalkıştılar. 
İslam, her iki cinsi layık oldukları 
konumlarına yerleştirerek,  erkeği 
ve kadını fazilet yarışında eşit 
gördüğünü ortaya koydu. Ahzab 
süresi  (33-35)’de Allah kadın ve 
erkeği şöyle dile getirir: Müslüman 
erkekler ve Müslüman kadınlar, 
mümin erkekler ve mümin kadınlar, 

itaat eden erkekler ve itaat eden 
kadınlar, doğru erkekler ve doğru 
kadınlar, sabreden erkekler ve sa-
breden kadınlar, mütevazi erkekler 
ve mütevazi kadınlar, sadaka veren 
erkekler ve sadaka veren kadınlar, 
oruç tutan erkekler ve oruç  tutan 
kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler 
ve ırzlarını  koruyan kadınlar,  Allah’ı  
çok anan erkeler ve çok anan 
kadınlar, var ya: Işte  Allah onlar 
için  bir mağfiret  ve  büyük  mükafat 
hazırlamıştır.
 Ayette anlatılan  “On” önemli ko-
nuda: islam, iman, dua, doğruluk, 
sabır, içtenlik, sadaka vermek, 
oruç tutmak, namusu koru -
mak, Allah’ı çok anmak. Kadın 
ve erkeğin eşit şartlarda Allah’ın 
sevgisine nail olmak için yarıştıkları 
anlatılmaktadır.
 Söz konusu ayetin nüzul sebebi 
(Allah tarafından gönderilme sebe-
bi)  ile ilgili iki rivayet vardır: Birinci 
rivayete göre Hz. Peygamber’in 
eşleri annelerimiz: “Ya Rasülallah, 
Allah Kur’anda erkekleri zikredi-
yor (anıyor), demek ki bizim zik-
rolunacak (anlatilacak) hiç bir 
iyiliğimiz yok, bizden hiç bir itaat 
kabul edilmeyecek diye korkuyoruz” 
demişlerdi de bu ayet nazil olmuştu.   
(33/31).
 Diğer rivayete göre Ahzap süres-
indeki  “Onun (Hz. Muhammed’in)    
hanımları müminlerin anneleridir”. 
Diye başlayan ve  “Ey Peygamber!  
Hanımlarına soyle...” 
(ayet 6-18) diye devam eden ay-
etlerde “Ezvaci Tahirat” (Peyg-
amberin eşleri)  belli vasıflarıyla 
anılınca Medineli kadınlar Peyg-
amberimize geldiler ve: “Bizim 
hakkımızda hiç bir şey nazil olmadı” 
dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil 
oldu (Ibn Hanbel, VI,305).
 Toplumsal düzeni, dini özgürlüğü, 
mal ve can güvenliği sağlamak 
Erkeğe has vecibelerdir. Dolayısıyla 
insanlığın ataları olan Hz.Adem ve 
Hz.Havva’nın hayatlarından temel 
olarak öğrendiğimiz iki değer var.
 İnsanın din olgusu ile her zaman 
var olması ve aile kurmasıdır. “Kend-
ileri ile huzur bulasınız diye sizin 
için türünüzden eşler yaratması 
ve aranızda bir sevgi ve merhamet 
var etmesinde Allah’ın varlığına ve 
kudretine delildir. Şüphesiz bunda 
düşünen bir toplum için elbette 
ibretler vardir”.(Rum suresi/21).

8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününüz Mutlu Olsun  

Yukarıda Kadın ve erkeğin bölün-
mez, bir elmanın iki yarısı olduklarını 
işledik.
8 Mart dünya kadınlar gününe özel 
olarak da bey efendilerden ricamız 
 “hanımlarımıza gül verelim” 
olacaktır.

Evet, Değerli Kırcaali Haber Gaze-
tesi okurları, kadın birçok toplulukta 
kutsuz görünmüş, duygusallığı is-
tismar edinmiş hatta bazı dinlerde 
Adem ( a.s )’ı  Hz. Havva validemiz  
yasak elmayı yemeye zorladığı 
söylenmiş. Ancak bunların aslı 
astarı yoktur!  Yasak meyveyle il-
gili Kur’an bize “şeytan her ikisinin 
ayağını kaydırdı” şeklinde bilgi veri-
yor. Böylelikle onların zelle günahı 
işledikleri haber veriliyor. Aslında 
insan hatalarıyla güzeldir ve hata-
larda direnmek değil nedamet duy-
mak ve günahlardan tövbe etmek 
önemlidir.
Kadının ikinci sınıf vatandaş olarak 
görülmesinden dolayı Batıda“ 
FEMİNİZİM” derneği kurulmuş - 
Kadın haklarını savunmak için.
Ancak İslam ile kadın yeniden hayat 
bulmuş, var olan değeri hatırlatılmış. 
Aman kadınların haklarını ihlal et-
meyin, sahip çıkın denmiş, onlara 
değer verilmesi öğütlenmiş ve 
kadının üç dönemine dikkat çekil-
ip onların haklarını garanti altına 
alınması belirtilmiştir.
Çocukluk, evlilik ve annelik dönem-
leri.
“Kimin iki veya üç kızı olur, onları 
güzelce terbiye eder, zamanları 
geldiğinde de namuslu halleriyle 
evlenmelerini sağlarlarsa, o ana - 
babaya Cennet vardır”
“Sizin en hayırlınız, hanımıyla en iyi 
geçinenizdir”
“Cennet anaların ayağı altındadır”, 
“çocuklar üzerinde en çok hakkı 
olan anadır” 
Hz. Muhammed’in tavsiyeleri ad-
eta kadın haklarını dile getiriyor, 
savunuyor!
 Veda hutbesinde Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.s): 
“... Ey insanlar! Sizin kadınlar üz-
erinde bir takım haklarınız vardır. 
Onlar sizin haklarınıza özen göster-
melidir. Onların da sizin üzerinizde 
hakları vardır. 
Onlara karşı iy i  davranınız.  
Eşler inize şefkatle muamele 
ediniz...”buyurmuştur. 
Muhterem okuyucu!
 Mutluluk aileden geçer. Eşlerimizle 
Karşılıklı “Sevgi, Saygı, Sadakat ve 
Samimiyet”
İlkesini  yakaladığımızda  Allahü  
Teala’nın  ismi “ VEDÜD”üne  (Sevip  
sevilme)  nail oluruz . 
Ve mutluluğun yolu uzaklarda değil, 
her birimizin kendi ailesindedir!
Şair ne güzel seslenir “Gül verin, 
veremiyorsanız gülüverin”
Duygu ve düşüncelerimizi sizlere 
ulaştıran “Kırcaali Haber” gaze-
tesine Teşekkür ediyorum.
Esenlikler diliyorum, En iyi gün ve 
Geceler sizin olsun efendim. 

 Beyhan Mehmet
 Kırcaali  Bölge  Müftü  Vekili

    Beyhan Mehmet
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ŞAİR SELAHATTİN ŞAKİR’İN 
“KIRIK KALPLER” KİTABINDAKİ 
ŞİİRLER BÜYÜLEDİ 
Kırcaali Ömer Lütf i Derneği’nin 
bünyesi altında bulunan Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü’nün düzenlediği ve ev 
sahipliğini Çernooçene (Karagözler) 
Belediyesi’nin yaptığı şair Selahattin 
Şakir’in şiir, fıkra ve vecizelerden 
(epigram) oluşan Kırık Kalpler adlı 
ikinci kitabı tanıtıldı.
Sıcak ve dostane ortamda geçen 
tanıtıma Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Ömer Lütfi Derneği 

Müdürü Müzekki Ahmed, Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü Başkanı Durhan Ali, 
yazar Dr. Sabri İbrahim (Alagöz), 
avukat yazar Mustafa Bayramali, şair 
Haşim Semerci, şair Nefise Habip, şair 
Resmiye Mümün, şair İsmet İsmail, 
dostlar ve misafirler katıldılar.
Kitabın editörü Haşim Semerci 
okurların bu kitaptan ne beklediğini 
oradakilere tanıtırken, kısa kısa dizeler 
ve bazı büyüleyici şiirleri de okumayı 
ihmal etmedi. İki yılda iki kitap, dile 
kolay! Şiirlerden anlaşılıyor ki, şairin 
o güler yüzü, duygusallığı, kelime 
oyunları, doğa-insan bağlılığının 
önemi ve kıyası kâğıtta hayat bulmuş. 
Öyle ki, bu durumların hepsi Güllere 
Rakip şiirinde birleşmişler. Bu gücü 
nereden alıyorsun sorusunu kendisine 
sorduğumda, gayet açık ve sevecen 
bir biçimde: “Ben, kendim işitme 
engellisiyim, ağır duyuyorum, bu da bir 
şekilde insanlarla iletişimimi kısıtlıyor. 
Ancak, hislerimi, gördüklerimi hatta 
oluşturduğum ve kâğıda döktüğüm 
kelimeler i engelleyemiyor ” diye 

yanıtladı ve gülümsemeyi de ihmal 
etmedi.
Şairin bu tatlı görüntüsü dinleyicilerin 
de birbiriyle hızlı kaynaşmasına 
sebep oldu. Söz alanların tümü 
şairin dürüstlüğünden ve düzgün 
kişiliğinden bahsetti. Şair ile çocukluk 
arkadaşı olan Başkan Osman’ın hayli 
duygulandığı da gözlerden kaçmadı. 
Zaman zaman bağlamayı eline alan ve 
güzel türküler okuyan ozan Ali Emin de 
geceye renk kattı. Yolun açık olsun hey 

gidi yükselen değer! 
                            Kırcaali Haber     
                         
GÜLLERİN RAKİBİ

Gül çiçeğinin üstünlüğü var 
Mis kokusuyla baş üstünde; 
Güzellikleri ile yaşarken 
Yüce sultanlar bahçesinde. 

Yeşil yapraklar arasına 
Sivrice dikenleri ile 
Girivermiş insanların 
Sevgisine. 

Hele o koyu kırmızı görünüşü 
Dalından alınmayacak kadar;
Durduruyor gönülleri,
Yumuşatarak yürekleri.

Çiçeklerin kraliçesi 
Gönüllerin kraliçesini 
Görmüş karşısında;
Bir rakip olarak
Beraberce yaşarlarken 
Bir avluda.
 ...      

Selahattin ŞAKİR

ÖMER LÜTFİ KÜLTÜR DERNEĞİ’NDE 
AMATÖR SANATÇILAR  GÜNÜ KUTLANDI
1 Mart 2010 tarihinde Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği salo-
nunda Amatör Sanatçılar günü 

ve   Bulgaristan Ulusal Bayramı 
nedeniyle kutlama konseri ve res-
itali düzenlendi. Konsere, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği himayesinde-
ki Kadriye Latifova Çocuk Folklor 
Grubu, amatör sanatçılar, kültür 
derneğinin solistleri Mert Hüseyin, 

Behiye Ahmed, Bayram Bayram 
ve Nesrin Ziya katıldılar. Derneğin 
otantik orkestrası eşliğinde solistler 

Rodoplar’a ait Türk Halk Türkül-
eri okudular. Kadriye Lyatifova 
Çocuk Folklor Grubunun minik 
dansçıları, salonu tıklım tıklım dol-
duran seyirciler tarafından bol bol 
alkışlandılar.  
              Kırcaali Haber


