
 Kırcaali Haber
   ГОДИНА  ( YIL )  IV     БРОЙ  ( SAYI )  17 (42)     09 ЮНИ  ( HAZİRAN )  2010      0,50  LV.    www.kircaalihaber.com    İSSN 1313-6925

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

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                        

Kırcaali Haber

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

DEMOKRASİ KOŞULLARINDA EĞİTİMİMİZ  
Üzerinde duracağım konu içeriği ile çok 

miktarda ciddi ve hayati önem taşıyan 
problemler kapsamaktadır. Böyle bir 
yazıda onları ayrıntılarıyla işlemek im-
kansız olduğundan, burada onlarla ilgili, 
genel hatlarla, bazı düşüncelerimi pay-
laşmakla yetineceğim.   

Bulgaristan’da geçen yıl yapılan Müslü-
manlar konferansının resmi kaydının önce 
Sofya Şehir mahkemesi, ardından da Yük-
sek İdare Mahkemesi (VAS) tarafından iptal 
edilmesi, Müslüman din adamları tarafından 
03.06.2010 tarihinde protesto edildi. 
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 Müslüman Din Adamlarından                
                        Protesto Yürüyüşü
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 Remzi Osman önderliğinde 20 yıl 
      sonra pekiştirilen kardeşlik
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Bulgaristan Türklerinin en 
yoğun yaşadığı Kırcaali, 
Razgrad ve Tırgovişte 20 
yıl önce yapılması gereken 
bir ilke imza attılar. Var olan 
kardeşliğini pekiştirdiler. Bu-
nun böyle olacağı önceden 
görülüyordu ki, ta geçen 
Cuma gününe kadar. 

Kırcaali Belediyesinde 4,7 milyon değerinde 17 km yol yapıldı
Kırcaali Belediye-

si başarılı bir şekilde 
‘Bölge kalkınma’ İş-
lemsel Programıyla 
toplam 17 kilometrelik 
yol bölümlerini tamam-
ladı. İlk başlarda proje 
yapılırken 6 farklı yol 
bölümü için yapılmış, 
ancak sadece dört 
tanesi kabul görmüş. 
Toplam 4,7 milyon 
değerinde yol iyileştir-
meler projesi hızlı ve 
kaliteli ulaşımın yanı 
sıra turistik ulaşım, 
yetiştirilen meyve ve 
sebzelerin pazarlara 
hızlı ulaşması, kesil-
miş veya canlı bakım-
lık hayvan dolaşımı 
gibi ekonomik açıdan 
önemli katkılar sağla-
yacaktır. Söz konusu 
iyileştirilen dört yol 
bölümü Kırcaali İlçe-

sinde toplam 120 kilo-
metrelik yol ağı: Dıjdi-
no – Pepelişte, Povet 
– Pançevo, Kostino 
– Vırbentsi – Kruş-
ka – Golyama Bara, 
Most – Krin – Zvinit-
sa – Stambolovo ilçe 
sınırı. Bu yollar toplam 
5300’den fazla kişiye 
hizmet edip projenin 
toplam bedeli 4 693 
000 levadır.

Bu bilgiler Kırcaa-
li Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in yapmış 
olduğu basın toplantı-
sında açıklandı. Baş-
kan Azis bu yolların 
seçimini yaparken sa-
dece ulaşım etkisi ve 
kolaylığı değil, orada 
yaşayan insanlar üze-
rinde yapacak sosyo-
ekonomik etkiyi de 

aradıklarını söyledi. 
Başkan: “Dıjdino – Pe-
pelişte yol bölümünün 
iyileştirilmesini yapar-
ken, gelecekte oraya 
Kırcaali’nin sanayi böl-
gesinin kurulacağını 
göz önünde bulundur-
duk” dedi. Aynı şekilde 
Sipey istikametindeki 
yol ise hızlı ve konforlu 
bir biçimde doğa ve tu-

ristik bölgelere ulaşım 
sağlamaktadır dedi.
Projenin tamamen 

yerel şirketler tarafın-
dan gerçekleştirildiği-
ni, hatta yapılan işlerin 
bir yıl gecikmeli öden-
diğini ve bu konuda 
şirketlerin çok fedakar 
davrandığını belirtti. 
Büyük bir bankadan 
kredi alınmış ancak 

bugün itibarıyla kredi-
nin %100 ödendiğini 
duyurdu. Proje hazırla-
ma esnasında Azis’in 
yaklaşık 10 000 imza 
attığı anlaşıldı!
Belediye Başkanı Ha-

san Azis çok yakında 
yeni parkın da yapıl-
masına başlanılacağı-
nın müjdesini verdi.

Kırcaali Belediyesi 
ve Ömer Lütfi Kültür 
Derneği tarafından 
düzenlenen “Kırcaa-
li- Hoşgörü Başkenti “ 
2. Ulusal Etnik Grup-
lar Festivaline Bulga-
ristan genelinden 33 
ekip katıldı. Yaklaşık 8 
saat süren gösterilerde 
Bulgaristan’da yaşayan 
etnik gruplara ait folklor 
ve müzik ekipleri Kırca-
ali Belediyesi Kültür Evi 
salonunu dolduranlar 
tarafından alkış yağ-
muruna tutuldular.

Festivalin açılışında 
bir konuşma yapan 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı müh. Hasan Azis 
“ Bu festival geçen yıla 
kadar bölge festivali 
olarak düzenleniyordu, 
ancak yoğun ilgiden 

 İkinci Ulusal Etnik Gruplar 
Festivali Büyük İlgi Gördü

dolayı ülkede yaşayan 
tüm azınlıkların da ka-
tılımı ile iki yıldır Ulusal 
Etnik Azınlıklar Festivali 
olarak düzenlenmekte-

dir. İnşallah gelecek yıl-
dan itibaren de Uluslar 
arası festivale dönüşür” 
dedi. Başkan Azis ko-
nuşmasında festivale 
katılmalarından dolayı 
tüm ekiplere teşekkür 
etti ve Kırcaali’nin ger-
çek bir hoşgörü başkenti 
olduğunun bir daha altını 

çizdi. 
Festivale misafir ola-

rak katılan T. C. Filibe 
Başkonsolosu Cüneyt 
Yavuzcan Kırcaali’de 

böyle bir anlamlı festi-
vali düzenleyen Kırcaali 
Belediye yönetimine ve 
Ömer Lütfi Derneği yö-
netimin tebrik etti, ka-
tılan tüm etnik gruplar 
temsilcilerine saygı ve 
selamlarını sundu.

Sebahat AHMET
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Üzerinde duracağım 
konu içeriği çok miktar-
da ciddi ve hayati önem 
taşıyan problemler kap-
samaktadır. Böyle bir 
yazıda onları ayrıntıla-
rıyla işlemek imkansız 
olduğundan, burada on-
larla ilgili, genel hatlarla, 
bazı düşüncelerimi pay-
laşmakla yetineceğim. 
Her yıl, Mayıs ve Hazi-
ran aylarında, eğitimimiz 
hayatımıza bambaşka 
bir neşe katıyor, ortalığı 
bayram havası dolduru-
yor. Mayısın ortalarında 
Liseli öğrenciler „Okula 
Elveda“ ediyorlar, 24 
Mayısta da ülkemizin en 
büyük geleneksel eğitim 
ve kültür bayramı.

Bu olaylar, bizleri, sa-
dece sevindirmeyip 
okulumuzun bu günü 
ve yarını ile ilgi birçok 
sorulara vesile oluyor. 
Çünkü okul sorunları ile 
ilgilenen herkes tarafın-
dan bilindiği gibi demok-
rasiye geçiş döneminde 
(hayatımızın diğer esas 
alanlarında olduğu gibi) 
eğitimimizde de büyük 
değişiklikler oldu. Bu da 
çok doğal. Eğitim, siya-
sal sistemin ürünüdür, 
onun meyvesidir.

Eğitimin toplum haya-
tımızda çok özel bir yeri 
bulunmaktadır. O siyasal 
rejime, ekonomiye, nak-
liyata, inşaata vb. birçok 

alanlara hizmet etmek 
ile görevlidir, onların ge-
reksinimlerini gidermek 
doğrultusunda gelişir.   

Bu bağlamda, yeni dö-
neme girme sürecinin 
başlamasıyla, Bulgar 
okullarında onlarca yıl 
yüksek kaliteli eğitim 
ürünü yetıştıren mükem-
mel eğitim sistemimizin 
düzeni bozuldu, gittikçe 
değerini kaybetti. Onun 
yerine yeni koşullara uy-
gun başka eğitim sistemi 
getirildi. Bu da o kadar 
normal sayılır. Örneğin 
ideoloji ve siyaset okul-
dan atıldılar. Tedrisat sü-
recine engel olan başka 
sıkıcı ilkeler ve kurallar 
okul dışı edildiler, vb. 

Fakat yıkılan eski sis-
tem unsurlarının yerine,  
demokrasinin mahiyeti-
ne uygun, iyi ilkeler, me-
kanizmalar ve kurallarla 
birlikte eğitime zarar ve-
rici, ona kötü etki yapan 
birçok olaylar da girdi. 
Örneğin, çocuklar fazla 
zorlanmasın, üzerlerine 
fazla gidilmesin düşün-
cesiyle öğrencilere ait 
talepler çok hafifletildi. 
Çok az bilgi karşılığına 
yüksek not değerlen-
dirilmesi yapılıyor, faz-
la çaba göstermeden, 
zorlanmadan öğrenci-
ler sınıf geçebiliyorlar. 
Çocuklar daha serbest 
kalsınlar, diye, okul dışı 
vazifeler verilmesi he-
men hemen kaldırıldı. 
Öğrencilerin okul de-
vamsızlığı da bir başka 

çözüm buldu. Doktordan 
veya ebeveynlerden alı-
nacak (sahte de olsa) ra-
por karşılığında öğrenci 
uzun müddet okula gel-
meyebilir.  Birinci sınıfta 
okumayı öğrenemeyen-
ler de ikinci sınıfa ge-
çebilirler, izni verildi. En 
taze bir yenilik de üçün-
cü sınıfa kadar sınıfta 
kalmak olmayacak. Kı-
saca, öğretim sürecinde 
eski döneme kıyasla her 

şeyde çok büyük kolay-
lıklar getirildi. Kolayca ve 
hak edilmeyen yüksek 
not yazmak, kolayca sı-
nıf geçmek. Hatta öğret-
menlerin de katılımıyla, 
iç ve dış değerlendirme 
sınavları ile ilgili öğren-
cilerin başarısızlığını 
gizlemek, örtbas etmek 
amacıyla kopyacılık da 
aldı yürüdü.  Hem lise-
lere, hem de üniversite-
lere ait öğrenci seçme 
sınavları kolaylaştırıldı. 
Kolayca lise ve üniver-
site ikmal edilip, öyle de 
yüksek lisans diploması 

edinilmektedir. Başka 
alanlardan farklı olarak 
eğitimde uygulanan bu 
kolaylık kesinlikle ka-
bullenilemez, hatta çok 
zararlıdır kanısındayım. 
Kolayca yüksek not alma 
çocukların azmini kırar 
ve direngen olmalarını 
engeller. Böyle bir ko-
laylık bilgisizliğe neden 
olur, bilgisizlik de eğitim 
kalitesini düşürür. Resmi 
kaynaklara göre liseleri-

mizi ikmal edenlerin % 
50’den fazlası yarı cahil 
veya cahil olarak mezun 
oluyorlar. Onlardan, arzu 
edenlerin hemen hemen 
hepsi üniversitelere ka-
yıtlanıp, ikmal ediyorlar 
ve yüksek tahsil diplo-
malarıyla „uzman“ olarak 
dönüyorlar. Böylelikle, 
toplumda yüksek tahsil-
lilerin sayısı artıyor, ama 
hakiki uzmanların sayısı 
çok azalıyor ve kaliteli 
uzman açığı hissedili-
yor. Bu tarzda yetiştiri-
len kadrolarla ülkemizin 
büyük ve hayati önem 

taşıyan problemlerini 
çözümlemek asla im-
kansızdır, diye düşünü-
yorum. Uzman kalitesiz-
liği toplumun inkişafını 
engeller.

Bunlardan başka, ah-
lak ve terbiye alanında, 
eğitimde büyük bir boş-
luk oluştu. Yeni eğitim 
sisteminde bu sorunların 
sadece aileye ait olduk-
ları anlayışına hizmet 
edilerek, sorumluluk ai-
leye yükletildi ve okul ço-
cukların ahlakıyla ilgilen-
mez oldu. Doğal olarak, 
sonuçta, bu durum öğ-
renciler arasında şiddeti 
getirdi. Birçok okullarda 
sakatlık ve ölüm olayları 
vuku buldu ve bulmaya 
da devam ediyor.   

Yürürlükte bulunan eği-
tim sistemi çocuklarda 
motivasyonu düşürüyor, 
heveslerini kırıyor. Öğ-
rencilerde aleladelik ha-
kim, bilgi zenginliği için 
çaba göstermek, azimli 
çalışmak yok denecek 
kadar zayıf.  Demokrasi 
koşullarında daha ileri 
gidileceği yerde, hızlı 
adımlarla geriye dönüş 
başladı. Her yıl on bin-
lerce çocuk okul dışında 
kalıyor, gençlerde okuma 
yazma bilmeyenlerin sa-
yısı durmadan artıyor.

Bu gün, Bulgar eğitimi-
nin belki de en önemli ve 
en büyük sorunlarından 
biri sorumsuzluğun ha-
kim olmasıdır. Gösteri-
len başarısız çalışmalar, 
salınan çok ciddi hatalar 

ve suçlar için gereğince 
hiç kimseden hesap 
aranmıyor, ceza için za-
ten söz edilmiyor. Aslın-
da tüm başarısızlıkların 
temelinde sorumsuzluk 
bulunur. Bu durum, yani 
sorumsuzluğun devam 
etmesi sadece eğitimi 
değil, toplumu uçuruma 
sürükleyebilir.    

 Halen okullarımızda 
birçok nedenlerden do-
layı öğrenci sayısı gittik-
çe azalıyor. Bu durum da 
öğretim sürecine ek ola-
rak yeni zorluklar oluştu-
ruyor. Birçok okullarda 
çocuklar bileşik sınıflar-
da öğrenim görüyorlar. 
Bu durum hem öğretimi 
zorluyor hem de onun 
kalitesini düşürüyor. Ya-
kın gelecekte, ülkemizin 
birçok vilayetlerinde sa-
dece mikro bölgelerde 
birer okul kalacağı ön-
görülüyor.

Bugünkü eğ i t imde 
durumu ve nedenlerini 
analiz ederken olum-
suzlukların demokrasi-
den kaynaklanmadığını 
da kaydetmek gerekir. 
Demokratik rejimin ni-
zam ve intizama aykırı 
olduğunu düşünmek ve 
söylemek tamamıyla 
mantıksızdır.  Bilakis, 
demokratik rejim, toplu-
mun her alanında olum-
lu düzen, nizam intizam 
ve planlı çalışmalar için 
en uygun koşullar sağ-
lar. Kusur demokraside 

DEMOKRASİ KOŞULLARINDA EĞİTİMİMİZ
Doç. Dr. Kasım 
     Yunusov

Devamı sayfa 4’te
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Bir dava uğruna

Elimden geldiği kadar 
ben de iki yıl öğretmenlik 
yaptım. Eh, sıra öğret-
meni değildim tabi. Ama 
o yıllarda öğrencilerime 
ANADİLİMİZ TÜRKÇE-
Yİ ne kadar aşılayabil-
mişim bilemem. Fakat 
saçtığım tohumların 
meyvelerinden memnu-
num desem yalan söy-
lemişim sayılmaz bence. 
Neden mi? Cevap yerine 
bir olayı kısaca anlatmak 
istiyorum. Çok iyi, fakat 
uçarı bir talebem vardı. 
Her şeye rağmen bu ço-
cuk “R” harfini bir türlü 
söktüremiyordu. Sinir-

lerim o kadar gerilmişti 
ki, ona bir şamar oy-
nadım, yasaklığını bile 
bile. 1989 olayları onu 
da Türkiye’ye alıp götür-
dü. Geçen yıl çok yakın 
dostum, Bursa’da oturan 
Öztürk Yılmaz’a misafir-
liğim sırasında onunla 
karşılaştık. Boynuma 
sarılarak: “Öğretmenim, 
dedi, ana dilini öğren-
mek ne büyük zenginlik-
miş! Vurduğun o şamar 
şimdi yanaklarımda bir 
gül gibi açılıyor…”

  Konudan çok ayrıla-
madan dönelim bizim 
asıl meseleye. Okul mü-
dürümüz “can” bir adam-
dı. Öyle bir “candı” ki, 
herifçioğlu parti (BKP) 
adına her şeyi unutmuş-
tu. Ona düşen ders sa-
atlerini bile biz alıyorduk. 
O, o zamanlar zaten üç-
dört mahallenin de parti 
sekreteriydi. Vaktini Be-
lediye parti komitesine 
ya da Sancak komitesi-
ne gidip gelmeyle doldu-

ruyordu. Amaçları neydi 
bilemem…

Bir öğle vaktiydi. Ders 
saatlerini bitirmiştik. Za-
manında benim de ho-
cam olan Rasim Raşit 
ile öğretmen odasında 
oturuyorduk. Müdür o 
gün odasından hiç de 
çıkmamıştı. Bir ara elin-
de bir deste kâğıtla oda-
ya girdi. Desteyi işaret 
parmağıyla göstererek: 

- Dinleyin şimdi, dedi. 
Görüyorsunuz neler 
oluyor. Birinci, çocuklar 
Türkçe okumaktan kaçı-
nıyor (öyle bir şey yoktu). 
İkinci, saatlerin çokluğu 
onların canını sıkıyor. 
Üçüncü, bu dili oku-
makta hiçbir fayda yok. 
Alınan karara göre Türk-
çe yerine Rusça okutu-
lacak. Şimdilik Türkçe 
saatlerini biraz kısalta-
cağız. İşte onun için de 
ben bugün öğrencilerin 
ebeveynleri adından di-
lekçe yazdım. Ricam, 
yarın ders saatlerinde bu 

dilekçeleri çocuklara da-
ğıtın ve ana-babalarına 
imzalatsınlar. 

Dilekçelerden bir nüs-
hasını sesle okudu. 
Hatırımda kaldığı kadar 
şöyle bir metni vardı: 
“Müdür yoldaş, ben oğlu-
mun Türkçe okumasında 
bir fayda görmüyorum. 
Onun için de evladımın 
Rusça okumasını tercih 
ediyorum. Umarım ki, 
ricam kabul edilecektir.” 
Ve imza…

Okuyup bitirdikten son-
ra ikimizi de bir bir süz-
dü. Biz, dut yemiş bülbü-
le dönmüştük.

Suskunluğu ilk yaşlı 
öğretmen bozdu:

- Bu işi ben yapamam, 
müdür yoldaş. Yirmi yedi 
yıl öğretmenliğim var. 
Burada doğup yetişmi-
şiz. İnsanlarımızı iyi ta-
nıyoruz. Böyle alçaklığı 
kimse imzalamaz. Bunu 
ben kendime yakıştıra-
mıyorum. Bilmem…

- Ama sen parti karar-

larına karşı geliyorsun 
demek. Nasıl parti aza-
sısın? Karar karardır 
deyip, koltuklayıp çıkıp 
gitti.

Yaşlı öğretmen oturdu-
ğu sandalyeden doğrul-
du. 

- Hadi, dedi, merkeze 
gidelim. Hem sigara alır, 
hem de birer üzüm ya-
parız.

Vardığımızda restora-
nın masaları hemen he-
men boştu. Uzunca bir 
“of” çekerek sandalye-
lerden birine kendini sa-
lıverdi. Kadehini avuçları 
içine alarak: 

- Anladın mı şimdi, ne-
ler oluyor? dedi. Bizimki-
si gene öncülük yapmak 
istiyor. Sen bugün bu-
radaysan yarın yoksun. 
Ses çıkarma. Böyle pis 
işlere karışma. Hem de 
kim öğretecek bu Rus-
çayı. Aramızda bilen mi 
var? Çocuklar için sakat-
lıktır bu. Ana dilini bilme-
yen, başka dili kolay beri 

öğrenemez. Ama göre-
ceksin bak. Onun dediği 
olacak. Dilekçeleri imza-
layıp yollayacak. Eminim 
buna. Zaten dilimizi or-
tadan kaldırmak için yol 
arıyorlar. Bir sözle öküz 
altında buzağı, adı da…

Hocamın dedikleri çı-
kıp geldi. Birinci devre 
tatilinden sonra Türkçe 
saatleri yarılandı. Rus 
alfabesi aceleden sağ-
lanmıştı. Saatler de bir 
bayan Bulgar öğretmene 
verilmişti.

Etrafta Rasim muallim 
diye anılan hocam parti 
kararlarına uymadığın-
dan üyelikten atıldı. Okul 
tatile girince de eline 
serbest kâğıdını sıkıştır-
dılar. Sonraları kuruculu-
ğa atıldı. Asfaltçı gibi ça-
lıştı. Ona indirilen darbe 
ağırdı. İçkiye vurdu ken-
dini. Onda aradı teselli. 
Aradan birkaç yıl geçer 
geçmez kalp krizinden 
aramızdan ayrıldı. Ebedi 
mekanında rahat yatsın 
Rasim hocam!..

Durhan ALİ

ANADİLİMİZ DEĞERİ BİLİNMEYEN MÜCEVHER
Her ulusun anadili var-

dır. İnsanoğlu ilk söz-
cüklerini bu dilde söyler. 
Anadiline saygı göster-
meyen insan, atalarına 
saygısızlık etmiş olur. 

Benim annemin ninni 
söylediği, ninemin masal 
anlattığı, babamın öğüt-
ler verdiği dil Türkçedir.

Bir insan ne kadar dil 
biliyorsa o kadar insan-
dır diyoruz. Yabancı dil 
öğrenirken, insan yeni 
tarih ve farklı kültürlerle 
karşı karşıya kalır. 

İnsanoğlu artık Dünyayı 
dolaşıyor, istediği ülkeye 
yerleşip çalışabilmekte-
dir. Başarılı olması için 
ise ilk ve en önemli adım 
ülkenin dilini bilmektir. 
Bir ülkede konuşulan dili 
bilen insan kendini hiçbir 

zaman yabancı hisset-
mez, güncel problemleri 
daha kolay çözmektedir. 
Dili bilmeyenlerden her 
zaman bir adım ileride-
dir.

Biz Türkler çok şanslı-
yız, çünkü Dünyanın en 
zengin ve yumuşak se-
siyle kulaklarımızı okşa-
yan bir dil sahibiyiz. Gü-
nümüzde yaklaşık 250 
milyon kişi bu dili kullan-
maktadır. Biz, yeni nesil 
çocukları çok şanslıyız, 
çünkü okulda Türkçe 
derslerine katılabiliyo-
ruz. Anne babalarımızın 
okuduğu yıllarda okuma-
yı bırakınız konuşmak 
bile yasakmış. 

Okulumuzda Türkçe 
derslerine tüm öğren-
ciler katılmaktadır. Bu 

derslerde okuyoruz, 
yazıyoruz, efsaneler 
okuyup masallar anla-
tıyoruz. Bence Türkçe 
derslerine, anadilimizi 
düzgün, güzel konuşup 
doğru yazmamız için ka-
tılmalıyız. 

Bulgarcayı ise güzel 
öğrenmemiz gerekiyor. 
Bulgarca, ülkemizin res-
mi dilidir. Resmi daireler 
ve hastanede, sokakta 
ve iş yerinde kendimizi 
doğru anlatabilmemiz 
için mutlaka çok çaba-
lamalıyız, anadilimizle 
birlikte Bulgarcayı da 
öğrenebiliriz. 

Günümüzde İngiliz-
ce çok yaygın bir dildir. 
Keşke her insan kötülük 
yapmak yerine çok dil 
öğrenmek hevesine ka-

Anadilimiz Türkçe 
Benim adım Sabri. 

Bulgaristan’da yaşa-
yan bir Türk çocuğum 
ben. Anadil im ise 
Türkçe. Anne kelimesi 
ne kadar sıcaksa ana-
dili kelimesi de o kadar 
sıcak ve sevimli geli-
yor bana. Ben annemi 
ne kadar seviyorsam 
anadilim Türkçemi de 
o kadar seviyorum. 
Türkçeyi merakla ve 
sevgiyle okuyorum. 
Bu Bulgarcayı ve oku-
lumuzda okunan Al-

mancayı sevmediğim 
anlamına gelmiyor. 
Bulgar dili ise yurt di-
limiz. Bulgar dilini de 
çok iyi bilmemiz gere-
kiyor. Bence anadilim 
Türkçe Bulgar dilinin 
güzel ve doğru öğre-
nilmesine hiç engel ol-
muyor. Hatta yardımcı 
bile oluyor. Bana Türk-
çe daha kolay geliyor. 
İlk olarak Türkçe an-
ladığım şeyleri sonra 
Bulgarca çok daha 
kolay anlayabiliyo-

pılsa. Bunun yanı sıra 
anadilimiz hiçbir zaman 
ikinci plana geçmemeli, 
çünkü bu dil bize atala-
rımızın emanetidir. Tarih, 
dilimizin çok zorluklarla 
karşı karşıya kaldığı-
nı anlatmaktadır. Türk 
milleti tüm zorluklara 
rağmen her zaman onu 
korumayı ve geliştirmeyi 
başarmıştır. 

Türkçemiz çok değerli-
dir. Günümüzde binlerce 
yabancı, dilimizi merakla 
öğrenmektedir. 

Türklüğümüzü koruma-
nın ilk adımı anadilimizi 
korumak ve sahip çık-
maktır. 

Rabiye ERDOĞAN 
8. sınıf Rani List 

(Kırcaali)

rum. Örneğin: Türkçe 
öğretmenimiz “isimin” 
neye dendiğini açıkla-
dıktan sonra, Bulgar-
ca “съществително 
име” neye dendiğini 
çok daha kolay be-
nimsedim. Bu küçük 
bir örnek tabi.
Aynı şekilde yabancı 

dilin öğrenilmesinde 
de yardımcı oluyor 
Türkçe. İlk olarak Türk 
alfabesini öğreniyo-
ruz. Almanca harfler 
de tıpkı Türkçe harfler 
gibi.
Ben bütün dilleri ve 

tüm insanları çok se-
viyorum. Bence insan-
ları sevmek gerekiyor 
önce. İnsanları seven 
insan, bütün dilleri 
de sever. Fakat nasıl 
annemizi en çok se-
viyorsak ve annemi-
zin yüreğimizde yeri 
ayrıysa, Türkçemizi 
de öyle seviyoruz ve 
önemsiyoruz. Böyle 
düşünmeyen bence 
çok hata yapıyor ve 
ilk önce o kayıpta. 

 Sabri EMRİTTİN 
 3. sınıf Borovitsa 

(Ardino) 

         TÜRKÇEM

Bizim Türkçemizde 
Çok güzellik gizlenir
Bizim anadilimizde 
İnsanlık yükselir.

Türkçemin güzelliğini
Ben okulda öğrendim
Türkçeyi sevmesini
Öğretmenden öğrendim.

Anadilimdir o benim
Ailem kadar değerlidir
Annem kadar sevgilidir
Türkçem içimde yükselir.

  Aysun AHMET -  VI sınıf
  Miladinovo Kırcaali 

TÜRKÇE KİTABIM

Kitabımın adı Türkçe
Okurum gündüz, gece
Sesi göklere yükseldikçe
Çınlatır şu okulumuzu.

Kitabımın adı Türkçe
Bilgi isterim, sevgi isterim
Uzak yarınlara yürüdükçe
Her zaman seni okurum.

Kitabımın adı Türkçe
Okurum seni büyüdükçe
Sesin göklere yükselir
Seni her zaman sevdikçe.

          Ebru SEZGİN -  VI sınıf
          Miladinovo, Kırcaali
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Balkanlar’da  
geçen hafta  

‘Komşu’ Moratoryumdan bahsetti
110 milyar Avroluk yardımdan sonra “kurtuldu” 

denilen Yunanistan’ın açıklaması kafa karıştırdı. 
Maliye Bakanı beklenmedik anda borç erteleme 
(moratoryumu) gündeme getirdi. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği’nden (AB) aldığı 110 
milyar Avroluk yardım garantisinin ardından iflas 
riski kısmen ortadan kalkan Yunanistan, hâlâ mora-
toryumdan bahsediyor. Yunanistan Maliye Bakanı 
Yorgo Papaconstantinu’nun durup dururken ül-
kenin borçlarını yeniden yapılandırmaya ihtiyacı 
olmadığını ve aksi takdirde büyük bir felaket riskinin 
olacağını açıklaması dikkat çekti. Papaconstantinu, 
“Yunanistan’ın borcunu yeniden yapılandırmaya 
veya AB ve IMF ile üzerinde anlaştıklarından öte 
kemer sıkma tedbirleri almaya ihtiyacı yok” derken, 
ülkenin borcunun yeniden yapılandırılmasının ise 
güvenilirlik açısından bir felaket olacağını ifade 
etti. Kritik bir dönemden geçen Yunanistan’da 
Maliye Bakanı Papaconstantinu’nun neden böyle 
bir açıklama yaptığı kafalarda soru işaretleri 
doğurdu.

DURGUNLUK TEPEYE ÇIKAR 
Yunan ekonomisinde durgunluk bu yıl tepe 

yapmasını beklediğini ifade eden Papaconstantinu, 
bu yılın ardından ülke ekonomisinin toparlan-
maya başlamasını beklediğini kaydetti. Papacon-
stantinu, “2010 sonuna kadar durgunluk en tepe 
noktaya çıkabilir. Ondan sonra kademeli olarak 
toparlanacağımıza güvenmeye ve inanmaya devam 
ediyorum” diye konuştu.

‘SÖZÜMÜZÜ TUTMAZSAK MUSLUK KA-
PANIR’

IMF ve AB ile aralarındaki anlaşmanın net 
olduğunu vurgulayan Papaconstantinu, “Eğer Yu-
nanistan çeyrek dönemlere ait söz verdiği şekilde 
yükümlülüklerini yerine getiremezse bize sağlanan 
fonlar süratle durdurulabilir” uyarısında bulundu.

                          ***

değil, onun doğru, dü-
rüst uygulanmasındadır. 
Bizim siyasilerimiz ve 
devlet adamlarımız de-
mokrasi dersini en kötü 
açıdan (aynen şeyta-
nın incili okuduğu gibi) 
okudular ve öğrendiler,  
berbat bir tarzda da uy-
guladılar. Onların, yete-
rince düşünceli ve ölçü-
lü olmayan davranış ve 
kararlarından dolayı bu 
gün Bulgar okulları tüm 
kademelerinde kalitesi 

son derece düşük eğitim 
ürünü yetiştiriyor. 

Son yıllarda Milli Eği-
tim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığımız,  geçti-
ğimiz dönemde, okul 
eğitiminde salınan çar-
pıcı hataların giderilme-
si amacıyla bir şeyler 
yapma çabalarında bu-
lunduğunu görüyoruz. 
Ama bu sürecin ancak 
ilk adımları yapılmakta 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Maalesef eğitimin feci 
durumuna bakılırsa ilk 
etkinliklerin hiç ümit veri-

ci ve sevindirici olmadığı 
da apaçıktır. Farklı nite-
likli, yapılması gereken 
birçok ve son derece 
önemli faaliyetler, etkin-
likler, vb. bulunmaktadır. 
Sayın Bakandan başla-
yarak, okul çatısı altında 
bulunan tüm görevlilerin 
profesyonel görevleri 
doğrultusunda sorum-
lulukların artırılması ge-
rekmektedir. Şüphesiz, 
öğretmen kadrolarına 
hususi ve çok daha yük-
sek talepler getirilmelidir. 
Çocuklarla yeterli derece 

çalışılmadığı kanısında-
yım. Normal çocukların 
ilkokulu dürüst olarak 
okuma ve yazmayı öğ-
renmeden ikmal etmeleri 
sadece yanlış değil, iğ-
renç bir suç olarak nite-
lendirilebilir.   Eğitim sis-
teminde uygulanan tüm 
ilkeler, mekanizmalar ve 
yöntemler her şeyden 
önce çocuklara daha 
fazla bilgi edindirme ve 
örneklik davranışlı kim-
seler olarak yetişmeleri 
için kullanılmalıdır. 

DEMOKRASİ KOŞULLARINDA EĞİTİMİMİZ
2. Sayfadan devamı

Plovdiv’deki Dedeman Trimontium
 Princess otelin doluluk oranı yüzde 45!
Dedeman Turizm Ya-

tırımları AŞ'nin  Plovdiv 
kentinde açtığı otelin 
genel müdürü Ahmet 
Doğangün, otelin dolu-
luk oranının yüzde 45-
47 arasında değiştiğini 
söyledi.

Dedeman Trimontium 
Princess Plovdiv Genel 
Müdürü Ahmet Doğan-
gün, otelde düzenledi-
ği basın toplantısında, 
Dedeman Grubu'nun 
Bulgaristan'da 2 ote-
l in in  bu lunduğunu, 
Plovdiv'deki otel binası-
nın tarihi bir yapıya sa-
hip olduğunu ve bunun 
avantajını yaşadıklarını 
kaydetti.

Dedeman Grubu'nun 
binayı 2008 yılında 10 
yıllığına kiraladığını ve 
işletmek için devraldığı-
nı ifade eden Doğangün, 
Sofya'ya göre Plovdiv'de 
daha kolay yaşam şart-
ları bulunduğunu, trafik 
sorunu ve hava kirliliği-
nin az olduğunu belirtti.

Öğrenci şehri olan 
Plovdiv'de yaklaşık 20 
bin öğrenci ve 6 büyük 
üniversite bulunduğunu 
kaydeden Doğangün, 
yurt dışından çok öğren-
ci geldiğini bildirdi.

Çok geniş bir alana 
yayılan şehirde Türk nü-
fusun da fazla olduğu-
nu belirten Doğangün, 
küçük bir şehir olması-
na rağmen Plovdiv'de 
toplam 70 otelin hizmet 
verdiğini kaydetti.

Doğangün, Dedeman 
dışında 3 büyük otel 
daha bulunduğunu, ya-
tak sayısının 7-8 bin 
civarında olduğunu bil-
dirdi.

Şehrin gece hayatıy-
la tanındığını, çok fazla 
restoran ve bar bulundu-
ğunu belirten Doğangün, 
"Bulgarlar'da evde ye-
mek yapma ve kahvaltı 
yapma kültürü pek yok. 
Bu nedenle restoranlar 

çok iş yapıyor. Ayrıca 
yemek ve içki çok ucuz" 
dedi.

-"GEÇEN YIL 125 BİN 
KİŞİYE HİZMET VER-
DİK"-

Otelin müşterilerinin 
yüzde 22'sini Bulgar, 
yüzde 12,6'sını İtalyan, 
yüzde 12,5'ini Türk ve 
yüzde 8,5'ini Yunanların 
oluşturduğunu kaydeden 

Doğangün, dünyanın her 
bölgesinden misafir ağır-
ladıklarını söyledi.

Türklerin oranının yüz-
de 12,5'te kalmasının 
nedeninin vize ücreti 
olduğunu ifade eden 
Doğangün, "Vize ücreti 
120 avro, insanlar bunu 
hesaplayarak tatil planı 
yapıyor. Bu ücretin daha 
az olması, gelen Türk 
sayısını artıracaktır" diye 
konuştu.

Otelde 120 kişinin is-
tihdam edildiğini belir-
ten Doğangün, şunları 
kaydetti:

"AB'nin finans yardı-
mıyla personelimiz için 
İngilizce kursu başlattık. 
Eğitime de çok önem 
veriyoruz. Plovdiv'de 
bu sektörden aldığımız 
pay yüzde 25 civarında. 
Oteldeki doluluk oranı 

yüzde 45-47 arasında 
değişiyor. Geçen yıl 125 
bin kişiye hizmet verdik. 
Toplam 22 bin kişi ote-
limizde geceledi. Diğer 
kısım yiyecek ve içecek 
için gelen misafirlerimiz-
den oluşuyor. Büyük bir 
rakam. Bulgaristan'a kriz 
geç geldi. Bu yıl da et-
kisi devam edecek diye 
düşünüyoruz ama krize 
rağmen işlerimizde açıl-
ma var. Düğün organi-

zasyonları da önemli. 
Bu tarihi binada düğün 
ve mezuniyet partisi yap-
mak bir ayrıcalık. Bu se-
zon için 50 düğün rezer-
vasyonu aldık. 2010'un 
ilk çeyreğine pozitif baş-
ladık. Nisan ve mayıs 
ayları rakamları çok iyi, 
haziran ayını da bu şe-
kilde kapatacağız."

                           KH

Batı Balkanlar’ın geleceği 
ve Bulgaristan  

Saraevo’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar top-
lantısında uluslararası toplum, bölgenin Avrupa 
entegrasyonuna verdiği desteği teyit etti. Avrupa 
Birliği İspanya Başkanlığının çabaları, Sırbistan ve 
Kosova yetkililerini sözüm ona Gimnih Protokolü 
şartlarında olsa bile bir araya getirdi. Ekonomik kriz 
ortamında ve AB’ne üye bazı devletlerin birliğin 
bundan sonraki genişlemesine dair şüphe duymala-
rına rağmen, topluluk yöneticileri, Batı Balkanlar’ın 
Avrupa ailesine bütünleşmesinin demokratik ve 
birleşik Avrupa’nın kurulması ile ilgili son meydan 
okumalarından biri olduğunu öne sürdüler. Bulga-
ristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, toplantıda 
konuşurken genişleme sürecinin iki tarafına hitap 
etti. Bulgar diplomasisinin şefi, Batı Balkan dev-
letlerinin reform uygulamak yolu ile AB’nin ise bu 
devletlerin Avrupai geleceği ile ilgili kesin taahhüt 
üstlenmek yolu ile her iki tarafın işbirliği taahhüdü-
nü yenilemeleri gerektiğini belirtti. Bakan Mladenov, 
aksi halde Batı Balkanlar’daki suskun Avrupa yanlı-
sı çoğunlukların azınlıklara dönüşebileceği yolunda 
uyardı. Mladenov diğer yandan Batı Balkanlar’daki 
hükümetleri devletlerinin 2014 yılına kadar AB’ne 
aday ülke statüsünü edinmelerini sağlayacak şe-
kilde çalışmaya çağırdı. 

AB Batı Balkanlar’ın Avrupa perspektifine dair 
yükümlülüğünü teyit ettiyse de Saraevo toplantısı, 
bazı endişelere de yol açtı. Toplantının sonuç bil-
dirisi, AB İspanya Dönem Başkanlığının imzasını 
taşıyor. Sırbistan, Kosova’nın imzaladığı bir belge-
nin altına adını koymayı reddettiği için ortak resmi 
bildirge imzalanamadı. Bugün itibari ile Kosova’nın 
bağımsızlığı, AB’nin dönem başkanı sıfatı ile Sara-
evo toplantısını düzenleyen İspanya tarafından bile 
tanınmış değildir. Makedonya’nın AB’ne hangi isim-
le gireceği konusu gündemde olmaya devam edi-
yor. Uluslararası idarede bulunan Bosna Hersek’in 
de AB’ne nasıl gireceği de bilinmiyor. 
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Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nden 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e Destek

Edirne Trakya Bal-
kan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Basri Öztürk, Ne-
dim Gencev'in Yüksek 
Şura Başkanlığına ge-
tirilme kararının Bulga-
ristan Müslümanları ta-
rafından büyük üzüntü, 

kaygı ve tepkiyle karşı-
landığını bildirdi. 
Basri Öztürk, yaptığı 

yazılı açıklamada, ge-
çen yıl 1,5 milyon Müs-
lüman Türkün desteğini 
alarak, milli konferans-
ta oy birliğiyle başmüf-
tü olarak Dr. Mustafa 
Hacı Aliş'in seçildiğini 
hatırlattı. 
12 Mayıs 2010 tarihli 

Yüksek Temyiz Mah-
kemesince bu kararın 
tescil edilmediğini be-
lirten Öztürk, şunları 
kaydetti: 
''Fakat 12 Mayıs 2010 

tarihli Yüksek Temyiz 
Mahkemesi kararında 
bu seçim sonucu tes-

cil edilmemiş ve yerine 
1987 yılında totaliter 
rejim döneminde Todor 
Jivkov tarafından ata-
nan Nedim Gencev'in 
Yüksek Şura Başkan-
lığına getirilme kararı 
Bulgaristan Müslü-
manları tarafından bü-
yük üzüntü, kaygı ve 
tepkiyle karşılanmış-
tır. Nedim Gencev'in 
20 yıldır Bulgaristan 
Müslümanları arasın-
da kargaşa yaratarak 
işlerini sabote ettiği 
herkes tarafından bi-
linmektedir. Bu karar, 
Bulgaristan'da dini 
kargaşa ve çatışmalar 
olacağının göstergesi-

dir. Bu kargaşaya son 
verilmesi için mevcut 
dini yasanın değişti-
rilerek yeni yasa ha-
zırlanması ve millet 
meclisinde kabul edil-
mesi tek çözümdür. Bu 
kargaşa, devam etme-
si durumunda, önü-
müzdeki aylarda izleri 
silinmeyecek boyutta 
dini kargaşalara neden 
olacaktır.'' 
Öztürk, 18 Mayıs 

2010'da Bulgaristan 
başmüftüleri toplantı-
sında açıklanan dekla-
rasyonu destekledikle-
rini, adalet yerini bulun-
caya kadar arkalarında 
olduklarını kaydetti. 

  Basri Öztürk

Remzi Osman önderliğinde 20 yıl sonra pekiştirilen kardeşlik
Bulgaristan Türkleri-

nin en yoğun yaşadığı 
Kırcaali, Razgrad ve 
Tırgovişte 20 yıl önce 
yapılması gereken bir 
ilke imza attılar. Var olan 
kardeşliğini pekiştirdiler. 
Bunun böyle olacağı 
önceden görülüyordu ki, 
ta gecen Cuma günü-
ne kadar. Kırcaali Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) emektar milletve-
kili Remzi Osman bunun 
gerçeklemesini mümkün 
kıldı. 

Geçen Cuma sabahın 
erken saatlerinde Kırca-
ali HÖH Gençlik Kolları 
İlçe Teşkilatı başta Bay-
ram Bayram ile ve misa-
fir olarak Kırcaali HÖH 
Gençlik Kolları İl Teşki-
latı Başkanı Ahmet Ha-
bib Sofya’ya hareket et-
tiler. Oraya vardıklarında 
Remzi Osman’ın davetlisi 
olarak Millet Meclisi’nde 
yapılan çalışmaları biz-
zat gördüler. Önce, Sof-
ya gençleriyle Meclisin 
Batı salonunda en kı-
demli beş vekilden biri 
olan Remzi Osman’dan 
bir vekilin siyasi günlüğü-
nü ve gündemini, meclis 
komisyonlarının çalış-

maları hakkında bilgi-
lendirildiler. HÖH Meclis 
odasına misafir oldular. 
Burada da Lütfi Mestan, 
Aliosman İmamov, Tun-
cay Naimov, Ramadan 
Atalay ve Yanko Yankov 
ile sohbet ettikten sonra 
Meclis Denetimini izledi-
ler. Ardından son yıllarda 
demokrasinin değişmez 
adresi olan HÖH parti 
binasına gidildi. Burada 
gençler hoş geldinizle 

milletvekili Necmi Ali 
karşıladı.

Gençler, demokrasinin 
Mekke’sini terk ederek, 
Veliko Tırnovo’ya doğru 
yola çıktılar. Remzi Os-
man da otobüste genç-
lerle beraberdi. Veliko 
Tırnovo’da bizzat oranın 
milletvekili Hasan Hacı 
Hasan tarafından karşı-
landılar. Tatlı kahvelerini 
yudumlarken Arbanasi 
yüksekliğinden şehrin 

güzelliği ve manzarası-
na hayran kaldılar. Yine 
yola devam diyerek Tır-
govişte civarında ko-
naklandılar. Dünyadaki 
cennet misali bir turistik 
tesiste Çernooçene gru-
buyla buluştular. Çerno-
oçene grubunun başın-

da Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Belediye 
Meclis Başkanı Bedriye 
Gaziömer, çok sayıda 
köy muhtarı ve başın-
da  Ferhat Ferhat olmak 
üzere  HÖH Gençlik 
kolları temsilcileri var-
dı. Onlara Tırgovişte ve 
Omurtag  gençleri eşlik 
ettiler. Gençlerle bizzat 

Tırgovişte milletvekili ve 
partinin ağır topların-
dan Kasim Dal ilgilendi. 
Ona da milletvekillerin-
den, Tunçer Kırcaliev, 
Erodoğan Ahmedov ve 
Omurtag Belediye Baş-
kanı Necdet Şaban eşlik 
ettiler. Şumen milletveki-

livekili Georgi Kolev on-
ların arasındaydı. Remzi 
Osman’ın sevilip sayıldı-
ğı gençlerin gösterdiği il-
giden belliydi.

Ertesi gün sabahı grup-
lar çoğaldı ve yine yola 
çıkıldı. İstikamet De-
mir Baba Tekkesi’ydi. 
1992 yılından bu yana 
Jivkov’un totaliter rejimi-

nin Bulgarlaştırma dö-
neminde, haklar ve öz-
gürlükler  adına verilen 
şehitler anısına anma 
törenleri düzenlenmek-
tedir. 

İlk defa Kırcaali ilinden 
kalabalık bir grup baş-
ta Belediye Başkanları 

Hasan Azis ve Aydın 
Osman, yüze yakın köy 
muhtarı, Kırcaali ilinden 
HÖH gençlik kolları, il 
teşkilatı temsilcileri De-
mir Baba Tekkesini ziya-
ret ettiler.   Orada veri-
len mesajlar, birliğin ne 
kadar yıkılmaz olduğunu 
gösterdi. 

İsmail KÖSEÖMER

Siyasi mağdurlar Belene’deydi 
Kırcaali bölgesinden 

siyasi hapis yatanlar ve 
toplama kampı mağdur-
ları Belene’deyediler. 
Kırcaali, Çernooçene, 
Momçilgrad ve Kirkovo 
İlçesi’nin Tihomir köyün-
den 26 mağdur ülke ge-
nelindeki arkadaşlarıyla 
buluştular. Acılar taze-
lendi, “ölüm köprüsün-
den” geçildi ve o korkunç 
yıllar lanetlendi. Ancak 
bu sefer “ölüm köprü-

sünden” geçenlerin elleri 
kelepçesizdi.  Onları biri-
leri dipçiklemedi,    küfür 
ederek ne copladı ne de 
domuzlara yem etti.

Bulgaristan’ın çeşitli 
bölgelerinden gelen-
ler, ilk gün Mağdurlar 
Birliğinin yeni yönetim 
kurulunu seçtiler. İkinci 
gün, Todor Jivkov’un to-
taliter rejimi döneminde 
ülkenin çeşitli hapis ve 
toplama kamplarında 

velhasıl “Bulgarlaştırma-
Asimilasyon Süreci” sı-
rasında hayatını kaybe-
denlerin anısına heykel 

açılışı yapıldı. Dualar 
hem imam ve hem de ra-
hip tarafından okundu.

Bulgaristan'dan gü-
venli geçiş sözü

Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri 
Bakanı Tzvetan Tzveta-
nov, Türk gurbetçilerin 
topraklarından güvenli 
bir şekilde geçişini sağ-
layacaklarını söyledi.

Yabancı gazetecilerle 
bir araya gelen Tsveta-
nov, "The Economist" 
dergisinin Bulgaristan 
için "polis devleti" nite-
lemesine karşı çıkarak, 
bunun "son derece yan-
lış ve haksız" bir değer-
lendirme olduğunu söy-
ledi. 

"Biz polis devleti de-
ğiliz" diyen Tsvetanov, 
tüm faaliyetlerinin Bulga-
ristan ve AB yasalarına 
uygun olduğunu, ülkede 
ardı ardına düzenlenen 
polis operasyonlarının 
sonuç verdiğini belirtti. 

Yaz tatili döneminde 
Bulgaristan üzerinden 
beklenen yoğun transit 
Türk gurbetçi trafiğiyle 
ilgili olarak, Bakanlığının 
yoğun güvenlik önlemleri 
almakta olduğunu açık-
layan Tsvetanov, "Türk 
gurbetçilerin ülkemizden 
güvenli olarak geçişini 
sağlayacağız" dedi. 

Yabancı ülkelerin bü-
yükelçileriyle bir araya 
gelerek, alınan önlemler 
konusunda bilgi verildi-
ğini belirten Tsvetanov, 

gerek transit geçen, 
gerekse ülkeye tatil için 
gelen yabancıların hiç-
bir güvenlik sorunu ya-
şamaması için büyük 
çaba göstereceklerini 
vurguladı. 

Tsvetanov, geçen yaz 
döneminde bir Türk gur-
betçiyi kaçırarak soyan 
"Timsahlar" çetesinin 
gözaltına alınan lider-
lerinden birinin mahke-
me tarafından serbest 
bırakılmasından dolayı 
"üzüntü" duyduğunu 
söyledi. 

Serbest bırakılan ki-
şinin sürekli gözetim 
altında bulunduğunu, 
kardeşi olan suç ortağı-
nın da halen arandığını 
belirten Tsvetanov, şöyle 
konuştu: 

"Polisle çatışmaya gi-
ren çetenin şoförü olay 
yerinde öldürüldü. Olay 
sırasında kaçmayı ba-
şaran diğer iki kişinin 
biri sonradan yakalandı 
ve mahkeme tarafından 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
Diğer suç ortağının ça-
tışmada yaralandığını 
tahmin ediyoruz. Çalış-
malarımız tüm ciddiyetiy-
le sürüyor. Yakında onu 
da yakalayabileceğimizi 
umuyorum."  

                            KH
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dir – arabçada   Be kelimesinin 
anlamı  İle dir-  özetle  Kur’an 
Allah  ile  kulu  arasındaki  
iletişimi  ifade  eder.  Çünkü  
Kur’an, Allah’ın insanlığa hik-
met, rahmet ve   kurtuluş mek-
tubudur.  

En çok  okunan, zikirlerin  en 
güzeli olan, islam  kardeşliğini  
te’sis  eden, imanı besleyen, 
dünya ile ukba, madde ile  
mana, beden ile  ruh arasına 
dengeyi  koyan, namazla  diril-
meyi, zekatla  arınmayı, oruç-
la melekleşmeyi, hacla  ba’ısı 
(ölümden sonra dirilmenin  hak 
olduğunu)  öğretendir.

Okuyana rehberlik eder , 
onu sahili selamete  götürür. 
Dünyada ona yoldaş  olana, 
o ahirette şefaatçi olur. Arifler  
ne  güzel  ifade  etmişler “Kim 
Allah  ile  konuşmak  isterse  
namaz  kılsın, kim Allah’ın 
kendisiyle  konuşmasını  ister-
se  kur’an  okusun”. Peygam-
berimiz  Ku’an  okumayı  çok  
severdi, onu  dinlemeyi  de 
tercih ederdi. Kur’an  Hz. Mu-
hammed (s.a.s)’ın  şahsiyetin-
de  bütün  insanlığa  son çağı-
rıdır. Tedricen, peyder  pey  23 
yıla  yakın bir zamanda  katı  
ilahiden yeryüzü semasına 
gök  sofrası  olarak indi. Bazen  
ayet  ayet,  bazen  bütün bir 
sure  olarak  inerken,  bazen 
müslümanlara teselli ve müj-
de, bazen yolunu  şaşırmışlara  
uyarı ve azab  bildirirdi. 

Mekke’de İmanın önemini, 
sabrın  mükafatını, ahlakın fa-
ziletini  bildirirken ...

Medine’de ibadetin, taatin  ve  
kulluk görevlerimizin edasını  
öğretir, mükafatına  özendi-
rirdi.

  Cahiliyye’nin - Asr-ı saadete, 
insanlığın  kemale, kötülüğün 
erdeme, karanlığın aydınlığa, 
dalaletin hidayete dönüşmesi 
ancak eğitimle  mümkün  olur. 
Kız cocukların diri diri gömül-
düğü, zina , içki, kumar ve 
diğer günahların  işlendiği bir 
dönemde, Kur’an  çözüm for-
mülü ile  geliyor “ İkra -okuyun” 
dan geçen  ilahi  bir formül.

 Zira: Allah  Kur’an okuyan  
mü’minlere rahmet ve bereket  
indirir,

Kur’an okuyan  ve  okumayan 
insanlar, ölü ve diri gibidirler, ve  
paylaşmak istediğim  hadis-i 
şerifte  efendimiz  Kur’an oku-
mayan insanı   harabe- terke-
dilmiş bir eve  benzetir.   

Öyle  ya  sözlerin  en güzeli  
Allah’ın sözü - Kur’andır, ha-
yatların en güzeli kaynağını  
Kur’andan  alan  Allah  katında  
Habibullah  olan  Hz. Muham-
medin  hayatıdır (s.a.s).

Hayatımız  Kur’an  ve  hadis  
ekseninde gündem belirlesin!

Rabbim Dareyn saadetine  
nail kılsın! Kur’an-ı okumayı, 
anlamayı ve hayatımıza  tat-
bik etmeyi  lütfetsin, şefaatine  
nail  eylesin.

 
 

Hayat Kitabımız  
Kur’an-ı  Kerim
 
Yüce yaratıcımız, En gü-

zel isimlerin  sahibi Allah  
Teala’nın  insanlığa son ev-
rensel  seslenişi  “ilahi mesajı 
- Kur’an”. 1400 yıldan  bu yana   
ve ile’l-ebed, insanlığa Pey-
gamber  kısallarından  bahse-
der  hisse verir,  gündemimizi  
belirler - emir ve  yasaklarına  
uyulduğu  takdirde, hayatımızı 
anlamlı  ve  huzurlu  kılar, ahi-
retimizi  me’mur  eder, Allah’ın  
vaad ettiği cennetlerden müjde  
verir,  Rızasına  götürür.  Hz. 
Peygamber’in ahlakı- yaşamı-
dır Kur’an.

Üç yönlü mucizedir müba-
rek  kitabımız: Kıraati, Meali 
ve  Metni.

 Kıraatinde-okunuşunda  
anlamasak dahi, yüreklerimizi  
etkileyen, gönüllerimizi  coş-
turan, hastalara  şifa, dertlile-
re deva, borçlulara  eda, dua  
bekleyenlere  rahmettir. Oku-
nuşu  sevap tır, ibadettir.

Metni - Allah’ın koruması 
altındadır. Onu “Kur’anı biz  
indirdik  ve  kıyamete  kadar  
onu  biz  koruruz” buyuruyor  
Mevlam. 1400 yıldan  bu  yana  
hiç bir beşeri (insan sözü)  söz  
karışmamış ilahi  kitaba. Hat-
ta  meydan  okunmuş “ Hz. 
Muhammed’e  indirdiğimizden  
şüpheniz varsa, hadi  bütün  
insanlar  ve  cinler birlik  olun  
kur’anın bir benzer  ayetini  
meydana  getirin -  mümkünatı 
yok getiremezsin!”  bu  açıdan 
inanmayanları acziyette  bıra-
kır.  İnanların  imanını  kuvvet-
lendirir.

Manası-ondan  bir  üniversite  
profesörü de  haz  alır  bilgi ve  
irfan elde  eder, Veysel  karani  
misali çoban olanlar  da  na-
sibini  alırlar. Ayrıca  ilk  oku-
yuşta  ayrı ufuklara  yolculuk  
sağlarken,  ikinci  ve  üçün-
cüler de  bambaşka   ufuklar  
açar  Kur’an okuyucusuna.Sa-
mimiyet ölçüsünde  okuyanına  
marifet  ve hikmet  perdelerini  
aralar, misafir eder  nihayetsiz  
bilgi  denizine. Aslında  bütün  
kitaplar  onu anlamaya yöne-
lik  yazılmışlardır.  Hz. Ali’nin 
iadesiyle “ Kur’anın  tamamı  
fatiha’dadır,fatiha  besmelede-
dir, besmele  ise  Be  harfinde-

Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü 

Vekili

Müslüman Din Adamları Sofya’da 
Protesto Yürüyüşü Yaptı

Bulgaristan'da geçen yıl ya-
pılan Müslümanlar konferansı-
nın resmi kaydının önce Sofya 
Şehir mahkemesi, ardından 
da Yüksek İdare Mahkemesi 
(VAS) tarafından iptal edilme-
si, Müslüman din adamları ta-
rafından 03.06.2010 tarihinde 
protesto edildi. 

Ülkede 1989 yılında sona 
eren komünizm dönemimde 
siyasi atama ile başmüftü gö-
revine getirilen emekli yarbay 
Nedim Gencev'in girişimlerine 
karşı çıkan Başmüftü Mustafa 
Aliş Hacı, bine yakın imam ve 
müezzin ile birlikte bugün bir 
basın toplantısı düzenledi. 

Mahkeme kararlarının taraflı 

ve siyasi olduğunu öne süren 
Başmüftü Hacı, "Bulgaris-
tan Müslümanları için de de-
mokrasi istiyoruz" dedi. Hacı, 
devletin doğrudan Müslüman 
cemaatinin işlerine karıştığını 
belirterek , "Burada toplanan 
ve ülkedeki 1,5 milyon Müslü-
manı temsil eden bu insanlar 
adil olmayan bu kararın bozul-
masını istiyor" diye konuştu. 

Başmüf tülük tarafından 
Gencev'in girişimlerine karşı 
hazırlanan bildirinin dört gün 
gibi kısa bir sürede 150 bin 

Müslüman tarafından imzalan-
dığını vurgulayan Hacı, "Mem-
leketimiz Bulgaristan'ın bizleri 
dışlamasını, Müslümanların 
baskı gördüğü karanlık dö-
nemleri yeniden yaşamak is-
temiyoruz. İstediğimiz sadece 
demokrasi ve adalettir" dedi. 

Başmüftü yardımcısı Vedat 
Ahmet de komünizm dönemi 
başmüftüsü Nedim Genev'in 
o dönemde devletin "ateizm" 
politikasını Müslüman halka 
uygulamaya çalışan bir kişi 
olduğunu ileri sürerek, böyle 
bir kişinin yeniden başmüftü 
yapılmak istenmesinin Müslü-
man cemaate hakaret olduğu-
nu söyledi. 

Basın toplantısına katılan 
diğer bölge müftüleri de VAS 
kararının Bulgaristan'daki 
Müslüman cemaatinin 14 yıllık 
demokratik gelişim çabalarını 
bir kalemle silmeye çalıştığı-
nı, ancak Başmüftülük bina-
sına zorla girmeye çalışan 
Gencev'in taraftarlarına taviz 
verilmeyeceğini bildirdi. 

Basın toplantısından ardın-
dan Banyabaşı camisinde 
öğle namazı kılan Müslüman 
din adamları, namaz sonrası 
kent merkezinde protesto yü-

rüyüşü düzenledi. 
Ellerinde Gencev karşıtı pos-

ter ve pankartlar taşıyan din 
adamları, "Adalet" ve "Özgür-
lük" sloganları attı. 

Bakanlar Kurulu ve Cumhur-
başkanlığı binaları önünde bil-
diri okuyan müftülük yetkilileri 
daha sonra Parlamento bina-
sı önüne geçerek, burada da 
topluca dua etti. 

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı 
parlamento binası önünde din 
adamlarına hitaben yaptığı 
konuşmada , "Biz kültürlü ve 
barışçı bir cemaat olarak pro-
vokasyonlara izin vermeden 
protestolarımızı sonuna dek 
sürdüreceğiz" dedi. 

Polisin geniş güvenlik ön-
lemleri altında yapılan ve bi-
nin üzerinde kişinin katıldığı 
protesto gösterisi olaysız sona 
erdi. 

Bulgaristan'da geçen yıl 
yapılan Müslümanlar konfe-
ransının resmi kaydının iptal 
edilmesi üzerine yasal olarak 
resmi başmüftü komünizm 
dönemi başmüftüsü Nedim 
Gencev görülüyor. Konferan-
sın kaydının iptal edilmesiyle 
ilgili davayı da Nedim Gencev 
açmıştı.                          aa
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ПИШЕМ ОБЯСНЕНИЯ, ВМЕСТО ДА СЕ СРЕЩАМЕ СЪС СТРОИТЕЛИ
Г-н Азис, от вашите из-

явления стана ясно, че 
голяма част от времето 
ви преминава в разпити. 
Какво се случва? 

- През тази седмица пове-
че от половината ми вре-
ме ще бъде ангажирано с 
прокурори, следователи, 
полицаи. Бих определил 
това като административен 
тормоз и създаване на из-
куствени пречки пред един 
български кмет да върши 
своята работа.

Вместо да изпълнявам 
задълженията си към хора-
та, аз трябва да обяснявам 
как и по какъв начин сме 
подготвяли реализираните 
вече проекти.

Според мен това е опит за 
подмяна на мислене. Сви-
детели сме на подмяна на 
приоритетите на местната 
власт, на опити за силова 
подмяна на работния ден 
на кметовете. Все повече 
мои колеги прекарват голя-
ма част от времето си в пи-
сане на обяснения в стаите 
на следователите, вместо 
да се срещат с министри, 
проектанти, строители, за 
да решават проблемите на 
хората и да усвояват сред-
ства от еврофондовете.

За последните месеци 
кметовете от ДПС са про-
верявани 657 пъти. А аз и 
община Кърджали сме най-
проверявани в България – 
направени са ни 111 провер-
ки от сегашната власт.

Този факт не би бил при-
теснителен, ако към всички 
264 мои колеги се прилага 
същият подход. Например 
София, която е 10 пъти по-
голяма от Кърджали, би 
следвало да бъде проверя-
вана над 1000 пъти. Но това 
едва ли е така.

Никой от колегите ми, 
включително и аз, не се 
притеснява от проверките. 
Държавата трябва да из-
пълнява своите функции 
на контрол. Но нека това 
да става равномерно към 
всички, а не проверките да 
се концентрират само към 
определени кметове.

- Как си обяснявате голе-
мия брой проверки?

- В момента се изчиства 
пистата за служебна побе-
да на кандидат-кметовете 
на управляващата партия. 
Настоящите кметове са по-
ставени на колене по поли-
тически признак. Причината 
са предстоящите догодина 
местни избори.

Кандидатирането за кмет 
на Кърджали означава, че 
си готов да поемеш голяма 
отговорност, защото столът, 
на който стоя, е горещ. Там 
духат ветрове, пресичат се 
много интереси, наблюдава 

се от всички страни.
Да си кмет на Кърджали, 

е изпитание и предизвика-
телство. Когато имаш под-
крепата на хората, това 
дава сила за следващи 
смели решения. За 10 дни 
в Кърджали беше проведен 
силен граждански акт – ор-
ганизиране на подписка за 
по-силна местна власт.

Без шумни събрания, ми-
тинги и концерти бяха съ-
брани 53 400 подписа. Те 
показват желанието на хо-
рата граждански да подкре-
пят местната власт.

Проблем е и че кметовете 
се разглеждат повече като 
причинители на икономи-
ческата криза, а не като ак-
тивна антикризисна мярка. 
Общините могат да гене-
рират приходи и развитие. 
С орязването на годишния 
бюджет на общините с 15% 
обаче ние ще увеличим не-
колкократно лавината, на-
речена криза.

Това означава, че няма 
да се извършват никакви 
ремонтни дейности в учи-
лища, в детски градини, по 
пътища и улици. Ние ще 
бъдем принудени просто 
да не работим. Това ще за-
сегне фирмите, които няма 
да могат да плащат заплати 
на хората, и просто ние ще 
станем едно допълнение 
към общата криза.

Тази ситуация се отнася за 
всички общини. А истината 
е, че най-големите очаква-
ния на хората са от местна-
та власт.

Ако имаме проблем с на-
ционалния ресурс, то ев-
ропейският е осигурен. 
Затова една от антикризис-
ните мерки е да се работи 
ударно, професионално по 
реализирането на европей-
ските проекти.

Но и в случая една цифра 
е много стряскаща за всич-
ки власти в България. Към 
април процентът на изпъл-

нение и усвояване на евро-
пейските фондове е 4,86. 
Чехия като добър пример е 
с 22%.

Една от главните причини 
за лошия ни резултат е лип-
сата на координация между 
местната и централната 
власт. Нужно е да се нама-
лят административните, су-
бективните и политически-
те пречки, за да се вдигне 
процентът на реализиране 
на проекти по оперативните 
програми. Ниският процент 
е жестоката оценка за ця-
лостната работа на различ-
ните власти в България.

Тук никой не може да се 
крие зад своята политиче-
ска, регионална или някаква 
друга принадлежност.

- Какво означава липса на 
координация между мест-
на и централна власт?

- Имах 2 срещи с премиера 
Бойко Борисов. На послед-
ната повдигнах въпроса за 
липсата на диалог между 
местната и регионалната 
власт. За съжаление само 
2 седмици след разговора 
областният управител на 
Кърджали спря и така под-
ложи на риск изпълнението 
на проекти по оперативните 
програми за около 17 млн. 
лв. в общината.

Причините за това и до 
днес остават неясни. Пред-
полагам, че областният си 
има свои обяснения. Но ка-
квито и да са те, в случая 
става въпрос за ремонт на 
Дневен център за деца с ув-
реждания, за укрепване на 
свлачище, за ремонт и обо-
рудване на помещения на 
„Домашен социален патро-
наж“ за възрастни и болни 
хора и за гарантирането на 
кредита за пазара на произ-
водителите.

Мотивите бяха, че община 
Кърджали не е провела по 
подходящ начин общест-

веното обсъждане на про-
ектите и не е публикувала 
обявата в централен всеки-
дневник, каквото изискване 
в закона няма.

Обаче как ще обясним на 
децата с увреждания, че 
подлагаме на риск проект, 
който те заслужават? Как 
ще кажем на свлачището 
да спре, как ще обясним 
на самотните възрастни, 
че областният и кметът по 
някакви причини не са се 
разбрали?

Това са резултатите от 
липсата на диалог между 
различните власти.

Нормалният път беше 
областният да покани на 
разговор кмета и да изчис-
тят пропуските по една или 
друга процедура. А не да 
се действа с лека ръка по 
политическа целесъобраз-
ност.

- Вие засега сте единстве-
ният обвиняем по случая с 
„Водното огледало“. При-
теснен ли сте?

- Нямам страх за решени-
ята и проектите, които сме 
реализирали в общината. 
Но работата на кмета е 
екипна. Чувствам как този 
всекидневен администрати-
вен тормоз оказва влияние 
върху всички.

Има едно ново качество, 
което се налага силово. 
Това е страхът, страхът от 
управленско решение. А 
това е най-пагубното за 
един ръководител – страхът 
от вземане на решение.

Решението е израз на ми-
слене. То трябва да бъде 
мащабно и смело, да зала-
га потенциал за развитие. 

А страхът убива стратеги-
ческото мислене. Да бъдеш 
кмет на Кърджали, означава 
да заложиш онзи заряд, кой-
то да продължи развитието 
в бъдеще за 20 дори 50 г. 
напред.

Странно е, че за един от 
мащабните проекти в стра-
ната – „Водното огледало“, 
единственият обвиняем е 
кметът на Кърджали.

Обвинението в случая е 
показателно за прибърза-
ното търсене на виновник. 
Ако аз съм виновен за реа-
лизирането на този проект, 
то това е добра оценка за 
начина, по който сме рабо-
тили през последните годи-
ни. Но обвинението в този 
вид не се връзва с носенето 
на общата отговорност нао-
станалите участници.

Доволен съм, че реализи-
рах мечтата на поколения 
кърджалийци. „Водното 
огледало“ е плод на упра-
вленска смелост. Ако има-
ше страх, този проект ня-
маше да стане, нямаше да 
реализираме и европейския 
пазар в Кърджали, нямаше 
да се работи и по голямото 
депо за отпадъци.

- Как ще се излезе от тази 
ситуация според вас?

- В гората остават онези 
дървета, които са с най-
здрави корени. А кметовете, 
особено някои, имат много 
здрави корени сред хората, 
защото са свързани с тях. 
Сигурен съм, че тези кмето-
ве ще останат след бурята.

Ненко Станев, в-к „24 
часа“ 

ЖУРНАЛИСТ ОТ „СКАТ” КЛАНЯ 
НАМАЗ С ПРОТЕСТИРАЩИ ИМАМИ

Журналистът Теодор Ан-
гелов от телевизия „Скат” 
неотлъчно беше рамо до 
рамо с протестиращите 
имами. Наблюдателни 
свещено служители забе-
лязали, че същият често 
нагласял записващите си 
устройства – СРС-та с на-
деждата, че ще запише в 
„терористични призиви за 
джихад”. 

Вероятно изтъкнатия 
защитник на справедли-
востта и закона не знае, 
че няма право да запис-
ва граждани без тяхно 
знание и съгласие. Той е 
имал право да се легити-
мира като журналист и да 
работи явно с колегите си 
без каквито и да е било 
ограничения.Г-н Ангелов 
не е забелязал, че през 
цялото време е бил под 
строгия наблюдателен 
поглед на имами от Смо-
лян, които се съмнявали, 
че провокатор. Водещият 
на предаването „Директ-
но” участвал активно в 

мюсюлманската молитва с 
вдигнати ръце, въпреки че 
е бил неприлично облечен 
с къси гащета. Опитвал се 
неуспешно да приглася и на 
призивите „Аллаху Екбер”.

Мюсюлманите благодарят 
на г-н Ангелов за подкрепа-
та, оказана от телевизия 
Скат в лицето на изявения 
професионалист и обекти-
вен водещ въпреки, че се е 
подиграл с ислямската мо-
литва.

            www.genmufti.net
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Üniversite Öğrencilerinin %70’inin 
Sağlık Sigortaları Ödenmemiş

Ulusal Gelir Ajansı’nın 
(NAP) gerçekleştirdiği 
yoklamaya göre, üni-
versite öğrencilerinin 
%70’ten fazlasının, sağ-
lık sigorta ödemelerinde 
1- 3 ay arası boşlukların 
olduğunu tespit etti.

Ülke genelindeki en 
büyük üniversitelerin bi-
rinde Eylül 2009 yılında 
birinci yıl eğitim görmeye 
başlayan 1629 öğrenci-
den, 1124 kişinin sağlık 
sigortalarını ödemediği 
anlaşıldı.

Sorunun baş gösterme-
si liseden mezun olma 
ile üniversiteye başlama 
dönemine rast gelmek-
tedir. Öğrenciler genel-
de Haziran ayında liseyi 
tamamlarken aynı yılın 
Eylül veya Ekim ayında 
üniversite eğitimine baş-
larlar.

Temmuz ile Eylül ayla-

rı arasında öğrencilerin 
sağlık sigortaları devlet 
tarafından karşılanma-
maktadır. Çünkü bu za-
man zarfında öğrenciler 
eğitim görmezler ve öğ-
renim görmediklerinden 
dolayı da bu iki sınıfa 
dahil olmazlar. Eğitim 
görmedikleri aylar için 
de sağlık sigortalarını 
kendilerinin karşılama-
ları gerekmektedir.

Eğer son üç yıl içeri-
sinde herhangi bir kimse 
üç defadan fazla sağlık 
sigortasını ödemezse, 
sağlık kasasının sağla-
mış olduğu hakları kay-
bedebilir. Dolayısıyla 
birçok üniversite öğren-
cisi bu haklardan yoksun 
kalmış olabilir. 

Üniversiteye yazılma-
dan önce sağlık sigorta-
larını ödemeyen öğren-
cilere, NAP şu örneği 

vermektedir:
2009 yılının Haziran 

ayında lise eğitimini ta-
mamlayan bir genç, Ekim 
ayında da kazandığı üni-
versiteye kayıt yaptıysa, 
bu zaman zarfı içerisin-
de Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayları için toplam 
31.25 leva sağlık sigor-
tası ve 2.43 leva da ceza 
faizi ödemelidir.

Eylül ayında eğitime 
başlayan üniversite öğ-
rencileri için bu miktar-
lar, 20.80 leva sağlık 
sigortası ve 1.72 leva da 
ceza faizi yatırmalıdır.

Sağlık sigor tasının 
anapara ve ceza faizi-
ni ödeyen bir kimsenin 
sağlık hakları yeniden 
iade edilir. Ceza faizi de-
ğişeceğinden ödenecek 
net miktar NAP’ın inter-
net sayfasından öğreni-
lebilir. Kırcaali Haber

Fest ival in bu yı lk i 
sürpr izi başkentimiz 
Sofya’nın Slatina Bele-
diyesinden geldi. “Asen 
Zlatarov” kültür evi ça-
tısı altında faaliyet yü-
rüten “Abesinski Biseri” 
Romen Folklor grubu 
sahnede coşkulu an-
lar yaşattı. Dansöz İva 
Stoyanova’nın sergilediği 
Oriental danslar salon ile 
sahneyi adeta birbirine 
kaynaştırdı. 

Temsil sonrası grubun 
şarkicisi Evgeni Kovaçev 
Kırcaali’ye ilk defa gel-

 İkinci Ulusal Etnik Gruplar 
Festivali Büyük İlgi Gördü

diklerini, Ropdoplar’ın 
ve şehrin güzellikleri-
ne hayran kaldıklarına 
heyecanla anlatırken, 
gelecek festivallere de 
katılmak istediklerini 
belirtti. 

 Festivale katılan tüm 
gruplara Kırcaali Beledi-
ye Başkanı müh. Hasan 
Azis tarafından teşekkür 
belgeleri ve plaketler su-
nuldu.

1. sayfadan devamı

Most köyünde uluslararası katılımlı yağmur duası
 Bu yılın ‘Çok kültürlü 

kent’ programı çerçe-
vesinde gerçekleştiri-
len son organizasyon 
geniş katılıma sahip 
oldu. Kırcaali ‘KRIG’ 
Sanat Hareketi davet-
lisi olarak İspanya, Po-
lonya ve Slovakya’dan 
çeşitli sivil toplum 
örgütleri, gençlik or-
ganizasyonları, yerel 
yönetim temsilcileri ve 
kadın kolları temsilci-
lerinin de bulunduğu 
yaklaşın 30 kişilik bir 
grup Kırcaali’de bu-
luştular. Katılımcılar, 
kendi ülkelerinde ba-
şarılı bir şekilde ger-
çekleştirilen köy be-
lediyeleri ve yerleşim 
alanları gelişim mo-
dellerini tanıttılar. Aynı 
şekilde köylerdeki tüm 
yaş gruplarını kapsa-
yacak bir biçimde kül-
tür, turizm ve alternatif 
eğitim gibi çeşitli alan-
larda işbirliği fırsatları 
da tartışıldı. Belediye 

Başkanı Hasan Azis 
de bu toplantıya katı-
larak belediyenin ger-
çekleştirmiş olduğu 
başarılı projeleri tanıt-
tı. Kırcaali bölgesinin 
kültürel ve turistik açı-
dan zenginliğine vurgu 
yaptı. Bununla birlikte 
yakın gelecekte sade-

ce kardeş şehirler de-
ğil, kardeş köyler için 
de söz edilebileceği 
umudunu belirtti. 
Katılımcılar, temsil 

ettikleri ülke ve ilçeler 
arasında, gelecek-
te ortaklaşa hareke-
ti kapsayacak öneri 
sundular. Öneriyi tar-

tıştılar ve bu yönde 
karşılıklı protokollerin 
imzalanması fikri üze-
rinde birleştiler. Yakın 
gelecekte de bu öne-
rinin resmiyete dökül-
mesi üzerinde hemfikir 
olduklarını dile getirdi-
ler. 
Most köyü muhtarı 

Latif Rasim, tüm ka-
tılımcıları köyde her 
yıl geleneksel olarak 
yapılan yağmur duası 
ve köy mevlidine davet 
etti. İspanya’nın Ara-
gon bölgesinden ge-
tirilen zeytin ağıcı da 
barışın simgesi olarak 
yeni yapılan anaokulu-
nun bahçesine dikildi. 
Köy Bayramına çevre 
köyler muhtarları ve 

halkın yanı sıra Türki-
ye Cumhuriyeti Plovdiv 
Başkonsolosu Cüneyt 
Yavuzcan da misafir 
olarak katıldı. 

 Mevlit sonrası konuk-
lar, Kırcaali Belediye 
binası girişinde sergi-
lenmiş yeni yapılacak 
olan park projesini il-
giyle seyrettiler. Üreti-
ciler Pazarını gezdiler. 
Su aynasını harikula-
de manzarasına hay-
ran kaldılar. Ardından 
Dıjdovnitsa köyüne gi-
derek, oradaki Sanat 

Evi’ni ziyaret ederek 
gördüler. Köylülerle 
karşılaşıp bol bol soh-
bet ettiler. 


