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Yılı Mezunlarını Uğurladı

Bulgaristan'daki Türkler asimilasyon 
günlerini unutamıyor

Bulgaristan'da 1989 yılına 
kadar hüküm süren komünist 
rejim döneminde, ülkedeki 
Türk ve Müslümanlara karşı 
uygulanan, isimlerin değiştirilip 
ibadetlerin yasaklandığı asimi-
lasyon günleri, aradan geçen 
30 yıla rağmen unutulamıyor.
45 yıl süren komünist rejimin 

özellikle son döneminde yo-
ğunlaşan asimilasyon politi-
kalarının kurbanları ve sadece 
haklarını aradıkları için siyasi 
suçlu olarak cezaevi ve kamp-
lara gönderilen mağdurlar, her 
yıl mayıs ayında düzenlenen 
törenlerle anılıyor.
Bulgaristan'ın kuzeydoğusun-

daki Şumnu şehrine bağlı Kao-
linovo (Bohçalar) kasabasında 
da dönemin baskıcı politikala-
rına karşı mücadele ederken 
yaşamını yitiren 4 Bulgaristan 
Türk'ü için anma töreni düzen-

lendi.
Türk kökenli heykeltıraş Sey-

fettin Şekerov'un yaptığı anıtın 
bulunduğu aynı meydanda, 30 
yıl önce baskıcı yönetime karşı 
toplanan 20 bin kişiye asker, 
polis ve itfaiye birlikleri ile özel 
komando timleri müdahale et-
miş, açılan ateş sonucu Necib 
Necib, Mehmed Saraç, Hakan 
Arnavud ve Mehmed Lom ha-
yatını kaybetmişti.
Kaolinovo Belediye Baş-

kanı Nida Ahmed, baskıcı 
komünist rejime karşı dire-
nişin Kaolinovo'dan başla-
dığını anlatarak, "Aslında 
Bulgaristan'da demokrasi, bu 
Türk milletinin attığı ilk adım-
larla başladı." dedi.
Ahmed, Bulgaristan'daki de-

mokrasi tarihinin başlangıcını 
simgeleyen ve "Mayıs Olay-
ları" olarak anılan gösterilerin 

ilkinin Kaolinovo merkezinde 
yapıldığını anımsatarak, "30 
yıl önce, Bulgaristan Türkleri 
totaliter rejiminden doğal insa-
ni taleplerini ortaya koymuştu. 
Onlar başka bir şey değil sa-
dece isimlerini, ana dillerini, 
Müslümanlığı yaşamak iste-
mişlerdi." ifadelerini kullandı.
Acı dolu günler hala akıl-

larda
Aynı bölgede bulunan Kli-

ment (Emberler) köyünde de 
anma törenleri her yıl düzen-
leniyor.
Emekli öğretmen Sabri Os-

man, her yıl mayıs aylarında 
civardaki tüm köylerde anma 
törenleri yapıldığını dile geti-
rerek, "30 yıl önce yürütülen 
asimilasyon siyaseti yüzünden 
insanlar ayaklandı. Asimilas-
yon siyasetine karşı yürüyüş-

Kırcaali, Avrupa’nın 
Başkenti İle Kardeş Oldu
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis ve Sa-
int-Josse Belediye Başkanı 
Emir Kır Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de resmi bir törenle 
kardeşlik ve işbirliği anlaşma-
sını imzaladı.
İmza törenine Bulgaristan’ın 

Brüksel ve Lüksemburg Büyü-

kelçisi Maya Dobreva, Avrupa 
Milletvekili Necmi Ali, Kırcaa-
li Hıristiyan Cemaati Başkanı 
Peder Petır, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmed, 
belediye ve yerel meclis tem-
silcileri katıldı.
Kırcaali heyetini selamlayan 

Emir Kır, Kırcaali’ye yapmış 
olduğu ziyaretten çok etki-
lendiğini belirtti. Brüksel'de 
de uygulanabilecek olan bir-
çok girişim ve iyi uygulamalar 
olduğunu söyledi. Bölgedeki 
farklı etnik köken ve dinlerden 
insanların barış içinde yaşa-
malarından çok etkilendiği-
ni ifade etti. Bulgaristan’dan 
döndüğü zaman, Brüksel’in 
Saint-Josse belediyesindeki 
dini cemaatler ile bir araya 

gelerek, meslektaşı Hasan 
Azis’in Kırcaali’de uyguladığı 
etnik modelini orada da uy-
gulamaya başladığını söyledi. 
Emir Kır, kardeşlik anlaşması-
nın idari hizmetler anlaşması 
ile başladığı için memnuniye-
tini dile getirerek, bu anlaş-
manın formalite olmadığını 

söyledi. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis sıcak kar-
şılamadan ve Kırcaali’ye gö-
rülen ilgiden dolayı meslekta-
şına teşekkür etti. Müh. Azis, 
“12 yıl Avrupa Birliği üyeli-
ğimizden sonra Avrupa’nın 
başkenti ile kardeş olmamız 
çok doğaldır. Biz bu kardeş-
liğin gerçekleştirileceğine 
emindik. Çünkü Avrupa’nın 
başkenti sadece Brüksel de-
ğil, Avrupa’nın başkenti tüm 
Avrupalılarının yaşadığı böl-
gelerdir. Bunların arasında 
Saint-Josse, Sofya ve Kırca-
ali de yer almaktadır. Kırca-
ali hoşgörü başkenti olarak 
anılmaktadır. Burada beledi-
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       DİN VE TOPLUM

ZekâtMuhterem din kardeş-
lerim! 
On bir ayın sultanı Ra-

mazan ayı, ihtiva ettiği 
güzelliklerle (Oruç, mu-
kabele, teravih ve zekât) 
bizlere yeniden bilinçli bir 
muhasebe kazandırdı. 
Bir damla suyun, zümrüt-
lerden değerli olduğunu 
idrak ettik! Allah’ın rızası 

adına, koyduğu ölçülere 
riayet ettik, ramazan dı-
şında helal dairede ye-
menin içmenin mubah 
olduğunu, ramazanda bu 
helalin harama dönüştü-
ğünü müşahede ettik... 
Orucun hikmetlerinden 
bir ikisini zikretmemiz 
gerekirse:
1.İnsan tabiat itibarıyla 

fevri davranır (âni) – oruç 
bize temkinli ve dikkatli 
davranmayı, nefsimizi 
kontrol etmeyi kazandırır.
2.Sıhhat ve afiyet ve-

silesidir- Peygamberi-
miz (s.a.s) “Oruç tutun 
sıhhat bulasınız” buyu-
ruyor, modern dünyada 
da diyet tavsiye ediliyor- 
oruç bir yönüyle mide-
nin dinlendirilmesini ve 
temizlenmesini sağlar, 
diyetle kıyaslanmayacak 
derecede daha faydalı-
dır- sıhhat temininde.
3.Melekleşme ve er-

deme ulaşmak – me-
leklerde cinsiyet yoktur, 
yemezler içmezler- mü-
minler adeta onlar gibi 
nefislerini arındırırlar, 
ruhlarını cilalandırırlar.
4.Mükâfatı sonsuz olan 

“Sabrı” kazandırır!
5.Fakir ve yoksulun du-

rumunu idrak ettirir– ve 
böylelikle daha duyarlı 
hale getirir Müslüman-
ları.
 6.Ni’mete şükrü kazan-

dırır,
 7.Yansıması da mali 

ibadetler olur, infak edi-
len zekâtlar, Sadaka-I 
fitreler, hayır hasenatlar.
Bencilliği ve cimriliği, 

cömertliğe ve paylaşma-
ya dönüştüren mali iba-
det Zekâttır.  Ben mer-
kezli egolu yaşamdan, 
Allah adına sevgi dolu 
paylaşımcı, biz merkezli 
yaşamın sırrını ve ma-
nevi arınmanın ve daha 
büyük bereketlere gark 
olmanın ve “amel-i salih” 
ölçüsünü idrak etmenin 
membaıdır “Zekât”.
Zenginlerin fakirlere 

uzattıkları yardım eli!. 
Mevlam “ Zenginlerin 
mallarında, fakir ler in 
hakları vardır” buyuru-
yor. Zekâtın namazla 
birlikte Kur’an-ı kerimde 
36 ayette zikredilmesin-

den, toplumsal 
önemini anlıyo-
ruz. Sözlükte 
ar tma, çoğal-
ma, temizlik ve 
bereket anlam-
larında kullanı-
lan zekât, dini 
bir terim olarak 
“ varlıklı Müslü-
manların, temel 
ihtiyaçlarından 

fazla olarak ni-
sap miktarına sahip ol-
maları, malın veya büt-
çesinin artma özelliğiyle 
beraber üzerinden bir yıl 
geçmiş olmasıyla, ze-
kat bu özellikleri taşıyan 
Müslümanlara farzdır”.
Zekât, İslam’ın beş 

temel esasından biri-
dir. Hicretin 2. Yılında 
Medine-i Münevvere’de 
farz kılınmıştır.
Başmüf tü lüğümüze 

bağlı- fetva komisyonu, 
nisap miktarını bu sene 
4807 leva olarak belirle-
di. Buna göre, bir Müslü-
manın, temel ihtiyaçları 
haricinde (dışında) ( evi, 
arabası, beyaz eşyası, 
vs. ihtiyaçlar), 4807 leva-
dan fazla bir bütçeye sa-
hipse, 40/1 zekât olarak 
verir. Tabii borçları varsa 
onları da göz önünde bu-
lundurarak işlem yapar, 
bütçesinden, borçları çı-
karır ve böylelikle zekât 
hesaplamasını yapar, ih-
tiyaç sahiplerine “ Allah 
Rızası” için infak eder 
(verir). 
İslam’a göre zengin, 

fabrikası olan, ev ve dai-
re sayıları onun üzerinde 
olan kişi değildir.  
“Bizim ibadetimiz, hac-

cımız ve orucumuz, ya-
şamımız ve ölümümüz 
alemlerin rabbi Allah 
içindir”. O Bizi yaratan 
varlığından haberdar 
eden, bütün nimetleri 
lütfeden, en güzel isim-
lerin sahibi olan Yüce 
Allah’tır! Elimizdeki mal-
larımız ve dünyalıkları-
mız da o’nundur, lütfudur 
Allah’ın biz kullarına... biz 
elimizdeki emanet ma-
lın bekçileriyiz! Nitekim 
peygamber efendimiz 
(s.a.s) “ Malınız: yediği-
niz, giydiğiniz ve yaptığı-
nız hayırlardan ibarettir” 
buyuruyor. Kişinin vefat 
etmesiyle geride kalan 
malı- mülkü miras olarak 
dağıtılıyor!
Değerli Müslümanlar
Zekatı veren müminle-

rin özelliklerini yukarıda 
izah etmeye çalıştık. Me-
rak edilen diğer mevzuu 
“Kimlere zekat verilir” 
konusudur. Yüce Allah 
Tövbe suresi ayet 60’ta 
bu konuyla alakalı bizle-
re bilgi verir.
“Allah’tan bir farz olarak 

Zekât- yalnızca fakirle-
re, düşkünlere, (zekat) 
işinde görevli olanlara, 
kalpleri ısındırılacakla-
ra, kölelere, borçlulara, 
Allah yolunda olanlara 
(tebliğide bulunanlara) 
ve yolda kalmışlara veri-
lir Allah bilendir, hüküm 
ve hikmet sahibidir”.
Dolayısıyla ayet ten 

sekiz sınıf insana zekat 
verileceğini öğreniyoruz:
Fakirlere, düşkünlere, 

borçlulara, yolda kalmış 
olanlara, Allah yolun-
da tebliğide bulunan ve 
eğitim alan Kur’an tale-
belerine, kalpleri İslam’a 
ısındırılacak olanlara 
ve köleleri özgürlükleri-
ne kavuşturmak üzere 
verilir.Ramazan ayının 
son haftası İslam eği-
timine destek mahiye-
tinde, yardım haftasıdır. 
Başmüf tülüğümüz’ün 
organize ettiği bu yardım 
çağırısına bütün mümin 
kardeşlerimiz katılır ve 
hizmetlerin daha gü-
zel yürütülmesi adına 
zekâtlarından- sadaka-
larına bu kampanyaya 
yardımcı olurlar. Mevlam 
yaptığımız ve yapacağı-
mız bütün hayırlarımızı 
Kabul buyursun. 
Zekâtımızı vererek, as-

lında malımızın bir ço-
ğalmasını (mevlam bire 
karşılık olarak en az on 
vereceğini vaad ediyor), 
iki de sigortalanmasını 
sağlıyoruz. “ Yeryüzüne 
her gün iki melek iner, 
malın zekâtını veren, ha-
yır işleyenlerle ilgili Yüce 
Allah’a “ Allah’ım bu kişi-
nin malını bereketlendir 
ve arttır diye dua eder-
ler”. Cimri davranan ve 
malının zekâtını verme-
yenlerle ilgili ise, melek 
Yüce Allah’a “ Bu kişinin 
malını telef et- bereket-
sizleştir” diye beddua 
eder.
Evet, gıpta edilen ve 

övülen iki özellikten biri 
“ Mal sahibi bir kişinin in-
fak etmesidir (Allah adı-
na zekât, sadaka ve fitre 
vermesidir – mali ibadet-
leri yerine getirmesidir).
Malının zekâtını ver-

meyenler ise “ Salebe” 
konumuna yuvarlan-
mış kişilerdir. Hassas 
bir mümin olan Salebe 
bir gün Peygamberimi-
ze (s.a.s) geldi ve zen-

Beyhan MEHMED

BUKET 2019 Yarışmasının 
Kirkovo İlçe Birincileri 

Belli Oldu
30 Nisan 2019 Salı 

günü Kirkovo (Kızı-
lağaç) ilçesinin Ben-
kovski (Killi) köyündeki 
Vızrajdane Halk Top-
lum Merkezi salonun-
da amatör sanatçılara 
yönelik ulusal düzeyde 
bu yıl dördüncüsü dü-
zenlenen “Etnik Grup-

ların Tebessümü, Kül-
türünde ve Hoşgörüde 
Bulgaristan” (BUKET) 
yarışmasının ilçe birin-
ciliği müsabakası ger-
çekleşti. Müsabakaya 
katılan yarışmacılar, 
müzik ve dans sana-
tı, söz/tiyatro ve resim 
sanatı olmak üzere dört 
dalda yarışarak yete-
neklerini sergiledi. 
BUKET Yarışması, 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Onur-
sal Başkanı Ahmet 
Doğan'ın himayesinde 
gerçekleştiriliyor. 
İlçe birinciliği müsaba-

kasına katılan konuklar 
arasında Kirkovo Be-
lediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Valentina Dimitrova ve 
Tasim Hacıveysal, Kir-
kovo Belediye Meclis 
Başkanı Sali Ramadan 
ve Belediye Genel Sek-
reteri Riza Mestan yer 
aldı. 
Müsabakaya ev sa-

hipliği yapan Hak ve 
Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Kirkovo İlçe 
Başkanı Ercan Fırıncı, 
tüm katılımcıları yarış-
maya katılıp yeteneğini 
sergilediklerinden dola-
yı tebrik etti. 
Geleneklerin ve hoş-

görünün güzel örnek-
ler inin sergi lendiği 
müsabakaya bireysel 
ve grup olarak yakla-
şık 130 yetenek katıldı. 
Yarışmacılar, müzik ve 
dans sanatı, söz/tiyatro 
ve resim sanatı olmak 
üzere dört dalda yarış-
tı. 

Resim sanatı dalında 
10 yaş altı grubunda 
Fotinovo (Çakırlı) kö-
yünden Berika Tasim 
Hacıveysal, 11-18 yaş 
grubunda ise Orlitsa 
(Uzunhimmetler) kö-
yünden Venesa Boy-
çeva birinci oldu.
Dans sanatı dalında 

birinciliği Benkovski 
Vızrajdane Halk Top-
lum Merkezi’nin çatısı 
altındaki bir dans grubu 
elde etti. 
Söz sanatı dalında 

birinciliği Benkovski 
köyünden Kübra Mü-
mün Durali elde etti. 
Kübra’nın seslendirdiği 
“Uyan” şiiri katılımcıları 
duygulandırdı.
Sahne ve tiyatro sa-

natı alt dalında “Nazlı 
ve Kirazlı” isimli skeç 
ile katılan Fotinovo kö-
yünden Sevil Hasan ve 
Gizem Kenan birinci 
oldu. 
Bireysel vokal icralar 

alt dalında 18 yaş altı 
grubunda Drangovo 
(Büyükipdere) köyün-
den Plamena Manolo-
va, grup olarak vokal 
icralar alt dalında ise 
Tihomir (Terziören) kö-
yündeki Probuda Halk 
Toplum Merkezi’nin 
çatısı altındaki folklor 
ekibi birincilik ödülü 
kazandılar. Çakalarovo 
(Çakalköy) köyünden 
Boyko İvanov, enstrü-
mental icralar alt dalın-
da birinci oldu. 
Ulusal BUKET Kirko-

vo İlçe Birinciliği mü-
sabakasında dereceye 
giren tüm yarışmacılara 
HÖH İlçe Başkanı Er-
can Fırıncı ve Belediye 
Başkanı Şinasi Süley-
man başarı belgesi ve 
para ödülü sundu.
Birincilik elde eden 

yarışmacılar, BUKET 
Kırcaali İl Birinciliği ya-
rışmasına katılacaklar.
          Güner ŞÜKRÜ

ginlik istedi, bu yönde 
peygamberimizden(s.a.s) 
dua istedi. Efendimiz 
(s.a.s) hazmedemeye-
ceğini, zenginlik konu-
munu kaldıramayacağı-
nı söylese de Salebe’nin 
ısrarı üzerine Efendimiz 
(s.a.s) dua ettiler. Ve 
darken Medine sokak-
ları Salebe’nin sürüleriy-
le doldu taştı, beş vakit 
namazını camide kılan 
bu zat derken Cuma’dan 
cumaya gelmeye başla-
dılar, zekat ayetleri nazil 
olduğunda zekat vermek 
istemdiler “malıma göz 
mü diktiniz, alın teriyle 
helal yolla kazandım, 
çalışın sizin de olsun” di-
yerek zekat memurlarını 
dışladılar ve örnek bir 
kişilik sahibi iken Sale-
be “Malın fitne” oluşunu 
idrak edemediler, arına-
madılar, cimri, bencil ve 
Allah’ın ermine itaatsiz 
olarak tarih sayfaları-
na kaydedildiler. Allah 
ve Resülüne (s.a.s) asi 
olanların acı akıbeti son-
suz cehennemdir! Malın 
artmasını, bereketlenme-
sini ve güvende olması-
nı isteyen, mali ibadet 
yoluyla Allah’ın rızasını 
kazanmayı arzulayanlara 
işte fırsat Zekat! Şükrün 
yolu zekattan geçer, sen 
bahşettin Allah’ım, ben 
ise senin bahşettiğinden 
40/1 veriyorum. Çünkü 
bende senin rızana muh-
tacım, hikmet ve rahme-
tinin fakiriyim! Sen Şük-
redenlere yönelik “eğer 
şükrederseniz, size olan 
nimetimi arttırırım” buyu-
ruyorsun.
Kardeşlerim! Bugün 

nice insanlar hayvan 
sever geçiniyor, onlara 
özel yiyecekler alıyor-
lar, oysa aynı zamanda 
hatırladıkça vicdanımı-
zı sızlatan bugün halâ 
“Afrika kıtası susuzlukla 
boğuşuyor” olması. İslam 
hukuku açısından zengin 
sayılanlar duyarlı davran-
salar bu olumsuzluk yok 
olup bitecektir! 
Fitre sıhhatte ve afiyet-

te olduğumuzdan dolayı, 
Allah adına ihtiyaç sa-
hibi birine verilir, bedeli 
kişi başı 4 levadır. Hay-
vanlara fitre verilmez. 40 
koyun veya keçisi olan, 1 
adet zekât verir. 30 ineği 
olan kişi ise bir buzağı 
zekât verir.
Mevlam:  İlmimizi artır-

sın, Kur’an ve Hadis Mer-
kezli yorum ve algılarımı-
zı geliştirsin, imanımızı 
güçlü, dualarımızı Kabul 
eylesin, bizleri Salih kul-
larından eylesin. 
Kalplerin sahibi Yüce 

Allah’a Emanet olun.

Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü
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Kırcaali'de “Yıldız Yağmuru” Şöleni
Yakında çevirmen Ay-

gül Gavazova'nın “Yıldız 
Yağmuru” başlığı altında 
sekizinci çeviri kitabı gün 
yüzü gördü.

Aygül Gavazova son 
kitabı ile ilgili şunları pay-
laştı:

“Şimdiye kadar “Balkan-
larda Türk Öyküsü” büyük 
projem kapsamında Bal-
kan ülkelerinden 100’den 
fazla Türk öykü yazarını 
özgeçmiş ve yapıtlarından 
örneklerle Bulgarcaya 
çevirip okuyucularımıza 
tanıtmışımdır. Yaptığım 
araştırmalar sonucu bu 
yazarların sayısının en 
çok Bulgaristan'da oldu-
ğunu memnuniyetle tespit 
ettim. Bunların arasında 
örneğin Ahmet Tımış gibi 
yazarlarımızın Türkiye 
üniversitelerinde okutul-
ması hepimizin gururudur.

Sevgiyle Kırcaali'ye has-
rettiğim “Yıldız Yağmuru“ 
kitabıma ayrı, ayrı nesille-
ri temsilen 30 Bulgaristan 
Türk öykü yazarını dahil 
etmişimdir ki, bunların 
çoğunluğu Kırcaali ve ili-
mizdendir. Nihayette kita-
ba alınan ve alınamayan 
yazarlarımızın hepsi Bul-
garistan Türk Edebiyatı 
semalarında birer yıldızdır 
ve yapıtlarıyla daha iyi bir 

dünya için yolumuza ışık 
tutmaktadırlar. 

Prof. İbrahim Tatarlı'nın 
açıklamasına göre Bulga-
ristan Türk Edebiyatının 
yüzyıllarca süren bir tari-
hi vardır. Bu zaman zar-
fında birçok yetenekli şair, 
yazar, eleştirmeci, tarihçi 
yetişmiştir. Ne var ki bu-
güne dek bu Edebiyat bir 
bütün gibi araştırılmamış, 

genel ve özel sorunların 
ışıklandırılması çok geç 
başlamıştır. Bu yönde 
ilk girişimler ancak 20. 
yüzyılın 40-50. yıllarında 
yapılmış ve bu yolda hala 
çok iş vardır.

Bu bağlamda “Yıldız 
Yağmuru”nun antoloji iddi-
ası olmamakla birlikte, bu 
yöndeki umum çalışma-
lara denizde damla misali 

bir katkı sağlayabilirse, 
sevinirim.

Umarım okuyucularımız 
bu kitabı ilgi ile karşıla-
yacaktır, çünkü hayata 
yaklaşımı ve ele aldıkları 
konular itibariyle Bulgaris-
tan Çağdaş Türk öykücü-
lüğünün gelişmesi ile ilgili 
daha zengin bir tasavvur 
vermekle birlikte, zevkle 
okunacak alakalı ve cazip 
öyküler sunmaktadır.

Bana bu çok sorum-
lu uğraşlarımda Nadya 
Asparuhova gibi aydın-
larımız ve okurlarımız 
“Çeşitli zihni kabiliyet ve 
fikri uğraşlarınızın ciddi 
bir şekilde dikkat çekme-
nin dışında, yaptığınız iş 
muazzam saygıya layıktır. 
Sizleri candan kutlar, hak-
lı olarak gurur duymanızı 
ve son derece tatmin ol-
manızı içtenlikle dilerim” 
gibi destek verici sözleri 
beni daha da ilhamlandır-
maktadır ki, bu anlamda 
herkese teker, teker kalp-
ten şükranlarımı sunarım.”

B i z l e r  d e  A y g ü l 
Gavazova'ya bu yolda 
sıhhatli, huzurlu ve daha 
nice, nice başarılı yarın-
lar, bütün okuyuculara da 
“Yıldız Yağmuru” ile zevkli 
dakikalar dileriz.

            Kırcaali Haber

            SEVDA
Tıpkı şiir gibi
ansızın girdin kalbime
bir akşamüstü.
Karanlığında gecenin
içim aleve dönüşürken
sabahı bekledim.
Issızlık içinde -parça parça
bulutlar gördüm
hüzünle ağlayan...
Yıldızları seyrettim,
çıldıran mutluluktan
Gözyaşlarını sildim 
pencerelerde camların
verdiğin mendille
Sen gidince ardından....
İnsanı yaşatan sevgiyi
hissettim güneşte
Güldüm, gülümsedim
Yığılsa da özlemim sana inan!
Karı, yağmuru,
rüzgârı sevdim
yıkıp kavuran
Güz sonunu bile
Biraz ölümü andıran...
Hayran oldum
türküsüne kuşların
cıvıl cıvıl birşeyler anlatan...
Baharlarda mor 
menekşeleri sevdim
kırlarımıs kokutan.
Yalnızlığı sevdim.
İçimdeki alevi 
ateşe çevirdi
bir akşam üstü
tıpkı şiir gibi
bana
ansızın gelen
o Sevdan...
                    Habibe AHMEDOVA

                 BİZ
Kimseye yoktur kinimiz
Her canlıyı sever yüreğimiz
Bunu emreder bizim dinimiz
Bu yüzden sever, seviliriz biz

Sevgi değil mi her işin başı
İncitmez kimse, eğilmez kaşı
Yerinden kaldırın o koca taşı
İşte bu yüzden sever seviliriz biz

Sevgiyi doğada her canlı anlar
Sevilmeyenlerin içi kan ağlar
Okşarsan başını sana gönül bağlar
Bu yüzden sever seviliriz biz

Hayat kısadır değmez acıya
Gösterelim sevgimizi her canlıya
Gücün yetmezse gitmiş ol hacıya
İşte bu yüzden sever seviliriz biz
                                      Kadir ADEM

                ÖYKÜ
İlk adımlarımdan beri
Yürüdüğüm yolun ortasında 
                                bir an durup
Bıraktığım izleri 
Bir görmek istedim.
İzlerimde 
Kurumuş yağmur gölcüğünün 
                                  çatlak dudakları.
Hafif bir rüzgar
Karışmış saçlarımı
                             okşayarak geçti.
Kulaklarımda 
Kuvvetini yitirmiş 
                         kasırga uğultusu
Ve ardında bıraktığı
Yaprak dökümü senfonisi...

Kimliğimi
Elimde tüten sigarama sordum;
Sigaramın boynu bükük,
Bakışları kül tabağında, suskun.
Semada aradım gençlik süsünü,
Akıntıların esiri olmuş
Bulutlara anlatmak istedim
Midye kabuğu içinde geçen
                   gençliğimin öyküsünü...

Yine yağsa o yaz yağmuru,
Yeşil peykede
Bizi ısladığı gibi
 ince ince,
               sicim sicim...
Sana,
      beni
        hatırlatsa.
                                           Durhan ALİ

         BEKLE OĞLUM  
Eve gelince atılırdın kucağıma,
Seni hasretle basardım bağrıma.
Sevgi öpücükleri kondururduk,
Masallar, öyküler anlatarak uyurduk.

Mehtaplı gecelerde Harmana çıkardık,
Yıldızlar alemini seyre dalardık.
Büyüyünce baba, uzaya uçacağım, 
Şu parlayan yıldızıma konacağım.

Şimdi uzayda senin yıldızını arıyorum,
Bir türlü o parlak yıldızı bulamıyorum,
 Besbelli senin gibi, o da kaymış uzayda,
 Sen olmayınca onu bulsam da ne fayda.

Eminim bir sabah tan yerinde,
Parlayan Venus yıldızının yanında,
Senle beraber senin yıldızın doğacak,
Bizleri görülmemiş sevince boğacak.

Bekle oğlum, mutlaka bizde varacağız, 
İnşallah tekrar buluşup kavuşacağız,
 Sanki binlerce yıllık hasret özlemiyle 
Hep beraber uzaylarda uçuşacağız.
                                   Hasan VARADLI
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Teklas Şirketi’nin Kırcaali’deki 
dördüncü fabrikasının açılışı yapıldı

Başbakan Boyko Bori-
sov, Türk Teklas Holdin-
gin Kırcaali’de kurduğu 
dördüncü fabrikasının 
resmi açılışını yaptı. 

Açılış törenine Başba-
kan Boyko Borisov, Baş-
bakan Yardımcısı Tomis-
lav Donçev, Maliye Ba-
kanı Vladislav Göranov, 
Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva, T.C. Sofya 
Büyükelçisi Dr. Hasan 
Ulusoy, T.C. Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Erga-
ni, Kırcaali Valisi Nikola 
Çanev, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ve 
Kırcaali ilindeki belediye 
başkanları, Teklas Hol-
ding sahibi Raul Danon, 
iş insanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Teklas Şirketinin sahibi 
Raul Danon yapmış oldu-
ğu konuşmasında şunları 
belirtti: “On üç yıl önce 
Bulgaristan'a ilk yatırımı-
mızı 50 işçi ile yaptık ve 
bugün 2500 kişiye ulaştık. 
Kırcaali dışında Momçilg-
rad ve Krumovgrad'a ya-
tırım yapıyoruz. İki hafta 
önce, Vratsa'ya yaklaşık 
1000 kişinin çalışacağı 
yeni bir fabrika yapmaya 
karar verdik. Amacımız, 
Bulgaristan'daki ciromu-
zun yakın gelecekte 400 
milyon Leva'dan 1 milyar 
Leva'ya çıkmasını sağla-
mak. Bulgaristan ve Bul-
gar Hükümeti'ne büyük 

destekleri için teşekkür 
ediyorum”.

T.C. Sofya Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy yapmış 
olduğu konuşmasında 
açılış törenine katılan tüm 
konukları selamlayarak, 
“Bugün burada Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçisi 
olarak Teklas Bulgaria 
Şirketi’nin yeni bir yatırı-
mında aranızda olmak-
tan büyük bir memnuni-

yet duyuyorum. Teklas, 
Türkiye’de çok önemli ve 
büyük bir şirket. İlk yurt-
dışı yatırımını da 2006 
yılında Bulgaristan’da 
yapması bence gerçek-
ten önemli. Bugün 13 
yıldan sonra görüyoruz 
ki, Bulgaristan’da birçok 
önemli yatırıma imza at-
mış, bugün de yeni ya-
tırımlarını açmak için 
birlikte burada bir arada 
bulunuyoruz. Kendile-
rini tabiatıyla tebrik ve 
takdir ediyoruz, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçisi 
olarak dostumuz, kom-
şumuz ve müttefikimiz 
Bulgaristan’da ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesi biz-
lerin ortak amacı ve is-

teği. Bugün 3 bini aşkın 
Türk sermayeli Bulgar fir-
masının faaliyet gösterdi-
ği, dostumuz, komşumuz 
Bulgaristan’da ekonomik 
ilişkilerin daha da ileriye 
gitmesi konusunda başta 
Sayın Başbakan Borisov 
ve hükümetinin değer-
li desteklerine teşekkür 
ediyoruz. Bugün baktığı-
mızda Bulgaristan’da Tür-
kiye ikili ticaret hacminde 

5 milyar dolara yakın bir 
hacimle Bulgaristan’ın 
üçüncü büyük ticaret or-
tağı, aynı zamanda da 
Bulgaristan’daki en bü-
yük yabancı yatırımcılar 
arasında da bir tane Türk 
yatırımcısı bulunmakta. 
Bütün bunlar Türkiye’nin 
Bulgar istan’a verdiğ i 
önemi gösteriyor. Benim 
şahsi kanaatim, bu ya-
tırımlar ve ticaret hacmi 
gelecekte daha da ile-
ri gidecektir. Ekonomik 
ilişkilerimiz ülkelerimiz 
arasındaki dostluk ve bir-
likte yaşama kültürünün 
çimentosudur. Teklas da 
ekonomik alanda yapmış 
olduğu faaliyetlerle buna 
önemli katkıda bulunu-

yor. Fakat bugün mem-
nuniyetle görüyorum ki, 
Teklas sadece ekonomik 
alanda değil, faaliyette 
bulunduğu alanda sosyal 
sorumluluk projelerine de 
katkı yapıyor. Ayrıca bu-
gün de öğrendiğimiz üze-
re binlerce Bulgaristan 
vatandaşına da istihdam 
sağlıyor. Bunlar esasen 
Türkiye’nin Bulgaristan’a 
yönelik politikalarınla bi-

rebir örtüşüyor. Bizim de 
amacımız Türkiye – Bul-
garistan olarak iki ülke 
arasındaki ekonomiği 
geliştirirken, istihdama ve 
her türlü kalkınmaya des-
tek sağlamak. Bu konuda 
ekonomik ilişkilerimizin ve 
dostluğumuzun geliştiril-
mesine verdikleri destek 
için bir kez daha Başba-
kan Borisov’a ve değerli 
hükümetine ve makam-
lara teşekkür ediyorum. 
Sözlerimin sonunda, bir 
Türk Büyükelçisi olarak 

burada yatırım yapan Türk 
yatırımcılarının bir ortak 
dileğini de dile getirmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi 
Türk yatırımcıları buraya 
yatırım yaptığında Bulgar-
canın yanında Türkçe de 
bilen Bulgaristan vatan-
daşlarını istihdam etmek 
istiyorlar. Bu bağlamda 
benim düşüncem ne ka-
dar çok Bulgarcanın ya-
nında Türkçeyi de okuyup 
yazabilen Bulgaristan va-
tandaşları olursa, bunlar 
Türk yatırımlarını daha da 
teşvik edecektir. Bu konu-
da, başta soydaşlarımız 
olmak üzere Bulgaristan 
vatandaşlarının Türkçe-
yi layıkıyla öğrenmeleri 
konusunda Bulgar ma-
kamlarının çalışmalarının 
devamını diliyor ve bu ko-
nuda işbirliğine de hazır 
olduğumuzu vurgulamak 
istiyorum. Bu düşünceler-
le Teklas Bulgaria şirketini 
bir kez daha tebrik ediyor 
ve kutluyorum. Bu vesi-
leyle de aynı zamanda 
Bulgaristan’ın güzide va-
tandaşları siz soydaşları-
mızın Ramazan-ı Şerifini 
tebrik ediyor ve hayırlı ra-
mazanlar diliyorum” dedi. 

Başbakan Borisov ko-

nuşmasında, “İlk fabrikayı 
Raul'un babası ile başla-
mıştık, Tanrı onu affetsin. 
Bu gün babası aramızda 
değil fakat eminim ki oğlu-
nun yaptıklarını yukarıdan 
izliyor ve mutlu oluyor. 
Hükümete teşekkür etme-
ye gerek yok, çünkü bu bi-
zim işimiz ve inanıyorum 
ki bunu iyi yapıyoruz. Bu-
rada çıplak çayırlar vardı. 
Şimdi yüksek teknoloji 
parkları ve fabrikalar var. 
Hristiyanlar ve Müslüman-
lar arasında, Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki en 
iyi dostluk köprüsü budur.” 
diye ifade etti. 

Başbakan Boyko Bo-
risov, iş ve yüksek gelir 
olduğunda, saçmalıklar 
düşünmüyoruz diye söz-
lerine ekledi.

Daha sonra Başbakan 
Boyko Borisov, Büyükelçi 
Dr. Hasan Ulusoy, Meclis 
Başkanı Tsveta Karayan-
çeva, Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Kırcaali Vali-
si Nikola Çanev ve şirket 
sahibi Raul Danon fabri-
kanın açılış kurdelesini 
kestiler.

Fabrikanın içerisini ge-
zerek, yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. 

Kazanlıklı Miroslav Geşev, Kobilyane 
Güreş Turnuvasında Koçu Kazandı

Lokomotiv Plovdiv ekibi 
için yarışan Kazanlaklı 
Miroslav Geşev, tüm peh-
livanları yenerek, Kırcaali 
Kobilyane köyünde gele-
neksel güreş turnuvasının 
büyük ödülü olan koçu 
kazandı. Final maçında 
geçen yılki Haskovo "An-
gel Voyvoda" güreş ku-
lübü yarışmacısı Georgi 
Dimitrov’u tuşla yendi.

Kazanlıklı genç güreşçi 
ödülünü, Kobilyane (Maş-
kılı) köyü doğumlu eski 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Akif Emin, şenliğin orga-
nizasyon komitesi Başka-
nı Cemal Vatansever ve 
büyük ödülün sponsoru 
olan İstanbullu iş insanı 
Turhan Çatoğlu tarafın-
dan aldı. 

Üçüncülüğü Plovdiv’den 
(Filibe) İvan Delevers-
ki, dördüncülüğü ise 
Kırcaali’den Georgi İva-
nov kazandı. 

Birinciliği elde eden Ge-
şev, “Turnuva Vratsa'da 
yapılacak olan Milli Gü-
reş Şampiyonası için ha-
rika bir hazırlıktı. Eski ar-
kadaşlarımızla görüşme 
imkanı bulduk ve asırlık 

geleneklere de saygı 
duyduğumuzu gösterdik” 
dedi. Geşev, 2000 yılında 
Atina Olimpiyatları'ndan 
bronz madalya sahibi. Bir-
den fazla milli şampiyon-
luğu elde etmiş, aynı za-

manda dünya ve Avrupa 
şampiyonudur. Dan Kolov 
ve Nikola Petrov turnuva-
larında çok kez şampiyon 
olmuştur. 

Bu yıl 100’den fazla ya-
rışmacı Kobilyane’de dü-
zenlenen güreş turnuva-
larına katıldı. Aralarında 
Stremtsi (Göklemezler) 
Krepost Spor Kulübü, 
Asenovgrad Dimitır Kum-
çev Spor Kulübü, Mom-
çilgrad, Haskovo, Plovdiv 
ve Stara Zagora’dan (Eski 

Zağra) yarışmacılar da 
vardı. Geleneksel olarak 
güreş turnuvası ilk önce 
küçükler arasında yapıl-
dı, daha sonra ise gençler 
mücadele etti. 

Tüm kazananlara para 

ödülleri verildi. Yarışma-
nın başhakemi Krepost 
Spor Kulübü Başkanı 
Bayram Şaban oldu. 

Güreş turnuvası, 1980 
yılında Tahran Dünya Gü-
reş Şampiyonasında 4. sı-
rada yer alan yerel güreş-
çi Fahri Ahmed (Yenigün) 
tarafından izlendi.

Kobilyane köyü muhtarı 
Erhan İzet, maddi des-
teklerinden dolayı spon-
sorlara özel teşekkürlerini 
sundu.
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Мустафа Карадайъ в Момчилград: Нашето единство се нарича ДПС
"Ако сме сгрешили, 

простете! Ние проща-
ваме!", заяви предсе-
дателят на Движение-
то за права и свободи 
Мустафа Карадайъ по 
време на предизборен 
митинг в Момчилград. 
Той даде пример с 
2017 година, когато 
100 000 гласа са оти-
шли в празното, което 
е довело на власт в 
България национали-
стите.
"ГЕРБ казват: "Ние 

имаме 100 000 гласа 
от мюсюлманите в 
България. Те получа-
ват политическа сила 
от нашите гласове, 
получават власт чрез 
нашите гласове и 
ползват тази власт 
против нас. В евро-
пейския парламент 
заедно с нашите де-

путати отстояват ези-
ковото многообразие. 
Идват в България, в 
нашата родина и за-
браняват нашия, тур-
ския език по време на 
предизборна кампа-

ния. Двоен стандарт, 
двоен аршин, лице-
мерие", допълни Мус-
тафа Карадайъ.
На централния пло-

щад в Момчилград се 
бяха събрали активи-

сти и симпатизанти на 
ДПС, народни пред-
ставители, кметове 
на общини и населени 
места, председатели 
на общински съвети 
и общински съветни-

ци от цялата област 
Кърджали. Преди на-
чалото на митинга 
бяха поставени венци 
и цветя пред паметни-
ка на жертвите на то-
талитаризма и т.нар. 
възродителен процес 
в центъра на града.
"Нашето единство се 

нарича ДПС. Каузата 
ни е твърде голяма, за 
да се борим помежду 
си. Ние сме пазители-
те на мира в държава-
та”, каза от трибуната 
Мустафа Карадайъ. 
преди да представи 

деветима кандида-
ти от евролистата на 
Движението за права 
и свободи.
"В Европейския пар-

ламент нашите пред-
ставители отстояват 
езиковото многообра-
зие. Младежката орга-

низация на ДПС е най-
голямата в Европа с 
20 000 членове. Ние 
залагаме на доброто 
бъдеще на децата си. 
Нашето единство се 
нарича ДПС!", заяви 
Карадайъ.
"Ние вдигнахме ви-

соко летвата и вся-
ваме респект. Ние 
винаги сме отстоя-
вали много добре 
българския интерес 
в Европа и то не с 
думи, а с дела. Защи-
таваме интереса на 
всички малцинства. 
Трябва да спрем със 
спекулациите има ли 
представител на Кър-
джали в евролистата. 
Ние говорим само за 
единство”, каза от три-
буната евродепутатът 
Неджми Али.

ДПС даде ифтар в КърджалиПредседателят на 
Централния съвет на 
ДПС и водач на лис-
тата на ДПС за ев-
родепутати Мустафа 
Карадайъ присъства 
снощи на тържестве-
на вечеря-ифтар в кв. 
„Възрожденци” в Кър-
джали по случай све-
щения месец Рама-
зан. Бившият главен 
мюфтия Фикри Сали 
отправи молитва за 
откриване на оруча.
На 26 май нека с 

№20 в интегралната 
бюлетина да гласува-
ме за нас, за нашето 
бъдеще, защото тези 
избори ще начерта-
ят бъдещето през 
следващите десет- 
петнадесет години, 
бъдещият формат на 
управление на Бъл-
гария. Много е важно 
да бъдем единни, ми-
налият път заминаха 
гласове на вятъра, 
нека този път от Кър-
джали да дадем най-
мощната подкрепа не 
за някой друг, а за нас 
си, за нашето настоя-
ще и нашето бъдеще, 
за нашите деца, защо-
то няма друга партия, 
която да защитава 
нашите интереси по 
най-достойния начин, 
няма друга партия, 
която да представля-
ва интересите на мал-
цинствата, призова 
евродепутатът Недж-
ми Али.
За първи път днес 

спечелихме една ис-
торическа победа, 
„Арда” – Кърджали е 
на крачка от „А” гру-
па, затова съм с №20 
и фланелката на 
„Арда”, каза Неджми 
Али.
Има и нещо дру-

го, което през тази 
кампания се случи. 
Кърджали даваме 
един знак и за тази 
кампания. Преди две 
седмици община Кър-
джали като знак за ев-
ропейското си място 
подписахме договор 
за побратимяване с 
община Сен Жос в 
столицата на Европа 
Брюксел. Няма друга 
община в България, 
която в тази кампа-
ния да даде този ев-

ропейски знак с под-
писването на дого-
вор с Брюксел. Това 
е нашият нишан. Ще 
разберете защо ние 
подписахме договор 
за побратимяване със 
столицата на Европа 
– нашето мото вина-
ги е било – Кърджали 
европейското лице 
на България. През го-
дините Кърджали си 
извоюва правото да 
казва, че е столицата 
на толерантността. 
Сигурен съм, че тази 
вечер на нашата маса 
има много наши братя 
и сестри християни, 
аз им благодаря от 
сърце, затова, че ви-
наги на най-хубавите 
и религиозни праз-
ници ние споделяме 

тази наша близост, 
заедност и доказваме 
всеки път тази наша 
толерантност, каза 
кметът на община 

Кърджали и замест-
ник-председател на 
Централния съвет на 
ДПС инж. Хасан Азис.
Ние всяка година 

честваме годишнини 
от събитията, които 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

се случиха 1989 г., 
събитията, които до-
караха демокрация-
та в България. А тази 
година имаме 30-го-
дишнина от събития-
та през 1989 г., кога-
то ние излязохме на 
мирни протести за на-
шите имена, за нашия 
език, за нашата вяра, 
за нашето достойн-
ство, за нашата чест. 
За съжаление имаме 
свидни жертви, които 
са героите на демо-
крацията от 1989 г. и 
преди това, изтъкна в 
обръщението си Мус-
тафа Карадайъ.
Той поздрави фут-

болният клуб „Арда” 
за победата, който е 
на крачка от „А” група 
и пожела успех на от-

бора.
Водачът на листа-

та на ДПС представи 
другите кандидати 
на ДПС за евроде-
путати, пристигнали 
на ифтара в Кърджа-

ли – Танер Кабилов, 
Антоанета Асенова, 
Севим Мусак, Атидже 
Алиева – Вели, Искра 
Михайлова и Илхан 
Кючук.
Мотото на ДПС е 

„Ние залагаме на 
младите”, но какви са 
младите в ДПС – хем 
са млади, хем са ху-
бави, хем са красиви, 
образовани, знаещи, 
можещи, доказали 
себе си в секторите, 
в които се развиват. 
Това е ДПС, това е на-
шата листа, подчерта 
Мустафа Карадайъ.
Ако ми позволите, в 

Деня на Ататюрк ис-
кам да направя една 
аналогия. Ние през 
месец май честваме 
майските събития. 
Велики лидери, като 
великият Ататюрк 
се раждат на сто го-
дини веднъж, е ка-
зал народът, но ние 
в България имаме 
също един велик ли-
дер – нашият поче-
тен председател д-р 
Ахмед Доган, който 
направи така, че пре-
ходът от тоталитарна 
власт към демокра-
ция да стане по без-
кръвен начин. Това 
постигнахме ние от 
ДПС. Нашата мисия 
е да пазим целостта 
на страната, да пазим 
мира, стабилността и 
сигурността в нашата 
родина, заяви Муста-
фа Карадайъ.
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Boyko Borisov: Türkiye ile düzensiz göçle 
mücadelede iş birliğimiz mükemmel işliyor
Bulgaristan Başbakanı 

Boyko Borisov, "Türkiye 
ile düzensiz göçle müca-
dele konusunda iş birli-
ğimiz mükemmel işliyor." 
dedi.

B o r i s o v ,  b a ş k e n t 
Sofya’da düzenlenen "Av-
rupa Birliği (AB) Dış Sınır-
ları Koruma ve Düzensiz 
Göçle Mücadele Politi-
kaları" konulu yuvarlak 
masa toplantısında, dü-
zensiz göçle mücadelede 
Bulgar hükümetinin güçlü 
irade gösterdiğini, üçün-
cü ülkelerle mutabakatlar 
imzaladığını ve geçen yıl 
Türkiye ile bu alanda bir 
toplantıya ev sahipliği 
yaptığını anlattı.

Boyko Borisov, "Türkiye 
ile düzensiz göçle müca-
dele konusunda iş birli-
ğimiz mükemmel işliyor. 
AB, Bulgaristan’ın sınır-
larının korunmasına 150 
milyon avro tesis etti. Bu 
finansman olumlu sonuç 
verdi." ifadelerini kullandı. 

A B  ü y e s i  o l a n 
Bulgaristan’ın yine AB 
üyesi olan Yunanistan ile 
ortak sınırında güvenlik 
durumunun daha düşük 
seviyede olduğunu ifade 
eden Borisov, "Yunanis-
tan ile ortak sınırımızda 

düzensiz göç konusunda 
ciddi sorunlar yaşıyoruz." 
diye konuştu.

Bulgaristan-Yunanistan 
sınırının "bir Schengen 
sınırı gibi" korunaklı ol-
madığını belirten Borisov, 
"Orada sorun yaşıyoruz. 

Dağlık bir araziden geçen 
bu sınırda güvenliğimizi 
ancak ordunun desteğiy-
le sağlayabiliyoruz." dedi. 

- "Tanrı bizi yeni bir dü-
zensiz göç dalgasından 
korusun"

Avrupa Sınır ve Sa-

h i l  Güvenl i k  A jansı 
Frontex’in, "önemli ancak 
sadece yardımcı bir gü-
venlik organı olduğunu" 
söyleyen Borisov, "Tan-
rı bizi yeni bir düzensiz 
göç dalgasından koru-
sun. Ama olursa o za-
man (AB’nin dış sınırların 
güvenliğine yatırdığı) 20 
milyar avronun neye har-
candığı belli olacak." ifa-
desini kullandı.

Türkiye’deki göçmen 
sayısının 4 milyona ulaş-
tığını dile getiren Borisov, 

"Durum gittikçe kötüye 
gidecek. Avrupa, göç-
menleri davet etti. Evet, 
hata yapmayan kul yoktur. 
Ancak aynı hatayı ikinci, 
üçüncü kez yaparsan ap-
tal duruma düşersin." şek-
linde konuştu.

Borisov’un verdiği bilgi-
lere göre, geçen yıl Tür-
kiye-Bulgaristan sınırı 6 
bin 904 kez ihlal edildi, 
Bulgaristan’a kaçak yol-
dan girmeye çalışan 761 
göçmen tutuklandı.

             Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: Karadeniz havzası 
üzerinde % 100 kontrolümüz var

Başbakan Boyko Bori-
sov, İçişleri Bakanlığı ve 
Hanns Seidel Vakfı ta-
rafından organize edilen 
“Avrupa Birliği’nin (AB) 
Dış Sınırlarının Korun-

ması ve Bulgaristan’ın 
Göç Politikaları” konulu 
yuvarlak masa toplantı-
sına katıldı. Bulgaristan’ı 
resmi ziyarette bulunan 
Almanya’nın Bavyera 
Eyaleti Başbakanı Mar-
kus Söder de yuvarlak 
masa toplantısında hazır 
bulundu. 
Bor isov,” Karadeniz 

havzası üzerinde % 100 
kontrolümüz var. Bir ser-
çe uçsa dahi radar onu 
tespit ediyor” diye belirtti. 
Ülkemizin Karadeniz sı-

nırını iyi koruduğunu gös-
termek için Borisov, bir 

hafta önce Bulgaristan 
sınır yetkililerinin 200 kilo 
kokain ve 300 kilogram 
eroin ele geçirmesini ör-
nek gösterdi. Başbakan, 
tel örgü bulunmaması, 

800 kilometreden uzun 
olup dağlık bir bölgede 
olduğu için korunması-
nın zor olmasından dolayı 
Bulgaristan'ın Yunanistan 
sınırında sorun yaşadığı-
nı vurguladı.
Borisov, ülkemizin AB 

dış sınırlarının güvenliğini 
sağlayan üç önlem uygu-
ladığını ve bu önlemlerin 
hükümetlerinin bu sorun-
la başa çıkmak için irade 
göstermesi, üçüncü ülke-
lerle anlaşmalar yapması 
ve AB’den yardım alması 
olduğunu ifade etti. 
Bulgaristan-Türkiye sı-

nırındaki tel örgünün ka-
çak geçişleri önlemede 
önemli rol oynadığını kay-
deden Borisov, bu yılın 
sadece ilk üç ayında ka-
çakçılık suçundan 30 kişi-

nin mahkum 
edildiğini ve 
geçen yıl bu 
sayının 130 
o l d u ğ u n u 
hatırlattı.
B o r i sov,” 

Dış sınırın 
k o r u n m a -
sıyla birlikte 
adli kurum-
lar  da bu 
konuda iyi 
ve hızlı bir 
şekilde ça-
lışıyor. Yet-
kili kurumlar 
arasında ko-

ordinasyon düzeyinde şu 
anda son derece iyiyiz” 
diye sözlerine ekledi. 
Bavyera Eyaleti Baş-

bakanı Markus Söder, 
AB’nin Bulgaristan’ın dış 
sınırlarının korunmasına 
olan katkısını kabul etme-
si gerektiğini vurguladı. 
Söder,”Bulgaristan'ın 

yaptığı işlerin dikkate 
alınması gerekiyor, çün-
kü bu işleri kendisi finan-
se ediyor. Brüksel’den 
daha fazla destek alması 
gerekiyor” dedi. Bavye-
ra Eyaleti Başbakanı’nın 
ifadesine göre, ülkemiz 

hareketleriyle AB’de gü-
venli ve güvenilir bir ortak 
olduğunu göstermektedir.
Borisov, Avrupa Sınır ve 

Sahil Güvenlik Ajansı'nın 
(Frontex) çalışmalarına 
da dikkat çekti.
Başbakan,” Frontex 

önemlidir, ancak kontrol 
uygulayan, izleme yapan 
ve yardım yapan bir ku-
ruluş olarak önemlidir. 
Tanrı korusun, büyük bir 
göç dalgası yaşandığın-
da personel ve ekipman-
lar daha fazla müdahale 
etme imkanına sahip ol-
malıdır. 10 000 polis için 
ayrılan milyarlarca avro-
luk kaynağın, kriz yaşan-
dığı bir zamanda gerek-
siz yere yüksek miktarda 
olduğunu düşünüyorum. 
Çok daha az parayla ve 
her bir hükümetin siyasi 
iradesiyle üye devletler 
bu sorunla baş edebilir” 
dedi. 
Borisov, Türkiye'deki 

mülteci kamplarında dü-
zenlenen "Umut yürüyü-
şü" ile ilgili endişelerini 
dile getirdi. Onun ifade-
sine göre, 30 000'den 
fazla insan, Yunanistan, 
Makedonya, Sırbistan 
ve Hırvatistan üzerinden 
Avusturya ve Almanya'ya 
ulaşabileceği Balkan gü-
zergahına koyulmaya ha-
zırlanıyor.

K ı r c a a l i ,  Av r u p a ’ n ı n 
Başkenti İle Kardeş Oldu

1. sayfadan devam

ye başkanı, papaz ve 
müftü hep beraber bir 
araya gelip kahve içiyor. 
Kırcaali birliğin ve hoş-
görünün modelini temsil 
etmektedir” dedi. 
Başkan Azis, Kırcaali-

nin birçok kardeş şehri 
olduğunu ancak ilk kez 
kardeşlik anlaşması ile 
özel iş anlaşması da im-
zalandığının altını çizdi. 
Anlaşmanın amacının, 
yerel yönetimlerin hal-
kın yararına çalışmak 
olduğunu belirtti. Va-
tandaşların Avrupa’nın 
her neresinde olurlarsa 
olsunlar belediyelerden 
aynı hizmeti almaları 
gerektiğini söyledi. 
Kırcaali kökenli olan 

Büyükelçi Maya Dobre-
va, ilk defa Belçika bele-
diyesiyle bir Bulgaristan 
belediyesinin kardeş ol-
duğuna şahit olduğunu 
ve bu durumdan mem-
nuniyet duyduğunu söy-
ledi. 
Avrupa Mi l letveki -

li Necmi Ali, kardeşlik 
anlaşmasının tebr ik 
ederek, iki belediyenin 
çok ortak yanları oldu-
ğunu, her iki bölgede 
de birçok etnik kökenli 

vatandaşın yaşadığını 
belirtti. Kardeşlik anlaş-
masının çok kültürlülü-
ğün, iş ilişkilerinin ge-
liştirilmesine yardımcı 
olacağı umudunu dile 
getirdi ve bu aynı za-
manda iyi uygulamala-
rın değiş tokuşuna yol 

açacağının altını çizdi. 
Müzakere sürecinin bir 
yıldan fazla sürdüğünü, 
ancak sevindirici olan ilk 
genel adımın atılmasıyla 
elektronik yol ile vatan-
daşların belediyelerden 
doğum, nikah, ölüm bel-
gelerini alabilmelerine 
imkan sağlamak oldu-
ğunu hatırlattı. Necmi 
Ali, “Tam olarak bele-
diyelerin rolü de budur. 
Avrupa’nın neresinde 
olursan ol vatandaşlara 
fayda sağlamak” diye 
konuştu. 
Peder Peter ve böl-

ge müftüsü Beyhan 
Mehmed, Kırcaali'deki 
hoşgörüyle gurur duy-
duklarını söyledi. Din 
adamları, birlikte çalışıp 
ve birlikte dua ettiğimiz 
halde dünyaya barış ve 
bolluğun geldiğini be-
lirterek, Hıristiyanlar ve 
Müslümanların ortak 
özelliğin Tanrıya inancı 
olduğunu ifade etti. 
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Yüksek İslâm Enstütüsü 2019 
Yılı Mezunlarını Uğurladı

Yüksek İslâm Enstitüsü 
28 yıldır Bulgaristan’ın 
başkent Sofya’da İslâmî 
eğitim vermeye devam 
etmektedir. Kuruluşun-
dan günümüze yüzlerce 
öğrenci mezun ederek 
doğru bilginin adresi ol-
muştur. Bu yıl da 20 öğ-
renciyi mezun etmenin 
bahtiyarlığını yaşadı.

Sofya Yüksek İslâm 
Enstitüsü İdaresi, hoca-
ları ve özellikle de Dr. 
Selime Hasanova’nın 
mihmandarlığında hazır-
lanan mezuniyet programı 
coşkulu bir törenle kutlan-
dı. Başkent Ordu Evi’nde 
gerçekleştirilen törenin 
resmi konukları arasında; 
Enstitü Rektörü ve Bul-
garistan Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Haci, Başmüf-
tü Yardımcıları Ahmed 
Hasanov, Murat Pingov, 
Birali Birali, Başmüftülük 
Genel Sekreteri Celal 
Faik, T.C Sofya Büyükel-
çisi Dr. Hasan Ulusoy, 
T.C Sofya Büyükelçili-
ği Sosyal İşler Müşaviri 
Mehmed Genç, T.C Sof-
ya Büyükelçiliği Müşaviri 
Erman Topçu, T.C Filibe 
Başkonsolosluğu Sosyal 
İşler Ataşesi Metin Akbaş, 
Nijerya Elçiliği Temsilcisi 
Faruk Sâni, Bölge Müftü-
leri, Bulgaristan İlâhiyat 
Liseleri Müdür ve Müdür 

Yardımcıları yer alarak 
programa şeref verdiler. 
Ayrıca entellektüel kesim 
temsilcileri, mezunların 
yakınları ve sevenleri de 
salonda hazır bulundu.

Enstitü Rektörü ve Bul-
garistan Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Haci selamlama 
konuşmasında mezunlara 
hitaben: “ Kıymetli mezun-
lar! Şimdiye kadar sizler 
hocalarınızı eleştiriyordu-
nuz, bundan böyle siz de 
pekçok eleştirilere maruz 
kalacaksınız. Buna hazır 
olmalısınız. Eğer eleşti-
rilmiyorsanız fark edilmi-
yorsunuz demektir. Evet, 

eğitim bir süreçtir, yalnız 
hayat okulu dolambaçlı-
dır, engebelidir. Okulunuz 
bitti ancak talebeliğiniz 
devam edecek. Şimdi, bu 
güne kadar kazandığınız 
doğru bilgileri sahaya 
dökme zamanıdır. Rab-
bim yolunuzu açık eylesin 
ve İslâm yolunda hizmet 
ederken karşılaşacağınız 
zorluklara tahammül gücü 
versin. Unutmayın! Sizler 
bu ümmetin imkanlarıyla 
okudunuz, eğitim gördü-
nüz, bu sebeple içinde 
bulunduğunuz topluma 
vefa ve hizmet borcunuz 
var,“dedi.

T.C Sofa Büyükelçisi 
Sayın Hasan Ulusoy ko-
nuşmalarında mezunlara 
başarılar diledi. Törene 
davet edilmekten ve bu 
anlamlı akşamda me-
zunlarla birlikte olmak-
tan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Bununla 
bir l ikte Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün Bulgaristan 
için son derece önemli 
olduğunu ve Müslüman 
toplumun ancak bu kurum 
sayesinde sağlıklı bilgiyle 
tanışarak uç akımların tel-
kinlerine itibar etmeyece-
ğini vurguladı. Büyükelçi 
sözlerini noktalarken; bu 

güne kadar olduğu gibi, 
T.C olarak bundan böyle 
de okulları desteklemeye 
devam edeceklerinin altı-
nı çizdi.

İlerleyen dakikalarda 
Enstitü öğrencilerinin ha-
zırladığı skeçler, şiirler, 
veda konuşmaları konuk-
ları hem güldürdü hem 
de hüzünlendirdi. Nitekim 
zaman veda zamanıydı. 
Mezunların yıllarca bera-
ber oldukları hocalarından 
ayrılma vaktiydi...

Program kapanışı önce-
si başarılarıyla dereceye 
giren öğrenciler takdim 
edildi. Böylece son sınıf 
1.si Laura Faruk Sâni, 2.si 
Mehmed Ali, 3.sü ise Hül-
ya Salieva olduğu açık-
landı. Başmüftü Dr. Mus-
tafa Haci, Başmüftü Yrd. 
Ahmed Hasanov, Büyü-
kelçi Hasan Ulusoy, Sos-
yal İşler Müşaviri Mehmet 
Genç ve ataşe Metin Ak-

baş mezunlara birbirinden 
değerli hediyeler sundu. 
Ayrıca Rektör tarafından 
son sınıf öğrencilerine 
mezuniyet belgeleri ve 
Dr. İsmail Cambazov’un 
kaleme aldığı “Bulgaris-
tan Müslümanları’nın Dinî 
Teşkilâtı” başlıklı değerli 
kitabı takdim edildi. Prog-
ram boyunca Rudozem 
şehrinden gelen Vest İlahi 
grubu seslendirdiği güzel 
ilahilerle salonda bulunan 
katılımcılara neşeli daki-
kalar yaşattı.

2019 Yüksek İslam Ens-
titüsü mezunlarını uğurla-
ma töreni dua ile son bu-
lurken, adeta bir bayram 
havasında geçti. Proğ-
ramın yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyor, mezunlarımıza da 
sağlık-sıhhat ve başarılar 
diliyoruz.

              Kırcaali Haber

ler, konuşmalar yapıldı." 
dedi.
O dönemde rejime kar-

şı gösterilere katılanla-
rın askerler tarafından 
dövüldüğünü, silahla 

tehdit edildiğini ve topla-
ma kamplarına götürül-
düğünü anlatan Osman, 
"Bu olaylardan dolayı bu 
acıları anmak için her yıl 

burada bir araya geliyo-
ruz." diye konuştu.
Bulgaristan'daki asi-

milasyon kampanyası 
nasıl başladı?

Bulgaristan'da 10 Ka-
sım 1989'a kadar hüküm 
süren komünist diktatör 
Todor Jivkov'un lideri ol-
duğu komünist parti üst 

yönetimi, 1984 yılında 
ülkedeki 2 milyona yakın 
Türk ve Müslüman nüfu-
sa yönelik asimilasyon 
kampanyası başlattı.

Rejimin "Yeniden Do-
ğuş" adını verdiği bu 
kampanya kapsamında 
Müslüman isimleri Bul-
gar isimleriyle değişti-

rilirken, ülkede Türkçe 
konuşulması ve Müslü-
manların ibadetleri et-
mesi yasaklandı.
Rejim, özellikle 1989 yı-

lındaki gösterilerin ardın-
dan ülkenin kuzeydoğu-
su ve güneydoğusunda 
yaşayan Türk ve Müslü-
manlara şiddetli baskılar 
uygularken, bu baskılar 
sonucu 30'a yakın insan 
yaşamını yitirdi.
Ayaklanmalarla baş 

edemeyeceğini anlayan 
Jivkov, 24 Mayıs 1989'da 
Türkiye sınırını açarak 
isimlerinin değiştirilmesi-
ni reddeden 400 bini aş-
kın Bulgaristan Türkü'nü 
göçe zorladı.
Türk ve Müslüman-

ların ayaklanmasıyla 
başlayan hareket sonu-
cunda Jivkov, 10 Kasım 
1989'da darbeyle iktidar-
dan indirildi.
Asimilasyon kampan-

yası ile ilgili 1990'da baş-
latılan yargı süreci ise 
hala sonuçlandırılmadı.

1. sayfadan devam

Bulgaristan'daki Türkler asimilasyon 
günlerini unutamıyor

Ardino Belediye Başkanı Resmi 
Murad üç sözleşme imzaladı
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, Devlet Tarım 

Fonu İcra Müdürü Jivko Jivkov ile 2014-2020 Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında hibe 
verilmesi için üç sözleşme imzaladı. Ardino'da uygu-
lanacak projelerin uygulanması için son tarih 36 ay ve 
onaylanan fonların toplam değeri 2 204 695 leva.

Öngörülen faaliyetler „Her tür küçük ölçekli altyapı-
nın oluşturulması, iyileştirilmesi veya genişletilmesine 

yönelik yatırımlar“ alt ölçülere göre olduğu belirtildi. 
Onaylanan ilk proje "Yeni ve mevcut cadde ve kaldı-

rımların ve Ardino kasabasındaki tesis ve aksesuarla-
rının inşası, rehabilitasyonu" projesi 1.172.571 levadır. 
Temel amacı, belediye sınırları içindeki yaşam kalite-
sini artırmak ve nüfusun yenilenen cadde altyapısı ile 
iş ve kamu hizmetlerine erişimini sağlayarak sosyo-
ekonomik gelişmeyi sağlamaktır. Projenin kapsadığı 
sokaklar “Rodopi”, “İvan Vazov”, “Şipka”, “Republikans-
ka”, “Sofiya”, “Orlovi Skali” ve “Goriçevo” mahallesidir. 

Onaylanan ikinci proje, „Vasil Levski" lisesinin yeni-
den inşası, onarımı, ekipmanı ve döşenmesidir. Toplam 
maliyeti 935 814 levadır. Başlıca faaliyetler arasında, 
binanın merkez girişinin önündeki döşemenin değişti-
rilmesi, bahçenin yenilenmesi, yaya yollarındaki döşe-
melerin değiştirilmesi, odaların iç mekan tadilatı, elekt-
rik tesisatının tamamen değiştirilmesi yer almaktadır.

Onaylanan üçüncü proje "Ardino belediyesi toprakla-
rında yeniden yapılanma, ekipman ve spor altyapısının 
döşenmesi" 96 bin leva değerindedir. Proje, Ardino'da 
bulunan Nilüfer parkındaki iki spor tesisi olan birleşik 
hentbol ve voleybol sahası ve bir tenis kortu kapsa-
maktadır. 
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Londra ve Kırcaali Arasında Sanat Köprüsü

Kırcaali’nin Most (Köprülü) 
köyü doğumlu ancak Londra’da 
ikamet eden genç sanatçı Ned-
ret Pekcan’ın ilk kişisel resim 
sergisi ile Kırcaali'de "Çok Kül-
türlü Şehir" girişimi başlatıldı. 
Nedret'in Avrupa galerilerinde 
birçok sergisi bulunmakta, an-
cak Kırcaali’yi seçme nedeni 
yurduna olan özlemi. Sergide 
"Özgürlüğü Takip Etmek" baş-
lıklı ve tematik olarak sanatçının 
doğduğu yer ile ilgili resimler 
sergileniyor. 

Nedret Pekcan 1983 yılında 

Bulgaristan'da doğdu. 1991 
yılında eğitimine İstanbul Per-
tevniyal Lisesi'nde, ardından 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Güzel Sanatlar Fakültesi ve İs-
tanbul Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi'nde devam 
etti. Daha sonra 2013 yılında 
resim alanında lisans derecesi 
aldı. Kastilya La Mancha - Bel-
las Artes Üniversitesi’nde oku-
du. 

Londra, Par is,  İstanbul, 
Ankara'da birçok karma sergi-
ye katıldı. İzmir, Almanya ve İs-

viçre'deki projelere davet edildi. 
Halen Londra'da çalışmakta. 

Serginin açılışı Krıg Sanat Ga-
lerisinde gerçekleşti. Sergiye, 
HÖH Milletvekili Adlen Şevked, 
Kırcaali Belediye Başkan Yar-
dımcısı Veselina Tihomirova, 
ressamın yakınları ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. 

KRIG Sanat Hareketi Başkanı 
Radost Nikolaeva, selamlama 
konuşmasında serginin kimlik 
konusuna meydan okuduğunu 
söyledi. Aslında, konusu Avrupa 
kimliği modeli ile ilgilidir. İçinde 

yaşadığımız dünyanın birçok 
yüzüne uymakta. Bu yüzden re-
simlerin adları Türkçe, Bulgarca 
ve İngilizce.

Ressam Nedret Pekcan, “Bu 
benim ilk kişisel sergim. Onu 
sergilemek için Kırcaali'yi seç-
tim. Birçok şehirde bulundum, 
ancak hiçbir doğduğum toprak-
lar ile kıyaslanamaz ve bu yüz-
den etkinlik benim için çok özel” 
diye ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı 
Veselina Tihomirova, Kırcaali 
Belediyesi yönetimi için genç 
yeteneğin kişisel sergisinin 
açılışını Kırcaali’de yapması-
nın önemli olduğunu vurguladı. 

Tihomirova, “Başarının meyve-
sini toplaman için geldiğin yeri 
unutma. Resimler ressamın 
mutlu bir çocukluk dönemi ge-
çirdiğini gösteriyor” dedi. Ser-
giyi Kırcaali'de sunma fikri için 
KRIG Sanat Hareketi’ne teşek-
kür etti.

Milletvekili Adlen Şevked, 
konuşmasında “Genç ressam 
büyümüş ve adam olmuş bir 
Avrupalı çocuk. Doğal olarak 
köklerine geri döndü” dedi.

Genç yetenek, aynı zaman-
da Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’in öğretmeni oldu-
ğu babası tarafından da tebrik 
edildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev İftar Verdi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 

Rumen Radev, yıllardır uygu-
lanan bir geleneği sürdürerek, 
başta Müslümanlar olmak üze-
re ülkedeki farklı dini ve etnik 

grupların temsilcilerinin katıldı-
ğı bir iftar daveti düzenledi.
Radev, başkent Sofya'da bir 

otelde yapılan iftar programın-
da yaptığı konuşmada, barış ve 
dostlukla gelen herkese kapıla-
rının açık olduğunu belirterek, 
farklılıkların değil bölücü fikir-

lerin sorun yarattığını söyledi.
Ülkedeki gençlerle daima ya-

kın temas içinde olduğunun 

altını çizen Radev, ön yargı 
duvarlarının ancak gençlerin 
özgüvenli duruşu sayesinde 
aşılabileceğini dile getirdi. 
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftüsü Mus-
tafa Aliş Haci de 
iftar sofralarının, 
dini ve etnik kö-
ken farketmeksi-
zin tüm insanları 
birleştiren bir yanı 
olduğunu söyledi.
H a c i , 

Bulgar istan'da 
farklı dini ve etnik 
kökenden vatan-
daşlar arasındaki 
hoşgörü ve uyu-
mun yeni bir olgu 
olmadığının da 
altını çizdi.
Radev'in ev sa-

hipliğindeki ifta-
ra, ülkedeki dini 
liderlerin yanı sıra 

çok sayıda büyükelçi, diplomat, 
kültür, siyaset ve bilim çevrele-
rinin önde gelen isimleri katıldı.


