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Sofya'da Çocuklar Atatürk'ün Ateşe
Olarak Görev Yaptığı Odayı Gezdi
Mustafa Kemal’in daktilosu,
yazışmaları ve o döneme ışık
tutan eşyaların bulunduğu
oda, 23 Nisan da çocuklara
teslim edildi.
Atatürk’ün Sofya’daki Çalişma Evi Gezildi
Sofya’da yaşayan Gökdeniz Bulut, Hatice Yücesan ve

Ceylin Çelik, Atatürk’ün sandalyesine oturdu, daktilosuna
dokundu, onun yazdığı kalemleri inceledi. Atalarının huzuruna çıkan çocuklar “23 Nisan
kutlu olsun. Ne mutlu Türküm
diyene” mesajlarıyla, bu günü
kendilerine bağışlayan Cumhuriyetin kurucusunu andı.

Bulgaristan Başmüftüsü
Dr. Mustafa Hacı’nın
Ramazan Ayı Mesajı

Başkent Sofya’da 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ateşe
olarak görev yaptığı Elçililk
binasında tören düzenlendi.
Başkent Sofya’da 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ateşe olarak görev yaptığı
Elçilik binasında düzenlendi.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İstiklal Marşı okundu, 23
Nisan’ın önemi anlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Sekizkök “Biz
aslında Atatürk’ün yaşadığı bir
yerdeyiz. 23 Nisan’ı bu şekilde
kutluyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu merdivenlerden aşağı
inmiş, bu bahçede dolaşmış”
dedi.
Atatürk’ün Çalışma Evi Çocuklara Gezdirildi
DHA’nın görüntülediği etkinlikte Atatürk’ün Sofya’da
görev yaptığı yılları anlatan

Sekizkök, “1913 Kasım ayında gelmiş. 1914 yılı boyunca,
Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce burada,
Sofya’da görev yapmış. Askeri
ataşe olmuş. Sonra Osmanlı
İmparatorluğu Birinci Dün-

ya Savaşına girdikten sonra,
1915 yılında da ayrılmış ve
Çanakkale’ye gitmiş. Çanakkale savaşının kahramanı da
Atatürk” ifadelerine yer verdi.
Atatürk’ün Odasi 23 Nisan’da

Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı,
mübarek Ramazan ayı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başmüftü’nün mesajı şöyledir:

karşı çıkmamız gerekli mi ve
mantıklı mı? Ramazan ayını
geçen yıllara göre daha farklı
bir şekilde karşılayacağımıza
göre farklı bir şey yapmamız
gerekmez mi?

Sevgili Müslüman Kardeşlerim,
Allah’ın rahmetini umduğumuz Ramazan ayı arifesinde
Ramazan’ı alışılmadık bir şekilde karşılamak gibi bir zorlukla
karşı karşıyayız.
Geçen yıl ya da bir ay önce
birisi bize Ramazan’ı karşılayacağımızı, ancak camilere
gitmeyeceğimizi söyleseydi,
hem buna inanmayacaktık hem
karşı çıkacaktık, dinimizi, geleneklerimizi vs. değerlerimizi savunacaktık. Tabii ki, bu övgüye
değer, ama yeterli mi? Üstesinden gelemeyeceğimiz bir olaya

Camilere gitmeme çağrılarına uymazsak bu kahramanlık
mı olacak ?! Neredeyse tüm
dünyada camiler kapalı – cuma
namazı, teravih namazı kılınmayacak, mukabele yapılmayacak,
toplu iftarlar yapılmayacak. Bütün dünya camiye gitmezken
ben camiye gidersem, benim
bu davranışım ne anlama gelecek? Bununla dünyaya ne söylemek istiyorum - kahraman oldum, daha dindar oldum ya da
ne?!
Bunlar ve daha birçok soru,
Şaban ayının bu son günleDevamı 3’te

Çocuklara Teslim Edildi
1913- 1914 yıllarında askeri ataşe olarak Sofya’da görev yapan Mustafa Kemal’in
çalışma odası, bugün elçilik
binasında muhafaza ediliyor.
Sofya’nın en güzel binaların-

dan biri olan binada, Atatürk’e
ait birçok obje var. Bunlardan
biri de nadide bir parça sayılan Atatürk’ün portresi. Büyükelçi Sekizkök çocuklara bu
portrenin hikayesini anlattı.
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı,
Büyükelçi Günay Efendiyeva’yla Röportaj
- Sayın Günay hanım,
sayın Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in inisiyatifi ve başkanlığıyla COVID-19 salgını nedeniyle
gerçekleştirilen video
konferansta dikkatinizi
en çok çeken hususlar
neler oldu?
-Bilindiği üzere Azerbaycan, geçen yıl VII
Bakü Zirvesi'nde Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığını devraldı. 10 Nisan
tarihinde A zerbaycan
Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde, Türk Keneşi'nin
olağanüstü video konferans zir vesi yapıldı.
Kuşkusuz, bu konferans
tarihi öneme sahip ve bir
çok açıdan yüksek değerlendirilmesi gereken
bir zirvedir. Birincisi, Türk
Dünyası ülkeleri arasında
bu bir ilkti, çünkü bu dönemde ve hatta bundan
önce, pandemi konusunda çeşitli video konferanslar yapılmıştı. Fakat
bunun devlet başkanları
düzeyinde gerçekleştirilmesi bir ilk oldu ve tüm
dünya için örnek oluşturdu. Öte yandan, Türk dili
konuşan devlet başkanları
ülkelerindeki son durumla

“Zorluklardan korkmamak lazım”

ilgili bilgilerini paylaştılar
ve pandemiye karşı ortak
mücadele sergileyerek bir
bildiri imzaladılar. Aynı
zamanda bu konferans
dünyaya bir mesaj oldu birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajı.
- Her şeydə bir hayır
vardır, insanlığı tehdit
eden bu salgının Türk

Cumhuriyetlerinin birbirlerine daha fazla ihtiyacı olma gerçeğini de
ortaya koyduğunu iddia
etmek mümkün müdür?
-Tabii ki, dediğim gibi,
bir ailedeki kardeşler birbirlerine ne kadar ihtiyaç
duyuyorsa, o kadar. Çünkü aynı soyköke, tarihe,
milli ve manevi değerlere

Azerbaycan’ın Sofya Büyükelçiliğinden
Kırcaali’deki yetim çocuklara yardım

Kırc aali Belediye
Başkanı Dr. Müh.
Hasan Azis’in himayesinde bulunan 10
yetim çocuk ve gence
Azerbaycan’ın Sofya
Büyükelçiliğinden bağışlanan gıda ürünleri
ve dezenfektanlar içeren yardım paketleri
sunuldu.
Kırc aali Belediye
Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, sağlanan
yardım paketlerinin bir
kısmını, şehir ve köylerde ikamet eden yardıma muhtaç 18 yaş
altı yetim çocuklara
bizzat kendisi takdim

etti.
Bağış, Paskalya tatil günlerinden önce
Azerbaycan’ın Bulga-

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis arasında yapılan
görüşmeden sonra yapıldı. Görüşmenin konusu, olağanüstü hal
sırasında Kırcaali’deki
mevcut durumdu.
Yapılan bağışt an
ötürü Dr. Müh. Hasan
Azis, Kırcaali ilçesi sakinlerine yönelik insani ve asil davranıştan
dolayı Azerbaycan’ın
Sofya Büyükelçiliğine teşekkür mektubu

ristan Büyükelçisi Dr.
Nargiz Gurbanova ve

gönderdi.
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sahip ülkelerden bahsediyoruz. Hatta bunun ihtiyaçtan ziyade daha çok
güven ve itimatla ilgili olduğunu söyleyebilirim.
- Dünya Sağlık Örgütü başkanının bu video
konferansa katılımı,
Türk Keneşi'nin güvenilirliğinin bir takdiri
olarak değerlendirilebilir mi?
- Evet, hem Tür k
Keneşi`ne hem de Türk
Keneşi`nin üye ve gözlemci ülkelerine. Çünkü
bu devletlerin her biri
dünyada önemli bir yere
sahiptir ve Türk Keneş’i
de bu anlamda büyük potansiyel taşımaktadır.
- İstatistiksel sonuçlara göre, en az etkilenen
ülkeler Türk dili konuşan ülkelerdir. Siz bunu
neye bağlıyorsunuz?
-İlk önce, pandemi başlar başlamaz, Türk dilli
devletlerin cumhurbaşkanları hemen kendi halklarına hitab ederek, ülkelerinde gereken izolasyon
önlemlerini uyguladılar.
Aynı zamanda karşılık
beklemeden birbirlerine
yardımda bulundular. Öte
yandan, Türk dilli halklar
her zaman temiz, kendi
seligesine ve düzenli yaşamaya önem veren toplumlar olarak tanınmıştır.
Dikkat ederseniz, geçmişten bugüne su ve ateş
onların günlük yaşamı için
her zaman önemli rol oynamıştır. Biliyor musunuz
bu bir kültürdür. İnsanların
iç kültürüdür.
- Koronavirüs pandemisi Uluslararası Türk
Kültür ve Miras Vakfı'nın
faaliyetlerini nasıl etkiledi? Hangi zorluklarla
karşılaştınız?
-Hiç durmadan çalışma-

larımıza devam ediyoruz.
İşimizi online olarak yürütmekteyiz, yeni projeler
üzerinde çalışılıyor, çeviriler yapılıyor vs.. Bu günlerde Vakıf iki uluslararası yarışma: "Dünyamızı
Koruyalım: Türk Dünyası
Gelenek ve Görenekleri"
konulu çocuklar için resim
yarışması ve gençler için
kompozisyon yarışması
düzenledi. Yarışmaların
amacı ortak tarih, kültür
ve geleneklerimiz konusuna çocukların ve gençlerin ilgisini çekmek ve
beklenmedik bir şekilde
ortaya çıkan boş zamanlarının verimli bir şekilde
değerlendirilmesini sağlamaktır. Onlar Vakf`a çalışmalarını gönderecekler ve
seçilen resimler kurulacak
özel bir web sitesinde online olarak sergilenecek,
ayrıca seçilen kompozisyonlar kitapta yayınlanacaktır. Yarışmalar devam
ediyor ve kazananlara
sertifikalar ve ödüller takdim edilecektir.
Aynı zamanda, boş
zamanımızdan yararlanarak Vakfın Facebook sayfasını oluşturduk
ve orada şimdiye kadar
gördüğümüz işler, Türk
Dünyası`nın büyük şahsiyetleri, tarihi hadiseleri ve
edebiyat numuneleri hakkında bilgiler yayınlanacaktır. Tabii ki, Vakfın üye
ve gözlemci devletlerinde,
bazı Avrupa ülkelerinde
planladığımız etkinlikleri
ertelemek zorunda kaldık.
Ama bu ertelemelerin geçici bir süre için olduğunu
düşünüyorum ve inanıyorum ki, yakın gelecekte o
etkinliklerimizi hayata geçirmek imkanı bulacağız.
Genel olarak zorluklardan korkmamak gerektiği, onların geçici olduğu
kanaatindeyim. Bilindiği
üzere Vakıf kurulduğundan bir sıra organizasyon
sorunlarıyla karşılaşmıştır
ve yine de zorlukların üstesinden gelmektedir. Bu
zorluklar bizi durdurmuyor. Biz işimizi severek
ve gönülden yapmaya
devam ediyoruz. Zorluklar tam aksine bizim daha
müdrik, bilge biri olmamızı, mevcut durumu tekrar
gözden geçirmemizi sağlıyor. Tüm sıkıntıların en
kısa sürede giderileceğine emin olduğumu tekrar
yinelemek isterim.
- Sosyal ağlarda, dünyanın farklı ülkelerinin
kültür temsilcileri ta-

rafından virüsle ilgili
şarkılar bestelendiğine, klipler çekildiğine
tanık oluyoruz. Bu aktivitelerin sanata değer
kaybettirtiğini düşünüyor musunuz?
-Hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü bana
göre herkes zor günlerde
bu mücadeleye katkıda
bulunmak istiyor. Ancak,
elbette ki, sanatın değer
kaybetmemesi için de
özen gösterilmelidir.
- Karantina günlerini
nasıl geçiriyorsunuz?
Kurallara uyuyor musunuz? Bugünlerde
okuyuculara tavsiye
ettiğiniz kitaplar veya
filmler var mı?
-Aslında, bu pandemi hiç düşünmediğimiz
hususları hatırlatarak,
insanları birbirine karşı
daha duyarlı ve şefkatli
olma konusunda uyardı. Genel olarak, içinde
yaşadığımız dünyanın
çok hassas olduğunu ve
değerlerimizi yeniden
gözden geçirmemiz gerektiğini bizlere gösterdi.
Örneğin, benim için en
etkileyici hususlardan
biri, gençlerimizin sosyal
ağlar aracılığıyla tanımadığı, yardıma ihiyacı olan
insanlara yardım teklif
etmeleri ve onları kendi
evlerine davet etmeleriydi. En önemlisi, bu zor
zamanda yorulmadan
çalışan doktor ve hemşirelere, virüse karşı aşı
geliştiren sağlık çalışanlarına, her gün insanlarla
temasda olan polislere,
iletişimcilere, diplomatlarımıza, radyo-televizyon
ve basın mensuplarına
teşekkür ediyorum. Aslında bu salgın her birimizi seferber ederek,
birlik içerisinde hareket
etmeye sevk etti.
Bu hassas ve sorumluluk gerektiren bir zamanda, halklarımızın her
bir ferdine hitab ederek
okuyarak iç dünyamızı
zenginleştirmeye davet ediyorum. Biz Dede
Korkut’u ve Manası keşfederek, Nizami Gencevi, Yunus Emre, Ali
Şir Nevai, Muhammet
Fuzuli, Cengiz Aytmatov
ve diğer büyük simalarımızın ölümsüz eserlerini
evde kaldığımız sürece
yeniden okuyarak hem
milli, manevi değerlerimize sahip çıkacağız,
hem de dayanışma örneğini sergilemiş olacağız.
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Çernooçene ilçesinde evde sağlık ve bakım hizmetlerinden
yararlanan tüketici sayısı 130 kişiyi aşıyor
Çernooçene (Yenipazar)
Belediyesi, olağanüstü
hal ve koronavirüs (Covid
–19) salgının sonuçlarının
üstesinden gelinmesi için
yaşlılara, engellilere, 12
yaş altı çocuğunu yalnız
büyüten annelere ilaç,
ilaç araçları, gıda, gıda
ürünleri, dezenfektanlar
ve müstahzarlar temin
etmeleri konusunda karantina altında tutulan kişilere yardımcı olmak için
10 sosyal asistan ve bir
şoför atadı.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, 2014-2020 dönemi için İnsan Kaynaklarını
Geliştirme Operasyonel
Programı Yaşlı ve Engelli
Bireylere Yönelik Koruyucu Hizmetler- Bileşen 2 ve
3 Prosedürü kapsamında
hibe desteği verilmesi
için hibe sözleşmesine ek
protokol imzaladı.
Aydın Osman, mobil
ekibin kişilerin kurumlarla ve doktorla da irtibata
geçmesine yardımcı olacağını, başvuru formlarını

doldurmalarına ve sunmalarına metodolojik yardım
sağlayacağını, tüketicilerin kendi paralarıyla karşıladığı evlerinin faturalarını
ödeyeceğini, koronavirüs
enfeksiyonundan korunmaya ve kişisel koruyucu

ekipman ve dezenfektanların kullanımına ilişkin
bilgiler içeren kılavuzlar
dağıtacağını kaydetti. Bu
faaliyetler, yıl sonuna kadar tüm yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı, ”İlçe

yardıma muhtaç olan
maksimum sayıda kişiyi
kapsaması için 10 mikro
bölgeye ayrıldı” diye sözlerine ekledi.
Bunun bölgenin en savunmasız sakinler ine
yönelik başka bir hizmet

tur operatörleri ve seyahat acentelerine göre,
koronavirüsün neden olduğu sektördeki olumsuz
gelişmelerin çoğu Bakan
Angelkova’nın yetersiz ve
zamanında vermediği tepkilerinin sonucudur.
Onlar, Bakanı sektörde-

siz talimatlar ve çelişkili
mesajlar veriliyor. Problemleri çözmek yerine
kaos yaratan kapsamı
tanımlanmamış önlemler
öneriliyor” diye kaydetti.
13 Mart’tan bu yana
ABTTA ve BATA, ayrıntılı
açıklama ve teklifler, sek-

ki iş modelleri ve süreçleri konusunda yetkinlikten yoksunluk, normatif
düzenlemelerde yer alan
mesleki terminoloji hakkında bilgi eksikliği, Bulgar turizminin sorunlarını
hafife almakla suçluyor.
BATA Başkanı Svetla
Atanasova, Bulgaristan
Ulusal Radyosu’na (BNR)
verdiği demeçte,” “Koronavirüs ile ilgili mevcut
durumda kesinlikle hiçbir
önlem alınmadı - ne şirketlere ne de genel olarak
sektöre yönelik hiçbir önlem alınmadı” diye yorum
yaptı.
ABTTA Başkanı Daniela
Stoeva,”Bulgaristan ekonomisi için son derece
kritik bir dönemde, belir-

törün duruma ilişkin veriler ve tahminler içeren
20’den fazla belge hazırlayıp Turizm Bakanlığı’na
ve diğer devlet kurumlarına sunmuştur, birkaç
görüşmeye katılmışlardır,
ancak bunların hepsi şimdiye kadar bir sonuç vermemiştir.
Sektör, tüketicinin korunması ile Bulgar tur
operatörlerinin likiditesinin korunması arasında bir denge sağlamak
için yeterli yasal çözüm
b u l u n m a dı ğ ın d a n d a
memnun değil. Tur operatörler,” Gerçekte Bakan
Angelkova’nın eylemleri
ile Bulgaristan, turistlerin
ön ödemeli ve iptal edilmiş gezilerinin ücretlerini

geri ödeyebilmeleri için
turizm organizatörlerine
finansal destek sağlama
konusunda AB Adalet ve
Tüketiciler Komiseri’nin
tavsiyelerine uymamıştır.
Bu, çoğu AB ülkesinde
yapılan bir şey” diyor.
ABTTA ve BATA’ya göre
Angelkova, sektördeki
tüm birimleri desteklemek
için hedeflenmiş bir finansal kaynağı savunmak
için diğer bakanlarla iyi
bir iletişim içerisinde değil. Krizden sonra Bulgaristan destinasyonuna yönelik her hangi bir reklam
mesajı da verilmemiştir.
Tur operatörler,”Bakan
Angelkova’ya güven kalmadı ve onda Bulgar turizminin sorunlarını çözme kapasitesini ve otoritesini görmüyoruz. Bununla
birlikte zaman ilerlemekte
ve gerçek deneyim sahibi,
uygun eğitim derecesine
ve hepsinden önemlisi Bulgar turizmi gelişim vizyonuna sahip bir
profesyonel tarafından
alınabilecek hızlı ve işe
yarayan kararlara ihtiyaç
duyulmaktadır” diyor.
Daha önce turizm sektörü, hükümetten iptal
edilen tatiller için önceden ödeme yapmış olan
müşterilere para iadesini
garanti etmek için hedefli
kredi limiti veya garanti
fonu şeklinde belirli bir
miktar sağlanmasını talep
etmişti.
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Turizm acenteleri, Bakan Angelkova’nın istifasını istedi
Büyük turizm derneklerinden ikisi, koronavirüs
(KOVID-19) krizi koşullarında yetersiz yanıt ve
destek eksikliği nedeniyle Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova’nın istifasını
istedi.
Bulgar Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri
Birliği (ABTTA) ve Bulgaristan Seyahat Acenteleri
Birliği (BATA), Başbakan
Boyko Borisov’a gönderdikleri açık mektupta son
haftalarda Bulgar turizminin yönetimi konusunda
büyük endişe duyduklarını belirtti.
Mektupta şu ifadeler yer
aldı: ”Turizm Bakanlığı,
benzeri görülmemiş bir
krizde, Bulgar turizminin
ayakta kalması için bir ortam sağlamadı. Turizm işletmelerinin durumla başa
çıkma çabalarını hiçbir
şekilde desteklemedi ve
nihayetinde Turizm Bakanı değişmeden hem iş
dünyası hem de tüketiciler
üzerinde olumsuz etkiyi
en aza indirerek krizden
olumlu bir çıkış beklenemeyeceği görüşünü pekiştirdi”.
Birkaç gün önce başka
bir turizm derneği olan Turizm İçin Gelecek Derneği
de benzer eleştiriler yaptı.
Bakan Angelkova’nın görevden alınmasını istedi.
Talep yaklaşık 600 şirket
ve 97 kişi tarafından desteklendi.
Faaliyetleri mart ortasından bu yana engellenen

olduğunu belirten Aydın
Osman, Yaşlı ve Engelli
Bireylere Yönelik Koruyucu Hizmetler – Bileşen 2
Projesi kapsamında öngörülen faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini
anımsattı.
Üç hemşire, rehabilitasyon uzmanı, sosyal
asistan ve iki ev işlerine
yardımcı, yedi aydır sağlık, sosyal, kamu ve ev
hizmetlerine ve psikolojik
desteğe ihtiyacı olduğunu
beyan eden 70’den fazla
tüketiciye koruyucu hizmet sunuyor.
Mobil ekip, tüketicileri
evlerinde onlara uygun bir
zamanda ziyaret ediyor
ve önceden kararlaştırılan
hizmeti sağlıyor.
Bundan başka Evde
Hizmet Sunulma Ulusal
Programı kapsamında 6
işsiz kişi, 4 saatliğine ev
işlerine yardımcı olarak
görevlendirilecek. Onlar,

kendi bakımını yapamayan, ancak sağlık yetkilileri tarafından engelli raporu almamış engellilere
ve 65 yaş üstü kişilere
hizmet edecekler.
Karmaşık epidemiyolojik
durum ve olağanüstü hal
nedeniyle çalışanlara ek
olarak eldiven, maske ve
kask, galoş ve dezenfektanlar olmak üzere kişisel
koruyucu ekipmanlar sağlandı.
Aydın Osman, ”Hizmet
kalitesinin ar tırılması,
yardıma muhtaç kesime hizmet sunumunda
maksatlılık ve esneklik
sayesinde kendi kendine
bakım yapamayan kalıcı
engelli bireylere her zaman evde kaliteli bakım
sağlamayı amaçlıyoruz”
diye vurguladı.
Bu projelerin uygulanmasıyla evde sağlık ve
bakım hizmetlerinden
yararlanan tüketici sayısı
130 kişiyi aşacak.

Bulgaristan Başmüftüsü
Dr. Mustafa Hacı’nın
Ramazan Ayı Mesajı
1. sayfadan devam
rinde beynimizi meşgul
ediyor. Müslümanlar,
bu zorluğun sebebi ne
olursa olsun, kaynağı
ne olursa olsun Allahü
Teala’nın bir imtihanı olduğuna inanıyorlar. Bu
nedenle dünyadaki Müs-

çünkü prensip olarak
sosyal olarak zayıf olanlar yardımları reddetmiyor, oysa çok zor olmasına rağmen manevi ve
özellikle ahlaki açıdan
yoksul olanlarla ilgilenmek gerekir.
Kendimize dikkat etme
çabalarımızla birlikte bu

lümanlardan farklı bir şey
yapmak önemli değil, bu
durumda Allah’ın bizden
razı olacağı şekilde davranmamız önemlidir.
Bu durumda Allah ile
birlikte olmamız çok
önemlidir, ondan sonra kendimizle birlikte
olmamız, ailelerimizle
birlikte olmamız, ama
aynı zamanda yoksullarla empati kurmamız
çok önemlidir-hem maddi yönden hem manevi
yönden yoksullar söz
konusu. Maddi destek
vermek daha kolaydır,

konuya dikkat etmeliyiz.
Nasıl ki Ramazan ayı, Allah Teala’nın ‘promosyon
‘ verdiği bir dönemdir,
olağanüstü hal de O’nun
iradesini farklı şekilde
yerine getirmemiz gereken bir dönemdir.
Dönemler sonsuz değildir, inşallah onlardan en
iyi şekilde yararlanalım!!!
Allah hepimizin ibadetlerini kabul etsin!
Amin.
Dr. Mustafa Hacı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
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Kırcaali’de su ve kanalizasyon altyapısına
68 milyon leva yatırım yapılacak
Olağanüstü hal sırasında ülke çapında su ve kanalizasyon hatlarının yapımı ve onarımı için toplam maliyetleri 420 milyon
levayı aşan ihaleler açıldı.
En yüksek maliyetli olan
81 milyon levalık ihale
Filibe kentinde açıldı. Kırcaali şehrinde de son iki
hafta içerisinde ihaleler
başlatıldı.
Kırcaali Su ve Kanalizasyon (VİK) Şirketi,
2014-2020 dönemi Çevre
Operasyonel Programı
kapsamında finanse edilen proje uygulama işlerini
ihaleye açmaya başladı.
Şirkete ihale prosedürlerini tamamlaması, ihale alıcılarıyla kamu ihale sözleşmelerini imzalaması su
ve kanalizasyon hatlarının
yapım ve onarım işlerini
tamamlaması için dört yıl
süre tanınıyor.
Ç ev r e O p e r a syo n e l
Programı kapsamında su

(Salman) köyündeki içme
suyu arıtma tesisinin yeniden yapılandırılması ve
modernizasyonu için ihalenin maliyeti 10,7 milyon
leva. Şirketin en düşük
maliyetli ihalesi, Kırcaali
ve Momçilgrad’da (Mestanlı) mevcut içme suyu
boru hatlarının yeniden
yapılandırılması ve tamamlanması için açtığı
ihaledir. İhalenin maliyeti
5,95 milyon leva.

Ptiçar köyü köprüsünün
inşaatı törenle başladı
ve kanalizasyon altyapısına yaklaşık 68 milyon
leva yatırım yapılacak
gerekli proje finansmanı
sağlandı.
İçme suyu ana boru

hattının ve ana su temin
sistemlerinin yeniden yapılandırılması için ihalenin
maliyeti katma değer vergisi hariç 17,9 milyon leva
olmak üzere en yüksektir.

Bazı yerleşim yerlerinde
mevcut kanalizasyon şebekelerinin tamamlanması ve yeniden yapılandırılması için ihalenin maliyeti
10,3 milyon leva. Ençets

Ardino Belediye Başkanı Şaban: Olağanüstü durumda belediyenin
ana önceliklerinden biri savunmasız gruplara sosyal hizmetler
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban,” Ardino Belediyesi, olağanüstü hal koşullarında sosyal projeleri
başarılı bir şekilde hayata geçiriyor. Ulusal bütçeden finanse edilen iki
proje onaylandı. “2020’de
Olağanüstü Durum Koşullarında Eve Sıcak
Öğle Yemeği Sağlamak”
ve “Ev Ortamında Sosyal
Hizmet Sunmak” projelerinden başka 2014-2020
dönemi için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı
kapsamında finanse edilen “Ardino İlçesinde Savunmasız Grupların Koruyucu Hizmetlerle Sosyal İçermesi” projesi söz
konusudur” diye bildirdi.
Belediye Başkanının
ifadesine göre, nisan
ayının başından bu yana
Ardino Belediyesi, devlet
bütçesinden finanse edilen Ulusal Ev Ortamında
Hizmet Sunulması Programı kapsamında İstihdam Ajansı aracılığıyla
31 Aralık 2020’ye kadar
yürürlükte olacak olan bir
sözleşme uygulamaktadır. İlçede ikamet eden
28 kişiye hizmet etmek
için 24 ev işlerine yardımcı görevlendirilmiştir.
Ardino Belediyesi’nin
başka bir projesi de Sosyal Yardım Ajansı (ASP)
aracılığıyla 2020’de Ola-

Su ve kanalizasyon hatlarının yapımı ve onarımı
için yüksek maliyetli kamu
ihaleleri esasen 20142020 dönemi Çevre Operasyonel Programı kapsamında finanse edilecek.
Ancak geç başlatılan ihale prosedürleri, öngörülen fonların tamamından
yararlanılabilinmesi için
2024 yılına kadar tamamlanmalıdır.
Kırcaali Haber

ğanüstü Durum Koşullarında Eve Sıcak Öğle
Yemeği Sağlamak İçin
Hedefli Program kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.
16 269 leva maliyetli
proje, Ardino kasabasın-

dan zorunlu karantinaya
tabi oldukları süre için
ülke için belirlenen yoksulluk sınırının altında
düşük gelirli 170’e kadar
kişiye, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar da dahil olmak
üzere gelir elde edemeyen veya ülke için belirlenen yoksulluk sınırının altında düşük gelirli, yalnız
yaşayan ve ülkede ilan
edilen olağanüstü hal koşullarında onlara hizmet
edecek yakınları olmayan savunmasız kişilere
ve yaşları nedeniyle, kalıcı sakatlık ya da hastalık
nedeniyle kendi kendine
bakamayan ve kendilerini

ya da yakınlarının yardımıyla günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayan
kişilere ücretsiz sıcak
yemek sağlanmasını öngörmektedir. Çorba, ana
yemek ve ekmek içeren
sıcak yemek, hafta içi her

iş günü tüketicilerin evlerine temin edilecek. Sıcak
öğle yemeği, 1 Mayıs-19
Haziran 2020 döneminde
hafta içi iş günlerinde tüketicilerine evlerine temin
edilecek.
Nisan ayında 2014 2020 dönemi için İnsan
Kaynaklarını Geliştirme
Operasyonel Programı
BG05M 9OP0 01-2.101
Yaşlı ve Engelli Bireylere Yönelik Koruyucu
Hizmetler- Bileşen 3
Prosedürü kapsamında hibe desteği verilen
101 370 leva maliyetli
BG05M9OP001-2.040 –
019 – C01 “Ardino İlçesin-

de Savunmasız Grupların
Koruyucu Hizmetlerle
Sosyal İçermesi” projesi
kapsamında koronavirüsün etkilerinin üstesinden
gelmeye yönelik hizmet
sunulması için personel
alımı başvur u
kabulüne başlandı.
1 M ayıs’t an
itibaren 2020
yılının sonuna
kadar 5 günlük
çalışma haftası
içinde günde 4
saatlik çalışma
ile en az 3 tüketiciye hizmet
verecek 20 ev
işlerine yardımcı görevlendirilecek.
Faaliyetin uygulanması, en
fazla COVID-19 riski taşıyan kişilerin yanı sıra karantina altındaki kişilerin
de desteklenmesiyle kişisel temasları sınırlamak
için ev ortamında hizmet
sunarak olağanüstü hal
sırasında ve ülke genelinde ona eşlik eden zorunlu
sosyal izolasyon döneminde önlemleri destekleyecektir.
Müh. Şaban, ”Olağanüstü durumda belediyenin ana önceliklerinden
biri savunmasız gruplara
sosyal hizmetler sunulmasıdır” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim ve
Belediye Meclis Başkanı Ersin Metin’in katıldığı törenle Vırbitsa (Söğütlü) Nehri üzerine Ptiçar köyü
ile Makas Sınır Kapısına uzanan karayolunu birbirine bağlayacak köprünün inşaatının temeli atıldı.
Kısa süren törende köyün muhtarı Nurittin İsmail, proje yüklenici firmayı temsilen Nurhan Ali ve
köy halkı da hazır bulundu.
Belediye Başkanı İlknur Kazim,”Bu önemli projenin gerçekleştirilmesi Ptiçar köyü sakinleri için
özellikle önemlidir.
Projenin önceki Momçilgrad belediye başkanlarının çabalarıyla hazırlanıp onaylandığını ve

bu süreç boyunca Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Parlamento Grubu’ndan destek gördüğümüzü hatırlatmak isterim” diye kaydetti.
Projeye göre, Ptiçar köyü ile Makas Sınır Kapısına uzanan karayolunun tamamı 350 metre olacak.
Köprüden geçen kısmı 156 metre olacak. Çelikbeton karma (kompozit) köprünün her biri 26 metre genişliğinde 6 gözü olacak. Köprünün genişliği
6 metre olup yaya trafiği için her iki tarafta 0,75
metre genişliğinde kaldırımlar olacak.
Köprünün aydınlatılması öngörülmektedir. Proje
için Bakanlar Kurulu’nun iki kararıyla finansman
sağlandı, ancak bu miktar tamamının ugulanması
için yeterli değildir. Buna rağmen projenin tamamı
uygulanacak ve belediye proje için ek finansman
sağlamaya çalışacak.
Ptiçar Köyü Muhtarı Nurittin İsmail, ”Ptiçar köyü
sakinleri olarak projenin uygulanmasında emeği
geçen herkese son derece minnettarız. Bizim için
köprü inşaatı her şeyden önce yeni bir umudu ifade etmektedir. Gençleri artık Ptiçar’da tutabileceğimize ikna oldum, hem köyü terk edenlerin bir
çoğu da geri dönebilir” diye kaydetti.
Proje yüklenici firma temsilcileri, hava şartları
müsait olduğunda köprü inşaatının eylül ayının
sonuna kadar biteceğini söylediler.
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Pçelarovo-Minzuhar-Draganovo Yolunda Asfalt Yenileniyor
Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Başkanı Aydın
Osman, ilçenin Pçelarovo (Kovanlık)- Minzuhar
(Kalfalar) - Draganovo
(Şabanköy) yolunda son
aşamada olan inşaat ve
montaj çalışmalarını yerinde denetledi.
Projenin üçüncü aşaması, Gorno Çerventsi
(Yukarıkalfalar) köyü başından Minzuhar köyü
muhtarlık binasına kadar
uzanan yol kesiminde inşaat ve montaj çalışmaları
yapılmasını kapsıyor. İlk
asfalt kaplama tabakası
asfalt güzergah boyunca
döşendi. Yol kenarındaki
su kanalları ve hendekler
temizlendi.
İkinci kaplama tabaka
asfalt aşınma tabakası
döşenecek, kaldırım inşa
edilerek, bordür döşenerek ve başka çalışmalar
yapılarak bitişik yol altya-

dedi. Onun ifadesine
göre, projenin amacı, yol
kapasitesini artırmak ve
trafik güvenliği koşullarını
sağlamaktır.
Sözü geçen yol Pçelarovo, Bostantsi (Bostancılar) ve Minzuhar köyü
mühtarlığına bağlı Bodrovtsi, Klyuçevo (Çilingir
Mahalle), Dolno ve Gorno
Çerventsi köylerinde ikamet eden 1 400’ü aşkın
vatandaş tarafından kullanılıyor.
2018 yılında uygulanan
projenin ilk aşamasında
Draganovo - Gorno Çerventsi arasındaki yol kesiminde yenileme ve asfalt-

pısı inşa edilecek.
Aydın Osman, ”Yol kötü
durumda ve dardı. Her yıl
asfalt yama çalışmaları yaparak geçici çözüm
bulmak zorunda kalıyor-

duk” diye kaydetti. Belediye Başkanı, yolun başka şartlarda kullanılması
öngörüldüğünü, traf ik
yoğunluğu ve yük kapasitesine ilişkin modern

gereksinimleri karşılamadığını söyledi.
Aydın Osman, ”Para
sağlamayı başarıp hayatı
önem taşıyan bu yolu yenilediğimiz için mutluyum”

Kırcaali zanaatkarları krizden
dolayı destek talebinde bulundu
Kırcaalili zanaatkârlar,
koronavirüs krizinden dolayı bir aydır işsiz kaldıkları ve gelir elde edemedikleri için tazminat talep
etti. Önerilerin, Kırcaali
Belediyesine bağlı iki komisyonda görüşülmesi ve
belediye meclisine sunulması bekleniyor.
Suna Kalaycı, Kırcaali'deki tek kadın oto tamircisi. 20 yıldır bu işi yapan
kadın eşiyle birlikte bir oto
tamir servisi sahibi. Bu 20
yıl süre zarfında aile çok
emek, bilgi, zaman ve
para sarfetti. Yıllar boyunca elde edilenler kaybedilmek üzere, çünkü araç
tamir servisi olağanüstü
hal ve hükümetin aldığı
önlemler nedeniyle aylardır hizmete açık değil.
Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) konuşan
Suna Kalaycı, ”Bulunduğumuz durum nedeniyle
müşterilere hizmet vere-

miyoruz. Servise kimse
gelmiyor. Yıllardır hizmet
verdiğimiz düzenli müşterilerimiz, çalışıp çalışmadığımızı sormak için
telefonla arıyor. Ne yazık
ki, bunlar Kırcaali'den olmayan insanlar. Arabalarının tamiri için mevcut
durumda buraya gelemeyecekleri anlaşılabilir”
diye anlattı.
Kriz nedeniyle servis-

te çalışan son iki işçi de
işten çıkarıldı. Oto tamir
servisi kapalı olmasına
rağmen giderleri devam
ediyor.
Suna Kalaycı,”Şu anda
“kara gün parası” denilen
zor günler için ayırdığımız
birkaç levayı harcıyoruz.
Ancak bu para sonsuz
gelen bir para değil. Biliyorsunuz, hazır para çabuk bitiyor. Böyle devam

ederse, servisi kapatmam
gerekecek” dedi.
Kalaycı, Kırcaali Bölge
Zanaatkarlar Odası üyesi.
Küçük işletme ve atölye
sahibi olan 250'den fazla
zanaatkarın (marangozlar,
terziler, saatçiler, kuaförler) geçim kaynağı icra
ettikleri işidir. Bölge Zanaatkarlar Odası’na üye
86 ticaret işletmesi bulunuyor.
Kırcaali Bölge Zanaatkarlar Odası Başkanı
Daniel Delçev,”En çok
krizden etkilenen zanaarkarlardır. Krizi en çok hisseden de onlardır, çünkü
onların büyük bir kısmı
Sağlık Bakanı'nın emri
doğrultusunda işyerlerini
kapattılar, çalışamaz durumdalar. Emrin kapsamı
dışında kalanlar ve aslında çalışabilenlerin ise
nihai müşterisi yok” diye
yorumda bulundu.

kişi azalıyoruz. Bunun
nedeni düşük doğum
oranı, yüksek ölüm oranı
ve dışa göç. Demografik
eğilimler tersine döndürülebilir. Döndürmek zor,

ama imkansız
değil” diye yorum yaptı.
Yançeva’nın
ifadesine göre,
ü l ke n ü f u s u
doğum oranının artırılması
ve gençler in
kendilerini gerçekleştirmeleri için daha
fazla fırsat yaratılmasıyla
artırılabilir.
NSİ’nin koronavirüsün
yayılması ve enfeksiyon

kaynaklı ölümlerle ilgili
durumu yakından izlediğini belirten Yançeva,”
Şimdiye kadar endişe
verici veri yok. Ölüm
oranı geçen yıldan daha
yüksek değil” dedi.
NSİ Başkan Yardımcısı,
elektronik nüfus sayımı
denemesi başladığını
sözlerine ekledi. Bu sayım denemesi, NSI’nin
web sitesi üzerinden yapılacaktır.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın nüfusu 7 milyonun altına düştü
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre,
Bulgaristan’ın nüfusu 7
milyonun altına düştü.
NSİ Başkan Yardımcısı
Diana Yançeva’nın ifadesine göre, düşüş eğilimi
yakın bir zaman öncesinde başlamadı.
NOVA TV’nin “ Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan Diana
Yançeva, “Bulgaristan
nüfusunun azalması
eğilimi dün ortaya çıkmadı. Her yıl 40-50 000

lama çalışmaları yapıldı.
Geçen yıl Pçelarovo’dan
Minzuhar köyü muhtarlığı
binasına kadar uzanan
kesimde yapılan çalışmalar tamamlandı.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
karayolların ve karayolu
altyapısının onarımlarının,
ilçeyi yaşamak ve kendini
gerçekleştirmek için tercih edilen bir yer haline
getirecek. Yaşam koşulları yaratmayı amaçlayan
stratejik ve uzun vadeli
kalkınma hedeflerinden
biri olduğunu vurguladı.
İsmet İSMAİL

Cebel’de Pasaport Şubesi
önünde sıra bekleyenlerin
çilesi bitti
Cebel (Şeyhcuma) kasabasında İlçe Emniyet
Müdürlüğü Kimlik Belgeleri Şube Müdürlüğü
önünde sıra bekleyenlerin çilesi bitti. Binanın ve
sokağın trajik durumu da sadece hoş olmayan
bir anı kalacak.
Binanın yenilenmesi ve çevresindeki altyapının
iyileştirilme çalışmaları tamamlandı. Antarktika
Sokağı’nda yeni bir kaldırım inşa edildi. Kimlik
Belgeleri Şube Müdürlüğü önünde sıra bekleyenler tarafından kullanılması için kurulan çardak ve
banklar belediye tarafından bağışlandı
Belediye Başkanı Necmi Ali,”Bu, çok büyük ihtiyaç duyulan belediye bütçesinden yapılan bir

yatırımdır. Emniyet Müdürlüğü yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra her iki taraf da kimlik
belgelerini değiştirmesi gereken insanların yaz
aylarında pasaport şubesine akın etmesi beklendiği göz önünde bulundurularak vatandaşların
rahatı için bu tür önlemlerin acil olduğu konusunda hemfikir olduk” dedi.
Necmi Ali, girişim için Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kıdemli Komiser Atanas İlkov’a teşekkür
ettiğini belirterek Pasaport Şube Müdürlüğü’nde
başvuru kabulü yapacak yeni bir gişenin hizmete
açılacağını söyledi.
Belediye ve Emniyet Müdürlüğü şimdiye kadar mükemmel bir uyum içerisinde çalıştı. İlçe
sakinlerinin kimlik belgelerini yenilenmesine ilişkin başvurularının köylerde, yerinde Kırcaali İl
Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan Kimlik Belgeleri
Şube Müdürlüğü seyyar ekipler tarafından kabul
edilmesi organize edildi. Böylece onlar pasaport
şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadı. Vatandaşların kimlik yenileme işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik yapılan
bu hizmetten yüzlerce kişi faydalandı.
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Bulgaristan ve BAE iş dünyası,
koronavirüsle mücadele için birleşti
Bulgaristan iş dünyası
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iş dünyası koronavirüsle (COVID-19)
mücadele için birleşti.
İyi işbirliğinin bir işareti
olarak, sebze, et ve süt
ürünleri olmak üzere 32
ton gıda dolu iki uçak
BAE’ye hareket etti. Gıdalar, Abu Dabi Uluslararası
Havaalanı'nda yetkililere
teslim edildi. Teslimat,
Bulgaristan Tarım, Gıda
ve Orman Bakanlığı tarafından organize edildi
ve gıda ürünleri Bulgar
şirketleri tarafından sağlandı. Buna karşılık BAE,
Bulgaristan'a 15 ton maske, eldiven, dezenfektan
ve kıyafetlerden ibaret
tıbbi malzeme ve yiyecek
sağlıyor.
Bu dayanışma ve destek, iki ülke arasındaki
stratejik işbirliğinin derinleşmesi, Başbakan Boyko
Borisov ve Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı
Kuvvetler Başkomutan
Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed arasında
yürütülen üst düzey diyalog doğrultusunda oldu.
BAE ile Bulgaristan ara-

sında gıda sektöründe
son iki yılda yürütülen iyi
ticari ilişkilerin bir sonucudur.
Ekonomi Bakanı Emil
Karanikolov, Bulgaristan ile BAE arasındaki
bu dostluk davranışının
önemini pekiştirmek için
Abu Dabi Uluslararası
Havaalanı'ndaydı. Bakan, BAE hükümetinde
Devlet Bakanı olan ve
Veliaht Prens'in özel tem-

silcisi olan ve ülkemizle
ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu Ahmed
Ali Al-Sayeg ile görüşme
gerçekleştirdi. İkili, koronavirüs (COVID-19) salgınının getirdiği zorluklar
bağlamında BAE ve Bulgaristan arasındaki ikili
işbirliğini görüştü.
Bakan Karanikolov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov adına BAE liderlerini ve vatandaşlarını

tebrik etti ve bu küresel
kriz sırasında Bulgar devletinin onlara olan desteğini vurguladı.
Karanikolov, Başbakan Borisov'un 2018 ve
2019'da BAE'ye yaptığı
iki ziyaretin ticaret hacmini artırmayı ve ticareti
geliştirmeyi teşvik etmeyi amaçladığını hatırlattı.
Bakan’ın ifadesine göre,
iki lider -Borisov ve Muhammed bin Zayed yolu

Irkçı parti lideri Siderov hakkında
yine iki suç duyurusunda bulunuldu
Sofya Bölge Savcılığından yapılan açıklamada
savcılığın aşırı ırkçı Ataka partisi lideri Volen
Siderov hakkında halkı
yetkililer tarafından olağanüstü hal kapsamında alınan önlemleri ihlal
etmeye teşvik etme ve
kamu otoritesinin görevlerini yerine getirmesini
engelleme gerekçesiyle
iki suç duyurusunda bulunduğu ve daha bir gerekçeyle hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.
Siderov’un 100 bin leva
kefaletle serbest bırakıldığı anlaşıldı.
Sofya Bölge Savcılığı,
ırkçu parti liderin Hıristiyanların Paskalya
Günü’nde maskesiz olarak kiliselere gitmeleri ve
kendi deyişiyle “tanrının
Mutafçiyski’den daha üstün olduğunu ıspatlamaları” çağrısından sonra
harekete geçti. Siderov,
Ataka partisine ait ALFA
T V’de yayınlanan bir
programda kiliseye maskeli olarak giremeyeceğini söyledi, çünkü kendi

deyişiyle “tanrıya inanıyorsan, onun huzurunda
maske takmamalısın”.
Şi mdi ır kçı parti lideri hakkında Ceza
Kanunu’nun yetkililer tarafından olağanüsü hal
kapsamında alınan önlemleri ihlal etmeye teşvik
etmeye ilişkin hükmü kapsamında suç duyurunda
bulunuldu. İkinci suç duyurunun gerekçesi, 13 Nisan 2020 tarihinde Sofya
Emniyet Müdürlüğü’nde

ifade vermeye çağrı tebliğinin kendisine yapılmasını engeleyerek, kamu otoritesinin görevlerini yerine
getirmesini engellemesidir. Bu suç duyurularından dolayı kendisinin 100
bin leva kefaletle serbest
bırakılması kararı alındı.
Kefaletin 14 gün içerisinde ödenmesi gerekir.
Bundan başka savcılık
Siderov hakkında savcı
ve soruşturma memurunu tehdit ettiği gerekçe-

siyle yeni bir soruşturma
başlattı.
Irkçı par ti lideri, 13
Nisan 2020 Pazar tesi
günü yayınlanan bir tv
programında şu ifadeleri
kullandı:”Hakkımda suç
duyurusunda bulunmaya
hazırlananlar daha ne
kadar yaşayacağınızı hesaplayın! Ve şimdi bana
karşı hareket etmeyi kabul edenler, sizin de sonunuz gelecek”.
Kırcaali Haber

gösterdiler ve şimdi iş
dünyası, nedenlerini anladığını göstererek en
önemli şeyi -Bulgaristan
ve BAE vatandaşlarına
yardım ediyor.
Karanikolov ve Ahmed
Ali Al Sayyeg arasındaki
görüşmede koronavirüs
salgınına karşı uluslararası tepkinin artırılmasının yolları tartışıldı. İkili,
virüsün yayılmasını engellemek için ortak eylemin önemini teyit etti.
Bulgaristan, ikili ilişkileri
güçlendirmeye ve koronavirüs salgınını kontrol
etme çabalarını BAE ile
koordine etme tahhüdünü verdi.
Ahmed Ali Al Sayyeg,”
BAE, dünya çapında salgının ekonomik ve sosyal
etkisini hafifletmek için
birlikte çalıştığı için, dostluğu için Bulgaristan'a
minnettar. Bu tür ortaklıklar, koronavirüsün ya-

yılmasını durduracak ve
muhtemelen yayılmasını
engelleyecek koordineli
bir yanıtın etkinliğini artırmak için gereklidir” diye
kaydetti. Onun ifadesine
göre, bu davranış dünyaya "Birlikte halklarımızın
ihtiyaçlarını karşılayabiliriz ve birlikte uluslarımızı
şimdi ve bu sorun bittikten
sonra güçlendirebiliriz”
mesajını veriyor.
Başbakan Boyko Borisov, BAE'yi 2018 ve
2019'da ziyaret etti. Bunlar, iki ülke ilişkileri tarihinde yapılan ilk üst düzey ziyaretlerdi. Borisov
o zaman Muhammed Bin
Zayed ile yaptığı görüşmelerde Bulgaristan ve
BAE arasında, özellikle
gıda güvenliği alanında
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik
henüz kullanılmamış ciddi
potansiyel olduğunu vurgulamıştı.

'AA Türk halkları arasındaki
iş birliğinin güçlenmesine
büyük katkı sağlamıştır'

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş
yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik
mektubunda, kurulduğu tarihden itibaren Türk halkını
bilgilendiren, onun haklı mücadelesini dünyaya duyuran AA'nın yılların kazandırdığı tecrübeyle dünyanın
önde gelen haber
aj ans la rından
biri olmayı başardığını
belirtti.
Dünyayı saran
salgın
tehlikesini göze alarak fedakarlık gösteren AA ailesini kutlayan
Efendiyeva, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Dilli Haber Ajansları Birliğinin kurucu üyesi
olan AA, Türk halkları arasındaki iş birliğinin, dostluk
ve dayanışmanın daha da güçlenmesine, ortak kültürün uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı
sağlamıştır. Türk dünyasının zengin tarih, kültür ve
geleneklerinin öğrenilmesi ve yaygınlaşması için AA
ile Türk Kültür ve Miras Vakfı arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan ilişkilerin kısa sürede en üst düzeye
ulaşacağına inanıyorum. Kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüten AA'nın daha nice asırlar Türk
dünyasının güçlü sesi olması en büyük temennimizdir."
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve
Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'deki Bişkek Zirvesi'nde tüzüğü kabul edilen
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, 2015'ten beri
faaliyet gösteriyor.
Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan
Vakfın faaliyetleriyle Türk dili konuşan halkların kültür
ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. AA
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Ulusal İslami Eğitime Yardım Evlere Şenlik Ramazan’ımız Var
Ayı Kampanyası Başladı
“Sevdiğiniz şeylerden
Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir”. (Âli
İmrân Suresi 92. Ayet
Meali)
Mübarek Ramazan ayı-

kurslarında gerekse devlet okullarında okuyan
çocukların din eğitiminin
kalitesinin iyileştirilmesi,
ülkedeki Kur’an-ı Kerim
kurslarının faaliyetlerinin
genişletilmesi ve geliştirilmesi, öğrencilere ve üni-

deyse 97 bin leva daha
fazlaydı.
Ulusal İslami Eğitim Ayı
Kampanyası kapsamında
bağış yapma yollarından
biri de banka aracılığıyla
bağışta bulunmaktır.
Banka Hesap Bilgileri

“Ne de güzeldi eski
Ramazanlar” cümlesiyle
söze başlayalım. Oruç
ayı, iftar sevinci, sahur
bereketi, ramazan davu-

doğru bir yolculuk yapalım. Bu geri dönüşümlü yolculuğun sonunda
varacağımız nihâi hedef; Karadeniz sahi-

Celâl F. AKYAZILI

nın girmesiyle birlikte Bulgaristan Başmüftlüğü bu
yıl da Ulusal İslami Eğitim
Ayı Kampanyası’nın resmen başladığını duyurdu.
Geleneksel olarak her yıl
gerçekleştirilen bu yılki
hayır kampanyası, 24 Nisan-24 Mayıs 2020 döneminde “Dinimi Seviyorum!
İslami Eğitimi Destekliyorum!” başlığıyla gerçekleştirilecek.
Ulusal İslami Eğitim Ayı
Kampanyası, 14 yıldan
beri her yıl gerçekleştiriliyor. Girişim kapsamında toplanan tüm fonlar
Bulgar istan’da İslami
eğitim alanındaki farklı
ihtiyaçları gidermek için
kullanılıyor. Bunlar arasında gerek bölge müftülüklerine bağlı Kur’an-ı Kerim

versitelilere burs verilmesi
yer almaktadır. Fonlar ayrıca Bulgaristan’daki dini
okulların faaliyetlerini finanse etmek, bu dini eğitim kurumlarında görevli
öğretmenler ve okuyan
öğrencilere yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, ayrıca yayıncılık
faaliyeti ve birçok başka
faaliyetler için harcanmaktadır.
Gerçek şu ki, her geçen
yıl kampanyadan daha iyi
sonuçlar alınıyor. 2019 yılında Ulusal İslami Eğitim
Ayı Kampanyası kapsamında toplanan toplam
fon tutarı yaklaşık 420 bin
levaya ulaştı. Kampanyanın sadece bir yıl önceki
sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu tutar nere-

Alıcı: Bulgaristan Başmüftülüğü
Banka Adı: D Ticaret
Bankası-Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcık)
IBAN:
BG72DEMI92401000198757
BIC: DEMIBGSF
Para havalesinin sebebi olarak “İslami Eğitim
Fonu” diye belirtilmelidir.
“Senin görevin, onları
yola getirmek değildir.
Doğru yolu seçeni yola
getiren Allah’tır. Hayra
yapacağınız her harcama
kendiniz içindir. Harcamayı, sırf Allah rızasını
kazanmak için yapmalısınız. Harcadığınız her
malın karşılığı size tam
olarak verilir ve haksızlık
görmezsiniz”. (Bakara Suresi 272. Ayet Meali)

Kırcaali Belediye Başkanı ve HÖH Yerel Meclis
Grubu’ndan sağlık kuruluşlarına 5 bin levalık bağış
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis ve
Kırcaali Belediye Meclisinde yer alan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Meclis Grubu, şehirde bulunan hastanelere ve sağlık kuruluşlarına toplam 5
bin leva tutarında bağışta
bulundu. Bağış miktarı,
Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin
kendi kaynaklarıyla sağlandı. Bağış, koronavirüs
enfeksiyonu ile mücadele
etmek için sağlık personeli tarafından kullanılacak yeniden kullanılabilir
ve tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar, maskeler,
kasklar, eldivenler, galoşlar ve dezenfektanlardan
ibaret.

Dr. Müh. Hasan Azis,
Belediye Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet, HÖH
Meclis Grubu Başkanı ve
Belediye Meclis Başkan
Yardımcısı Latif Rasim ve
Meclis Daimi Sağlık ve
Sosyal Faaliyetler Komisyonu Başkanı Dr. Sezgin
Bekir, Dr. Atanas Dafovs-

ki Çok Yönlü Aktif Tedavi Hastanesini ve Devlet
Psikiyatri Hastanesini
ziyaret ederek bağışları
takdim ettiler. Bağışlanan
koruyucu ekipmanların
bir kısmı Hastalık Tanı ve
Danışma Merkezi-1’e ve
Acil Yardım Merkezi’ne
de ulaştırıldı. KH

lu, akşam ezanı, top atışı, teravih namazı, çocuk
sesleri, ağzı dualı dedeler-neneler ve daha neler
neler... Adeta rengârenk
çiçeklerden oluşan güzel
kokulu bir bahçeyi andırırdı o eski Ramazan’lar.
Şimdi 2020 yılındayız
ve insanlık belki de hiç
beklemediği ölümcül bir
salgınla yüzleşti. Bu virüs bize “sosyal mesafe” diye hoş olmayan bir
hediye paketi getirdi. Bu
paketin içinde kardeşçe kucaklaşmak yerine
uzaktan merhabalaşmak çıktı. Yine bu paketin içinde farz namazları
camilerde omuz omuza
kılamayacağımız ve de
ramazan gecelerini taçlandıran teravihleri de
evlerimizde eda etmemiz gerektiği çıktı. Evet
haftalar öncesinden evlerimizde inzivaya çekilmiş vaziyette sıra dışı bir
Oruç ayı geçireceğimizi
anlamak zor değildi. Dolayısıyla bu sene “evlere
şenlik bir Ramazan’ımız
olacak” nasipse. Fakat
gönüllerimizi alabora
eden başka bir husus
da yok değil. Normalde
Müslüman asla ferdiyetçi olamazken, en yakınlarımızla bile bir araya
gelmekten korkar olduk
değil mi? Ramazan her
yönüyle, iftarıyla-teravihiyle cemaat oluşumuna
yönelik iken o engin rahmetten bir nevi mahrum
bırakıldık. “Cemaatte
rahmet, ayrılıkta azap
vardır” hadis-i şerifi bir
şeyleri imâ ediyor sanki.
Düşünmeliyiz... “Kul olamıyorsak, kül olacağız
mı? demektir bu...?
Evet, gelelim sadede...
Hep birlikte hayâlî veya
şu günlerde sıkça kullandığımız çevrimiçi bir
vasıtaya binerek mâziye

linde meşhur Akyazılı
Baba’nın da istirahatgâhı
olan - adı üstüne - Tekke
köyüdür. Kışın en çetin
zamanı ocak ayındayız.
Bendeniz çocukluk yıllarını yaşayan bir tıfıl.
Her zamanki gibi aile
efradımızda yaklaşan
Ramazan’ın heyecanı
var. Dedem-ninem, o
elleri öpülesi insanlar
besbelli beni de oruca
kaldırmaya niyetlenmişler. Bir hasret var tabi...
Çocuklarını o sıkı komünist rejiminde yetiştirememişler, en azından
torunlarımıza birşeyler
öğretebilsek hevesindeler.
Mevsimi itibarıyla hava
oldukça soğuktu. Bizim
tabirimizle temcit yani
sahur yaklaşıyordu. Rahmetli ninemin sesi hâlâ
dün gibi kulağımda;
- Celâl yavrum haydi
Bismillâh de, aç gözünü,
kırıver şu kör şeytanın
bacağını... Hem oruç
tutmak istiyordun ya...
Kalk birlikte tutalım, diye
seslendi.
Ninemin bu çağrısından sonra kalktım, elimi
yüzümü yıkadım, üzerimdeki uyuşukluğu atmaya
çalıştım. İçerde sofra kurulmuş geleneksel yemeğimiz ve vazgeçilmemiz
olan güzel bir fasulye kokusu yayılmıştı. Yanında
da yeşil domates turşusu ve ayran. Hey gidi...
Bu mütevazi yiyeceklere
eşlik eden bir de toprak
fırınında pişmiş çörek
geliverince ne de lezzetli
olurdu. Görünürde fazla
bir şey yok hani; ama kanaat var, şükür var, huzur
var...
Feleğin çemberinden
geçmiş olan çilekeş ninemin dînî bilgisi kıt olmasına rağmen, şifâhî
olarak öğrenebildiklerini

uygulamada tavizsizdi.
Ebesinden dedesinden
gördüklerini kanun bilirdi. Güzel adetleri bizzat
kendisi uygular, bizim de
yapmamızı isterdi. Kendince bir irfanı vardı.
Dedem ise, ilk kez oruç
tuttuğumu görünce heyecanla nineme seslenerek;
- Zinep bakasın hele...
Bundan gayrı sahur vakitlerinde bu delikanlı
torunumuza kışlık olarak
hazırlayıp humbaya koyduğumuz o kavurma kavanozlarından yediresin!
Ola ki, oruca alışırken
bünyesi zayıf düşmesin, hem severek sahura
kalksın, dedi.
Dedemin sözlerinden
sonra o küçük kerpiç
evde dünyalar benim olmuştu. Özellikle ninem
iyi yetişmem için üzerime
titriyordu. Bazen bir duacık belletmeye çalışır,
bazen ibretlik bir hikâye
anlatır, bazen halk türkülerimizden bir şeyler
terennüm eder... ama
illa da hep hayattan bir
şeyler öğretmeye çabalardı. Ben başınızda hep
sağ olmayacağım, bunları öğrenin derdi... Öyle
de oldu, birkaç ay önce
Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Aynen bir rüya
gibi...
Şimdi bir ramazan ayını
daha idrak ederken, benim yetişmem için saçını süpürge eden, bana
oruç tutma alışkanlığını
kazandıran Zeynep ninemi hayırla yâd ediyor,
Cenâb-ı Allah’a onu iyi
kulları arasına katması
için dua ediyorum. Nerede o eski Ramazanlar
derken, ister istemez
burkuluyoruz...
Eeh...
belki
medenîleştik, birçoğumuz şehirleştik, her şeyimizle elektronikleştik,
şeklen güzelleştik ama
ruhen ne yazık ki esefleştik... Bu yüzden ne
eski ramazanlar var, ne
de o eski insanlar var.
Ana-babalar vakit ve ilgi
fukarası, nine-deler aslî
görevlerini yapmaktan
aciz, Ramazan’lar ise
boynu bükük... Tıpkı gelen Ramazan ayı gibi.
Yüce Rabbim ramazan
ayında indirilen Kur’an
hürmetine dünya müminlerine merhamet eylesin.
Her şeyde bir hayır vardır söylemi mucibince,
bizleri yeniden bir araya
getirerek hayırlı işlerde
muvaffak eylesin. Bütün
musibetlerden arınmamız duasıyla Ramazan’ımız mübarek olsun.
Celâl F. AKYAZILI
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Ramazan Ayının Anlam Ve Önemi
Ramazan ayının anlam ve
önemi
Bismillahirrahmanirrahiym
Bir ramazan ayına daha bizleri sağlık ve afiyetle, madden
ve manen hazırlığımızı tamamlamış halde ramazan ayına
ulaştıran Rabbimize Hamd ve
Senalar Olsun.
Her hususta olduğu gibi, ramazan ayının ikamesi noktasında da örneğimiz olan sevgili Peygamberimize (sas), âl
ve ashabına salatü selamlar
olsun.
Muhterem Müslümanlar, kıymetli din kardeşlerim. Hepinizi
sevgi ve muhabbetle selamlarım. Allah’ın selamı, rahmet ve
bereketi üzerinize olsun.
Ülkemiz ve dünyada zuhur
eden (meydana gelen) bulaşıcı
salgın sebebiyle ramazan ayını
evlerimizde ikame etmek durumundayız.
Camilerimizde çoşkulu geçirdiğimiz ramazan günlerini,
cemaatle birlikte eda ettiğimiz
beş vakit namazı, cuma ve
teravih namazlarını, mukabeleleri, iftarları elbet özlüyoruz.
Müslümanın niyeti amelinden
hayırlıdır pek tabii. Daha evvelki yıllarda sevgili peygamberimizin (sas) “ kim oruçluya
iftar ettirirse, oruç tutmuş gibi
sevaba nail olur, oruç tutanın
sevabı eksilmez” buyurduğu
hadis-i şerife atfen iftar veren
kardeşlerimiz, bu ramazanda
ise Başmüftülüğümüzce Bulgaristan genelinde düzenlenen
“ İhtiyaç sahibi kardeşlerimize
bir kumanya” ikram edelim
kampanyasına katılmalarını
temenni ederiz.
Muhterem Müslümanlar ramazan ayının anlam ve önemi
hakkında bilgilerimizi birlikte
hatırlayalım inşallah.
Kur’an’ın nazil olmaya başladığı, orucun farz kılındığı hikmet ve Merhamet ayı Mübarek
Ramazan-ı Şerif Sonsuz Merhamet, Nihayetsiz Rahmet sahibi Yüce Allah’ın Adıyla...
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah biz insanları en
güzel şekilde yaratmış, değer
vermiş, muhatap kabul etmiş,
ilahi kitaplar, örnek olmak, rehberlik etmek ve kitapları tatbik
etmek üzere de Peygamberler
göndermiştir. Kullarını varlık ve
yokluk ile imtihan eden, saymakla bitiremediğimiz kadar
çok nimetler ihsan eden, gören
gözümüzü, duyan kulağımızı,
sağlıklı bedenimizi ihsan eden,
gafletten kurtarmak, günahlarımızı bağışlamak, sevap ve mükafatlarımızı arttırmak üzere de

“Evveli rahmet, ortası mağfiret,
son on günü de Cehennemden
azat vesilesi olan” ramazan
ayını biz Ümmeti Muhammed’e
lütfeden Cenab-ı Hak’tır. Ancak
O’na ibadet eder yalnız O’ndan
yardım dileriz. Yeryüzünün

ati Uzma hakkı ihsan etmiştir.
Adım adım ramazan ayının manevi atmosferine Cenab-ı Hak
kullarını hazırlamıştır.
Ramazan ayı, Kur’an’ın nazil
olmaya başladığı, İslam’ın beş
temel esasından biri olan Oru-

Halifesi kılınan Hz. İnsan, inişli çıkışlı bir hayatın sahibidir.
Ramazan’a sıhhat ve afiyetle
ulaşıp, bilinç ve şuurla idrak etmek, taat ve ibadetle geçirmek,
ramazan ayında elde ettiğimiz
güzel vasıfları da muhafaza
etmeye çalışmak Nebevi öğretilerdendir.Zira Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Recep ve Şaban
aylarında “ Allah’ım Receb ve
Şabanı bizlere mübarek kıldığın
gibi bizleri ramazana ulaştır”
diye dua ettiler. Receb ayında
nafile oruçlar tuttular, şaban
ayında nafile oruçlarını arttırdılar, ramazana hazırlık yaptılar.
On bir ayın sultanı Ramazan
ayı adeta sultanlara yakışır bir
ihtişam ve azametle geldi. İdrak
ettiğimiz her bir mübarek gece
ramazanı müjdeledi, hedef
noktamızın manevi bir eğitim
dönemi olan Ramazan ayı olduğu vurgulandı.
Regaip’te Kullarına Şahdamarlarından daha yakın olan,
dua edin ki dualarınızı kabul
edeyim buyuran Yüce Allah
kullarına hitaben yine “Yok mu?
Hasta olan şifa vereyim...duaları olan kabul edeyim” buyurdu,
yeryüzü semasına rahmeti ile
tecelli etti.
Miraç kandilinde“ manevi yükselişlerimizi” ihsan eden Yüce
Mevla, kasvetli ve hüzünlü bir
dönemi, Hz. Peygamberin şahsında ilahi bir yolculuk ve ona
atfen de Ümmetine hikmetli
müjdeler ihsan etmiştir.
Beraate, kullarına genel af
ilan etmiş, Peygamberine şefa-

cun farz kılındığı, ihtiyaç sahibi
insanların gözetildiği, iftarlar
sayesinde lokmaların paylaşılarak “Halilibrahim sofraları”
kılındığı, bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin idrak
edildiği... bilinçle bu merhaleler
idrak edilerek Bayramlara ve
Rıza-i bariye ulaşıldığı bir Manevi Mevsimdir.
Ramazan ayı Kur’an ayıdır.
Hz. Muhammed (s.a.s) kırk
yaşında iken, muhasebesini yapmak ve Allah’a inandığı
halde şirk koşan Mekke topluma dua etmek üzere Hira mağarasına defalarca gitti...O’nu
Alemlere Rahmet olarak, En
güzel ahlak ile son Peygamber
kılarak Nübüvvetini “ Yaratan
Rabbinin Adıyla Oku” vahyi ile
Tebliği vazifesini Kadir gecesinde ihsan etti...Bin aydan hayırlı
olan Kadir gecesini de adeta
Ümmeti Muhammede bir kader
gecesi olarak ihsan etti...
Kur’an kavramı : en çok okunan sürekli okunan kitap manasındadır. Bundan dolayıdır
ki Peygamberimiz “ Sizlerin
en hayırlıları Kur’an-ı öğrenen ve öğretenlerdir” buyurmuşlardır. Kur’an inanlara yol
gösteren, rehberdir. Şifa ve
müminlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamberimizin
önemli sünnetlerinden biri de
Mukabeledir. Halkalar halinde
ramazan ayında Kur’an-ı Hatmetmektir. Hamd olsun bir çok
camiilerimizde mukabelelere
devam edilmektedir. Bununla
birlikte Ramazan ayında bir

de Kur’anın mealini dikkat ve
iz’an ile okumak gerekmektedir. Yaratıcım bana ne buyuruyor, benim hayırımı ve iyiliğimi
murad eden Yüce Allah neleri
emrediyor, neleri yasaklıyor,
v.b bir çok konuların cevaplarını bulacağımız
Yüce Allah’ın biz
kullarına gönderdiği son evrensel
mesajını bu hikmteler ile okumalıyız. Mevlam Cümlemize Kur’an-ı
Kerim’i aslından
okumayı, anlamayı ve hassaten
Peygamber Efendimizin Hadisleri
ile birlikte hayatımıza taşımayı,
gündem yapabilmeyi nasip eylesin. ( Âmin).
Ramazan Oruç
Ayıdır.
Yüce Allah “Ey
iman edenler oruç
tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı, umulur ki
ittika edenlerden olursunuz“
buyurmaktadır. Kudsi hadiste
de “ kulumun bütün ibadetleri
kendisi içindir, oruç müstesna O benim içindir, mükafatını da bizatihi ben vereceğim”
müjdesini verir Cenab-ı Hak.
Oruç tutanlar için cennette
Reyyan kapısı olduğunu ve “
Allah’a inanarak, mükafatını
ondan bekleyerek orucunu tutanın günahlarının af oluğunu”
müjdeleyen Peygamberimiz
(s.a.s), orucun güçlü irade ve
ahlaki değerler kazandırması
gerektiğini “ oruç tuttuğu halde,
yalanı ve usulsüzlüğü yapanın
aç kalmasına Yüce Allah’ın ihtiyaç duymadığını ifade eder.
Oruç ibadeti müminleri adeta
melekleştirir. Melekler yemez
içmezler, nurdan yaratılmış cinsiyeti olmayan, sürekli taat ve
ibadette olan varlıklardır. Müminler de seher saattindeki sa-

hurdan, akşam namazına kadar
yemezer içmezler, evli oldukları
halde fiili birliktelik yaşamazlar,
hırs hasetle hareket etmezler,
münakaşa ve tartışma ortamlarında “ Ben oruçluyum” derler oradan ayırırlar.Oruç sayesinde ihtiyaç sahibi insanların
yaşadıkları zorlukları yakinen
yaşamış olan müminler, daha
duyarlı olurlar böylelikle onları
yeniden topluma kazandırabilmek için yardım ellerini uzatırlar fakirlere, ve böylelikle dualarına nail olurlar.
Kıymetli müminler ramazan
ayında Başmüftülüğümüz, İslami Eğitim kampanyası düzenliyor. Sizlerin yardımları ve katkıları ile Bulgaristan genelinde
Kur’an kurslarının arttırılması,
irşad faaliyetlerinin ve etkinliklerin çoğaltılması hedefleniyor.
Gündüzleri oruç, iftarda sevinç
anı ve paylaşma, müteakip Teravih ile esenlik ve rahatlama,
gece sahura kalktığımız zaman
Teheccüt ve niyaz ile vaktimizi
verimli kılacağımız ramazan
ayının ardından Cenab-ı Hakkın Rızası ve Muhabbeti ile Ramazan Bayramına ulaşacağız
inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamberimizin Müjdesina nail eylesin “ Kim Allah’a
inanarak ve mükafatını ondan
bekleyerek ramazan ayını (gündüzleri oruçlu, geceleri beş vakit namaz ile birlikte Teravihi)
ikame ederse geçmiş günhaları
bağışlanır. Bütün güzellikleri ihtiva eden ramazan ayında kazandığımız güzel vasfıları muhafaza edebilmeyi, dünyanın
ramazan, ukbamızın bayram
olmasını niyaz ederim.En güzel isimlerin sahibi Yüce Allah
ilmimizi arttırsın, ahlakımızı güzelleştirsin, ihlas ile ibadetimizi
kolaylaştırsın, dualarımızı kabul
buyursun. Şafi ismiyle bütün insanlara şifalar ihsan etsin. Sıhhat ve afiyet bahşeylesin.
Müşterek dualarla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü
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