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Devamı 5’te

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Medresetü'n 
Nüvvab'ın 100. Yıl Sempozyumu'nda konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Er-
baş, Müslümanların ilmin ken-
disini büyük bir değer ve imkan 
kabul ederek, kısa süre içerisin-
de din, matematik, tıp, felsefe, 
fizik, kimya, astronomi gibi ilmin 

bütün dallarında büyük bir mük-
tesebat oluşturduklarını, binler-
ce eseri telif ettiklerini ve buluş-
lar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi, Sofya Yüksek İslam 

Enstitüsü ve Şumnu Episkop 
Konstantin Preslavski Üni-
versitesince Bulgaristan'ın 
Şumnu kentinde düzenlenen 
"Medresetü'n Nüvvab'ın 100. Yıl 
Sempozyum Açılış Programı'na 

katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın mesajının okunma-
sının ardından konuşan Erbaş, 
İslam medeniyetinin bir ilim me-
deniyeti olduğunu söyledi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de ak-
letme, tefekkür, tedebbür ve 
tezekkürü vurgulayarak, tabiatı 
araştırmaya, evreni tefekküre 
yönelten ve yaratılışa dikkati 
çeken pek çok ayet olduğunu 
ifade etti.

Müslümanların bilimin bütün 
alanlarında insanlığın ufkunu 
aydınlattığını belirten Erbaş, 
"Müslümanlar ilmin bizatihi ken-
disini büyük bir değer ve imkan 
kabul ederek kısa süre içerisin-
de din, matematik, tıp, felsefe, 
fizik, kimya, astronomi gibi ilmin 
bütün dallarında büyük bir mük-
tesebat oluşturmuşlar, binlerce 
eser telif etmişler ve buluşlar 
gerçekleştirmişlerdir." diye ko-

Kırcaali Türk Folklor Ekibinden 
Coşkulu Yıl Dönümü Konseri

Bulgaristan Türklerinin kül-
türünü yaşatan, ülkenin en 
köklü ocaklarından biri olan 
Kırcaali Türk halk oyunları 
ekibi, 30. kuruluş yıl dönümü-
nü Kırcaali Belediye Başkan-
lığı himayesinde düzenlenen 
konserle kutladı.
Kentte faaliyet gösteren 

Ömer Lütfi Kültür Derneğinin 
çatısı altında 1992 yılında ku-
rulan ekip, 30. yıl dönümün-
de farklı yaş gruplarından 80 
çocuk ve gencin katılımıyla 
Türk halk oyunları ve çağdaş 
müzik eserlerinden örnekler 
sahneledi.
Kırcaali Kültürevi Salonu'nda 

düzenlenen konserle ilgili AA 

muhabirine konuşan Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Genel 
Sekreteri Müzekki Ahmet, 

Bulgaristan'da 1989 yılında 
sona eren komünizm dönemi 

Devamı 5’te

Trakya Üniversitesinden Bir Heyet 
Büyükelçi Sekizkök’ü Ziyaret Etti

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz 
başkanlığında Sofya’yı ziyaret eden Trakya Üniversitesi öğrenci-
lerini Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Büyükelçilik 

Resmi Konutunda misafir etti. 
Büyükelçi Sekizkök, Atatürk’ün Askeri Ataşe olarak 1913-1915 

döneminde çalıştığı tarihi binamız ve Türkiye-Bulgaristan ilişkileri 
hakkında öğrenci kardeşlerimize bilgi verdi. 

Bulgaristan vatandaşı 1000’den fazla öğrencinin öğrenim gör-

düğü Trakya Üniversitemiz Balkanlar’ın yüksek öğrenim merkezi 
olarak her geçen gün yerini sağlamlaştırıyor.
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Bulgaristan’da nüfus sayımında 508 378 
kişi kendini Türk olarak tanımladı

Ulusal İstatistik Ens-
titüsü (NSİ) tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, 7 Eylül 2021 iti-
bariyle  Bulgar etnik 
grubu 5 118 494 kişiyi 
veya nüfus sayımında 
etnik köken sorusu-
na cevap verenlerin 
%84,6'sını oluşturuyor, 
2011 yılına göre ülke-
deki bu etnik grubun 
payı 0,2 puan azaldı.
508 378 kişi veya ya-

nıt verenlerin %8,4'ü 
kendilerini Türk etnik 
grubuna ait olarak ta-
nımladı. Türk etnik 
grubunun toplam nü-
fus içindeki göreceli 
payı 2011 yılına göre 
0,4 puan azaldı.
266 720 veya yanıt 

verenlerin %4,4'ü, ken-
dini ülkede üçüncü en 
büyük etnik grubu Ro-
man olarak tanımladı. 
Bu etnik grubun toplam 
nüfus içindeki göreceli 
payı 2011 yılına göre 
yüzde 0,5 azaldı.
79 006 kişi veya 

%1,3'ü kendilerini diğer 
etnik gruplara ait olarak 
tanımladı.
1143 kişi kendini Ma-

kedon, 15 000 kişi Po-
mak ve 10 800 Müs-
lüman Bulgar olarak 
tanımladı.
15 746 (%0,3) kişi et-

nik kimliğini tanımlaya-
madığını belirtti. 63.767 
veya yanıt verenlerin 
%1.0'ı "Cevap vermek 
istemiyorum" yanıtını 

verdi.
5 037 607 kişinin veya 

nüfusun %85,3'ünün 
ana dili Bulgarca, 514 
386 kişinin veya nü-
fusun %8,7'sinin ana 
dili Türkçe, 227 974 

kişinin veya nüfusun 
%3,9'unun ana dili Ro-
man Dili’dir. 62 906 kişi 
veya nüfusun %1,1 ana 
dili olarak başka bir dili 
belirtti.
Bulgar etnik toplu-

luğu, il nüfusunun sı-
rasıyla %29,0’unu ve 

%39,7'sini oluşturduğu 
Kırcaali ve Razgrad 
(Hezargrat) illeri dışın-
da tüm illerde nüfusun 
etnik bileşiminde bas-
kındır.
Türk olduğunu beyan 

eden kişiler, Kırcaali 
(%64,5) ve Razgrad 
(%50,4) bölgelerinin 
nüfusunun yarısından 
fazlasıdır. Türk etnik 
grubuna ait kişilerin 
oluşturduğu nüfusun 
daha yoğun olduğu böl-
geler arasında ayrıca 
Tırgovişte (Eskicuma) 
(%37,7), Silistre (%37,1) 

ve Şumnu (%31,3) bu-
lunmaktadır. Toplamda 
beş bölgede kendini 
Türk olarak tanımlayan 
nüfusun neredeyse ya-
rısı yaşıyor.
Roman etnik grubuna 

ait kişiler, ülkenin tüm 
bölgelerine dağılmışlar-
dır. Romanların toplam 
nüfus içindeki en büyük 
payını %15,3 ile Sliven 
ve %11,5 ile Montana 
bölgelerindeki nüfus 
oluşturuyor. Bu illeri 
%8,0 ile Şumnu, %7,2 

ile Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık) ve %7,1 ile 
Yambol (Yanbolu) takip 
etmektedir.
Dini Mensubiyet
Bulgaristan'da 4 219 

270 kişi veya soruyu 
yanıtlayanların %71,5'i 
Hristiyan dinine men-
suptur. 638 708 kişi 
veya nüfusun %10.8’i 
Müslüman olduğu -
nu, 1736 kişi Yahudi 
olduğunu belir tirken 
6451 kişi de başka dini 
inançlara sahip olduğu-
nu açıkladı.
7 Eylül 2021 tarihi iti-

barıyla 305 102 (%5,2) 
kişi ateist olduğunu be-
lirtirken 259 235 (%4,4) 
kişi de dini inancını be-
lirlemekte güçlük çekti. 
472 606 kişi (%8,0) ise 
bu soruya cevap ver-

mek istemediğini söy-
ledi.
Hıristiyanlar arasında 

Doğu Ortodoks mez-
hebine mensup olan 
4 091 780 kişi çoğun-
lukta olup Hristiyanlık 
dinine mensup kişile-
rin %97,0'ını oluşturu-

yor. Onları Protestan 
mezhebine mensup 
69 852 (%1,7) kişi, Ka-
tolik mezhebine men-
sup 38 709 (%0,9) kişi 
ve Ermeni Apostolik 
Ki l isesi ’ne mensup 
5002 (%0,1) kişi izledi. 
13 927 kişi veya soruyu 
yanıtlayanların %0,3'ü 
diğer Hıristiyan mez-
heplere  mensup oldu-
ğunu beyan etti.
Dini ve Etnik Kimlik
Bulgar etnik grubuna 

mensup 3 980 131 kişi 
veya %79.9'u Doğu 
Ortodoks, 33 749 kişi 
(%0.7) Katolik, 34 152 
kişi (%0.7) Protestan 
mezhebine ve 107 777 
kişi (% 2.2) İslam dini-
ne mensuptur. 245 845 
(% 4,9) kişi "Dinim yok" 
cevabını verirken 190 
807 kişi veya kendini 
Bulgar olarak tanımla-
yanların % 3,8'i "Dini-
mi belirleyemiyorum” 
cevabını işaretledi. 
Kendini Türk olarak 

tanımlayan 447 893 
kişi (%89,1) Müslüman 
olduğunu belir tirken 
4435 (%0,9) Türk de 
Doğu Ortodoks mez-
hebine mensup oldu-
ğunu beyan etti. Türk 
etnik gruba ait 3195 
kişi (%2,6) herhangi bir 
dine mensup olmadığı-
nı, 15 622'si (%3,1) ise 
dini inancını belirleye-
mediğini açıkladı.

Roman etnik grubuna 
mensup kişiler arasın-
da Doğu Ortodoks di-
nine mensup olanlar 
75 745 kişi veya %29.1 
olup baskın gelmek-
tedir. Romanların 45 
817’si (%17.6) Müslü-
man, 32 325’i (%12.4) 
Protestan, 37 232’si 
(%14.3) ateist olduğu-

nu ve 41 517’si (%15.9) 
dini inancını belirleye-
mediğini belirtti.
Dinini belirtmek iste-

meyenlerin oranı %9,1 
ile Romanlar arasında 
en yüksek olup, en dü-
şük ise %4,0 ile Türkler 
arasındadır.
          Kırcaali Haber

Hükümet, ırkçılık veya yabancı 
düşmanlığı nedeniyle işlenen 
suçlara ağır cezalar öneriyor
Bakanlar Kurulu, ırkçılık ve yabancı düşmanlı-

ğı nedeniyle işlenen suçlar için daha ağır cezalar 
öngören Ceza Kanunu’nda Değişiklik ve İlavelere 
Dair Kanun taslağını onayladı.

Irkçılık veya yabancı düşmanlığı nedeniyle iş-
lendiğinde cinayet ve bedensel zarar (yaralama) 
dışındaki suçlar için de daha ağır cezalar getirili-
yor. Söz konusu suçlar şunlardır: insan kaçırma, 
zorla alıkoyma: cebir, tehdit, izleme, hakaret etme, 
ibadethane veya mezar anıtına saygısızlık, baş-
kasının malını yok etme veya zarar verme, suç 
işlemeye tahrik ve kundaklama.

Ceza Kanunu 14. Barışa ve İnsanlığa Karşı Suç-
lar Bölümü’nün 419a maddesinin ırk, ten rengi, 
din, köken, milliyet veya etnik köken bakımından 
birleşmiş bireylere veya insan gruplarına karşı 
şiddet tehlikesi oluşturabilecek veya nefret oluş-
turabilecek şekilde işlenen bu tür suçların alenen 
meşrulaştırılması, reddedilmesi veya büyük ölçüde 
önemsizleştirilmesi için cezai sorumluluk getiril-

mesini öngörecek şekilde değiştirilmesi öneriliyor.  
Totaliter rejim sırasında ve onunla bağlantılı 

olarak işlenen suçların alenen meşrulaştırılması, 
inkar edilmesi veya büyük ölçüde önemsizleştiril-
mesi için de cezai sorumluluk getirilecek.  

Değişikliklerin amacı, 28 Kasım 2008 tarihli Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi’nin ceza hukuku yoluyla 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleri 
ve tezahürleriyle mücadele edilmesine ilişkin bir 
Çerçeve Kararı’nın belirli hükümlerinin Bulgaris-
tan Cumhuriyeti tarafından ulusal mevzuata yanlış 
aktarılması nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafın-
dan başlatılan bir ihlal davası prosedürüne yanıt 
vermektir.

Çerçeve Kararı, nefreti kışkırtan ırkçı veya ya-
bancı düşmanlığı söylemleri ve ırkçılık veya ya-
bancı düşmanlığından kaynaklanan önyargılara 
dayanan nefret suçları olmak üzere özellikle iki tür 
suçla ilgili olarak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının 
belirli tezahürlerine yönelik ortak bir ceza hukuku 
yaklaşımını ortaya koymaktadır.
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Milli Kütüphane, Şumnu Nüvvab İlahiyat Lisesi 
mezunu yazar ve öğretmenlerin kitaplarını tanıttı

Sofya’daki Sveti Sve-
ti Kiril ve Metodiy Milli 
Kütüphanesi’nde Şum-
nu Nüvvab İlahiyat Li-
sesi mezunu yazar ve 
öğretmenlerin kitapları 
tanıtıldı.
Sergi, Şumnu Nüvvab 

İmam Hatip Lisesi’nin 
kuruluşunun 100. yıl 
dönümü kutlamaları 
kapsamında düzenlen-
di. Sergide pedagoji, 
felsefi ve tarihi konular-
da Bulgarca, Türkçe ve 
Osmanlıca yazılmış ki-
taplar ve yardımcı ders 
kitapları yer alıyor.
V i t r in lerde İsmai l 

Cambazov, Boris Ned-
kov, Osman Kılıç, Yusuf 
Ziyaeddin Ezheri ve di-
ğer Nüvvab mezunları-
nın eserleri sergileniyor.
Serginin bir bölümü de 

"Arapça Dünya Coğraf-
yasının dünyadaki dört 
nüshasından biridir. Ki-
tap bir dünya haritası 

ve farklı bölümlerde 70 
renkli harita içermekte-
dir. Yazarı, 12. yüzyılda 
yaşamış olan Muham-
med el-İdrisi'dir.
Serginin açılışı, Sveti 

Sveti Kiril ve Metodiy 
Milli Kütüphanesi Mü-
dürü Doç. Dr. Krasi-

mira Aleksandrova ve 
Şumnu Nüvvab İlahi-
yat Lisesi Müdürü Şerif 
Hüsnü tarfaından ger-
çekleştirildi.
Doç. Dr. Aleksand-

rova, Şumnu Nüvvab 
İmam Hatip Lisesi’nin 
100. yıl dönümü müna-

sebetiyle düzenlenen 
sergiye ev sahipliği 
yapmanın Milli Kütüp-
hane için bir şeref ol-
duğunu belirtti.
Nüvvab İlahiyat Lisesi 

Müdürü Şerif Hüsnü, 
okulun 100. kuruluş yıl 
dönümünün ülke çapın-

da bir dizi etkinliklerde 
kutlanmasından dolayı 
Başmüftülüğe teşekkür 
etti.
Şerif Hüsnü, atala-

rının izinden giderek 
gelecek nesil Nüvvab 
mezunlarının da Müs-
lüman topluluğu ve top-
lumun yolunu aydınla-
tacaklarını umduklarını 
dile getirdi.
Başmüftülük ve Nüv-

vab İlahiyat Lisesi yö-
netimi, Bulgar istan 
Başbakanlığı Diyanet 
İşleri Müdürü Geor-
gi Krıstev tarafından 
okulun 100. kuruluş yıl 
dönümü münasebetiyle 
tebrik edildi.  
K r ı s t e v ,  y a p t ı -

ğı  konuşmasında, 
“Bulgaristan'da asır-
lık bir geçmişe sahip 
çok az okul var, Nüv-
vab İlahiyat Lisesi ise 

geçmişte olduğu gibi 
şimdi de ülkemizdeki 
seçkin okullar arasın-
dadır” diye vurguladı. 
Diyanet İşleri Müdürü, 
öğretmenlere ve lise 
mezunlarına şanlı say-
falar yazmaya devam 
etmeleri ve asırlık tari-
he yeni yıllar eklemeleri 
temennisinde bulundu.
Etkinliğe katılan res-

mi konuklar arasında 
Başmüftü yardımcı-
ları Ahmet Hasanov 
ve Beyhan Mehmet, 
Milli Kütüphane Şarki-
yat Bölümü'nden Doç. 
Dr. Hristiyan Atana-
sov, Nüvvab İlahiyat 
Lisesi’nde hocalık ya-
pan Dr. Osman İbrahi-
mov da yer aldı.
M i l l i  Kü t ü p h a n e 

’deki kitap sergisi 28 
Kasım’a kadar ziyarete 
açık kaldı.

Hayır kermeslerinde yetim çocuklar için yardım toplandı
Ribnovo ile Kraişte köy-

lerinde ve Kırcaali ile Tır-
govişte (Eski Cuma) şe-
hirlerinde Başmüftülüğün 
yürüttüğü yetim ve öksüz 
çocukları desteklemeye 
yönelik Yetimler Haftası 
Kampanyası’nı destekle-
mek amacıyla bayanlar 
tarafından hayır kermes-
leri düzenlendi.

Bayanların hazırladığı 
ve iş insanları tarafından 
sağlanan tatlılar, oyuncak 
ve kıyafetlerin satışından 
34 bin levanın üzerinde 
para toplandı.

Ribnovo'da en son ya-
pılan hayır kermesinde 
20 bin leva ve 200 avro 
toplandı. Annesiz ve ba-
basız çocuklara destek 
amacıyla köyde gerçek-
leştirilen tüm girişimlerde 
toplanan bağış miktarı 34 

bin levayı geçti. Yetimler 
Haftası kampanyası de-
vam ediyor.

Başmüftülüğün yetim ve 
öksüz çocukları destek-
lemeye yönelik çabaları, 
Kraişte'deki Aziz Şahin 
Kız Kur’an Kursu tarafın-

dan da des-
teklendi.

K ı r c a a -
li'deki hayır 
kermesinde 
stantlar şeh-
rin Üreticiler 
P a z a r ı ’ n a 
kuruldu. Gi-
r iş imi Mu -
zeyyen Mus-
tafa Hoca 
o r g a n i z e 
etti. Kırcaali 
Bölge Müf-
tüsü Basr i 
Eminefendi 

bizzat kermesi ziyaret 
ederek girişime katıldı ve 
organizatörleri tebrik etti.

Tırgovişte’de Saat Camii 
önünde düzenlenen hayır 
kermesinde 700 leva top-
landı. Hayırseverlik etkin-
liğinin ana organizatörleri 

Vaize Gülşen Ahmedova 
ve Vaize Gülcan Meh-
medova idi. Kermeste 
çok çeşitli ev yemekleri, 
tatlılar, hediyelik eşyalar 
ve dini kitaplar satışa su-
nuldu.

Anne-baba şefkatinden 
mahrum büyüyen çocuk-
ları desteklemeye yönelik 
Yetimler Haftası Kampan-
yası sayesinde Başmüftü-
lük halihazırda 492 çocu-
ğa aylık 70’er leva veya 
yılda toplam 840,00 leva 
yardım yapıyor.  

Açıklamada, “Kurum ve 
müminlerin ortak çabala-
rıyla bu yıl aylık 60 leva 
olan yardımı 70 levaya, 
kampanyadan yararlanan 
çocukların yaş sınırını ise 
14'ten 16'ya çıkarmayı ba-
şardık” diye belirtildi.

              Kırcaali Haber

Rudozem-İskeçe Sınır Kapısı, en 
erken 2023 yılı sonunda açılabilir

Smolyan (Paşmaklı) Bölge Valisi Stefan Sabru-
tev, Yunanistan'a yaptığı bir çalışma ziyaretinden 
sonra "Rudozem (Palas)-İskeçe (Xanthi) Sınır Ka-
pısı, en erken 2023 Eylül sonunda açılabileceğini 
bildirdi.

Vali Saburtev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Ne yazık ki, inşaat sırasında meydana gelen iki 
yeni heyelan nedeniyle daha önce projede öngö-
rülmemiş inşaat faaliyetlerinden proje süresi bir 
kez daha uzatılacak. Heyelanların biri Bulgaristan 

sınırına yakın bir yerde oluşmuştur. Bu, ilgili iki 
yol bölümü için son teslim tarihini uzatacak yeni 
yüklenici seçim prosedürlerini gerektiriyor. Sınıra 
yakın yol bölümü yapımındaki ilerlemeye aşina 
olmuş biri olarak, Smolyan bölgesi sakinlerine ol-
dukça açık bir şekilde söylemeliyim ki, en iyi du-
rumda yol büyük olasılıkla 2023'ün sonunda hazır 
olacak. Ardından 3,5 tona kadar olan araçların 
geçişinin mümkün olacağı Rudozem-İskeçe Sınır 
Kapısı da hizmete geçecek” diye sözlerine ekledi.

Vali, “Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 
Dimario'dan Bulgaristan sınırı istikametinde 5. ki-
lometreye kadar olan kısım 3 ay içinde tamamla-
narak asfaltlanacak. Güzergah üzerindeki iki tünel 
ve viyadük yapım çalışmaları sürüyor. Ancak ek 
olarak prosedürlere ve sürelere bağlı güçlendirme 
çalışmaları gerektiren bu heyelan süreçleri teslim 
tarihini geciktirecek” dedi.

Başmüftülük heyetinden yeni İskeçe 
Müftüsü Mustafa Trampa'ya nezaket ziyareti

Bulgaristan Başmüftü-
lüğü Başmüftü Yardım-
cısı Beyhan Mehmet, 
Başmüf tülük Genel 
Sekreteri Celal Faik 
ve Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Basri Eminefen-
di, Yunanistan'da Batı 
Trakyalı Türklerin yaşa-
dığı İskeçe'nin yeni se-
çilmiş Müftüsü Mustafa 
Trampa'yı makamında 
ziyaret ettiler.

Başmüftülük heyeti, 
Trampa’yı İskeçe Müftü-

lüğü görevine seçilme-
sinden dolayı tebrik etti. 

Beyhan Mehmet, Celal 
Faik ve Basri Eminefen-
di, Mustafa Trampa'ya 
görevinde başarılar dile-
yerek, kendisine 2 ciltlik 
Bulgaristan’da Başmüf-
tülük Tarihi kitabını he-
diye ettiler.
Toplantıya katılanlar, 

güncel konuları ve iki 
kurum arasında iş birliği 
fırsatlarını ele aldı.
           Kırcaali Haber
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Dünya ve Türk halterinin unutulmaz 
ismi: Naim Süleymanoğlu

Dünya ve Türk halter 
tarihine adını altın harf-
lerle yazdıran efsane 
sporcular arasında yer 
alan olimpiyat, dünya 
ve Avrupa şampiyonu 
"Cep Herkülü" lakaplı 
Naim Süleymanoğlu'nun 
vefatının üzerinden 5 yıl 
geçti.
Bulgaristan'ın Kırcaali 

kentinin Ahatlı köyün-
de 23 Ocak 1967'de 
dünyaya gelen Naim 
Süleymanoğlu, haltere 
başlamasıyla ilgili bir ifa-
desinde "9 yaşındayken 
halter antrenörüm Hilmi 
(Pekünlü) Hoca beni 
keşfetti, böylece haltere 
başladım. O zamanlar 
Bulgaristan'dan dünya 
ve olimpiyat şampiyonu 
sporcular çıkıyordu, ben 
de şampiyon olmak iste-
dim." demişti.
Tar ihin unutmadığı 

Naim Süleymanoğ -
lu, 14 yaşındayken 
Bulgaristan'da gençler 
ve yıldızlar şampiyonu 
olurken, 15 yaşındayken 
1982'de Brezilya'da dü-
zenlenen Gençler Dün-
ya Şampiyonası'nda ilk 
dünya şampiyonluğunu 
elde etti ve "En genç 
dünya rekortmeni" un-
vanına ulaştı.
1 9 8 3 ' t e  B ü y ü k -

l e r  D ü nya  H a l t e r 
Şampiyonası'nda birinci 
olan Naim Süleymanoğ-
lu, 1983-1986 yılları ara-
sında gençlerde 13, bü-
yüklerde 50 rekor kırdı, 
1984, 1985 ve 1986'da 
dünyada yılın haltercisi 

seçildi. ABD'de 1983'te 
gerçekleştirilen "Rekort-
menlerin Turnuvası"na 
katılan Naim Süleyma-
noğlu, burada dünya re-

korunu kırmasıyla ken-
disine ABD tarafından 
"Cep Herkülü" lakabı 
layık görüldü.
19 8 4  Lo s  A nge -

les Ol impiyat ları'na 
Bulgaristan'ın da Sov-
yetler Birliği ile boykot 
etmesi nedeniyle katıla-
madı. Bu dönemde Bul-
garistan Hükumetinin 
"Soya dönüş operasyo-
nu" kapsamında Türk 
isimlerini yasaklaması 
nedeniyle adı Naum 
Şalamanov olarak de-
ğiştirildi.
Öte yandan Naim Sü-

leymanoğlu, 1984 yılın-
da silkme kategorisinde 
vücut ağırlığının 3 katını 
kaldıran ikinci halterci 
olarak tarihe geçti.
- Türkiye'ye gelişi
Türkiye'ye gelişini, 

kendi ifadesiyle "Tür-
kiye kaçışını", 1980'li 

yıllarda Bulgaristan'da 
yaşayan Türklere yapı-
lan zulümlerin dünyaya 
duyurulması ve bitiril-
mesine yönelik bir giri-

şim şeklinde açıklayan 
Naim Süleymanoğlu, o 
yıllarda Bulgaristan'da 
Türklerin asimilasyona 
maruz kaldığını dünyaya 

duyurmuştu.
" C e p  H e r k ü l ü " , 

Türkiye'ye geliş süreciy-
le ilgili, "Türklere karşı 
yapılan zulümleri kabul-
lenmem mümkün değil-
di. Türkleri yok sayanlar 
için ter dökmek istemi-
yordum. Türkiye'ye iltica 
edecektim. 1985-1986 
şubat ayı sonuna kadar 
bütün Türklerin isimleri 
değiştirildi. Artık adım; 
Naum Şalamanov'du. 
1986'da Avustralya'nın 
Melbourne kentinde dü-
zenlenen Dünya Halter 
Şampiyonası'nda birin-
ci oldum. Şampiyona-
nın sonunda 10 Aralık 
1986'da verilen akşam 
yemeğinde beni Türk 

Konsolosluğuna götü-
recek kişilerle tanıştım." 
açıklamasında bulun-
muştu.
1986'da Avustralya'da 

Türk Büyükelçiliğine 
sığınarak iltica eden 
Naim Süleymanoğlu, 
başarılı bir operasyonla 
Avustralya'dan uçakla 

Londra'ya geçti. Ardın-
dan dönemin başbakanı 
Turgut Özal'ın gönderdi-
ği özel uçakla Türkiye'ye 
getirilen Naim Süleyma-
noğlu, Ankara'da coşku-
lu bir karşılama ve basın 
toplantısıyla ilk kez Türk 
halkının karşısına çıktı.
"Cep Herkülü"nün 1988 

Seul Olimpiyatları'na 
Türkiye adına katıla-
bilmesi için Türk hükü-
metince Bulgaristan'a 1 
milyon dolar ödenerek 
gerekli işlemler yapıldı. 
O tarihten itibaren Naim 
Süleymanoğlu, şampi-
yonalarda Türkiye adına 
mücadele etti. Merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ın ödemeyle ilgi-
li, "Naim bize onu kat 
ve kat ödedi. Dünyada 
Türklerin reklamını yap-
tı." dediği, böylece en-
gellerin aşıldığı kayıtlara 
geçti.
Naim Süleymanoğlu-

nun Türkiye'ye kaçması 
ile Bulgaristan'da yaşa-
yan Türklere zulmedildi-
ği, sünnetin yasaklandı-
ğı, sünnet yaptıranlara 
hapis cezası verildiği, 
mezar taşlarındaki isim-
ler nedeniyle mezarların 
dahi yıkıldığı dünya ka-
muoyuna duyuruldu.
- 1988 Seul, 1992 Bar-

selona ve 1996 Atlanta 
Olimpiyatları'nda şam-
piyon oldu
D ünyan ın  e f s ane 

sporcuları arasına yer-
leşen Naim Süleyma-
noğlu, Güney Kore'de 
düzenlenen 1988 Seul 

Olimpiyatları'nda erkek-
ler 60 kiloda mücadele 
ederken, 9 dünya, 5 
olimpiyat rekoru kırarak 
şampiyon oldu. Ağırlı-
ğının 3 katından 10 kilo 
fazlasını (190 kilo) kal-
dırarak "Dünyanın en iyi 
haltercisi" ödülünü ka-
zanan "Cep Herkülü", 
bunu dünyada başaran 
tek sporcu olarak tarihe 
geçti.
Naim ayrıca, silkmenin 

yanı sıra koparmada da 
152,5 kilo kaldırarak top-
lamda 342,5 kiloya ula-
şıp, dünya ve olimpiyat 
rekorları kırdı.
Bu tarihte olimpiyat-

larda güreş dışında 
Türkiye'ye ilk altın ma-
dalyayı getiren sporcu 
olarak tarihte yerini aldı.
Naim Süleymanoğlu, 

1992'de de Uluslararası 
Halter Basın Komisyonu 
tarafından dünyanın en 
iyi sporcusu ilan edildi.
Mill i halterci, 1988 

Seul, 1992 Barselo-
na ve 1996 Atlanta 
Olimpiyatları'nda birinci 
olarak, üst üste 3 olim-
piyat altın madalyasıyla 
podyuma çıktı. Naim 
Süleymanoğlu, kariye-
rinde ayrıca 7'şer kez 
dünya ve Avrupa şam-
piyonluğuna ulaşırken, 
46 dünya rekoruna imza 
attı.
1996'da haltere ara 

veren Naim Süleyma-
noğlu, sonrasında ka-
tıldığı 2000 Sydney 
Olimpiyatları'nda başa-
rılı olamadı ve aktif spor 
hayatına veda etti. Ef-
sane sporcu, Sydney'e 
kadar 24 yıl boyunca 
halterde bir numara ola-
rak adından söz ettirdi.
- Time dergisine ka-

pak olan ilk Türk spor-
cu
1988 Seul Olimpi -

yatlarında 9 dünya, 5 
olimpiyat rekoru kıran 
ve "Dünyanın en iyi hal-
tercisi" seçilen Naim 
Süleymanoğlu, 3 Ekim 
1988'de "Everybody 
Wins" başlığıyla Time 
dergisine kapak oldu.
O yıl Avrupa Halter 

Şampiyonası'nın ardın-
dan dönemin ABD Baş-
kanı Ronald Reagan ta-
rafından Beyaz Saray'a 
davet edilen Naim Sü-
leymanoğlu, teklif edilen 
ABD vatandaşlığını ise 

reddetmişti.
Naim Süleymanoğlu, 

2000 yılında Uluslara-
rası Halter Federasyo-
nunda (IWF) dünyanın 
en genç asbaşkanı oldu. 
2012 Londra Olimpiyat 
Oyunları kapsamında 
adı, Londra metrosun-
daki bir istasyona veril-
di. 2018 yılında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Çankaya'da 
bir caddeye de "Naim 
Süleymanoğlu" adı ve-
rildi.
- Hayatını anlatan 

film: "Cep Herkülü: 
Naim Süleymanoğlu"
Türk spor tar ihine 

damga vuran Naim 
S ü l ey m a n o ğ l u ' n u n 
hayatını anlatan, yö-
ne t men l i ğ i n i  Öze r 
Feyzioğlu'nun yaptı-
ğı, senaryosunu Ba-
rış Pirhasan'ın Naim 
S ü l ey m a n o ğ l u ’n u n 
ka rdeş i  Muhar rem 
Süleymanoğlu'nun anı-
larını içeren 'Kardeşim 
Cep Herkülü' kitabın-
dan yola çıkarak yazdı-
ğı "Cep Herkülü: Naim 
Süleymanoğlu" adlı film, 
22 Kasım 2019'da seyir-
ciyle buluştu.
F i l m d e  N a i m 

Sü leymano ğ lu 'nun, 
1970'li yıllarda 10 ya-
şındayken halterle ta-
nışmasından başlaya-
rak 1988 yılındaki Seul 
Olimpiyatlarına kadar 
geçen yılları anlatılıyor.
Efsane milli halterci, 

18 Kasım 2017'de te-
davi gördüğü hastane-
de karaciğer yetmezliği 
nedeniyle 50 yaşında 
hayata veda etti. 28 Ey-
lül 2017'de hastaneye 
kaldırılan Naim Süley-
manoğlu ile yakından il-
gilenen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
9 Ekim 2017'de hasta-
nede efsane sporcuyu 
ziyaret etmişti.
19 Kasım 2017'de İs-

tanbul Fatih Camisi'nde 
kılınan cenaze nama-
zına siyaset, iş ve spor 
camiasından çok sayı-
da kişinin yanı sıra aktif 
spor yaptığı dönemde 
en büyük rakibi olan 
Yunan Valerios Leonidis 
de katıldı.
Naim Süleymanoğlu, 

5 yıl önce Edirnekapı 
Mezarlığı'nda ebediyete 
uğurlandı.AA
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nuştu.
Erbaş, İslam medeniye-

tinde çağını iyi tanıyan, 
bugünü imar ve gelece-
ği inşa edecek nesillere 
ve bu nesli yetiştirecek, 
ufuk, müfredat ve mües-
seselere ihtiyaç olduğunu 
belirtti.

- "İnsan kendini bilmez-
se Rabb'ini de bilmez"

İslam'da bilginin nihai 
amacının insanın ken-
dini ve Rabb'ini bilmesi 
olduğunu aktaran Erbaş, 
"Bilginin ahlakla irtibatı 
yok sayılamayacağı gibi 
sorumlulukla ilişkisi de 
görmezden gelinemez. 
Ahlaksız bilgi zararlıdır. 
O yüzden Peygamber 
Efendimizin en çok yaptı-
ğı dualardan biri, 'Allah'ım 
senden faydalı ilim isteriz. 
Faydasız ilimden sana 
sığınırım ya Rabbi' diye 
dua etmiştir." ifadelerini 
kullandı.

Erbaş, İslami ilimde hep 

tartışma ortamı oluştuğu-
nu, eleştirel düşünceden 
kaçan birey ve toplumla-
rın kendilerini tekrar etme 
sürecine girerek bir kısır 
döngüye hapsolduklarını 
belirterek, şunları kaydet-
ti:

"İslam, insanın dünya 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Medresetü'n 
Nüvvab'ın 100. Yıl Sempozyumu'nda konuştu

ve ahiret huzurunu temin 
eden ilahi bir nizam. Bü-
tün insanlar için can, mal, 
akıl, nesil ve din özgürlü-
ğünü temin eden barış ve 
merhamet dinidir. Allah'ın 
son ve evrensel mesajı 
Kur'an-ı Kerim, dünyada 
huzur ve barışın en büyük 

teminatı olarak adaleti, 
temel hak ve hürriyetlerin 
dokunulmazlığını, çev-
re ve toplumla ilişkilerde 
şefkat ve merhameti em-
retmektedir."

Erbaş, Nüvvab medre-
seleri geleneğinin, Sofya 
İslam Enstitüsünün varlı-

ğının, imam hatip lisele-
rinin ve din eğitimi veren 
müesseselerinin herkes 
için hayati bir öneme sa-
hip olduğunu ifade ede-
rek, "İslam düşüncesinin 
temel ilkeleri ve dinamik-
leri ışığında çağın ihtiyaç-
larına göre bilginin yeni-
den üretilmesi, varlık ta-
savvurundan sanata, ev-
ren tasavvurundan ahlaka 
kadar her alanda İslam'ın 
perspektifini en açık ve 
güçlü şekilde, evrensel 
düzeyde ortaya koyacak 
çalışmalar yapılması ba-

kımından vazgeçilemez 
bir değere sahiptir. Dola-
yısıyla bu müesseseleri 
her açıdan en güçlü ve 
donanımlı hale getirme-
nin gayreti içerisinde ol-
malıyız." dedi.
Konuşmaların ardından 

Diyanet İşleri Başkanı 
Erbaş, Şumnu Tiyatro 
Salonu'nun fuaye ala-
nında sergilenen "100. 
Yıl Nüvvab" adlı belgesel 
sergisini gezerek, sergi 
hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. AA

1. sayfadan devam

sonrası ilk halk oyun-
ları ekibinin Kırcaali'de 
kurulduğunu belirterek 
yıllardır Türk kültürünü 
yaşatıyor olmanın guru-
runu taşıdığını ifade etti.
Ahmet sözlerini şöyle 

sürdürdü:
"Tüm bölgemizde, 

uluslararası festival-
lerde konserler sun-
duk ve çok sayıda 
ödül aldık. Mutluyuz 
ki Bulgaristan'da Türk 
kültürünü geliştiriyor ve 
yaşatıyoruz. Geçen 30 
yılda özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti'nden çok 
büyük destek aldık. Tüm 
sahne kostüm ve kıya-
fetlerimiz Türkiye'nin 
çeşitli kurum ve kuru-
luşlarından geldi."
Müzekki Ahmet, halk 

oyunları ekibine ver-
dikleri destekten do-
layı Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Aziz 
ve Türkiye’nin Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü'ye birer onur 
plaketi verdi.
Belediye Başkanı Aziz 

de Türk kültürünü yaşat-
ma ve koruma misyo-
nundan dolayı Kırcaali 

Belediyesi adına Türk 
halk oyunları ekibine 
"Altın Arma Ödülü" tak-
dim etti.
 "Bu artık amatör bir 

ekip değil bir kurum-
dur"
Aziz, konserden son-

ra yaptığı konuşmada, 

sahnede ve salonda 4-5 
kuşak genç ve yetişkin 
sanatçı gördüğünü be-
lirterek "Bu artık amatör 
bir ekip değil bir kurum-
dur." ifadesini kullandı.
Filibe Üniversitesinde 

görevli Türkolog Harun 
Bekir, "Bu tür etkinlikle-
rin Bulgaristan'daki Türk 
kültürünün geliştirilmesi 
konusunda çok önemli 
olduğunu belirtmek isti-
yorum. Türk kültürünü, 
Bulgaristan'daki Türk-

lerin gelenek ve göre-
neklerini yaşatmak, ne-
silden nesle aktırılması, 
bu tür derneklerin asli 
görevidir." dedi.
Kızı ekipte şarkı söyle-

yen Nesrin Çekiç, "Taşı-
dığı misyon için, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği her 

türlü yardım ve desteği 
hak ediyor. Bu dernek 
sayesinde kızım Türk 
folklorunu daha iyi bili-
yor." diye konuştu.
Ekipte 10 yıldır yer al-

dığını anlatan Nesrin 
Salif de kendisinden 
sonra artık oğlu ve kı-
zının ekibin genç şarkı-
cı ve dansçıları olarak 
sanatçıların arasına 
katıldıklarını anlatarak 
"Ömer Lütfi Kültür Der-
neği sayesinde Türk 

Kırcaali Türk Folklor Ekibinden 
Coşkulu Yıldönümü Konseri

1. sayfadan devam kültürümüzü, gelenek-
lerimiz koruyoruz. Ben 
yıllarca bu derneğe 
iştirak ettim. Türk halk 
müzikleri ve Rumeli şar-
kıları söyledim. Bu der-
nek bana çok şey verdi. 
Umarım, çocuklarım da 
benim izimde giderler." 
dedi.
Kırcaali'de yaşayan 

Emin Ali, çocuklarının 
halk oyunları ekibinin 
bir parçası olmaların-
dan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek 
"Bulgaristan'da yaşayan 
Türklere ve çocukları-
na, böyle derneklerde 
yer almalarını tavsiye 
ederim. Çünkü bu tarz 
uğraşlar Türk kültürü 
için çok önemli." diye 
konuştu.
Kırcaali Türk halk 

oyunları ekibi, 1 Ekim 
1992'de kuruldu.
Bulgaristan'da çeşit-

li etkinliklere katılarak 
Türklerin ve Müslüman-
ların yoğun olarak ya-
şadığı bölgelerde gös-
teriler yapan ekip, yerel 
ve uluslararası birçok 
festivalde ödül aldı.
Ekipte Kırcaali ve böl-

gesinden 10 okulun öğ-
rencileri yer alıyor.

Dyadovtsi'yi Şeytan Köprüsü'ne 
bağlayan eko-patika Ardino 
ilçesinin yeni cazibe merkezi
Dyadovtsi (Dedeler) köyünü Arda Nehri üze-

rindeki Şeytan Köprüsü'ne bağlayan eko-patika, 
Ardino (Eğridere) ilçesinin yeni cazibe merke-
zi oldu. Bu yol, Ege Denizi’nden Yukarı Trakya 
Ovası’na uzanan eski bir kervan yolunun bir par-
çasıdır. Birçok yerde, Arda Nehri Boğazı, Latinka 
(Sinanlar) köyü, Karaburun Tepesi ve Ahryansko 
(Ercek) köyünün inanılmaz panoramik manza-
rasının görüldüğü Şeytan Köprüsü'nün kuzey 
kesiminde, “Çimen Kaya" ve "Kartal Kaya” diye 
adlandırılan yüksek kayalıkların bulunduğu Ar-
navut kaldırımları, güçlendirilmiş taş duvarları 
korunmuştur.

Asfaltlı ilçe yolunun Şeytan Köprüsü yol ayrı-
mından başlayan eko-patika, belediye tarafından 
Dyadovtsi köyünde yeni inşa edilen kameriyeden 
geçer ve köyün üst başındaki sırttan önce sağa 
döner. Eko-patika, turistik levhalar ve yaklaşık 5 
km uzunluğunda gerekli işaretlerle işaretlendi. 

Yol boyunca yerel halk tarafından inşa edilen an-
tik kuyular, yıllar önce insanların ekilebilir arazi-
lerinin olduğu köydeki “Bağlık” adını taşıyan yer-
deki taş duvarlar bir cazibe merkezi haline geldi.

Eko-patika boyunca Bulgaristan'ın Kırmızı 
Kitabı’nda yer alan 25 tür korunan bitkiden ba-
zılarını da görebilirsiniz: Nadir rastlanan Rodop 
dağlarında yetişen diriliş çiçeği olarak da bilinen 
Haberlea Rhodopensis çiçeği, yabani şimşir ağa-
cı vb. Çok yüksek eğimli bölümler olduğu için 
eko-patikada bir tur rehberi eşliğinde hareket et-
meniz ve güvenli hareket önlemleri konusunda 
dikkatli olmanız önerilir.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
“Turizm bizim için en önemli bir önceliktir. Ba-
şevo (Hallar) köyü yakınlarındaki Asar Kalesi ile 
Doyrantsi (Doyranlar) köyü yakınlarındaki kale 
de dahil olmak üzere turizm altyapısının inşaatı 
gelecekte devam edecektir” diye kaydetti.
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Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi, doğal kaynak 
haritası hazırlanmasına yardımcı olacak

Ekonomi ve Sana -
yi Bakanı Nikola Sto-
yanov ile Sofya Sveti 
İvan Rilski Madencilik 
ve Jeoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Müh. 
İvaylo Koprev arasında 
gerçekleştirilen görüş-
mede yükseköğretim 
okulunun Ekonomi ve 
Sanayi Bakanlığı'nın 
Bulgaristan'ın yeniden 
sanayileşmesi için bir ya-
tırım haritası hazırlama 
girişiminde yer alacağı 
netleşti.
İkili, Bulgaristan'ın sa-

hip olduğu yeraltı zengin-
likleri konusunu ele aldı 
ve üniversite tarafından 
bu aşamada bu alanda-
ki araştırmaların önemli 
ölçüde geride kaldığını 
belir tildi. Görüşmede 
en son araştırmaların 
1990'lara ait olduğu, 
günümüzde ise yeni ve 
daha detaylı bilgiler ve-
recek çok daha gelişmiş 

teknolojilerin var olduğu-
na dikkat çekildi.
Bakan, Bulgaristan'ın 

yeniden sanayileşmesi 
için ülkede elde edilen 
doğal hammaddelere 
dayalı yatırım haritası 
üzerindeki çalışmalar-

da kaydedilen ilerleme-
ye ilişkin bilgiler verdi. 
Amaç, yatırım haritası-
nın yurt dışındaki ticaret 
ataşelerimiz tarafından 
sanayi firmalarına sunul-
masıdır. Yeni yatırımların 
çekilmesiyle ülkemizde 

daha fazla hammadde 
işlenmesi sağlanacak 
ve böylece ekonomimi-
ze daha yüksek katma 
değer sağlanacaktır. Bu 
bağlamda Prof. Dr. Müh. 
Koprev, tüm ülke toprak-
larında temel oluşturacak 

ulusal bir araştırma ya-
pılmasının gerekli oldu-
ğu yorumunu yaptı. Yeni 
teknolojiler kullanılarak 
yapılacak bu araştırma, 
ülkemizdeki yer altı zen-
ginliklerinin daha detaylı 
bir tablosunu göstere-
cek. Sonuçları, bir son-
raki, daha derinlemesine 
araştırmalar için temel 
oluşturacak ve daha bü-
yük yatırımcıları çekmek 
için çok daha fazla fırsat 
sunacaktır.
Stoyanov, “Bilim çevre-

lerinin verilerimizin gün-
cellenmesine yönelik tüm 
çabalarını kurum olarak 
destekleyeceğiz. Bunun 
ulusal öneme sahip bir 
girişim olduğuna inanı-
yorum” dedi. Bakanın 
ifadesine göre, Maden 
ve Jeoloji Mühendisleri 

Odası ile birlikte yapı-
lan çalışmalar da ileri bir 
aşamadadır. Stoyanov, 
“Sürdürülebilir sonuçla-
ra ancak ortak çabalarla 
ulaşabiliriz. Bulgaristan 
çok zaman kaybetti, ama 
şu anda ülkemizdeki bazı 
endüstrileri canlandırma 
şansımız var” diye vur-
guladı.
Bakan, ayrıca büyük 

yeraltı zenginlik yatakla-
rının yakınındaki sanayi 
bölgelerinin ve bunlara 
yatırım yapmak için ye-
terince cazip koşulların 
geliştirilmesinin, strate-
jik şirketlerin çekilmesi 
ve ülkedeki üretim süre-
cinin yeniden başlaması 
için bir başka teşvik oldu-
ğunu hatırlattı.
            Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev, Karadeniz: 
Daha Yakın Doğu Konferansı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Ekonomi ve Ulus-
lararası İlişkiler Enstitüsü 
ve Friedrich Ebert Vakfı 
tarafından düzenlenen 
Karadeniz: Daha Yakın 
Doğu Konferansı’nda yap-
tığı konuşmada, “Bulga-
ristan, giderek daha riskli 
bir bölgeden kalkınma, 
ekonomik ve enerji bağ-
lantılı bir bölgeye dönüş-
mesi gereken Karadeniz 
bölgesinde barışı yeniden 
tesis etmeyi ve güçlendir-
meyi taahhüt etti” diye 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Ukray-
na'daki savaşın ekonomik 
kalkınmayı yavaşlattığını 
ve bölge ülkeleri güvenlik 
sorunlarını çözmezlerse 
kötü bir gelecekleri oldu-
ğunu vurguladı. Bu ne-
denle öncelikli görevin, 
Rusya ile Ukrayna ara-
sındaki askeri çatışmanın 
durdurulması ve ülkemizin 
ısrarla üzerinde durması 
gereken diplomasi yoluyla 
çatışmaya çözüm bulun-
ması olduğunu söyledi.

Radev, “Bu savaşın her 
günü bölgenin geleceğini 
yok ediyor” diye belirtti 
ve Karadeniz bölgesin-
de dondurulan bir dizi 
çatışmanın da ülkemizin 
kalkınmasını etkilediğini 
sözlerine ekledi. Cum-
hurbaşkanı, Bulgaristan'ın 
AB'nin bu zorluklarla başa 
çıkma ve sürdürülebilir 

çözümlere ulaşma politi-
kasının bir parçası oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

C u m h u r b a ş k a n ı , 
Bulgaristan’ın önünde bir 
zorluk olarak Rusya'dan 

petrol ithalatına getirilen 
yasağın 2024'ün sonuna 
kadar ertelenmesi kararı-
nın geçerlilik süresinin ya-
kın gelecekte sona erece-
ğini vurguladı. Ham petrol 
kıtlığının Burgaz'daki rafi-
nerinin kapanmasına ne-
den olacağını, ülkemizde 
ve bölgemizde akaryakıt 
f iyatlarını ciddi şekil-
de etkileyeceğini ifade 
eden Radev, bu neden-
le, Rusya'nın Ukrayna'ya 
karşı devam eden savaşı, 

yakın zamanda Burgaz-
Dedeağaç petrol boru 
hattı projesinin uygulan-
masını gerektiriyor. An-
cak bu proje Dedeağaç-
Burgaz olarak ters yönde 

uygulanmalıdır. Bununla 
ülkemiz hızlı ve güvenilir 
enerji kaynakları temini ve 
bölgede bağlantı imkanını 
koruyabilecek.

Cumhurbaşkanı, “Böl-
gede enerji, ekonomi, 
ulaşım bağlantıları ve 
ekonomik kalkınmayı iyi-
leştirme potansiyeli arayı-
şında son yıllarda ortaya 
çıkan dinamikler, Ukray-
na'daki savaş nedeniyle 
kesintiye uğradı” diye be-
lirtti. Radev, bu çatışma-

nın Bulgaristan ve bölge 
ekonomisi üzerindeki yı-
kıcı etkisinin boyutunun 
henüz ölçülmediğini hatır-
lattı. Bunun aynı zamanda 
sanayisizleşmeye, serma-

ye ihracına ve Avrupa'da 
bağlanabilirliğin ve eko-
nomik iş birliğinin zayıfla-
masına yol açmamak için 
AB'nin enerji kriziyle başa 
çıkma yaklaşımlarından 
bazılarının yeniden düşü-
nülmesini gerektirdiğinin 
altını çizdi.

Foruma diplomatlar, 
uluslararası analistler, 
ekonomistler, bilim dün-
yasının temsilcileri ve öğ-
renciler katıldı.

                Kırcaali Haber

Emeklilere Yılbaşı 
İkramiyesi Verilecek

Maliye Bakanı Rositsa Velkova, geçici kabine 
toplantısının ardından Başbakanlıkta basın men-
suplarına yaptığı açıklamada, “Geçici hükümet 
bu yıl da Noel Yortusu ve Yılbaşı kutlamaları do-
layısıyla Bulgaristan’daki tüm emeklilere 70 leva 
tutarında ikramiye verilmesi için 142 milyon levalık 
gerekli finansmanı sağladı” diye bildirdi.

Bakan, “Ülkemizde enflasyon ilk kez tersine dö-
nüyor ve bu yılın eylül ayında  %18,7'den 1,1 puan 
azalarak ekim ayında %17,6'ya geriledi. Beklenen 
yavaşlama, Maliye Bakanlığı'nın makroekonomik 

tahminleriyle uyumludur. Bunun nedeni, geçici hü-
kümetin kasıtlı olarak üzerinde çalıştığı gaz, pet-
rol vb. enerji taşıyıcılarının fiyatlarındaki düşüştür” 
diye kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Lazar Lazarov, “Nüfusun gelirlerini 
artırmaya yönelik tutarlı politikasının bir parçası 
olarak, geçici hükümet bugün, aralık ayında her 
emekliye bir defaya mahsus ikramiye ödenmesine 
izin veren devlet sosyal güvenlik sistemi bütçesine 
ek bir kaynak sağlanmasına ilişkin sıra dışı tedbiri 
kabul etti. Aralık ayı emekli maaşı ile birlikte öde-
necek ikramiye, 2 034 000 emeklinin gelirlerini 
doğrudan etkileyecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ile birlikte 
sendikalar asgari ücretin 2023'teki gelişimine iliş-
kin görüşmelerin başlatılacağını sözlerine ekledi. 
Lazarov, görüşmenin hafta sonunda gerçekleş-
mesi beklendiğini söyledi.
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AB’nin ikinci denetimi de Bulgaristan ve 
Romanya'nın Schengen’e hazır olduğunu gösterdi

Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi tarafından 
yayımlanan Avrupa 
Komisyonu’nun de -
ğerlendirme raporun-
da AB tarafından ilave 
olarak yapılan denetim 
çalışmasının da Bulga-
ristan ve Romanya'nın 
Schengen mevzuatının 
tam olarak uygulanması 
için gerekli şartları ye-
rine getirmeye devam 
ettiğini doğruladığı be-
lirtildi.
Geçen hafta, ekim 

ayındaki ilk denetimde 
tatmin edici bir şekilde 
yanıtlanmayan ek so-
ruları açıklığa kavuş-
turmak için Bulgaristan 
ve Romanya'da bir ay 
içinde ikinci bir dene-
tim yapıldığı ortaya çık-
tı. İçişlerinden Sorumlu 
AB Komiseri Ylva Jo-
hansson özellikle vize 
konusuna ve kişisel 
verilerin korunmasına 
işaret etti.
BTA’nın bi ldirdiğ i -

ne göre, AB ülke -

ler inden ve Avrupa 
Komisyonu'ndan uz-
manlar tarafından ya-
pılan ikinci inceleme sı-
rasında Bulgaristan ve 
Romanya'daki tesisler 
ile her iki ülkenin İstan-
bul'daki konsoloslukları 
ziyaret edildi.
Rapora göre, bu ikinci 

denetim de bir önce-

kinin sonuçlarını doğ-
ruladı: Bulgaristan ve 
Romanya Schengen 
bölgesinde seyahat 
kurallarının tam olarak 
uygulanması için gerek-
li koşulları yerine getir-
meye devam ediyor.
Ekim ayında Sof-

ya ve Bükreş, Avrupa 
Komisyonu'nun ayrıntılı 

bir şekilde analiz ettik-
ten sonra 2011'de teknik 
kriterleri karşıladıklarını 
açıklamış olmasına rağ-
men AB temsilcilerini 
üyelik şartlarının yerine 
getirilip getirilmediğini 
yerinde görmeye davet 
etti.
Avrupa Komisyonu 

Başkan Yardımcısı Mar-

garitis Schinas'ın Avru-
pa Parlamentosu'nda 
söylediği gibi geçen ay 
yapılan denetim ülkeler 
açısından başarılıydı.
8 Aralık'ta AB içiş-

leri bakanları büyük 
olasılıkla Schengen'in 
önğmğzdeki yılbaşın-
dan itibaren genişle-
tilmesini onaylayacak. 

Schengen Bölgesi’ne 
katılmaya aday ülkeler 
Bulgaristan, Romanya 
ve Hırvatistan’dır. Olum-
lu bir karar için oybirliği 
gereklidir. Son haftalar-
da Hollanda, İsveç ve 
Avusturya öneriyi des-
teklemeyebilecekleri 
konusunda uyardılar.
           Kırcaali Haber

Başmüftü Dr. Haci, Malevo köyünde 
kurban merasimine konuk oldu

Başmüftü Dr. Mus-
tafa Haci, Haskovo 
Bölge Müftüsü Erhan 
Receb'in davetlisi ola-
rak Malevo (Tekkeköy) 
köyünde yapılan kurban 
merasimine konuk oldu.
Müminleri selamlayan 

Bulgaristan Müslüman-
larının ruhani lideri, di-
nin insan hayatındaki 
gerekliliği ve kişisel ge-
lişim üzerine bir vaaz 
verdi.
Dr. Mustafa Haci, 

maddi ile manevi ara-
sında bir paralellik ku-
ran Başmüftü, "Her 
şeye sahip olabiliriz,  
ama içsel inançtan 
yoksun olabiliriz. Bu 
yüzden dine geri dön-
meliyiz" dedi.
Günümüz toplumunun 

sorunlarını Hz. Muham-
med SAV’in zuhur dö-
neminde yaşanan so-
runlarla karşılaştıran Dr. 
Haci, “Hz. Muhammed 
SAV, nur ve kurtuluş 
olarak gönderilmiştir. 
Allah onu göndermekle 
insanlara onurlu yaşa-
mayı öğretmek istemiş-

tir. O zamanlarda ise 
adaletsizlik, baskı ve 
aldatma, günümüzdeki-
lerle aynısıymış - güçlü 
zayıfı sömürüyormuş, 
zengin ise fakiri soyu-
yormuş” diye anımsattı 
ve özgürlük ve haysiyet 
istiyorsak tek yolun ye-
niden Resulullah'ın yo-
lunu izlemeye başlamak 
olduğunu vurguladı.
Başmüftü, müminle-

ri dünyanın neresin-
de olurlarsa olsunlar 

İslam'ın hükümlerine 
uymaya çağırdı.
Dr. Haci, “Her biriniz 

kendinizle baş başa 
kalmaya çalışın ve ken-
dinizi, ailenizi ve toplu-
mu ilgilendiren soruları 
yanıtlamaya çalışın! 
Yaptığınız şeyler yeter-
li mi, değil mi? Allah-u 
Teala yaşam tarzınız-
dan razı olur mu? Ya-
şam biçiminiz ona hoş-
nut eder mi?
Bu soruların cevabı 

üzerinde düşünebilir-
sek, Allah ile olan ilişki-
miz hakkında bir cevap 
bulabilirsek, bu mutlu-
luğumuz garanti altına 
alınmış ve daha iyi bir 
geleceğe sahip olaca-
ğız demektir” diye ko-
nuştu.
Vaazın ardından 600 

kişinin aynı sofrada bu-
luştuğu kurban eti ile 
yapılan yemek ikram 
edildi, sağlık ve esenlik 
için dua okundu.

Bakan Dimitrov, THY Sofya 
Müdürü İnançer ile iş birliğinin 

genişletilmesini görüştü
Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 

Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov, Türk Hava Yolları 
(THY) Şirketinin Sofya Müdürü Muhammed Emre-
can İnançer ile havalimanı ücret tarifelerinde de-
ğişiklikler yapılmasıyla ilgili ortaya çıkan sorunlara 
çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla bir 
çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıya Turizm Ba-
kan Yardımcısı İrena Georgieva, Ulaştırma Bakan 
Yardımcısı Nikolay Naydenov, Turizmde Gelecek Tur 
Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Birliği temsilcileri 
ve Turizm Bakanlığından bir ekip katıldı.

Toplantı, tur operatörlerinin THY ile havalimanı üc-
ret tarifelerinde değişiklik süreciyle ilgili çalışmaların-
da ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması 
amacıyla Turizm Bakanlığı'ndan yardım isteyen Tu-
rizmde Gelecek Birliği’nin talebi üzerine düzenlendi. 
Turizmin Geleceği Birliği’nden Pavlina İlieva, karşı-
laştıkları sorunun fiyatta olmayıp, fiyatların kısa sü-
rede değişmesinde olduğunu vurguladı. Değişikliğin 
nihai fiyat hesaplamasına da yansıdığını belirterek, 
sorunun ortaklaşa çözülmesini umduğunu ifade etti.

Karşılıklı anlayış ruhu içinde gerçekleşen görüş-

mede sorunun tur operatörleri ve son kullanıcılar 
lehine hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ko-
nusunda mutabakata varıldı.

Muhammed Emrecan İnançer, Bulgaristan'ın THY 
için en önemli beşinci pazar olduğuna ve hedefleri-
nin yolcu akışını ve uçuş sıklığını artırmak olduğuna 
dikkat çekti. THY Sofya Müdürü, şimdiye kadarki 
mükemmel iş birliği için bakanlığa teşekkür etti. Gö-
rüşmede THY’nin Bulgaristan ile iş birliğini genişlet-
me ve yeni pazarlar geliştirme planları hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

İstanbul'a Turizm Ataşesi atanacağını açıklayan 
Bakan Dimitrov, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden 
önemli sayıda turiste karşılık ülkemizdeki Türk tu-
rist sayısının artmasını umduğunu söyledi. Bakan, 
vize işlemlerini kolaylaştırma konusunda aktif olarak 
çalıştığını ve 2025'te tüm Avrupa Birliği ülkeleri için 
elektronik vize olmasını beklediğini de sözlerine ek-
ledi. E-vizenin Türkiye'ye yönelik de uygulanamaya-
cağına üzüldüğünü dile getiren Dimitrov, “Bu zorluk 
yaratan bir konu ama üzerinde çalışılacak bir konu-
dur” diye vurguladı.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye'nin tahrip olmuş 
camilerin hizmete kavuşturulmasında büyük desteği oldu"

Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, Bulgaristan'ın 1989'da 
demokrasiye geçtiği günden 
bu yana çeşitli şehirlerde 
Türkiye'nin çok büyük faali-
yetlerinin olduğunu belirte-
rek, "Türkiye'nin tahrip olmuş 
camilerin, harap olmuş tarihi 
eserlerin restore edilmesinde, 
insanlığa hizmete kavuşturul-
masında çok büyük desteği 
oldu. Bundan sonra da olmaya 
devam edecek." dedi.
 Erbaş, 25 Kasım'da başla-

yan Bulgaristan ziyareti kap-
samında katıldığı etkinlikleri 
ve temaslarını AA muhabirine 
değerlendirdi.
Ülkenin doğusunda Aytos, 

Varna, Şumnu ve Razgrad'ı 
ziyaret ettiğini söyleyen Erbaş, 
Bulgaristan'ın bölge müftüleri 
ile bir araya gelme fırsatı bul-
duğunu dile getirdi.
Erbaş, "Sayın Başmüftü-

müz Mustafa Aliş Haci ile 
Bulgaristan'da diyanet ve din 
hizmetleri daha nitelikli nasıl 
olabilir, bunun müzakerelerini 
yaptık." dedi.
2007'de başlamış bu sürecin 

devamı olarak Balkan Ülkeleri 

Diyanet İşleri Başkanları ile 9. 
İstişare Toplantısı'nı gerçek-
leştirdiklerini kaydeden Erbaş, 
şunları söyledi:
"Bir sonuç bi ldirgesiyle 

özellikle Balkanlar'da barış 

ve huzurun temini, özelde 
Balkanlar'da ama genelde bü-
tün insanlık açısından barış ve 
huzurun temsil edilmesi nok-
tasında din adamlarıyla dinin 
rolü konusunu merkeze alan 

bir toplantı yaptık. Bütün müf-
tülerimiz burada görüşlerini ifa-
de etti. Önemli maddelerin bu-
lunduğu sonuç bildirgesini de 
bütün kamuoyuyla paylaştık."
"İlim dünyasına büyük kat-

kılar sağlamasını umut edi-
yoruz"
Şumnu şehrinde tarihi Şerif 

Halil Paşa Camisi'nin yanın-
daki Nüvvab medreselerinin 
kuruluşunun 100. yılı münase-
betiyle bir sempozyumun da 
açılışını yaptıklarını anlatan 
Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Nüvvab medreselerinin hem 

Bulgaristan'da hem Türkiye'de, 
Anadolu'da ne kadar önemli ve 
büyük ilim adamları yetiştirdiği-
ni biliyoruz. İnşallah bizim dua-
mız, Nüvvab medreselerinden 
bundan sonra da nice ilim in-
sanlarının yetişmesini ve sayı-
larının artmasını, talebelerinin 
sayısının artmasını ve daha 
da güçlenmesini, ilim dünyası-
na büyük katkılar sağlamasını 

umut ediyoruz."
Türkiye olarak Nüvvab med-

reselerine desteğin bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra 
da Diyanet İşleri Başkanlığı 
olarak verilmesine gayret ede-
ceklerini vurgulayan Erbaş, 
Başmüftü ile Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün 
de çalışmalarda emeğinin geç-
tiğini ve bundan dolayı herkese 
minnettar olduğunu dile getirdi.
"Ülkemizin katkılarını gör-

mek bizim için iftihar vesi-
lesidir"
Erbaş, Türkiye'nin Osmanlı 

döneminden kalan tarihi ve kül-
türel eserlerine verdiği öneme 
işaret ederek, "Biz her zaman 
nerede tarihimizle ilgili bir eser 
var onun yanında yer alıyoruz. 
İşte burada olduğu gibi hem 
TİKA hem Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
hem Türkiye Diyanet Vakfı ve 
sivil toplum kuruluşları olarak 
ülkemizde nerede bir ihtiyaç, 
bir mazlum, bir mağdur varsa 
hep onun yanında olmaya gay-
ret ediyoruz." dedi.
Bulgaristan'ın 1989'da de-

mokrasiye geçtiği günden 
bu yana çeşitli şehirlerde 
Türkiye'nin çok büyük faaliyet-
lerinin olduğunu vurgulayan 
Erbaş, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tahrip olmuş 

camilerin, harap olmuş tarihi 
eserlerin restore edilmesinde, 
insanlığa hizmete kavuşturul-
masında çok büyük desteği 
oldu. Bundan sonra da olma-
ya devam edecek. Sadece 
burada değil bütün şehirlerde, 
Balkan ülkelerinde, Orta Asya 
ülkelerinde hatta Afrika'nın en 
ücra köşelerine kadar ülkemi-
zin katkılarını görmek bizim 
için iftihar vesilesidir. Biz ta-
rihte olduğu gibi bugün de her 
zaman mazlumun, mağdurun 
yanında yer almış bir milletiz. 
Bu özelliğimizi de kıyamete ka-
dar sürdürmeye niyetliyiz." AA

Teklas’ın Bulgaristan’daki 6. Fabrikasının Açılışı Yapıldı
Cumhurbaşkanı Rumen Ra-

dev, ülkemizin önde gelen yatı-
rımcıları arasında yer alan Tek-
las Bulgaria Şirketi’nin Vratsa 
şehrindeki otomobil endüstrisi 
için kauçuk bileşikleri ve plas-
tik parçaları üretimi yapacak 
yeni fabrikasının açılış törenine 
konuk oldu. Cumhurbaşkanı, 
törende yaptığı konuşmada, 
“Yüksek teknolojili ve ihracata 
yönelik katma değeri yüksek 
ürünler üreten işletmeler, ülke-
mizin modernleşmesine önemli 
katkı sağlıyor” diye kaydetti.

Teklas Bulgaria Şirketi’nin bağ-
lı olduğu Türk TEKLAS Holding, 
faaliyetinde modern teknolojile-
re, robotik sistemlere ve eko-
lojik bir yaklaşıma güvenerek 
dünyanın en büyük otomobil tü-
keticileri için kauçuk bileşikleri 
ve plastik parçaları üretimi ya-
pıyor. Teklas’ın Türkiye, Bulga-
ristan, Sırbistan, Çin, Meksika 
ve ABD'de fabrikaları bulunuyor.

Şirketin ülkemizde Vratsa ya-
kınlarında kurduğu altıncı fab-
rikasına yaptığı 20 milyon leva  
tutarında yatırım sayesinde 300 
kişiye iş kapısı açıldı. Bu sayı-
yı önümüzdeki yıllarda artırma 
olasılığı var.  

Radev, büyük ölçekli yatırımı 

Bulgaristan ekonomisi için ileri-
ye doğru atılmış bir adım olarak 
tanımladı. Ülkemizdeki işletme-
lerine 190 milyon levanın üze-
rinde yatırım yapan holdingin,  

Teklas Bulgaria Şirketi’nin yıllık 
cirosunun 500 milyon levayı 
aştığını belirten Cumhurbaşka-
nı, Kırcaali'de inşa ettiği Bilim 
Аraştırma Мerkezi’nin ülkedeki 
en iyi mühendisleri kendine çek-
tiğini ve büyük ölçekli geliştirme 
ve yenilik faaliyetleri yürüttüğü-
nü kaydetti. Radev, “Bulgaris-
tan, sadece yüksek teknolojili 
ürünler üretmekle kalmıyor, aynı 
zamanda bu tür ürünlerin üreti-
minde standartları da belirliyor” 
diye dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök açılışta 
yaptığı konuşmada, Türk yatı-
rımcıların Bulgaristan ekono-
misine katkılarına işaret ederek; 

Teklas’ın yeni açılan tesisinin 
Türkiye-Bulgaristan dostluğu-
nu daha da pekiştirmesini ümit 
ettiğini dile getirdi.

Açılış töreninde Geçici Yenilik 
ve Büyüme Bakanı Alexander 
Pulev, Teklas Holding Genel 
Müdürü Nebi Anıl, Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök ile Vratsa ve Kırcaali 
belediye başkanları Kalin Ka-
menov ve Dr. Müh. Hasan Azis 
de hazır bulundu.

                      Kırcaali Haber


