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Başmüftülük Sorununa Meclis Çıkmazı
İsmail KÖSEÖMER

Başmüftülük sorununa
yasal çözüm yolu Millet
Meclisine takıldı. Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Dinler Kanunundaki Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı
reddedildi. Böyle bir sonuç çıkmasını hayır oylarından ziyade çekimser kalanlar belirledi. 32
milletvekilinin evet oyuna
karşı 30’u hayır derken
76’sı çekimser kaldı.
Genel Kurul görüşmeleri sırasında ilk sözü, tasarıyı sunan iki milletvekilinden biri olan, Tunçer
Kırcaliev aldı. Konuşmasında, temel hedeflerinin
Başmüftülük sorununa
toplumun dikkatini çek-

mek ve devlet kurumlarını harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Bunu
da başardıklarını söyledi. Devamında, oluşan
bazı istisnai durumlarda
yürürlükteki Dinler Kanununun çözüm bulmakta
yetersiz kaldığını ilave
etti. Sorunun giderilmesindeki tek yasal yolun
Kanun değişikliğinden
geçtiğinin altını çizdi.
Değişiklikle, Sofya Şehir Mahkemesine istisnai
durumlarda dini toplulukların en üst karar kurulunu toplama yetkisi veriliyordu. Bu da Bulgaristan
Müslümanları Manevi
Yapısı ve Yönetimi Tüzüğünde öngörülen Milli
Kurultayın toplanmasının gerçekleşememe

İLGİYE DAVET

Haşim Semerci
Biz, Bulgaristan Türkleri, hakları için savaşmayan, çaba göstermeyen bir azınlığız. Bir
kere, istemiyoruz, yada
en azından istemesini
bilmiyoruz. Haklarımızı
isteme konusunda kendimizi akıntıya bıraktık,
bekliyoruz.

Ne bekliyoruz? Kimden
bekliyoruz? Büyüklerimiz
var, liderlerimiz var, onlar
çabalasın, diyoruz. Hazıra bekliyoruz. Peki, yirmi
yıldan beri anlayamadık
mı ki, hazıra beklemekten fayda yok? Kurdun
ensesi neden kalın olduğunu biliyoruz. Kendi
işini kendi yaptığı için.
Yirmi yıldan beri kültür,
Türkçe okuma, ana dili
konularında ne kadar
ilerleme var? Yok denilecek kadar az.
Bizler, istememekten
başka, elimizde olanların
değerini de bilmiyoruz.
Bir şeyler yapılmış, bir
yerlere varılmış, zor da
olsa elde edilmiş olanları yaşatmak için ne ya-

gibi istisnai durumlarda
Kurultayın toplanmasını,
Sofya Şehir Mahkemesince yapılmasını öngö-

rüyordu.
Hâkimler, Bulgarist an Müslümanlarına
ait yerel teşkilatlarının

pıyoruz? “Sevdiğini elde
edemezsen, elinde olanı
sevmen gerekiyor” demiş atalarımız. Şimdiye
kadar çıkarılan Türkçe
gazete ve dergileri yaşatabildik mi? Okulda doğru dürüst Türkçe okunmuyor. Çocuklarımıza
nasıl örnek oluyoruz?
Kendimiz Türkçe gazete
ve dergi alıp okuyor muyuz? Okumuyoruz. Bu
sorunlara karşı ilgisizliğimizi yenme zamanı
gelmedi mi?
Bir şeye, bir kimseye verebileceğimiz en
büyük ceza ilgisizliktir.
En büyük cezayı kendi
dilimize, dinimize, kültürümüze mi vermeliyiz?
Tecrübeler bunu mu öğretti bize? Bunu öğrettiyse, demek ders almamışız o şikayet ettiğimiz

yıllardan.
Sözün değerlisi kısa
olandır.
Kurşun eritmeye çağırmıyorum; dilimizi, dinimizi, kültürümüzü yaşatmak için ilgiye davet
ediyorum.
Bölgemizde, şehrimizde, köyümüzde olup
bitenleri ana dilimizde
okuyalım!
Haberleri, makaleleri,
yorumları, şiirleri, öyküleri ana dilimizde okuyalım, ana dilimizde duygulanalım!
Bütün bunları yapabilmek için işte bir fırsat - artık haftalık olan
Kırcaali Haber gazetesi
her hafta evinize gelebilir. Sadece abone olmak
yeterli.
Evet, ilgiye davet ediyorum!

%50’sinden fazlasının bu
hususta talep etmeleriyle gerçekleşebilecekti.
Her zaman olduğu gibi
Tasarıya ilk tepki aşırı
sağcı Ataka partisi milletvekillerinden geldi ve
ret oyu kullanacaklarını
belirtiler.
Yüksek
Te m y i z
Mahkemesi’nin kararı
sonucu Nedim Gencev’in
Yüksek İslam Şurası
Başkanlığına gelmesiy-

le başlayan Başmüftülük
sorununa çözüm getirmek için 3 Eylül tarihinde HÖH Milletvekilleri
Çetin Kazak ve Tunçer
Kırcaliev İnsan Hakları,
Din, Şikayet ve Dilekçeler Komisyonuna Dinler
Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yasa
Tasarısı sundular. 30
Eylül’de ele alınan Tasarı, Komisyon tarafından
kabul görmedi.
Meclis’deki milletvekillerin çekimser tavrı,
Bulgaristan’daki bir buçuk milyon Müslüman’ın
aylardır çözüm beklediği Başmüftülük sorunu
daha da derinleşti.
Devlet Kurumlarının
kararları sonucu baş
gösteren karmaşanın
ne zaman son bulacağı
belirsizliğini koruyor. Birleştirici Kurultaya gidilmezse tek çözüm, 2009
yılında yapılan Bulgaristan Müslümanları Olağanüstü Kurultayının ilgili
mahkemece tescil edilmesi kalıyor.
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Folklorumuzda Göç

Dr.Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan
devam
Tür k iye D ışında ki Türk Edebiyatları
Antolojisi’nin 8. cildi
Bulgaristan Türkleri
Edebiyatı’na ayrılmıştır. Sözkonusu ciltte
Yazılı edebiyatımızla
yanyana sözlü edebiyatımıza, anonim halk
yaratıcılığı eserlerine de yer ayrılmıştır.
Halk edebiyatını oluşturan türlerden birileri
de türküler ve destanlardır. İşte bu bölümün 68. sayfasında
“Bir Yel Esti Karadan”
başlığındaki türkü geçmişteki göç olaylarına
açıklık getirmektedir.
Türkünün ilk dörtlüğü
şöyledir:
Bir yel esti karadan
Emir
geldi
Varna’dan
Eski muhacir ler
gelsin

Çıkaralım aradan.
Ufuk Gülsoy’un eserinde belir ttiğince,
Tuna boyundaki ilk
göçmenler Varna şehrinden gemilere bindirilerek Anadolu içlerine yerleştirilmişlerdir.
Halk yaratıcısı ile resmi araştırmacı bilim
adamları arasında birbirlerini tamamlama
ve kapsama özelliği
mevcuttur. Bu yoldan
İstanbul’a 848 kişilik
bir kafile gönderilmiştir. Müellif bilerek veya
bilmeyerek sergilediği
bilgilere desteği önce
halk edebiyatı kaynaklarından almış oluyor.
Daha sonraki dönemlerde olduğu gibi ilk
kafilelerin göç etmesinde de nice sıkıntılar
çekildiği mantığına da
gidebiliriz. Halk yaratıcısı göç edenlerin de,
kalanların da ne ağır
anlar yaşadığını büyük
bir içtenlikle yansıtabilmiştir.
“Söylediler bu
sözü
(Yani Varna’dan haber gelince)
Yüreğime dü ştü
sızı
Altı aylık nişanlım
var
Ayıracaklar bizi.”
Devamında da komşuları özler kahraman,

çocuklar gemi veya
tiren görünce birbirlerine sarmaşarak ağlamaya başlarlar. Sözün
kısası Türkiye’ye göçetmek zorunda kalan insanımız bir anda
sahip olduğu bütün
varlığından yoksun ve
mahrum kalır, ana kucağından, baba ocağından adeta sökülüp
atılmış duruma düşer,
evlatlar ana babalarından, kardeş kardeşten,

raberinde getirdiği acı
sonuçların irdelenmesini görüyoruz. Göç bir
başka açıdan bakılınca vatandan ayrılmak,
yarsiz kalmak demektir. Kahraman eserin
sonunda henüz göç
etmemiş olanlara tavsiyelerde bulunur:
“Benden size vasiyetler olsun
Macır olmayın, macır olsaz da bile
Yarsiz kalmayın.”

zaman geçiyor. Hatta geri dönmeler bile
aklından geçiyor göçmenlerden bazılarının.
Söz arası buna benzer
durum 1989 “Zorunlu
Göç” esnasında da
açık olarak ortadaydı.
365 bin göçmenden
üç-dört aya varmadan 115 bin dolayında
göçmen Bulgaristan’a
döndü. Ayıp ettiklerinin, farkına varınca
ağlaya sızlaya yeni-

Foto: Behiç GÜNALAN

komşulardan, nişanlı
nişanlısından ayrılmak mecburiyetindedir. Antolojinin “Ağıtlar”
bölümünde yer almış
olan “Ah Bu Macırlık”
türküsünde göçün be-
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бояджийски облицовъчни мазилки
заготовки и монтаж на арматура
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demektedir.
Bu halk eserinin ifade
özelliklerine dayanarak
Kuzey Bulgaristan’ın
Tuzluk, Osman Pazarı
bölgelerinde yaratıldığı
anlaşılmaktadır. “Aman
Anneciğim” eserinde
ise göçmenlerin uzun
z am an ç adır la r da
kaldığını anlıyoruz.
Ağıt taki “ Palatka”,
“palatka” kelimelerinin
kullanılışı bile eserin
Bulgaristan Türkü tarafından yaratıldığını
kanıtlamak için yeterlidir. Ankara’dan cevap
gelince aradan çok

den Türkiye’nin yolunu
tuttular. Hudutta veya
ç adırda beklerken
macırların “pırtıları”
eşyaları suda çürüyor,
çünkü yağmur yağış
altında oturmak hiç
de kolay değildir. Bu
ağıtta palatka, pantul,
ascak, üşekli, postan
kelimelerine dikkat etmek gerek. “Muhacir
İlâhîsi”nce göçmenler
Edirne ovasına vasıl
olmuştur. Burada da
maceraların sonu yok.
Ayrılıklar, açlık, susuzluklar çokur çokur kaynamakta olan bir su

kazanından farksız.
Evlat babayı yollarda
bırakır. Edirne ovasına varınca para pul
kalmamıştır. “Macırlar”
diri diri mezara girerler
sanki. Nafakasız kalan
ana baba evlatlarını
dahi satarlar:
Edirne ovasında
Serpildim kaldım
Açlığım tükendi
Evladı sattım
O viran bubamı
Yolda bıraktım.
Böylelikle hem kendilerine birkaç lokma
yiyecek sağlarlar, hem
de çocuğu ölümden
kurtarmış olurlar. Söylemesi bile içleri acıtan
bir gerçek var ortada.
Evlat hasta babasını
yollarda bile bile ölüme
terk etmiştir. Buradaki
durumu halk yaratıcısı
ölümle karşılaştırmakta, hatta “Şu macırlık
ölümden beter” demektedir. Anonim müellif bu ilahiyi 1938’de
Mustafa Kemal Paşanın ölümünden sonra
yaratmış olsa gerek.
Son dörtlüğü gözönü
bulunduracak olursak
Kemal Paşa’nın ölümüne ağlayanlar var.
“On iki bin ağlar/Kemal Paşaya” demiştir
ozan. Tekrarlama gerekiyorsa diyebiliriz ki,
göçün hiç bir zaman
ardı kesilmemiştir ve
kesilmeyecektir de.
G ördüğümüz gibi,
göçün önünü bugünkü DEMOKRASİ bile
alamıyor. Atalardan
kalma bir vasiyetin fısıltıları kulaklarımızı
bir türlü rahata bırakmamaktadır.
Devamı gelecek
sayıda
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Bulgaristan sıcak siyasi kışa giriyor
“Kaygılarımızın
Kışı”- ancak John
Steinback’in ro manından değil,
Bulgaristan’ın içine
girdiği kışın kaygılarından bahsediyoruz.
BBSS - Gallup İnternational Ajansı Müdürü
Kınço Stoyçev bu karamsar tahminleri öne
sürdü. Buna destek
olarak ise kamuoyunu
yoklama ajansının 30
Eylül- 7 Ekim arasında
düzenlediği temsili milli araştırması verilerini
sundu.
Buna göre, GERB
Partisi’ne verilen seçmen desteğinin iktidarının ilk 15 aylık

döneminde istikrara
kavuştuğunu gösteriyor. Eğer seçimler
aybaşında yapılsaydı,
oy hakkı olanların %
35,2’si onu kullanacaktı. Bu, başbakan
Borisov’un par tisinin mutlak çoğunluk
sağlayacağı anlamına geliyor. Muhalif
Bulgaristan Sosyalist
Partisi’ne seçmenlerin
% 13,8’i, Hak ve Özgürlükler Partisi’ne - %
6.8’i, Mavi Koalisyon’a
ise Bulgarların % 3’ü
oyunu verirdi. Borisov
hükümetine destek
ve başbakanın şahsi
reytingi artsa da, vatandaşların birçoğu

iktidarın kaotik ve gelişi güzel hareket ettiğinden yakınıyor. Hükümetin halen üzerinde yoğunlaştığı konu
“Bütçe 2010” temaslarıdır. Bütçe taslağını
hükümetin gizli ortak-

T.C. Filibe Başkonsolosluğu’ndan yardım kampanyası
Bulgaristan'da “azınlık
hastalıklar” olarak da
isimlendirilen “ender
hastalıklardan” mustarip çocuklara yardım
sağlamak amacıyla 28
- 31 Ekim 2010 tarihleri arasında Filibe'de
Türkiye Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan’ın himayesinde uluslararası
katılımlı bir faaliyet gerçekleştirildi.
Filibe Uluslararası Fuarı İdaresi, Filibe Valiliği
ve Filibe Belediye Başkanlığının da destekledikleri organizasyon
çerçevesinde, 28 Ekim
günü açılışı yapılan 16.
Uluslararası Güzellik
Fuarı çerçevesinde
aralarında Türkiye'den
Edirne Valiliği ile Keçecizade ve Koska firmalarının da bulunduğu
çok sayıda Bulgar ve
yabancı sponsor firma
ve kurumdan temin
edilen ürünlerin satışa
sunulduğu bir kermes
düzenlendi. Organizasyona dikkat çekmek
amacıyla Bulgaristan'ın
ünlü tenoru Kaludi Kaludov ve pop folk şarkıcısı Andrea satış
standında çalıştılar. Bir
defile ile İtalyan moda
evi Valentino'nun 2011
Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıtıldı. Kaludi Kaludov’un güzel
aryalar seslendirdiği
program, Bulgaristan’ın
ünlü sanatçısı Ruslan
Mayinov tarafından
sunuldu.
31 Ekim 2010 günü
sona eren kermesten
yaklaşık 12.500 Leva

gelir elde edildi. Bu
para Bulgaristan Ender
Hastalıklarla Mücadele
Birliğine teslim edildi.
Ayrıca, Filibe'de bulunan bir özel tıp merkezi
yine 12.000 Leva tutarında ücretsiz tedavi

kelcik sunuldu.
T.C. Filibe Başkonsolosluğunca Bulgaristan
Ender Hastalıklarla Mücadele Birliğine destek
vermek amacıyla 2010
Mayıs ayında da Filibe
kentinde Türkiye’den

larından "Mavi Koalisyon" DSB ve SDS
tarafından da eleştiri
yağmuruna tutuldu.
Kınço Stoyçev şunları belirtti: “Çok tutarsız
ve düzensiz bir bütçe
bu. Bulgar devleti hiç
bir zaman şimdiki kadar çok para harcamamıştır. Oysa bizler
devamlı bir kriz içindeyiz.
“Mavi koalisyon” hükümeti desteklese
de, bütçe konusunda
muhalif bir tavır aldı.
Buna karşın Ataka
lideri Volen Siderov
da sesini yükseltti ve

“şartsız kayıtsız destek
politikamız değişebilir”
mesajını verdi.
“Buna şaşırmıyorum.
Hat ta önümüzdeki
aylarda mesafelerin
daha da artacağını
tahmin ediyorum. Bu
ise gerçek bir sorunu
beraberinde getirebilir, çünkü bizde azınlık
hükümeti var. Sağ partilerle aradaki uçurum
da derinleşiyor, bir
gerginlik var ortada.
Aradaki farklar artık
çok daha belirgin hal
aldı. Borisov hükümetinin çizgisi asla sağ
olarak nitelenemez”
diyor sosyal bilimci
Kınço Stoyçev.
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov da 11
Kasım’da resmi olarak ilan edeceği yeni
bir politik proje hazırlığına geçti. Geniş yurttaş katılımlı bir siyasi
proje olacağını vurgulayan devlet başkanı,
bu niyetiyle de Başbakanın eleştirilerine
maruz kaldı. Stoyçev,

söz konusu proje ve
Pırvanov’un mensubu
olduğu BSP’nin tepkisini ne olacağı da merakla bekleniyor.
Kınç o Stoyç ev ’in
analizi: “Cumhurbaşkanın on gün sonra
bir açıklama yapması
ve yeni bir oluşuma
start vermesi, onun
önsezi ve doğru zamanı bulma becerisini
gösteriyor. Eylül ayında planlarını açıklasaydı, olağanüstü bir
şey bile olsa, kamu
onu duymayacaktı.
Şimdi ise çok daha
fazla dikkatleri üzerine çekebilir. Bulgar
Sosyalist Partisi’nin
tepkisinde herhangi
bir mucize beklemiyorum. Pırvanov’un güdeceği siyasi çizgi, sol
merkezde daha fazla
katılım sağlayacak bir
halk hareketi olmasını
bekliyorum”.
bnr
Tür kçesi: Sevda
Dükkancı

“Aydınlar Günü”nde protestolar
"Aydınlar Günü"nde, birçok üniversite öğrencisi ve
akademisyen protesto gösterisi düzenledi.

bağışında bulundu.
N ova T V ya r dım
amaçlı faaliyeti canlı
bağlantı kurarak yayınladı. Organizasyonun
medya partnerleri NBT
televizyonu, Maritsa ve
Noviyat glas gazeteleri
ve diğer medya organları olaya geniş şekilde
yer verdiler. Böylece
"azınlık hastalıklar"
olarak da bilinen ender
hastalıklarla mücadelenin ve bu hastalıkların
tedavilerinin önemi
Bulgar kamuoyunun
gündemine taşındı.
Hayır amaçlı uluslararası yardım faaliyetine
hamilik yapan Türkiye
Başkonsolosu Cüneyt
Yavuzcan’a ender hastalıklarla mücadele konusunda bugüne kadar yaptığı çalışmalar
nedeniyle bir teşekkür
plaketi ve Güzellik Fuarının simgesi olan hey-

firmaların ve Ticaret
Odalarının sağladıkları ürünlerle bir kermes
düzenlenmişti.
Kermeste toplanan
4.300 Leva tutarındaki
gelir, Bulgaristan'daki
ender rastlanan hastalıklardan mustarip çocuklara ilaç alınması ve
ayrıca fiziksel engelli
çocuklar için Başkonsolosluğun önündeki
Merkez Parkı’nda bir
oyun parkı kurulması için kullanılmıştı.
Oyun parkı için gerekli araç gereçler ise
Türkiye’deki bir firmadan sağlanmıştı.
Dünya genelinde
7.000’e yakın
farklı ender rastlanan bu hastalıklardan
yaklaşık 5.50 0’üne
Bulgaristan’da da rastlanmaktadır.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da bilim, kültür ve eğitim
çevrelerinin kutladığı
"Aydınlar Günü"nde,
birçok üniversite öğrencisi ve akademisyen protesto gösterisi
düzenledi.
Mevcut yüksek öğretim politikasını eleştiren göstericiler, hükümet ve Maliye Bakanı Simeon Dyankov
aleyhine sloganlar
attılar.
Sofya'da Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi önünde düzenlenen gösteride
konuşan Rektör Prof.
İvan İlçev, hükümete
akademik çevreler ile
yeniden diyalog kurması çağrısında bulunarak, "Eğitim Bakanı Sergey İgnatov
ülkemizdeki akademik
eğitimi toprağa gömmeye çalışırken, Maliye Bakanı Simeon
Dyankov da bütçeleri
kısarak bizi ekmek kırıntılarıyla kandırmaya

çalışıyor" dedi.
Başbakan Borisov'un
otoyol inşaatlarına öncelik verdiğini, eğitim
sektörünü tamamen
beklemeye aldığını
öne süren İlçev, "Protestolar daha yeni

öğrenciler, burada düzenledikleri gösteride
temsili olarak Eğitim
Bakanı İgnatov’a "yılın kabağı" ödülünü
verdiler.
Bu arada Eğitim Bakanı Sergey İgnatov,

başladı ve sonuna
kadar da devam edecek" diye konuştu.
Üniversite öğrencileri konuşmaların ardından protesto gösterilerini meclis binası
önünde sürdürdü.
Milletvekillerine yönelik "kültür katilleri"
diye sloganlar atan

gazetecilere yaptığı
açıklamada, yıl sonuna kadar üniversitelere maddi destek verilemeyeceğini söyledi.
Maliye Bakanı Simeon Dyankov da "Kriz
sadece üniversiteler
için değil, her sektör
için geçerli" açıklamasını yaptı.

Kırcaali Haber
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Sosyal sigorta yasasındaki değişiklikler
Emek ve Sosyal Politika Bakanı Totyu Mladenov: “Mesleki emeklilik
fonlarının şeması çok
yanlış. Birinci ve ikinci
emek kategorisinde çalışanların 1 Ocak sonrasında düşük emeklilik
maaşı almaması için
emeklilik modeli değiştirilecek”
Bulgaristan’ın emeklilik
sisteminin nihai değişiklikler modeli hazırlandı.
Emeklilik sistemindeki
söz konusu değişikliklerin kabul edilmesiyle
devlet sigorta sisteminin
mali istikrarı ve emeklilik maaşlarının aşamalı
artışı garantilenecektir.
Önerilen değişikliklerden birine göre sigor talanma stajının
artırılması öngörülüyor.
Sigortalanma stajının 4
yıl sonra giderek artırılmasına başlanacaktır.
Milli
Sigorta
Enstitüsü’nün Başkanı
Hristina Mitreva, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Sigortalanma
stajı, 2015 yılı itibariyle
dörder ay ile artmaya
başlayacak ve kadınlarda 37 yıla, erkeklerde
de 40 yıla çıkarılacak.”
Son 10 yıl içerisinde
çeşitli nedenlerden dolayı “Emeklilik Maaşları” fonunun açığı, 20
kat artmıştır ve şu an 2

milyar levayı aşıyor. Bu
eğilimin sınırlandırılması için 1 Ocak 2011
tarihinden itibaren aylık
sigorta ücretinin yüzde 1.8 artırılması ve
bu şekilde yüzde 17.8
oranına varması öngörülüyor. Ek kaynaklar
sayesinde Milli Sigorta
Enstitüsü’nün “Emeklilik Maaşları” fonundaki
gelirlerin artması bekleniyor. Bunun yardımıyla
daha sonra Milli Sigorta
Enstitüsü’nün “Emeklilik
Maaşları” fonunun açığı
kapatılacak.
Hristina Mitreva, şunları da söyledi: “Hükümetin orta vadeli mali
programının geliştirildiği parametreler, 2013
yılına kadar korunursa
ve 2014 yılından sonra
gelirler ve emeklilik maaşları yavaş yavaş artmaya başlarsa, 2017’de
“Emeklilik Maaşları” fo-

nunun açığı kapatılmış
olabilir.”
Yapılan araştırmalara
göre 2025 yılında kişisel emeklilik maaşı,
emeklilik sigorta tutarının hesaplandığı ücretin
yüzde 65’ine varmalı.
Sosyal sigorta kanunundaki değişiklikler,
sistemin mali disiplinine
de yansıyor. Hamilelik
ve doğum tazminatları,
artık 12 aylık dönemin
yerine 18 aylık dönem
için ödenecektir.
Sosyal sigorta kanunundaki diğer bir değişiklik, riskli emek kategorilerine ilişkindir. Mesela metalürji ve kimya
sektörlerinde çalışanların emekliliğe ayrılma
yaşı, 1 Ocak 2015 yılı
itibariyle aşamalı olarak altışar ay ile artırılacak. Birinci kategoride
kadınlarda emekliliğe
ayrılma yaşı 55, erkek-

Omurtag’tan Osmangazi'ye kardeş ziyareti
Bursa mer kez Os -

mangazi Belediye si, Balkanlar'daki ve
Avrupa'daki belediyelerle kardeşlik bağlarını güçlendirmeye
devam ediyor.
Bulgaristan'ın Omurtag Belediye Başkanı
Nejdet Şaban, Milletvekili Erdoğan Ahmedov ve beraberindeki
heyet, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret
etti.
Omur tag’tan
Osmangazi'ye çok
sayıda vatandaşın
göç ettiğini hatırlatan
Başkan Dündar, kök-

lerin sıkı sıkıya bağlı
olduğu o topraklardan
kopmanın mümkün
olmadığını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Dündar, dostluk
köprülerinin atılması

adına kardeş şehir
projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Dündar, "Balkanlar'da
kardeş belediyelerimizle aramızdaki iletişimi her zaman güçlü
tutmaktan yanayız.

lerde ise 58 yaş olacak.
İkinci kategoride kadınlarda emekliliğe ayrılma
yaşı 60, erkeklerde de
62 yaş olacak. Emeklilik
sisteminin 2000 yılında
gerçekleştirilen son değişikliklerine göre riskli
emek kategorileri için
ayrı mesleki emeklilik
fonları vardı. Ancak
bundan sonra bu mesleki emeklilik fonlarının
yönetimi, Milli Sigorta
Enstitüsü tarafından
üstlenilecektir.
Emek ve Sosyal Politika Bakanı Totyu Mladenov, aslında bu fonlara
giren gelirler miktarının
çok düşük olduğunu
iddia etti ve bu durumu
şu şekilde izah etti: “Bu,
sadece bir şeyin göstergesi olabiliyor. Bu, mesleki emeklilik fonlarının
şemasının çok yanlış
olduğunu gösteriyor.
Tesadüf değildir ki hiçbir AB üye ülkesinde
mesleki emeklilik fonları yoktur. Bu insanların 1 Ocak sonrasında
düşük emeklilik maaşı
almaması için de biz
söz konusu modeli değiştireceğiz. Böylece
birinci ve ikinci emek
kategorisinde çalışan
bu 100 bin kişi için layık emeklilik maaşları
garantileyebileceğiz.”
bnr

Belediyelerarası işbirliğini önemsiyor ve bu
konuda Osmangazi'ye
yakışır adımlar atmaya
devam ediyoruz." diye
konuştu.
Omurtag Belediye
Başkanı Nejdet Şaban
ise belediyeler arası
iletişimin önemine değindi. Omurtag'ın yüzde 70'nin Türk olduğunun altını çizen Şaban,
Osmangazi Belediyesi
ile ortak projeler yürütmek istediklerini ifade
etti. Görüşmenin sonunda Nejdet Şaban,
gösterdiği destekten dolayı Dündar'a
Omurtag'ı anlatan bir
tablo hediye etti.
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Seçimler şimdi yapılsaydı,
durum ne olurdu?
BBSS - Gallup İnternational’ın 30 Eylül7 Ekim arasında düzenlenen temsili milli
araştırması verileri, GERB Partisi’ne verilen
seçmen desteğinin iktidarının ilk 15 aylık
döneminde istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Eğer seçimler ay başında yapılsaydı, oy
hakkı olanların % 35.2’si onu kullanacaktı.
Bu, başbakan Borisov’un partisinin mutlak
çoğunluk sağlayacağı anlamına geliyor.
Muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne
seçmenlerin % 13.8’i, Hak ve Özgürlükler
Partisi’ne- % 6.8’i, Mavi Koalisyon’a ise
Bulgarların % 3’ü oyunu verirdi.
Gallup İnternational’a göre GERB hükümeti üç alanda başarılıdır. Ankete katılanların % 34’ü yolsuzluk ve suçla mücadeleye
sıcak bakıyor, hükümetin AB politikasına iyi
değerlendirme yapılıyor. İç politikası üçüncü sırada yer alıyor.
Eğitimin gelişmesi, işsizlik ile yurttaşların
maddi durumuna olumsuz değerlendirme
yapılırken sağlık çalışmaları en son sırada
yer alıyor.
Ankete katılanların % 20’si, hükümetin
bundan önceki yönetimden işleri daha iyi
başardığı görüşündeyken % 37’sine göre
aralarında fark yok, % 32’si ise durumun
daha kötü olduğunu savunuyor.
Gallup araştırmasında son dört hükümet
ile başkanlarının yönetimlerinin ilk 15 ayındaki raytingleri kıyaslanıyor.
BBSS- Gallup İnternational Müdürü Pırvan Simeonov konu ile ilgili şunları belirtti:
“Sayın Başbakanın raytingi, yönetiminin
başından beri azar azar düşüyor. Bundan önceki üç başbakanlarda da düşüş
kaydedilmiştir. Ancak düşüş modeli farklıdır. Boyko Borisov’un raytingindeki düşüş
1997-2001 döneminde iktidarda bulunan
İvan Kostov’unkine benziyor. 2001-2005
döneminde iktidar olan NDSV hükümetinin
başkanı Simeon Sakskoburgotski’nin raytingindeki düşüş ise en büyük olmuştur.
Başbakan Borisov’un kişisel raytingi, hükümetininkinden önemli ölçüde yüksektir.”
Pırvan Pırvanov, Borisov hükümetinin yönetimini ayni biçimde sürdürmesi halinde
Kostov hükümetinin kaderiyle yüzleşeceğini tahmin ediyor:
“GERB, ekonomik sağıltma diye dayanaklarından birini bir dereceye kadar kaybetti.
Şu anda belirli bir ekonomik sağıltma gözükmüyor. Tam tersine, artan harcamalarla
karşılaşıyoruz.”
bnr

DUYURU

Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine

eleman alınacak.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARININ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Lıjnitsa köyü Müslümanları imamlarına sahip çıktılar

Basri ZİLABİT
2010 yılının ikinci yarısı
Bulgaristan Müslümanları için zorlu bir dönem
oldu. Yaklaşık on yıllık
Bulgaristan hizmetinden
sonra İstanbul’a avdet etmiş, gelişmeleri internet
üzerinden takip etmeye
devam ediyordum.
H a z i r a n, Te m m u z,
Ağustos aylarında Bulgaristan Müslümanlarını rahatsız eden olaylar
olmuş, Nedim Gencev
denilen ve komünist dönemin asimilasyon politikasının maşası olarak
kullanılmış bu hain, yine
Bulgar derin devletinin
kendisine yüklediği vazifeyi yerine getirmek
için seçilmiş Bulgaristan
Müslümanları cemaati
idaresine karşı açtığı
davalar hep lehine sonuçlanmış ve nihayetinde Yüksek Temyiz
Mahkemesi tarafından
resmi Yüksek İslam Şurası Başkanı olarak tanınmıştı. Bunun neticesinde Dr. Mustafa Hacı
önderliğinde Bulgaristan
Müslümanlarının temsilcileri başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin
her köşesinde bu kararı
protesto ettiler. Ancak,
Nedim Gencev’in zor
kullanarak başta Başmüftülük makamı olmak
üzere bölge müftülüklerine, cami idarelerine girmek istemesine Müslümanlar karşı koymuş ve
Ramazan gibi mübarek
bir ayda Filibe Cuma camisinde yaşanan kavga
bu sorunu ülkenin bir
sorunu olarak gündeme
oturtmuştu.
Bulgar basını meseleyi
ilk başlarda algılamakta
zorlandı. Bu şundan ileri
gelmekteydi. Bulgar Ortodoks Kilisesi’nde de
demokrasiden sonra iki
başlılık zuhur etmiş ve
her iki tarafın da belli
sayıda taraftarı bulunmakta idi. Yani buradaki
çekişme iki grup arasında bir çekişme idi.
Bir tarafta komünizm
döneminde Bulgar Patriği olan Maksim diğer
tarafta demokrat siyasi
partilerin desteğini alan
İnokentiy. Ancak Nedim
Gencev – Mustafa Hacı
çekişmesi iki grup arasında bir çekişme değil,
Nedim Gencev’in bütün
Bulgaristan Müslümanlarına karşı bir çekişmesidir. Nedim Gencev’i
destekleyen beslediği

20-30 kişiden başkası
değildi. Yaklaşık bin civarındaki imam ve cami
encümeni ise Mustafa
Hacı başkanlığındaki
idareyi tasvip ettiklerini
defalarca teyit etmişlerdi. Mahkeme kararının
tek Nedim Gencev’in
lehine olmasına rağmen
arkasında halk desteği
olmadığını gören insaflı
basın onun haklılığından
ciddi ciddi şüphe etmeye
başladı.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin 2001-2009
yılları arasında sekiz yıl
süre ile iktidar ortağı olması Türk düşmanlığını
körüklemiş, milliyetçilik
duygularını had safhaya
çıkarmıştı. Bulgar milliyetçiliği ile Türk düşmanlığını bayrak yapan
partilerin oylarında patlama olmuş, bunun neticesinde Boyko Borisov
başkanlığındaki GERB
Partisi, aşırı milliyetçi
ATAKA Partisinin şartsız desteği ile güvenoyu
alarak hükümet kurmuş
idi. Seçim gecesi gelecek dört yılın Başbakanı
Boyko Borisov, “Bulgaristan Müslümanlarının
kendilerini güvende hissetmelerini istemesine”
rağmen olaylar tam aksi
yönde gelişmiştir.
Bu olaylar Türk ve
Arap basınında da yer
almış ve milyonlarca
Bulgaristan muhacirini
topraklarına kabul etmiş
olan Ana Vatan Türkiye
Cumhuriyetinin Ak Parti
iktidarı da din ve vicdan
özgürlüğü ile demokratik seçim gibi evrensel
ilkelerin ihlaline taalluk
eden bu meseleye bigane kalmayıp Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan
ve Yurtdışı Türklerden
sorumlu Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili
Faruk Çelik Bulgaristan Başbakanı Sayın
Boyko Borisov’u ziyaret
ederek meselenin nasıl
çözülebileceği yönünde
bir görüşme yapmış idi.
Bu görüşmeden belli bir
müddet sonra Başbakan
Borisov, Nedim Gencev
ile Mustafa Hacı’yı makamına davet etmiş ve
aralarındaki sorunu çözmelerini istemişti. Ancak
bu toplantıdan da bir netice çıkmamış ve gözler T.C. Başbakanı Sn.
R. Tayyip Erdoğan’ın 4
Ekimde gerçekleştireceği ziyarete çevrilmişti. Bu
ziyaret önemliydi, çünkü
Başbakan Borisov, Ba-

kan Çelik’le görüşmesinden sonra “eğer bu ikisi
aralarında anlaşamazsa,
biz Sn. Erdoğan’la bu
meseleyi çözeriz” demesiydi.
12 Eylül Referandumu
sebebiyle Bulgaristan
gezisini 4 Ekime erteleyen Başbakan R. Tayyip
Erdoğan, “% 58 Evet”

olmak, devletin nizamını
değiştirmek için propaganda yapmak v.s.
Bu baskından akıllarda
geriye kalan ve tarihe
geçen bir olay oldu. Olay
da şu idi: Gotse Delçev
ilçesine bağlı Lıjnitsa
köyü imamı Muhammed
Kamber’in evine savcı-

na meydan verilmemesi
için bizzat suçlanan köy
imamı ile Gotse Delçev
müftüsü araya girmiş
ve halkı sakinleştirmeye
çalışmıştır. Durumun uygun olduğunu gören polisler evden çıkarak acele ile arabalarına binerek
köyden ayrılmışlardır.
Ülkenin saygın gaze-

sonucuyla Sofya havaalanına indiğinde yağmura rağmen uçağın merdivenlerine kadar kendisini
karşılamaya gelmiş Başbakan Borisov’u karşısında buldu. Görüşmeler
yapıldı, beyanatlar verildi. Müftülük meselesinin
görüşmelerde önemli bir
noktayı teşkil ettiği apaçık ortadaydı. İki başbakan da “Bu Bulgaristan
Müslümanlarının bir iç
meselesidir, biz buna
karışmıyoruz, ancak yeni
bir seçimin yapılmasına
ortam hazırlayacağız”
dediler. Kaldığı otele çekilen Başbakan Erdoğan
burada seçilmiş Başmüftü Mustafa Hacı ve heyetini kabul ederek kısa bir
görüşme gerçekleştirdi.
Bu önemli ziyaretten
ve olumlu havadan henüz iki gün geçmişti ki,
6 Ekim Çarşamba günü
bütün Bulgaristan’ı şoka
sokan bir haber ortalığı
kasıp kavurdu. Bulgar
Polisi ile İç İstihbarat
Teşkilatı Pomak Müslümanların yoğun olarak
yaşadığı Rodop ve Pirin
dağları bölgesinde 12
eve baskın düzenledi.
Bu 12 kişiden 2’sinin
Bölge müftüsü 8 tanesinin imam 2’sinin de sıradan Müslüman olduğunu
bilahare öğrendik. Bu
masum Müslümanlara
isnat edilen suç terörist
faaliyetleri desteklediği
iddia edilen el-Vakfulİslami adlı kuruluşa üye

lıktan alınan arama kararıyla giren polisler kitap,
bilgisayar, kaset, cd ne
varsa el koymuş ve polis
arabalarına bir kısmını
yüklemiş oldukları halde
haber nasılsa köyde yayılmış ve galeyana gelen
kadın erkek yaklaşık 500
kişi imamın evi ile polis
arabalarını çevreleyerek
imamlarına sahip çıkmış,
polislerin kitapları geri
teslim etmesini istemiştir. Halkın toplandığını

telerinden 24 Çasa (24
Saat) bunu “İç istihbarat
ajanları hocanın evinde sıkıştırıldı” başlığıyla vermiş, Trud (Emek)
gazetesi “300 kişi İç istihbarat ajanlarını rehin
olarak tutuyor”, Dnevnik (Günlük) gazetesi
ise “İmamlar, İstihbarat
teşkilatının baskınlarından dolayı iktidarın özür
dilemesini isteyecekler”
demiştir.
Bulgaristan Müslü -

duydum ne bir kitapta
okudum. Kadın erkek,
Lıjnitsa köyü Müslümanları büyük bir cesaret
göstererek baştan aşağıya silahlarla donatılmış istihbarat ekiplerine
karşı masum olduğuna
inandıkları imamlarına
sahip çıkması tarihi bir
olay olmuştur, bir ilk ve
bir örnek olmuştur. Böyle
bir vukuatı beklemeyen
Bulgar basını yapılan
operasyonun haklılığını ve istihbaratta İslam
uzmanlarının olup olmadığını sorgulamaya başlamıştır. Çünkü
önemli iddialardan birisi
de şu idi: radikal fikirleri
yayan kitap bulundurmak. Baskıcı rejimlerde
kitap ne yazık en önemli
suç unsuru olabilmektedir, işte 2010 yılında
da Avrupa Birliği üyesi
Bulgaristan’da böyle bir
garabet yaşanmıştır.
Netice-i kelam, Lıjnitsa
köyü Müslümanlardın
imamlarına sahip çıkması Bulgar İç İstihbaratının
keyfi “radikal İslam operasyonlarının” kamuoyu
tarafından sorgulanması
ve tartışılmasına yol açmış, bu yapılanın İslam
ve Müslümanlara karşı
bir korkutma ve sindirme
politikası olduğu seçilmiş Başmüftülük idaresi
tarafından belirtilmiş ve
en önemlisi olarak diğer
Müslümanlara bir örnek olmuştur. Bin yıldır
İslam’ın bayraktarlığını
yapan bir milletin ferdi,

gören yüzleri kapalı siyah bereli polisler, halk
dağılmayıncaya kadar
evden çıkmayacaklarını
söylemişler, ve altı saat
halkın dağılmasını beklemişlerdir. Yağan yağmura rağmen köylülerin
dağılmaması ve daha
büyük olayların çıkması-

manlarının Osmanlı’dan
sonra çeşitli dönemlerde
uğradıkları baskı ve zulümlere tepki gösterdikleri, direndikleri ilgililerin
malumdur. Ancak, bir
Müslüman din adamına,
hocalarına, imamlarına
böyle sahip çıktıklarını ben ne bir ağızdan

bir Bulgaristan Türkü
olarak bu olaydan payıma düşen şu soru oldu:
Türklerle dopdolu olan
Deliorman ve Kırcaali havalisinde polis bir
imamı almaya geldiğinde aynı tavrı Müslüman
Türkler gösterebilecek
midir?
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Bulgaristan’da eğitim gören Türk öğrenciler, denklik sorununun çözülmesini istiyor
Bulgaristan'daki üniversitelerde eğitim gören Türk öğrenciler, denklik sorunlarının
çözümü için Konsolosluk yetkilileri ile bir araya geldi. YÖK'ün
üniversite mezunlarını 'Seviye
Tespit Sınavı'na tabi tutmasına
tepki gösteren öğrenciler, bu
sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
Üniversite okuma amacıyla Türkiye'den Bulgaristan'a
gelen öğrenciler, Türkiye'nin
Sofya Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya gelerek
sorunlarını dile getirdi. En
büyük sorun Yüksek Öğretim
Kurulu'nun (YÖK) uyguladığı
'Seviye Tespit Sınavı' olarak
ortaya çıkarken, öğrenciler bu
konuda endişelerini dile getirdi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konsolos Muavini Ruziye
Eren, üniversite denklik sınavı
konusunda YÖK ile muhatap

olmadıklarını, fakat öğrencilerle YÖK arasında aracı olabileceklerini söyledi.
Bulgaristan'da Türk Eğitim
Müşaviri olmadığı için öğrencilerle ilgili sorunların dile getirilmesinde zorluklar yaşadık-

larını aktaran Eren, elçilikteki
Eğitim Müşaviri kadrosunun
Türkiye Maliye Bakanlığı'ndan
çıkartıldığını, fakat bunun gerçekleşmesi için Türk öğrenci
sayısının tam olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Eren,

Samimiyet ve teslimiyetin zirve noktası Kurban Bayramı

Beyhan MEHMET
Muhterem din kardeşlerim!
Samimiyet ve teslimiyetin sembolü olan Kurban
Bayramını idrak etmek
üzereyiz. Bundan dolayı
“Kurban” ibadetiyle ilgili bir
bilgilendirme yapmak suretiyle konuyu ele alalım,
bilgilerimizi tazeleyelim istedik. Esasen “Kurban” ibadeti İnsanlık tarihiyle birlikte
var olmuştur. Rabbim Adem
(a.s)’ın oğullarını bu yönde
sınamıştır. Kabil, bir miktar
değersiz ekin, Habil ise en
iyi koçunu Kurban olarak
Allah’a sunmuştur. Allah
Habil’in kurbanını kabul ettiğini, Kabil’in kurbanını kabul
etmediğini( Maide suresi,
ayet 27 )anlatır. Nitekim “
Allah’a ulaşan hayvanların
ne eti ne de kanıdır, Allah’a
ulaşan samimiyetlerimizdir”.
“Kurban” Allah’ın rızasını
kazanmak, amacı ve ibadet
niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı,
usulünce kesmek demektir.
Hükmü vaciptir. Peygamber
efendimiz her sene kurban
kesmiş ve “ kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize
yaklaşmasın” uyarısında
bulunmuştur.Kurban ibadetini yerine getirirken özellikle
İbrahim (a.s)’ın oğlu İsmail’i

kurban etmesi gerektiğini ve
bununla imtihana tabi tutulduğunu, büyük bir teslimiyet
gösterdiklerini ( baba,oğul
ve anne) hatırlayarak, gökten hediye olarak inen koçun kesildiğini ve böylelikle
İsmaillerimizi kurtardığımızın bilincinde olmalı, büyük
bir şükürle sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.
Ayrıca Hacı kardeşlerimiz
Mekke de kurbanlarını
keserlerken,biz de onların
gibi kutsal topraklarda olamasakta kurban ibadetimizi
yerine getirmenin huzurunu
yaşayalım inşallah.
Kurbanlık hayvandan ve
kesilmesi gereken zamandan ifade edilen meseleleri
fıkhı çerçevede izah etmeye
çalışalım:
Belirli vakitten kastımız,
kurban bayramının 1. gününde- bayram namazından sonra başlayarak,3.
günü güneş batıncaya kadar olan zamandır.
Kurban: akıllı, bülüğa ermiş ve nisap miktarına sahip olan Müslümanlar tarafından kesilir.
Kurban edilecek olan hayvanlar ve aranan özellikler
şöyledir:
Dinen kurban edilecek
hayvanlar: koyun, keçi, sığır,
manda ve devedir. Bunların
dışında olan hayvanlardan
kurban olmaz!
Koyun ve keçi ancak bir kişiden kurban edilebilir. Keçinin bir yaşını doldurması
lazım gelirken, kuzunun 6
aylık olup ancak 1 yaşındaki
gibi gösterişli ise kesilmesi
caiz olur. Sığır ve manda
cinsinden olan hayvanlar iki
yaşını, deve ise beş yaşını

doldurduktan sonra kurban
olarak kesilebilir. Büyük baş
hayvan 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir.
Kurban kesmek bir ibadet olduğu için kurbanlık
hayvanda aranan özellikler
vardır, yani kurban olmaya
mani olacak kusurları olmaması gerekir.
Bu manileri Peygamber
efendimiz şöyle ifade eder “
Topallığı, körlüğü, hastalığı
ve zayıflığı açıkça belli olan
kurban kesilmez”.
Bu hadisten anladığımız
uyarılar - kurbanlık hayvanda olmaması gerekenler:
1. İki veya bir gözü kör olmaması,
2. Aşırı derecede zayıf olmaması
3. Dişlerinin yarıdan fazlasının dökülmüş olmaması
4. Kulağının ve kuyruğunun üçte birden fazlası kopmuş olmaması
5. Doğuştan kulağı olmayan
6. Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş
olmaması.
7. Yürüyemeyecek derecede kötürüm ve topal olmaması gerekir.
Kurbanın kesilmesi ve duaları
Kurban, kesileceği yere
sürüklenmeksizin, zahmet vermeden, tekbirlerle (Allah-u Ekber, Allah-u
Ekber, Lâ ilâhe illâ'llâhu
va'llâhu Ekber, Allah-u Ekber ve li'llâhi'l-Hamd" ) getirilir, kıbleye karşı yatırılır.
Kesecek olan kimse önce
şu duâyı okur:
"İnni veccehtu vechiye
lillezî fetaras-semâvâti velerda hanîfen vemâ ene

"Eğer Bulgaristan'da eğitim
gören Türk öğrencileri konsolosluklarda dosya açtırsaydı
buna bakarak mevcut bilgileri
Bakanlığa iletirdik. Şimdi biz
üniversitelere mektup yazarak
Türk öğrenci sayısını sorduk.
Cevap aldıktan sonra eğitim
müşaviri talebimizi yenileyeceğiz." şeklinde konuştu.
Konsolosluklarda öğrenci
dosyasının açılmasının önemine vurgu yapan Eren, bunun
sadece erkeklerin askerlik ertelemeleri için değil, tüm öğrencilerin yapması gerektiğini
vurguladı. Öğrenci dosyaları
sayesinde Türk öğrencilerinin
tam olarak sayı tespiti yanında
kendileri hakkında gereken bilgileri de edindiklerini açıklayan
Eren, öğrencilere dosya açtırmaları çağrısında bulundu.
Türk öğrencilerinin sayısının
her yıl arttığını belirten Eren
"Siz hakikaten bir güçsünüz,
fakat bunun farkında değilsiniz. Bir araya gelerek ortak
noktalarda buluşup haklarınızı
aramada daha etkili olabilirsiniz." dedi.
Türk-Bulgar Öğrenciler Derneği (TUBUSTAS) Başkanı
Serdar Kızıldağ, öğrencilerin
sorunu ile ilgili YÖK Başkan
Vekili Yekta Saraç ve Eğitim
Bakanı Sergey İgnatov ile görüştüğünü kaydetti. İgnatov'un
bu konuyla alakalı Türk mes-

lektaşı ile görüşme sözü verdiğini dile getiren Kızlıdağ,
YÖK'ün de ileride ne olabileceği konusunda bilgi aktaramadığını söyledi. Kızıldağ "Şu
anda Türkiye'nin gündeminde
bizim problem yer almıyor. Bizim yapabileceğimiz şey ülkenin gündemine sorunlarımızı
taşımak. Bu konuda farklı etkinlikler arasında Sofya'da oynanacak olan ÇSKA-Beşiktaş
maçında pankart açmak gibi
fikirlerimiz mevcut" diye konuştu. Kızıldağ, seviye tespit
sınavlarının 3-4 aydan beri
uygulandığını ve turizm hariç
diğer tüm bölümler için sınav
yapıldığını dile getirdi.
Bulgaristan'daki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli
olabilmesi için YÖK tarafından
onaylanarak denklik belgesi
verilmesi gerekiyor. Bu denklik için YÖK Bulgaristan'dan
mezun olan öğrencilere sınav uygulamasını getirdi.
YÖK'ün verilerine göre şuanda
Bulgaristan'da 6 bin Türk öğrenci öğrenim görüyor. Bu sayının daha da fazla olabileceği
tahmin ediliyor. Kayıtlara göre
2004 yılında Bulgaristan'da
bin 500 Türk öğrenci vardı.
Her öğrenci okuduğu bölüme
göre yıllık 3 bin ila 5 bin 500
Euro ücret ödüyor.

minel-müşrikîn."
Manası : "Muhakkak ki
ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan
Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim." (En'am
Sûresi, 79)
Ku r b a n ke s i l d i ğ i n d e,
Allah'a hamd ve şükür niyetiyle iki rekât namaz kılınır. Peygamber efendimiz,
“kurbanınızı kestikten sonra iki rekât namaz kılınız,
ardından da Allah'dan ne
dileğiniz varsa isteyiniz”,
buyurmuştur. Bu sebeple
namaz kılındıktan sonra
ayetten alınan şu cümlelerle
duâ edip namazdan kalkılır.
"İnne salâti ve nusukî ve
mahyâye ve memâtî lillâhi
Rabbi'l-âlemîn."
Manası : "Şüphesiz benim
namazım da, kurbanım da,
dirilmem de, ölümüm de
hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."
Bu duaları bilmeyen kardeşlerimizin en azından “Bismillahi Allahü Ekber” – Yüce
olan Allah’ın adıyla, diyerek
kurbanını kesebilir.
Değerli dostlar, bir de teşrik tekbirlerini hatırlayalım!
Arefe günü Sabah namazından başlayarak Bayramın dördüncü günü ikindi
namazına kadar her farz
namazın selâmından son-

ra teşrik tekbirleri getirmek
vâcibdir. (Allah-u Ekber,
Allah-u Ekber, Lâ ilâhe
illâ'llâhu va'llâhu Ekber,
Allah-u Ekber ve li'llâhi'lHamd" ).
Kurbanın derisinden namazla ( seccade) yapılabilir
veya da satılarak sadaka
olarak verilir. Kurbanın eti,
aslında kesen aile efradı
kalaba ise tamamı evde
kalabilir. Ancak ondan bir
kısmının ihtiyaç sahiplerine
dağıtılması daha faziletlidir.
Bir kısmı da gelen misafirlerle birlikte yenilir.
İslam, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinidir!
Ramazanda zekat, fıtır ve
sadakalarla. Kurbanda ise
uzun zaman et alamayan
kardeşlerimize, kurbanıma
seni ortak ediyorum, ikramda bulunmanın sevincini
yaşıyorum, sizlere de yaşatmak istiyorum, mesajı
vardır.
Rabbim hepimizi Tevekkül
eden, teslimiyet gösteren,
kurbanlarını büyük bir samimiyetle yerine getiren,
Bayramın neşe ve sevincini
idrak eden ve diğer insanların mutluluğuna vesile olanlardan eylesin.

Beyhan MEHMET
Kırcaali İl Müftüsü
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126 деца от ЦДГ „Здравец” в Момчилград участват
в проект „Пътят от сълзата до усмивката”
126 деца от ЦДГ „Здравец” в Момчилград участват в проект „Пътят от сълзата до усмивката”, който
стартира на 29 октомври
и беше представен от г-жа
Гюлхан Юмер, директор на
градината. Една от основните задачи е децата да
усвоят в по-голяма степен
книжовния български език.
Проектът е финансиран от
Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите

за Коледа, ще учат стихотворения и ще разказват
приказки. Предвидено е
и посещение на Дневния
център за деца с увреждания. Партньор по проекта
е ОУ”Д-р Петър Берон”.
Гарантирането на равен
достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства, уважението и толерантността
са път за преодоляване на
различията, подчерта Гюлхан Юмер.

малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката. В
градината ще бъдат създадени клубове „Говорите ли
български език”, „Различни,
но заедно”, „Опознай другия”, „Училище за родители”
и други.
С децата ще работи и психолог – за да помогне за
адаптацията им в градината. Малчуганите ще научат
всичко за мартеничките и

Ардино иска укрепване бреговете на река Ардинска

Кметът на Община Ардино Ресми Мурад поиска от
местния парламент допълване на т.2 от Решение 325
от 18-ти август т.г. Допълнението е във връзка с кандидатстването на община Ардино пред Министерството
на регионалното развитие и
благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” с проекта
“Укрепване на бреговете
на река Ардинска и възстановяване на речни корита
с цел предотвратяване на
наводнения”. Съфинансирането по проекта от страна на общината е 5 %, но
собственият принос трябва да бъде представен и
като сума в лева. Това стана ясно на информационен ден в Пловдив, относно процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.1- 04/2010

“Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини.
Местният парламент в Ардино възложи на кмета на
общината Ресми Мурад да
се изготвят и внесат необходимите документи по из-

искванията на Оперативна
програма “Регионално развитие” и да се предвидят
средства от бюджета на
общината в размер на 5 %
равняващи се на 51 739 лв.
от общата стойност за съфинансиране на проекта.

Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden Protesto Yürüyüşü
Bulgaristan Bilimler Akademisinden (BAN) bilim adamlarının başkent Sofya'da düzenlediği protesto gösterisinde
hükümet aleyhtarı sloganlar
atıldı, eğitim ve maliye bakanlarının istifası istendi.
Parlamento önünde toplanan
bilim adamları adına konuşan
BAN Genel Başkanı Nikola
Sabotinov, protestonun siyasi
amaçlı olmadığını vurgulayarak, "Hükümet bilim alanında
yürüttüğü politikalarla adeta
cellat gibi davranıyor" dedi.
Bütçesi sürekli kısılan BAN'ın
gerekli finansmanın sağlanamaması durumunda kendi
kendini feshetme sürecine gireceğini kaydeden Sabotinov,
"Hükümetin bilim alanındaki
politikasını bütünüyle protesto
ediyoruz" ifadesini kullandı.
BAN'ın yıllık bütçesinin 60
milyon levadan 111 milyon
levaya çıkarılması gerektiğini
belirten Sabotinov, "Bu paranın 10 milyonunu, zaten bu yıl
emekli olacak bilim adamlarına tazminat olarak ödemek
zorundayız" diye konuştu.
Bilim adamları gösteride,

"İçişleri Bakanlığının küçük
bir bölümünü oluşturan ve
yüzde 3 verimlilikle çalışan,
vatandaşların takip ve dinlemesinden yükümlü 'telekulak' şubesinin, BAN'dan iki
kat daha fazla bütçe aldığını"
savunarak, "polis copunun öğretmen çubuğundan daha değerli görülmesinin bir ülke için
büyük ayıp olduğu'' görüşünü
dile getirdiler.
M aliye B akanı S im e o n
Dyankov'un BAN ile ilgili sarf
ettiği, "Parasını kestiğimizde

kendiliğinden feshedilir" sözlerini pankartlarına taşıyan
protestocu bilim adamları,
Başbakan Boyko Borisov yönetimini "yarı faşist, totaliter
rejim" olarak nitelendirdiler.
Gösteri sonrası Sofya'nın
ana caddelerinde yürüyüş yapan bilim adamları, hükümet
binası önünde sloganlar attıktan sonra dağıldı.
BAN, yönetimi haftaya daha
büyük bir protesto mitingi planlandığını bildirdi.
aa

В община Кирково стартира
про ек т по Оперативна
програма "Развитие на
човешките ресурси"
В община Кирково
стартира
проект
„Подкрепа за достоен
живот” по Оперативна
п р о г р ам а „ Раз в и т и е
на човешките ресурси
2007 – 2013 г.”. Водеща
организация по проекта
е Агенцията за социално
подпомагане, а община
Кирково е партньор.
Основната целта на
проекта е в национален
мащаб да се приложи
нов
подход
за
предоставяне на услуги
в семейна среда чрез
въвеждане на принципа
„индивидуален бюджет
за личен асистент".В
рамк ите на проек та
ще се създаде банка
с лични асистенти от
всяка община-партньор
по проекта, така че след
неговото приключване
общините да разполагат
с ч о вешк и р ес у р с и,
които да предоставят
качествена социална
услуга на лица с трайни
увреждания.
Включването на лицата
с трайни увреждания,
които не могат да се
обслу жват сами, ще
се осъществява на три
етапа. В първия етап,
който ще стартира
на 08.11.2010 година,
ще се акцентира
на
отпадналите
потребители на услугата
„ Личен асистент” по
Национална програма
„Асистенти на хора с
увреждания”.
Заявления за ползване
н а ус л у г ат а „ Ли ч е н

асистент”, както и заявки
на желаещите да бъдат
лични асистенти, ще се
приемат от 08.11.2010г. до
22.11.2010 г. в общинска
администрация Кирково.
На този етап ще бъдат
обхванати 10 лица от
общината с трайни
увреждания, които не
могат да се обслужват
сами. Предоставяне на
социалната услуга е 14
месеца.
Във втория етап
документи ще се
подават от 10 до 24
януари 2011 г. к ато
право за подаване на
документи за включване
в програмата се дава
и на лица, ползващи
услугата
„Личен
асистент" по Оперативна
програма „Развитие на
ч о в е шк ите р е с у р с и"
- ф а з а В т о р а, к ъ м
момента на подаване на
документи по настоящия
проект. В този етап ще
бъ дат обхванати 36
лица от целевата група
от община Кирково.
Предоставяне на
социалната услуга е 12
месеца
В
третия
етап
документи ще се подават
от 08 до 22 ноември
2011 г., в него ще могат
да кандидатстват лица
о т ц е л е в а т а г ру п а,
които не са обхванати
к ъ м м о м е н т а. То з и
етап е с времетраене
за предос тавяне на
социалната услуга - два
месеца.
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Belediye Başkanları Vladeva'nın istifasını istediler
İsmail KÖSEÖMER
Kırcaali İli’nin yedi
B e l e di ye B a ş k a nı
Bölge Eğitim Müfettişliği Müdürü Emiliya
Vladeva'nın istifasını
istedi.
Basın önünde toplantı yapan belediye başkanları, son günlerde
vuku bulan okul müdürlerinin görevinden
uzaklaştırma olaylarından sonra Bölge Eğitim Müfettişliği Müdürü
Emiliya Vladeva'nın istifasını istediler. Temmuz ayında Müfettişlik
tarafından açılan okul
müdürü sınavını kazanan müdürlerin görev

süresi sadece 3 ay
sürdü. Kırcaali Belediyesi Most köyü “Hristo
Smirnenski” İlk ve Ortaokulu, Momçilgrad
Belediyesi Gruevo
köyü “N. Y. Vaptsarov”
İlk ve Ortaokulu, Cebel
Belediyesi “Hristo Botev” İlk ve Ortaokulu,
Mişevsko köyü “Hristo
Smirnenski” İlk ve Ortaokulu, Krumovgrad
Belediyesi Gorna Kula
köyü “N. Y. Vaptsarov”
İlk ve Ortaokulu müdürlerinin görevlerine
27 Ekim tarihinde son
verilmişti. Onların yerine de vekaleten iktidara yakın kişiler Vladeva
tarafından atanmıştı.

Cebel'deki okulda bir
haftadır ders yapmıyorlar.

EDİRNE'DE BALKANLILAR TRAKYA BULUŞMASI

Merkezi Ankara'da
bulunan Trakyalılar
Derneği'nin düzenlediği ve Balkanlarda
yaşayan soydaşların
katılımıyla Trakya
Balkanlılar Buluşması düzenlendi.

tiğini söyledi.
Geniş bir katılım
beklemelerine rağmen katılım sayısının
azlığından yakınan
Akgün, '1500 davetiye dağıtmıştık. Katılımın daha çok ola-

Müzekki Ahmet ve
Makedonya Yeniyol
Derneği Başkanı
Kaytum Osman da
konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
Daha sonra halk

Trakyalılar Derneği Başkanı Ferhat
Akgün, Edirne Halk
Eğitim Merkezi'nde
düzenlenen gecede
yaptığı konuşmada,
tüm Balkanlılar'ın
birlik ve beraberlik
içinde olması gerek-

cağını bekliyorduk.
Amacımız birlik ve
beraberlik aramızda
olamayanların da
kalbinin bizimle attığını biliyoruz' dedi.
Bulgaristan Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü

oyunları gösterilerinin sunumuyla gece
noktalandı.
Geceye Edirne Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Özcan ve
çok sayıda davetli
katıldı.
aa

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Yedi Belediye’nin
Başkanları oluşan durumdan dolayı siyasi
sorumluluğun birileri
tarafından taşınmasını, bu durumda bu
kişinin Bölge Eğitim
Müfettişliği Müdürü olduğunu belirttiler. Aksi
taktirde sorumluluğun
Eğitim Bakanı Sergey
İgnatov tarafından kabul edilmesi gerektiğini söylediler. Konuya
hızlı çözüm bulunması
için Başkanlar, Başba-

kan Boyko Borisov'tan
randevu talep ettiler.
Aynı şekilde konunun
ciddiyetiyle ilgili hem
başbakana, hem Vali
Tauşanova'ya istek
mektubu gönderdiler.
Bu mektuplarda Bulgaristan Öğretmenleri
Sendikasına üye Bölge Eğitim Sendikası ve
Öğretmenler ile ebeveynler toplumundan
imzalı istekler var.
Oluşan duruma çözüm bulunmadığı tak-

tirde mahkemeye başvurulacak, orada da
çözüm bulunamadığı
halde konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülecek.
Gazetemizin edindiği
bilgilere göre vekillen
atanan müdürler arasında müdür sınavına
girmeyen kişiler de
var.
Belediye Başkanları
bu olaylara bir anlam
veremediklerini, bunun
bir yanlış anlaşılmış iktidar yönetimi olduğunu ve sınav kazanan
müdürlerin 3 ay sonra
GERB'e yakın ve üye
kişiler tarafından değiştirilmesini ucuz bir
mahalli eğitim gösterisi
olarak nitelendirdiler.
Aynı şekilde hiç kimsenin partili olmasında
sorun görmediklerini,
ancak nitelikler, eğitim
ve ölçütlere göre kazanılmış bir hak mı daha
önemli, yoksa bir parti
üyeliği kartı mı daha
önemli diye de sormadan geçemediler.

