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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Kırcaali’yi Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Birlik 
Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici berabe-
rinde büyük bir heyetle 
Balkan ülkeleri ziyareti 
kapsamında Kırcaali’yi 
de ziyarette bulundu. 

Sayın Destici ilk önce 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis ile görüştük-
ten sonra Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) İl 
ve İlçe Başkanları Bahri 
Ömer ve Muharrem Mu-
harrem, HÖH Kırcaali 
Milletvekili Mustafa Ah-
met, birçok Yerel Meclis 
üyesiyle temaslarda bu-
lundu. 

Ardından Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’ni ziyaret 
etti. Konukları dernek 
Başkanı Seyhan Mehmet 
karşıladı. Başkan Meh-
met, derneğin tarihi ve 
faaliyeti hakkında genel 

bilgi verdi. 
Çekilen zorluk ve sı-

kıntıların yanı sıra, der-

neğin Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ve 

HÖH İl Teşkilatı Başkanı 
Bahri Ömer tarafından 
sağlanan mali destekle 

birlikte Türkiye’den çe-
şitli kurum ve kuruluşlar-

dan da gördüğü maddi 
ve manevi yardımı belirt-
meyi unutmadı. Edirne 
Valisi Hasan Duruer’in 
büyük ihtiyaç duyulan 
zeybek oyunu kostümünü 
sağladığını ifade etti. Şu 
anda başta Ömer Lütfi 

Kültür Derneği Müdürü 
Müzekki Ahmet olmak 

üzere Kırcaali Türk Hal-
koyunları Topluluğu’nun 
Eskişehir’de düzenlenen 
uluslararası bir festival 
için Türkiye’de bulun-
duklarını paylaştı. Sayın 
Mustafa Destici, kendisi-
nin de Eskişehirli olduğu-
nu belirterek, ileride yeni 
kurulan Eskişehir 2013 
Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Ajansı yapılacak iş-
birliği çalışmalarının kay-
naşmaya vesile olacağını 
ümit ettiğini kaydetti. 

Mustafa Destici, “Bal-
kan turu kapsamında 
bugün Kırcaali ’deyiz. 
İlk önce Batı Trakya’yı, 
daha sonra Makedonya 
ve Kosova’yı ziyaret et-
tik. Dün Bulgaristan’a gi-
riş yaptık, Sofya’daydık. 
Bugün de önce Filibe’yi 
ziyaret ettik, şu anda da 

Kırcaali’deyiz. Kırcaali 
hem bizim, hem Türki-
ye, hem partimiz için çok 
önemli bir vilayet, önemli 
bir belde. Biz heyet ola-
rak çok uzun zamandır 
buraya gelmeyi arzu 
ediyorduk ama bugüne 
nasip oldu. Yaklaşık 30 
kişilik heyetle, parti yö-
neticilerimiz, belediye 
başkanlarımızdan bir 
kısmı, iş adamlarımızdan 
oluşan genç bir heyetle 
buradayız. Ziyaretimizin 
amacı tabii ki ilk önce bir 
hasret gidermek. Çünkü 
Kırcaali bizim hayallerimi-
zin şehri. Burada yıllarca 
hasretini duyduğumuz 
kardeşlerimizle görüşme, 
hasret giderme imkanı 
bulduk. İkinci olarak bu-
radaki Türk toplumuyla, 

Resmiye MÜMÜN

Ömer Lütfi Kültür Derneği Bayram Konseri Düzenliyor

Devamı 4’de

Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği Mübarek 
Kurban Bayramı müna-
sebetiyle geleneksel 

bayram konseri düzen-
liyor. Türk halk oyunları 
ve türkülerinden oluşan 
konser programı 14 

Ekim 2014 (Pazartesi) 
saat 18,00’da Kırca-
ali Belediyesi Kültür 
Evinde gerçekleşecek. 

Etkinlik aynı zamanda 
Derneğin 20. Kuruluş 
yıldönümüne de adan-
mıştır. 
Ömer Lüt f i Kültür 

Derneği 1993 yılında 
kuruldu. Kuruluşundan 
bu yana yaklaşık 60 
uluslararası festivaller-
de Bulgaristan Türkleri-
ni başarıyla temsil etti. 
İki yılda bir Dernek hi-
mayesi altında  Balkan 
Türk Folklor Festivali 
düzenleniyor. Yaklaşık 
100 gencin katıldığı 
folklor ve müzik grup-
larıyla Dernek bölgede 
en büyük ve etkili Türk 
kuruluşlarından biridir.
     

 Sebahat AHMET
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Uzaktan yakından Bulgaristan
Vaktiyle yaklaşık 45 

camisi bulunan Rus-
çuk, altından su boruları 
geçtiği için yıkılma tehli-
kesi yaşayan Mirza Sait 
Paşa Camisi’ni kurtar-
maya çalışıyor şu gün-
lerde. Silistre ise Kur-
şunlu Camisi’ni perişan 
görünümüne rağmen 
ibadete açık tutma gay-
retinde. Mimar Sinan’ın 
talebelerinden Dülger 
Mustafa’nın 1560’larda 
yaptığı ve 1600’lerde 
şehri ziyaret eden Ev-
liya Çelebi’nin ‘pir-i nur, 
yok bundan maadası’ 
diye methettiği mabedi 
böyle mahzun görmek 
varmış demek biz to-
runların kaderinde. Ca-
minin etrafında dönerek 
hasar tespiti yapmak, 
kitabe aramak ama bu-
lamamak, sonra yoldan 
geçen bir Dimitir am-
cadan ‘Kurşunlu’ adını 
duymak, demir parmak-
lıklar arasından içerisi-
ni görmeye çalışmak, 
gördüğünden hiç de 
hoşnut olmamak… Ney-
se ki Bulgaristan’daki 
Türk makamları cami-
nin onarımı için TİKA 
ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne başvur-
muşlar, hatta Kadir Top-
baş mimarlar göndermiş 
ve projeler hazırlanmış. 
Şimdi gözler iskelenin 
kurulma onayını vere-
cek Bulgaristan parla-
mentosunda...
İmam hatip öğrencisi 

aranıyor
Şumnu, Rusçuk ve 

Kırcaali ’de, bizdeki 
imam hatip liselerinin 
muadili sayılabilecek üç 
ilahiyat lisesi var.
Bulgaristan’da, cami 

imamlığının yetmiş-
seksen yaşındaki ih-
t iyar lara kaldığı ve 
komünizm dönemin-
de yetişmiş nesillerin 
dine bugün bile uzak 
durduğu bilinirse veya 
Şumnu İlahiyat Lisesi 
mezunlarından Özlem 
Tevfikova’ya kulak veri-
lirse bu okulların ehem-
miyeti daha iyi anlaşılır: 
“İkinci sınıfı bitiren öğ-
renciler Kur’an öğretme-
ye hak kazanırlar. Ben 
üç sene üst üste yaz 
tatillerimi değişik köyler-
de ikişer ay kalarak ve 
isteyen herkese Kur’an 

öğreterek geçirdim.” An-
cak ne var ki yeni nesil 
içinde ilahiyat liselerine 
sıcak bakan Özlem’lere 
nadiren rast geliniyor ve 

okul yöneticileri öğren-
ci bulmak için kapı kapı 
dolaşmak zorunda kalı-
yor. Şehir merkezlerin-
de böyle bir taleple kapı 
tıklatmanın neredeyse 
imkânsız oluşu, hatta 
dilin ve dinin daha iyi 
muhafaza edildiği köy-
lerde bile öğrenci arayı-
şının, okulların sunduğu 
cazip imkânlara rağmen 
kolay olmayışı komü-
nizm tesiriyle açıklana-
bilir pekâlâ…
İkna olan öğrencilerin 

mahalle baskısı yüzün-
den nerede okudukları-
nı saklayışı ya da kendi 
köylerine uzak bir şehri 
tercih ederek bir nevi 
hicret yaşayışı da… 
Uluslararası standart-
lara göre eğitim veren, 
parasız yatılı imkânı 
sağlayan, maddi sıkın-
tısı olanların giyecek ve 
yol parasını temin eden 
ve sonrasında hangi fa-
külteyi kazanmış olursa 
olsun, öğrenciyi üni-
versite eğitimi boyunca 
bursla desteklemeye de-
vam eden bir sistemden 
söz ediyoruz neticede. 
Başarıyla mezun olmuş 
gençler Türkiye’deki 
üniversitelerde konak-
lama, yemek ve sağlık 
giderleri karşılanarak 
ve aylık 300 dolar burs 
alarak okuyabiliyor üs-
telik. Bulgaristan’a müf-
tü, imam ve öğretmen 
yetiştiren bu liselerin 
öğrencisizlikten dolayı 

kapatılmasından en-
dişe duyan idareciler, 
“Demokrasiye geçildiği 
yıllarda buradaki Müslü-
man halkların talebiyle 

okulların yeniden açıl-
masına izin verilmişti, 
ancak şimdi kapanırsa 
bir daha açmamız müm-
kün olmaz” diyorlar.
Türkiye Diyanet Vak-

fı tarafından finanse 
edilen ve Anadolu’dan 
gönderilen eğitimciler 
tarafından koordine 
edilen okullardaki öğ-
renci profili, ülkenin bazı 
gerçeklerini de görünür 
kılıyor. Rusçuk İlahiyat 
Lisesi’ne Türkiye’den 
gönderilen ve bu görevi 
bir ‘vefa borcu’ olarak 
değerlendiren müdür 
yardımcısı Muzaf fer 
Gedikoğlu, öğrencile-
rinin yüzde sekseninin 
anne babasının ayrı ol-
duğunu ve bazı kimse-
siz öğrenciler yüzünden 
öğrenci yurdunu yaz-kış 
açık tuttuğunu söylüyor. 
Ülkedeki yetiştirme yurt-
larına Türk çocuklarının 
da bırakıldığına bakılır-
sa, Bulgaristan’da her 
yüz çocuktan 56’sının 
evlilik dışı dünyaya gel-
diğini gösteren istatistik-
lerin sadece Bulgarları 
değil, ülkede yaşayan 
Müslümanları da ilgilen-
dirdiği söylenebilir. Bü-
tün bu tatsız bilgilerden 
sonra, yetiştirme yur-
dundan ayrılmış bir kız 
çocuğunun önümüzde-
ki sene Rusçuk İlahiyat 
Lisesi’nde yatılı okumak 
üzere kayıt yaptırdığını 
öğrenmek hoş doğrusu. 
Okulların Osmanlı’dan 

kalma yapıları eğitim 
ve konaklama için kul-
lanıyor oluşunu da ayrı 
bir hoşluk olarak kayde-
delim.

Müftüler ne ister?
Yurt dışında müftü 

ziyaretinin neredeyse 
elzem olduğu tek yer 
Balkan ülkeleridir. On-
lar orada, biraz mah-
zun ve yalnız dururlar 
çünkü. Niyetiniz ülkeyi 
biraz tanımaksa hele, 
iyi birer rehberdir müf-
tüler. “Şehirde bir kale 
var mıdır, camilerin 
kaçı kayıp, kaçı sağ-
lamdır, Osmanlı’dan 
kalma yapılar hangi-
leridir, Evliya Çelebi 
Seyahatname’sinde bu 
şehir için ne demiştir?” 
Ülkenin hem geçmişi 
hem de bugünü hak-
kında da söyleyecek 
sözleri vardır üstelik. 
Biz Bulgaristan’ı biraz 
da böyle tanımaya ça-
lıştık işte, müftülerin 
dertleri ve beklentileri, 
ülke gerçeklerini işaret 
eder çünkü biraz da. 
Silistre Müftüsü Müd-
desir Mehmet’in söz 
gelimi, Bulgaristan’a 
imam gönderen Türki-
ye Diyanet Vakfı’ndan 
bir ricası var: “İmamlar, 
komünizmin halkı nasıl 
yanılttığını bilerek gel-
meli buraya. O neslin 
camiyle barışık olma-
yışını anlamakta zorla-
nıyorlar sonra.” Müftü 
Mehmet’e göre asıl çö-
züm, Bulgaristan’ın ken-
di imamlarını yetiştirme-
si; ama önce çocukların 
camiye, gençlerin de 
ilahiyat liselerine ısındı-

rılması gerekli. Rusçuk 
Müftüsü Aziz Azizov 
da ülkede görev yapan 
imamların yüzde dok-
sanının yetmiş yaş üstü 
oluşundan muzdarip; 
ancak Türkiye’den gön-
derilen genç imamlarla 
ilgili onun da bir şerhi 
var: “İmamları gönde-
rirken dikkatli olmalılar. 
Bize banka borcunu ka-
patmak için yurt dışına 
çıkmış insanlar değil, 
gönül adamları lazım!”
Müftülerin bir sıkıntısı 

da camilere ait vakıf-
larla ilgili.  Bulgaristan 
Başmüftülüğü vakıf mal-
larını geri alabilmek için 
geçen yıl aralık ayında 
100’ün üzerinde dava 
açmış. Silistre Müftü-
lüğü, Kurşunlu Camisi 
bitişiğinde bugün be-
lediyenin eline geçen 
cami arsasını, Şumnu 
Müftülüğü ise bir ha-
mam ve bir Türk okulu 
binasını almak için mü-
cadele veriyor. Sorun 
daha ziyade tapularla 
ilgili; arşivlerde kayıtlı 
arazilerin bir kısmı tapu-
larına ulaşılamadığı için 
bir anlam ifade etmiyor; 
ancak o tapuların Jiv-
kov döneminde kasten 
kaybedildiği de herkes 
tarafından biliniyor.
Bulgaristan’a Niçin 

Gidilir?
Edirne Valisi Hasan 

Duruer’in bir sınır va-
lisine yakışır biçimde 
komşu hakkını gözetti-
ği ve Evlâd-ı Fâtihân’ın 
halini hatırını sorup 
gönlünü aldığı biliniyor. 
Duruer’in Balkan Da-
nışmanı Fahri Tuna’nın 
organize ettiği “Sanat-
çılar Balkanlar’la Bulu-
şuyor” etkinliği de bu 
alâkanın tezahürlerin-
den biri. Önceki aylarda 
Makedonya’yı dolaşıp 
oralardaki Türk gençle-
riyle buluşan sanatçılar, 
bu kez Bulgaristan’da 
yedi şehir ve bir o ka-
dar da köy, kasaba, ilçe 
dolaşarak hem halkla 
hem de ilköğretim, lise 
ve üniversite talebe-
leriyle bir araya geldi. 
Niyet sahihti; Türkçenin 
artık bir işe yaramadığı-
na inanmaya başlayan 
gençlere moral vermek, 
İstanbul Türkçesinden 
bir latif rüzgâr estirmek, 
büyüklerin ellerinden, 
küçüklerin gözlerinden 

öpmek, minik hediyeler-
le sevindirmek, merak 
gidermek, sorup öğren-
mek, anlatıp dinlemek. 
Gümrah ormanlardan, 
mümbit ovalardan, ay-
çiçeği ve lavanta tarla-
ları arasından üç yazar 
ve iki illüzyonistle akıp 
giden ‘turne’ minibüsü, 
eğleştiği her köyde, ka-
sabada hem sevindi, 
hem sevindirdi, kimi yer-
de çiçeklerle, kimi yer-
de türkülerle ama her 
yerde gülümsemelerle 
karşılandı. Kim bilir bel-
ki de bir ‘merhaba’nın 
kırk yıl hatırı vardı.
Medreset-ün Nüvvab 

Yeni Âlimler Yetiştire-
bilir Mi?
Bulgaristan’daki üç 

ilahiyat lisesi içinde en 
meşhuru Şumnu İla-
hiyat Lisesi. Tombul 
Camisi’ne komşu olan 
lise, 1922’de ‘Medreset-
ün nüvvab’ adıyla açı-
lan okulun bir devamı 
niteliğinde. Şöhretini 
de bu okuldan yetişip 
bölgeye hizmet eden 
âlimlere borçlu zaten. 
Nüvvab, Osmanlıcada 
kadı yardımcısı anlamı-
na geliyor.
O yıllarda müftü yar-

dımcısı yetiştirmek üze-
re kurulan okulun iftihar 
tablosunda Marmara 
İlahiyat Fakültesi’nde 
hocalık da yapan fıkıh 
ve hadis âlimi Ahmet 
Davutoğlu da bulunu-
yor. Bu kıymetli isimle-
rin, okulun yeni öğren-
cilerini şevklendirdiğini 
düşünen müdür yardım-
cısı İdris Sağır, geçen 
sene Türkiye’ye gön-
derdiği altı öğrenciden 
epey ümitli; “Konakla-
madan, ulaşıma her 
türlü ihtiyaçları karşı-
lanıyor. Mezuniyetlerini 
takip eden altı ay içinde 
dönmek şartıyla gön-
derdik onları. Buraya 
gelecek ve memleketle-
rine hizmet edecekler.” 
İdris Sağır’ın da Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın gö-
revlendirmesiyle mem-
leketi Maraş’tan kalkıp 
Şumnu’da hizmet ettiği-
ni hatırlatalım.
                         SON

Ülkü Özel AKAGÜNDÜZ  
Aksiyon

Geçen sayıdan devam
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Ardinolu amatör sanatçılar, Nedelino 1. Balkan Folklor Festivali’ne katıldı
Ardino Rodopska İskra 

(Rodop Kıvılcımı) Top-
lum Merkezi’nde faaliyet 
yürüten amatör sanat-
çılar grubu Nedelino’da 
düzenlenen 1. Balkan İki 
Sesli Şarkı ve Türk Folk-
lor Festivali’ne katıldı. 
Bu yıl 12’cisi düzenle-

nen festival ulusal düze-
yi aşıp Balkan düzeyine 
çıktı. Festivalde Türkiye, 
Yunanistan, Makedon-
ya, Moldova, Sırbistan 
ve Romanya’dan olmak 
üzere altı Balkan ülkesin-
den amatör folklor grup-
ları yer aldı. 107 grup 
ve 80 bireysel katılımcı 
olmak üzere toplam 4 
bine yakın amatör sanat-
çı sahneye çıktı. 
Folklor festivalinin ya-

rışma özelliği var. Katı-
lımcılar oyuncu ve su-
nucu Galya Asenova 
başkanlığında profes-
yonel bir jüri tarafından 
değerlendirildi. Derece-
ye girenlere madalya ve 
plaket, diğerlerine ise 

katılım belgeleri sunuldu. 
Festivalin ilk gününde 

ülkenin çeşitli bölgele-
rinden 15’den fazla top-
lum merkezinden gruplar 
sahne aldı.  
Ardino’dan katılan ama-

tör sanatçılar seyircilerin 
büyük ilgisini çekti. Ka-
labalık seyirci kitlesi ara-
sında Belediye Başkan 

Yardımcısı İzzet Şaban 
da dahil olmak üzere çok 

sayıda Ardinolu da hazır 
bulundu. 
Yüksel İsmail’in yönet-

menliği ve solistliğindeki 
Yerel Türk Folklor Or-
kestrası sayısız prova, 
çalışma ve büyük emek-
le hazırlanan gösteri bu 
defa da kalabalık izleyi-

cilerin alkışlarını topladı. 
Svetla Semercieva’nın 

yönettiği Kadın Folklor 
Grubu da başarılı per-
formans sergiledi. Po-
püler Rodop türküleri 
söyleyen bayanlar tıklım 
tıklım meydanı dolduran 
seyircilerin beğenisini 
kazandı. Balkanika Gru-
bu da koreograf Nikola 

Veliçkov’un sayesinde bir 
Rodop dansıyla Çiçovo 
Horosu’nu tanıttı. 
Nedel ino Belediye 

Başkanı Stoyan Beşirov 
Rodopska İskra Toplum 
Merkezi’nin sunduğu 
çeşitli programa hayran 
kaldı. “Muhteşem dansçı 
ve amatör sanatçılarınız 
var. Grupları mükemmel 
bir şekilde hazırlayan 
toplum merkezindeki yö-
neticilerin profesyonel ol-
duklarından şüphem yok. 
Ardino için kendimi nasıl 
ifade edeceğimi bilemi-
yorum. Siz Rodopların 
incisisiniz. Her bir bele-
diye sizler gibi işine bak-
sa, sonuçlar mükemmel 

olacak” dedi. Başkan, 
Ardino’dan katılan grup-
ların yöneticilerine birer 
katılım belgesi sundu. 
Kendi tarafından Bele-
diye yönetimi ve Toplum 
Merkezi yönetimi adın-
dan Yüksel İsmail, Nede-
lino Belediye Başkanı’na 
kültür ocağını sembolize 
eden bir hatıralık eşya 
hediye etti. 
Kalabalık seyirci kitlesi-

nin neşesinin bol olması 
için ünlü Bulgar halk sa-
natçısı Rositsa Peyçeva 
sahne aldı. Nedelino’nun 
merkez meydanında olu-
şan uzun horonlar oy-
nandı. 

Postacılardan gü-
vercinli protesto

Bulgaristan  Devlet Postaları İşletmesi’nde çalışan-
lar, bakanlar kurulu binası önünde düzenledikleri ey-
lemde güvercin uçurdu.

Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) çatısı 
altında bir araya gelen postacılar, maaşlarına yüzde 10 
zam yapılmasını ve kurumlarının daha iyi yönetilerek, 
iflastan kurtarılmasını talep ediyor. 

KNSB Genel Başkanı Plamen Dimitrov, mitingde 
yaptığı konuşmada, çalışanların gizli kapaklı yapılma-
sı istenen özelleştirmeye de karşı çıktığını belirterek, 
“Bu kurumda çalışanlar onurlu bir yaşam, huzurlu bir 
gelecek istiyor” dedi.

Hükümet aleyhinde sloganlar atan postacılar, daha 
sonra kurumun geldiği durumu anlatmak için güvercin 
uçurdular. 

AA’ya konuşan Dimitrov, sosyal politikalarda reform 
talep ettiklerini, aksi takdirde gösterilerin devam ede-
ceğini vurgulayarak, hükümete üç haftalık süre tanı-
dıklarını kaydetti.

Romanya’da 2. Sarı Saltuk Buluşması Gerçekleşti
Balkanların en önemli 

birleştirici ismi olan Sarı 
Saltuk’un f ikirlerinin 
daha derinleşmesine, 
bölgedeki Bektaşile-
rin, diğer tasavvufi yol 

mensuplarının ve hat-
ta Müslüman olmayan 
toplulukların bu vesile 
ile sık sık bir araya ge-
lerek fikir alış verişinde 
bulunma amaçlı 2. Sarı 
Saltuk Buluşması 7- 
8.09.2013 tarihlerinde 
Uluslararası Kalkınma 
ve İşbirliği Derneği ile 

TİKA tarafından düzen-
lenerek, Romanya Ba-
badağ ve Köstence’de 
gerçekleşti.
Bulgaristan, Yunanis-

tan ve Türkiye’den top-

lam 400 kişilik toplantı-
ya alevi kardeşlerimizle 
birlikte STK temsilcileri 
ve akademisyenlerde 
katıldı. Babadağ’da 
Koyun Baba ve Sarı 
Saltuk türbeleri ziyaret 
edildi ve tören düzen-
lendi.
Köstence Mamaya’da 

düzenlenen sempozyu-
ma katılan akademis-
yenler Prof. Dr. Şükrü 
Akalın, Yrd. Doç. Mus-
tafa Tahtçı, Prof. Dr. 
Hüsniye Cambay Tatar, 

Yrd. Doç.Dr. Mehmet 
Dönmez, Doç. Dr. Taner 
Tatar sundukları bildiri-
lerinde Sarı Saltuk hak-
kında bilgiler verdiler ve 
yaşadığı mekanlar sa-
yıldı – Tunceli, Diyarba-
kır, Bor, Alaşehir, İznik, 
Rumelifeneri, Babaes-
ki, Kaliakra,Babadağ, 

Ohri, Kruja, Blagay.
2. Sarı Saltuk Buluş-

ması organizasyonun-
da yer alan Prof. Dr. 
Musa Taşdelen’in açılış 
konuşmasında  kültürü 
taşıyan, kılavuz bilge 
insanlar, hem sözleriy-
le, hem yaşantılarıyla 
örnek verenler; Hacı 
Ahmet Yasevi, Sarı Sal-
tuk, Yunus Emre, Hacı 
Bektaşi Veli gibileri, bizi 
750 yıldan bu yana bir 
araya getiriyor ve insani 
değerlerinle örnek olu-
yorlar.
Günümüzde yeniden 

Sarı Saltuk’un insa-
ni değerleri gönülleri 
kırmadan, din, dil, ırk 
ayrımcılığı yapmadan, 
hoşgörülü davranışları, 
Türklük ve Müslüman-
lığı eş olarak görmek, 
ön plana çıkan değer-
lerdir.
Evliya Çelebi’nin Sarı 

Saltuk türbesi ziyare-
tinden sonra söylediği 
gibi: “Ziyaret eyledik, 
çok şükür – ibadet ey-
ledik!”

Mecbure EFRAİMOVA

Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali İlçesinde ilkokul 
öğretmenleri aranıyor

Kırcaali Bölge Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, “4. 
sınıfa kadar tam gün eğitim programı uygulamaya 
girmesi sebebiyle aranan ilkokul öğretmenlerinin sa-
yısı arttırılmış durumdadır. Başlıca merkezi okullarda 
ilkokul öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hala bu 
eğitim-öğretim yılı için iş sahibi olmayan öğretmenler 
bu fırsatı değerlendirebilirler” diye kaydetti.

İş Bürosu tarafından ilan edilen öğretmenler için 
çok sayıda boş pozisyonlar mevcut. Toplam 12 öğret-
men aranmaktadır, gerekli ihtisasların çoğu oldukça 
ilginçtir. 

Grozdan Kolev’e göre Kırcaali ilçesinde görev ba-
şındaki öğretmenlerin ortalama yaşı 50’yi aşıyor. 
Oysa şehirde pedagojik eğitim görenler arasında bir 
hayli gençler de bulunuyor.                                  KH
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Başkan Hasan Azis, işveren örgütleri temsilcileriyle görüştü
K ı r c aa l i  B e l e d i ye 

Başkanı Hasan Azis, 
Kırcaali’deki işveren ör-
gütleri temsilcileriyle gö-
rüştü. Görüşmenin ama-
cı iki yönlü süreç olan 
belediye ile şirketlerin 
birbirine yükümlülükleri-
nin kapatılması ve ortak-
lığın sürmesi için çözüm 
bulunulması olduğu açık-
landı. 
Başkan, Belediye’nin 

daima yerel iş dünyasını 
tüm açılardan destekle-
diğini ve bunu yapmaya 
devam edeceğini söyle-
di. Sayın Azis, Belediye 
politikasının önceliği her 
zaman iyi koordinasyon 
ve iş dünyasıyla diyalog 
olduğunu vurgulayarak 
girişimcilere yönelik dü-
rüst ilişkilerin sürdürül-
mesi çağrısında bulun-
du. 
Başkan, Belediye İş 

Adamları Konseyi kuru-
lup branş temsilcilerinin 
fikir ve önerilerini pay-
laşmalarını istedi. Ha-
san Azis, Belediye ile iş 
dünyasının birbirine yar-
dımcı olması gerektiğini 
düşünüyor. 
“Bizim için önemli olan 

iki tarafın da dinlenmesi, 
görüşlerin belirtilmesi, iki 
yönlü süreç olan borçlu-
luğa çözüm bulunarak 

azaltılması” diye belirt-
ti. Sayın Azis, Kırcaali 
Belediyesi’nin şu anda 
çeşitli şirket ve dağıtım 
şirketlerine toplam 12 
857 000 leva borcu ol-
duğunu bildirdi. Onlardan 
6,5 milyonun sermaye gi-
derleri olup, kalan borcun 
ise çöp toplama, gıda 

ürünleri tedariki, yeşil-
lendirme gibi faaliyetler 
içindir. Devlet birimlerine 
olan 48 000 leva borcun 

öğrencilerin taşınmasıyla 
ilgilidir. 
Bununla birlikte vatan-

daş, tüzel kişi ve devlet 
birimlerinin de belediye-
nin yaptığı 5 milyon leva 
miktarında giderleri öde-
medikleri vurgulandı. 
Belediye’nin geçen yıla 

kıyasla gelirlerden elde 

edilen finansmanların 
700 000 leva arttıkları 
belirtildi. 
Başkan, “Gelecek ay-

larda bu 5 milyon levalık 
borcu toplama mekaniz-
masını bulabilirsek daha 
aynı gün belediye giren 
kaynakları iş dünyasına 
aktaracak. Fakat biz ban-
ka değiliz ve para topla-
mıyoruz, derdimiz iki ta-
rafa da uygun karar alıp 
borçlarımızı ödemektir” 

diye konuştu. 
Kırcaali Belediyesi’ne 

en çok tüzel kişileri 
borçlu. Onlardan 5 bin-
den fazla borcu olanlar 
3 625 000 leva borç yap-
mışlardır. Listenin başın-
da 1 167 000 leva bor-
cu olan Orfey kuruluşu 
bulunuyor. İkinci sırada 
723 000 leva borçlu olan 
Kurşun ve Çinko Fabri-
kası, Kırcaali Hastanesi 
de 262 000 levalık borçla 
üçüncüdür. Borçlu olan 
devlet birimleri arasında 
polis ve itfaiye kurumları 
da bulunuyor. Belediye 
yetkilileri bu borcun geri 
ödenmesi şansının az 
olduğunu belirttiler. 
5 bin levadan fazla 

ödenmemiş giderleri 
olan vatandaşların da 
toplam 192 565 leva 
borcu toplanıyor. Onlar-
dan bazılarının Belediye 
bütçesine olan borcunun 
40 000 levaya çıktığı 
anlaşıldı. Ödenmemiş 
borcu olan vatandaş 
ve şirketleri onları ka-
patması gerektiği mek-
tupla hatırlatılmıştır. Bu 
durumda icra yargıcına 

başvurulması gerektiği 
kaydedildi. 
Başkan Azis, Belediye-

nin daima iş dünyasına 
karşı dürüst davrandığı-
nı, fakat bazı iş adam-
larının buna karşılık 
vermek yerine borcunu 
almak için mahkemeye 
başvurduklarını paylaş-
tı. 
Belediye borcundan 

400 000 levalık miktarın 
birkaç Kırcaali şirketine 
icra kararı üzerine kapa-
tılan borca mahkemede 
yapılan masrafların da 
eklenmesiyle bütçeden 
ödenmesinden kaynak-
landığı açıklandı. Bu şe-
kilde mahkeme yoluyla 
Grafit Komers şirketinin 
Belediye’den 350 000 
leva aldığı belli oldu. 
Belediye Başkanı, “Şir-

ket borcunu almak için 
mahkemeye başvurması 
hakkıdır, fakat bu tür bir 
hareketle ortaklık ilişkile-
rine son verilmiş oluyor. 
Biz bu tür davranışa kar-
şıyız. Yerli iş adamlarına 
sorumluluk göstermeleri 
çağrısında bulunuyorum” 
diye vurguladı. 

sivil toplum örgütleriyle, 
derneklerimizle, siyasi 
partimizle, belediyemiz-
le, Başmüftülük temsilci-

si Müftü Bey ile görüşüp 
buradaki durum hakkında 
bilgi almak, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunmak. 
Önümüzdeki günlerde 
inşallah, bize bağlı bele-
diyelerde bu bölgedeki 

başta, Kırcaali, Cebel 
gibi belediyelerle kardeş 
birliği projesinin adım-
larını atacağız, karşılıklı 
iyi bir işbirliği içerisinde 
olacağız ve bu bölge 

için ne yapabiliyorsak, 
elimizden gelen her tür-
lü katkıyı sunmaya hazı-
rız” diye konuştu. Sayın 
Destici, “Bulgaristan’daki 
Türk ve Müslüman var-
lığını çok önemsiyoruz. 

Bulgaristan’da bundan yıl-
lar önce çok büyük acılar, 
zulümler yaşandı. Burada-
ki Türk ve Müslümanlara 
karşı çok büyük katliamlar 
yapıldı, yani soykırım gibi 

durumlar yaşandı ve yüz-
binlerce buradaki soyda-
şımız Türkiye’ye göç etti. 
Bir kısmı geri dönse de, 
hala bir kısmı geri döne-
medi. İnşallah, bundan 
sonra bu tür şeyler ya-

şanmaz. Biz Bulgaris-
tan ile Türkiye hükümeti 
arasındaki ilişkilerin iyi 
işlemesini istiyoruz. Dış 
ticaret hacmi şu anda 
bayağı büyüdü, 4 milyar 
dolar seviyesine çıktı. 
Bu Bulgaristan lehinedir. 
Bizim için Bulgaristan’ın 
lehine, Türkiye’nin aley-
hine olması hiç önemli 
değil. İki ülke arasında 
dış ticaretin artması, 
hem ekonomik, hem si-
yasi, hem kültürel anlam-
da ilişkilerin geliştirilmesi 
çok önemli. Türkiye ile 
Bulgaristan ilişkileri ne 
kadar iyi, üst düzeyde 
olursa, buradaki Türk 
ve Müslüman varlığı da 
çok rahat bir hayat yaşa-
yacaktır. Şu anda siyasi 
hakların önemli bir kısmı 
alınmış ama alınmayan 
bir takım inançla ilgili 
haklar var. Türkçeyle, 
vakıf malları ile ilgili so-
runlar var. Bu iyi ilişkiler 
neticesinde buradaki 
Türk ve Müslüman var-
lığının birlikte hareket 
etmesi çok önemli, yani 
burada bütün Türk ve 
Müslüman bir yumruk 

gibi olacak ve birlikten 
kuvvet doğar anlayı-
şıyla bütün bu hakların 
alınmasında el birliğiyle 
birlikte mücadele edil-
mesi lazım. Biz, Büyük 
Birlik Partisi olarak bura-
da bütün kardeşlerimizin 
bir ve beraber hareket 
etmesini istiyoruz. Biz 
sonuna kadar buradaki 
başta Kırcaali, Filibe, 
yani Bulgaristan’da bü-
tün bölgelerdeki kar-
deşlerimizin yanındayız. 
Bundan sonra inşallah, 
daha sık görüşeceğiz, 
daha iyi işbirliği içerisin-
de olacağız. Türkiye’ye 
döndüğümüzde de bu-
radaki izlenimlerimizi 
basın toplantısı düzen-
leyerek, Türkiye kamu-
oyuyla, devletiyle, hü-
kümetiyle paylaşacağız 
ve bu bölge ne arzu edi-
yorsa, onların yapılması 
için elimizden gelen bü-
tün gayreti göstereceğiz, 
tüm siyasi ağırlığımızı 
koyacağız” diye belirtti. 
Ardından Cebel Be-

lediye Başkanı Bahri 
Ömer, “Çok değerli Baş-
kanımızın söylediği gibi 
kardeşlik ilerleyecek. 
Kırcaali’nin Büyük Bir-
lik Partisi’nin iktidarda 
olduğu Sivas, Giresun-
Doğankent’in de Kru-

1. sayfadan devam

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Kırcaali’yi Ziyaret Etti

movgrad Belediyesi ile 
kardeş olmasını öneriyo-
ruz. Biz de Cebel Günü 
olan 19 Mayıs’ta Musta-
fa Kemal Atatürk’ün çık-
tığı Samsun ile kardeş 
olma çabası içerisinde 
olacağız. Kendilerinden 
bu konuda yardım talep 
ettik ve umarım bu hu-
susta yardım edecekler. 
Bundan sonra kardeş-
lik daha da ilerleyecek, 
daha da gelişecek” diye 
paylaştı. 
Daha sonra Mustafa 

Destici, Kırcaali Böl-
ge Müftülüğünü ziyaret 
etti. Cami bahçesinde 
konukları Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet ve 
Merkez Camii görevlileri 
karşıladı. Mustafa Des-
tici, burada karşılaştığı 
Müslümanlarla sohbet 
etti, cami bahçesin-
de bulunan Gazi Kırca 
Ali’nin mezarı başında 
El Fatiha okunuldu. 
Beyhan Mehmet, ko-

nuklar ı  makamında 
ağırladı, cami, bölge 
müftülüğünün yapısı ve 
bölgedeki Müslümanla-
rın hayatı ve sorunları 
hakkında bilgi sundu. 
Büyük Birlik Partisi he-

yeti Kırcaali Bölge Tarih 
Müzesi eski medrese bi-
nasını da ziyaret etti.
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Perde Arkası Tiyatro Grubu, Akademi Rumeli Programı’na katıldı
Kırcaali'de amatör sa-

natçılar için düzenlenen 
ulusal BUKET 2013 ya-
rışmalarının il aşamasın-
da tiyatro kategorisinde 
birinci olan Ardino Perde 
Arkası Grubu, Edirne’de 
gerçekleştirilen Akademi 
Rumeli Programı’na ka-
tıldı. Tiyatro Grubu’nda 
Ozan Mutalibov, Sezer 
Üseyinov, Krasimir Ka-
raliyçev, Mediha Halil, 
Nikolay Çoçev, Sevil 
Köseva, İvo Çauşev ve 
Anton Çolakov yer alı-
yorlar. 
Genç yetenekler dün-

yaca ünlü sanatçı ve 
yazarlar arasında ge-
çen bir hafta boyunca 
unutulmaz anlar yaşayıp 
tiyatro alanında en iyiler-
den faydalı tavsiyeler al-
dıklarını paylaştılar.
Akademi Rumeli prog-

ramına Bulgaristan, Tür-
kiye, Moldova, Makedon-
ya, Kosova, Yunanistan, 

Romanya ve Kırım’dan 
lise ve üniversite öğren-
cileri katıldı. Birbirlerini 
tanımayan bu gençle-

rin belirli sanat alanda 
profesyonellerden bilgi 
almak için birlikte çalış-

maları gerekti. Program 
kapsamında edebiyat, 
düşünce, güzel sanatlar, 
tiyatro, fotoğraf sanatı ve 

sinema-televizyon dalla-
rında atölye çalışmaları 
yapıldı. Perde Arkası 

Tiyatro Grubu ise kendi 
alanında en dikkat çeki-
ciydi. Onlar takdire şayan 
girişimci ruhu ve katılım 

arzusuyla, iletişim kurup 
katılımcı ve yöneticilerle 
mümkün oldukça yoğun 
temaslarda bulunma di-
leğiyle dikkati çektiler. 
Oyunculuğa meraklı 
gençlerin idolleriyle gö-
rüşüp sahnede davranış, 
seyirciyle iletişim kurma, 
diksiyon sanatı, nasıl 
profesyonel oyuncu ola-
caklarına dair paha bi-
çilmez tavsiyeler aldılar. 
Akademi’de gençlerle 
çalışan mentorlar ara-
sında Bennu Yıldırımlar, 
Berat Yenilmez, Fülden 

Akyürek, Sedat Bora 
Seçkin, Elif Baysal gibi 
ünlü oyuncular yer aldı. 
Ardinolu gençler, “Bir 

hafta içinde olup biten 
her şeyi çok özleyece-
ğiz. Yeni tanıştığımız 
arkadaşlar ve meslek-
taşlarımızdan alıştığı-
mız günlük rejime kadar. 
Hala orada olmayı çok 
isterdik ama, şimdi ileri-
ye bakıp BUKET yarış-
malarının ulusal aşama-
sına hazırlık yapacağız” 
diye paylaştılar.
           Güner ŞÜKRÜ

EKİP Holding Ltd. Şirketinde Çalışma Koşullarını Güvenli 
Hale Getirme projesinin kapanış konferansı düzenlendi

Kırcaali Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın konferans 
salonunda düzenlenen 
basın toplantısında sana-
yi ürünlerle ticaret yapan 
EKİP Holding Ltd. Şirke-
tinde Çalışma Koşulları-
nı Güvenli Hale Getirme 
projesinin kapanış kon-

feransı düzenlendi. Top-
lantıda birçok Kırcaali 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu üyele-
ri, proje yöneticisi Müh. 
İvo Andreev ve yerli iş 
adamları hazır bulundu-
lar. Proje, İnsan Kaynak-
larının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programı’nın İş 
Güvenliği şeması üzere 
Avrupa Birliği’nin Avrupa 
Sosyal Fonu tarafından 
sağlanan tamamen hibe 
yardımı olarak finanse 
ediliyor. Projenin toplam 

tutarı 115 674,22 leva. 
Projeyi tanıtan EKİP Hol-

ding yöneticisi ve Kırcaali 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Müh. Cevdet Adem elde 
edilen sonuçlara değindi. 
Projenin ana hedefinin 
kanunların iş güvenliği 
ve çalışanların sağlığına 
ilişkin dayattığı istemlere 

uyan çalışma koşullarının 
iyileştirilmesiyle şirkette 
çalışanların verimliliği-
nin arttırılması olduğunu 
açıkladı. Şirketin 35 ki-
şilik personeline yönelik 
olan proje sayesinde işçi 
sayısının artarak 40’a çı-
karıldığını vurguladı. Ay-
rıca projenin uygulandığı 
sırada şirketin yaklaşık 
700 bin levalık yatırım-
la üretim alanını yüzde 
150 oranında genişletti-
ğini bildirdi. Müh. Adem, 
projede öngörülen faali-

yetlerin başarıyla yerine 
getirildiğini kaydederek, 
bu tür AB projelerinden 
faydalanması gerektiğini 
belirtti. 
Birinci faaliyet olarak 

danışmanlık firmaları ara-
cılığıyla şirketin mevcut 
durumunun analiz edil-
mesi ve iş organizasyonu 
tasarlanması yapıldığını 

belir tti. Bu 
a n a l i z l e r 
sayesinde 
şirketin za-
yıf ve güçlü 
yönler in in 
en faydalı 
biçimde de-
ğerlendiril-
diğini pay-
laştı. 
Daha son-

ra şirketin 
üretim tesis-
lerinde ısıt-
ma sistemi-
nin yeniden 
yapı landı -
r ı lmasıy la 

çalışma koşullarının iyi-
leştirildiği anlaşıldı. Müh. 
Adem, şu ana kadar ısıt-
mak için odun ve kömür 
kullandıklarını, fakat bu 
proje sayesinde tüm bi-
rimlerde modern ısıtma 
sistemi kurulduğunu kay-
detti. Ayrıca işçilere koru-
yucu ekipman ve özel iş 
kıyafetleri alındığı belli 
oldu. Projenin dördüncü 
faaliyeti olarak yeni dona-
nım ve teknolojilerle gü-
venli çalışmaları için gö-
revlilerin eğitim gördükle-

ri ortaya çıktı. Ayrıca bu 
amaçlara ulaşılması için 
projenin iyi yönetildiği ve 
popülarize edilmesi için 
basın aracılığı ve görsel 
araçlarla kamuya tanıtıl-
dığı belirtildi. 
Müh. Cevdet Adem, 

projenin gerçekleştiril-
mesinde işbirliği yaptığı 
Kırcaali Gars Şirketi ve 
Kırcaali İş Bürosu’na te-
şekkürlerini sundu. 
EKİP Holding yöneti-

cisi, proje sonucunda 
çalışma koşullarında ni-
teliksel değişim olduğu-
nu, işgücü verimliliğinin 
arttığını ve bölgede ken-
di üretim alanında lider 
olan şirketin yurt içinden 
başka Yunanistan’da ve 
Avrupa’da da pazar pa-
yını genişlettiğini rapor 
etti. 
Şirketin gelecek projesi 

enerji tasarrufuna yöne-
lik olacağını söyledi. 
Metal ürün, metal kons-

trüksiyon, metal kapı, 
yangına dayanıklı kapı, 
çocuk eğlence tesisi, 
otobüs durakları üreten 
EKİP Holding, Kırcaali 
ve Smolyan illerinde tek 
olarak çocuk tesisleri 
üretimi ve Kırcaali ilinde 
yangına dayanıklı kapı-
lar üretimine dair sertifi-
kalara sahip. Şirket, yurt 
içinden başka Fransa, 
Belçika, İtalya gibi ülke-
lerden çok sayıda sipa-
rişler almaktadır. 

Edirne Valisi Hasan Duruer, 
Tunahan Derneği'nin 

açılışına katıldı
Edirne Valisi Duruer ve beraberindeki heyeti 

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğu Konsolos 
Muavini Reşit Sağkol karşıladı.

Dulovo ilçesi yakınlarındaki Vanitsa köyünde 
yaşayan bir aileyi ziyaret eden heyet, daha sonra 
Tunahan Derneği'nin açılışına katıldı.

Vali Duruer, açılış galasında yaptığı konuşma-
sında, Yıldırım’ların, Sultan Murat’ların, Fatih’lerin 
at koşturduğu Tuna boylarında olmaktan gurur ve 
onur duyduğunu söyledi.

Milletlerin ancak kültürlerine sahip çıktıkları öl-
çüde millet olabileceklerinin altını çizen Duruer, 
"Milletler kendi kültürlerine sahip çıkarlarsa millet 
olarak devam ederler. Sizler Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki en önemli bağı oluşturuyorsunuz. 
Biz soydaşlarımızın her zaman yanındayız, ar-
kasındayız ne derdiniz varsa derman olmak için 
çaba harcıyoruz. Trakya Üniversitesi Balkanlar'ın 
en önemli üniversitesi, üniversite olarak da arka-
nızdayız" diye konuştu.

Dernek Başkanı Hakkı da kültürel yozlaşmayı 

önlemek adına Tunahan Derneği'ni kurduklarını 
belirtti.

Gala gecesinde Silistre'ye bağlı köy ve beldeler-
den halkoyunları ekipleri gösteri sundu.

Edirne heyetinde, Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yener Yörük, Edirne Valiliği Özel Kalem 
Müdürü İbrahim Tarancı, Edirne Valiliği Balkan 
Danışmanı Fahri Tuna, Trakya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Sınav, 
EdirneAile ve Sosyal Politiklar Müdürü Bilgin Öz-
baş ve Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm yer aldı. 

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet: “Recai Yıldız 
Hoca’ya oturum izni verilmemesinden üzgünüz”

Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet, 
Türk iye’den bölgede 
hizmet vermek üzere 
gönderilen Recai Yıldız 
Hoca’nın oturum izni ala-
madığı için memleketine 
gitmek zorunda kalmasın-
dan yakındı. 

Müf tü konuyla ilgil i, 
“Bulgaristan-Türkiye ara-
sında yapılan anlaşma 
neticesinde Başmüftü-
lükte uzun vadeli hizmet 
vermek üzere Türkiye’den 
bilgi birikimli, tecrübe-
li hoca efendiler bizlere 
yardımcı olacaklardı, 
Bulgaristan’da muhtelif 
şehirlerde, muhtelif müf-
tülüklerde bu arkadaşla-
rımız oturum aldılar ve 
hizmet ediyorlar. Sofya, 
Filibe, Razgrad, Şumnu, 
Rusçuk gibi şehirlerde 
sorun yaşanmadı ama 
Kırcaali’de Recai Yıldız 
Hoca ile alakalı maalesef, 
oturum alamadık. Bundan 
dolayı tabii ki, üzgünüz. 

Gerekli işlemler için 
İçişleri Bakanlığı Yaban-
cılar Şubesi’ne müracaat 
etmiştik. Son ana kadar 
bize oradan bunun ola-
cağını ifade ettiler. Hatta 
Paskalya Yortusu önce-
sinde oturum için harcı 
yatırdık ve “Hayırlı olsun, 
Paskalya sonrası oturumu 
gelin alın” demişlerdi. Fa-
kat resmi dini bayram olan 
Paskalya tatili sonrasında 
Yabancılar Şubesi’ne git-

tiğimizde Recai Hoca’nın 
oturumuna ret cevabı 
geldiğini öğrenmiş ol-
duk, haliyle çok üzüldük. 

Hoca’nın vize süresinin 
dolması nedeniyle sı-
kıntı yaşandı. Hoca ye-
şil pasaportu sayesinde 
Bulgaristan’da daha 3 ay 
kalmaya devam etmesi 
için Türkiye’ye çıkış yap-
ması gerekti. Bu arada 
tekrar vize için müracaat 
edildi. Fakat vize talebine 
de olumsuz cevap aldık. 
Daha sonra bunun Kır-
caali Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Recai Hoca 
hakkında verilen olum-
suz rapordan kaynaklan-
dığını öğrendik. Recai 
Hoca’yı 3 Ağustos 2013 

tarihinde, yani tam Kadir 
Gecesi’nde mecburi çıkış 
yapmak zorunda kaldığı 
için onu ailesiyle birlikte 

memleketi Sivas’a uğur-
ladık” diye paylaştı. 

Bölge Müftüsü konuş-
masının devamında, 
“Recai Hoca, Kırcaali’de 
güzel hizmetler verdi. 
Bundan dolayı cemaat, 
“Recai Hoca ne zaman 
gelecek?” diye sıkça müf-
tülüğümüze gelip soruyor. 
Özellikle namazlara müte-
akip Kuran Kursu öğren-
cileri de, “Sayın Müftüm, 
artık hocamızı özledik, 
ne zaman gelecek?” diye 
her gün soru yöneltiyorlar. 
Hoca efendinin duyarlı bir 
insan olduğunu, ahlakının 

iyi olduğunu, buraya uyum 
sağladığını, insanlarla iyi 
geçindiğini biz her zaman 
ifade ettik. Aslında şu 

anda Ankara’da Bulgaris-
tan Başkonsolosluğu’na 
bir kez daha vize için 
müracaat edildi. İnşallah 
hayırlı netice çıkar diye 
umut ediyoruz. Ardından 
da gerekli işlemlerin ya-
pılması noktasında kolay-
lık sağlamalarını burada-
ki sorumlu makamlardan 
istirham ediyoruz. Çünkü 
oturum verilmemesi için 
hiçbir engel yok. Burada 
kalacak evini kiralamış 
olduk. Düzenli bir biçimde 
yaklaşık 1 yıldır camiye 
gelip gidiyor, hizmet edi-
yordu. Kuran kursu tertip 

ediyordu. 
Her şey randımanlı yü-

rüdüğü taktirde Hoca’nın 
görev süresi bir artı bir 
4-5 yıla kadar çıkabile-
cekti ve Kırcaaliler ola-
rak hizmetlerinden fay-
dalanacaktık. Maalesef, 
bu şekilde oturma izni 
için özellikle Kırcaali’de 
ret gelmesi hepimizi çok 
üzdü. Sürekli Adalet 
Bakanlığı’ndan sabıkalı 
olmadığına dair bir evrak 
istendi. Aslında kanunda 
böyle bir madde var ama 
hiçbir yerde bu uygulan-
mıyor, Adalet Bakanlığı 
da bu şekilde böyle bir 
belge çıkartmıyor. Hoca 
yıllar öncesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın umre 
döneminde görevli hoca-
larından biri olarak umre 
hizmeti vermiş, rehberlik 
yapmıştır. Pasaportunun 
üstünde, bir evrak üzerin-
de ismi yazılmış, yani hac 
sırasında görevli olduğu-
na dair bilgi verilmiştir. 
Emniyet Şubesi’nde de 
bazı görevliler, bunu ikinci 
bir kimlik olarak gördüler. 
Bu da onların yürüttükleri 

göreve gerektiğinde odak-
lanmadıklarını gösteriyor. 
Biz onlara bu konuyu da 
anlatamadık” diye konuş-
tu. Müftü, sohbetimizin 
sonunda, “Diğer bölge 
müftülüklerinde hizmet 
eden Türkiyeli hocaların 
hiç birisi böyle bir engelle 
karşılaşmadı. Biz de aynı 
şekilde Kırcaali’de hak-
kımızı istiyoruz. İki ülke 
arasındaki anlaşmayı, Di-
yanet Başkanlığı ve Baş-
müftülüğümüz arasında-
ki anlaşmayı da ilaveten 
Bulgaristan Din İşleri Dai-
re Başkanlığı takip ediyor. 
Dolayısıyla yerel makam-
lara bu sözleşmenin met-
ni de gönderilsin ve tekrar 
ediyorum, bize gerekli ko-
laylıkların sağlanmasını 
istirham ediyoruz, bekli-
yoruz. Tekrar ediyorum, 
hoca efendi ılımlı, den-
geli, düzgün bir karakter 
sahibi, ahlakı yerinde bir 
insan. Kırcaali’miz için bir 
nimet, bize faydalıydı, in-
şallah tekraren faydalı ol-
masını arzuluyoruz” diye 
ifade etti. 

Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif: “Bölgenin 
turistlere cazip bir destinasyon olmasını istiyoruz”
Momçilgrad (Mestan-

lı) Belediye Başkanı 
Akif Akif, Makas Sınır 
Kapısı’nın açılmasıyla il-
gili, “Makas yolunun açıl-
masından sonra Mom-
çilgrad Belediyesi’nin 
ekonomik ve kültürel 
gelişimi açısından son 
derece büyük önem 
arz eden Momçilgrad-
Podkova (Nalbantlar)- 
Makas yolu kesimi acil 
onarıma ihtiyaç duyuyor. 
Bu tarihi günden sonra 
Belediye’nin yatırım için 
çekici olma şansı artı-
yor. Sadece Momçilgrad 
Belediyesi’ni değil, Kır-
caali ilini de turistler için 
cazip bir destinasyon 
olarak tanıtan yeni proje-
ler hazırlama temposunu 

arttıracağız” dedi. 
Akif Akif, gelecek yıl-

larda turizm ve ticaret 
sektöründe önemli artış 
kaydedilerek bölgede tu-
rizmin canlanmasını bek-
liyor. “Turistik yapıların 
popülarize edilmesi için 
aktif bir reklam kampan-

yası gerçekleştireceğiz. 
Bu bağlamda konakla-
ma, yemek ve eğlence 
yerlerinin arttırılmasını 
teşvik etmeyi düşünüyo-
ruz” diye belirtti. 
Başkanın ifadesine 

göre ulusal karayolu şe-
bekesine bağlı toplam 20 

kilometrelik Momçilgrad-
Podkova yolu kötü du-
rumda ve onarım ça-
lışmaları yapılmazsa 
Makas yolunu kullanan 
turistlerde olumsuz etki 
yapacak. Yol Altyapısı 
Kurumu yönetimine bu 
durumu arz etmeyi dü-
şünüyoruz: “Momçilgrad 
Belediye Başkanı olarak 
Yunanistan’dan komşula-
rımızla birbirimizi tanıma 
fırsatı yaratacak bu yolun 
açılmasından duyduğum 
büyük memnuniyeti giz-
lememe gerek yok. Ge-
lecek yıllarda iki ülke 
arasındaki ekonomik 
ilişkiler açısından ilerle-
me kaydedileceğinden 
şüphem yok” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
            Kırcaali Haber

Bakan Ademov, asgari ücretin 
yükseltileceğine söz verdi

NOVA TV’nin Merhaba Bulgaristan programına 
konuk olan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Hasan Ademov, “Hükümetin yönetim programında 
1 Ekim 2013 tarihinden itibaren asgari işçi ücreti-
nin yükseltilmesi yazıyor ve biz bunun olması için 
elimizden geleni esirgemeyeceğiz” diye kaydetti. 
Ancak Bakan bu kararın ülkenin ekonomik durumu 
göz önünde bulundurularak Üçlü İşbirliği Ulusal 
Konseyi’nde sendikacı ve işverenlerle tartışılması 
gerektiğini vurguladı. 

Bakan, “Hükümet emeklilerin bir bölümünü de yıl 
sonunda 50 levalık ek ödenekle sevindirmek için 
elinden geleni yapacak. Bu ek ödeneğin 200 leva 
altında emeklilik aylığı alanlara verilmesinin garan-
ti edilmesi için gerekli olan yaklaşık 35-40 milyon 
levanın bulunması olasılıkları değerlendirilecek” 
diye söz verdi. Bakan, önümüzdeki yıldan itibaren 
emeklilik maaşlarının endekslenmesine geçileceğini 
hatırlatarak emeklilik ücretinin yükseltilmesinin hü-
kümetin emeklilere yardıma yönelik gerçekleştirdiği 
tek önlem olmadığını vurguladı. 

Bakan, “Sosyal politikada mucizeler zor oluyor” 
diye genelleştirdi. 

Dr. Hasan Ademov, Çalışma ve Sosyal Politika 
görevinde olduğu geçen 100 gün için işinin değer-
lendirilmesini yapmadı. O, “Bunu ancak Bulgaristan 
vatandaşları yapabilir. Ben yaptığım işleri değerlen-
dirme konumunda değilim” şeklinde mütevazi bir 
cevap verdi. 

Başbakan Plamen Oreşarski’nin kendisine verdiği 
pek iyi 5 notuyla ilgili olarak, Bakan hükümetin attığı 
ilk adımların ümit verici olduğunu ve hükümetin ça-
lıştığı koşullar göz önüne getirildiğinde Başbakan’ın 
verdiği notun optimal değerlendirme sonucu olduğu-
na kanaat getirdi.                             Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN
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Edirne Yemek Kültürü Bulgaristan’da Tanıtıldı
Bulgaristan’ın Yunanis-

tan ve Türkiye sınırına 
yakın Arda Nehri bölge-
sindeki yerleşimlerinden 
İvaylovgrad’da düzenle-
nen 2. Trakya Gıda Mut-
fak Mirası ve El Sanat-
ları Festivali'ne Edirne’yi 
Tanı tma Ve Tur izm 
Derneği’de katıldı. İvay-
lovgrad Belediyesi’nin 
öncülüğünde düzenlenen 
ve bağ bozumu günlerine 
denk gelen etkinliklerde 
Trakya bölgesinin tarihi 
ve turistik, el sanatları 
ve mutfak değerlerini ta-
nıtmak amacı ile yapılan 
etkinlikler 6-8 Eylül 2013 
tarihlerinde gerçekleşti. 
Uluslararası katılım sağ-

lamak amacı ile Edirne’yi 
Tanı tma ve Tur izm 
Derneği’ni de davet edil-
diği etkinliklere Fransa ve 
Yunanistan’dan da katı-
lımcılar vardı. Bağcılık ve 
eko turizm alanında öne 
çıkmaya çalışan bölgeye 
destek ve Edirne ürün-
lerini tanıtmak amacı ile 
katılan ETTD Edirne’ye 
özgü bademli kurabiye, 
peynir, badem ezmesi, 
baklava, lokum gibi yi-

yecekler ve mis meyve 
sabunu, aynalı süpürge, 
kıspet, Edirnekari gibi el 
sanatları ürünleri katılan-
ların beğenisine sunuldu. 

Edirne İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün hazırla-
mış olduğu Bulgarca bro-
şür ve kitapları dağıtıldı.
Sınırötesi Trakya Tu-

rizm Ağı Kurabiliriz
Bölgede sınır ötesi tu-

rizm değerleri ve ortak 
destinasyonlar açısından 
hem tanıtma hem de des-
tek amacı ile bu festivale 
küçük ölçekli de olsa ka-

tıldık ve destek veriyoruz. 
Gerek Yunanistan gerek 
Bulgaristan Trakya’sının 
turizm ve mutfak değer-
leri üzerine ortak çalış-
malara destek vermemiz 
uzun vadede ilimizin fay-

dasına olacaktır. Çünkü 
şehrimize 2-3 saat me-
safede bir çok yere bir 
çok organizasyonla yüz 
binlerce bölge dışı turist 

gelmekte ve Edirne’den 
habersiz bu coğrafyadan 
ayrılmaktadır. Aynı şey 
Edirne’ye gelen turistler 
açısından Bulgaristan 
ve Yunanistan içinde 
söz konusudur. Ortak tur 

güzergahları ve özellikle 
tematik turlar bölge yara-
rına turizme kazandırabi-
linir. Bu tematik turlarda 
Trakya coğrafyasının 
gastronomi, tarih ve do-
ğal özelliklerini ön plana 
çıkmalıdır. Bunu başar-
bilmenin ilk adımı da 
sektörel birlikteliğin ve 
işbirliğinin artırılmasın-
dan geçmektedir. ETTD 
olarak ileriye dönük Tür-
kiye, Yunanistan, Bulga-
ristan turizm sektörünü 
bir araya getirecek yapı-
lar üzerinde çalışabiliriz. 
Türkiye Trakya’sından 
Semadirek Adası’ndan 
Nessebır’a kadar sınır 
ötesi turizm potansiyel 
hareketliliğini fazlasıyla 
artırabiliriz.
Bizlere bu festivale ka-

tılım ve çalışmalarımızda 
destek olan Keçecizade, 
Aslanzade, Sayınbaş, 

Kervan, Ezmecizade, 
Akgün ve Nurlu Peynir-
cilik, Arda A.Ş ye, ETSO 
yönetim kurulu üyesi Ah-
met Özalp’e, gönüllü des-
tekçiler M.Emin Kirişçiler, 
İlkben Ergin,Hilal Canan 
teşekkür ediyoruz. Trak-
ya bölgesinde sınır ötesi 
turizm gelişimine katkı 
sunacak bu tür etkin-
likleri izlemeye devam 
edeceğiz.’
Şarap tadım, gelenek-

sel müzik konserleri, el 
sanatları sergileri, mut-
fak yarışması ve yemek-
lerin, tatlıların tanıtıldığı 
festival yarışmada de-
receye giren standaları 
ve köyleri İvaylovgrad 
Belediye Başkanı Dia-
na OVÇAROVA’nın ödül 
vermesi ve ETTD ye ka-
tılım için teşekkürleri ile 
sonlandı.
   edirnehaberci.com

Dulovo'da Tunahan Derneği Kuruldu
Sil ist ra i l ine bağlı 

Dulovo’da (Akkadınlar) 
Tunahan Derneği ku-
ruldu. Dernek Başka-
nı Güner Hakkı, kültür 
kurumunun amacının 
Bulgar istan’da Türk 
kültürünü canlandır-
mak ve Bulgaristan ile 
Balkanlar’da farklı etnik-
lerin kültürel bağlarını 
güçlendirmek olduğunu 
belirtti. 
Tuna nehrinin yakınlığı 

derneğin ismine birinci 
etken olduğunu vurgu-
layan Hakkı, gelecekte 
amaçlarına ulaşmak için 
yapmayı düşündükleri 
faaliyetlerden de bah-
setti. İlk olarak yörede 
Türkçe kursları açma-
ya öncelik vereceklerini 
belirten başkan, bura-
ya yaş farkı olmaksızın 
her kesimden insanların 
katılabileceğini söyledi. 
Hakkı, “Yabancı diller 
öğreniyoruz, bilgisayar 
öğreniyoruz, fakat hangi-
miz kendi kültür ve köke-
nine yönelik icraatta bu-
lunuyor” dedi. Zaman’a 
konuşan Hakkı, 8 kişi 
çalışanı olan derneğin 
350 üyesi bulunduğunu 

söyledi. Faaliyetler ara-
sında Balkan kültür fes-
tivali düzenlenmesi oldu-

ğunu kaydeden Tunahan 
Derneği Başkanı, mayıs 
ayında da Kırım Tatarları 
için etkinlik planladıkla-
rını ekledi. Bölgede ye-
mek kültürünün de zen-
gin olduğunu iddia eden 
Hakkı, yöre-de 4 çeşit 
keşkek yapıldığını kay-
detti. Güner Hakkı ay-
rıca belediye sınırlarları 
dahilindeki 27 köyden 20 
kültür evinin bulunduğu-
nun altını çizdi. Derneğin 
resmi kuruluşu, sembo-

lik bir kırmızı kurdele 
kesilerek gerçekleştirildi. 
Tunahan Derneği açılışı 

Dulovo’daki İlk Türk Folk-
lor Festivali ile renklen-
di. Geleneksel olmasını 
amaçlayan festivalde 
Pravda, Vodno, Çer-
nik, Çernolik, Yarabitsa, 
Ruyno, Paisievo, Zarit-
sa gibi köylerden gelen 
folklor grupları sahne 
aldı. Gösteriler yanında 
yerli şairlerin eserleriyle 
muhteşem bir şiir ziyafeti 
de verildi.
‘Meşeli Dağlar’, ‘Tuna 

Boyu Oyunları’, ‘Osman 

Aga’ türküleriyle neşele-
nen izleyiciler, zeybek ve 
horon oyunlarıyla coştu. 
Akkadınlar Folklor Gru-
bu ise Alevi ve Bektaşi 
geleneğindeki sema 
gösterisini sazcı Halilib-
rahim baba yönetimin-
de sergiledi. Grup, aynı 
zamanda Demir Baba 
ilahisini de seslendir-
di. Programda keşkek, 
helva, pide gibi, çeşitli 
yemekler tanıtılırken, ge-
leneksel folklor elbiseleri 
ve bindallı sergisi de ilgi 
gördü. Programda Çorlu 
Belediyesi halk oyunları 
ekibi ve modern dans 
grubu sahne aldı. Etkin-
liğe Edirne Valisi Hasan 
Duruer, Silistra Valisi 
Nasuf Nasuf, Dulovo 
Belediye Başkanı Yük-
sel Ahmet, Çorlu Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Kemaleddin Avcı, Trakya 
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yener 

Yörük, Edirne Müftüsü 
Emrullah Üzüm, Mar-
maracık Belediye Baş-
kan Yardımcısı Bilgin 
Kareli gibi birçok misafir 
katıldı. 
                        Zaman

Gırmen Belediyesi’ni 
HÖH Partisi kazandı
29 Eylül Pazar günü 7 yerleşim yerinde ara ye-

rel seçimler gerçekleştirildi. Oy pusulalarının iş-
lemleri tamamlanmasından sonra Gırmen’in yeni 
Belediye Başkanı Minka Sabrieva Kapitanova 
seçildiği açıklandı.

Kapitanova, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
partisinden Belediye Başkanı adayı oldu. Onun 
rakibi GERB partisinin adayı Verhad İslamov’du. 
Kapitanova 5 197 oy alırken, İslamov 2 244 va-
tandaşın oyunu alabildi.

Kapitanova, 14 yıl Gırmen Belediye Başkanı gö-

revini yürüten Ahmet Başev’in yerine geçti. Başev, 
son seçimlerde 42. Halk Meclisi’ne milletvekili 
seçildi. Mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerden 
sonra Kapitanova Geçici Belediye Başkanı göre-
vine getirilmişti. 

Son 10 yılda eski Belediye Başkanı Ahmet 
Başev’in HÖH partisine mensup olması ve 
Kapitanova’nın da seçimleri kazanması sonucun-
da HÖH Gırmen’i yönetmeye devam ediyor. 

Gırmen Belediye Başkanı seçimine sadece iki 
aday katıldı. Genel olarak seçim günü normal 
geçti, Belediye Seçim Komisyonu’na sunulan bir-
kaç şikayet dilekçesinin çoğunun asılsız olduğu 
ortaya çıktı.

                                                 Kırcaali Haber



 8

Кърджали Хабер
   09 Октомври  2013  Сряда - Година:VII  Брой: 38 (202)  Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925 

      
    Genel Yayın Yönetmeni: SEBAHAT AHMET;  Genel Yayın Yön. Yrd.: Durhan Ali;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Fevzi Ehliman, Nilgün Ahmet;  
  Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı; Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, dfis 10 ;  Tel.: 0361/ 52 715;  e-mail: kircaalihaber@gmail.com    
 
 Главен редактор: СЕБАХАТ АХМЕД ;  Зам. гл. редактор: Дурхан Али ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в Гърция - Ибрахим Балталъ.     

Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;  Каталожен № 2454 ;    ISSN 1313 - 6925 
  Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД»  гр. Кърджали 

Türk Gençler Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti
Kırcaali Ömer Lütfi Türk 

Kültür Derneği'nin 20. Ku-
ruluş Yıldönümü münase-
betiyle düzenlenen Çanak-
kale gezisine Derneğe üye 
40 Türk genci katıldı. 14-15 
Eylül tarihlerinde düzenle-
nen gezi, T.C. Filibe Baş-
konsolosu Sayın Şener 
Cebeci, Edirne Valisi Sayın 
Hasan Duruer, Çanakkale 
Valisi Sayın Ahmet Çınar 
ve Çanakkale İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün katkılarıyla 
gerçekleşti. 
Ziyaretin ilk gününde 

Edirne’ye varan grup tari-
hi yerleri gezdikten sonra 
Edirne Valiliği tarafından 
verilen öğle yemeğiy-
le ağırlandı. Aynı akşam 

Çanakkale’ye ulaşan grup 
Çanakkale Valiliği tarafın-

dan verilen akşam yemeği-
ne katıldı. Valilik tarafından 

tüm konuklara Çanakkale 
Savaşlarını anlatan kitaplar 

hediye edildi. Şehir merke-
zinde konaklanan grup, er-
tesi gün Eceabat’a geçerek 
sabırsızlıkla bekledikleri ve 
görmek istedikleri şehitlik-
leri ziyaret ettiler. 
Ziyaret esnasında gruba 

rehberlik yapan Abdullah 
Türan hoca, Çanakkale Sa-
vaşlarını duygulu bir şekilde 
anlatırken, Kırcaalili genç-
ler gözyaşlarına hakim ola-
madılar. Gençlerin Türklük 
duyguları kat kat arttı. 
Türklüğün en önemli yeri 

olan Çanakkale Şehitlikle-
rini gördüklerinden memnu-
niyet duyan gençler, derin 
duygularla Kırcaaliye dön-
düler. 
            Sebahat AHMET

Türk Kızılayı ile Bulgar Kızlıhaçı Kurban 
Bayramı'nda Birlikte Et Dağıtacak
Bulgaristan Kızılhaç ve Türk 

Kızılayı, Kurban Bayramında 
birlikteBulgaristan'da kurban 
dağıtacak. Bulgaristan Kızıl-
haç Başkanı Hristo Grigorov, 
ilk kez yapılacak bu girişimin 
her iki kurum arasında büyük 
bir güvenin olduğuna işaret et-
tiğini vurguladı. Cihan'a demeç 
veren Grigorov, Müslümanlar 
ile Hristiyanların bayramlarını 
hep birlikte kutlayabileceklerini, 
normal insanlar arasında hiç-
bir problemin olmadığını bütün 
dünyaya göstermek istediklerini 
ifade etti.

Kızılhaç Başkanı Hristo Gri-
gorov, "Ben, Yukarı Cuma 
(Blagoevgrad) şehrinde, Müs-
lümanların yaşadığı bir semt-
te büyüdüm. Bunların büyük 
bir kısmı Türk şuuru taşıyordu 
ve çoğu Türkiye'ye göç etti. 
Türkler, Ramazan ve Kurban 
Bayramları'nda bize baklava 
ve kurban eti veriyordu. Biz 
de Paskalye ve Noel'de onla-
ra ikramda bulunuyorduk. Biz, 
tekvücut bir topluluktuk. Etnik 
sorunlar, gerginlikler yoktu. İn-
sanlar sakince yaşıyordu" ifa-
delerine yer verdi.

Kızılhaç Başkanı, ortaklaşa 
düzenledikleri Kurban Bayra-

mı kutlaması ile de dünyadaki 
bütün dini topluluklara ortak bir 
mesaj sunmak istediklerini dile 
getirdi. Hristo Grigorov, "Neti-
cede Tanrı birdir, ismi ister Rab, 
ister Allah veya Buda olsun din-
lerin prensipleri aynıdır: İyilik 

yapmak, şefkatli olmak, yardım-
severlik, yaşlılara saygı, sadaka 
vermek, bunlar hep ortak insani 
değerlerdir ve biz de tamamen 
her şeyimizi kaybetmediğimizi 
göstermek için böyle bir jestte 
bulunuyoruz" dedi.

Bu amaçla, Kurban Bayra-
mında Türkiye'den Kızılay'ın 

yönetiminden bir heyetin gele-
ceğini, kurbanlar kesileceğini 
ve hep birlikte kurban eti dağıtı-
lacağını ifade eden Grigorov, et 
paketlerinin üzerinde Kızılayın 
ve Kızılhaçın işaretlerinin yan 
yana duracağını kaydetti. Kızıl-

haç Başkanı, "Bununla hayatın 
çok kısa olduğunu ve bu hayat-
ta yardımlaşmamız gerektiğini 
dünyaya göstermek istiyoruz. 
Bu, anlamlı bir semboldür ve 
dünyaya yöneltilen bir mesajdır. 
Biz böyle bir jesti ilk yapanlar-
dan olmak istiyoruz. Özellikle 
de yaşadığımız şu zamanda" 

dedi.
Kurban Bayramı günü, önce 

bir camiye gidileceğini, bay-
ram namazı kılınacağını ve 
bunun gayet normal bir şey ol-
duğunu, hiç kimsenin bundan 
rahatsız olmaması gerektiğini 
söyleyen Grigorov, bunun bir 
engel olmadığını, herkesin 
kendi dini inancına göre ya-
şama hakkının olduğunu, ister 
Yahudi, ister Hristiyan, Katolik, 
Müslüman ne olursa olsun hiç 
fark etmeksizin neticede bunun 
insanın kendi iç dünyasıyla ilgi-
li olduğunun altını çizdi. Hristo 
Grigorov, "Bu yüzden Kurban 
Bayramını birlikte kutlama gi-
rişimimiz, farklı farklı dinlerden 
olan insanlara bir davetiyedir 
ki, el ele verelim, zira biz bera-
berlik içinde olursak siyasetçi-
ler de kendini buna göre ayar-
layacaktır. Bundan önce böyle 
bir girişim yok." dedi.

Türk Kızılayı ile yıllardır birlikte 
çalıştıklarına dikkat çeken Kızıl-
haç Başkanı, devamlı yardım-
laşma içinde olduklarını, tecrü-
be ve bilgi alışverişinde bulun-
duklarını kaydetti. Varna'daki 
Kızılhaç temsilciliği ile İstanbul 
Kızılay temsilciliğinin kardeş ol-
duklarını ve bu eğilimin gelece-
ğe yönelik olduğunu ifade eden 
Grigorov, içinde bulunduğumuz 
zaman diliminde, dünyanın git-
tikçe küçüldüğünü söyledi.

Suriye'den mülteci dalgasına 
da değinen Grigorov, Bulgaris-
tan en yeni tartihinde,Kosova 
krizinden sonra ikinci kez bu 
çapta bir mülteci kitlesiyle kar-
şılaştıklarını ifade etti. Ülkenin 
mülteci kaldırabileceği kapa-
sitesinin dolması an meselesi 
olduğunu kaydeden Grigorov, 
şu anda ülkede yaklaşık 5 bin 
Suriyeli mültecinin varlığından 
bahsetti.

                                 CİHAN


