
KIRCAALİ HABER
   06 Ağustos  2014        Yıl: 8                                    Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                    Sayı: 241                 Fiyatı 0,80 Lv.   

“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти
                  GSM: 0884067245

                  GSM: 0884067246

Devamı 4’de

Bereket Konvoyu’nun Son Durağı Kırcaali Oldu

Ramazan’ın 29’uncu gününde 
İstanbul Bayrampaşa Beledi-
yesi artık altıncı kez Kırcaali’de 
gerek Müslümanların, gerek 
Hıristiyanların katıldığı yaklaşık 
2500 kişiye iftar yemeği verdi. 
İftar sonrasındaki programda 
tasavvuf müziği eşliğinde muh-
teşem bir sema gösterisinin 
yanı sıra, Kafkas oyunları gös-
terisi ve Rumeli türküleri dinle-
tisi sunuldu. 

E t k i n l i k ,  B a y r a m p a ş a 
Belediyesi’nin “Kardeşlik Sınır 
Tanımaz” sloganı altında 2005 
yılından beri gerçekleştiği Be-
reket Konvoyu projesi çerçe-
vesinde “Balkanlar’da Rama-
zan” programı esnasında artık 
üçüncü yıl Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneği ile ortaklaşa 
organize ediliyor. 

İftar sofrasına katılanları Kır-
caali Merkez Camii imamı Er-
dinç Hayrulla okuduğu ezanla 
davet etti. Bol menüden ibaret 
yemekten sonra Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet sofra 
duası okudu. 

İftar programında resmi ko-
nuklar arasında Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis, Kırca-
ali Vali Yardımcısı Musa Yusuf, 

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
i (HÖH) İl Başkanı ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, 
HÖH Gençlik Kolları Başkan 
Yardımcısı Ayhan Etem, HÖH 
Gençlik Kolları İl Başkanı Bay-
ram Bayram, Bayrampaşa Be-
lediyesi yetkilileri, Bulgaristan 
Müslümanları Yüksek İslam 
Şura Başkanı Şabanali Ahmet, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, HÖH Kırcaali Milletve-
killeri Müh. Erdinç Hayrulla ve 
Mustafa Ahmet, Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği Baş-
kanı Müzekki Ahmet, Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediye Başka-
nı Akif Akif, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcıları, Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mustafa, 

yerel meclis üyeleri, Bereket 
Konvoyu Proje Genel Koordina-
törü ve aynı zamanda AK Parti 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Cemil 
Yıldız, projenin isim babası Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Hatipler hazır 
bulundular. 

Ünlü şair de olan Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Hatipler, konuşma-
sında ”Balkanlarda Ramazan” 
programının 10.yılının son akşa-
mında Kırcaalilerle buluşmak-
tan mutlu olduklarını ifade etti. 
Bundan 10 yıl önce Müzekki 
Ahmet ve Belediye Başkanı Ha-
san Azis’in desteğiyle Bereket 
Konvoyu projesinin yurt dışın-
daki ilk programını Kırcaali’de 
gerçekleştirdiklerini belir tti. 
Tüm proje ekibi adına Filistin’de 

Müslümanlara yapılan zulüm-
den dolayı İsrail’i kınadıklarını 
ifade etti. Projenin 2005 yılında 
o zamanki Bayrampaşa Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Bürge ta-

Resmiye MÜMÜN

rafından çok zor şartlar altında 
başlatıldığına dikkat çekerek, 
Balkan Türkleri’nin kendilerini 
bağrına basmaları sayesinde 

Kırcaali’de Coşkulu 
Ramazan Bayramı
Kutsal bayramlarımızdan 

biri olan mübarek Ramazan’ı 
yüzlerce Müslüman Kırcaali 
Merkez Camii’nde sabırsızlık-
la bekleyerek karşıladılar. Her 

bayramda olduğu gibi, bu defa 
da camiye sığmayan Müslü-
manlar bayram namazını cami 
avlusunda idrak etmek zorun-
da kaldılar. Ayrıca çok sayıda 

mümin, caminin dolup taşma-
sından dolayı bayram namazını 
hiç kılamadılar. Cami yakınında 
bir araya toplanıp, namaz son-
rası bayramlaşmayı beklediler. 

Yürekler acısı bu durum bir kez 
daha Kırcaali’de ikinci bir cami-
ye büyük ihtiyaç duyulduğunu 
gözler önüne serdi. 
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Dr. Sadık Ahmet’e Sevgi Seli Devam Ediyor!
Batı Trakya Türkleri-

nin unutulmaz lideri Dr. 
Sadık Ahmet aramızdan 
ayrılışının 19. yılında 
Gümülcine’deki kabri ba-
şında dualarla anıldı. Tö-
rene katılan T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Ça-
ğatay Kılıç’ın “Biz, her 
zaman ve her şart altında 
sizlere destek olamaya 
devam edeceğiz” sözleri 
damgasını vurdu.

24 Temmuz 2014 günü 
düzenlenen Dr. Sadık 
Ahmet’i anma törenine; 
T.C. Devleti adına Genç-
lik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Işık Sadık 
Ahmet ve Levent Sadık 
Ahmet, DEB Genel Baş-
kanı Mustafa Ali Çavuş, 
Batı Trakya Türkleri Da-
yanışma Derneği adına 
Teşkilat Başkanı Musa 
Yurt, Trakya Üniversitesi 
Rektörü Yener Yörük, Batı 
Trakya Türkleri Dayanış-
ma Derneği İzmir Şube 
Başkanı Aydın Özcan, 
Gümülcine S. Müftüsü 
İbrahim Şerif, İskeçe S. 
Müftüsü Ahmet Mete, T.C. 
Gümülcine Başkonsolosu 
Osman İlhan Şener, Yas-
sıköy Belediye Başkanı 
İsmet Kadı, Kozlukebir 
Belediye Başkanı Rıdvan 
Ahmet, Mustafçova Bele-
diye Başkanı Cemil Kab-
za, Eyalet meclis üyeleri, 
belediyelerin meclis üye-
leri, Edirne Valisi Dursun 
Ali Şahin, MHP Iğdır Mil-
letvekili Sinan Oğan, CHP 
Tekirdağ Milletvekili Emre 
Köprülü, Batı Trakya’daki 
a z ı n l ı k  d e r n e k l e r i , 
Bulgaristan’dan Eğridere 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Kirkova (Kızıla-
ğaç) Belediye Başkanı 
Salih Ramadan, Cebel 
Belediye Başkanı ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
Kırcaali İl Başkanı Bahri 
Ömer, Kırcaali Müftüsü 
Beyhan Mehmed, Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği Başkanı 
Harun Bekir, Mestanlı 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Başkan Yardım-
cısı Ruşen Rıza, Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Başkanı Seyhan Mehmet, 
TÜRKSAD Başkanı ve 
Kırcaali Haber Gazetesi 
Sahibi Müzekki Ahmet’in 
yanı sıra yaklaşık 50 ki-
şilik bir soydaş heyetinin 
yanı sıra binlerce Batı 
Trakya Türkü katıldı.

Tören Dr. Sadık Ahmet 
için okunan sala ile başla-
dı. Devamında da dualar 
ve mesajlar okundu.

DEB partisinin AP se-
çimlerinde aldığı 43 bin 
oyu temsilen rahmetli Dr. 
Sadık Ahmet’in mezarına 
43 adet gül bırakıldı.

Protokol konuşmalarında 
Dr. Sadık Ahmet’in yaptığı 
mücadelelerinden övgüy-
le bahsedildi ve Batı Trak-
ya Türklerinin ona sahip 
çıkması istendi. Törende 
Dr. Sadık Ahmet oğlu 
Levent’in “Ben rahmetli 
babam Sadık Ahmet’e hiç 

oy verememiştim. Ancak 
iki ay önce rahmetli Sadık 
Ahmet’e oy verdim, sözle-
ri duygusal anların yaşan-
masına neden oldu.

Protokol konuşmalarında 
sırasıyla aşağıdaki görüş-
lere yer verildi:

DEB Genel Başkanı 
Mustafa Ali Çavuş:

“…Dr. Sadık Ahmet en 
zor günlerde Batı Trakya 
Türklerine bir güneş gibi 
doğdu. Batı Trakya Türk-
lerinin refahı için yılmadan 
mücadele etti. Batı Trak-
ya Türkleri için hayatının 
belirli bir kısmını hapisha-
nede geçirdi. Onu bir kez 
daha rahmet, minnet ve 
özlemle anmaktayız.

Değer li Batı Trakya 
Türkleri!

O, aramızdan erken 
ayrıldı. Kaderin cilvesi-
ne bakın ki Batı Trakya 
Türklerinin tapusu olan 
Lozan Antlaşması’nın 72. 
yıldönümünde O, Hak’ka 
yürüdü, aramızdan ayrıldı. 
Bizlere ailesini, DEB’i, da-
vayı miras bıraktı. Ben ve 
arkadaşlarım yılmadan, 
yorulmadan davaya sahip 
çıkmaya çalıştık…”

Batı Trakya Türkle-
ri Dayanışma Derneği 
Adına Teşkilat Başkanı 
Musa Yurt:

“…Genel Başkanımızın 
da dediği gibi onun yo-
lunda koşarak yürüdük 
ve T.C.’nin ve Batı Trakya-
lıların bize verdiği destek-
le AP’na ve Yunanistan’a 
çok güzel bir cevap ver-
dik. DEB partisinin ne 
kadar güzel yere geti-
rildiğini Batı Trakyalılar 
gördü ve T.C. gerçekten 
sizlerle gurur duyuyor. 
Lozan Antlaşması’nın im-
zalandığı günde Dr. Sadık 
Ahmet’i minnet ve şükran-

la anıyoruz.
Lozan bize bir esaret 

verdi, acı verdi, pranga 
verdi. Türklüğümüzden, 
Müslümanlığımızdan, di-
nimizden ve dilimizden 
hiçbir zaman için vazgeç-
medik. Batı Trakya Türk-
leri olarak bundan sonra 

da vazgeçmeyeceğiz. 
Batı Trakya davasını so-
nuna kadar savunacağız. 
Ümit ediyoruz ki bir sene 
sonra 24 Temmuz’da 
geldiğimizde Batı Trakya 
Türklerinin sorunları ve 
Türkiye’de yaşayan Batı 
Trakya Türklerinin sorun-
ları daha da azalarak bi-
teceğine inanıyorum. Dr. 
Sadık Ahmet’i rahmet ve 
minnetle anıyoruz.”

Gümülcine S. Müftüsü 
İbrahim Şerif:

“…Dr. Sadık Ahmet 19. 
yıl önce aramızdan ayrıl-
dı. O zor günlerde, Batı 
Trakya tabiriyle tozdan 
dumandan ferman okun-
madığı günde, bir avuç 
arkadaşıyla beraber Batı 
Trakya’nın sesini duyur-
mak ve burada yaşayan 
insanları insanca yaşatma 
mücadelesine başlamıştı. 
Fakat Sadık Ahmet ve ar-
kadaşları ki bu kahraman-
ların birçokları aramızdan 
ayrıldılar, bazıları da bu-
raya gelemeyecek kadar 
hastadırlar. Başta Sadık 
Ahmet olmak üzere bu 
davaya gönül vermiş fakat 
aramızdan ayrılmış olan 
ağabeylerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Hasta-
lara da Allah’tan şifalar 
diliyorum ve ayrıca tebrik 
ediyorum.

G e r ç e k t e n  S a d ı k 
Ahmet’in ifadesiyle ki 
Genel Başkanımızın da 
söylediği gibi, bugün biz 
yürüyerek, koşarak bir 
çığ gibi yuvarlanarak her 
gün biraz daha büyüyor 
ve Hak’ın rahmetine ka-
vuşanlar bizi gördüğü 
gibi o davaya gönül ver-
miş bütün büyüklerimiz 
de bugünkü manzaradan 
memnun olmaktalar. Genç 
kardeşlerimiz bu davayı 

omuzladılar. Partinin ku-
ruluşundan bu yana yirmi 
küsur yıl seçimlerde ken-
disini göstermediği ve son 
seçimlerde siyasi arenaya 
çıktığı zaman etrafımızda 
kaç kişi kaldık diye bak-
tığımızda gördük ki, Batı 
Trakya Türkleri dün oldu-

ğu gibi bugün de dimdik 
ayakta ve bundan sonra 
da dimdik ayakta durma-
ya devam edecektir. Hu-
zurunuzda Batı Trakya 
Türklerine ve Batı Trakya 
gençliğine teşekkür edi-
yorum. Yolunuz kutlu ve 
hayırlı olsun.”

Batı Trakya Türk Azın-
lığı Danışma Kurulu 
Başkanı ve İskeçe Müf-
tüsü Ahmet Mete:

“İyimser olamıyorum. 
Çığ gibi büyüyoruz, ama 
sahipsiz bir çığ gibi büyü-
düğümüzü söylemek isti-
yorum. Batı Trakya Müs-
lüman Türk Toplumu’nun 
on dokuz seneden beri 
burada duygularını ifade 
etmekte ve aileye başsağ-
lığı dilediği anlardan daha 
öteye gidemediğimizi ifa-
de etmek istiyorum. Batı 
Trakya’nın sorunları aynı. 
Sadık Ahmet’in uğrunda 
öldüğü sorunlar hep aynı. 
Biteceğe de benzemiyor. 
Yalnız benim halkımdan, 
insanımızdan ve burada 
bulunan herkesten tek bir 
isteğim var; en azından 
dik olalım ve bu memle-
kette dik durmayı başara-
lım. Çünkü Filistin’de olan 
olayın dik duramamaktan 
olduğunu düşünüyorum. 
Bir damlayla başlayan 
bir devletin kuruluşu, 
bugün oradaki sahipleri 
bir damla bırakmış. Batı 
Trakya Müslüman Türk 
Toplumu’na eğer eğilme-
ye veyahut da sıkıntıların 
ve baskıların karşısında, 
iki büklüm olmaya başlar-
sa sırtına bindikçe binile-
cektir. Sahip olduğumuz, 
bugüne kadar var olma-
mızda en büyük etken 
olan birlik beraberlik ve 
dik durmamızın bundan 
sonra da saygılarımla is-

tirham ediyorum.”
T.C. Gümülcine Baş-

konsolosu Osman İlhan 
Şener:

“…Benim katı ldığım 
üçüncü Sadık Ahmet 
anma töreni. Ben kendimi 
çok şanslı hissediyorum, 
çünkü rahmetli Dr. Sadık 
Ahmet’le daha hayattay-
ken tanışmıştım. Bunu 
ömrümün sonuna kadar 
güzel bir anı olarak ha-
tır layacağım. Üçüncü 
törenim. Görüyorum ki 
soydaşlarımız bu sene 
adımları daha dik geldi-
ler. Allah Bir daha Batı 
Trakya Türkünün alnını 
düşürmesin ve dik olsun 
inşallah. İki sene önceki 
konuşmamda söylemiş-
tim. Afganistan’da görev 
yaparken konuşuyorduk. 
Bir Özbek siyasetçi bana 
Batı Trakya’nın Sadık 
Ahmet’i var demişti. Ger-
çekten de Balkanlar’ı ve 
Türkiye’yi aşan bir ün. 
Eminim ki şu anda hisse-
diyor ve duyuyor.

Son olarak şunları söyle-
mek istiyorum: Mensubu 
olmaktan guru duyduğum 
Dışişleri Bakanlığı’nda 
bana mektup göndermek 
istiyorsanız, Osman İlhan 
Şener, Dışişleri Bakanlığı, 
Dr. Sadık Ahmet Caddesi 
yazacaksınız. Benim ba-
kanlığım önündeki soka-
ğa Dr. Sadık Ahmet adını 
verdi. Ben de bundan gu-
rur duyuyorum.”

Edirne Valisi Dursun 
Ali Şahin:

“…Bugün akşamın gu-
rubunda farklı, farklı ol-
duğu kadar da anlamlı bir 
vesileyle bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Bir araya 
gelmemizin nedeni büyük 
insan, lider kişi, şehidimiz 
aradan on dokuz yıl geç-
se de onun fikirlerinin, 
onun başlatmış olduğu 
eyleminin bir göstergesi 
olarak, bugün Türkiye’nin 
değişik vilayetlerinden 
ve Batı Trakya’daki Türk 
Azınlığı’nın bir araya gel-
diği toplantıdayız. Biliyo-
ruz ki Dr. Sadık Ahmet 
sadece ve sadece Batı 
Trakya’ya örnek olmuş bir 
lider kişi değildir, O, bütün 
Balkanlar’ın aynı zaman-
da lideri olmuş ve onlara 
liderlik niteliğini veren bir 
şahsiyettir. Onun yapmış 
olduğu ve onun başlamış 
olduğu çalışma, bugün o 
bayrak bulunduğu yerden 
alınmış ve gittikçe büyü-
yen bir şekilde devam 
etmektedir. Dr. Sadık 
Ahmet’in bir kartopu mi-
sali bir tepeden bırakılan 
ve gittikçe büyüyen bir 
çığ gibi büyümüş ve ara-
dan on dokuz yıl geçse de 
bugün bu toplumları, ona 
gönül verenleri bir araya 
getirmesini becermiştir. 
Onun ömrü kısa olmuş-

tur. Onun ömrü belki ikin-
di gölgesi olmuştur, amma 
yapmış oldukları ve başla-
mış oldukları çalışmaları 
gelecek nesillere örnek 
bir çalışmadır…”

MHP Iğdır Milletvekili 
Sinan Oğan:

“…İsmine Sadık Ahmet 
Caddesi verilen bir şehrin 
milletvekiliyim. Buradan 
üç bin km. uzakta, Iğdır’da 
Dr. Sadık Ahmet caddesi 
var. Ne mutlu size ki sizin 
içinizden, bağrınızdan çı-
kan bir vatanseverin ismi 
Türkiye’nin ta ucunda bir 
caddeye verilmiş. Sadece 
Iğdır’da mı? Biraz önce 
Konsolos Bey ifade etti, 
Ankara’nın merkezi cad-
desinde ve Türk dünyası-
nın değişik bölgelerinde 
Sadık Ahmet caddeleri 
var. Bu sebeple siz Sadık 
Ahmet’i sadece kendi li-
deriniz olarak görmeyin, 
biz onu Türk dünyasının 
çok kıymetli liderlerinden 
birisi olarak görüyorduk.

Öncelikle Genel Başkanı-
mız Dr. Devlet Bahçeli’nin 
Batı Trakya Türk halkına 
selamlarını iletmek istiyo-
rum ve ardından da şunu 
bilmenizi isterim. Sayın 
müftüm biraz önce ifade 
ettiler. Burada Batı Trak-
ya Türklerinin sorunlarının 
devam ettiğini söylediler. 
Sayın müftüm, Türk Mille-
ti sizinledir. Türk Milleti’nin 
desteği her zaman sizinle 
beraber olacaktır. Türk 
dünyasının değişik köşe-
lerinde Sadık Ahmet cad-
deleri varsa, emin olunuz 
ki Türk dünyasının kalbi 
sizinle atmaktadır.

Bugün TBMM’ni temsil 
eden partiler olarak bura-
dayız; Sayın bakanımız, 
sayın milletvekillerimiz ve 
sayın belediye başkaları-
mız. Bu da şunu gösteri-
yor: Batı Trakya meselesi 
bizim için milli bir mesele-
dir, bizim için siyaset üstü 
bir meseledir ve bizim için 
Batı Trakya söz konusu 
olduğunda bütün siyaset 
kaygıları bir tarafta kalır.

Çok değerli Batı Trakya 
Türk halkı!

Elbette ki demokrasi 
talepleriniz hala yerine 
getirilmiş değil! Demok-
rasinin beşiği olduğunu 
iddia eden yerlerde Batı 
Trakya Türk Azınlığı en 
basit demokratik haklarını 
alamamıştır. Sizin bu de-
mokratik mücadelenizde, 
MHP ve Türk Milleti’nin 
bir mensubu olduğumuzu 
ifade eder ve saygılar su-
narım.”

CHP Tekirdağ Milletve-
kili Emre Köprülü:

“…CHP Genel Başkanı-
mız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
selamlarını belirterek söz-
lerime başlıyorum. Tabii 
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bugün yine bir 24 Tem-
muz gibi büyük bir dava 
adamının mücadele in-
sanının Dr. Sadık Ahmet’i 
kabri başında anmak üze-
re yine toplandık. Bundan 
tam 19 yıl önce kaybettik 
Dr. Sadık Ahmet’i; genç 
yaşta, 48 yaşında şüp-
heli bir trafik kazasıyla 
aramızdan ayrıldı. Onu 
genç bir yaşta kaybetme-
mize rağmen O, ömrüne o 
kadar çok şey sığdırdı ki, 
mücadelesinin kapsamı 
o kadar çok genişti ki, bu 
gün 19 yıl sonra hem bu-
rada Batı Trakya’da, hem 
de Anavatan Türkiye’de 
onu hatırlıyor ve anıyoruz. 
Türkiye’den insanlar bura-
ya geliyor. Batı Trakya’nın 
kentlerinden, köylerinden 
insanlar özlem ve minnet 
duygularıyla burada bulu-
şuyor; işte aynı bugün bir 
24 Temmuz’da daha oldu-
ğu gibi. Aslına bakarsanız 
her şeyi özetleyen üç şeyi 
özetleyen üç kelime var, 
üç kelimenin altı çizilme-
si gerekiyor; mücadele, 
kararlılık ve cesaret. Peki 
halkı için neyin mücade-
lesi verildi Sadık Ahmet 
tarafından? Halkı ne için 
liderleri olarak kabul etti 
Sadık Ahmet’i? Onun 
etrafında neden toplan-
dılar? Ne istiyordu bu 
insanlar? O kadar basitti 
ki aslında, tek istedikleri 
vardı; kendi kimliklerini 
özgürce kullanabilmeyi 
istiyorlardı. Kültürlerini, 
inançlarını özgürce yaşa-
yabilmelerini istiyorlardı. 
Okullarında okutmak isti-
yorlardı çocuklarını. “Ben 
Türküm” diyebilmek isti-
yorlardı. Herkesin istediği 
birdi. Bugün yıldönümü 
olan Lozan Antlaşması 
ile kazanılan haklarını 
kullanmak istiyordu Batı 
Trakya’daki insanlar. 

Mücadelenin ortak ama-
cı buydu, yaktıkları ışık 
buydu.

İşte bu mücadelenin 
en hararetli anında Sa-
dık Ahmet’i şüpheli bir 
kazayla kaybettik. Ama 
unutulmamalı ki bura-
sı Trakya toprakları. Bu 
topraklar bereketli. Bu 
topraklar Mustafa Kemal’i 
yetiştiren topraklar, Sadık 
Ahmet’i yetiştiren toprak-
lar; nice Sadık Ahmet’ler 
yetiştirecektir bu toprak-
lar. Ve unutulmamalıdır ki 
bu topraklar vefalı toprak-
lardır. Unutmaz! Kendisi 
için mücadele vereni de 
unutmaz! Ve unutmadı 
işte. 19 yıl sonra yine Sa-
dık Ahmet’i anıyoruz, yine 
şükran ve minnet duygu-
larımızla her zaman da 
hatırlayacağız.

Bazı şeyleri konuşmak 
lazım. Acı olan şu: Sayın 

İskeçe Müftümüz söyledi. 
Dünden bugüne ilerleme 
kaydedemiyoruz. Lozan 
Antlaşması’ndan ya da 
geçelim, sadece insan 
onurundan kaynaklanan 
haklarımız dünden bu 
yana biraz daha kısıtlanı-
yor; hem de bir AB üyesi 
olan Yunanistan toprakları 
içerisinde.

Sevgili Hemşehrileri-
miz!

Durmak, geriye gitmek-
tir. Yürümek zamanı yaka-
lamaktır. Koşmak ancak 
ilerlemektir! O yüzden 
koşmak zorundayız. Bu 
koşuyu da birlikte vermek 
zorundayız.

Batı Trakya Türkü ken-
dini yalnız hissetmemeli; 
yalnız kalmamalı, hem 
Batı Trakya’da, hem de 
Türkiye’nin doğusu, batı-
sı, kuzeyi, güneyi her bir 
coğrafyasında insanlar 
karşılıklı olarak bilme-
li ki Türkiye’de de, Batı 
Trakya’da da benim bir 
dedem var, bir ninem var, 
amcam var, dayım var, 
halam var,oğlum var, kız 
kardeşim var, diyebilmeli.

İşte hepimiz ortak bir 
paydada buluşmalıyız. 
Demeliyiz ki, bu dava bir 
milli davadır, diye. İşte 
biz şu düşüncedeyiz: Bu 
davanın iktidarı yok! Bu 
davanın muhalefeti yok! 
Hepimiz için ortak payda, 
ortak bir zorunluluk…”

T.C. Devlet i Adına 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç:

“…Bugün ölümün 19. 
yılında Dr. Sadık Ahmet’i 
minnet ve şükranla anı-
yoruz. Tabii ki bundan 
19 sene önce şehit olan 
ve Hak’kın rahmetine ka-
vuşan sizlerin arasından 
çıkmış olan lideriniz Dr. 
Sadık Ahmet, gerçek-
ten büyük bir başarının, 
büyük bir iradenin ve bir 
dava insanının örneğini 
gösterdi.

Konuşmamın başında 
T.C. Başbakanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın se-
lam ve sevgilerini iletmek 
istiyorum.

Biliyorsunuz yeri geldi 
milletvekili olarak, yeri 
geldi sadece bir sivil top-
lum lideri olarak mücade-
le etti. Sizlerle bir arada 
mücadelesini sürdürdü ve 
bundan 19 sene önce de 
aramızdan ayrıldı.

Dr. Sadık Ahmet, verdi-
ği mücadeleyle çok ciddi 
bir ışık yaktı; ciddi bir alev 
harekete geçirdi. Tabii ki 
bugün hala sorunlarımız 
var. Onları hep beraber, 
el ele çözmek için de biz-
ler çalışacağız; birlikte 
çalışacağız. Ama şunu 
da unutmamak lazım ki: 
Bugün burada beraber 
olmanın büyük bir anla-
mı var. Buraya gelmenin 

ve burada olmanın aynı 
duyguyu paylaşmanın ve 
aynı davayı paylaşmanın 
büyük bir anlamı var. De-
ğerli milletvekillerimiz dile 
getirdiler. Farklı siyasi 
temsilciler olarak biz bu-
radayız, beraberiz. Çünkü 
TBMM’nin iradesini hep 
birlikte temsil ediyoruz.

Tabii ki burada yaşadı-
ğınız topraklarınızda bazı 
haklarınızdan mahrum-
sunuz. Ama şunu da gö-
rüyoruz ki, düne nazaran 
Yunan makamlarıyla olan 
iletişiminizde, ilişkilerimiz-
de daha iyi bir noktadası-
nız. Ben ümit ediyorum ki 
hep beraber çalışarak ve 
Dr. Sadık Ahmet’ler ara-
nızdan çıkacaktır, onlarla 
beraber çalışarak yarın 
çok daha iyi bir noktada 
olacağız.

Biz, her zaman ve her 
şart altında sizlere destek 
olamaya devam edeceğiz. 
T.C. Devleti, her zaman 
sizin yanınızda olmaya 
devam edecektir. Şuna da 

inanıyoruz: Sizler yaşadı-
ğınız topraklara büyük 
katkılar sağlayacaksınız 
ve sağlıyorsunuz. Sizle-
rin buradaki varlığı bura-
nın zenginliğidir. Sizlerin 
buradaki varlığı, burada 
güçlü olmanızın, birlikte 
olmanızın sonucu olarak 
zenginlik yaratacaktır. 
Gençlerinize ve gelecek 
nesillerinize inancınızı, 
dilinizi, örf ve adetlerinizi 
aktarmakta ihmalkar ol-
mayın; çünkü kültürümüz, 
inancımız, medeniyetimiz 
kuşaktan kuşağa geçtikçe 
ve inançlarımız aktarıldık-
ça bizler burada yaşama-
ya devam edeceğiz. Eğer 
inançlarımız, değerlerimiz 
ve davamız nesilden ne-
sile aktarılmasaydı bugün 
burada Dr. Sadık Ahmet’in 
torunları olmazdı. Onlar 
bugün buradalar ve de-
delerinin izinde yürümeye 
devam ediyorlar.

Ne yazık ki 19 yıl önce 
talihsiz bir trafik kazasın-
da Dr. Sadık Ahmet’i kay-
bettik; ama davası, inancı 

ve uğruna savaştığı, da-
vasını yaşattığı sizler bu-
radasınız. Bu çok önemli 
ve çok değerlidir.

Evet, AP seçimlerin-
de 43 bin oy almanın bir 
önemi var, çünkü bu bu-
radaki birlikteliğin siyaset 
arenasındaki yansıması-
dır. Bu birliktelik ve bera-
berlik olduğu zaman da, 
gerçekten inanıyorum ki 
sizler gelecekte çok daha 
başarılı yerlerde olacaksı-
nız. Burada seçilmiş müf-
tülerimizle, büyüklerinizle 
hep beraber inancınızı 
yaşatmaya devam ede-
ceksiniz.

Ben, bir kez daha Dr. 
Sadık Ahmet’i rahmetle 
ve minnetle yad ediyo-
rum. Mekanı cennet olsun 
inşallah, nur içinde yat-
sın. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
Allah’a emanet olunuz.”

Dr. Sadık Ahmet’in ai-
lesi adına oğlu Levent 
Sadık Ahmet:

“…19 yıl aradan sonra 

hayatımda yaşamış ol-
duğum en acı günü, tüm 
acılarımı, nerdeyse tüm 
acılarımı benden ve ai-
lemden buharlaştırırcası-
na aldığınız için sizler ger-
çekten teşekkür ederim.

Sayın Bakanım!
Çocuk yaşta elime alıp 

incelendiği ilk madalya 
Sadık Ahmet’in Celâl 
Bayar Azınlık Lisesi’nde 
cirit atmada almış olduğu 
ki Sadık Ahmet bir köylü 
çocuğuydu, cirit atmayı 
Celal Bayar Lisesi’nde 
öğrenmişti. Daha sonra 
şahsımın bazı başarıları 
oldu. Şu anda dedesinin 
yolunda ilerleyen dede-
sinin adını taşıyan büyük 
oğlum Sadıkhan’ın kazan-
mış olduğu madalyalarla 
gurur duyuyoruz.

Değerli protokol!
Batı Trakya Türkleri dün-

yanın belki de en büyük 
takımı. Bizler kurallara 
uyan bir takım azınlığıyız; 
sarı kartın uyarısını, kırmı-
zı kartın takıma ne kadar 
zarar verebileceğini, dis-

kalifiye olmanın bedelini 
ise çok iyi biliriz. Ancak, 
hile yapmayı bilmeyiz. 
Kural değiştirmeyi, şike 
yapmayı, çelme takmayı 
bilmeyiz; bilenleri ise ta-
kımdan ihraç ederiz.

Sayın Bakanım!
Bugün aramızda yetmiş 

beşe yakın spor kulübü 
temsilcisi var. Derece al-
mış yüzücüler var, hakem-
lerimiz var, dağ bisikletçi-
lerimiz var, güreşçilerimiz 
var, futbolcu arkadaşları-
mız var, savunma sanat-
ları öğretmenlerimiz var, 
dalgıçlar var, kısaca spor 
dallarının büyük bir kısmı 
tek beden olarak burada.

Sadık Ahmet, namuslu 
ve dürüst bir insandı, ama 
sporcuydu. İşte böyle bir 
nesil de peşinden gelmek-
te. Yani gençlik, disiplin, 
terbiye, azim ve davaya 
bağlılık var. Olmayan ise 
riya, dedikodu, yalan ve 
tembellik.

Bizler siz değerli büyük-
lerimizden aldığımız örf, 

adet ve terbiye ile bu da-
vaya Batı Trakya tabiriyle 
sımsıkı sarılmaktayız. Di-
namik bir gençliğiz. Du-
ruşumuz açık ve net. Elif 
gibi dimdik duruyoruz. 
Batı Trakya Türkü için ise 
en iyi doping siz değerli 
misafirlerimiz, garantör 
devlet T.C.’nin elini omzu-
muzda hissetmesidir.

Değerli Dostlar ve Soy-
daşlar!

19 yıl önce Hayatımız 
altüst oldu, ancak, ben 
ve ailem dimdik ayakta 
durduk. Duruşumuzu hiç 
o zaman ve şartta boz-
madık ve bozmaya da hiç 
niyetimiz yok. Bundan iki 
ay önce 25 Mayıs 2014 
tarihinde düzenlen AP se-
çimlerine rahmetli Sadık 
Ahmet’in kurmuş olduğu 
DEB partisi ilk defa aday 
oldu. Halkımız mirasa sa-
hip çıktı. Liderinin partiyi 
kurmuş olduğu ilk günkü 
coşku ve heyecanla sahip 
çıktı. Sonuç: Birinci oldu! 
Disiplin, yine disiplin.

Gençler büyüklerin des-

teği ve manevi gücüyle 
başardık ve iki ilde birinci 
olduk. Üç dört yıl önce 
yine bu kürsüde, rahmet-
li babamın huzurunda siz 
değerli arkadaşlarım ve 
değerli büyüklerimle şunu 
ifade etmiştim: Organize 
olmuş olan topluluklar, or-
ganize olmamış yığınları 
yönetir. Bunun en güzel 
göstergesi 25 Mayıs Batı 
Trakya Türkünün tarih 
yazmasıdır. Yine aynı 
kürsüden sizlere vermiş 
olduğum söz vardı. Bize, 
aileye ihtiyaç duyulduğun-
da en ön safta yerimizi 
alacağımıza dair söz ver-
miştim. Hatırlasınız onu 
da yaptı. DEB partisi bize 
kararını açıkladığında her 
şeyimizden vazgeçtik ve 
Batı Trakya’da gece gün-
düz çalıştık. Ben rahmetli 
babam Sadık Ahmet’e hiç 
oy verememiştim. Ancak 
iki ay önce rahmetli Sadık 
Ahmet’e oy verdim. Ben, 
bize, aileye, bana, kız kar-
deşime, eşime rahmetli 
Sadık Ahmet’e oy verme 
hakkını sizler bize verdi-
ğinizden dolayı ben size 
teşekkür ederim. Siz DEB 
partisini 43 bin oyla birin-
ci parti yaptınız. Bu başa-
rı benim değil, bu başarı 
bizim! Ben, sen kelimele-
rini lügatimizden çıkart-
mamız gerekir; biz varız! 
Hamdolsun sözümüzü 
yerine getirme fırsatı bul-
duk. Sizleri sevgili babam 
Dr. Sadık Ahmet’i şaibeli 
bir trafik kazası sonucu 
aramızdan ayrılışının 19. 
ölüm yıldönümünde biz-
leri yalnız bırakmadığı-
nızdan dolayı, bize güç 
ve kudret verdiğinizden 
dolay, rahmetliye ve tüm, 
ölmüş olan ve bu müca-
deleye emeği geçen bü-
yüklerimize dua ettiğiniz-
den dolayı şahsım, alem 
ve Batı Trakya Müslüman 
Türk halkı adına çok te-
şekkür ederim.”
Programın ikinci ayağı 

Sirkelli köyünde mevlit 
ve iftarla devam etti. Dr. 
Sadık Ahmet Ailesi ve 
DEB partisinin verdiği 
İftara yaklaşık 4.000 kişi 
katıldı. İftardan sonra Sa-
yın Bakana Sirkelli Futbol 
Takımı’nın bir formasıyla 
çiçek takdim edildi.
Hatırlanacağı gibi Dr. 

Sadık Ahmet bundan 19 
sene önce bir 24 Tem-
muz günü trafik kazasın-
da hayatını kaybetmişti. 
Belki O, aramızdan za-
mansız ayrıldı, ancak 
Batı Trakya Türkleri O’nu 
unutmuyor ve kendisine 
olan sevgi seli her geçen 
artarak devam ediyor. Bir 
kez daha mekanı cennet 
olsun diyoruz.

Dr. Sadık Ahmet’e Sevgi Seli Devam Ediyor!
2. sayfadan devam
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Bereket Konvoyu’nun Son Durağı Kırcaali Oldu
1. sayfadan devam

şimdiki Belediye Başkanı 
Atila Aydıner tarafından 
da başarıyla devam etti-
rildiğini dile getirdi. Ünlü 
şair, devletler arasında sı-
nırlar yapılsa da, insanla-
rın gönlüne, kalbine asla 
sınır çizilemediğinin altını 
çizerek, Kardeşlik Sınır 
Tanımaz diyerek, konuş-
masını tamamladı. 

İftara katılanları selam-
layan proje Genel Ko-
ordinatörü Cemil Yıldız, 
“On yıldır buraya kardeş-
liğimizi, muhabbetimizi 
paylaşmaya geliyoruz. 
On yıldır buralarda ek-
miş olduğumuz sevgi 
tohumları artık yeşerdi 
ve çınar olmaya doğru 
yol alıyor. On yıl önce 
ektiğimiz ağaçlar bugün 
büyüdüler artık. İnşallah, 
diktiğimiz bu fidanlar iki 
ülke arasındaki dostluğu 
pekiştirecek şekilde bü-
yümeye devam edecek. 
Bunun dışında gittiğimiz 
her yerde bu iftar sofra-
ları, kültür sofraları kadar 
kalıcı eserler de bırakma-
ya dikkat ediyoruz” dedi. 
Ramazan ayının başında 
Kosova Mitrovitsa’da bir 
cami inşa ettiklerini, Ma-
kedonya Kalkandere’de 
bir Kuran kursu, Türkiye’yi 
tanıtan ofis açtıklarını ve 
170 yataklık bir kız öğren-
ci yurdunu bitirmek üzere 
olduklarını belirtti. Ayrıca 
Bosna-Hersek’te bir cami 
inşa edeceklerini bildirdi. 
Türkiye’nin Balkanlar’daki 
Türklere yardım etmeye 
devam edeceğinin altını 
çizerek, gelecek Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Türkiye’de ol-
duğu gibi Balkanlar’daki 
Türkler tarafından da des-
tek alacağını umduğunu 
ifade etti. 

Ev sahibi konumundaki 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis iftar yemeğin-
den dolayı Bayrampaşa 
Belediyesine teşekkür-
lerini sunarak, Kardeşlik 
Sınır Tanımaz sloganının 
Kırcaali’ye çok yakıştığını 
kaydetti. 

Projenin 10.yılını kutla-
yarak, daha uzun yıllar 
devam etmesini diledi. 
Başkan, Kırcaali’nin Bal-
kanların hoşgörü başkenti 
olduğuna dikkat çekerek, 
buna dair örnekler gös-
terdi, Hıristiyan ve Müslü-
manlar arasındaki sınırla-
rın çoktan ortadan kaldı-
rıldığını belirtti. Bu iftarda 
da Hıristiyanların bulun-
duğunu kaydederek, şe-
hirde hoşgörü sağlanma-
sına katkısı olan herkese 
teşekkür etti. Bu bağlam-
da iftara katılamayan Kır-

caali Hıristiyanları Cema-
ati Başkanı Peder Papaz 
Petır Garena ve Kırcaali 
Valisi Biser Nikolov’un da 

selamlarını iletti. Sayın 
Azis konuşmasını tüm 
Müslümanların gelecek 
Ramazan Bayramını teb-
rik ederek noktaladı. 

Yüksek İs lam Şura 
Başkanı Şabanali Ah-
met, Allah’a hamdü sena 
okuyup, resulüne salavat 
getirdikten sonra, iftar 
yemeğinin Müslümanlar 
için bir ibadet olduğunu 
belirterek, Ramazan ayı-
nın ve orucun ehemmiye-
tinin altını çizdi. Şabanali 
Hoca, iftarların binlerce 
insanı aynı sofralarda 
buluşturduğuna dikkat 
çekerek, “Ramazan ayı 
bir ziyafet ayı. İftarın be-
reketi Ramazan’ı getiri-
yor. Ramazan zerafet, 
olgunluk, muhabbet ve 
kardeşlik ayıdır ” diye vur-
guladı. Bu gibi gecelerin 
devam etmesini temenni 
ederek, böylece birliği-
mizi, dirliğimizi koruya-
cağımızı ve daha güçlü 
olacağımızı belirtti. İftar 
yemeği için Bayrampaşa 
Belediyesi’ne teşekkür 
ederek, tüm Müslüman-
ların Ramazan Bayramını 
kutladı. Gazze’deki Müs-
lüman kardeşlerimiz için 
de dua etmemizi istirham 
etti.

Kırcaali Milletvekili Er-
dinç Hayrulla iftara katı-
lan herkesi Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Başkanı Lütfi Mestan ve 
partinin merkez yönetimi 
adına selamladı. İftar için 
Bayrampaşa Belediyesi-
ne teşekkürlerini sunan 
milletvekili, HÖH partisi-
nin temel kuruluş felsefe-
sinin kardeşlik ve birlikte-
lik olduğunu belirterek, bu 
tür geceler ve Ramazan 
ayının da bunun göster-
gesi olduğunu kaydetti. 
Ramazan Bayramının 
İslam dünyasında ve tüm 

dünyada barış getirmesi-
ni diledi. Sayın Hayrulla, 
“Nasıl görevde olursak 
olalım, daima barış için 

savaşalım” çağrısında 
bulundu. 

Filibe Başkonsolosu Şe-
ner Cebeci Türkiye’den 
gelen konukları ve Kır-
caali halkını selamladı. 
Başkonsolos, “Balkanlar 
ve Kırcaali bizim için çok 

önemli. Kısa tanıtım fil-
minde de gördünüz, bura-
sı 800 yıl önce o zamanki 
alperenlerin öncülüğünde 

bizim Anadolu’da oluştur-
duğumuz medeniyetin iki 
temel ayağından birisi 
olarak gönül hayatımıza 
girmiştir. Bir sonraki ge-
lişmeler aramızdaki köp-
rüleri tamamen ortadan 
kaldıramamıştır. Köprüler 

biraz zarar görmüştür, 
bombalanmıştır, yıkıl-
maya çalışılmıştır ama 
aramızda hem maddi, 
hem manevi o kadar çok 
köprü, ortak değerimiz 
var ki, işte bugün yine 
buradayız, yine berabe-
riz. Bu aramızdaki ortak 
köprüleri sağlamlaştır-
mak ve artırmak hepi-
mizin müşterek görevi. 
Maddi köprülerimiz bizim 
milli kimliğimiz, dilimiz, 
güzel Türkçemiz, ortak 
değerlerimiz, manevi de-
ğerlerimiz ise iftar sofra-
larımız, ramazanlarımız. 
Bugün Bayrampaşa Be-
lediyesi, aramızdaki bu 
menavi köprüleri daha 
da sağlamlaştırmak için 
10 senedir bu coğrafyayı, 
bugünün alperenleri ru-
huyla dolaşıyor. Hepsin-
den Allah razı olsun! Bu 
fikri ortaya atanlardan, 
bugüne taşıyanlardan, 
emeği geçen herkese, bu 
dostlarımızla bizi birleş-
tiren herkese gönülden 
teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. Konuşmasının 

devamında Balkan coğ-
rafyasında Kırcaali’nin 
müstesna bir yeri oldu-
ğunun altını çizerek, “Bu-
rası Türk nüfus yoğunlu-
ğu itibariyle her zaman 
bizim gönlümüzde özel 
bir yere sahip olmuş-
tur. Dolayısıyla Bereket 
Konvoyu’nun son durağı 
Kırcaali olması, Kırcaali 
ile bu seferin tamamlan-
ması bence çok anlam-
lı. Çünkü Kırcaali bizim 
gönül coğrafyamızın te-
mel taşlarından birisidir. 
Burayı bu kadar değerli 
kılan da siz Kırcaaliler-
siniz. Hepinizin bayram-
larınızı kutluyorum, sev-
diklerinizle, ailelerinizle 
birlikte mutlu, huzurlu bir 
bayram geçirmenizi dili-
yorum” diye ifade etti. 
Bayramapaşa Beledi-

ye Başkanlığı adına iftar 
yemeğine katılan resmi 
konuklara ve tüm Kırcaali 
halkına teşekkür edildi. 
İftar programı birçok 

Türk TV kanallarının 
aracılığıyla dünyada ta-
kip edildi. 

Kırcaali’de coşkulu Ramazan Bayramı
1. sayfadan devam

Camide vaiz veren Bul-
garistan Müslümanları 
Yüksek İslam Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmet, 
Ramazan Bayramının 
önemini vurguladı, Kır-
caalilerin Ramazan Bay-
ramını kutladı. Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Kırcaali 
Milletvekili Mustafa Ah-
met, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi İlçe Başkanı 
Muharrem Muharrem, 
TÜRKSAD Başkanı Mü-
zekki Ahmet de bayram 
namazını merkez camide 
kılanlar arasındaydı. 
Cami imamlarından Er-

dinç Hayrulla bayram na-
mazı kılınışının usulünü 
hatırlattıktan sonra Baş-
müftülük tarafından ilan 
edilen tam saat 6.46’da 
müminler namaza saf 
tuttular. Aralarında ol-
dukça gençlerin bulun-
ması sevindirici bir olay-
dı. Namaz sonunda bay-
ram hutbesi veren imam 
kırgınların ve dargınların 
barışması gerektiğine 
dikkat çekti. 
Namaz sonrası Müs-

lümanlar, birbirleriyle 
kardeşçe kucaklaşıp, 
büyüklerin ellerinden, 
küçüklerin gözlerinden 

öperek, bayramlarını 
kutlayıp güzel dileklerde 
bulundular. 
Bayramlaşma gelene-

ğinden yararlanıp, şeker 
ve para toplamak için 
onlarca çocuk, cami ka-
pısında müminlerin çık-
masını beklediler. İki kişi 
ise, bayram vesilesiyle 
camiye yapılan para ba-
ğışlarını topladı. 
Belediye Başkanı Müh. 

Hasan Azis namaz ön-
cesi yaptığı selamlama 
konuşmasıyla, tüm Müs-
lümanların Ramazan 
Bayramını kutladı ve 
hayırlara vesile olmasını 
diledi. Başkanın camiden 
çıktığını gören çocuklar 
bayramını kutlamak için 
etrafına üşüştüler ve yap-
tıkları tezahüratlarla ona 
duydukları sevgi ve say-
gıyı gösterdiler. Başkan 
ise çocuklara para vere-
rek onları sevindirdi. 
Şabanali Ahmet cami 

çıkışında Kırcaali Ha-
ber Gazetesine şunla-
rı söyledi: “Bulgaristan 
Müslümanlarının Ra-
mazan Bayramını tebrik 
ediyorum. İslam dinin-
de iki bayramdan biri 
olan Ramazan Bayramı 
insanoğlunun üzerine 
rahmet akan bir aydan 
sonra gelmektedir. Bir 
ay boyunca orucumuzu, 

ibadetlerimizi bereketli 
ifa etmeye çalıştık. Aka-
binde de Ramazan Bay-
ramı ile müşerref olduk. 
Bu bereketli aydan son-
ra bütün insanlığa barış, 
huzur, sağlık, sıhhat, afi-
yet getirmesini temenni 
ediyoruz. Daha iyi Müs-
lüman olmamıza vesile 
olmasını cani gönülden 
temenni ediyoruz. Küs-
lerin barıştığı, çocukların 
sevindiği, dünyada sava-
şın olmadığı, haksız yere 
kan akmadığı bir dünya-
yı temenni ediyoruz. Bu 
şekilde bizim kulluk yap-
tığımız bir aydan sonra 
bu bayramın sevincini 
yaşamamız şüphesiz ki 
bizde paha biçilmez bir 
mutluluk oluşturmak-
tadır. Onun için tekrar 
bütün Müslümanların 
bayramını kutluyorum 
ve Gazze’dekilere de bi-
ran önce Allah barış na-
sip etsin, orada olanlara 
sağlık, sıhhat nasip etsin 
ve oradaki insanlığın da 
bizim gibi diğer imkan-
lardan yararlanmasını 
temenni ediyorum”. 
Daha sonra Belediye 

Başkanı Hasan Azis de 
basın aracılığıyla Müs-
lümanların bayramını 
tebrik ederek, sağlık, 
sıhhat, afiyet, huzur ve 
barış dileklerinde bu-

lundu. Ramazan ayı bo-
yunca Kırcaali’de toplam 
yaklaşık 8 bin kişiye iftar 
yemekleri verildiğini kay-
detti. Bayramın insanları 
birleştirdiğini, birbirlerine 
karşı sevgi ve saygısını 
göstermeye vesile oldu-
ğunu, iyi komşuluk ilişki-
lerinin ön plana çıktığını 
belirtti. Ramazan ayında 
bir kez daha Kırcaali’de 
insanların din ve etnik 
mensubiyeti fark etmek-
sizin birbirleriyle an-
laşma, huzur, saygı ve 
hoşgörü içerisinde yaşa-
dıklarının gösterildiğinin 
altını çizdi. Bu nedenle 
“Hoşgörünün Başkenti” 
adı verilen Kırcaali’de bir 
ay boyunca Müslüman 
ve Hıristiyanların, yerel 
yönetim ve devlet idare-
sinin temsilcilerinin, yerel 
dini cemaat önderlerinin 
aynı sofrada buluştuk-
larına dikkat çekti. Bun-
dan dolayı şehirde hoş-
görünün sağlanmasına 
katkıda bulundukları için 
her birine teşekkürlerini 
sundu. 
Merkez Camii ’nden 

başka Kırcaali ilinde bu-
lunan yaklaşık 340 cami 
ve mescitte Ramazan 
Bayramı namazı kılındı, 
bayramı karşılama sevin-
ci yaşandı.
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Sınırda 30 kilometrelik tel çit engeli yapımı sona erdi
Bulgaristan Savunma 

Bakanı Angel Naydenov, 
ülkesinin Türkiye ile ortak 
sınırında inşası süren tel 
çit engelinin denetimini 
yaparken, "Görevimizi 
başarıyla tamamlıyoruz. 
Kaçak geçiş yapanlara 
karşı etkin bir engelimiz 
olacak" dedi.

Bakan Naydenov, 274 
kilometrelik Bulgaristan-
Türkiye sınırında en çok 
kaçak sığınmacı geçiş-
lerinin yapıldığı, Golyam 
Derment köyü merasında 
kesici-dikenli çelik teller-
den yapılan çit engelinin 
güvenilir olduğunu söyle-
di.

Naydenov, Bulgaristan 
Genelkurmay Başkanı 
General Rumen Nikolov 
ve Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı General Andrey 
Botsev ile birlikte Golyam 
Germent merasındaki ça-
lışmaları havadan ve ka-
radan denetlediğini, elde 
edilen sonuçlardan mem-
nun kaldığını söyledi.

Toplam maliyeti yaklaşık 
8 milyon avro olan engelin 

inşaatında 540 kilometre 
uzunluğundaki özel yapım 
‘’Bruno’’ tipi tel kullanıldı-
ğını, kurulan düzeneğin 
güzergahında kaçak ge-
çişlerin artık olanaksız 
olduğunu kaydetti.

Naydenov, AA'nın soru-
sunu yanıtlarken, tel çitin 
inşasını "askeri bir ope-
rasyon" olarak nitelendire-
rek, Temmuz'da tamamen 

hazır olan tel çit engelinin 
İçişleri Bakanlığına teslim 
edileceğini söyledi.

Naydenov ayrıca Bulga-
ristan -Türkiye sınırında 
yaşanan kaçak geçişlerin 
denetiminden sorumlu 
İçişleri Bakanlığı’nın çağ-
daş teknoloji ile kurulan bir 
sınır muhafaza sistemine 
sahip olacağını kaydetti.

Engel inşaatının, Savun-

ma Bakanlığı’nın dışında 
ülkede hiç bir kurumun 
yerine getiremeyeceği ka-
dar zor bir proje olduğunu 
vurgulayan Angelov, "As-
keri personelimiz büyük 
çaba gösterip, inanılmaz 
bir özveri ile çalıştı" diye 
konuştu.

Naydenov, tel çit enge-
linin amacının kaçak yol-
dan ülkeye girmeye çalı-

şan kişileri, yasal gümrük 
kapılarına doğru yönlen-
dirmek olduğunun altını 
çizdi.

"Türkiye’den Bulgarista-
na doğru sığınmacılarının 
kaçak geçiş girişimleri ar-
tıyor", diyen Bakan Nay-
denov, iki ülke arasında-
ki ortak kara sınırındaki 
benzer başka engellerin 
inşaatı konusunda karar 
alma yetkisinin Savunma 
Bakanlığına ait olmadığını 
söyledi.

Bu arada Bir leşmiş 
Milletler’in (BM) Bulgaris-
tan Daimi Temsilciliği’nden 
edini len bi lgiye göre 
Türkiye-Bulgaristan sını-
rını kaçak yoldan geçerek 
Bulgaristan’a girmeye ça-

lışan ve Bulgar Sınır Polisi 
tarafından geri döndürü-
lenlerin sayısının günlük 
olarak 100 ila 150 arasın-
da değiştiği öğrenildi.

Bulgaristan’ın sığınma-
cıları barındırmak üzere 
kurduğu 4600 kişi kapa-
siteli kampların şu anda 
yarısının boş olması, sı-
ğınmacıların serbest do-
laşımlarını sağlayan belge 
alarak başka adreslerde 
oturmaları ile açıklanıyor.

Net istatistik bilgileri bu-
lunmamakla birlikte, nüfu-
su 7,3 milyon olan ülkede 
bir bölümü Suriye kökenli 
olan sığınmacıların toplam 
sayısının 15 bin civarında 
olduğu tahmin ediliyor

           Anadolu Ajansı

Almanya 3 bin sığınmacının Bulgaristan’a 
geri yollayacağını açıkladı

Bulgaristan'dan Alman-
yaya yasal veya kaçak 
yollardan giden 3 bin sı-
ğınmacının bu ülkeye geri 
yollanacağı açıklandı.

Bulgaristan Devlet Mül-
teciler Ajansı (DAP) Mü-
dürü Nikolay Çirpanliev, 
gruplar haline geri gele-
cek 3 bin sığınmacıyla 
ilgili haberin memnuni-
yetsizlik yarattığını belir-
terek Bulgar makamla-
rının Batı'nın, sığınmacı 
akınının bir bölümünü 
karşılayabileceğini umut 
ederken hayal kırıklığına 
uğradığını söyledi.

Ç i r pa r l i ev,  bas ına 
yapt ığ ı  aç ık lamada, 
Bulgaristan'ın, sığınmacı 
yükünün bir bölümünün 
Avrupa Birliği (AB) ülke-
lerinin yardımıyla hafifle-
tilmesi için, gelen sığın-
macılara hızlandırılmış 
prosedürle mülteci veya 
başka statü vermeye ça-
lıştığını belirtti.

Yürürlükteki uygulamaya 
göre, sığınmacılar, mülte-
ci statüsü aldıkları ülkeye 
iade ediliyor. Çirpanliev'e 
göre, Bulgaristan, Yuna-
nistan, Malta ve İtalya 
gibi AB ülkeleri tüm akı-
nın ana yükünü kaldırmak 
zorunda kalıyor.

Bunun değişmesi gerek-
tiğini savunan Çirpanliev, 
AB ülkelerinin kendi gay-
risayfi milli gelirine göre 

sığınmacı kabul etmesi 
gerektiğini vurguladı.
- Sığınmacı sayısı 

artıyor
DAB yetkililerine göre, 

son bir ayda ülkeye ge-
len sığınmacıların sayısı 
iki kat arttı. Mart ve nisan 
aylarında mülteci statüsü 
için aylık başvuru sayısı 
340 dolaylarındayken, 
mayıs ve haziranda aylık 
başvuruların sayısı 645'e 
ulaştı.

Yılın ilk yarısında bü-
yük bir bölümü Türkiye-
Bulgaristan sınırını kaçak 
yoldan geçerek gelen sı-
ğınmacı sayısının 3500 
olduğu, yıl sonuna dek 7 
bine ulaşmasının beklen-

diği belirtildi.
Nikolay Çirpanliev, mül-

teci statüsü veya farklı bir 
statü alan sığınmacıların 
normal koşullarda kaldık-
ları kamplardan çıkmaları 
ve geçimlerini sağlayacak 
yol bulmaları gerektiğini 
kaydederek şöyle konuş-
tu:

"Sofya'daki Voenna 
Rampa kampına yeni 
gelecek sığınmacılara 
yer açmak için mülteci 
statüsü almış 50 kişiyi çı-
kartmaya çalıştık. Onlar 
da itiraz etti. Çevrelerine 
kadın ve çocuklardan 
oluşan canlı zincir oluş-
turdular. Kampta mülteci 
belgeli 228 kişi ücretsiz 

olarak yaşıyor. Devletin 
sağladığı güvenceyi ter-
cih ediyorlar."
Çirpanliev, sığınmacıla-

rın, kendilerine sunulan 
iş tekliflerini dahi reddet-
tiğini savunarak "Açıkçası 
gelen bu sığınmacıların 
adalet anlayışını anla-
mak mümkün değil" diye 
konuştu.
Sığınmacıların kaçak 

girişlerini sınırlandırmak 
için Türkiye ile ortak sı-
nırında 30 kilometrelik 
tel örgü engeli inşa eden 
Bulgaristan'da 15 bin sı-
ğınmacının yaşadığı tah-
min ediliyor.

          Anadolu Ajansı

Eylül ayında 490 çocuk 
anaokula başlayacak

Temmuz ve Ağustos aylarında, yaz tatili nedeniyle 
anaokullarında öğrenci sayısı azalıyor. Bundan dola-
yı Kırcaali’deki tüm anaokulları birleştirilmiş gruplarla 
çalışıyor.

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Ke-
hayova: “Geçici olarak bu kapasite kısıtlamaları insan, 
enerji ve kaynak tasarrufu sebebiyle ve velilerin ya-
zılı izni ile gerçekleştiriliyor” diye açıkladı. Kendileri, 
Kırcaali’deki anaokullarına kayıt işlemleri sona erme-
diğini, şu anda birkaç anaokulunda hala boş yer oldu-
ğunu dile getirdi:

Dıga Anaokulu: ilk yaş grubu çocuklarına 8 yer;
Zdravets Anaokulu: ilk yaş grubu çocuklarına 10, 

ikinci yaş grubu için 5, 6 yaş hazırlık sınıfı için 10 yer;
Detelina Anaokulu: kreş grubunda 20 ve ilk yaş gru-

bunda 10 yer;
Yan Bibiyan Anaokulu: kreş grubunda 10, ilk yaş 

grubunda 10, ikinci yaş grubunda; 10, 5 yaş hazırlık 
sınıfında 10 ve 6 yaş hazırlık sınıfında 5 yer;

Orfey Anaokulu: kreş grubunda 20 yer;
Rayna Knyaginya Anaokulu: 6 yaş hazırlık sınıfında 

4 yer mevcuttur.
Sosyal Faaliyetler Belediye Başkan Yardımcısı Eli-

saveta Kehayova, Kırcaali Belediyesi anaokullarında 
elektronik kayıt sistemini uygulamadığını belirtti. Ka-
yıtlar velilerin şahsen seçtikleri anaokullarına giderek 
okul müdürlerine dilekçe vermeleriyle gerçekleşmek-
tedir. Öğrenci kabulü genel ve sosyal olmak üzere iki 
yöndeki kriterlerle gerçekleştirilmektedir. 

Eylül ayında 490 çocuğun ilk defa anaokullarına 
başlaması bekleniliyor. Uzmanlar son yıllarda anao-
kullarına ilginin arttığını bildiriyor. Kreş gruplarının sa-
yısı artırılmıştır. Kırcaali belediyesinde 33 hazırlık sınıf 
merkezi olup, 2 600 öğrenci eğitim görmektedir. Kreş 
gruplarının sayısı ise 12’dir, öğrenci sayısı ise 255’tir. 

Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova: 
“Anaokulu binalarının tamirat ve tadilatı, belediyemizin 
önceliklerinden biridir. Çocuklarımızın eğitimi ve öğre-
nimi tüm kriterlere uygun yeni ve modern bir ortamda 
olmasını istiyoruz” diye ifade etti. 

Anaokullarının tamirat ve tadilatı için hem Avrupa 
programlarından, hem de belediye bütçesinden önemli 
maddi destek sağlanmıştır. Haziran ayında okulların 
enerji kaybını önlemek için dış cephe tadilatı belediye 
projesi başarıyla sonuçlandı. Bu proje dahilinde Çayka 
ve Rayna Knyaginya gibi anaokulların tadilatı yapıldı. 
Temmuz ve Ağustos’ta kısmi tamirat çalışmaları devam 
edecek. Bu tamiratlar okul müdürlerinin raporları ve 
Kırcaali Sağlık Müfettişliği’nin verdiği talimatlar üzeri-
ne yapılmaktadır. Şu anda ihale işlemleri yürütülmekte 
ve yakın zamanda anlaşmalar imzalanacak. Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis: “Listede köy ve şehri-
mizden toplam 12 okul yer almaktadır. Çatı çalışmaları 
için toplam 5 okula 250 bin leva, tamirat çalışmaları için 
100 leva, doğrama değişimi, mutfak tamiratı için 150 
bin leva ayrılmıştır” açıklamasında bulundu.
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Mübarek Ramazan’dan Bayram’a
Üç ayların başlangıcın-

dan itibaren bütün mü-
minlerin dilinde aynı dua 
vardı, o duayı bizlere 
Efendimiz Hz.Muhammed 
Mustafa (s.a.s.) öğret-
mişti: “Allahümme barik 
lena fi Racebe ve Şaban 
ve Belligna Ramadan” 
-Allah’ım! Bize Receb ve 
Şaban aylarını mübarek 
kıl ve bizi Ramazan-ı Şe-
rife ulaştır!”

Dualarımızın yanı sıra 
Receb ve Şaban ayla-
rında yapmış olduğumuz 
hayır ve hasenatlarımız 
ile bir likte gündüzleri 
sıyam(oruçlu) geceleri 
kıyam(farz, kaza ve nafi-
le namaz kılarak) ile de-
ğerlendirdiğimiz mübarek 
kandil geceleri, Allah’tan 
bizlere lütfedilmiş mü-
barek zaman dilimleriydi 
ve asıl hedef Ramazan-ı 
Şerif idi.

Ulaşıp, Ramazan’dan bi 
haber olanlar var, maale-
sef. Allah onlara selamet 
ihsan etsin, hidayet ver-
sin, bizleri de hidayetten 
ayırmasın.. Ulaşıp değer-
lendirenler var, ki ne mut-
lu onlara, selam olsun, 
Ramazan’ı idrak içinde 
değerlendirmeyi gayret 
edenlere.

Bir de büyük bir arzu 
ile Ramazan’a ulaşmayı 
isteyip de ulaşamayanlar 
var. Rabbim onlara rah-
met eylesin, onların da 
niyetleri halis, temiz oldu-
ğundan dolayı muhakkak 
ahirette niyetlerinin kar-
şılığını göreceklerdir. Ve 
bizler, Alemlerin Rabbi 
olan Allah’a hamdolsun 
ki, Ramazan’a ulaşan-
lardanız. İnşallah Rama-
zanın manevi ikliminden 
feyiz ve berket alanlardan 
olalım! 

Ramazan; rahmet ayıdır, 
kardeşlik, yardımlaşma, 
dayanışma, sevgi içeri-
sinde paylaşma ayıdır. 
Ramazan; Kur’an ayıdır, 
Oruç ayıdır, Nafile Na-
mazların kılındığı aydır, 
Tövbe ve İstiğfar ayıdır, 
Peygamber Efendimize 
bol bol salat-u selam ge-
tirme ayıdır. Say say bit-
meyen bir rahmet pınarı 
misalidir Ramazan mev-
simi, gökkuşağı gibi…

Bir Hadis-i Şerif’te şöyle 
buyruluyor: “Ramazan ayı 
gelince cennet kapıları 
sonuna kadar açılır, ce-
hennem kapıları kapanır 
cinler ve şeytanlar zincire 
vurulur, bağlanırlar.” Ra-
sülüllah (s.a.s.) bu Hadis-i 
Şerif-i mecazi anlamda 
zikretmekle bu ayın Allah 
katındaki değerini bizlere 
haber vermektedir.

Başka bir hadiste de: 
“Başı rahmet, ortası mağ-
firet, sonu da cehennem 
azabından kurtuluş ayı-

dır Ramazan.” Efendimiz 
(s.a.s.) Ramazan mev-
siminin ilk on gününde 
Cenab-ı Hakk’ın bizlere 
Rahmet evsafı (sıfatı) ile 
muamele buyurduğunu, 
ikinci on gününde Mağ-

firet ettiğini ve dikkat bu-
yuralım, son on gününü 
ise cehennem azabın-
dan kurtulmak olarak ni-
telendiriyor, yani müjde 
veriyor, fırsat bu fırsattır 
diyor!Bu fırsat hakikaten 
kaçmamalıdır, kaçmaz! 
Her Mü’min, Ramazanı 
hakkı ile değerlendirmeli. 
ki böylelikle Cehennem-
den azat olma müjdesine 
nail olsun.

Son on günü ve gecesi-
nin önemi bununla kalmı-
yor. Allah (c.c.) Kur’an’da: 
“(O sayılı günler), insanlar 
için bir hidayet rehberi, 
doğru yolu, hak ile batı-
lı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak 
Kur’anı kendisine (Hz. 
Muhammedin şahsiyetin-
de Bütün Müminlere) in-
dirildiği Ramazan ayıdır” 
buyurur.

1400 kusur sene ev-
vel, sene 610, Ummu’l 
Kur’a’da, şehirlerin anası 
Mekke’de, Cebel-i Nur, 
Gar-ı Hira’da bir gece, 
ki Ramazan ayının 27. 
gecesi, (Kadir gecesi) 
tüm insanlık için bir hida-
yet rehberi olan Kur’an-ı 
Kerim’in gökler semasın-
dan gelen ilk ayet “Ikra’! 
- Oku!” emriyle Kur’an’ın 
nazil olmaya başladı-
ğı, Cebrail (a.s.)’ın Hz. 
Muhammed’e ilk ayetle-
rin verilmesiyle Nübüvvet 
mührünün (Peygamberli-
ğin) de verildiği müstesna 
bir gecedir Kadir Gecesi.

Allah Azze ve Celle Ka-
dir ismini İlahi kitabında 
bir sureye isim olarak 
vermiş ve ondan şu se-
kilde bahsetmiştir: “Doğ-
rusu biz Kur’an’ı Kadir 
Gecesi’nde indirmişizdir. 
Kadir Gecesi’nin ne ol-

duğunu bilir misin? Kadir 
Gecesi bin aydan daha 
hayırlıdır, melekler ve 
ruh (Cebrail) o gecede, 
Rabbinin izniyle hertürlü 
iş için inerler. O gece tan 
yerinin ağarmasına kadar 

bir esenliktir.” Allah bizle-
re bu gecenin 1000 aydan 
daha hayırlı bir gece oldu-
ğunu apaçık beyan ediyor. 
1 gece 1000 ay, 1000 ay 
80 küsür sene eder, na-
sıl olur Ya Rabb? Olmaz 
olur mu? O, Allah ki her 
şeye kadirdir, muktedir-
dir, gücü yetendir. Kur’an 
bizlere Nuh (a.s.)’in 1000 
seneden 50 sene eksik, 
yani 950 sene yaşadığını 
, hayatını iman, ibadet ve 
Allah’a davet ile geçirdiği-
ni haber veriyor. Onların 
iman ettikleri Rabb ile bi-
zim iman ettiğimiz Rabb 
Yüce Allah’tır. Onlar iman 
ve ibadetleriyle Allah’ın 
rızasını, O’nun cennetini 
kazanmayı hedeflediler 
bizler de. Önceki topluluk-
ların ömürleri daha uzun-
du, ahir zaman insanla-
rının ömürleri ise daha 
kısadır, fakat Muhammed 
Ümmetinin de 1000 ay-
dan daha hayırlı mübarek 
Kadir gecesi vardır. Örne-
ğin bir kardeşimiz genç 
yaşta hidayet hediyesi ile 
nurlansa ve 20 yaşından 
itibaren 70 yaşına kadar 
günlük ibadetiyle her sene 
Ramazan-ı Şerif-i değer-
lendirse, Kadir Gecesini 
de en güzel bir şekilde 
değerlendirse, bizim basit 
hesabımıza göre 50 sene 
ve bir o kadar Kadir Ge-
cesine nail olmuş, sevabı-
na ulaşmış olur. Diğer bir 
ifade ile Kadir Gecesi’nin 
feyizi ile 50.000 ayı ma-
nen değerlendirmiş olur 
ki, hakikaten Muhammed 
Ümmetine verilen bu fırsat 
daha önceki peygamber 
toplumlarına verilmemiş-
tir. Muhammed Ümmeti 
gecesi gündüzü haline 
ahvaline ne kadar şük-

retse azdır, alnını Şükür 
secdelerinden kaldırmasa 
haktır. Yeryüzü Muham-
med Ümmetine mescid 
kılındı. Allah kullarına ne 
kadar da fırsatlar tanıyor, 
lütuflar bahşediyor, bir 

bilebilsek, bir görebilsek, 
farkında olabilsek. Bazıla-
rı için belki kader gecesi, 
dönüm noktası, uyanış, 
uyarılış, kendine geliş, 
Rabbini biliş gecesi olur 
kendini arayan Rabbini 
arayan kullar için. 

Oruç ayıdır Ramazan! 
Allah (c.c.) oruçla ilgili:”Ey 
İnananlar! Oruç, sizden 
öncekilere farz kılındığı 
gibi, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınasınız diye, size 
sayılı günlerde farz kılın-
dı. İçinizden hasta olan 
veya yolculukta bulunan, 
tutamadığı günlerin sayı-
sınca diğer günlerde tutar. 
Oruca dayanamayanlar, 
bir düşkünü doyuracak 
kadar fidye verir. Kim gö-
nülden iyilik yaparsa o iyi-
lik kendisinedir. Oruç tut-
manız eğer bilirseniz sizin 
için hayırlıdır” buyuruyor. 
“Sumuu tesuhhu” - Oruç 
tut sıhhat bul” buyuruyor 
Efendimiz (s.a.s). Oruç 
tutmanın bize sıhhat kata-
cağını bildiriyor. 11 ay hiç 
durmadan çalışan insanın 
midesi, Ramazan’da ade-
ta bayram yapıyor, mide 
adeta daha canlı oluyor, 
hafiflemiş ve kendine gel-
miş oluyor. Nitekim insan 
da öyle, az yediği zaman 
daha diri, daha canlı görü-
nüyor, az yiyip içen insan 
da daha genç kalıyor ve 
bazı araştırmalara göre 
de az yiyen insanın ömrü, 
çok yiyen içen insanların 
ömrüne göre daha uzun 
oluyor. Burada Efendimiz 
(s.a.s.)’in yeme içme ede-
binden bahsetmeden ge-
çemeyeceğim. Rasülüllah 
midesini 3’e ayırıyordu; 
yemeye, içmeye (suya) 
ve nefes almaya (boş bı-
rakıyordu 3/1). Efendimiz 

(s.a.s.) yemeğini yer sof-
rasında yermiş, bir ayağı-
nın üzerine otururken di-
ğer ayağını da uzatmadan 
kendine doğru toplarmış. 
Bu şekilde oturuşun özeti 
ise, midenin bir tarafını 
rahat bırakırken diğer bir 
tarafa ayağı ile dayanmak 
suretiyle çabuk doymaya 
ve bu şekilde de mideyi 
üçe bölmüş olmasıdır. 
Normal bağdaş kurarak 
yemek yemek veya ma-
sada yemek yemek mide-
nin tamamını doldurmak 
demek ki, buda normal 
zamanda zararlı olduğu 
kadar Ramazan’da hay-
li bir zararlı hale gelmiş 
oluyor.. 

Ademoğlu’nun mide-
sinden daha kötü bir kap 
yoktur- diye de bizlere 
midenin tamamını dol-
durmamızın ne kadar 
kötü bir durum olduğunu 
bildirmiş oluyor. Asrımı-
zın doktorları 1., 2. sınıf 
öğrencilerine dahi diyet 
tavsiye ettiklerine şahit 
oluyoruz. Aileleri ise on-
lar çocuktur dayanamaz 
diye nazlanıyorlar, oysaki 
mesele bu değil, bir de 
Afrika’dakileri düşünsün-
ler diyorum ben. 

”Kim Allah’a inanarak ve 
mükafatını O’ndan bekle-
yerek Ramazan orucunu 
tutarsa geçmiş günahla-
rı aff olunur” buyuruyor 
Rasül-i Ekrem (s.a.s.)

Ve Ramazanın sona er-
mesiyle Sevval ayı başlar. 
1. günü bütün Müslüman-
ların sevinç, mutluluk, 
kaynaşma ve hediyeleş-
me. Müminleri tarifsiz 
güzel bir Rahmet sevinci-
nin kucakladığı mübarek 
Ramazan Bayramıdır. 
Müminler in Ramazan 
okullarını bitirip manevi 
diplomalarını, feyiz ve 
bereketini aldıkları, sevinç 
ve saadete nail oldukları 
güzide anlardır! 

Diploma: Allah’ın Rı-
zası, günahların affı ve 
babi reyyan kapısından 
CENNEET’E GİRME 
MÜJDESİDİR.

Ramazanı hakkı ile de-
ğerlendirmeyen tam ma-
nasıyla Bayramın idrakine 
varamaz, onun hazzını 
alamaz.

Ve Şevval ayı Allah Ra-
sülü (s.a.s.):

Kim Ramazan orucunu 
tutar ve Sevval ayından 
da orucuna 6 gün ekler 
ise, seneyi oruçlu geçir-
miş gibi sevaba nail olur.

Ramazan: 30 günü x10 
=300 gün eder + Şevval 
ayından 6 gün yani 6 gün 
x 10 sevabı 60 eder = 
toplam 360 gün, yani bir 
sene oruçlu geçirmiş gibi 
sevaba nail oluruz. Bay-
ram günlerinde oruç tut-
mak ise helal değildir. 

Muhterem Müminler! 
Beş vakit namazı eda 
etmek ve cemaate de-
vam etmek, varsa kaza 
namazlarımız kılmak ve 
namazlarımızı zaruret ol-
madıkça kazaya bırakma-
mak, elimizden geldiğince 
sabah saatlerinde dua, 
kuşluk, akşam namazın-
dan sonra evvabin, gece 
namazı olan teheccüdü 
kılmak ve mutlaka nafi-
leye devam etmek, bizi 
yaratan Rabbimizi anmak 
(zikretmek): La ilahe illal-
lah, Subhanallah, Elham-
dulillah, Allahu Ekber, 
Hasbunallahi ve nigmel 
vekil nigmel mevla ve nig-
mennasiyr, La havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil 
aziym… duası ve benzeri 
dualarla…

“Kalpte ne varsa dil onu 
söyler, dilde ne varsa 
kalbe o iner...” Rabbimizi 
anmakla meşgul olursa 
dilimiz, kalbimizde O’nu 
anar ve kalp şüphesiz 
mutmain olur, bunu da 
Allah Kur’an’da şu şekilde 
bizlere bildiriyor: “Kalpler 
ancak Allah’ı anmak ile 
huzur, sürur (sevinç), mut-
luluk bulur, tatmin olur”. 
Allah bize kalplerin has-
talığına, iman zayıflığına 
yönelik Kur’an Eczanesin-
de receteyi ihsan ediyor. 
“Allah’ı anmak kalpleri 
iyileştirdiğini bildiriyor…” 
, maddi imkanı olan müs-
lümanlar gönlü geniş 
olmalı, eli açık olmalı, 
ihtiyaç sahibi Müslüman 
kardeşlerini Ramazan 
ayında, Bayram öncesin-
de, Arefe gününde sada-
ka ve Zekat ile gözetmeli 
yetimleri, kimsesizleri. 
Buna zaman zaman, fa-
kat fazla ara vermeden 
devam etmeli. “Az sada-
ka çok kaza ve belayı def 
eder” buyuruyor Efendi-
miz (s.a.s). Bunun dışın-
da Efendimiz Hz. Muham-
med Mustafa sallallahu 
aleyhi ve sellem’e çok 
çok salat ve selam etme-
li. “Ahrette bana en yakın 
olacak olanlar, bana en 
çok salatü selam getiren-
ler olacaklardır” buyuru-
yor. Essalatü Vesselâmü 
Aleyke ya Rasülallah, Es-
salatü Vesselamü Aleyke 
ya Habiballah, Essalatü 
Vesselamü Aleyke Eyyü-
hennebiyyü ve Ramhetül-
lahi ve Berakatüh…

Kur’an ayı Ramazan, 
Rahmet ayı Ramazan, 
Şükrün adı, Sabrın adı 
Ramazan.. Sekinet ve 
Huzurun adı Ramazan…

Sözün Özü: “Ömrü Ra-
mazan olanların, Ahireti 
Bayram olur”

Sibel Mehmed
Kırcaali Bölge Vaizesi 
Yıllık Kız Kur’an Öğreti-

cisi
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SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ
Sağlıklı olmak, insan 

mutluluğunun öncelik 
taşıyan bir öğesidir. 
Sağlık genellikle ken-
diliğinden var olan bir 
durum olarak algılanır. 
Oysa sağlıklı olma uğ-
runda çaba gösterilmesi 
gerekir. Hatta bugünkü 
bilgilerimiz bize bu uğra-
şın daha doğum öncesi 
dönemde başlaması 
gerektiğini göstermek-
tedir. Doğal olarak bu 
aşamada yapılması ge-
rekenler, anne ve baba-
lara düşmektedir. Olaya 
nesillerin sağlığı olarak 
bakıldığında, sağlığın 
ve sağlıksızlığın nesil-
ler boyunca aktarılabi-
leceği görülür. Anne ve 
babalar genetik özellik-
lerinin yanı sıra kendi 
sağlıklarına gösterdik-

leri özenle bebeklerine 
sağlık aktarabilecekle-
rini bilmelidirler.  
Sağlıklı bir yaşam için 

alınması gereken ön-
lemlerin pek çoğu gün-
lük yaşamımızda  uygu-
lamamız gereken küçük 

ve kolay çabalardan 
oluşur. Nerede olursa 
olsun günlük yaşamı 
düzenleyen bazı te-

mel kuralların bilinerek 
uygulanması, sağlığın 
korunmasını ve diğer 
bireylerle paylaştığımız 

yaşamı kolaylaştırır. Bu 
kurallardan en önemli 
bazıları temizlik, sağ-

lıklı beslenme, beden-
sel ve zihinsel çalışma, 
düzenli yaşam, sigara, 
alkol, uyarıcı ve uyuştu-

rucu maddelerden uzak 
durma, kazalardan ko-
runma, sorunlarla başa 
çıkmada doğru ve uy-
gun yöntemler kullan-
madır.  
Çoğunlukla günlük ça-

balarda hedefin mutlu-
luk olduğu varsayılır. 
Oysa altta yatan asıl 
neden güvenlik duygu-
sudur.  Çünkü hayatta 
kalmayı sağlayan en 
ilkel dürtü korkudur ve 
güvenlik duygusu kor-
kunun yatıştırılmasıyla 
ortaya çıkar. Kendimi-
zi güvende hissede-
bilmemizin ilk koşulu 
ise bilmektir. Ancak 
bildiğimiz şeyi, bildiği-

miz kadarı ile kontrol 
edebiliriz. İkinci basa-
maksa bilginin eyleme 
dökülmesidir. Bilgimizi 
davranışımıza yansıta-
mıyorsak bu bilgi bizim 
için huzursuzluk kay-
nağı olmaktan öteye 
geçemez. Bir sonraki 
aşama ise paylaşarak 
çoğaltma, yandaş oluş-
turmadır. Bunun için bil-
gimize dayanan doğru 
bulduğumuz davranışı 
kurallaştırmaya çalı-
şırız. Toplum içindeki 
pek çok kural bu yol-
la oluşmuştur. Zaman 
içinde altta yatan bilgi 
evrimleştikçe kurallar 
da değişecektir.  

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada 

en önemli sağlık sorunları arasındadır. Ancak ha-
yatı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem 
verilmemektedir.
Ağız sindirim kanalının girişidir. Ağızdaki olum-

suzluklar diş sağlığının bozulmasına, sindirimin 
olumsuz etkilenmesine yol açar. Ağızla aldığımız 
yiyecekler çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutul-
maya ve sindirime hazır hale getirilirler. Ağız aynı 
zamanda konuşmaya yardım eder. Tat alma orga-

nı olan dilin; çiğneme, yutma, konuşma gibi çok 
önemli yan görevleri de bulunmaktadır. 
Dişlerin besinlerin parçalanması, öğütülmesi gö-

revlerinin yanı sıra konuşmada ve görünümümüz-
de önemli etkileri vardır. Dişleri eksilmiş kişilerin 
bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır, çiğnemede 
ve/veya ısırmada da zorluk olur. Dişlerin gelişim 
süreci içerisinde ilk çıkan süt dişleri, daha sonra 
yerlerini  kalıcı dişlere bırakır.  
Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık 

diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti 
hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu 
çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki 
yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer 
organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün 
sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon 
odağı haline gelebilir ve  kalp, böbrek, eklemler 
vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabi-
len enfeksiyonlara kaynaklık edebilir. 
Ağızda ve dişlerde yapısal ve işlevsel herhangi 

bir bozukluğun olmaması, ağız ve dişlerin görev-
lerini tam olarak yapabilmeleri durumu “ağız ve diş 
sağlığı”nın varlığını gösterir. 

EN SAĞLIKLI BESİN MADDELERİ
ELMA: Pektin, Bioflano-
void, C vitamini - Koles-
terol düzeyini düşürüyor, 
bağışıklık sistemini güç-
lendiriyor.
ENGİNAR: Cynarin, bol 
miktarda B ve C vitamini 
- Kan şekerini düzenliyor. 
C vitamini kalbi güçlendi-
riyor.
AVOKADO: Doymamış 
yağ asidi - Kalp ve kan 
dolaşımı için birebir. Kan-
sere karşı koruyucu.
MUZ: Potasyum, B6 vi-
tamini, Serotonin, Mag-
nezyum - Rahatlatıyor 
ve uyumaya yardımcı 
oluyor.
FASULYE: Demir, Kal-
siyum, B ve C vitamini, 
Protein - Kan ve hücre 
yapımına yardımcı olu-
yor.
BROKOLİ: Magnezyum, 
A ve C vitamini, Potas-
yum - Kansere karşı 
koruyor, kasları güçlen-
diriyor.
ESMER BUĞDAY: Lysin, 
Lezithin - Beyni ve sinir-
leri besliyor, öğrenmeyi 
güçlendiriyor.
MANTAR: Sodyum, Po-
tasyum, Kalsiyum, Mag-
nezyum - Kasları güçlen-
diriyor, saç ve tırnakları 
besliyor.
ACI MARUL: Yaşamsal 
nem taşıyan maddeler, 
Eser elementi, Potas-
yum, Fosfor - Yağ meta-
bolizmasını düzenliyor, 
felç riskine karşı koru-
yor.
BEZELYE: Bitkisel prote-
in, Magnezyum - Koles-
terol düzeyini düşürüyor, 
bağırsak kanseri riskini 
azaltıyor.
ÇİLEK: C vitamini, Kal-
siyum, Potasyum - Ba-

ğışıklık sistemini güçlen-
diriyor, metabolizmayı 
harekete geçiriyor.
REZENE: C vitamini, 
Uçucu yağlar, Demir, 
Potasyum, Kalsiyum - 
Kanseri önlüyor, vücuda 
oksijen alımını artırıyor.
KÜMES HAYVANLA-
RI: Protein, Potasyum, 
Magnezyum, B vitamini, 
Çinko - Baş ağrısı soru-
nuna karşı etkili, stresten 
arındırıyor.
GREYFURT: Folikasit, C 
vitamini - Kan basıncını 
azaltır, kan yapımını ar-
tırır.
YULAF: Karbonhidrat, 
Demir, Magnezyum, B 
vitamini - Enerji sağlıyor, 
kas kramplarını önlüyor, 
idrar söktürüyor.
KUŞBURNU: Likopen, 
C ve E vitamini, Demir 
- Soğuk algınlığı ve gri-
be karşı önleyici etkiye 
sahip.
RİNGA BALIĞI: Ome-
ga3 yağ asidi, Sodyum, 
Potasyum - Damar sertli-
ğini ve yüksek tansiyonu 
önlüyor.
AHUDUDU: C vitamini, 
Potasyum, Kalsiyum, 
Demir, Folikasit - Virüs 
ve bakterilere karşı ko-
ruyor, tümör oluşumuna 
engel oluyor.
MÜRVER: Potasyum, 
B1 vitamini, C vitamini 
- Terleten ve öksürüğü 
azaltan etkiye sahip. Ka-
bızlığa iyi geliyor.
YOĞURT:  Kalsiyum, 
Riboflavin, B12 vitami-
ni - Barğısak kanserine 
karşı bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor.
FRENK ÜZÜMÜ: C vi-
tamini, Niasin, Kalsiyum 
- Sinir ve bağışıklık sis-

teminin güçlenmesini 
sağlıyor.
PEYNİR: Protein, Sod-
yum, Potasyum, Kalsi-
yum - Kemikleri güçlen-
diriyor, sinirleri koruyor.
HAVUÇ: A vitamini, Se-
lenyum - Sperm üretimini 
sağlıyor, vücudu enfeksi-
yonlara karşı koruyor.
PATATES: Mineraller, C 
vitamini, Bitkisel Prote-
in, Potasyum - Kansere 
karşı koruyucu, vücudu 
toksinlerden arındırıyor.
KEFİR: Asit laktik, Asit 
laktik bakterileri - Ba-
ğırsak enfeksiyonuna, 
kabızlığa ve gaza iyi ge-
liyor.
KİVİ: C vitamini, Karoti-
onid, Flavonoid - Zayıfla-
tıyor, bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor.
SARIMSAK: Quercetin, 
Ajoene ve Allisin - Kan-
sere karşı bağışıklık sis-
temini güçlendiriyor.
SOM BALIĞI: Omega3 
yağ asidi ve D vitamini - 
Kemikleri güçlendiriyor, 
meme kanseri riskini 
azaltıyor.
PIRASA: Allisin, Çinko, 
Manganez, Selenyum - 
Kan basıncın düşürüyor, 
kalbi ve damarları güç-
lendiriyor.
MERCİMEK: Çinko ve 
Aminoasit - Yorgunluğu 
gideriyor, strese karşı 
etkili.
MISIR: Çinko, Mag -
nezyum ve B vitamini - 
Stresle savaşıyor, bağır-
sak kanserini önlüyor.
USKUMRU: Omega3 
yağ asidi, D, B6-B12 vita-
minleri ve İyot - Kan ba-
sıncını düşürüyor, moral 
yükselten etkiye sahip.
MANGO: A ve B vitami-

ni, Çinko - Cinsel enerjiyi 
yükseltiyor, orgazm yete-
neğini artırıyor.
DENİZ BİTKİLERİ: 
Omega3 yağ asidi, Pan-
tothenik asit - Kolesterol 
düzeyini düşürüyor, kalp 
krizi riskini azaltıyor.
SİYAH TURP: C vitami-
ni, Kalsiyum, Potasyum, 
Demir - Bağışıklık siste-
mini ve kan dolaşımını 
güçlendiriyor.
KAVUN: Magnezyum, 
Potasyum ve Kalsiyum 
- Vücuttaki su düzeyini 
ayarlıyor, idrar oluşumu-
nu artırıyor.
SÜT: Kalsiyum, D, A ve 
B2 vitaminleri - Kemik 
oluşumunu teşvik ediyor, 
bağırsak kanserine karşı 
koruyor.
PEYNİR SUYU: Sod-
yum, Potasyum, Kalsi-
yum, Laktik asit bakte-
rileri - Sindirim sistemi 
şikayetleri ve mide yan-
masına karşı iyi geliyor.
CEVİZ, FISTIK, FINDIK: 
B ve E vitamini, Çinko, 
Demir - Sakinleştiriyor, 
uyumayı sağlıyor, stresi 
azaltıyor.
ZEYTİNYAĞI: Doyma-
mış yağ asidi, E vitamini 
- Kötü huylu kolesterol 
düzeyini düşürüyor, hüc-
releri koruyor.
PORTAKAL: B ve C vi-
tamini, Potasyum, Kalsi-
yum, Selenyum
Vücuttaki fazla suyun 
atılmasını sağlıyor.
PAPAYA: Karotinoid, En-
zimler, C vitamini
Kalp hastalıklarını önlü-
yor, stresi azaltıyor
DANA ETİ: Demir, Prote-
in ve Potasyum
Soğuk algınlığı, öksürük 
ve gribe karşı.
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HÖH’ten Kırcaali’de geleneksel 
bayramlaşma töreni

Her bayramda Kırcaali ilin-
deki belediyelerde düzenle-
nen bayramlaşma törenine 
bu yılki Ramazanbayramı-
na Kırcaali Belediyesi ev 
sahipliği yaptı.

Ardastroy restoranında 
düzenlenen törene T.C. 
Filibe Başkonsolosu Sayın 
Şener Cebeci başta olmak 
üzere, Muavin Konsolos 
Gürler Gürsoy, HÖH Mil-

letvekilleri Erdinç Hayrulla 
ve Mustafa Ahmet, Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili 
Necmi Ali, Yüksek İslam 
Şura Başkanı Şabanali Ah-
met, Kırcaali Vali Yardımcı-

sı Musa Yusuf, ildeki tüm 
Belediye Başkanları, Baş-
kan Yardımcıları, Belediye 
Meclis Başkanları, HÖH 
ilçe Teşkilatı Başkanları ve 
Türk Kültür Dernekleri Baş-
kanları katıldılar.
Ev sahibi konumundaki 

Kırcaali Belediye Başkan 
Yardımcısı ve HÖH Kırcaali 
ilçe Teşkilatı Başkanı Mu-
harrem Muharrem bayram-
laşma törenine katılan tüm 
konukları hoş geldinizle 
karşılayarak, bayramlarını 
kutladı.
Başkonsolos Şener Ce-

beci yaptığı konuşmasında 
birlik ve dayanışma mesaj-
ları verdi. “Bayramlar bizleri 
bir araya getiren en değerli 
zaman dilimlerinden biridir. 
Bugün burada gördüğüm 
bu anlamlı tablo umarım 
gelecekte de devam eder. 
Güç, birlik ve dayanışma-
dan geliyor” dedi. 
Ağustos ayı sonunda 

Bulgaristan’daki misyonu 
tamamlanan Cebeci, sa-
mimi ve dostane ilişkiler-

den dolayı teşekkürlerini 
sundu. 
Başkonsolos Cebeci, 

“İnanıyorum ki, tüm Türk 
diplomatlar için Rodoplar 
ve Deliorman sonsuza dek 
kalplerde özel bir yer olarak 
kalacaktır” diyerek, Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki 
dostluğun bundan sonra 
da her alanda gelişmesini 
arzu etti. 
HÖH Milletvekili Mustafa 

Ahmet, dünyada barış ve 
huzur olmasını dileyerek, 
HÖH ailesinin de her za-
man refah içinde ilerleme-
sini istedi. 
Yüksek İslam Şura Baş-

kanı Şabanali Ahmet, “Ra-
mazan Bayramı insanları 
birleştiren, yürekleri bütün-
leştiren, kardeşliği pekiş-
tiren ve kırgınlıkları tamir 
eden ilahi armağanlardır” 
diye konuştu. 
Bayramlaşma töreninin 

sonunda, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet 
tarafından sağlık ve bere-
ket duaları okundu. 

Ünlü halterci Halil Mutlu doğum 
gününü memleketinde kutladı

Birkaç kez Dünya ve Olimpi-
yat şampiyonu ünlü halterci ve 
Mestanlı’nın onursal vatandaşı 
Halil Mutlu 41.doğum gününü 

memleketi Mestanlı’da kutla-
dı.
Mestanlı Belediye Başkanı 

Akif Akif, Halil Mutlu’nun do-

ğum gününü en iç-
ten dilekleriyle kut-
ladığını belirtti.
Başkan Akif, “Be-

nim için sizlerin 
doğum gününüzü 
kutlamak büyük gu-
rur ve şereftir. Mes-
tanlı halkı, Dünya 
ve Olimpiyat halter 
yarışmalarındaki 
büyük başarılarınız-
dan dolayı gurur ve 
onur duymaktadır. 
Doğum gününüzü 
kutlar, sağlık ve tüm 
ailenize mutluluklar 
dilerim. Profesyonel 
hayatınızda daha 

nice başarılara imza atmanızı 
diliyorum” kutlama mesajını 
gönderdi.


