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Kırcaali’de Unutulmaz Kutlu Doğum Programı

Kırcaali Bölge Müftülüğü, 
Makaza Oteli’nde Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed 
Mustafa’nın (S.A.V.) dünyaya 
teşriflerinin 1444. yılı nede-
niyle “Farklılıklarımızla Bera-
ber Yaşayalım” başlığı altında 
Dünya Güzel Kuran Okuma 
birincisi Hafız Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu’nun teşrifleriyle 
geniş katılımlı Kutlu Doğum 
Programı gerçekleştirdi. Dün-
yaca ünlü Tasavvuf Musikisi 
Sanatçısı Hafız Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu’nun sunduğu ilahi 
konser yoğun ilgi gördü. Kırca-
ali bölgesinden yaklaşık 1 200 
Müslümanın izlediği program-
dan sonra hayranları sanatçı 
ile fotoğraf çektirmek için adeta 
birbirleriyle yarıştı.

Programı Bulgaristan Başmüf-

Resmiye MÜMÜN tüsü Dr. Mustafa Hacı, T.C. Fi-
libe Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekilleri Şabanali 
Ahmet, Erdinç Hayrullah, T.C. 
Filibe BaşkonsolosluğuSosyal 
Hizmetleri Ataşesi Metin Aktaş, 
Yunanistan Gümülcine Seçilmiş 

Müftü İbrahim Şerif, Müftü Yar-
dımcısı Fehim Ahmet, Haskovo 
(Hasköy) Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Krumovgrad (Ko-
şukavak) Bölge Müftüsü Nasuf 
Nasuf, Kırcaali Belediye Başka-
nı Hasan Azis, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı ve Cebel (Şeyh Cuma) 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, 
Ardino (Eğridere) Belediye Baş-
kanı Resmi Murat, ilden ilçe 
belediye başkan yardımcıları, 
meclis başkanları şereflendir-
di. Bölge Müftülüğü tarafından 
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye 

Başkanı Akif Akif’in yurt dışı zi-
yareti olduğu için programa ka-
tılamadığından dolayı selamları 
iletildi. Ayrıca salonu sağlayan 
Akif Akif’e ve programın düzen-
lenmesinde destekte bulunan 
tüm Kırcaali ili belediye başkan-
larına şükranlar sunuldu. 

Kırcaali Merkez Camii’nde 
Türkiye’den konuk imam Recai 
Yıldız’ın sunuculuğunu yap-
tığı program Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu’nun özgeçmişi 
okunarak salondakilere tanıtıl-
masının ardından sanatçı Kırca-
ali halkına Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundu. Son iki yılda dünyanın 
en etkili 500 Müslüman listesin-
de etkin hafız olarak zikredilen 
sanatçının Kuran ziyafeti gönül-
leri mest etti. 

Bölge Müftüsü Beyhan Meh-
met, konukları ve tüm katılım-

cıları selamladıktan sonra gü-
nün önem ve anlamına binaen 
konuşma yaptı. Konuşmasında 
Peygamber Efendimizin (SAV), 
“Ben güzel ahlakı tamamlamak 

üzere gönderildim” sözünü ha-
tırlattı. Tüm Müslümanların kar-
deş olduklarına vurgu yapan 
müftü, “Kardeşlik bir manada 

Devamı 2’de

Sağlık için
 kurban dağıtıldı 
Kırcaali ve bölge halkının 

sağlığı için binlerce vatan-
daşa kurban dağıtıldı. Kuzey 
Arpezos Parkı’nda düzenle-
nen tören Kırcaali Hıristiyan 
Cemaat Başkanı Peder Pe-
tır Garena’nın yaptığı dua ile 

başladı. Papaz duanın etnik 
ve din mensubiyeti fark et-
meksizin tüm Kırcaalilerin 
hayrı için yaptığını belirterek, 
“Son zamanlarda feci olay-
lara şahit oluyoruz. Yollarda 
çocuklar hayatını kaybediyor. 
Ağır hastalar huzurevlerin-
de ve hastanelerde kaderi-
ne terkedilmiş durumda. Her 
yerde tehlikeyle karşı karşıya 
olunduğunu görüyoruz. Yine 
de geçirdiğimiz en zor kış-
ta bile şehrimizde doğal afet 
durumu ilan edilmediği için 
sevinmeliyiz. Bunun nedeni 
şehrimizin son derece dindar 
vatandaşlarından ileri geldiği-
ni düşünüyoruz. Çok sayıda 
vatandaşlarımız kötülüklerden 

korunmak için bana ve Bölge 
Müftüsüne kurban kesilip da-
ğıtılmasını teklif etti. Kurban, 
tüm Kırcaalilere hayırlı olsun!” 
diye konuştu. 
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet, “Şahsım ve 
Bölge Müftülüğü adına bu 

girişimden dolayı Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan Azis’e 
şükranlarımı sunuyorum. Sağ 
olsun, var olsun!” dedi. Ardın-
dan kurbanın kabulü ve Kırca-
alilerin hayrı için dua yaptı. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis, “Bugün 
Kırcaali için çok özel bir gün. 
Bugün sadece Kırcaali’de de-
ğil, tüm ülkede ilk defa yapılan 
tüm şehir halkının sağlığı için 
kurban dağıtıyoruz. Bugün 
pek çok vatandaşımızın tüm 
Kırcaaliler için ortak kurban 
kesme ricalarını yerine geti-
riyoruz. Peder Petır Garena, 
Bölge Müftüsü Beyhan Meh-
met ve destekte bulunan 25’i 

    Devamı 4’de

Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali’de Unutulmaz Kutlu Doğum Programı
1. sayfadan devam

Cennetin anahtarı” diye 
belirtti. Beyhan Mehmet, 
“Allah’ın düşmanlarına 
bizi bölmelerine fırsat 
vermeyelim” çağırısında 
bulundu. 

Bölge Müftüsü, progra-
ma teşrifleriyle Kırcaali 
Müslümanlarını onore 
eden Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu’ya kalbi 
şükranlarını sundu. Ünlü 
sanatçının hiçbir maddi 
karşılık beklemeksizin 
Allah adına programa ka-
tıldıklarını belirtti. Müftü, 
ayrıca programa destek-
te bulunan Süleyman Ça-
kır, Süleyman Cambaz, 
salonu sağlayan Mom-
çilgrad Belediye Başkanı 
Akif Akif’e ve destekleyen 
tüm Kırcaali ili belediye 
başkanlarına şükranlarını 
sundu.

Gümülcine Müslüman-
ları adına tüm katılımcı-
ları selamlayan Seçilmiş 
Müftü İbrahim Şerif, da-
veti üzerine Gümülcine’de 
düzenlenen Kutlu Doğum 
programına Kırcaali’den 
40 kişinin katıldığını pay-
laştı. Politikacıları etkinlik-
te görmekten çok sevindi-
ğini ifade etti. Bulgaristan 
ve Batı Trakya Türklerinin 
yaşantı ve kültürlerinin 
birbirine çok benzediğinin 
altını çizen Müftü, sünnet 
ve düğünler gibi merasim-
lerde bile okunan mevlit-
lerden Peygamber sevgi-
sinin Balkanlarda çok faz-
la olduğunun anlaşıldığını 
vurguladı. 

Filibe Konsolosluğu Sos-
yal Hizmetleri Ataşesi Me-
tin Aktaş, selamlama ko-
nuşmasında Peygamber 
Efendimiz’in (SAV) Müslü-
manların hayatındaki öne-
mine değindi. Aktaş, “14 
asır sonra inşallah gönül-
lerdeki o peygamber aşkı 
yeniden insanlığın üzerine 
güneş gibi doğacak ve in-
sanlık yeniden beraber bir 
arada kardeşçe yaşama-
yı başaracak. Ümitsizliğe 
kapılmak istemiyoruz, mü-
mine ümitsizlik yaraşmaz. 

Çağdaş modern dün-
yanın insanı, ama kanın 
ve gözyaşının durmadığı 
bir dünya. Çok farkı yok, 
aslında Ortaçağ’ın o ka-
ranlığından. Üzücü olan 
tablo ise, İslam dünya-
sında kanın durmaması, 
Müslümanların bir arada 
yaşamayı başaramama-
sı” diye belirtti. Peygam-
ber Efendimizin kurduğu 
devlette Yahudiler, müş-
rikler ve Hıristiyanlarla 
aynı coğrafyayı paylaşan 
Müslümanların hayatın-
dan örnekler verdi. 

Mil letvekil i Şabanali 
Ahmet, “Biz siyasetçile-
rin özellikle Peygamberi-
miz Hz. Muhammed’den 
(SAV) alacağı çok örnek 

var. O, devlet, medeniyet 
inşa etmiş ve onu dünya-
ya yaymış. Bu, o dönem-
de başarılması çok güç 

bir olay. Onun için bu-
günkü siyasetçiler O’nu 
örnek almalılar” dedi. 
Peygamber’in komşu hak-
kına önem verdiğini hatır-
lattı. İnsanların beraber 
yaşayışını yaşantısıyla 
aktardığına dikkat çekti. 
Peygamberin hayatı bir 
model, bir düş olduğunun 
altını çizdi. Ortadoğuda 
siyasi çatışmaların dinin 
temeline taşındığını ifa-
de eden Şabanali Ahmet, 
“Mezhep çatışması ka-
çınılmaz gibi görünüyor. 
Bu oyun Hz. Osman’ın 
katledilmesiyle başladı. 
İnşallah, hepimiz sağdu-
yulu davranıp bunun üste-
sinden geliriz” dedi. HÖH 
yönetimi, milletvekilleri, 
HÖH Kırcaali İl Başkanlığı 
adına konukların ve tüm 
katılımcıların Kutlu Do-
ğum Haftasını tebrik etti, 
hayırlara vesile olmasını 
diledi. 

Fil ibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş, “Kutlu Do-
ğum Haftası kapsamında 
Bulgaristan’ın neredeyse 
her vilayetinde tertip edi-
len etkinliklere imkanlar 
ölçüsünde katıldık. Yalnız 
şunu unutmayın, geçtiği-
miz hafta Türkiye’de de bu 
münasebetle çeşitli etkin-
likler düzenlendi. Camiler-
de, mescitlerde, evlerde 
Türkiye’deki kardeşleriniz 
dualarında sizlere pay 
verdiler. Bugüne kadar 
yürekler ve kalpler her 
zaman sizler için çarptı ve 
çarpmaya devam edecek. 
Bundan emin olabilirsiniz. 
Bulgaristan Başmüftülüğü 
Kutlu Doğum Haftası mü-
nasebetiyle çok önemli 
mesaj verdi. “Farklılıkları-
mızla Beraber Yaşayalım” 
mesajı umarız tüm dünya, 
Bulgaristan’da siyasetçiler 
ve vatandaşlar tarafından 
algılanır. Bu mesaj için iki 
hususa önem göstermeli-
yiz. 1.Eğer siz başkasının 
farklılığına saygı göster-
mezseniz, kimse sizin 

farklılığınıza saygı göster-
mez. 2. Eğer siz dininize, 
aidiyetinize ve ana dilini-
ze saygı göstermezseniz, 

bunları muhafaza etmez-
seniz, kimseden saygı ve 
anlayış beklemeyin. Çün-
kü siz onları muhafaza 
etmelisiniz. Mesai saati, 
hafta içi olmasına rağmen 
bu salonun hıncahınç 
dolmasından soydaşımın 
kendi dilini, ana dilini, 
kendi kültürünü ve kutsal 
değerlerini koruma niyeti-
ni görüyorum o gözlerde. 
Sağ olun, var olun! Be-
nim şahsımda Türkiye’nin 
desteğini, Türk insanın 
sevgisini görmenizi ve 
hayatınızın sonuna kadar 
hissetmenizi istirham edi-
yorum” diye konuştu. 

M u s t a f a  Ö z c a n 
Güneşdoğdu’nun oğlu 
Nurullah Güneşdoğdu 
bir ilahi ve “Gelseydin” 
şiirini seslendirdi. Kır-
caali halkını selamlayan 
Nurullah Güneşdoğdu, 
misafirperverlikten dolayı 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’e teşekkür etti. 
Kırcaali’de böyle bir yo-
ğun ilgi beklemediklerini 
ifade eden genç sanatçı, 
Müslümanların birlik, be-
raberlik, kardeşlik içerisin-
de olmaya devam etmele-
rini diledi. 

Momçilgrad İlahiyat Li-
sesi Müdürü Ahmet Bo-
zov, İlahiyat Lisesini ta-
nıtarak, sunulan eğitim 
imkanlarıyla tanıştırdı. 
Liseden mezun olan otuz 
üç öğrencinin şu anda çe-
şitli yüksekokullarda eği-
timine devam ettiklerini 
belirtti. Sonunda kalaba-
lığa dönerek, “Çocukları-
nızı okula bekliyoruz” diye 
seslendi. 

Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Hacı, bu yılki Kutlu Do-
ğum Haftası’nın Sofya’da 
Tasavvuf Musikisi kon-
seriyle başladığını ve 
bugünkü Kutlu Doğum 
programıyla kapanış ya-
pıldığını kaydetti. Prog-
rama katılanlara teşekkür 
etti. Peygamber Efendimi-
zin döneminde başlayan 

hak ile batıl arasındaki 
savaşın bugün de devam 
ettiğini belirten Başmüf-
tü, “Tarihimize bakacak 

olursak, biz hiçbir zaman 
kimsenin hakkını çiğne-
memişiz. Biz herkese 
kucak açmışız, herkesi 
sevmişiz. Bize dil uzatı-
yorlar, biz buna rağmen 
onlara gül veriyoruz” diye 

ifade etti. Müslümanlar 
olarak gücümüzün dini-
mizden, imanımızdan, 
Peygamber sevgisinden 
kaynaklandığını belirtti. 
Ayakta kalabilmemiz için 
tüm Müslüman çocukla-
rın Yaz Kuran Kurslarına 
katılmaları ve ayrıca okul-
larda din dersi okumaları-
nı istirham etti. Mestanlı 
İlahiyat Lisesi’nde öğren-
ci sıkıntısı yaşandığını 
paylaşarak, bu okulda 
okuyan öğrencinin her 
şeyden önce insan ola-
rak yetiştirileceğinin altı-
nı çizdi. Dr. Hacı, “Eğer 
çocuklarınızı seviyorsa-
nız, idareci, lider, önder 
olmalarını istiyorsanız, 
adres bu okuldur” dedi. 
Bulgaristan’da 230 cami-
nin imam yetersizliği yü-
zünden hizmete kapalı ol-
duğunu dikkat çekti. “Ben 
bu konuda destekten 
dolayı Türkiye’mize te-
şekkürlerimi sunuyorum, 
ama aynı zamanda bize 
düşen vazifeyi de çok 
güzel yapmamız lazım” 

dedi. Başmüftü, Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu’ya 
şahsı ve tüm Bulgaris-
tan Müslümanları adına 
teşekkür ederken, başka 
etkinliklere de bekledikle-
rini ifade etti. 
Daha sonra prog -

ram Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu’nun sundu-
ğu muhteşem ilahi kon-
serle devam etti. Sanat-
çının seslendirdiği sevilen 
ilahilere katılımcılar da 
eşlik etti. 
Bölge Müftülüğü tarafın-

dan Kutlu Doğum progra-
mına teşrif eden Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu’ya, 
Filibe Başkonsolosuna, 
programa destek veren 
işadamları ve belediye 
başkanlarına teşekkür 
plaketleri ve hediyeler 
verildi. 
Programın sonunda 

Mustafa Özcan Güneş-
doğdu ezan okuduktan 
sonra öğle namazına gi-
dildi. Tüm katılımcılara yi-
yecek paketleri dağıtıldı. 

Bakan Daniel Mitov: „Çağdaş 
Türkiye'ye karşı değil“

Dışişleri Bakanı Daniel 
Mitov, ülkesinin Türkiye 
ile ilişkilerinin muazzam 
derecede önemli olduğu-
nu, bunun bozulmasına 
izin veremeyeceklerini 
belir terek, Bulgaristan 
parlamentosunun 1915 
olayları hakkındaki kara-
rının "kesinlikle çağdaş 
Türkiye'ye karşı alınmış 
bir karar" olmadığını söy-
ledi.
Sofya'daki Yabancı Ga-

zeteciler Kulübü üyeleri 
ile bir araya gelen Mitov, 
toplantıda Bulgaristan-
Türkiye ilişkilerinin son 
durumunu da değerlen-
dirdi.
Bakan Mitov, "Bulgaris-

tan-Türkiye ilişkileri mu-
azzam derecede önemli-
dir. Bir NATO ülkesi, ay-
rıca dost ülke Türkiye ile 
ilişkilerimizin iyi olmama-
sına kesinlikle müsaade 
edemeyiz" diye konuştu.
Bulgaristan parlamento-

sunun 24 Nisan'da aldığı 
1915 olaylarını "toplu kat-
liam" olarak niteleyen ka-
rarına değinen Mitov, "Bu 
karar kesinlikle çağdaş 
Türkiye'ye karşı alınmış 
bir karar değildir" dedi.
"Diğer bazı devletler 

bize göre çok daha sert 
bir tavır aldı" ifadesini kul-
lanan Mitov, "Ankara'daki 
Büyükelçimiz Krasimir 
Tuleçki, parlamentoda 
oylanan kararın ne oldu-
ğunun açılımını anlattı. 
Bence Türkiye'deki dost-

larımız ve meslektaşla-
rımız bizi bu anlamda 
anlayabiliyorlar" şeklinde 

konuştu.
Bulgaristan Dışişleri 

Bakanı Mitov, Türkiye ile 
ilişkilerin geleceğinden 
bahsederken şöyle de-
vam etti:
"Biz ikili ilişkilerimizin 

gelişimine, geleceğe 
doğru bakıyoruz. Tür-
kiye Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun Bulgaris-
tan ziyaretinin hazırlıkla-
rı sürüyor. Hatta Türkiye 
ile bir hükümetlerarası 
oturum düzenlenmesinin 
olanaklarını araştırıyoruz. 
Bundan dolayı ikili ilişki-
lerimizin değerine büyük 
bir önem veriyorum."
- Sınırdaki tel örgü -
Bulgaristan'ın sığınmacı 

akınına karşı uygulama-
larını da değerlendiren 
Dışişleri Bakanı Mitov, 
sınırdaki sıkı kontrol ça-
lışmalarının sonuç ver-
diğini söyledi. Mitov, ül-
kesinin Türkiye ve Yuna-
nistan ile sınır güvenliği 

alanında üçlü anlaşma 
imzalamak istediğini be-
lirterek, "Özellikle Türkiye 
ile 2018 yılında yürürlüğe 
girmesi öngörülen Geri 
Kabul Anlaşması'nın bir 
an önce uygulamaya 
geçmesini istiyoruz" dedi.
Bulgaristan'ın Türkiye 

sınırında çektiği 30 ki-
lometrelik tel örgü hak-
kında ise Mitov, şunları 
söyledi:
"Bu düzenek belirli bir 

ihtiyacın yanıtı sayılır. 
ABD, Yunanistan ve İs-
panya gibi birçok ülke-
de benzer düzenekler 
var. Bir takım insanlar 
bunu nasıl görürse gör-
sün Bulgaristan, Avrupa 
Birliği'nin dış sınırı olarak 
bu görevini tam olarak 
yerine getirmektedir. Ül-
kemiz bu rolünü ciddiye 
alır."
- Boru hattı projeleri -
Daniel Mitov, "Türk 

Akımı" ve "Güney Akım" 
doğalgaz projeleri konu-
sunda da konuştu. Mitov, 
Güney Akım'ın "durdurul-
muş bir proje olmadığını", 
bu konuda "sadece siyasi 
birtakım iddialar bulun-
duğunu" ifade etti. Mitov, 
"Türk Akımı" projesini "bir 
basın açıklaması" olarak 
nitelendirerek, or tada 
somut bir şey olmadığını 
savundu. Mitov, "AB'ye 
uyumlu olmayan projele-
rin gerçekleşmesinin im-
kansız olduğunu" söyledi.
           Anadolu Ajansı
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Gazeteci Resmiye Mümün’ün “Minik Serçe” şiir kitabı tanıtıldı
Kırcaali Haber gazetesi 

muhabiri şair Resmiye 
Mümün’ün “Minik Serçe” 
isimli üçüncü şiir kitabı-
nın tanıtımı yapıldı. Ömer 
Lütfi Kültür Derneği, Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği, 
Recep Küpçü Edebiyat 
Kulübü tarafından dü-
zenlenen etkinlik Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 
yeni açılan Kültür Eği-
tim Merkezi Konferans 
Salonu’nu doldurdu. Ge-
çen yıl kaybettiği anne-
sine ithaf ettiği üçüncü 
kitabı için gazeteci şair 
dostları ve Kırcaalili şiir 
severlerden bol bol alkış 
ve tebrik aldı. 
Ömer Lütfi Kültür Der-

neği Müdürü ve Kırca-
ali Türk ve Kültür Sanat 
Derneği Başkanı Mü-
zekki Ahmet, Resmiye 
Mümün’ün yeni şiir kita-
bının tanıtımı yeni açılan 
Kültür Eğitim Merkezi 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ilk etkinlik 
olduğunu belirterek, tüm 
katılımcıları selamladı. 
Müzekki Ahmet, şunla-

rı dile getirdi: “İnşallah, 
merkezimizde ilk etkin-
likten sonra her hafta, 
her ay, sık sık çeşitli 
alanlarda etkinliğimiz 
olur. Burası biliyorsunuz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kırcaalili soydaşlarımıza 
bir hediyesidir. Burası ne 
benim, ne de bir başkası-
nın, burası tüm Türk hal-

kının yeridir. Şunu belirt-
mek isterim ki, her çeşit 
etkinlik için merkezimiz 
kapıları açıktır. Tabii ki, 
önümüzde özellikle Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 
ile bazı etkinliklerimiz 
olacak. Bugün yine Bul-
garistan Türkleri ve Bul-
garistan Türk Edebiyatı 
için güzel bir gün. Değerli 
yazarımız ve şaire, gaze-
teci Resmiye Mümün’ün 
üçüncü kitabını tanıtmak 
için buradayız. Bu güzel 
eseri burada tanıtmaktan 
ben, Ömer Lütfi Kültür 
Derneği adına mutluluk 

duyuyorum. Çünkü her 
zaman söylüyoruz ki, 
Bulgaristan’da çıkan bir 
Türkçe kitap, bir çocuk 
anne babası için ne ka-
dar önemliyse, bizim için 

de o kadar önemlidir. 
Bu anlamda Bulgaristan 
Türklerinin yine bir evladı 
doğdu. Ben dernek adı-
na bu güzel kitabı bütün 
Türk halkına hediye ettiği 
için müellife teşekkür edi-
yorum ve daha nice nice 
başarılarını diliyorum”. 
Programın sunuculu-

ğunu yapan Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Gençlik Kolları Mom-
çilgrad (Mestanlı) İlçe 
Başkanı Ömer Hüseyin 
otobiyografik bilgiler eş-
liğinde şairin şiir kitabın-
dan seçilen şiirleri okudu. 
Ardından Gümülcine Batı 

Trakya Türk Öğretmen-
ler Birliği Başkanı Sami 
Ali Toraman 50 şiire yer 
verilmiş kitabın içeriği iti-
bari ile sunum yaptı. Eği-
tici, edebiyatçı ve azınlık 
kimliğine sahip olduğuna 
dikkat çeken Toraman, 
ana dilinin önemine dik-
kat çekerek kitapta ilk sı-
radaki “Türkçem” şiirinin 
önemli mesajlar verdiğini 
belirtti. 
Sami Hoca, ”Soykı-

rım Resmiye Mümün’ün 
damarlarına kadar işle-
miş, “Soykırım” şiirinde 
Jivkov’a müthiş mesaj 
veriyor” dedi. Toraman, 

Balkanlar’ın ünlü yazar, 
şair ve dava adamı Ömer 
Osman Erendoruk’a itha-
fen yazılmış “Tarihin Kur-
banı” şiirinin arşiv niteliği 
taşıyacak kadar bilgiler 

içerdiğini belirtti. 
“Vatanım” şiiriyle ilgili, 

“Resmiye Mümün de di-
ğer şairler gibi Arda’dan, 
Rodoplar’dan vazgeçe-
miyor” diye yorum yaptı. 
Daha “Anneme Mektup”, 
“Anneme Mektup 2”, dini 
temayı işlediği “Gaflet”, 
“Huzurevi”, “İnsanlık”, 
“Dost Yaralarım”, Kon-
yalı şair Bahri Çelik ile 
atışma şeklinde yazılan 
“Alçak”, hümanizmin or-
taya çıktığı “Ses Çıkar-
madan” şiirleri ve kitabın 
son kısmındaki ilahi aşk 
dahi sevgi ve aşk üzerine 
yazılan şiirlerden örnek-

ler verdi. Şiirlerin zor olan 
hece ölçüsüyle yazıldığı-
na dikkat çeken Sami To-
raman, “Kırcaali ve Bal-
kan Edebiyatına bir kitap 
daha kazandırdığı için 
şaireyi bir kez daha kut-
luyorum. İyi ki varsınız, 
iyi ki sizleri tanıdım. Biz 
bir bütünüz. Bir elmanın 
iki yarısı değil, her birlik-
te bir elmanın bütünüyüz” 
diye sözlerine son verdi. 
Çok duygusal konuş-

masıyla şairi kutlayan 
şair Habibe Ahmedova, 
14 yıl önce kitap tanıtımı 
yapmak için uygun bir 
yer olmadığından “Gönül 

Yaprağı” isimli kitabını bir 
kafeteryada tanıttıklarını 
paylaştı. Aradaki farkın 
görülmesi gerektiğini 
ifade eden şaire, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği’nin 

çatısı altında kusursuz 
organizasyonlara imza 
atan Müzekki Ahmet 
için alkış rica etti. Şai-
re, kitap tanıtımlarında 
çok konuşmaya gerek 
olmadığını ve kitabın 
alıp okunmasının yeterli 
olduğunu kaydetti. Habi-
be Ahmedova, “Mühim 
olan bahçe. Bu bahçeyi 
farz edin. Bu bahçeyi 
korumak gerek. İçinden 
çiçekleri koparmak de-
ğil. Tersine, çiçekleriyle, 
tüm ihtişamıyla bahçe-
yi göstermek. Resmiye 
Mümün’ün kitabını oku-
yan eminim ki ille de 
kendinden bir şeyler bu-
lacak. Bir kitabın önsözü 
veya sonsözü olmasa da 
olur diye düşünüyorum. 
Çünkü kitabın içeriğini 
okuduğunuzda daha bir 
gizemli, daha duygulu, 
daha etkileyici olduğunu 
hissediyorsunuz. Aşkı, 
sevgiyi, hoşgörüyü, sab-
rı, yüceliği, hem de daha 
belirgin bir şekilde tıpkı 
Resmiye Mümün’ün Mi-
nik Serçe’sinde olduğu 
gibi. Kitapta duygudan 
çok düşünce öne atılıyor. 
Ve imgelerden ziyade 
çok gerçekçi bakış açısı 
kendini gösterip sergile-
mekte. Şiir kocaman bir 
aşktır ve onu küçücük 
bir şiire sığdırmak da bir 
nevi marifettir. Resmiye 
Mümün’ün şiirleri, bu şi-
irden başka bir şey ola-
maz, dedirtiyor insana. 
Akıcı bir dille öğeleri bir 
yakalamış ki genç şaire 
vatanını, tarihini, ataları-
nı, Türkçeyi ve Türklüğü 
bize daha çok yakınlaş-
tırıyor ve daha çok sev-
diriyor” diye yorum yaptı. 
Şaire, rahmetli babası-

nın, “Kızım türkü dinle-
meyene, şiir sevmeyene, 
çay içmeyene gönül ver-
me” sözünü hatırlayarak, 

“Kesinlikle doğru. Bunları 
sevmezsek, biz değiliz, 
zaten olamayız” diye sö-
zünü bitirdi. Kitabın arka 
kapakta yer alan, “Benim 
İçin Şiir” şiirini okudu. 
Kırcaalili avukat-yazar 

Mustafa Bayramali, “Mi-
nik Serçe’yi seve seve 
okuduğunu ifade ede-
rek, çıtır çıtır bir kitap ol-
duğunu ifade etti. Önceki 
kitaplarıyla karşılaştırıldı-
ğında Resmiye’nin yara-
tıcılığında bir olgunluk 
safhası olduğunu belirten 
yazar, şairin olayları ha-
yal gücünü zorlamadan 
olduğu gibi aksettirdiğini 
vurguladı. Kitabı üç bölü-
me ayırdığını ifade ede-
rek, birincisinin Bulgar-
laştırma sürecinin işlen-
diği tarih, ikincisinin anne 
baba sevgisi, üçüncü ise 
aşk ve sevgi üzerine ya-
zılı şiirlere yer verildiğini 
kaydetti. Resmiye’nin alın 
yazısını veya hayat öykü-
sünü akıcı bir şiir diliyle 
kitabına aktardığını be-
lirten Mustafa Bayrama-
li, şairin kitabını tebrik 
ederek nice nice kitaplar 

diledi. 
Tüm katılımcıları selam-

layan Resmiye Mümün, 
organizatörlere ve tanı-
tımda emeği geçen her-
kese şükranlarını sundu. 
Ayrıca kitabın editörü 
şair ve yazar Ünal Kar’a, 
teknik redaktör Ayşe 
Semerci’ye ve basım-
da destekten dolayı şair 
Haşim Semerci’ye teşek-
kür etmeyi unutmadı. “Bu 
kitabı geçen yıl kaybetti-
ğim anneme ithaf ettim. 
Aslında bütün şiir kitapla-
rımı ona ithaf etmeliyim. 
Çünkü annelerin hakkı 
hiçbir zaman ödenmez” 
dedi. Kitabın tüm okuyu-
cularının beğeniyle oku-
malarını ümit ettiğini ifa-
de etti. Tüm katılımcıları 
“Tartılar Şaşmaz” şiiriyle 
selamladı. 
Daha sonra ilk önce 

Kırcaali Haber gazetesi 
adına Genel Yayın Yö-
netmeni Müzekki Ahmet 
tarafından çiçekle tebrik 
edilen şair tüm katılımcı-
lara imzalı kitabını hediye 
etti.
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Ünal Kar, kitap hakkında şunları dile getirmek-
tedir: 

“Son dönem Bulgaristan Türk Edebiyatı’nın de-
ğerli kalemlerinden Resmiye MÜMÜN Hanımefen-
dinin “Minik Serçe” isimli eseri siz okuyucuları ile 
kucaklaşmaya hazır. 

İsmi gibi küçük ama nabzı çok yüksek bu kitabı 
okumaktan ben büyük keyif aldım. “Bulgaristan 
Türkleri” isimli şiir ile başlayan ve akabinde “Türk-
çem” isimli şiirle devam eden kitap güçlü bir me-
sajlar vermektedir. 

Şiir; bulunduğu zamanı geleceğe taşıyan en 
önemli öğelerin başında gelir. Tarihçilerin, dilci-
lerin, sosyologların ve hemen tüm bilim dallarının 
ilk başvurduğu kaynak olmaktadır. Çünkü şiir bu-
lunduğu zamanı resmeden değerli bir belgedir de 
aynı zamanda. 

“Minik Serçe” isimli eserin şiirlerini okuduğunuz-
da Bulgaristan Türklerinin geçmişten günümüze 
yaşadığı zorlukları, sıkıntıları ve mücadeleleri his-
sederek görebilirsiniz. Tüm bunları yalın bir Türkçe 
ile ifade etmesi şairin Türkçe’ye olan sevgisi ve 
hâkimiyeti olarak değerlendirebiliriz.

Aynı zamanda gazeteci kimliği ile sosyal olayla-
ra bakış açısını genişletmekte; bunun sonucunda 
şiirlerde bir hayal ürününden ziyade yaşanmışlık-
ları görme ve sorgulama şansını bulmak mümkün 
olmaktadır.

Şiirlerinin hemen tamamında Türkçe’ye olan 
sevgi ön plana çıkmaktadır. Bu güçlü bir dil, anla-
tım ve tema ile şekillendirilmektedir. 

Bulgaristan Türk Edebiyatı’na farklı bir soluk ve 
katkı sağlayacağına inandığım “Minik Serçe” insan 
olmanın yükümlülüğünün azaldığı, insani değerleri 
kaybettiğimiz ve aramaya çalıştığımız şu günlerde 
sevgi, saygı ve güvenin vazgeçilmezliğini verdiği 
ince mesajlar ile bizlere hatırlatmaktadır.”

“Minik Serçe” 
kitabının önsözü
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HÖH Başkanı Lütfi Mestan: “İktidar ulusal popülizm ve faşizmden kurtulması lazım”
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Başkanı Lütfi 
Mestan, Paskalya tatilinin 
ardından Parlamento’nun 
ilk oturumunda parti adına 
okuduğu deklarasyonda 
ulusal popülist ve faşist 
par ti ler in yönetimden 
çıkarılması karşılığında 
hükümete stratejik konu-
larda destek vaat etti. 

HÖH Başkanı, ülkede 
ana dilde seçim propa-
gandası yapma yasa-
ğına değindi. Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
Cumhurbaşkanı Adayı 
Hilari Klintın'ın İspanyol 
asıllı seçmenlerine yöne-
lik seçim kampanyasını 
Tweeter’da İspanyolca 
olarak yaptığını örnek ver-
di. Lütfi Mestan, son se-
çim kampanyası sırasında 
ana dili Türkçe propagan-
da yaptığı için kendisine 
ve başka HÖH temsilci-
lerine kesilen birkaç ceza 
makbuzlarını gösterdi. 

Mestan, Plovdiv (Filibe) 
Valisi tarafından kesilen 

bu ceza makbuzlarından 
birinin 681 leva olduğuna 
dikkat çekti. “Bilindiği üze-
re 681 yılında ilk Bulgar 
Devleti kurulmuştur. Bu 
davranışla bizlere, “Bu 
bizim devletimiz, sizler ya-
bancı unsurlarsınız ve bu 
ülkede yaşamak isterse-

niz içtenliğiniz ve kimliği-
nizden vazgeçeceksiniz” 
deniliyor” diye ifade etti. 

Mestan, ana dilde pro-
pagandanın para ceza-
sı ile değil de, 3 ile 6 yıl 
arasında hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına ilişkin 
Ceza Kanunu’nda deği-

şiklikler yapılmasına dair 
kanun teklifi de sunuldu-
ğunu hatırlatarak, “Kanu-
nun üstünlüğü anlayışınız 
bu mu? Eğer bu değilse, 
neden Reformcu Blok 
veya GERB’li demokrat-
lardan teklifle ilgili tek bir 
söz bile işitmedim” diye 

retorik soru yöneltti. 
Ülkede sağ görüşlü par-

tilerin ulusal popülist ola-
rak tanımlandığı tehlikeli 
bir süreç yaşandığına dair 
uyaran Mestan, iktidar-
daki GERB temsilcilerine 
dönerek, “Ortaklarınızın 
tutumu tam bir faşizm ve 
Neonazizm” dedi. 

Devlet yöneticilerinin 
Anayasa’da değişiklikler 
yapmak istediklerini hatır-
lattı. HÖH adına meclis-
teki çoğunluğu toplumsal 
çıkardan çok parti çıkarı 
yararına hizmet ettiğine 
dair eleştirdi. 

Hükümetin yönetimde 
istikrarın yargı reformu-
nun başarısına bağlı ol-

duğu sözlerini hatırlata-
rak, “Nasıl bir hükümetin 
istikrarı? Müezzinin ezan 
okumasını hayvan ulama-
sına benzeten, farklılığı 
`insana benzer hayvan-
lar` olarak tanımlayan bir 
siyasi gücün desteklediği 
hükümetin mi?” diye sor-
du.

M e s t a n ,  H Ö H ’ ü n 
Bulgaristan’ın milli çıkar-
ları ile ilgili stratejik karar-
ları desteklemeye hazır 
olduğunu belirterek, “Bu 
devletin iktidar profilinin 
belli olmasına bağlı bir 
şey-iktidar ulusal popü-
lizm ve faşizmden kurtul-
ması lazım” dedi. 
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Belediye başkanları “Ayın Belediye 
Başkanı” yarışmasını kazandılar

Kırcaali ve Ardino Be-
lediye Başkanları ”Afet 
Durumlarda Tepki” ka-
tegorisinde ”Ayın Beledi-
ye Başkanı” oylamasına 
katıldılar. Nüfusu 20 bin 
üstünde ilçe kategorisin-
de Ayın Belediye Başka-
nı oylamasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis birinci oldu. Azis, 
oyların yüzde 55’ini aldı. 
Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat 
nüfusu 20 bin altında il-
çeler arasında birinci 
oldu.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
ilde yoğun kar yağışları 
sonucunda mart ayında 
meydana gelen kar fela-
ketinin önüne geçilmesi 
için verdiği hızlı tepkiden 
dolayı ”Afet Durumlarda 
Tepki” kategorisinde 
”Ayın Belediye Başkanı” 
oylamasına katılanla-
rın oylarının yarısından 
fazlasını alarak birin-
ci oldu. O zaman 280 
üzerinde yerleşim yeri 
elektriksiz kalmıştı. Fa-
kat sadece 24 saat için-
de onların 100’ünden 
fazlasına tekrar elektrik 
iletimi sağlandı. Kar fe-
laketiyle mücadele için 
İlçe Afet ve Acil Du-
rum Yönetim Merkezi, 
il dahilindeki hastaların 
Kırcaali Hastanesine 
taşınması için Savun-
ma Bakanlığı’ndan acil 

durum helikopterinin de 
dahil edilmesini istedi. 
Belediye Başkanı Müh. 

Azis, hükümetten destek 

talep etti ve işbirliği ya-
pılmasını sağladı. Böy-
lece acil durum ekipleri 
oldukça desteklendi ve 
daha hızlı tepki vere-
bildiler. Aktifleşen he-
yelanların verdiği ha-
sarların giderilmesi için 
Belediye Başkanı tekrar 
Bakanlar Kurulu’na bağ-
lı Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’ndan destek 
talep etti. 
Aynı bölgeden bir be-

lediye başkanının daha 
küçük ilçeler arasında 
birinci olması sürpriz 
değil.
Yoğun kar yağışların-

dan en çok etkilenen ilçe 
Ardino oldu. Kısa bir za-
man zarfında Belediye 

Başkanı Resmi Murat, 
İlçe Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi’nin ça-
lışmalarını öyle organize 

etti ki, yolların yüzde 60’ı 
kullanır hale geldi. Boro-
vitsa, Brezen, Gorno ve 
Dolno Prahovo, Svetul-
ka, Sedlartsi, Spoluka 
köyleri ve 6 gün boyun-
ca dünya ile bağlantısı 
kesilen başka yerleşim 
yerlerine ulaşım sağlan-
dı. Belediye Başkanı ve 
ekipleri Sinçets, Gırbiş-
te yollarını açmak için 
sıkı çalışmalar yaptı. 
Ahryansko, Dyadovtsi, 
Kroyaçevo, Lübino, La-
tinka, Kitnitsa, Rusals-
ko, Suhovo ve Golobrad 
köylerine giden yollar 
temizlendi. 
Yerleşim yerlerinin tek-

rar dünya ile bağlantı ku-
rabilmesi için ekskava-

tör, greyder, buldozer ve 
her türlü ağır makineler 
kullanıldı. Kırcaali-Ardi-
no yolunun tüm taşıma 

araçların açılabilmesi 
için rotor kar üfleyici ma-
kine kullanıldı.
Elektrik İletim Sistemi 

İşletmecisi (ESO) ve 
EVN elektrik dağıtım 
şirketinin ekipleri iki mis-
li arttırıldı. Onlara teste-
relerle Ardino Orman 
İşletmesinin acil durum 
ekipleri ve ağaç kesimi 
için gönüllüler katıldı. 
Bunun yanı sıra palet-
li makineler sağlandı. 
İtfaiye araçları Studen 
Kladenets’deki pompa 
istasyonuna jeneratör 
taşırken, Mak köyündeki 
bir hayvan çiftliğine yakıt 
sağladılar. 
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aşkın firmaya teşekkür 
etmek istiyorum. Son 
aylarda zor günler ge-
çirdik. Maalesef, ge-
çim kaynağını aramak 
için gurbete giden bir-
çok hemşerimiz yollar-
da hayatını kaybetti. 
Son zamanlarda yaşlı, 

genç, çocuk olsun çok 
sayıda hemşerilerimi-
zin ölümcül hastalıklara 
yakalandıklarını gördük. 
Tüm ülkede olduğu gibi 
Kırcaali’de de seller, 
heyelanlar yaşandı, pek 
çok vatandaş evsiz kal-
dı. Tabi ki, onları sokak-
ta bırakmadık, belediye 
konutlarına yerleştirdik, 
fakat felaket onlara da 
uğradı. Son zamanlar-
da Peder Petır Garena, 
Bölge Müftüsü ve Be-
lediye Başkanı olarak 
bizzat bana çok sayı-
da vatandaş kurban 
kesilmesini rica ettiler. 
Sadece onların ricasını 
yerine getiriyoruz. Kur-
ban kesmek din ve etnik 
mensubiyet fark etmek-
sizin tüm insanlar için 
çok asırlık bir gelenektir. 
Hristiyanlar da kurban 

kesiyor, Müslümanlar 
da kurban kesiyor. Tabii 
ki, bir yandan kilisede, 
öte yandan camide bu 
kurbanlar kesilebilirdi. 
Fakat Kırcaali Yaradan 
tarafından seçilmiş bir 
yer, bir hoşgörü merke-
zi. Kırcaali hoşgörünün 
var olduğu ve var ol-
maya devam etmesinin 
gerektiği bir şehir. Bu 
nedenle gerek güzel, 
gerekse acı günleri hep 
birlikte paylaşmak iste-

diğimizi göstermek için 
Peder Petır Garena ve 
Bölge Müftüsü ile ülke-
de ilk defa yapılan Hıris-
tiyanlar ve Müslümanlar 
için ortak bir kurban ke-
silmesine karar verdik. 
Ben Yaradan’a şunu 
dua ediyorum. Hep bir-
likte Kırcaali’nin doğal 
afetlerden, kazalar, has-
talıklar, felaketlerden ko-
runmasını niyaz edelim. 
Hep birlikte bu şehirde 
daha nice nice yıllar ba-
rış, anlaşma içerisinde, 
iyi ve kötü anlarda birbi-
rimize destek olmamızı 
niyaz edelim” diye ko-
nuştu. 
Belediye Başkanı, Pe-

der Petır Garena ve Böl-
ge Müftüsü bizzat ken-
dileri kazanların başına 
geçerek binlerce vatan-
daşa kurban dağıttılar. 

1. sayfadan devam

Sağlık için  kurban 
dağıtıldı 
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Momçilgrad’da Hıdırellez Festivali
İki gün boyunca Mom-

çilgrad (Mestanlı) ka-
sabasında “Paylaşılan 
Geleneklerle Paylaşılan 
Geleceğe” başlığı altın-
da Gergövden, Hıdırel-
lez, Ederlezi Festivali 
gerçekleştirildi. Etkinlik, 
Momçilgrad Belediye-
si tarafından Hoşgörü 
Derneği ve Avrupa Par-
lamentosu Milletvekili ve 
Avrupa Liberaller ve De-
mokratlar İttifakı Üyesi 
Necmi Ali’nin desteği ile 
organize edildi. 
Merkez meydanda 

başlayan festivalin açılış 
töreninde Hoşgörü Der-
neği İcra Müdürü Bürhan 
Abazov, HÖH Kırcaa-
li Milletvekilleri Erdinç 
Hayrulla ve Mustafa Ah-
met, Kirkovo (Kızılağaç), 
Ardino (Eğridere), Çer-
nooçene (Yeni Pazar) 
belediye başkanları Sali 
Ramadan, Resmi Murat 
ve Aydın Osman, Çer-
nooçene, Kirkovo, Mom-
çilgrad Meclis başkanları 
Bedriye Gaziömer, Şina-
si Süleyman, Sunay Ha-
san, Momçilgrad Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Mehmet Fahri, Ercan Ali, 
HÖH Kırcaali İlçe Başka-
nı Muharrem Muharrem 
hazır bulundular.
Momçilgrad Beledi-

ye Başkanı Akif Akif’i 
temsilen selamlama ko-

nuşmasında Yardımcısı 
Mehmet Fahri şunları 
ifade etti: “Gergövden, 
Hıdırellez, Ederlezi Fes-
tivali’mizin “Paylaşılan 
Geleneklerle Paylaşılan 
Geleceğe”şeklinde baş-
lığı rastgele değil. Çün-
kü Momçilgrad insanlar 
arasındaki sevgiyi, din 
ve kültürünü korumayı 
başararak deneyimini 
nesilden nesle aktardı. 
Bizim temel hedefimiz 
etnik azınlıklar ve dini 
topluluklar arasındaki 

hoşgörünün korunması 
ve aynı zamanda Mom-
çilgrad İlçesi sakinlerine 
daha iyi ve güvenli hayat 
sağlamak. Din ve etnik 
mensubiyetimizi fark 

etmeksizin, Noel veya 
Kurban Bayram kutla-
dığımızı fark etmeksi-
zin bizler hep beraber 
yaşıyoruz, aynı kaderi 
ve aynı sofrayı paylaşı-
yoruz. Bu büyük bahar 
bayramında hoşgörü ve 
saygı ortamı yaratalım. 
Birbirimizle kaynaşalım, 
çünkü bu bayramın tüm 
ülkede kutlanması öteki-
nin var olmasının kendi 
etnik kimliğini ifade et-
mesine engel olmadığını 

göstermekte. Hoşgörü, 
farklılıkta uyumdur. Bu-
günün son derece güzel 
duygular yaşanmasından 
dolayı hepinizde bir iz bı-
rakacağına inanıyorum. 
Hoşgörü Derneği ve Av-
rupa Parlamentosu Mil-
letvekili ve Avrupa Libe-
raller ve Demokratlar İt-
tifakı Üyesi Necmi Ali’ye 
bu festivali düzenleme 
fikri ve organizasyona 
destekten dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum”. 
Kırcaali ilinden belediye 

başkanları adına selam-
lama yapan Resmi Mu-
rat, “Bu festivalin gelenek 
haline dönüşmesini uma-
rım. Bizim bölgede gü-
zel geleneklere sahibiz. 

Bu tür etkinlikleri daima 
hoşgörü sloganı altında 
gerçekleştiriyoruz. Hoş-
görü bizim hayatımızda, 
işimizde günlük yaşan-
tımızda var olan bir şey. 
Bununla ülkede var olan 
tüm topluluklara örnek 
oluyoruzdur. İnşallah, bu 
tür etkinlikler, festivaller 
çoğalsın. Momçilgrad’da 
böyle gelenekler var, 
böyle etkinlikler, festival-
ler düzenlemeye hazır 
bir zemin var. Hıdrellez 

Festivaliniz hayırlı olsun!” 
diye konuştu. 
Hoşgörü Derneği İcra 

Müdürü Bürhan Abazov 
selamlamasında, “Şah-
sım ve Kırcaali Bölgesi 
AP Milletvekili Necmi Ali 
adına sizleri Hıdırellez 
Festivali münasebetiyle 
selamlıyorum. Yılın en 
güzel bayramlarından biri 
olan Bulgarların Gergöv-
den, Türklerin Hıdırellez 
Romanların ise Ederlezi 
Günü olarak kutladıkları 
sevinç, uyum, başarılı 

ve bereketli bir yıla dair 
umut ve daha iyi bir ya-
şam hevesinin kutlandı-
ğı bu bayramda sizinle 
birlikte olmaktan şeref 
duymaktayım. Bu bay-

ram ülkedeki tüm etnik 
azınlıkların geleneklerini 
birleştiren tek bayramdır. 
Bugün Bulgarlar, Türkler, 
Roman, Hıristiyanlar ve 
Müslümanlar tarafından 
kutlanılıyor ve hepsi ba-
harın hakimiyeti ve yazın 
gelişine duyulan sevinci 
paylaşıyorlar. Hıdırellezi 
kutlayan etnik grupla-
rın ritüellerini birleştiren 
bu bayram hoşgörünün 
ve iyiliğin hakimiyetinin 
sembolüdür. Bu nedenle 
Hoşgörü Derneği, Mom-
çilgrad Belediyesinin 
“Paylaşılan Gelenekler-
le Paylaşılan Geleceğe” 
başlığı altında Hıdırellez 
Festivali gerçekleştiril-
mesi teklifini destekledi” 
dedi. Bu günün kutlan-
masıyla 2015 üretim 
sezonunun yaz dönemi 
başladığını belirten Aba-
zov, şahsı ve Necmi Ali 
adına tarım üreticilerini 
selamlayarak, ailelerine 
sağlık, refah ve sevinç 
dileklerinde bulundu. 
Milletvekili Erdinç Hay-

rullah da selamlama 
konuşması yaptı. Eski 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı şunları söyle-
di: “Bu bayram herke-
sin bayramıdır. Hayatın 
başlangıcının, baharın, 
hoşgörünün, komşulu-
ğun bayramıdır. Sizleri 
tüm HÖH Meclis Gru-
bu adına, meslektaşım 
Mustafa Ahmet ve biz-
zat HÖH Genel Başkanı 
Lütfi Mestan adına siz-
leri selamlamak isterim. 
Momçilgrad Belediyesi-
ne, Avrupa Parlamento-
su Milletvekili ve Avrupa 
Liberaller ve Demokrat-
lar İttifakı Üyesi Necmi 
Ali, İcra Müdürü Bürhan 

Abazov’un şahsında 
Hoşgörü Derneği’ne ve 
özellikle de bu festival 
fikrini ortaya atan Ömer 
Lütfi, Dr. Fikri Gülestan 
ve başka meslektaş-
larıma teşekkür etmek 
isterim. Bu kürsüden 
her yıl bizleri ayırmak 
isteyenlere selam vere-
bilmemiz için Hıdırellez 
Festivalinin geleneksel 
olarak düzenlenmesini 
umuyorum. Benim dile-
ğim Bulgaristan’da her 
zaman olduğu gibi dost, 
iyi komşu gibi yaşama-
ya devam etmemizdir. 
Konuşmamın sonunda 
ayrıca biraz sonra tüm 
Momçilgrad İlçesi sa-
kinlerinin sağlığı için 
kurban eti dağıtımı or-
ganizasyonunda emeği 
geçen herkese teşekkür 
etmek isterim. Hoşgö-
rüden başka Türkçede 
bugün göstermeye ça-
lıştığımız her şeyi ifade 
eden “komşuluk” söz-
cüğü var. Hepimiz sağ, 
hoş olalım ve ülkemizin 
refahı için çalışalım”.
Tüm Momçilgrad İlçesi 

halkının sağlığı için ke-
silen kurbanın Cenab-ı 
Allah tarafından kabul 
edilmesi için Hafız Gü-
ner Macır’ın okuduğu 
duadan sonra kurban 

dağıtımı yapıldı. 
Özel olarak festival için 

ünlü pop-folk sanatçı-
sı Sofi Marinova sahne 
aldı. Momçilgrad, Kirko-
vo (Kızılağaç), Kırcaali 
ve Haskovo’dan çeşitli 
amatör sanatçı gruplar 
şarkı ve dans gösterile-
ri sundu. Aynı sahnede, 
ülkemizde yaşayan etnik 
topluluklar kendi kültür, 
gelenek, görenek ve me-
rasimlerini Bulgar, Müs-
lüman, Roman, Pomak 
olmak üzere tüm etnik 
grupların baharda kutla-
dıkları en büyük bayram-
lardan birinde tanıttı.
5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağ-

layan gece yarısı binler-
ce misafir Letovnik (Yaz-
la) köyü yakınında bu-
lunan esrarengiz Dam-
balı Tepesi’ne çıktılar. 
O gece, oradaki meşe 
ormanın hışırdadığı za-
man Dambalı Tepesin-
de suyun şifalı özellikler 
edindiğine inanılıyor. Ge-
lenek üzere her yıl bura-
da Müslümanlar ve Hıris-
tiyanlar bir araya geliyor. 
Program gün doğmadan 
önce sabahın erken sa-
atlerinde sona erdi.
Festival programında 

şarkılar, danslar ve daha 
bir sürü eğlenceler yer 
aldı. 

Resmiye MÜMÜN

Cuma Camii’yi yakmaya 
çalışan şahsa sadece 1 yıl 

hapis cezası verildi
Filibe İl Mahkemesi’nin kararıyla Cuma Camii 

yakmaya çalışan şahsa sadece 1 yıl hapis cezası 
verdi. 

05.01.2015 tarihinde saat 22. 20 civarında yüzü 
maskeli bir şahıs Muradiye Camii’nin giriş tara-

fında bulunan, pastane ve abdesthane bölümle-
rinin ahşap duvarlarına mazot dökerek yakmaya 
çalışmıştı. 

Caminin kameralarına yakalanan şahıs, polis 
tarafından tutuklanarak mahkemeye sevk edil-
mişti. 

Viktor Aleksandrov ismindeki kundakçıya ve-
rilen 1 yıl hapis cezası, Filibe’deki Müslümanlar 
tarafından az bulunmaktadır. Saldırganın bundan 
önce de işlediği suçlardan dolayı hapis cezaları-
nın bulunduğu belirtiliyor. 
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24 NİSAN MI DEDİNİZ?
24 Nisan…
Büyük bir kara propaganda ve algı operasyonu 
Ve zihinlere tek boyutlu olarak kazınan tarih…
Bir tarafta küresel çıkarları için Ermenileri kullanan emperyalizm,
Diğer tarafta ise bu durumu fırsat olarak görüp,
Amaçlarına ulaşmak için emperyalist güçleri kullanan Ermeni milliyetçiliği…
Olay ne yaşanan acıları ortaya koymak ne de tarihte yaşanan bir konuyu aydınlatmak?
Olay sadece, planlanan oyunu Ermeniler üzerinden hayata geçirmek…
Bu arada yanaklardan aşağı süzülenler ise,
Sadece timsah gözyaşları…
Oysa böyle bir konu,
Bir daha böyle acıların yaşanmaması ve barışın tesisi için araç olmalıydı
Yoksa yeni çatışmaların, acıların ve savaşların değil…
Burada Ermeni sorunu tartışacak değilim…
O, bu yazanın konusu dışında…
Benim tartışmaya çalıştığım farklı bir şey…
Benim konum;
24 Nisan, Balkanlar ve Türkiye’deki Balkan kökenli dernekler…
Hepimiz biliyoruz ki 93 Harbi
Yani 1877-78 Osmanlı Rus harbi… 
Yani halk arasında adıyla “büyük bozgun” …
Etnik arındırma sonucu;
1 milyon 250 bin kadar Müslüman yani Türk’ün 
Doğduğu topraklardan sökülüp atıldığı…
Yaklaşık 600 bin kadarının da 
Katliam, soğuk, açlık ve hastalıktan dolayı 
Yaşamını yitirdiği savaşın adıdır…
Soruyu duyar gibi oluyorum…
Bunun 24 Nisan ile ne ilgisi var?
Çok büyük bir ilgisi var…
Çünkü 24 Nisan;
93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus harbinin
Resmen başladığı gündür…
Sen bunu bilmezsen ve yaşatmazsan
Ve de anmazsan… 
O zaman başkası çıkar ve golü atar…
Oysa 1821 ile 1922 yılları arasında 
5.5 milyonu çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren,
5 milyon kadarı da doğduğu topraklardan sürülüp atılan,
Günümüze kadar devam sürgünlerle birlikte 
9 milyonu gelip Türkiye’ye yerleşen 
Benim insanım… 
Ama kim biliyor, gündeme kim taşıyor?
Sahi, bu konuda görev öncelikle kime düşüyor?
Sahi, Balkan kökenli dernekler nerede ve ne yapıyor?
Evet, pek çoğu iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor…
Fakat sadece yapmayı istemek yetmiyor…
Bunun için 
Olaylara ve konulara yeni ve farklı bir yaklaşımda bulunmak,
Ezber bozmak,
Kültürel bir birikim ile
Entellektüel bir bakış açısına sahip olmak;
Kısaca nicelik değil nitelik gerekiyor. 
Aynı zamanda geniş bir vizyon…
Sahi, Balkan Türklerinin özel bir anma günü var mı?
93 Harbinin mi yoksa Balkan Savaşının başlangıcı mı anma günü olacak?
Yoksa herhangi bir tarih ya da herkesin, kendisinin göç ettiği gün mü?
Bundan 5 yıl kadar önce gündeme gelen bu konu neden çıkmazda?
Ufak hesaplar mı bunun nedeni yoksa aymazlık mı?
Az sayıda;
Bir elin parmakları kadar az sayıda insan;
Kafa patlatıp canla başla çalışıyor…
Araştırıyor.
Geziden kültürel konulara kadar elinden geldiğince
Fikir üretiyor…
Dahası kendini de yorarak 
Çok sayıda insanla görüşüyor, öğrenmeye çalışıyor,
Duygu ve düşüncelerini paylaşıyor,
Bir şeyler alıyor, bir şeyler veriyor,
Bu şekilde de,
Yanlış yapmayı en aza indirgiyor…
Maksat;
Yeter ki, geniş katılım olsun,
Yeter ki, kamuoyu oluşsun,
Yeter ki, fikir, daha çok taraftar bulsun…
ANLAYANA…
Neyse…
24 Nisan ne mi?
Buna;
Kişilerden derneklerine kadar,
Herkes kendince yanıt vermeli,
Kendine sorular sormalı…
Ben birkaç soruyla konuyu açayım
Göç nedir? 
Göçmen nedir?
Sorulacak soru çok…
Gerisini sizden…
Bunları sormak, yanıtlarını bulmak
Bilmek ve öğrenmek zorundayız…
Çünkü;
Bulgar Bilim kadını Antonina Jelyazkova’nın da dediği gibi
Geçmişi bilmek zorundayız,
Ama doğru şekilde…
Yoksa tarih tekerrür eder
Ve acılar yeniden yaşanır…
Oysa Balkanların ve tüm insanlığın ihtiyacı olan,
“SAVAŞ DEĞİL BARIŞTIR”
İşte 24 Nisan’ın yanıtlarından biri de budur…
Son söz: Sen inisiyatifi ele almazsan birileri çıkar inisiyatifi elinden alır…
                                                                                                                    Metin EDİRNELİ

BGF’den Bulgaristan’a Kınama
Bi l ind iğ i  üzere 

24.04.2015 tar i -
hinde Bulgaristan 
Parlamentosu ta-
rafından ırkçı parti 
ATAKA’nın girişim-
leri sonucu getiri-
len 1915 Olaylarına 
ilişkin karar tasarısı 
36’ya karşı 157 oyla 
kabul edilmiştir. 
Görüldüğü üzere, 

tarihi olayları bilim 
kurumlarında değil 
de parlamentolarda 
yargılayarak çarpıtan 
zihniyet, Bulgaristan’da 
da kendisini göstermiş-
tir. Söz konusu durumun 
Türk-Bulgar ilişkilerinde 
yaratacağı hasar orta-
dayken bu oylama Bul-
garistan’daki ırkçı parti-
lerin yanı sıra merkezde 
yer aldığını iddia eden 

sağ ve sol diğer “Bulgar” 
partilerinin art niyetli 
yaklaşımlarını alenen 
ortaya çıkarmıştır. 
Bulgaristan Parlamen-

tosu tarihi olayları yar-
gılayıp sonuca ulaşma 
işlevini görecekse ilkin 
kendi tarihiyle yüzleş-
melidir. Türk milletine bu 
kararla atılmak istenen 

iftira, bizler için 
“yok” hükmün-
dedir. Ayrıca bu 
tür karar ların 
Bulgaristan’da 
etnik düşman-
lık yaratma ve 
toplumsal barışı 
tehdit etme po-
tansiyelini göz 
ardı etmemek 
gerekir.  Tar i -
hi art niyetli bir 
şekilde çarpıtan 
Bulgaristan Par-

lamentosunun aldığı bu 
kararı esefle kınıyoruz.
Kamuoyuna ve soy-

daşlarımıza önemle du-
yurulur. 
Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci
Dernekleri 
Federasyonu
Genel Sekreterliği

Bulgaristan Kosova'yı AB Yolunda Destekleyecek
İki günlük Kosova ziya-

retinde bulunan Bulgaris-
tan Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev, ülkesinin 
Kosova'yı AB yolunda 

desteklemeyi sürdürece-
ğini söyledi.

Plevneliev, Priştine'de 
"İbrahim Rugova" mey-
danında Kosova Cum-
hurbaşkanı Atifete Jahja-
ga tarafından karşılandı 
ardından da iki ülke milli 
marşları çalındı. Şeref 
kıtasını selamlayan iki 
cumhurbaşkanı ardından 
baş başa görüştü. He-
yetler arası görüşmelerin 
ardından Kosova ile Bul-
garistan Cumhurbaşkan-
ları ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Kosova'yı ziyaret eden 
ilk cumhurbaşkanı sıfatını 
taşıyan Rosen Plevneliev, 
Kosova'yı ziyaret eden 

Bulgaristan'ın ilk cum-
hurbaşkanı olmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu 
ifade etti. İki ülke arasın-
daki ilişkilerin başarıyla 

geliştiğini değerlendiren 
Plevneliev, Bulgaristan'ın 
Kosova'yı geleceği par-
lak olan ticari bir ortak 
olarak gördüğünü ve ge-
lecek aylar zarfında iki 
ülke arasında yatırımla-
rın korunmasını öngören 
anlaşmanın imzalanaca-
ğını kaydetti. Plevneliev, 
"Bulgaristan'ın en büyük 
şirketleri, Kosova'ya ya-
tırım yapmakta hazırlar. 
Yasal altyapının oluş-
turulmasının ardından 
Bulgaristan Kosova'da 
tarım, turizm, altyapı gibi 
alanlarda istihdamı ar-
tıracak şekilde yatırım 
yapmayı planlıyor. Bal-
kanlar önemli potansiyele 

sahip. Çağdaş altyapının 
tesisi için ortak hareket 
edebiliriz. Balkan ülkeleri 
aralarında mutlaka işbir-
liği yapmalılar" ifadesini 
kullandı.

Avrupa Projesi'nin, Batı 
Balkan ülkelerinin Avrupa 
Birliği'ne kabul edilmesi 
ile sona ereceğini kayde-
den Plevneliev, ülkesinin 
Kosova'yı AB yolunda 
desteklemeyi sürdürece-
ğini belirtti. Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı bir soru 
üzerine yasa dışı yollar-
la göç sorunun yalnızca 
AB nezdinde çözülebile-
ceğini, Avrupa ülkelerine 
yapılan ve giderek artan 
göçün ülkelerin tek başı-
na çözebileceği bir sorun 
olmadığını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı 
Atifete Jahjaga da, Koso-
va vatandaşlarına uygula-
nan vizelerin kaldırılması 
için Bulgaristan'dan yar-
dım istediğini belirterek, 
Bulgaristan'ın, Kosova'nın 
AB yolunda verdiği des-
teği, vize muafiyeti ko-
nusunda da vereceğine 
emin olduğunu kaydetti.

Kosova Meclis Başkanı 
ile de görüşen Bulgaris-
tan Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev, ziyareti 
kapsamında Kosova'da 
görev yapan Bulgar as-
kerleri ile de bir araya 
geldi.

Kırmızı Camii arazisi Başmüftülüğe iade edilmedi
Y ü k s e k  Te m y i z 

Mahkemesi’nin açıkla-
dığı nihai kararla, Kar-
lovo Belediyesi (Karlı-
ova) Kırmızı Camii’nin 
mülkiyetine ilişkin da-
vayı kazandığı bildirildi. 
Bulgaristan Başmüf-

tülüğü tarafından ka-

saba merkezinde bu-
lunan 500 metrekare 
civarında yeşil bir alan-
dan ibaret Kırmızı Ca-
mii arazisinin mülkiye-
tine ilişkin dava açıldı. 
Bu arazide 1968 yı-

lında o zamanki Bulgar 
Komünist Partisi Bölge 

Komitesi’nin kararıyla 
yıkılan Kırmızı Camii 
adlı cami bulunuyor-
du. O zamandan beri 
söz konusu yeşil arazi 
kamu belediye mülki-
yeti statüsündedir.
      
         Kırcaali Haber
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Kazanlık ve Dobriç’te Kutlu Doğum Programları yapıldı
Bir gün arayla Dobriç 

(Hacıoğlu Pazarcık) ve 
Stara Zagora’da (Eski 
Zağra) bölge müftülük-
leri Peygamber Efendi-
miz Hazreti Muhammed 
Mustafa’nın (S.A.V.) dün-
yaya teşriflerinin 1444. 
Yılı nedeniyle “Farklılıkla-
rımızla Beraber Yaşaya-
lım” başlığı altında Kutlu 
Doğum programları ger-
çekleştirdi. Etkinlikler, böl-
ge müftülükleri tarafından 
Başmüftülüğün desteği ile 
organize edildi.

Dobriç’te Kutlu Doğum 
Programı 22 Nisan 2015 
tarihinde Yordan Yovkov 
Halk Toplum Merkezi 
Salonu’nda gerçekleşti. 
Resmi konuklar arasın-
da Türkiye Cumhuriyeti 
Burgaz Başkonsolosluğu 
Muavin Konsolos Mesut 
Gider, Bulgaristan Baş-
müftü Yardımcısı Murat 
Pingov, Varna Bölge Müf-
tüsü Taner Veli, Rusçuk 
İmam Hatip Lisesi Müdür 

Yardımcısı Muzaffer Ge-
dikoğlu, Türkiye’den gelen 
Ünal Kaymaz ve Bahadır 
Kafe hazır bulundular. 

Program Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsü Öğren-
cisi Seyhan Mehmet’in 
sunduğu Kur’an-ı Kerim 

tilavetiyle başladı. Salonu 
tıklım tıklım dolduran ka-
tılımcıları selamlama ko-
nuşmasında Dobriç Böl-
ge Müftüsü Bilal Darcan, 
Kutlu Doğum Programı 
davetine icabet eden say-
gıdeğer konuklara özel te-

şekkürlerini sundu. 
Programa teşrif eden ko-

nuklar tarafından da özel 
selamlama konuşmala-
rı yapıldı. Kutlu Doğum 
Programında Dobriç Sarı 
Saltuk İlahi Grubu zengin 
bir ilahi konseri sundu. 

Kutlu Doğum Programı, 
tüm katılımcıların büyük 
beğenisini kazandı. 

Ertesi gün 23 Nisan 
2015 tarihinde Stara Za-
gora Bölge Müftülüğü 
Kazanlık Camisi’nde Kutlu 
Doğum Programı gerçek-
leştirdi. Resmi konuklar 
arasında Türkiye Diyanet 
İşleri Başkanlığı Yüksek 
Din Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hasan 
Kamil Yılmaz ve Başmüftü 
Yardımcısı Vedat Ahmet 
hazır bulundular. 

Stara Zagora Bölge 
Müftüsü Turhan Hasan 
ve resmi konuklar selam-
lama konuşmaları yap-
tılar. Etkinliğe bölgeden 
çok sayıda Müslüman 
katıldı. Konuklar, yaptık-
ları konuşmalarda Pey-
gamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (SAV) ha-
yatını tanımamızın, kendi 
kendimizi terbiye etmemi-
zin ve hayatımızı onu ör-
nek alarak yaşamamızın 
ne kadar önemli olduğu 
hatırlattılar. 

Mestanlı İlahiyat Lisesi’nde Kutlu Doğum Programı 
Kırcaali Bölge Müftülüğü 

20 Nisan 2015 tarihinde 
Momçilgrad (Mestanlı) İla-
hiyat Lisesinde Kutlu Do-
ğum Programı düzenledi. 

Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü Vaizi Enver Halil' in 
sunumu ve Kırcaali Mer-
kez Camii İmamı Recai 
Yıldız’ın Kur'an tilaveti ile 
başlayan program teşrif 
eden ilahiyat hocaların 
selamlama konuşmala-
rıyla devam etti. 

Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’ten son-
ra konukları Krumovgrad 
(Koşukavak) Bölge Müf-
tüsü Nasuf Nasuf, Edirne 
Müftüsü Emrullah Üzüm, 
T.C. Sofya Büyükelçiliği 
Din Hizmetleri ve Kültür 
Ateşesi Metin Akbaş, 
Başmüftü Yardımcısı Bi-
rali Birali tarafından an-
lamlı ve içten selamlama 
konuşmaları yapıldı. 

Program, Mestanlı İlahi-
yat Lisesi öğrencileri ve 
Kırcaali Kız Kuran Kursu 
öğrencilerinin okuduğu 
ilahiler ve naatlarla de-
vam etti. 

Ana konuşmacı olarak 

programda yer alan Tür-
kiye Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Yüksek Din Ku-
rulu Başkanı Dr.Hüseyin 
Kayapınar günün anlam 
ve önemi ile ilgili "Farklı-
lıklarımızla Birlikte Yaşa-
ma" konusunda önemli 
mesajlar verdi. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Muham-

med Fatih Keslen, vahiy 
sürecini değerlendirdi.

Program, Kırcaali Bölge 
Müftü Vekili Erhan Recep' 
in duasıyla sona erdi.

Kutlu Doğum progra-
mında Kırcaali Milletvekili 
Mustafa Ahmed ve Mom-
çilgrad Belediye Başkanı 
Akif Akif protokolde yerle-
rini aldılar.

Katılımcılara Namaz Sü-

releri Kitabı ve gül mendil-
leri hediye edildi.

Kırcaali Bölge Müftülüğü 
29 Nisan 2015 tarihinde 
Makaza Oteli’nde saat 
11.00’de Dünya Güzel 
Kur'an Okuma birinci-
si Hafız Mustafa Özcan 
Güneşdoğdu'nun teşrif-
leriyle geniş katılımlı bir 
program gerçekleştirdi. 

              Kırcaali Haber

Sliven ve Şumnu’da 
Kutlu Doğum kutlandı

21 Nisan 2015 tarihinde Sliven ve Şumnu’da Pey-
gamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın 
(S.A.V.) dünyaya teşriflerinin 1444. Yılı nedeniyle “Bir-
likte Yaşama Modeli Hz. Muhammed (SAV)” konulu 
Kutlu Doğum Programları düzenlendi. 

Sliven’de Kutlu Doğum Programı Müslüman Encü-
menliği Salonu’nda gerçekleştirildi. Resmi konuklar 
arasında Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet, Burgaz 
Başkonsolosluğu Muavin Konsolos, Stara Zagora 
(Eski Zağara) Bölge Müftüsü Turhan Hasan ve Yüksek 
İslam Enstitüsü’nden öğrenciler hazır bulundu. Etkinli-
ğe bölgeden imamlar ve belediye başkanları da katıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Program Sliven 
Bölge Müftüsü Akif Akifov’un selamlama konuşmasıyla 
devam etti. Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet, Pey-

gambere olan sevginin yaşamda uygulanması gerekti-
ğini ve onun yolunda yürümenin önemini hatırlattı. Kız 
ev erkek öğrenciler, tıklım tıklım salonu dolduran Pey-
gamber sevdalıları önünde Hz. Muhammed’e (SAV) 
yazılan ilahiler ve naatlar söylediler. 

Sliven Bölge Müftülüğü, organizasyonda emeği ge-
çen ve programda aktif olarak yer alan herkese teşek-
kürlerini arz ediyor. 

Şumnu’da da 21 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştiri-
len Kutlu Doğum Programıyla Peygamber Efendimiz 
Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) dünyaya teş-
riflerinin yıldönümü kutlandı. Bu yılki Program önceki 
yıllarda kutlamalara bakış çok daha geniş kapsamlıydı. 
Kutlu Doğum Programı, konukların sığmadığı Şumnu 
Otelinin Forum Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Kutlu Doğum Programına katılan resmi konuklar 
arasında Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, Sofya İs-
lam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Dursunali Türkmen, 
ülkeden bölge müftüleri, belediye başkanları ve başka 
konuklar hazır bulundu.

Edirne Selimiye Camii Baş İmam-Hatibi Süleyman 
Demiray’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
Program Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmed’in se-
lamlama konuşmasıyla devam etti. 

Başmüftü Yardımcısı Birali Birali ve Türkiye’den ko-
nuklar da selamlama yaptılar. Konuşmalarında Hz. 
Muhammed’in (SAV) hayatından pek çok örnek olaya 
değindiler. Kutlama Şumnu Nüvvab İmam Hatip Li-
sesi öğrencileri ve Türkiye’den konuk imam İbrahim 
Yurtçu’nun sunduğu müzik programı ile renklendi. 

Yaklaşık iki saat süren Kutlu Doğum Programı su-
nuculuğunu yaptığı Şumnu Nüvvab İmam Hatip Lisesi 
Öğretmeni Celil Şakir’in hayır dualarıyla sona erdi.

2017 yılında asgari işçi ücreti 460 leva 
Maliye Bakanlığı site-

sinde yayınlanan 2016-
2018 dönemine ilişkin 
orta vadeli bütçe tah-
minleri projesine göre 
asgari işçi ücreti yavaş 
yavaş artarak 2017 yı-
lında 460 levaya ulaşa-
cak. 2018 yılında asgari 
ücrete artış yapılma-
yacak. Bu yıl temmuz 

ayında asgari ücret 380 
leva olacak.
Emekli maaşlar için 

yapılacak giderler yılda 
200 milyon leva arta-
cak. Ekonomi büyüme 
2015 yılında yüzde 1,4 
oranında ve 2016 yılın-
da yüzde 1,7 oranında 
olacak. Bütçe açığı yıl-
da yüzde 0,5 oranında 

azalacak.
Her yıl emekli maaşla-

rı İsviçre modeline göre 
güncellenmesi sonu-
cunda minimum mik-
tarda artacak ve 2018 
yılında temmuz ayında 
yüzde 3 oranına yükse-
lecek.
2018 yılına kadar aza-

mi işçi ücretin miktarı 

değiştirilmeyerek 910 
leva kalacak, dolayısıy-
la asgari sigorta eşiği 
de 2 600 leva olarak 
kalacak.
Maliye Bakanlığı’nın 

tahminleri Avrupa Ko-
misyonunkinden daha 
iyimser. Bakanlığın uz-
manları, ortalama yıllık 
enflasyonun negatif ol-
masını, ancak 2016 yı-
lından kademeli bir artış 
sergilemesini bekliyor.
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Edirne Belediyesi, Haskovo ile kardeşlik ilişkilerini dondurdu

Haskovo’da (Hasköy) bulunan 
bir parka “Ermeniler” isminin 
verilmesinden dolayı, Edirne 
Belediye Başkanı Sayın Recep 
Gürkan tarafından muhatabına 
iletilen mektup.
“Sayın Georgi İVANOV
Haskovo Belediye Başkanı
Sayın Başkan;
B e l e d i y e  M e c l i s i n i z i n 

27.03.2015 tarihinde yapılan 
olağan toplantısında 1915 olay-
ları hakkında gerçek olmayan 
ve tek yanlı iddialar temelinde 
hazırlanan bir rapora daya-
nılarak şehrinizdeki bir parka 
‘Ermeniler’ isminin verilmesini 
üzüntüyle öğrendim. Üzüntüm; 
parka verilen isimden değil, 
bu ismin veriliş gerekçesinden 
kaynaklanmaktadır.
Edirne, Balkanlardan ve özel-

likle Bulgaristan’dan zaman 
içinde Türkiye’ye göç ederek 
yerleşmiş bir çok Türke ev sa-
hipliği yapmaktadır. Yine şeh-
rimizde halen iki adet Bulgar 
Ortodoks Kilisesi mevcuttur. 
Edirne ili, komşumuz Hasko-
vo arasındaki kardeş şehir 
ilişkisi de bu zengin ve köklü 
tarihi-kültürel bağlar üzerine 
kurulmuştur. Almış olduğunuz 
kararın gerekçesinin, Osman-
lı İmparatorluğunun tüm halkı 
için trajik olan bir döneme tek 
yanlı, seçici ve ayrıştırıcı ada-
let duygusuyla yaklaşılmasının 
Edirne halkında da derin hayal 
kırıklığı yaratmış olduğunu bil-
gilerinize sunuyorum.
Büyük bir üzüntüyle öğrenmiş 

bulunduğumuz bu haksız, ka-
bul edilemez ve yanlı yaklaşım 
Bulgaristan’ın dostu, müttefiki 

ve komşusu olan Türkiye’nin 
Balkanlara açılan kapısı Edir-
ne ile Haskovo arasında eko-
nomik, ticari, sosyal, kültürel 

ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
bu güne kadar gösterilen gay-
retleri ve karşılıklı kazanımları 
maalesef gölgelemiştir.

27 Mart tarihli Haskovo Bele-
diye Meclisi kararının dayana-
ğı olan rapor, belediyelerimiz 
arasında kurulmuş olan kar-
deş şehir ilişkisinin dostluk ve 
iş birliği anlayışıyla kesinlikle 
bağdaşmamaktadır.
Bu nedenle; 1997 yılından bu 

yana sürdürmekte olduğumuz 
kardeş şehir ilişkimizi, Edirne 
Belediyesi olarak bu rapor kal-
dırılana kadar dondurduğumu-
zu bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
                 Recep GÜRKAN
                 Belediye Başkanı

Savunma Bakanlığı’ndan, 
sınır güvenliğine destek 
Bulgaristan Savunma Bakan-

lığı, İçişleri Bakanlığına sınır 
güvenliğini artırması için 83 kişi 
ve 43 araç sağlayarak destek 
verecek.

Savunma Bakanı Yardımcısı 
Dimitır Kuyumciev ve İçişleri 

Bakanı Yardımcısı Filip Gunev, 
Türkiye sınırının yakınında bu-
lunan Elhovo kentini ziyaret etti.

İki bakan yardımcısı, bu ziya-
retle sınır güvenliği konusunda 
iki bakanlığın ortak çalışmaları-
nı başlatmış oldu. Buna göre, ilk 
etapta Savunma Bakanlığı 174 
kilometrelik Bulgaristan-Türkiye 
sınırındaki güvenliği artırmak 
için 83 görevli ve 43 araç tahsis 
edecek.

Savunma Bakanı Yardımcısı 
Kuyumciev, burada yaptığı açık-
lamada, 83 personel ve 43 araç 
sağlayarak sınır polisine kaçak 

geçişler konusunda destek ola-
caklarını belirtti. 

Görevlilerin, ülkeye kaçak gi-
renlerin karakollara götürülme-
sine de yardım edeceğini söyle-
yen Kuyumciev, teknik ekiplerin 
de sınırdaki 30 kilometrelik tel 

örgünün onarım ve bakımını ya-
pacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Rumyana Bıç-
varova, ortak kara sınırının 
tamamının tel örgüyle kapatıl-
ması için gerekli çalışmaların 
sürdüğünü bildirmişti. Türkiye, 
Bulgaristan'ın sınıra tel örgü 
yapılması kararına tepki gös-
termişti.

Yı l b a ş ı n d a n  b u  y a n a 
Bulgaristan'a kaçak giriş yapan 
5 bin kişinin gözaltına alındığı, 
sınıra yaklaşan 16 bin kişinin ra-
dar sistemleri sayesinde ülkeye 
giremediği açıklanmıştı.

Tütüne alternatif 
Kırcaali Tobacco Şirketi, tü-

tüne alternatif olarak beyaz 
kekiğe yöneldi ve üreticiler-
le sözleşmeler imzalamaya 
başladı. Bu yıl zarfında 250 
dekar alanda beyaz kekik 
üretimi yapılacak. Yapılan 
toprak incelemeleri Kırcaali 
bölgesinde şifalı bitkinin ye-
tiştirilmesine uygun koşulla-
rın olduğu ispatlamıştır. Be-
yaz kekik yetiştirenler, dekar 
başına 250-300 leva arasın-
da gelir elde etmeyi bekliyor. 
Kırcaali Tobacco Şirketi’nde 

çalışanlar tütün ürünlerinden 
farklı olarak pazarlanmasın-

da sıkıntı çekilmediğini ile-
ri sürüyor. Sadece baharat 
olarak değil, ilaç üretiminde 
de kullanılıyor. Ayrıca bu bit-
kiden yağ da elde ediliyor.
Bununla Kırcaali bölgesinde 

ikinci kez beyaz kekik üretimi 
yapılması denenecek. Ge-
çen asrın 90’lı yılların orta-
sında Ardino (Eğridere) ve 
Krumovgrad’da (Koşukavak) 
beyaz kekik plantasyonları 
kurulmştu. Fakat pazar sı-
kıntısı yüzünden üreticiler bu 
ürünü yetiştirmekten vazgeç-
mişlerdi.
                   Kırcaali Haber


