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Cumhurbaşkanı Radev İftar Yemeği Verdi
Cumhurbaşkanı Rumen Radev "Bulgaristan Müslümanları
yabancı misyonerlerin talebesi
olmasınlar. Ülkemizde Müslümanların Hıristiyanlara baklava
götürmesi, Hıristiyanların da
komşu Müslümanlara Paskalya
çöreği ikram etmesi güzel bir
gelenektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Radev, başkent Sofya'daki Balkan Oteli'nde
düzenlediği iftar yemeğinde,
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü mensupları başta olmak üzere, ülkede temsili olan
başlıca dinlerin ruhani liderlerini
bir araya getirdi.
Radev, Bulgaristan'daki Müslümanların devletin, toplumun
ayrılmaz bir parçası olduklarına
işaret ederek, "Bulgaristan Müslümanları yabancı misyonerlerin
talebesi olmasınlar. Ülkemizde
Müslümanların Hıristiyanlara
baklava götürmesi, Hıristiyanlar
da komşu Müslümanlara Paskalya çöreği ikram etmesi güzel
bir gelenektir" diye konuştu.
Bulgaristan'daki etnik, dinsel
uyumun geçmişten bu yana
uzun yıllara dayanan bir geleneği temsil ettiğine işaret eden
Radev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçmişimizde ve günümüzde de ülkemizdeki dinlerin arasındaki farklılıklar devletimizde

ayrımcılık yaratmaz, huzurlu
beraberliği pekiştirir, devletimize renk katar. Bu sofranın etrafında toplanmış bulunan ülkemizin siyasi, kültür, sanat, bilim
ve diplomatik elitimizin, sahip
olduğumuz barışçıl beraberlik
modelimize bir kez daha değer
ve destek vermesini istiyorum."
Rumen Radev, "Ancak yanı-

mızdakine dostça el uzatarak,
destek vererek, çocuklarımızın
mutlu bir gelecekte yaşamalarına sağlayabiliriz" dedi.
-"DAEŞ'te Bulgar yok"
İftarın onursal konuğu olan,
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı da
göreve yeni başlayan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in ülke-

Başmüftülükten diplomatlara
geleneksel iftar yemeği
Mübarek Ramazan ayının
ilk gününde 17
Mayıs 2017 Cumartesi günü
Bulgaristan
Müslümanları
Başmüftülüğü,
ülkede bulu nan diplomatik
misyon temsilcileri onuruna
i f t ar ye m e ğ i
verdi. İftar yemeği başkent
Sofya’da Başmüftülük bina-

sında gerçekleşti.
Bu yılki davetliler ara sında tüm İslam ve Arap
devletler inin
yanı
sıra
Fr a n s a , A l manya, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin
(ABD) Bulgaristan büyükelçileri bulundu.

Devamı 5’de

de kökleşmiş olan bir geleneği
sürdürüp, ülkedeki Müslümanlara güzel bir jest yaptığını söyledi.
Başmüftü Hacı, Radev'in bir
kez daha ülkenin tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olduğunu gösterdiğini belirterek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı din ve etnisitelerin tem-

silcileri olarak, aynı sofranın etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı kin ve nefret bizim toplumumuza yabancı
olan tavırlar sayılır. Bulgaristan
bu anlamda güzel bir taktir ve
taklit örneği teşkil eder. DAEŞ'te
tek bir Bulgarın bulunmaması,
bizim için bir gurur kaynağıdır."
Bulgaristan'ın çevresindeki
dinamizmi anımsatan Hacı,
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi:
"Dinin siyasi amaçlı kullanıldığı örneklere tanık oluyoruz.
Kimileri, şiddet uygularken dini
bahane gösterirler. Şükürler
olsun, Bulgaristan'daki Müslümanlar, farklı dinlere mensup
kişilere karşı olumlu davranışlarını sürdürüp, vatanına sadık
kaldılar. Unutmayalım ki elde
edilen her başarı, kanıtlanmak
üzere ek çabalar da gerektirir."
İftara ülkedeki tasdikli başlıca
dini akımların ruhani liderlerinin
yanı sıra milletvekilleri, diplomatlar, kültür ve bilim çevrelerin
önde gelen temsilcileri de davet
edildi.
Ramazan ayında iftar yemeği verme geleneği, Radev'den
önce bu görevde olan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev tarafından başlatılmıştı. AA
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Unutulmaz geziden izlenimler
Plovdiv Üniversitesi
Filoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili
Bölümü öğretim görevleri ile öğrencilerinden
oluşan 35 kişilik bir heyet 18-21 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirdiği
Türkiye gezisi kapsamında Çanakkale’yi ziyaret
etti. T.C. Filibe Başkonsolosluğu ve Çakakale
Valiliği’nin desteği ile
düzenlenen gezi kapsamında Çanakkale’nin tarihi ve turistik mekanları
ziyaret edildi. Ziyaretle
ilgili duygu, düşünce ve
izlenimlerini almak üzere
geziye katılan iki öğrenciyle söyleşi düzenledik
ve kendilerine sorularımızı yönelttik.
-Kendinizi tanıtır mısınız?
-Adım Beril Efendioğlu.
Plovdiv Paisiy Hilendarski
Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili Bölümü son
sınıf öğrencisiyim.
-Geçen hafta Türk Dili
Bölümü öğrencilerine
yönelik bir Türkiye gezisine katıldınız. Geziyle
ilgili neler paylaşabilirsiniz?
-Hiç şüphesiz ki günümüzün en meşhur münakaşalarından birisidir:
“Çok gezen mi bilir yoksa
çok okuyan mı?” münakaşası. Bu sorunun bende bir çok yanıtı olmasına
rağmen, tek cevap hakkım olsa şöyle söylerdim:
İnsan okuduğu, hatta ve
hatta saatlerce uğraşıp
ezberlediği herşeyi gün
gelir unutur ama gördüklerini ve bizzat yaşadıklarını bir ömür unutama.
Ben de o insanlardanım,
ömrüm boyunca hiç bir
gördüğünü unutmayanlardan. Katıldığımız bu
gezi de eminim hafızalarımızdan bir ömür boyu
silinmeyecektir.
Güzargah belirlendi,
yola çıkış tarihimiz belirlendi. Geriye sayım başladı günler öncesinden tatlı
bir heyecan ile birlikte...
O gün geldi çattı, hepimizin sabırsızlıkla beklediği
yolculuk başladı. Yolculuğumuz Filibe’den başlayıp Çanakkale’ye uzanan
uzun bir yolculuktu. Yüzü
gülmeyen tek bir kişi dahi
yoktu aramızda. Filibe’den
başlayan yolculuğumuz
Çanakkale’ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Dardanos köyüne uzandı. Sahile doğru baktığımızda
belki de hayatımızda hiç
böyle duru bir deniz görmemiştik. Büyülenmiştik
sanki.
Gözlerimi denize çevirdiğimde aklımdan neler
geçmemişti ki… O an
üzerinde bulunduğum
topraklar eski çağlarda

kurulan antik bir kentti,
kim bilir kimlere ev sahipliği yapmıştı o topraklar.
Bir çok efsane öğrendik
Dardanos Antik Kenti hakkında. Bir çok efsaneye
konuk olan bu kentte yer
almaktan büyük bir haz
duyuyordum.
Işte o gün saatler süren yolculuğumuzun ardından kendimizi Ege ve
Marmara’nın o müthiş
maviliğini son zerresine
kadar bizlere sunan Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Dardanos
Yerleşkesinde huzurun
kollarına bıraktık. Yorgun düşen bedenlerimizi
dinlendirmek, ertesi gün
Çanakkale’nin eşsiz tarihi
ile tanışabilmek için hepimiz odalarımıza çekildik.
-19 Mayıs Atatürk’ü

alıyordu. Merkezden gitme vaktimiz geldiğinde
hepimiz otobüste yerlerimize geçtik ve tekrardan
bizlere ev sahipliği yapan
Dardanos Yerleşkesine
doğru otobüsün hareket
etmesini bekledik.
Ve hepimizin yorgunluğunu attığı Dardanos Yerleşkesi... O eşsiz deniz
manzarasıyla gönüllerimizi fethetti. Sahil kıyısında
neşeyle koşturduğumuz,
kumların üzerine kendimizi bırakıp gözlerimizi denize doğru çevirerek kurduğumuz hayaller süsledi o
akşamımızı. Aslına bakarsanız hepimiz bir sonraki
gün için sabırsızlanıyorduk, ertesi sabah 57. Alay
Şehitliğine gitmek üzere
Gelibolu Yarımadası’na
doğru yola çıktık. Daha

verdiler. Bu savaş topla,
tüfekle, mermiyle değil
inançla, tutkuyla yapıldı.
Gittim, gördüm, geldim.
Bu onurlu direnişi boğazım düğümlenircesine
dinledim. Bir destandır
Çanakkale, zira Türklerin
asla ve asla hiç bir şartta
boyun eğmeyeceğinin kanıtıdır. Türk olan herkesin,
ben bu milletin insanıyım
diyen herkesin, er ya da
geç günün birinde gidip
görmesi gereken yerlerin
başında geliyor burası.
Daha sonrasında herkes sevdiklerine hatıralık
eşya alabilmek için peşpeşe sıralanmış hediyelik
dükkanlara doğru yol aldı.
Bir sonraki durağımız ise
Truva Antik Kenti oldu.
Bildiğimiz üzere Truva Atı,
savaş sanatında düşmanı

Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nda Çanakkale’deydiniz. Duygularını
paylaşır mısınız?
-19 Mayıs Atatürk ’ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı kutlamak için
erkenden yola çıkıp Çanakkale merkezinde olan
muazzam bir şekilde organize edilmiş etkinliklere katıldık. Ellerimizde
dalgalandırdığımız bayraklar, göğe rengini katan kan kırmızısı bayraklar... O günden geriye tek
önemli bir şey söyleyebilir
misin deseler sizlere söyleyebileceğim tek şey: “Ay
yıldızlı bayrağımın göklerce usulca ve asilce dalgalanması” olurdu.
-Ziyaretiniz geri kalan
kısmını nasıl değerlendirdiniz?
-Şenliklerin ardından
Çanakkale merkezinde
verdiğimiz öğle yemeği
molasının ardından kendimizi Çanakkale’nin buram buram tarih kokan
sokaklarında kaybolurcasına şehiri adım adım
gezdik. Bütün bir günün
nasıl geçtiğini anlayamamıştık. Yorulmuştuk,
hepimizin yüzünde tatlı
bir yorgunluk ifadesi yer

feribotla giderken ciğerlerimize o müthiş deniz
kokusunu çektik. Gelibolu Yarımadası’na ulaştığımızda bize eşlik eden
değerli tur rehberimiz aynı
zaman da eski tarih öğretmeni olan Sayın Hasan
Gören’e bizlere sunduğu
o eşsiz bilgiler hakkında
ne kadar teşekkür etsek
azdır.
Duruyorsun, etrafını izliyorsun.
Duruyorsun, görüyorsun.
Duruyorsun, dokunuyorsun...
Ama en önemlisi yürekten hissediyorsun...
Üstüne bastığın toprak
senin geçmişin, üstüne
bastığın toprağın altında
onlarca şehidin var. Üzülüyorsun, üzülmemek elde
değil. Tarihini işitiyorsun,
tüylerin diken diken oluyor
ve ağzını açıp bir kelime
edemiyorsun. Düşünün o
devasa savaşlardan birisidir Çanakkale Savaşı.
Düşünün o savaşta 7’den
70’e her vatansever insan kendini siper ediyor.
Bu insanlar canlarını verme pahasına kendilerine
oraya adadılar. Bu masum
insanlar vatan için can

yanıltmak için yapılan karşı tarafa bir armağan gibi
gösterilen fakat asıl amacı Truva şehrini ele geçirmek için savaşan Yunan
askerlerini taşıyan devasa
büyüklükte bir attır. Bütün
bu efsaneleri Truva Antik
Kentinde tekrardan yaşadık. Gezimizin son gününde ise yolculuğumuzun bir
sonra ki durağı mimarisiyle nefeslerimizi kesen Gelibolu Mevlevihanesi oldu.
Yaklaşık 400 yıllık bir
geçmişe sahip olan mevlevihane yakın geçmişe
kadar faaliyet göstermiştir. Orada geçen uzunca
bir sürenin ardından son
durağımız geçmişiyle,
buram buram tarih kokan
sokaklarıyla bizleri büyüleyen Edirne oldu. Tahmin
edersiniz ki ilk durağımız
Edirne deyince aklımıza
ilk gelen yer olan Selimiye Camii oldu. Mimar
Sinan’ın ustalık eserim
olarak adlandırdığı yerdir.
Edirne’de ki gezimizin ardından şehrimiz Filibe’ye
doğru yol aldık.
-Bu geziyi düzenleyen
ve sizlere de katılma fırsatını sağlayanlar hakkında düşüncelerinizi
paylaşır mısınız?

Bu uzun yolculuğun sonunda bizlere ömrümüz
boyunca hafızalarımızdan
silinmeyecek bir organizasyon hazırlayan T.C Filibe Başkansolosluğu’na,
bizi gezi boyunca yalnız
bırakmayan hocalarımıza
ve bize olan desteğini hiç
bir zaman esirgemeyen
saygıdeğer Türk dili hocamız Harun Bekir’e teşekkürlerimizi boynumuzun
borcu biliriz.
-Bu gezide yer alan
başka bir öğrencinin
de izlenimlerini almak
üzere önce kendisini
tanıyalım.
-Benim adım Sevdiye
Hüseyin. Plovdiv Paisiy
Hilendarski Üniversitesi
Türk Dili Bölümü 4. Sınıf
öğrencisiyim.
-Geziyle ilgili duygularınızı ve izlenimlerinizi
paylaşabilir misiniz?
-18 Mayıs, Plovdiv Paisiy
Hilendarski Üniversitesi
Türk Dili Bölümü öğrencilerinden ve öğretmenlerinden oluşan bir grup ile
Çanakkaleye yol almıştık.
Sabahın erken saatlerinde başlayan bu tatlı telaş
birkaç gün devam etti.
Yol boyunca şarkılar ve
şiirler söylemiş ve anılarımızı paylaşmıştık. Neşemiz yerindeydi. Yemyeşil
ovalar, sürülmüş tarlalar,
ekilmiş bahçeler, nehirler
ve kuşlarla yola devam
etmiştik. Bir ara Hikmet
Çetinkaya’nın o güzel
gelincik resimleri gözümün önüne gelmişti. Gelincikler ve diğer çiçekler
ara sıra yol kenarından
bizlere sanki gülümsüyordu. Sınır kapısını geçeli iki üç saat olmuştu.
Ege Denizi maviliğiyle
bizi büyülemişti. Nihayet
Çanakkale’ye varmıştık.
Hafifçe esen rüzgar her
tarafımızı sarıyor sanki bizlere Çanakkale’nin
hikayesini anlatıyordu.
Boğaz’ın en dar kıyısında yer alan bir kentti. Vali
Orhan Tavlı’ya nezaket
ziyaretinde bulunduk. Bu
güzel karşılamada bizlere özel hediyeler verildi ve
biraz sohbet ettikten sonra oradan ayrıldık. Sahilin
kenarında bir otele yerleşmiştik. Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki 19
Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarına katılmıştık.
Ayyıldızlı bayraklar her
tarafı kaplamış Atatürk
sevgi ve özlemle anılmıştı. İstiklal marşı çalınmıştı ve insanlar saygı
duruşunda bulunmuşlardı. Bizler de akşam üstü
sahilin kenarında şarkılar
ve şiirler söyleyip epeyce
eğlenmiştik. Kentin birçok yerinde etkinlikler ve
kutlamalar gece yarısına

kadar devam etmişti.
-Çanakkale Şehitliklerini de ziyaret etme
fırsatını buldunuz. Duygularınızı paylaşır mısınız?
-Görmeyi hayal ettiğimiz Şehitler Anıtını da 20
Mayıs’ta ziyaret ettik. Birinci Dünya Savaşı’nı rehberimiz Hasan Gören’den
dinlemiş, adeta yaşamıştık. 57. Piyade Alayı
Şehitliğine varana kadar
çok bilgiler edinmiştik.
Bomboş arazilerin şavaş zamanında ne kadar
ürkütücü göründüklerini
ve nekadar tehlikeli olduğunu tahmin edebilirdik
ancak. Dağın tepesinde
Mehmetçiklerin vatanı
savunmalarını, vatana
ve millete ne kadar bağlı
olduklarını dinleyince bir
ürpermiştik. Savaş zamanında çölden bir farkı
olmayan bu tepeler şimdi
yemyeşil ağaçlarla ve bitkilerle kaplıydı. ANZAC ve
Türk askerlerin kanından
canlanmıştı sanki bu toprak. Bastığımız bu toprak
kanla yıkanmış adım attığımız her yer şehitlikti.
Atalarımızın mücadelesi
vardı bu toprakta. Derin
bir sessizlik ve aynı zamanda bir ürkütücü çığlık
vardı. Evlatlara, eşlere,
babalara ve dedelere
hasret ve öksüz bırakmıştı bu topraklar. Onlar
Birinci Dünya Savaşı’nda
vardılar ve her zaman da
var olacaklardır. Seyit Ali
Onbaşı 215 kilogram ağırlığında top mermisini tek
başına kaldırmış ve İngiliz
gemilerini batırmıştır. Bu
ne büyük kahramanlıktır!
Bizleri de kendine hayran bırakmıştı. Ne çok
hikayesi vardı bu şehrin.
Muazzam iki kalesi – biri
Avrupa kıtasında diğeri
ise Asya kıtasında. Onları birbirinden ayıran ise
Çanakkale Boğazı’dır.
-Başka nereleri ziyaret
ettiniz?
-Çanakkale il sınırları
içinde yer alan tarihi kent
Truva’yı... Bizleri asırlarca geriye döndüren hikayesiyle ve muazzam şekilde tasarlanmış Truva
Atı’nı yakından görmek
bambaşka bir duyguydu.
Gelibolu Mevlevihanesi
de dönüşte ziyaret etmiştik. Tarihin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha
görmüştük.
-Bu geziyi düzenleyenler hakkında düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
-Bu unutulmaz geziyi
bizlere sunan T.C Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani’ye ve bizlere bu
fırsatı sağladıkları için
hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Kırcaali Haber
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Geçen sayıdan
devam -->
“Anne, siz ayrılalı öz
babam beni hiç aramadı mı? “
“Yok be kızım, hiç
aramadı. Bir defa sen
iki yaşlarında iken tesadüfen bir panayırda, eşi
kolunda göğüs göğüse
geldik. Yalnız gülümsedi, benim kucağımdaki
çocuğun kendi öz kızı
olduğunu bildiği halde,
başı gökyüzünde, durup da bakmadı bile…”
“Anne ben artık pek
küçük değilim, daha
yarın gidip öz babamı
bulacağım… “
Zeynep sabah olunca
köyünden geçen otobüse atlayarak babasının
oturduğu kasabanın
yolunu tuttu. Kasabaya
varınca bir taksiye binerek, babasının çalıştığı
lise okuluna vardı. Okulun giriş kapısında, öğretmenler odasını sordu. Okulda saat arası
vardı, girip çıkan öğrenciler arasına karışarak,
tarif edilen öğretmenler
odasının önüne vardı.
Koridorlardan gelen bir
öğretmen:
“Kime bakmıştınız?...”
diye sorunca Murat öğretmeni aradığını söyledi. Biraz sonra kırk
yaşlarında, alnı biraz
açılmış, beyaz gömlekli, mavi kravatlı, siyah
takım elbiseli bir erkek
kapı önüne çıktı ve:
“Beni sen mi arıyorsun? Hayrola kız, ne

EDEBİYAT

var? Diye sorunca Zeynep de:
“Evet, ben arıyorum.
Murat öğretmen siz misiniz?
“Benim, buyur ne soracaktın? “
“Merhaba baba, ben
kızınız Zeynep. On üç
yıl sonra tanışabildiğime çok memnun oldum.” Murat öğretmen,
afal afal bakındı, çehresi birden değişiverdi,
sanki yıldırım çarpıntısı-

Hasan VARADLI
na uğramıştı. Saniyeler
sonra:
“Benim Zeynep diye
bir kızım yok ki… “
Dedi, fal taşı gibi biraz
dışarı doğru fırlamış
gözlerleriyle, hiç kıpmadan Zeynep’e bakıyordu. Zeynep de:
“Nasıl yok, o zaman
ben ispatlayayım. On
dört yıl önce Cemile
diye bir hanımla evlendin. İş yerinde başka bir
öğretmen hanımla gezmeye başladın, annemi
terk ettin, ben dünyaya

Yetim miyim?
- Öykü -

gelince de tamamen
boşandınız…” Bu sırada çıkan tartışma sonu,
öğretmen odasının kapısı geri kadar açılmıştı, kırkın üstünde öğretmen, okul koridorunda
bulunan onlarca öğrenci olup bitenleri
izliyordu.
“Kusura bakma
Zeynep, ben daha
o zaman seni annene hediye ettim. Bundan böyle
asla beni aramayacaksın… Şimdi
bizim altı yaşında
bir kızımız var.
Benim başka kızım yok…”
“Sen nasıl bir
insansın! Sana
insan da denilemez, çünkü sende
hiçbir insanlık vasfı yok. Okumuşluğuna
yazık, “beni anneme
hediye etmiş” miş, neyi
hediye ediyorsun, çarşı
pazardan alınan oyuncak bebek miyim ben?
Bunu söylemeye hiç mi
utan mıyorsun? Doğaya
bir bak, senin yaptığını
hayvanlar bile yapmıyor. Dünyada bütün
yaratıklar yavrularına
sahip çıkıyor, onları büyütelim diye canlarını
ortaya atıyorlar. Utan,
üstelik bir de öğretmenmiş, sen önce kendini

eğit, insan olmayı öğren... İnşallah, bir gün
bu yaptıklarının vicdan
azabını çekersin…”
Bu ibret verici tartışmayı, öğretmenler ve
koridorda bulunan lise
öğrencileri Zeynep’i
alkış yağmuruna tuttu.
Bu sırada Murat’ın eşi
geldi ve:
“Bizim huzurumuzu
bozmak için annesi
göndermiştir… “Diyerek o da Murat’ın yanına geldi.
Murat öğretmen çok
mahçup olmuştu, o
anda imkanı olsa yedi
kat yerin altına girecekti. Bu sırada eşi,
Murat’ın koluna girip
merdivenlerden aşağıya doğru yürüdü. Zeynep de öz babasının
ona sahip çıkmaması
üzüntüsü içinde çırpınarak, annesinin yanına döndü. Eve varınca
annesine:
“Anne, babam denilen
o adam beni kızı olarak
kabul etmedi. Onun yanında çalışan yaşlı bir
öğretmenin tavsiyesi
üzere, belediye başkanı
ile görüşmeye gideceğim. Beni, kimsesizler
kız esirgeme yurduna
yerleştirmeye yardımcı
olmasını, rica edeceğim. Annesi:
“Nasıl olur kızım, ben

ONUR

Adildir her zaman sabırlı olan,
Dünyada hakkını yemez hiç kimsenin,
Hiç kimsenin de olmaz fakat kölesi,
Yaraşan nitelik de budur İnsan’a!
Zaten bir tavşana boyun eğmesi
Gülünçtür dağların şahı arslana!

ÖTEN KUŞUN YAZGISI

Bahar gelmiş, diyorlar, vaktidir, gelebilir.
Kutlu olsun sevinci kuşların, çiçeklerin.
Benim için önemsiz, bütün mevsimler hep bir.
Bir yaram var içimde, asla onulmaz, derin;
Kutlu olsun sevinci kuşların, çiçeklerin.

Ülkün varmış billür gibi, gözyaşı gibi temiz,
ne desaydam insanmışsın sen, deyip geçerler,

basına benzetti, tekrar
dikkatle baktı,
bu ne tesadüftü, sedyedeki hasta babası
Murat’ın ta kendisiydi.
Babası baygın, gözleri
kapalı bir haldeydi. Hemen içeri götürüp, ilk
müdahaleye başladılar.
Murat öğretmenin sol
bacağı kırık, kaza esnasında vuruş neticesi
travma geçirmiş, kendini bilmez yatıyordu.
Yoğun bakıma götürülüp, uzman doktorlar ve
Zeynep hastaya yapılması gerekeni yaptılar.
Diğer doktorlar işini bitirip gittikten sonra da
olsa, Zeynep babasının
başından hiç ayrılmadı.
Gece saat üçlere doğru
Murat’ın gözleri açılmaya başladı. Zeynep:
“Geçmiş olsun baba,
Allaha şükür, iyi ki atlattın… “ Dedi. Babası
biraz bitkin, fısıltı üstü
bir sesle:
“Baba mı dediniz, pek
anlayamadım siz …”
“Evet baba, ben kızın
Zeynep.”
“Ben sana, kızım bile
diyemedim, sen benim
canımı kurtardın. Yüce
tanrının takdirine bak…
Ben ne aptal, deli divane biriymişim… Çok
özür dilerim Zeynep’im.
Ne olur, beni affet kızım
Zeynep. “Dedikten sonra göz yaşlarına hakim
olamadı.
SON

Burada yalnız bir tek renk geçerli,
onu övmek için özgürsün, kınamak yasak!
Böyle bir dirence asla gereksinim yok!
Eyer biraz şurasını burasını kurcalarsak,
alt yanı çapanoğlu çıkar, ağlar anamız.
Öyle bir yaşam ki burada yaşadığımız,
esneyerek ardı gitti saçımız, sakalımız!..

BAHAR GELMİŞ DİYORLAR

ÖYLE BİR YAŞAM Kİ…

varım ya…”
“Sen varsın, ama
senin sözün geçmiyor
ki, bundan böyle, babalığın beni köle gibi
kullanmasına asla müsaade etmeyeceğim…
”Dedi belediyenin yolunu tuttu. Belediye başkanının yanına varınca,
durumunu anlattıktan
sonra belediye başkanı
Zeynep’e:
“Sen rahat ol kızım,
en kısa zamanda senin
isteğinin yerine gelmesi için, elimden geleni
yapacağım. Şimdi sen
eve git, sakın okulunu
da ihmal etme, sorunu
halledince sana haber
göndereceğim… “Dedi.
Üç gün sonra, iki öğretmen, bir polis evlerine geldiler, annesine
bir evrak imzalatıp,
Zeynep’i yatılı kız yurduna götürdüler.
On iki yıl sonra idi,
Zeynep Tıp fakültesini
bitirmiş, doktor olarak
ataması, babasının çalıştığı kasaba hastanesine çıkmıştı. Zeynep
acil hastalar bölümünde çalışıyordu. Bir gün
akşamüstü, ambulans,
trafik kazası geçirmiş
bir hasta getirdi. D-r
Zeynep ve yanında çalışan hemşire, hastayı
daha sedyeden indirmeden yardıma koştular. Hastanın başına
varınca, hastayı ba-

yadsınsa da bunun böyle olduğu demeçlerde!
Üçünün karışımından meydana gelmiş karanlık bir
düğüm,
Bu karanlığın çeşniye de gereksinimi yok hiçbir yerde!
Yok şunu bundan, bunu ondan ayırma zorunluluğu
ya da iyiyi, doğruyu, güzeli gösterme çabası boşuna,
emeğin gider yok yere!
Öyle ki tekdüzenlik benimsenmiş bir kere!..

Şuramda, yüreğimde benim yaşar,
Türk’e özgün nur yüzlü bir vakar.
Ansıdıkça tarihimizin ben ikide bir,
Göğsümü kabartır eşsiz bir gururdan,
Ama büyük olan sabırlı olur…

Mutlular için yaşam bayram, dünya cennettir,
Kutlu olsun dünyanın bütün güzel günleri.
İnsana yaraşan ağlamak değil, gülmektir,
Ne yazık ki gönlümde yoktur sevincin yeri;
Kutlu olsun dünyanın bütün güzel günleri.

Kırcaali Haber 3

Recep KÜPÇÜ
(1934- 1976)
deyip geçerler bizim çağımızda insanlar.
Gücenirsen eğer, bir de gülerler sana ağız dolusu.
Nedense yadırganır dünyanın iyisi, güzeli, doğrusu!
Kötünün, yalanın, iftiranın yüzü güler bugün,

Bülbülü kaparsan, derler, kafese,
Ötmeyi kesermiş. Bu bir yalandır.
Özgürlük özlemi güç verir sese,
Bu sesle söylenen baki kalandır.
Gökyüzü, bağ, bahçe, her şey uzakta
Olunca yücelik tüter yaşamdan…
Güzellik, lalede, gülde, zambakta –
Bülbülün düşüdür, gamlı akşamdan.
Bülbül yanar, sese dönüşür birgün,
Yüreğe dokunan içli bir sese.
Bahçeler üzgündür, çiçekler üzgün,
Yel arar bülbülü nefes nefese…

14 Haziran 2017

HABERLER

Kırcaali Haber 4

Bereket Konvoyu’nun ikinci durağı
Velingrad ilçesinin Draginovo köyü oldu
Bayrampaşa Belediyesinin bu yıl 13.sünü düzenlediği Bereket Konvoyu,
Bulgaristan programının
ikinci durağı Pazarcık İline bağlı Velingrad İlçesinin Draginovo köyü oldu.
Pomaklardan oluşan halk,
serin havaya rağmen büyük bir coşkuyla meydana
aktı.
Kadınlar bilhassa mahalli kıyafetlerine bürünmüş,
çocuklar bayramlıklarını
kuşanmışlardı. Birlikte el
açmanın hazzını yaşadılar.
Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı, Pazarcik Bölge
Müftüsü Abdullah Salih,
Velingrad Belediye Başkanı, bölgeden Bulgar
milletvekilleri, T.C. Filibe
BaşKonsolosu Hüseyin
Ergani iftara katılan konuklar arasında yer aldı.
Başkonsolos Ergani,

dır. Bugün Bayrampaşa
Belediyemizin bu bereket
konvoyu da ramazanın
bereketini buraya taşıdı.
Bayrampaşa belediyesine bu hayırsever faaliyetlerinden dolayı en içten
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konvoy buradan
Balkanlara, oradaki kardeşlerimizle buluşmaya
gidecek. Ramazan coşkusu tüm Balkanlardaki

Ortalama işçi ücreti
1036 levaya yükseldi
tüm Velingrad halkını selamladı ve Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti.
Hüseyin Ergani söz-

lerine şöyle devam etti:
“Rahmet ayı Ramazanın
tüm Bulgaristan Müslümanlarına, ülkemize ve

tüm dünyaya hayırlar ve
güzellikler getirmesini
diliyorum. Ramazan ayı
bereket ayı, rahmet ayı-

Başbakan Borisov, Hırvatistan
Başbakan Yardımcısı Stier ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’ı resmi
ziyarette bulunan Hırvatistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Avrupa İşleri
Bakanı İvo Davor Stier
ile yaptığı görüşmede,
“Bulgaristan, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa
Birliği (AB) üyelik perspektifi ve bölgede istikrarın garanti edilmesi
konusunda aktif olarak
çalışmaya devam edecek” diye kaydetti.
Başbakan Borisov,
“Batı Balkan ülkelerinin
AB ve Avrupa-Atlantik
entegrasyonundan başka bir alternatifi yoktur”
diye belirtti ve bu konuda ülkemizin daima
tutarlı bir pozisyonu olduğunu vurguladı. Borisov, bölgedeki ülkelerle
hem coğrafi, hem tarihi
bağlantıları olan Bulgaristan ve Hırvatistan’ın
Balkanlar’da yaşanan
sorunları ve süreçleri
daha iyi anladığını ve
kıtanın bu kısmında barışın ve istikrarın sağlanmasında AB’de öncü
rol oynayabileceklerinin
altını çizdi.

kardeşlerimiz ile paylaşılacak. Bir kez daha Bayrampaşa Belediyesine bu
organizasyon için teşekkür ediyorum. Bu konvoya
bugün ev sahipliği yapan
Velingrad Belediye Başkanına da teşekkür ediyorum.”
Organizasyonu yöneten
Mehmet Kalemci onlara
günü hatırlatan birer hediye sundu.

Bulgaristan’da ortalama işçi ücreti artmaya devam
ediyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre ortalama işçi ücretinde yüzde 9 oranında artış gözleniyor.
Veriler, Mart ayının sonunda ülkede ortalama işçi ücretinin 1036 leva olduğunu gösteriyor. Artışın ana motorları arasında tekrar bilgisayar teknolojileri sektörü
bulunuyor.
Otelcilik ve restorancılık sektörlerinde çalışanların
ortalama işçi ücreti 619 leva olarak en düşüktür. Sigorta primi ve vergi kesintileri çıkarınca ortalama net
480 leva kalıyor.
Ortalama işçi maaşı 1036 leva tutarında olduğu takdirde vergi ve diğer kesintiler çıkarınca ortalama net
808 leva kalıyor.
Bilişim teknolojileri sektöründe ortalama işçi maaşı
2418 leva, vergi kesintileri ve sigorta primini çıkarınca
ise 1 885 leva kalıyor.
İşçi maaşlarıyla birlikte istihdam edilen kişi sayısı da
artıyor ve işsizlik oranı yüzde 6,9’a düştü. 2014 yılından
beri ilk defa yılın ilk üç ayında çalışma gücüne sahip 15
yaş üstü kişilerin sayısı yıllık bazda 6,4 arttı. Bu durum
daha fazla yetişkin kişinin işgücü piyasasına katılmış
olmalarından ileri gelmektedir. Aynı zamanda işgücü
piyasasındaki 15-35 yaş arasında gençlerin sayısı
azalmaya devam ediyor.

Solaklar köyü yolu asfaltlandı

G e ç e n
y ı l
Bulgaristan’ın, bu yıl da
Hırvatistan’ın başkanlık
ettiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin bu
yönde bir araç olduğu
belirtildi. Haziran ayının sonunda Dubrovnik
şehrinin ev sahipliğinde
yapılacak zirve toplantısında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne
iştirak eden ülkeler arasında temasların derinleştirilmesi beklentisi
içinde olunduğu ifade
edildi.

Borisov ve Stier, AB
çerçevesinde iki ülke
arasındaki işbirliği ni ele aldılar. Onlar,
AB’nin ortak bir enerji
politikası gerçekleştirmesine ihtiyaç duyulduğu görüşünde birleşerek, Bulgaristan ve
Hırvatistan’ın AB’nin
ortak bir savunma politikasından çıkarı olacağının altını çizdiler.
Başbakan, Bulga ristan ve Hırvatistan
arasındaki siyasi diyalogun son yıllarda son

derece aktif olduğunu
kaydederek, iki ülke
arasında çözüm bekleyen sorunlar olmadığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İkili işbirliğin altyapının
gelişimi alanında geliştirilebileceği belirtildi.
Hırvatistan Başbakan
Yardımcısı Stier, AB
fonlarından yararlanma
konusunda deneyimini
paylaşmasından dolayı
Bulgaristan’a özel olarak teşekkür etti.
Kırcaali Haber

Ardino’nun Levtsi (Solaklar) köyüne uzanan yol
asfaltlandı. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat,
HÖH Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Levtsi köyü
muhtarı Sevgin Süleyman ve Bogatino (Çorbacılar) muhtarı Özcan Mahmut’un eşliğinde 4 km’lik
yolda yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
Yolun asfaltlanmasıyla Dolno ve Gorno Prahovo
(Tosçalı ve Amatlar), Başevo (Hallar), Çernigovo
(Karamusollar), Tırna köyleri ve Kırcaali arasındaki mesafe yaklaşık 10 km kısalmış oldu. Proje,
Ardino Belediye bütçesinden ayrılan kaynaklarla
finanse edildi.
Dolno Prahovo köyünden genç bir sürücü, “Yol
çok güzel. Şimdi Dolno Prahovo köyüne ulaşmak
için Mleçino ve Gorno Prahovo köylerinden geçmek zorunda kalmayacağız. İlçede yol şebeke
yenileme çalışmaları için kaynak ayıran Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın şahsında belediye yönetimini tebrik ederim” diye ifade etti. Sürücü, şimdi
bölgede şoförlerin çoğunun il merkezine ulaşmak
için bu yolu kullanmayı tercih edeceklerini söyledi.
Köy halkı adına Levtsi muhtarı Sevgin Süleyman, küçük yerleşim yerlerinin bayındırılması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı belediye yönetimine en içten teşekkürlerini sundu.
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Başmüftülükten diplomatlara geleneksel iftar yemeği
1. sayfadan devam

İftar yemeğine davet
edilen büyükelçilerden
hemen hemen hepsi
davete icabet etti. Ülke
dışında bulunmaları ve
geçerli mazeretleri nedeniyle bazıları temsilcilerini
gönderdi.
Başmüftülüğün, ramazan ayında ekmeğini
paylaşması için çeşitli
milletlerin, etnik azınlıkların, inançların ve dinlerin
temsilcilerinin iftar sofrasında buluşması girişimi
birleşmeyi temsil eden bir
simgedir. Başmüftülük tarafından diplomatlara iftar
verilmesi gelenek haline
geldi ve her yıl ramazan
ayında Başmüftülük diplomatlara iftar yemeği
veriyor.
Büyükelçi Süleyman
Gökçe’nin iftar davetinde yaptığı konuşması
Başmüftü Hazretleri,
Değerli Konuklar;
Türkiye farklı kültürlerle zenginleşerek geliş-

miş, insanlık tarihine yön
vermiş bir medeniyetin
mirasçısıdır. Milli benliğimiz ile dini ve kültürel
kimliğimizin arkasında
muayyen bir dünya görüşü yatmaktadır. Bu dünya
görüşü kudretini özgüven
ve cesaretten almaktadır.
Fikriyatımız, birlik ve be-

raberliği, zayıfı korumayı,
zulmetmemeyi, ahlâki kemale ulaşmayı, adaletten
ve iyilikten ayrılmamayı,
hakkın teslimini, erdemli
yaşamayı ve çocuklarımıza daha iyi, esen ve
adil bir gelecek bırakmayı
esas alır.
Tüm medeni alemle iliş-

kilerimizde bu fikriyatla
hareket ediyoruz. Türkiye
bugün 3.5 milyonu geçen
sayıda mazlum ve biçare
sığınmacıya ev sahipliği
yapmakta, dünyanın farklı
bölgelerinde 70'in üzerinde ülkede yolumuzu gözleyen muhtaçlara insani
yardım ulaştırmaktadır.

Mineralni Bani’de 17. Uluslararası Çocuk Etnik Festivali
31 Mayıs ve 1 Haziran
2017 tarihlerinde ulusal
bir SPA merkezi olan
Haskovo İline bağlı ilçe
merkezi Mineralni Bani’de
(Meriçler) yarışma niteliğinde düzenlenen 17.
Uluslararası Çocuk Etnik
Azınlıklar Festivali programına 6 ülkeden 2 bin
çocuk katıldı.
Açılış sonrası katılımcılar, Mineralni Bani sokaklarında bando orkestrası
eşliğinde geçit yaptı. Geçit töreninin başında Haskovo (Hasköy) şehrinden
katılan kız bando takımı
yürüdü.
Çocuk Etnik Azınlıklar
Festivali’nin açılışı Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) Başkan Yardımcısı Plamen Nankov ve
Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender
tarafından yapıldı.
Açılışta konuşan Plamen
Nankov, şunları söyledi:
“Bulgaristan’da en büyük toplumsal örgüt olan
KNSB ve Prof. Dr. Jelyazko Hristov Vakfı adına
sizlere Tanrı’nın mübarek
kıldığı, dini ve etnik azınlıklar arasında hoşgörü,
yarınki günde hep birlikte
daha iyi ve mutlu yaşayacağımız umudunu veren
bu yere hoş geldiniz demekten memnuniyet duyuyorum. Hindistan, Moldova, Makedonya, Sırbistan, Bosna ve Hersek’ten
gelen dostlarımızı ve
konuklarımızı da selamlı-

yorum. Sizleri bu sahneyi
tebessümleriyle aydınlatan Bulgaristan çocukları
adına selamlıyorum. 17.
Uluslararası Çocuk Etnik
Azınlıklar Festivali’nin açılışını yapmaktan memnuniyet duyuyorum ve tüm

bir şey değildir. Festivalin 1 Haziran Dünya
Çocuk Günü dolayısıyla
düzenlendiğini unutmayalım. Çocuklarımızın tebessümleri bugünü bizim
için heyecan verici ve
unutulmaz kılıyor. Değerli

katılımcılara başarılar
dilerim. Ödülleri kim kazanırsa kazansın, karşısında tebessüm, dost ve
umut bulan her bir çocuğun kazanacağı kanaatindeyim”.
Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün, selamlama konuşmasında, şu
ifadeleri kullandı: “Ulusal
bir SPA merkezi olan Mineralni Bani’de 17. kez
bu festivali gerçekleştirmekten mutluyum. Etnik
azınlıkların otantik kültürünü, manevi değerlerini,
geleneklerini ve festivalin
de mesaj verdiği birliği ve
hoşgörüyü koruyalım. Her
yıl bu festivali 31 Mayıs- 1
Haziran tarihleri arasında
düzenlememiz rastgele

çocuklar, sizler bizim geleceğimiz, bizim umudumuz ve iyiliğe ve güzelliğe
olan inancımızsınız. Tüm
sevgimizi sizlere veriyoruz ve zor anlarınızda
bile her zaman çocukluk
cazibesini kaybetmemenizi, neşeli ve güler yüzlü
olmanızı temenni ederiz”.
İskender, “Çocukluğunuz, bitip tükenmeyen
oyunlar, çok arkadaş, bol
bol eğlence ve gülüş ile
dolu masalımsı bir macera olsun. Sağlıklı, mutlu
olun ve daima tebessüm
edin. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun!” diye temenni etti.
Konuklar arasında
KNSB’ye bağlı Bulgaristan Öğretmenler Birliği

Başkanı ve Prof. Dr. Jelyazko Hristov Vakfı üyesi
Yanka Takeva da hazır
bulundu.
Açılış töreninde konuşan Takeva, “Artık 17
yıldır Çocuk Etnik Azınlıklar Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Ancak barış,
gençlerin yeteneklerinin
ve becerilerinin geliştirilmesi, iyi geçinme yoluyla
sadece Bulgaristan ve
Avrupa’da değil tüm küresel dünyada iyi bir toplum
olabileceğimizi göstermek istiyoruz” dedi.
Konuşmalardan sonra
resmi konuklar, Prof. Dr.
Jelyazko Hristov’un anıt
taşına çiçek bıraktı.
İki gün süren festival
programına katılan çocukların sahne performansları otorite sahibi
sanatçıların yer aldığı bir
jüri tarafından değerlendirildi. Jüri Başkanı Koreograf Anatoliy Küçükov, üyeleri ise müzik ve
folklor uzmanı İvan Kumiçin, koreograf Miroslav
Slavov ve müzik uzmanı
Mariya Georgieva idi.
Ç o c u k Et n i k A zın lık lar Fe st i val i ’n de
Bulgaristan’ın 17 ilinde
bulunan 44 yerleşim yerinden katılımcılar mücadele etti. Program kapsamında 80 grup ve 25
amatör sanatçı bireysel
olarak gösteriler sundu.
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Bulgaristan Türklerini ve
Müslümanlarını, soydaşlarımızın tümünü de bu
şuurla, muhabbetle ve
tarihi müktesebatımızla
kucaklıyoruz.
Sevgili Misafirler,
Irkçılığın, aşırı milliyetçiliğin, İslam ve yabancı
düşmanlığının Avrupa’yı
esir almaya ç alıştığı
günümüzde hepimize
önemli vazifeler düşmektedir. Demokratik ve insan
haklarına saygılı olduğu
iddiasındaki ülkeler bu tür
müptezel, şer akımlarının
esiri olmamalıdır. Hakikati yok sayanlar ancak
kendilerini aldatırlar. Bulgaristan Müslümanları bu
ülkenin bânîsidir. Bulgaristan Devleti’nin de tüm
kurumlarıyla Müslüman
vatandaşlarının hamisi
olması yönünde teşvik
edici ve cesaretlendirici
çalışmalarımıza devam
ediyoruz.
Bulgaristan’da da demokratik hak ve özgürlüklerinin savunucuları

arasında öncelikle sizleri
görmek istediğimizi belirtmek isterim. Hak ihlallerine sessiz kalındığı
dönemlerde, terakkinin
yerini ricat; tevhid ve vahdetin yerini tefrik, bölünme ve ufalanma almıştır.
Değerli Dostlar,
Kalpleri ve gönülleri bir
olanların bu konularda
istişarelerde bulunmaları
ve birbirlerine rehberlik
etmeleri tabiidir. Bunun
idrakinde olamayanların
ve şerle ittifak yapanların
nazarımızda itibarı kalmaz. Gurebâ-i Müslimine
de faydaları dokunmaz.
Biliyoruz ki, sizler de aynı
fikriyatı paylaşıyorsunuz.
Başmüftü Hazretleri,
Kıymetli Misafirler,
Tüm Bulgaristan Müslümanlarının RamazanŞerifi mübarek olsun;
ibadetleriniz kabul olsun;
Bulgaristan Türkleri ve
Müslümanlarının refahı ve
sıhhati daim olsun; Bulgaristan sizlerle beraber
daim müreffeh olsun.

Filibe İmaret Camii’nde
İftar Programı

Bulgaristan'ın güneydoğusunda yer alan Filibe'deki
Osmanlı eserlerinden İmaret Camii avlusunda verilen
iftara kentte semavi dinleri ve farklı kültürleri temsil
eden gruplar katıldı.
Bulgar istan göçmeni Türk iş adamı Rıfat
Yakupoğlu'nun desteklediği iftarda Müslüman, Musevi,
Ermeni ve Katolik ruhani liderlerin yanı sıra kalabalık
Rus diasporasını temsil eden kişiler hazır bulundu.

Gecenin onur konuğu olan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Bulgaristan'da ibadete açık en değerli
Osmanlı mimari eserlerinden İmaret Camii'nde Filibe
Encümenliğinin şehrin güzel bir geleneğini sürdürdüğünü söyledi.
Filibe'nin 2019 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildiğini
hatırlatan Ergani, "Yüzyıllardır farklı din, dil, kültür ve
etnik grupların bir arada yaşadığı Filibe'nin İmaret Camii adına yakışır bir iftarın ev sahipliğini yaptı. Filibe
çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu insanlar asırlardır yan
yana, iç içe, omuz omuza barış ve kardeşlik içinde
yaşıyor." dedi.
Bulgaristan'ın güneyindeki Koşukavak (Krumovgrad)
şehrinden Türkiye'ye göç eden ve turizm sektöründe
faaliyet gösteren iş adamı Rıfat Yakupoğlu ise asırlar
boyu kervanlara yemek hizmeti verilen bu camide eski
bir geleneğin canlandırıldığını ifade etti.
Yakupoğlu, Filibe Müslümanları ve diğer din mensuplarına iftarın güzel geleneğinin yaşatıldığı bir ortama katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu
vurguladı.
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1 Eylül 2017’den itibaren öğretmen
maaşlarına yüzde 15 oranında zam
Filibe’ye ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada bulunan Eğitim
ve Bilim Bakanı Krasimir
Vılçev, “1 Eylül 2017 tarihi itibariyle öğretmen maaşlarına yüzde 15 oranda
zam yapılacak. Ortalama
öğretmen maaşının tutarı 1075 levaya ulaşacak.
Buna yönelik ilk adım
daha 1 Eylül’de atılacak.
O tarihte öğretmen maaşlarının yaklaşık yüzde 15
civarında yükseltilmesini
planlıyoruz” diye bildirdi. Bakan, öğretmenlerin
küçük yerleşim yerlerine
celbedilmesi için teşvik
amacıyla ek ödeme yapılması düşünüldüğünü
açıkladı.
Bakan’ın ifadeler ine
göre okul ve anaokullar
şebekesinin her bir noktasına iyi ve motive edilmiş
öğretmenler sağlanarak.
Kaliteli eğitime eşit erişim
sağlanması için bunun
yapılması gerekir. Bakan,
şehir merkezinden uzak
olan yerleşim yerlerine

yerel yönetimlerin girişimi
sonucunda okul şebekesinin yapısında değişiklikler
yapıldığını söyledi. Bakan,
öğrenci sayısına bağlı olmaksızın okulların daimi
giderlerinin karşılanması
için sağlanan ve ilçe düzeyinde dağılımı yapılan
kaynakların devlet bütçesinden tahsis edileceğini
ve bununla belediyelerin
okul şebekesinin iyileştirilmesine yönelik yaptığı
teşviklerin sınırlandırılacağını kaydetti. Vılçev,
hemen hemen tüm ilçeler-

de okul şebekesinde optimizasyon yapma sınırına
gelindiğini ifade etti.
Krasimir Vılçev’in ifadelerine göre Eğitim ve Bilim Bakanlığının yeni ekibi
en yakın zamanda göreve
hazır olacak.
Filibe’yi ziyarette bulunan Eğitim ve Bilim Bakanı, Politika Enstitüsü
İnisiyatifinin açılış etkinliğinde hazır bulundu. Politika Enstitüsü İnisiyatifinin
amacı geleceğin siyasi liderlerinin yetiştirilmesidir.
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Başkent Sofya’da Ramazan
öğretmenler celbedilmesi
için teşvik primi ödenmesinin Ocak 2018 tarihinde
mümkün olacağını düşünüyor.
Göreve başlar başlamaz Maliye Bakanı Vladislav Goranov da öğretmen maaşlarına daha
sonbahar aylarında zam

yapılmaya başlayacağını
duyurmuştu. Bakan, tam
olarak yüzde kaç oranda
zam yapılacağını söylemekten kaçınmıştı, fakat
yeni hükümetin dönemin
sonuna kadar öğretmen
maaşlarına zam vaadini
yerine getirmesi için 1,4
milyar leva gerekeceğinin

altını çizdi. Bu rakamlar,
öğretmen maaşlarına
yapılacak yüzde 15’lik
artışın maliyetinin devlet
bütçesine yaklaşık 150
milyon leva civarında olacağını gösteriyor.
Gazetecilerin kapatılan
okullar olup olmayacağı
sorusu üzerine Vılçev,

manları durdurma kararından hastanelerin
etkileneceği gibi hastaların da etkileneceğinin
altını çizdi. Bakanlar

düzeltmesi gerektiğini
vurgulayan Dr. Kokalov, “Birileri vergi toplamaya karar verdiği için
hastanelerin kapatılma-

Kurulu kararnamesinden kimin faydalanacağı sorusuna Dr. Kokalov, daha fazla vergi
toplayabilmesi için ancak Ulusal Gelir Ajansının yararına alınan bir
karar olduğunu söyledi.
Bakanlar Kurulu hemen harekete geçerek,
kararnameyi ele alıp,

sı komik” dedi.
Sofya Aile Hekimleri Başkanı Dr. Georgi
Mindov, konuyla ilgili
görüşünü paylaşarak,
hemen seçimlerin ardından kararnamenin
uygulanmaya başlamasını kimin emrettiğini sordu.
Dr. Mindov, “ Bize

ödemeler yapılmıyor
ve bu da çerçeve anlaşmalarını ihlal eden
bir durumdur. Görevimizi yerine getiremez
dur um dayız.
İdari yükü yetmezmiş gibi
şimdi de bu
taciz başladı.
Çoğu meslektaşlarım artık
aile hekimliği
hizmetine son
vermek istiyor”
diye ifade etti.
NAP veri tabanında yalnış hesaplar
olduğunu kaydeden Dr. Mindov, buna dair örnek
olarak vergi borçlarından dolayı kovuşturmaya tabi tutulacağına
dair uyarı mektubu aldığını ve ardından yapılan yoklamada devlete
ancak 16 stotinka borcu olduğunun ortaya
çıktığını paylaştı.

Ramazan ayında başkent Sofya’da 8 farklı yerde
her akşam iftar yemeği düzenleniyor, 5 yerde ise
teravih namazı kılınıyor. Her akşam yüzlerce kadın,
erkek, çocuk, yoksul, zengin, Müslüman ve gayrı
müslüm, etnik mensubiyeti farklı kişi, diplomat ve
sıradan vatandaşlar Sofya’nın merkezinde bulunan
Banya Başı Camii olarak bilinen Kadı Seyfullah
Efendi Camii’nde, Lülin, Botunets, Orlandovtsi, Filipovtsi, Fakulteta, Hristo Botev semtleri ve Svetovraçene köyünde bulunan mescitlerde düzenlenen

Ulusal Sağlık Sigorta Kasası,
hastanelere finansmanı durdurdu
Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası (NZOK), Bakanlar Kurulunun 20
Temmuz 2016 tarihli
593 sayılı kararnamesine göre vergi ve sigorta primlerini ödemeyen
hastanelere finansman
sağlamayı durdurdu.
Bulgaria ON AIR televizyon kanalına konuşan NZOK Denetim
Kurulu Üyesi Dr. İvan
Kokalov, borçların nasıl
söz konusu olduğu belli
olmadan alınan karardan dolayı son derece
şaşkın olduğunu söyledi.
Dr. Kokalov, “Borcu
olmayan hastane yok.
Düzenli olarak ödenmeyen borçlar olduğu
takdirde ödeme süresi
uzatılabilir” diye belirterek, Denetim Kurulunun hastanelere sağlanan finansmanların
durdurulmasına ilişkin
kararnameden haberdar olmadığını söyledi.
Dr. Kokalov, finans-
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iftar yemeklerinde aynı sofrada buluşuyor. Bu güzel
tablo Sofya’da ancak Ramazan ayında görülebilir.
Sosyal faaliyetlerin yanı sıra Kuran Kursları, sohbetler ve vaazlar gibi teravih namazı, mukabele, Bir
ay boyunca haftalık konferanslar öncesinde ve sırasında eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayında ilk konferans, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı tarafından
verildi. Yaptığı sunumda Dr. Hacı, oruca, başkentte
ve ülkemizde Müslümanların durumu ile ilgili güncel
konulara değindi.
Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için
imamlar, Müslüman encümenlikleri ve çok sayıda
gönüllü tarafından büyük emek harcanıyor ve Sofya
Bölge Müftülüğü bunun için onlara en kalbi ve içten
teşekkürlerini sunuyor.
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Bulgaristan’da özel sektör, 2017'yi “tembellik yılı” ilan etti
Bulgaristan’da her yıl hükümet kararıyla belirlenen
resmi bayramlar dolayısıyla tatil edilen günlerin
giderek artması, ülkedeki
iş çevreleri için büyük sıkıntı yaratmaya başladı.
Ülkede 11 resmi bayram
mevcut. Hükümet komünizm döneminin sona erdiği 1989'dan bu yana süregelen uygulamalar neticesinde resmi bayramları
hafta sonuyla birleştirince
tatil süresi uzuyor. Dolayısıyla 4 günlük bir resmi
bayram, bir haftalık tatile
dönüşebiliyor.
Bulgaristan, 2007'de
üye olduğu Avrupa Birliğinin (AB) en yoksul ülkesi. Yoksulluktan şikayet
etmesine karşın AB’nin
diğer üyelerinin yaşam
standartlarını yakalamak
için çabalamaya pek hevesli görünmeyen ülkede
uzun tatiller, en çok devlet
memurlarını mutlu ediyor.
Öte yandan zamana
daha çok değer veren

nı sürdüren AİKB, diğer
sendikalarla görüşerek
bu sayının yılda 251 gün
olmasını talep etti.
AİKB’in araştırmasına
göre, özel sektör çalışanların yüzde 53’ü 1 Mayıs
Emekçiler Günü’nü iş başında geçirdi.
İşverenlerin yüzde 62’si
de bayramlarda ek mesai
ücreti ödemek konusunda zorlandıklarını itiraf
ediyor.

özel sektör, aynı görüşü
paylaşmıyor. Özel girişimciler, hem hükümetin hem
de toplumun uzun tatiller
konusundaki “aşırı hoşgörüsüne” tepki gösteriyor.
“2017, tembellik yılı”
Bulgaristan Sanayi Sermaye Birliği (AİKB) Genel

Başkanı Vasil Velev, ülkenin 2017'de “tembellikte
rekor kırdığını” söyledi.
Velev, sendika liderleri
ile yaptığı görüşmede,
“Tembellik rekorunun kırıldığı 2017'de 117 gün
tatil, sadece 248 mesai
günü var. Hükümetin hal-

kımıza hibe ettiği 'uzatılmış' tatillerin ekonomiye
faturası 500 milyon avro
civarında. Ekonomimizin
daha hızlı büyümesini istiyorsak bu sonsuz bayramlara sınır getirmeliyiz.”
Asgari iş günü sayısının
belirlenmesinde ısrarı-

Avrupa Komisyonu tahminlerine göre
Bulgaristan ekonomisi yüzde 2,9 artacak
Av r upa B i r l i ğ i (A B)
Komisyonunun ilkba har tahminlerine göre
Bulgaristan’ın AB’deki
ortalama ekonomik büyüme oranına kıyasla (2017
ve 2018 yıllarında yüzde
1,9) daha yüksek oranda
güçlü ekonomik büyümesi
ile dengeli bütçeye sahip
olacaktır.
Reel gayri safi yurtiçi hasılanın 2017 yılında yüzde
2,9 oranında artması ve
büyüme oranının 2018
yılında yüzde 2,8’e kadar
hafifçe düşmesi bekleniyor. Böylece aslında Avrupa Komisyonunun Bulgaristan ekonomisine ilişkin
kış tahminlerine kıyasla
ilkbahar tahminlerinde
değişiklik yoktur.
Hatırlatmak gerekirse,
geçen yıl Bulgaristan’ın
gayri safi yurtiçi hasılası
yüzde 3,4 oranında arttı.
İç tüketim büyümenin
ana motoru olmaya de-

vam edecek. Bu da 20142020 program döneminde
AB fonlarından yararlanma oranının artırılması
neticesinde ağırlıklı olarak

mal talebinin düşmesi ve
dış etken olarak petrol
fiyatlarının yükselmesini
gösteriyor.
Bulgaristan’ın AB içinde-

özel tüketim ve yatırımlara
bağlıdır.
Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ekonomisinin
büyümesinde riskler olarak AB fonlarından yararlanma oranının düşük olması. Özellikle Avrupa’da
ana ticaret ortakların ithal

ki ortakların mal talebinin
stabil seyretmesinin yanı
sıra elverişli jeopolitik faktörlerden dolayı güçlü turizm sektörü, 2016 yılında
Bulgaristan ihracatının iyi
düzeyde olmasına katkı
yaptı.
Güçlü iç tüketim, enerji

fiyatlarının geri alınması ve idarelerce sunulan
kamu hizmetlerinin daha
yüksek fiyatları sayesinde 2017 yılında enflasyonun yüzde 1,3 oranına
yükselmesi bekleniyor.
İşsizliğe ilişkin tahminlere göre önümüzdeki yıllarda işsizlik oranı düşecektir. Giderek istihdamın
artması ve işgücünün
daralmasıyla muhtemelen işsizlik oranının 2017
yılında yüzde 7’ye kadar
düşmesi bekleniyor.
2016 yılında başlıca
vergi gelirlerinin daha
yüksek olması ve devlet
yatırımlarının azaltılmasından dolayı bütçe dengesi sağlandı, fakat tahminlere göre 2017 yılında
gayri safi yurtiçi hasılanın
yüzde 0,4 oranında düşmesi bekleniyor.
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babası olduğunu kabul
ederek, biyolojik annesi
onu terk edince babalık
haklarına sahip oluyor.
B u l g a r i s t a n’d a m e d yalar birçok kez böyle
Yunanistan’a bebek satan
şebekeleri ortaya çıkardı.
Bu olaylara ilişkin açılan
davalar neticesinde mahkum edilenler de oldu.
Protesto ile ilgili Çocuk
Gelişimi Derneğinden yapılan açıklamada çocukla-

rın kökenlerine itiraz etme
hakkının sınırlandırılmasının bir suç şebekesinde
yer alan kişilerin kanunlar tarafından korunduğu
anlamına geldiği belirtildi. Bu korumanın bebek
satma olaylarının nedeni
olmadığı, ancak şebeke
üyelerine anlaşmanın bozulmayacağı, gerçeğin ortaya çıkmayacağına dair
huzur ve rahatlık verdiği
ve kovuşturmaya tabi tutulma endişesini ortadan
kaldırdığının altı çizildi.
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Çocuk satışına imkan veren kanun protesto edildi
Beş kişi Adalet Bakanlığı
önüne taç şekli oluşturan
çürük elma koyarak, sembolik bir protesto gösterisi
yaptı. Sembolik protestonun organizatörü Çocuk
Gelişimi Derneğinden
Lübomir Dyankov, Aile
Yasasında değişiklikler
yapılmasını bir kez daha
ısrar etti.
Organizatörler, nikahlı eş tarafından çocuğu
olarak kabul edilmesine

rağmen her bir kişiye çocukların kökenlerinin ispat edilmesini talep etme
imkanı verilmesini istiyor.
Çünkü şimdi kanun, ancak çocukları kabul eden
eşlere ve sosyal kurumlara çocukların kökenlerine
itiraz etme hakkı tanıdığı
için çocukların satılması mümkündür. Bu şöyle
oluyor: Hamile bir kadın
bebeğini doğurunca bebeği satın alan kişi onun

Bulgaristan, nisan ayının
ikinci yarısında hafta sonları hariç 7 gün tatil yaptı.
Ardından 1 Mayıs Dünya
Emekçiler Günü dolayısıyla 3 günlük tatile çıkan
Bulgarlar, 6 Mayıs Ordu
ve Cesaret Bayramı'nın
cumartesi gününe denk
gelmesinden dolayı hükümetten bir gün bayram telafisi alarak 6-8 Mayıs'ta
da üç gün daha tatilin tadını çıkardı.

İşadamı Sali Yaşar,
Cebel’e yakın kaplıca
tesisleri yapacak
Kırcaalili işadamı Sali Yaşar, Cebel (Şeyhcuma)
yakınındaki termal sulara yakın bir arazide dinlenme tesisleri inşa edecek. İşadamı, açık yüzme
havuzlarına su taşınmasını sağlayacak boruların Hollanda’dan tedarik edilmesini bekliyor. Şu
anda termal kaynağa yakın mesafede bir havuz
bulunuyor. Sali Yaşar, biri erkekler için, diğeri ise
bayanlar için olmak üzere buraya daha iki havuz
inşa etmeyi öngörüyor. Jakuzi ve duş kabinleri de
olacak. Sali Yaşar, havuzlardan birini iki ay sonra
hizmete açmayı planlıyor. İşadamı inşaat iznine
sahiptir.
Haftada bir gün yoksul ve yaşlı kişilerin tesisleri
ücretsiz olarak kullanacakları yönünde kesin konuştu. Bu tür kişilere yemek ve ulaşım aracı sağlamayada hazır olduğunu belirtti.
Turizm atraksiyonu olarak ormanın ötesinde
uzakların seyredileceği yüksek bir kule kurulacak.
Sali Yaşar, “Burada hava çok temiz ve bu da bu

yeri daha da çekici kılıyor” dedi.
Kırcaalili işadamı, Cebel yakınındaki termal suların değerlendirilmesi üzere yatırım yapma niyeti
olduğunu beyan eden ilk işadamı oldu. Başka girişimcilerin de kaplıcalara karşı ilgi gösterdiğini,
ancak kaplıcadan Cebel merkezine su getirecek
su boru hattının inşa edilmesini bekledikleri anlaşıldı. Kimin yatırım niyetinin onaylanacağına Cebel Belediye Meclisi karar verecek.
Cebel Belediyesi Bölgesel ve Kentsel Planlama
Daire Başkanı Müh. Veska Dimitrova, kaplıcalara
ilgi gösteren otelcilerin yapacakları yatırımlardan
maksimum gelir elde etmek istediklerini belirtti.
Belediyeciler, Cebel’de SPA merkezleri kurulup,
Makas-Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’na yakın
olmasından dolayı kasabanın bir tatil beldesine
dönüşeceği ümidini besliyor.
Belediye, termal kaynak debisine göre yatırım
niyetlerini gözden geçirecek. Termal su yatağında jeolojik ve sondaj çalışmaları sonucunda 1977
yılında sıcak su akmaya başladı. Gerekli olduğu
halde ikinci bir sondaj çalışmaları yapılacak.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Bulgaristan’da İslami Eğitime Destek Kampanyası başladı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü geleneksel olarak ramazan ayında
ülkede İslami eğitime destek amacıyla yardım kampanyasını düzenliyor. Bu yıl
“Bulgaristan’da İslami Eğitim
Desteğine Muhtaç-Yardım
Elini Uzat” başlığı altında gerçekleştirilen yardım kampanyası 25 Haziran 2017 tarihine
kadar sürecek.
Kampanya ile ilgili Başmüftülük tarafından yapılan yazılı
açıklamada elde edilen gelirlerin ülkemizde düzenlenen
Kuran Kurslarının kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi, devlet ve belediye
okullarında İslam din dersinin
okutulmasına destek verilmesi, Başmüftülüğe bağlı eğitim merkezlerinin maddi ve
teknik donanımının zenginleştirilmesine yardımcı olunması, genç neslin eğitim ve
öğretiminde yardımcı kitaplar
bastırılması, hoca, öğretmen,
öğrenci ve çocuklara yönelik

seminerler düzenlenmesi,
öğrencilerin ve üniversitelilerin bursla desteklenmesi için
harcandığı belirtildi.
Kampanyayı desteklemek

isteyenler, ikamet ettikleri
yerleşim yerinde bulunan
camiler, bölge müftülükleri
aracılığıyla veya Başmüftülük
ile irtibata geçerek bağışları-

Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma
olduğunu açıkladı.
Bakanlık Genel Sekreteri
Mladen Marinov, yılbaşından

bu yana sadece 362 kişinin
yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandığını söyledi.
Bulgaristan Ulusal
Radyosu’na (BNR) konuşan
Marinov, “Sınırdaki durum

oldukça sakin görünüyor. Kaçak yoldan girişlerde geçen
yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 70 oranında azalmadan söz edebiliriz.” dedi.

Bakanlığın sitesinde de
2017 yılının ocak-nisan döneminde ülkenin tüm sınırlarında, 362'si giriş, 154'ü çıkış
yaparken ve 581'i de ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda olmak üzere toplam-

da bin 97 kişinin yakalandığı
belirtildi. Bakanlık verilerine
göre, 2016'da 4 bin 381 kişi
sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
Avrupa’ya doğru kaçak
geçişler daha
yoğun
Ülkemizde bulunan üçüncü
ülke vatandaşl a r ının d a h a
çok Avrupa’ya
gidiş yolu aradıklarına işaret
eden Marinov,
Türkiye sınırında inşaatı
tamamlanmak
üzere olan 166
kilometrelik tel
örgü engeli ve
diğer güvenlik
önlemlerinin
olumlu sonuç
verdiğini söyledi.
Marinov, ülke genelinde
halihazırda 3 bin 128 kayıtlı
yabancı bulunduğunu, bunların 2 bin 104'ünün sığınmacı
kamplarında, diğerlerinin ise
kiraladıkları evlerde yaşadık-

nı yapabilirler.
Kampanya tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve bağış yapanların isimleri bilinsin bilinmesin

veya Müslüman Encümenlikleri tarafından yapılsın yapılmasın tüm bağışlar Müslümanlar Dergisi’nde yayımlanacaktır.
Yapılan açıklamada şöyle
denildi: “Kampanya sırasında elde edilen gelirler tamamen Bulgaristan’da İslami
eğitim için harcanacak. Bu
yılki kampanyanın tüm Müslümanlar tarafından desteklenmesini içtenlikle umuyoruz
ve Allah’ın (c.c.) cümlemizi
hayırla mükafatlandırmasını
niyaz ederiz. Allahu Teala
Bakara Suresi’nin 271.ayetinde mealen şöyle buyuruyor:
“Eğer sadakaları açıkça verirseniz, işte o (davranışınız)
ne güzel! Ve eğer o (sadakaları) gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha
da hayırlıdır. Böylece Allah,
günahlarınızdan (bir kısmını)
örter (bağışlar). Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır”.
Kırcaali Haber

larını kaydetti.
Yı l b a ş ı n d a n b u y a n a
Bulgaristan’da kaçak olarak
ikamet eden çoğu Afgan
ve Iraklı bin 7 yabancı sınır
dışı edildi. Kayıtlara göre
Bulgaristan’da bulunmaları
gereken 3 bini aşkın yabancının ise kaçak yollardan yurt
dışına çıktıkları sanılıyor.
Milli güvenlik açısından “sakıncalı” bulunan yabancılar
için kurulan İçişleri Bakanlığının denetimindeki “kapalı tip”
mülteci kamplarında 151 Afgan, 125 Pakistanlı, 66 Iraklı
ve 59 Suriyeli kalıyor.
AB’den destek
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, BNR’ye yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği’nde (AB) poli-

tika üreten istikrar unsuruna
dönüştüğünü belirterek, sınırların korunması için AB’den
425 milyon avroluk ek destek talep ettiklerini bildirdi.
Bulgaristan, daha önce aynı
amaçla AB’den 160 milyon
avro destek almıştı.
Öte yandan hükümet ortağı
ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik
Vatanseverler (OP) koalisyonu temsilcisi Ataka (ATAK)
partisi lideri Volen Siderov,
Türkiye sınırını ziyaret ederek tel örgünün durumunu
ve alınan diğer güvenlik önlemlerin kontrol etti. Siderov,
önlemler sayesinde yasa
dışı göçün adeta durduğunu
ifade ederek, bundan büyük
memnuniyet duyduğunu dile
getirdi. AA
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