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Devamı sayfa 5’te

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Anadolu’nun sırları keşfedildi  
Bulgar yönetmen Stiliyan İvanov’un 

“Tanrıça Ana’nın beşiği Anadolu” adlı 
belgeseli gösterime giriyor. Tükiye Kül-
tür Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen 
eser, medeniyetler diyarı Anadolu top-
raklarında 17 bin gerilere dönüyor. 

 Kırcaali Müftülük binasında, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ile Kru-
movgrad (Koşukavak) Bölge Müftüsü 
Nasuf Nasuf ortaklaşa basın toplantısı 
düzenlediler.

Haber Sayfa 4’te

Bölgedeki Müslümanlar oluşan 
durumdan rahatsız

Haber Sayfa 2’de

Demir Baba Tekke’de komünizmin 
‘Asimilasyon kurbanları’ anıldı

Haber Sayfa 5’te

Hasan Azis: “Halkımıza hizmet en önemli görevimizdir” 
Kırcaali Belediyesi-

ne bağlı 117 köy vardır 
ve belediyenin kendisi 
de il merkezidir. Ülke 
genelinde mevcut 28 il 
merkezinden de Halk 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) tarafından yöne-
tilen tek ildir. Bu durum 
bir yandan gurur kayna-
ğı olurken, diğer yandan 
da başka siyasi partilerin 
iştahını  kabartmaktadır. 
İşte böyle bir dinamik ve 
acımasız ortamda görev 
yapmak zordur. Burada, 
belediye başkanlığı gö-
revini iki dönemdir başa-
rıyla üslenen de Hasan 
Azis’tir. O kadar ki, bir 
dönem belediye mecli-
sinde temsil edilen farklı 
parti ve siyasi birleşme-
ler verilecek hizmetin 
sadece kent merkezin-
de yapılmasını isteyecek 
kadar da ileri gitmişlerdi. 

Halktan gelen ve aklıse-
lim sahibi başta Beledi-
ye Başkanı Azis ve HÖH 
belediye mebusları bu 
öneriye şiddetle karşı 
çıkmış ve bu öneriyi tari-

he gömmüşlerdi. Bunlar 
yetmezmiş gibi, şimdi de 
hükümetin kendisi, bölge 
yönetimi ve bu kişiler ta-
rafından kontrol edilen ve 
bizzat yönetilen kurum 
ve kuruluşlar, belediyece 
kente ve köylere yapılan 
ve yapılmak istenilen 
sosyal hizmetleri adeta 
durdurmuş vaziyetteler. 

İşte böyle bir ortamda 
belediye başkanı ve 
kurmayları halka hizmet 
vermeye çalışmaktalar. 

Bu konuyla ilgili Başkan 
Azis gazetemize şu açık-
lamayı yaptı: “Engeller 
ne olursa olsun, ne tür 
zorunluluklar yaratılmak 
istenirse istensin, biz gü-
cümüzü halktan alıyor ve 
tek gayemiz halka hiz-
met etmektir. Dolayısıyla 
halkımıza dönük hizmet 
en önemli görevimizdir. 
Var gücümüzle oluşan 
durumlara çare buluyor, 
uzman kişilerden destek 
ve bilgi alıyoruz. Başlar-
da bir sorunla karşılaş-
tığımızda çare aramaya 
kalkışıyorduk, oysa artık 
durum çok farklı. Şimdi 
sorunu duyduğumuzda 
hemen sorunun çözü-
mü de şekilleniyor. İyi 
ekibiniz varsa ki, bizim 
ekip öyle bir ekip, oluşan 
sorunların çözümüne 
hemen hep beraber gi-

rişiyoruz. %100 başarılı 
mıyız, değiliz! Ama %80 
başarılıyız diye gönül 
rahatlıyla söyleyebilirim. 
Rehavete kapılmadan 
hizmete devam ediyo-
ruz.” 

Kent ve mevcut 117 
yerleşim merkezi ça-

lışma prensibi olarak 
10 bölgeye ayrılmıştır. 
HÖH İlçe Teşkilatına üye 
bir kişi, belediye meclisi 
mebusundan bir bölge 
sorumlusu görevlendi-
rilmiş. Köy muhtarlarını 
da dahil ederek birer ça-
lışma komisyonu oluştu-

rulmuş. Bu komisyon bir 
araya gelir, halk tarafın-
dan dile getirilen soru-
nu veya sorunları tespit 
eder, tartışır ve öncelik 
hizmet listesi oluşturu-
lur. Bu şekilde sorunlar 

İsmail KÖSEÖMER

Hasan Azis

Bulgaristan’da üyelerin çoğunluğunu 
Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (DPS-HÖH), 1989 yılında yıkılan 
komünist rejiminin Türk ve Müslümanlara 
karşı uyguladığı asimilasyon kampanyası-
nın kurbanlarını törenle andı.
İsperih (Kemallar) kenti yakınlarında bulu-

nan ve hem Müslüman hem de Hıristiyan-
ların kutsal bildiği Demir Baba Tekke’de 
HÖH tarafından düzenlenen geleneksel 
törende konuşan parti lideri Ahmet Do-
ğan, “Biz susarken de konuşuruz, konuş-
tuğumuzda skandal çıkar, ancak sorunlara 
çözüm bulunur” dedi. 

4. Geleneksel Kırcaalililer Şenliği 
yüzlerce kişiyi bir araya getirdi

30 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul 
Kırcaalililer Dayanışma ve Kültür 
Derneği’nin düzenlediği 4.Kırcaalililer Haber Sayfa 5’te

Şenliği bu yılda çok sayıda Kırca-
alilileri bir araya getirdi. İstanbul - 
Çatalca-Balaban köyünde gerçek-
leşen ve geleneksel hale gelen 
şenliğin bu yılki konukları Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği Folklor 
ve Müzik Ekibi oldu. İstanbul’un 
çeşitli semtlerinden gelen Kırca-
alililerin yanı sıra Bulgaristan’dan 
da çok sayıda soydaş şenliğe ka-
tıldı.  
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Anadolu’nun sırları keşfedildi 
Bulgar yönetmen Stili-

yan İvanov’un “Tanrıça 
Ana’nın beşiği Anadolu” 
adlı belgeseli gösterime 
giriyor. Tükiye Kültür 
Bakanlığı’nın katkıla-
rıyla gerçekleşen eser, 
medeniyet ler  diyar ı 
Anadolu topraklarında 
17 bin yıl gerilere dönü-
yor. Anadolu’da insanlık 
izleri üzerinde yürüyüşe 
çıkan İvanov, Truva’yı, 
Omir ve Herodot’u, Bü-
yük İskender ve İştar’ı, 
Tanrı Ana’yı ve insanlık 
tarihini anlatıyor. 

2009 yılında Stiliyan 
İvanov, Türkiye ve Su-
riye kapsamındaki “Uy-
garlıklar Beşiği Anadolu” 
Belgesel çekimlerine, iki 
ülkenin kültür müesse-
selerinin daveti üzerine 
start eder. 

“İnsan medeniyetleri yo-
lunda” belgesel dizisi çe-
kimleri Mesopotanya’dan 
başladı. Dodofilm ekibi, 
gerekli araştırmaları 
gerçekleştirmek, ayrıca 
Bulgaristan’daki ve dün-
yadaki seyirci kitlesine, 
Van göl suları yakınların-
da İ. Ö. I. binin başların-
da, hakkında kısıtlı bilgi-
ler mevcut, Türkiye’nin 
Doğusundaki dağ kaya-
ları arasında 2000 met-
relik yükseklikte barınan 
ve altın çağ dönemini ya-

şayan, Urartu Krallığı’nı 
tanıtmak amacıyla 2400 
km Doğu’ya hareket 
etti. Urartu Krallığı’ndan 
günümüze dek taşınan 
sanat eser ler i epey 
azdır, bunlardan ikisi 
Londra’daki British Mu-
seum ve daha birkaçı 
da Ankara ve İstanbul 
müzelerinde korunmak-
tadır. Ancak sözkonusu 
kadim Krallığı hakkında 
o ilgi çekici tarihi, ekip 
çekimleri ayrıntılı bir şe-
kilde canlandırıyor. 

Belgesel dizisinde film 
yapımcısı Stiliyan İva-
nov, mağara resimlerini, 
tapınaklarını ve hatta bu 
döneme ait oyuncakları 
da görüntülüyor. Burada 
belki de en göz alıcı eser 
ise aslanlarla çevrili do-
ğum yapan Tanrıça Ana 

heykelidir. 
Ekibin yolu, eski Hitit-

ler Krallığını barındıran 
Anadolu’nun ortasından 
geçmektedir. Altın çağ 
dönemini yaşayan söz-
konusu Krallık, kadim 
Mısır’ın güçlü ordusuna 
karşı koyup, Asur devle-
ti ve Babilonya ile savaş 
yürütmektedir. Ve bizle-
re, sfinks ve aslanlarla 
süslenmiş muhteşem 
kapıları, ayrıca açık 
sema altında bulunan ve 
kadim Anatolian Tanrı-
larını ve kahramanlarını 
simgeleyen şekillendiril-
miş taş oluşumlarını, mi-
ras bırakmıştır. 

Frigya Uygarlığı hak-
kındaki Kameraman 
Miroslav Evdosiev’in 
görüntüleri, bizleri baş-
ka bir dünyaca ünlü me-

kana, yani Frigyalıların 
başkenti Gordion’a taşı-
maktadır. Öte yandan da 
burası, dünya hükümda-
rının gelişi için Peygam-
berlerin tahminlerini ger-
çeğe dönüştüren Alek-
sandır Makedonski’nin 
“Gordius düğmüğünü” 
yardığı yerdir. 

Yöre, Kral Midas’ın 
Türbesi’nin bulunduğu 
yerle de meşhurdur. 
Türbenin içi, belgesel 
film çekimleri için özel 
olarak açıldı. 

Asırlar ve medeniyet-
ler dönemi üzerinde yo-
lumuza devam ederek, 
Nemrut Dağı’nın ismini 
anmadan geçemeyece-
ğiz. Bu dağın 2150 met-
relik yüksekliğinde, çağ-
ların en ünlü türbelerin-
den biri olan I. Antiyoh’un 

mezarı bulunmaktadır 
ve günümüzde etrafına 
yayılmış ve taştan yapıl-
mış büyük kafataslarıyla 
ilgimizi çekmektedir. 

Ve Bulgar Belgesel 
Film ekibi, günümüz 
Türkiye topraklarında 
daha bir sansasyona 
rastladı. Bu da eski çağ-
lardan günümüze dek en 
ünlü insanı ve Tanrı’yı, 
İsa’yı kastediyor. Bel-
ki Meryem Ana’nın evi 
hakkında herkes bilgi-
ye sahiptir, Sent Nikola 
ve Apostol Pavle’nin de 
bu topraklarda doğmuş 
olduklarını bilir, ancak 
İsa’nın tam hangi dilde 
dua ettiğinin günümüz-
de de belgeselde du-

yulacağını bilen sanırız 
ki yoktur. Tanrı oğlunun 
sözde ölü dili sayılı haf-
talar sonra, duyulacaktır. 
Çünkü Bulgaristan’dan 
2000’i aşkın kilometre-

Sevda DÜKKANCI den uzaklıkta bulunan 
Mardin şehri yakınların-
daki bir manastırda ayin-
ler Aramice okunur. 

Kapadokya kumsa-
lındaki peribacaları ve 
kayaları, ülkelerin tarih-
lerine ve insanların tut-
kularına günümüzde gu-
rurla göğüs germektedir. 
Yapımcı Stiliyan İvanov, 
“İnsan medeniyetleri yo-
lunda” belgesel hikaye-
sinde, bu asırlar boyun-
ca yolu ölçme deneme-
sinde bulunmaktadır. 

Dünyanın diğer bölge-
lerinden en fazla Ana-
dolu toprakları, dünden 
günümüze dek insanın 
kat etmiş olduğu büyük 
sırları gizlemektedir. Bu 

sırları, TVART TV Ka-
nalı, Bulagaristan’a ve 
dünyaya anlatacaktır. 
Stiliyan İvanov’un müthiş 
belegeseliyle uygarlıklar 
yolculuğu sayesinde! 
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          Mayıs     Gelince
Aylardan Mayıs gelince
Mavi erguvanlar açar bizim diyarda
Yüzleri bir güneş gibi aydınlık
Çocuklar oynaşır köy meydanında orada.
 
Eskilerin takviminde
Yaz bir denen o Hıdrellez gününde
Bir salıncak kurulur bir dut ağacına
Kızlar türkü söyler sevgi özlem üstüne.
 
Aylardan Mayıs gelince
Çocuklar koşar bizim "Koca dere" boyuna.
Ak martı kuşları gibi, bilirsiniz
Çocuklar oynamayı çok sever suda.
 
Aylardan Mayıs gelince
Herkes diyarını bir başka sever, bir başka özler,
Benim de gönlümde ebediyen taht kurmuş
Mayıs çiçekleri gibi açmış şir in köyüm 
Karagözler.
 

                 Sıla    Özlemi
Kıraç topraklar gibi susuzluktan,
Yandı yanacak şu ciğerlerim;
Suyu bizim dağların suyundan olsun,
Bana bir tas buzlu ayran verin.
 
Doktor sigarayı yasak etti,
Çalışması aksıyormuş akciğerin.
Tütünü bizim "Cebel basma" olsun,
Bana bir sigara verin.
 
Pek beceremem söylemesini,
Ama ben türküleri çok severim.
İçinde çam sakızlı dallar olsun,
Bana içli bir türkü söyleyin.                                       

 Mümün  BEKİR

     Erkekler     Ağlamazmış
Erkekler ağlamaz demişler,
Sen, bir karış çocukken de serttin hep.
Kan kustuğun zamanlar bile olmuştu,
Kızılcık suyu içtim diyordun, her sorana.
İlaç, merhem de aramıyordun hani,
Tuz basıyordun taze yarana.
Fakat ağlamadın hiç.
Sormazlar mı adama kardeş,
Şu dikenli  vadilerinde ömrün
Kaç kez uğradı kapına
Sevinç?
 Erkekler ağlamaz, demişler.
Sen, bir karış çocukken de erkektin hep.
Peşini bırakmamıştı
İftiralar,felaketler, ölümler...
Bıçak darbesi de yemiştin,
Başın da yarılmıştı,
Öldün mü?
Serde erkekliği savundun hep
Ağlamadın be Adalı,
Ağlamadın da
Güldün mü?

Süleyman ADALI

              ADEMOĞLU

Bak şu koskoca dünyanın haline 
Hiç kimseler çare bulamaz ölüme
Dünyevî sevdaların peşi sıra 
Ademoğlu çıkmış çığırından zira.

Çocuğun burnu bir karış havada
Ana baba memnun kırık durumda
Öğrenci öğretmeni okutmada
Sinir hakim en ufacık sorunda.

Yaşlılara mezar gösterilmede
Olmazsa sokaklar vardır bu güne
Dine sahip çıkmak eski devirde
Peygambere küfretmek de gündemde.

Yumuşak huylular ezdirilmede
Kaba adamlar daima hep önde
Güçlüye sağlam destek verilmede
Zayıfın çukura itilmesinde.

Kadının namuslusu gizlenmede
Etekleri zil çalan zirvelerde
Sabreden dervişler hor görülmede 
Aşırı gidenler büyük sahnede. 

Günahkârın ayıbı örtülmede
Bakire yüz karası edilmede
Hocalar günaha sürüklemede
Kıyamete kadar böyle sürmede.

Resmiye MÜMÜN

         BAHAR
Hazin bir şarkı kuşaların dilinde
Çıplak dallarda ısırıcı bir rüzgar
Sen gittin, ardından yağdı,
Ama nasıl yağdı
           bir bilsen akar...
Tatlı bir cıvıldayış o kuşların dilinde
Yeşeren dallarda ılık bir rüzgar
Sen geldin,ardından geldi
Ama bilsen,
       nasıl bir bahar.

Habibe HASAN

Torunumun bu yılki mi-
safirliği, doğum gününe 
rastladı. Ne de olsa bir 
hediye alma sırası. Yal-
nız başıma gidip alsam, 
ona sürpriz yapsam iyi 
olur. İlle ne alırsın!? Kos-
koca delikanlının zevkini 
nasıl kestirirsin!

Oturma odasında ko-
nuşup dururken:

“Bayram, kalk“, dedim.
O, biraz afalandı ve:
“Ne var dede, ne 

oldu?“,diye sordu.
“Sorma kalk, çıkıp bi-

raz gezinelim”, diye ce-
vap verdim.

İkimiz de kalktık, de-
rip toplandık ve sokağa 
fırladık. Keratanın boyu 
uzamış. Baktım da, ben 
omuzlarında kalıyorum. 
Yakışıklı bir delikanlı ol-
muş. Bıyıkları terlemeğe 
başlamış.

Bilinçli olarak şehrin 
mağazaları bol olan ti-
cari caddesini tutmamızı 
önerdim ve:

“ Bayram, oğlum, yarın 

senin doğum günün. Şu 
dükkânlara bir  gir çık, 
kendine birşeyler beğen. 
Biraz da okkalıca olsun. 
Bak, ben yaşlandım. Ne 
olur ne olmaz... Dedeni 
anarsın.” dedim.

O, biraz gülümsedi ve:
“Hediyene teşekkür 

ederim dede. Birşeyler 
beğenirim. Yalnız sen 
şöyle yüz yaşı arkada bı-
rak, ondan sonra düşün 
ötesini”, dedi ve boynu-
ma sarıldı. İkimizin de 
gözleri buharlandı. Birer 
derin soluk aldık ve ken-
dimize geldikten sonra 
o, önümüzdeki mağa-
zaya girdi, şöyle bir göz 
gezdirdi ve çıktı. Arka-
dan daha birki dükkâna 
girip çıktık. Sonra daha 
ötedeki şehrin en büyük 
mağzasına yöneldik. 
Ben artık hayli yorulmuş-
tum. Girince şöyle en 
yakın sandalyeye kendi-
mi salıverdim. İçi elbise 
dolu. O ışık aleminde, 
askılardaki, raflardaki 
giysiler öyle bir şakrak 
görünüyorlar ki, imren-
memek elde değil.

Bayram gitti, kalabalık 
arasında kayboldu. Ben 
gözlerimi giysilerden ayı-

ramadım. Baktım baktım 
da, mırıldanarak  “Ah, 
bizim gençliğimizde de 
olsaydı böyle bolluk da 
giymekten merakımızı 
alabilseydik “,dedim ve 
anılara daldım.

Bayram geliyordu. Şe-
ker bayramı mı, kurban 
bayramı mı, şimdi pek 
kestiremeyeceğim. On 
oniki yaşlarındaydım. 
Köyde bayram havası 
dalgalanıyordu. Herkes 
sevinçli, neşe içindey-
di. Biz çocuklar gene 
en şakrak. Bayır bucak 

geziyor, kulaç (lokma) 
toplamaya iyi çatal ya-
pabilmek için kızılcık 
ağaçlarını dolaşıyorduk. 
Bayram arifesi giyinip 
kuşanıp, köyden köye, 
evden eve dolaşıyor, 
verilen kulaçları yaptığı-
mız şişlere diziyorduk. O 
geceyi zor geçirdim. Sa-
bahleyin kalktım. Annem 
bayramlık elbiselerini ha-
zırlayıvermiş. Sırtıma el 
dokuması yünlü bir ku-
maştan kendisi bir entari 
dikivermiş. Giydim. Biraz 
hoşuma gitti. Üstüne de 

bir kazak geçirdim. Son-
ra poturumu giyecek ol-
dum. Bir baktım ağbeyi-
min poturu. Yalnız yama-
ları yenilenmiş. Başıma 
geçireceğim püsküllü 
fes zaten ikimizin ortak 
malı. Arife günü benim, 
bayramın diğer günle-
rinde onun. Neşem ka-
çıverdi. Bununla el alem 
arasına nasıl çıkarsın?!. 
Ağlasam da, sızlasam-
da faydası yok. Kulaç 
toplamaya giden çocuk 
sürüsüne karışamadım. 
Yalnız en yakın komşu-
lara uğrayabildim kendi 
başıma.

Gene o yıllarda Orhan 
ağabeyin oğlu Salif ev-
lendi. Ondan bir yıl önce 
evlenen akranı Saffet’in 
takım elbiseleriyle da-
mat oldu.

Köye gelin geldi. Dü-
ğün, alay, duvak yapıldı. 
Herkes işine koyuldu. 
Aradan çok geçmedi 
komşular arasında bir 
fısıltı başladı” Yeni ge-
lin gitmiş “,diye. Nedeni 
de çeyizle gelen gelin 
elbiselerini damat tarafı 
komşunun birinden almış 
da göndermiş müstakbel 
geline. Düğünden sonra 

da alınan emaneti iade 
etmek gerekmiş. Bunu 
gelin anlayınca kırılmış, 
bozulmuş, keyfi kaçmış. 
Anne babasıyla paylaş-
maya gitmiş ve birki gün 
de orada kalmış. Bu ne-
denle sır açıklansa da 
durum kimsenin tuhafı-
na gitmedi. Olay köyde 
ne ilk idi ve ne de son 
olacaktı....

Bayram, kalabalık ara-
sından çıkıp beliriverince 
kendimi toparlayıp anı-
lardan ayrıldım.  Baktım 
elinde bir pantolon.

“Yalnız pantolon mu 
aldın oğlum ?”, diye sor-
dum.

“Yeter dede “, diye ce-
vap verdi ve şöyle ya-
yıp gösterdi. Bir baktım 
yama üstüne yama.

Soluk soluğa:
“Oğlum, bunun yenisi 

yok muydu ?”
“Dede, bu da yeni“
“Güzel oğlum, bunun 

neresi yeni. Baksana şu 
yamalara”.

“Şimdi moda öyle dede, 
sen tedirgin olma” diye-
rek koluma girdi. Hesabı 
ödedik, çıktık.

İçimden “Benim yamalı 
poturun çağı gene gel-
miş“, diye düşündüm. 

Mustafa BAYRAMALİ

- Öykü -

YAMALI PANTOLON “Çıkar abanı poturunu,
Yusuf ’um
Kardeşin giyecek,
Ben sana demedim mi,
Canlarım Yusuf’um,
Kayığımız batacak“

                    Halk Türkü
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Balkanlar’da  
geçen hafta  

Yunanistan Ekonomi ve Deniz Ticareti Bakanı 
Luka Kaçeli, ülkenin tasarruf amacı ile uygula-
nan sıkı tedbirlerin sonuç vereceği 2011 yılının 
sonuna kadar krizden çıkacağı açıklamasını 
yaptı. Avro Bölgesi İstikrar Paktı gereğince şim-
di yüzde 13,6 olan Yunanistan’ın bütçe açığı 
2014 yılına kadar yüzde 3’ün altına indirilme-
lidir. 
                    
                     ***
Karadağ Başbakanı Milo Djukanovic, 

Balkanlar’ın en zengin siyaset adamıdır. Dju-
kanovic, The Independent İngiliz gazetesi tara-
fından yayımlanan dünyanın en zengin liderleri 
listesinde 20. sırada yer aldı. Djukanovic’in 12 
milyon euro değerindeki servetinin kaynağı bi-
linmiyor. 
 
                             ***
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Bojidar Dje-

liç ve Avrupa Birliği Sırbistan Heyeti Yöneticisi 
Vensan Dejer, Niş’te 174 milyon avro tutarın-
da önkatılım destek sözleşmesi imzaladılar. 
Bu karşılıksız destekle 28 projeye finansman 
sağlanacak. 

                              *** 
Romanya’da son bir yıl içinde 3200 çocuk 

kayıp. Bu sayı, 2003-2004 yıllarına nazaran 
10 kat büyüktür. Polis verilerine göre kayıp 
çocukların yüzde 90’lık bölümü evlerini veya 
yaşadıkları sosyal kuruluşları kendi isteği ile 
terk etmiş bulunuyor. Kayıp çocuklardan 140’ı 
10 yaş altındadır. 

                              ***
Bütün Avrupa’dan 6 bin motosikletçi, 

Yunanistan’a giderek Guiness rekor kitabına 
girmek üzere beraberce köprü geçişi yaptılar. 
Motosiklet meraklıları, dünyanın en uzun asma 
köprülerinden biri olan Rio Antirio köprüsünü 
seçti. Rio Antirio, Pelopones yarımadasını 
Yunanistan’ın kıtasal bölümündeki Patras şeh-
rine bağlıyor.  BNR

Bölgedeki Müslümanlar 
oluşan durumdan rahatsız

Kırcaali Müftülük bi-
nasında, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met ile Krumovgrad (Ko-
şukavak) Bölge Müftüsü 
Nasuf Nasuf ortaklaşa 
basın toplantısı düzen-
lediler. Yüksek Temyiz 
Mahkemesinin (YTM) 
12.05.2010 tarihli 297 
numaralı kararını açık-
ladılar. Bu karar ile YTM 
Mustafa Aliş Hacı'nın 
Baş Müftülük yetkisinin 
iptal edildiğini ve bölge-
mizdeki Müslümanların 
bu durumdan aşırı rahat-
sız olduğunu söylediler.

Bulgaristan Müslüman-
ları üzerinde yoğunlaşan 
kara bulutlarla ilgili Baş 
Müftülükçe yayınlanan 
18 Mayıs 2010 tarihli 
Bildiriyi okudular. Bildi-
rinin altında Bulgaristan 
çapındaki tüm Bölge 
Müftülerin imzası vardı 
ve ilgili mahkeme kara-
rını “adaletsiz" olarak ni-
telendirdikleri anlaşıldı. 
"YTM kararı ile devletin 
kabul edilemez bir şekil-
de dini işlere karışarak, 
komünist diktatör Todor 
Jivkov'un seçtiği Nedim 

Gencev'i müftülüğün 
başına getirdiğini" belir-
ten müftüler, devletten 
Hacı'yı seçen 1,5 mil-
yon Müslümanın hakları 
ile oyun oynamamasını 
talep ettiler. Bildiride, 
Gencev ve ortaklarının 
Bulgaristan Müslüman-
larına ait milyonlarca 
leva para gasp ettiği ve 
20 yıldır Müslümanların 
işlerini sabote ettiği ileri 
sürüldü.

Son dönemde oluşan 
bu duruma karşı gerek 
Bulgaristan’ın dört bir ya-
nında gerekse yurtdışın-
dan Baş Müftü Dr. Mus-
tafa Aliş Hacı’ya destek 
niteliğinde sesler yüksel-
mekte, gerekli teşkilat-
lanmalar yapılmaktadır. 

Hacı’ya destek için de 
imza kampanyası baş-
latıldığı duyuruldu. Aynı 
şekilde yurtdışından, 
Avrupa’nın değişik ülke-
lerinden ve Türkiye’den 
de destek mesajları 
yağmaktadır. Konuyu 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine (AİHM) 
taşımak için gerekli yar-
dımların sağlanacağı da 
bildiriliyor gelen destek 
mesajları arasında.

Müftüler, mevcut dini 
yasasının değiştirilmesini 
istiyorlar. Çünkü bu ha-
liyle Dini Kanun Müslü-
manlara pek yararlı ola-
mıyor. Bulgaristan’daki 
iki büyük din arasında 
hem tüzük farklılığı, hem 
yönetim farklılığı, hem de 

daha birçok belirgin fark 
vardır. Dolayısıyla iki bü-
yük dini kapsayacak ve 
gerek yönetimi gerek 
seçimi gerekse gerekli 
dini mevcudiyetler kap-
samında yeni yasa ha-
zırlanıp Millet Meclisinde 
kabul edilmelidir. 

Müftülerimiz, Müslü-
manları sabra davet 
ederken, Bulgaristan 
Müslümanları’nın hiçbir 
zaman bölünmeyece-
ğini, hoşgörüden ödün 
vermeyeceğini ve de-
mokrasi sınırları çer-
çevesi içerisinde tüm 
haklarını arayacaklarını 
duyurdular. Kara güçler 
tarafından Müslümanlar 
üzerinde çirkin oyunlar 
oynandığını, yıllar önce 
yaşanan ve geçmişte 
kalan bölünmelerin ya-
şanmaması gerektiğinin 
de altını çizdiler. Maale-
sef bir şekilde yaratılan 
bu durum fanatiklere 
gün doğuracağını ve 
tarikatlara karşı yapılan 
amansız mücadele sek-
teye uğrayacağını da be-
lirttiler. Bu durum devam 
ettiği taktirde geniş çaplı 
protestoların da yapıla-
cağı anlaşıldı.

İsmail KÖSEÖMER

FAS ÇEKİRGELERİ BÖLGEMİZE 
ULAŞTILAR

olan Fas çekirgesinden 
korunmanın, sadece ve 
sadece tarım arazisinin 
ilaçlanmasından geçti-
ğini duyurdular.

Tarım ve Gıda Bakan-
lığına bağlı Ulusal Bit-
ki Koruma Bürosunun 
Kırcaali şubesi yetki-
lilerinin yaptığı açıkla-
maya göre Sevdalina 
(Deligözler/Sevdalım) 
köyünde 50 dönümlük 
bir arazinin zarar gör-
düğü duyuruldu. Zarar 
görmüş arazinin iyileş-
tirilmesi ve daha fazla 
zararı önlemek için de 
oradaki muhtarlığa ilaç 
ve ilaç püskürtme ma-
kinesi verilmiş ve ilaçla-
ma işlemi başlatılmış.

Afrika kıtasının Kuze-
yindeki Fas ülkesinden 
bana ne demeyin. Son 
yıllarda bölgemize ka-
dar bulutlar halinde 
uçarak ulaşan Fas çe-
kirgeleri bu yıl da bizi es 
geçmediler. Bir çekirge 
için dev sayılacak boyu-
ta ulaşan ve başta ekin, 
buğday ve tütün olmak 
üzere farklı mamullere 
zarar vermektedir. Zi-
raat uzmanlarına göre 
bir çekirgenin, bir saat 
gibi kısa bir sürede bir 
metrekare alandaki 
ekini yiyip bitirebildiği-
ni söylüyor. Yetkililer, 
uçma özelliği yüksek 
ve tarım arazileri için 
son derece tehlikeli 

A ç ı k  T o p l u m 
Enstitüsü’nün duyurdu-
ğu sosyolojik anket so-
nuçları Bulgaristan’daki 
ekonomik durumunun 
ne kadar kötü olduğunun 
bir göstergesidir. Ankete 
katılan kişilerin üçte ikisi 
ülkedeki durumun çeki-
nilmez hale ulaştığını, 
son on iki aylık kısımda 
maddi açıdan zorluklar 
çektiğini ve de ekono-
mik krizden doğrudan 
etkilendiğini söylüyorlar. 
Bunun yanında da çoğu 
vatandaş, önümüzdeki 
bir yılda ülke ekonomi 
durumunun düzeleceği-
ne inanıyor.

Bulgaristan, üretim 
gücü bakımından Avru-
pa Birliği’nin en sonun-
da gelmektedir. Ankete 
katılanların %30’u hükü-
metin uygulamış olduğu 
kriz önleyici önlemleri-
ne olumlu bakmazken, 

%25’i de hükümetin 
bugüne dek herhangi 
bir kriz önleyici önlem 
aldığına inanmıyor. En 
büyük destek, vergilerin 
ve sigortaların azaltıl-
ması, devlet memurları  
sağlık sigortalarını kar-
şılamaları, alkole ve si-
garaya ödenen tüketim 
vergisinin yükseltilmesi 
fikri görmekteyken, en 
az destek maaşların ve 
emekli maaşlarının azal-
tılması ve de KDV ile düz 
verginin yükseltilmesi 
fikri görmektedir. 

Ankete  kat ı lan la r, 
Bulgaristan’da son on 
iki ayda gelişme göste-
ren tek alanın iç düzen 
ve güvenliğin olduğuna 
inanıyor. Bununla bera-
ber de en hızlı bir biçim-
de ekonomik büyüme, iş 
piyasası ve sağlık ala-
nında reformların yapıl-
masını istiyorlar.

Ülkedeki durum çekinilmez!
Yurtdışındaki Bulgarlar 

Ajansı Müdürü Rayna 
Mancukova görevinden 
alındı. Yur tdışındaki 
Bulgarlardan sorumlu 
Bakan Bojidar Dimitrov, 
gerekçe olarak müdürün 
devlete karşı yürüttüğü 
haksız muameleyi ör-
nek gösterdi. Daha faz-
la açıklık getirmemeyi de 
“özel çalışmanın” gerek-
tirdiğini söyledi. 

Mancukova’nın yaptı-
ğı açıklamadan anlaşı-
lıyor ki, 21 – 23 Mayıs 
tarihleri arasında Çek 
Cumhuriyeti’nde yaşa-
yan Bulgarlar ile yaptığı 
görüşmelerde iki kez hü-
kümet aleyhinde “sizlere 
pek yararlı olamıyoruz 
çünkü devlet daireleri 
arasında gerekli iletişi-
min olmadığını” söyledi-

ğini duyurdu. Mancurova: 
“Demokrasinin olduğu 
saflığına kapıldım. Eğer, 
Çek Cumhuriyetindeki 
sarf ettiğim sözler devle-
te saygısızlık olarak algı-
lanabilirse, o zaman ka-
bul edebilirim, ama ben 
devlete karşı saygısızlık 
ettiğimi düşünmüyorum. 
Millet Meclisi Başkanı 
Bayan Tsaçeva, bana 
daha orada bu durumun 
en yüksek kademeye ta-
şınacağını söyledi. Bana 
diğer söylediği de: “Ma-
dem ki, sizi hiç kimsenin 
duymadığına dair şikayet 
ediyorsunuz, o zaman 
en yüksek kademeden 
duyulacaksınız” oldu. 
Maalesef bu olmadı. Bi-
rilerinin beni duymasını 
istedim, hele de beni gö-
revimden alanlar” dedi.

Diline hakim olamayan gidiyor 
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bizzat halk tarafından 
gündeme taşınır, bölge 
komisyonları tarafından 
belediye başkanına ile-
tilir. Böylelikle, belediye 
yönetimi ile halk ara-
sında gerekli sağlıklı 
bağlantı sağlanmış olur. 
Kentte, köylerde ve ma-
hallelerde baş gösteren 
hatta yıllardan beri mev-
cut olan sorunlar da birer 
birer çözülmüş olur. 

Halka dönük çalışma-
larda her zaman en baş-
ta sosyal açıdan önemli 
olan: içme su,  kanalizas-
yon, anaokulu ve okul-
ların çağdaş bir biçime 
getirilmesi, bakım mer-
kezlerinin iyileştirilmesi, 
yolların iyileştirilmesi ve 
olmayan yerlerde de sı-
fırdan yapılması, çocuk 
parklarının ve spor sa-
halarının yapılması gibi 
hizmetler gelmektedir. 
21. yüzyılda böyle bir 
durumların mevcudiyeti 
halkın yaşamını etkiler-
ken, yapılan hizmetler 
sonrasında bölge halkı-
na, evet çağdaş dünya-
nın ne olduğunu bizler 
de anladık dedirtmekte-
dir. Kentte ve köylerde 
mevcut tüm anaokulla-
rın ve okulların bazıla-
rına kısmi bazılarında 
da baştan aşağı tadilat 
yapılmıştır. İçme suyu 
getirilmiş, çocuk parkları 
yapılmış, çamurlu yollar 

gitmiş yerlerine asfaltlı 
yollar gelmiş. Bunların 
yanı sıra Başkan Azis 
ve ekibi kültürel faaliyet-
lere de önem vermekte-
dir. Kültür evlerine çeşitli 
yardımlar yapılmış, folk-

lor giysileri temin edilmiş 
ve eksikler tamamlan-
mış. Kadın kolları faali-
yetleri, spor yarışmaları 
ve benzeri çalışmalar da 
desteklenmektedir.

Bu çalışmaları bizzat 
görmek için arkadaşla-
rımla beraber rastgele 
bir bölge seçtik ve atla-
dık arabaya. Bize reh-
berlik etmesi için Ençets 
(Salman) bölge sorum-
lusu Ehliman Çoban’ı 
da yanımıza aldık. İlk 
durağımız Sredinka (Or-
taköy) oldu. Buraya yak-
laşık 1000 metrelik asfalt 
yol yapılmış. Köyün için-
de gezerken karşımıza 
çocuğunu gezdiren bir 
köylü çıktı, selamlaştık 
ve hemen yolların eski 

Hasan Azis: “Halkımıza hizmet en önemli görevimizdir” 
halini sordum. Arkada-
şımız, o güzel ve temiz 
saflığıyla bize: “Çok şü-
kür çamurdan, tozdan 
kurtulduk. Artık yağmur-
lu havada komşulara 
bayramlaşmaya veya mi-
safirliğe giderken temiz 

ayakkabılarla gidiyoruz” 
dedi. Oradan ayrıldık 
Ençets’e vardık. Burada 
yukarı mahallenin son 
evine kadar asfalt yapıl-
mış. Yapılan ufak cami 
de uzaktan bu bölge 
Müslümanların bölgesi 
olduğunu işaret ediyor. 
Yine atladık arabaya 
soluğu Zelenikovo’da 
(Hıdırköy) aldık. Burada 
da çamurlu ve tozlu yol-
lar gitmiş yerini asfaltlı 
yola bırakmış. Ardından 
Blenika (Terzioğulları) 
köyüne vardık. Burada 
gözümüze bir mescit 
ve yol çalışmaları etü-
dü çarptı. Kolay iş değil, 
her köyde hizmet yapıl-
mış. Penyovo’ya (Köse-
oğulları) vardık ve köyün 

aşağı mahallesine 1 ki-
lometrelik yol yapılmış. 
Durmadık devam ettik 
ve Dıjdovnitsa (Yağmur-
lar) köyüne ulaştık. Bu-
rada, bizi köyün muhtarı 
Gülhayat Halil Hanım 
karşıladı. Yapılan hiz-
metleri anlattı. Gördük 
ki asfalt yollar, çocuk 
parkı ve spor sahası ya-
pılmış. Kendi kendime 
aferin dedim ve gözüme 
spor sahasında, yeşillik-
ten nasiplenen bir eşek 
çarptı. Tabi köyde hayat 
farklı oluyor. Bizler her 
türlü hayvanı doğal ha-
liyle görürken çoğu ülke-
lerde insanlar hayvanat 
bahçelerine gidiyor. Ha-
yat işte! Son durağımız 
Pıdartsi (Korucueren) 
köyü oldu. Arkadaşla-
rım, tütün ekenlerin yan-
larına gitmişlerdi. Ben de 
köyün yaşlılarından, 79 
yaşındaki Mümün Adem 
ile sohbete daldım. 

Mümün dedeye köyün 
derdini sordum. İçme 
suyu dedi ve   anlatma-
ya başladı: “1970 yılla-
rında Kırcaali’nin su ih-
tiyacı Nenkovo (Veysel-
ler) köyü yakınlarından   
pompalar ile derinden 
çekilirdi. 80’li yılların so-
nunda Borovitsa (Çam-
dere)  barajından kente 
su verilmeye başlandı. 
Boru hattı da köyümüze 
1,5 kilometre uzaklığın-
dadır. Ama bugüne dek 
su görmedik! İki yıl önce 
köye su boru hattı dö-

şendi, gerekli ölçümler 
yapıldı, ama her evde su 
saati (sayacı) olmadığı 
için su gelmedi. Başkan 
Azis söz verdi. İnşallah 
önümüzdeki hafta yet-
mişlerden beri bekle-
diğimiz su evlerimizde 
akmaya başlayacak. ”  
Siz bu satırları okurken, 
Başkanın söz verdiği gibi 
köyün her evinde artık 
su akmaktadır. 

Mümün Ağabey i le 
geçmişten dem vurduk. 

Gelenek göreneklerden, 
düğünlerden bahsettik 
ve ardından da yenilen-
miş camiyi gezip gördük. 
Sonra da, muhtar Gül-
hayat Hanım’ın bizlere 
verdiği bilgilere göre; 
Geçen yaz kanalizas-
yon, mineral beton kul-
lanılarak birisi 500 met-
re diğeri de köyün orta 
mahallesine giden 150 
metre uzunluğunda 2 
yol tamiri, yol kaymasını 
önlemek için çift seviyeli 

sutaşıma boru hattı ve 
beton duvar yapılmış. İki 
aydan beri de yeni oto-
büs durağı var. Aslında 
her geçtiğim köyde bu 
yeni duraklar ve yapılan 
çocuk parkları gözümü-
ze çarptı.

Arkadaşlarımla köyden 
ayrılırken günün yorgun-
luğu üzerimizdeydi.   Ya-
pılan hizmetleri gördüğü-
müz için, halkın partisinin 
halka vermiş olduğu hiz-
metlerden dolayı bizler-

de bir hoşnutluk yarattı. 
Kırcaali’ye dönüşümüz-
de Broş (Tekke) köyüne 
de uğradık. Burada da 
yenilikler göze çarpıyor-
du. Yapılan yollar, çocuk 
parkı ve tekke binası kö-
yün güzelliğine güzellik 
katmış. 

Bilindiği gibi bu durum 
Kırcaali İlinin tüm beledi-
yelerinde aynı şekildedir. 
Aslında onları da görüp 
sizlerle paylaşmak isti-
yoruz.

1. sayfadan devamı

Bulgaristan’da üyelerin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (DPS-
HÖH), 1989 yılında yıkı-
lan komünist rejiminin 
Türk ve Müslümanlara 
karşı uyguladığı asimi-
lasyon kampanyasının 
kurbanlarını törenle 
andı.
İsperih (Kemallar) ken-

ti yakınlarında bulunan 
ve hem Müslüman hem 
de Hıristiyanların kut-
sal bildiği Demir Baba 
Tekke’de HÖH tarafın-
dan düzenlenen gele-
neksel törende konuşan 
parti lideri Ahmet Doğan, 
"Biz susarken de konu-
şuruz, konuştuğumuzda 
skandal çıkar, ancak so-
runlara çözüm bulunur" 
dedi. 
2009 yılında muha-

lefete geçtikten sonra 
ikinci kez seçmenlerin 
karşısına çıkan Doğan, 
çağdaş Bulgaristan ta-
rihide HÖH’nin kilit ro-
lünü vurguladı. Doğan, 
Boyko Borisov hüküme-
tinin ekonomik kriz ile 
mücadele çabalarında 

7 ay geciktiğini belirte-
rek, sözü partinin diğer 
üst düzey yetkililerine 
bıraktı. 
HÖH başkan yar-

dımcılarından Remzi 
Osman, Demir Baba 
Tekke’de toplanan yüz-
lerce HÖH destekçisine 
hitaben konuşmasında, 

"Bulgaristan’da kimi yeni 
demokrat kılıklı politika-
cılar okullardaki Türkçe 
dil eğitimini yasaklama-
ya çalışıyorlar" dedi. 
HÖH'ten seçilen beledi-

ye başkanı ve muhtarlar 
ise Boyko Borisov hü-
kümetinin çalışmalarına 
müdahale ederek, ara-
lıksız teftiş ve mali de-

Demir Baba Tekke’de komünizmin 
‘Asimilasyon kurbanları’ anıldı

netimler yapmasından 
dolayı şikâyetlerini dile 
getirdiler. 
Türklerin yoğun olarak 

yaşadığı Kırcaali ken-
tinin belediye başkanı 
Hasan Azis de bugüne 
dek devletin çeşitli ku-
rumları tarafından 111 
kez denetlendiğini ve 

rahat çalışabilmek için 
gelecek hafta belediye 
binası dışında görevini 
yapacağını söyledi. 
"Hak ve Özgürlükler 

Olmadan Demokrasi ve 
Güven Olmaz" sloga-
nı altında düzenlenen 
anma töreni, Türk halk 
müziği konseri ile devam 
etti. 
         Kırcaali Haber

4. Geleneksel Kırcaalililer Şenliği 
yüzlerce kişiyi bir araya getirdi
30 Mayıs 2010 tarihinde 

İstanbul Kırcaalililer Daya-
nışma ve Kültür Derneği’nin 
düzenlediği 4.Kırcaalililer 
Şenliği bu yılda çok sayı-
da Kırcaalilileri bir araya 
getirdi. İstanbul - Çatalca-
Balaban köyünde gerçek-
leşen ve geleneksel hale 
gelen şenliğin bu yılki 
konukları Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Folk-
lor ve Müzik Ekibi oldu. 
İstanbul’un çeşitli semtle-
rinden gelen Kırcaalililerin 
yanı sıra Bulgaristan’dan da 
çok sayıda soydaş şenliğe 
katıldı. Misafirler arasında 
başta Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murad, Kırca-
ali Belediyesi Meclis Üyesi 
Ehliman Çoban, Kırcaali 
HÖH İlçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Latif Rasim, Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü ve Kırcaali Haber 
gazetesi sahibi Müzekki 
Ahmet yer aldılar. 

Açılış konuşması yapan 
Kırcaalililer Dayanışma ve 
Külütür Derneği Başkanı 
Bahri Gönülkırmaz tüm 
katılımcıları derneği adına 
selamladı, organizasyona 
maddi destekte bulunan 
firma sahiplerine teşekkür 

etti. 
Kırcaali ilindeki tüm be-

lediye başkanlarını temsi-
len şenliğe katılan Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murad yaptığı konuşma-
sında birlik ve beraberlik 
mesajları verdi.  Resmi 
Murad: ” Bu günlerde her 
zamankinden fazla birlik 
ve beraberliğe ihtiyacımız 
vardır. Bulgaristan vatan-
daşları ister Bulgaristan’da, 
ister yurtdışında yaşasınlar 
aralarındaki bağaları hiçbir 
zaman koparmamaları ge-
rekmektedir. Bulgaristan’da 
şuan yönetimde bulunanlar 
bizlerin bu birliğimizden 
rahatsız oluyorlar. Ancak 
biliniyor ki sizler ve bizler 
iki ülke arasında bir köprü 
oluşturmaktayız. Kırcaali 

ilindeki tüm belediye baş-
kanlarının sıcak selamlarını 
sizlere getirmiş bulunuyo-
rum. Nice nice şenliklerde 
inşallah hep beraber oluruz 
“ dedi. 

Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet’te 
konuşmasında Kırcaalililer 
Derneği başkanına kendi-
sini ve ekibini davet ettiği 
için teşekkür etti, tüm katı-
lımcıları Ömer Lütfi derneği 
adına selamladı ve iyi eğ-
lenceler diledi. 

40 kişilik Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi sunduğu halk 
oyunları ve türküleri ile şen-
liğe katılanları coşturdu. 
Derneğin müzik grubu ve 
solistlerinin sunduğu müzik 
şöleni gün boyu devam etti.   
Sebahat AHMET
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Şifalı Bitkiler

Nasreddin Hoca fıkraları

                                           AVOKADO:  

Çok kalorili olmasına rağmen içerdiği Glutathion süper bir hücre 
koruyucusudur, çünkü en iyi antioksidanttır. Antioksidantlar hücrelerin 
yaşlanmasını yavaşlatırlar ve kanseri önlerler. Tüm meyveler arasında 
protein bakımından en zengin olanıdır. Bol miktarda E vitamini de 
içerir. Bu vitamin kalp ve deriyi koruyarak dolaşımı düzene sokar. 
Ayrıca potasyum ve B6 vitamini de içerir. Kadınlar açısından çok 
gereklidir.  

                                          ISIRGAN:   

Dıştan tatbik edildiği zaman iç organlarda biriken kanı çeker. Burun 
kanamalarını keser. Balgam söktürür.                                       

                                      KUŞBURNU:

Çok yoğun vitamin zenginliği nedeniyle gözlerin dostudur. Vücuda 
dirilik sağlar. 100 gram kuşburnunda bir sandık portakala eşdeğer C 
vitamini vardır. İyi bir raşitizm ilacı, etkin bir kan temizleyicisidir. Güçlü 
bir kurt düşürücü ve bağırsak yumuşatıcısıdır. Mide kramplarına ve 
sindirim sistemi zorluklarına karşı faydalıdır. Romatizma ağrılarını 
gideriyor. Basur tedavisinde iyi sonuç veriyor.  

           Deyimler ve öyküleri

                     ATEŞ ALMAYA MI GELDİN

Eskiden ne çakmak, ne de kibrit varmış. Evinde ateşi sönen, mangal 
küreğini kaptığı gibi, en yakın komşusundan bir miktar ateş alıp evine 
getirirmiş.
Ateş almak için giden kadınlar, kürekteki ateş sönmesin diye, oturup 
sohbete dalamazlar ve olabildiğince acele hareket ederlermiş. Hatta 
kapıdan içeri bile girmezler, ayaküstü meramını anlatan, ateşi kapıp 
evine koşarmış. 
                                     *** 
Bu deyim, uğradığı yerden hemen gitmek ve acele edenler için 
kullanılır. 

                           ÇIKAR AĞZINDAN BAKLAYI

Çok küfürbaz bir adam varmış. Şehrin müftüsü bu adama sık sık 
nasihat edermiş. Ama pek fayda etmezmiş müftünün nasihatleri. 
Sonunda küfür edeceği sırada aklına gelip vazgeçmesi için ağzına bir 
bakla koyarmış. 
Bir gün yine müftü efendi bu adama nasihat ederken, içeriye 
münasebetsiz bir adam girmiş ve şöyle bir soru sormuş:
-  Müftü efendi, nikâh şahidim öldü. Bana mirasının kaçta kaçı 
düşer?
Sinirleri bozulan müftü, küfürbaz adama dönmüş ve:
- Çıkar ağzından baklayı da, bu münasebetsize gerekli cevabı kendi 
usulüne göre sen ver, demiş.

                                                   ***
Bu deyim “Lafı dolaştırma, söylemek istediğini açıkça söyle” 
manasında kullanılır.

                Un Sarması
Malzemeler:

* 1 kg mısır unu
* 5 adet orta boy soğan
* 5 adet orta boy domates veya salça
* 1,5 su bardağı sıvı yağ
* 3-4 kaşık tereyağ
* Nane
* Karabiber
* Pul biber
* Tuz
* Su

Yapılışı :

Yumuşak kıvamda olacak şekilde; un, sıcak su ile yoğrulur. 
Bütün malzeme çiğden, karışımın içine katılır ve karıştırılır. 
Üzüm yaprakları sıcak suda haşlanır. Tencerenin dibine sermek 
üzere, birkaç üzüm yaprağı ayrılır. Üzüm yapraklarının ortasına 
iç konularak, bohça biçiminde sarılan sarmalar tencereye dizilir. 
Üzerine bir tabak, ters çevrilerek konur. Yaprakların üzerine 
çıkana kadar sıcak su ilave edilir. Suyu çekene kadar, hafif 
ateşte pişirilir. Üzerindeki tabak alınır ve servis yapılmadan önce 
üzerine kızdırılmış tereyağ gezdirilir. 
Afiyet olsun.

                                   

                                           BİZİM İLLER

Nasreddin Hoca’ya misafir gelmiş. Hoca da elinden gelen ikramı 
yapmış. Tam yatılacağı sırada, misafir, makamla şarkıya benzetmek 
istediği şöyle bir şey okumuş:
“Bizim iller, bizim iller,
Yatarken üzüm yerler!”
Bu saatte misafirin önüne üzüm çıkarmak istemeyen Hoca, şu 
cevabı vermiş:
“Bizde öyle adet yoktur,
Saklarlar da güzün yerler.”

                                                  KORKU

Nasreddin Hoca gece yarısı kapısı önünde bir patırtı duymuş, susup 
dinlemeye başlamış. İki hırsız baş başa vermiş, konuşuyorlarmış: 
“İçeriye girip Hoca’yı boğazlayalım. Oğlanı kesip karnımızı doyuralım. 
Karısını dağa kaldıralım, evini de soyalım.”
Nasreddin Hoca: “Amanın!” diye feryadı basınca, hırsızlar korkup 
kaçmışlar. Karısı:
- Aman ne de ödlekmişsin, demiş. Ne kadar da korktun. 
Nasreddin Hoca:
- Tabii, sana göre hava hoş. Ne olursa oğlanla bana olacaktı. 

           Yemeklerimiz

Aç doymam, tok acıkmam sanır.
Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.
Alçaklara yatma sel alır, yükseklere yatma yel alır.
Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
Bayramda borç ödeyecek olana, ramazan çabuk geçermiş.
Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
Cahilden kork, aslandan korkma.
Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
Davacın kadıysa, yardımcın Allah olsun.
Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.
Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir.
Ekmeği gördün mü ye, sopayı gördün mü kaç.
Halının tozu tükenir, delinin sözü tükenmez.
Horoz öttü, kavga bitti. 
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ДПС ПРЕДСТАВИ „СТЕНАТА НА ИСТИНАТА”
Парламентарната група 

на ДПС представи „Стена 
на истината” със сравни-
телни таблици за макроико-
номическите показатели на 
развитието на страната по 
време на тройната коали-
ция (2005-2009 г.) и изми-
налата година от мандата 
на управлението на ГЕРБ. 
На стената могат да се про-
следят тенденциите по дан-
ни на НСИ за динамиката на 
БВП, заетите лица, преките 
инвестиции, фискалния ре-
зерв, производителността 
на труда, дефицита, инфла-
цията, вноса и износа. 

„Стената на истината” е 
достъпна не само за депу-
татите на ДПС, но и за всич-
ки народни-представители 
и журналисти, които желаят 
да се наблюдават икономи-
ческите тенденции. Идеята 
за наследството трябва да 
се деминологизира и това 
може да стане само с ези-
ка на фактите, подчерта 
заместник председателят 
на ДПС Лютви Местан и до-
пълни, че в таблиците има и 
негативни данни за управле-
нието на тройната коалиция, 
но именно това показва, че 
графиките са обективни. 
"Така ще допринесем за 
спиране на демагогията по 
отношение на наследството 
на тройната коалиция”, каза 
заместник-председателя на 
ДПС и член на бюджетната 
комисия Алиосман Има-
мов.

Първата графика е с тен-
денциите в развитието на 
БВП в страната. Според гра-
фиката началото на рецеси-
ята в България започва през 

четвъртото тримесечие на 
2008 г., след което тренда 
или т.нар изравнени данни, 
по които се изчислява ръст 
на икономическото разви-
тие променя посоката си и 

продължава да пада. По из-
числения на ДПС през пър-
вото тримесечие на 2010 г. 
рецесията в България про-
дължава. Средно с 0,3 % е 
спадът на икономиката за 
първото тримесечие спрямо 
последното тримесечие на 
2009 г. „България не е в гру-
пата на европейските дър-
жави, които са достигнали 
дъното, ние продължаваме 
да падаме по отношение 
на икономическия ръст”, 
каза Имамов. Относно ди-
намиката на заетите лица 
в страната – негативният 
тренд започва почти една 
година преди началото на 
рецесията в страната. 

По времето на управление-

то на Тройната коалиция ин-
флацията нараства и това 
бил закономерен процес. 
Инфлацията рязко спада 
през 2009 г., когато Бълга-
рия влиза в рецесия. Друга 

графика показва отрицател-
на тенденция по отношение 
на преките чуждестранни 
инвестиции в страната. 
Спадът на преките чуждес-
транни инвестиции започва 
в края на 2007 и началото 
на 2008 г. Негативната тен-
денция се засилва през пър-
вото тримесечие на 2010 г. 
„Не е допустимо в нашата 
страна, независимо от кри-
зата, преките инвестиции 
да паднат под 500 млн. лв”, 
казаха от ДПС. По послед-
ни данни обаче размерът на 
преките инвестиции за пър-
вото тримесечие на 2010 г. 
е 22 млн. лв.

Фискалният резерв дости-
га максималните си разме-

ри – 12 млрд. лв. в четвър-
тото тримесечие на 2008 г., 
след което рязко намалява. 
По последни данни за пър-
вото тримесечие на 2009 
г. резерва е 6,4 млрд. лв. 

В бюджета за 2010 г. е за-
писан неснижаем минимум 
от 6,3 млрд. лв., припомни 
Алиосман Имамов. С ак-
туализацията на бюджета 
се очаква този неснижаем 
минимум да падне на 4,5 
млрд. лв. Парламентарна-
та група на ДПС изрази на-

дежда, че управляващите 
са направили добри смет-
ки неснижаемият минимум 
да не създаде проблеми с 
плащания по други системи, 
които съхраняват своите 
средства в този фискален 
резерв – НОИ, НЗОК. „Ние 
очакваме този предвиден 
в актуализираният бюджет 
фискален от 4,5 млрд. лв. 
да не бъде достигнат, да 
се направят по-сериозни 
разходи за съкращаване на 
публичните разходи, за да 
не се постави в риск финан-
совата стабилност на стра-
ната”, каза Имамов. 

Според ДПС основният 
проблем на бюджет 2010, 
който не се решава с пред-
лаганата актуализация е, че 
тежестта на кризата остава 
върху групите с ниски до-
ходи, коментира Алиосман 
Имамов. Той припомни, че 
са увеличени както данъч-
ната, така и осигурителна-
та тежест за земеделските 
производители. Друго при-
теснение на движението е 
свързано с резерва за не-
предвидени разходи, който 
е около милиард и двеста 
милиона. Имамов уточни, че 
ДПС все още не разполага с 
проекта за актуализация, а 
се информира само от пуб-
ликациите по темата.

Открит бе Център за деца от 3 
до 7 години “Детска мечта”
Дома за медико-социални 

грижи за деца в Кърджали 
беше открит Център от се-
меен тип за деца от 3 до 
7 години “Детска мечта”. 
Лентата прерязаха област-
ният управител Иванка Та-

ушанова, зам.-кметът на 
община Кърджали Елиса-
вета Кехайова и директор-
ката на Дома д-р Йордан-
ка Господинова. В област 
Кърджали няма подобно 
детско заведение. Дома за 
медикосоциални грижи е 
за деца до 3-годишна въз-
раст. В областта работят и 
три дневни центъра за деца 
с увреждания – два в Кру-
мовград и един в Кърджали 
и два центъра от семеен тип 
в Крумовград и Ардино.

Чрез центъра от семеен 
тип “Детска мечта” се съз-

дават условия за пълно-
ценен начин на живот на 
децата в среда, близка до 
семейната. Той се реали-
зира по проект финансиран 
по схема за предоставяне 
на безвъзмездна помощ BG 

051 PO001 – 5.2.03 “За по-
добро бъдеще на децата”, 
по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ре-
сурси”. Партньор по проекта 
е община Кърджали. 

Центърът е разположен 
на втория етаж на сгра-
дата на Дом майка и дете. 
Обзаведени са пет спални 
помещения за по три деца, 
една обширна всекидневна 
– занималня, трапезария, 
кухненски бокс, санитарни 
помещения за персонала, 
стая за консултации, перал-
но и складово помещение.

29 велосипедисти от 6 
училища и от клуб “Млади 
приятели на полицията” в 
Кирково се включиха в със-
тезанието по колоездене, 
организирано от РУ “Поли-
ция” под наслов „Аз мога да 
се пазя сам”.

Участниците от: СОУ „Отец 
Паисий” с.Кирково, СОУ 
”Н.Й.Вапцаров” с.Бенковски 
,  СОУ „Христо Ботев” 
с.Чорбаджийско, ОУ „Иван 
Вазов” с.Чакаларово, ОУ 
”Христо Смирненски” с. Фо-
тиново и ОУ ”Васил Левски” 
с. Тихомир, демонстрираха 
уменията си за техническо 
владеене на велосипедите 
– движение в зигзаг, прена-
сяне на чаша с вода, май-
сторско движение през тес-
ни тунели и улей, маневри 
пред пешеходна пътека. На 
първо място от момичетата 
се класира отборът на ОУ 
Чакаларово, на второ –СОУ 

Кирково и на трето този на 
СОУ Бенковски. Отборът на 
момчетата от ОУ Чакаларо-
во също взе първото място.
На второ място се класира 
отборът на ОУ Фотиново и 
на трето СОУ Кирково.

В индивидуалната над-
превара златни медали 
спечелиха Йоана Иванова 
Радославова –миналого-
дишен победител и Даниел 
Руменов Анджуров от ОУ 
“Ив. Вазов” в Чакаларово.

„Аз мога да се пазя сам”
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Stremtsi’de güreş şöleni
23 Mayıs Pazar günü 

Kırcaali İlinin güreş di-
yarı Stremtsi’de (Gök-
lemezler)  güreş şöleni 
vardı. Cumartesi günü 
yapılan köy mevli -
dinden sonra sıra er 
meydanındaki küçük 
pehlivanlardaydı. Sa-
bahleyin gökyüzünde 
kara bulutlar vardı ve 
ince ince de sağanak 
yağmur yağmaktaydı. 
Güreş turnuvasını dü-
zenleyenlerden tutun 
da misafirlere, seyirci-
lere kadar herkesin ka-
fasında acaba sorusu 
dolaşmaktaydı. Ama 
Cenabı Hak nasıl ki 
toprak ile uğraşanlara 
birkaç gündür rahmet 
verdiyse bugün de peh-
livanlara eyyam dolu bir 
gün hazırlamıştı. Saat 
dokuz buçukta güreş-
ler başladı ve o anda 
da güneş kendini gös-

terdi. Minder silindi ve 
orta hakemin düdüğü 
duyuldu. Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis himayesi altında 
gerçekleşen ve yine 
kendisinin adını taşı-
yan kupa için tüm gü-
reşçiler minderde be-
cerilerini sergilemeye 
başladılar. Birisi yurt-
dışından olmak üzere 
toplam 11 takım ve 
121 güreşi turnuvaya 
gelmişlerdi. Yurtdışın-

dan gelen grup, Bur-
sa Mustafakemalpa-
şa Belediyesi’ndendi. 
Antrenörleri de uzun 
yıllar hem Stremtsi, 
hem de Kırcaali’de gü-
reş yapmış Sebahat-
tin   Ayyıldız’dı. Güreş 
Federasyonu Başka-
nı Valentin Yordanov 
gelememiş, kendisini 
temsilen Güreş Fede-
rasyonu Teknik Sekre-
teri ve Tahkim Kurulu 
Başkanı Todor Todorov 

buradaydı. 
Güreşçiler, hazırlık, 

minikler ve çocuklar 
olmak üzere 3 farklı 
gruba ayrılmıştı. Kos-
kocaman seyirci kitlesi 
önünde çetin mücade-
leler yaşandı. Heyecan-
lı geçen yarışmalarda 
gözyaşları da vardı. 
Bulgaristan çapındaki 
şampiyonalar ve tur-
nuvalarda rakipleriyle 
mücadele eden gü-
reşçilerimizi aileleri ve 
akrabaları da izlemeye 
gelmişlerdi. Adeta bir 
Bayram havası vardı. 

Protokol kısmında yer-
lerini Kırcaali Milletve-
kili Remzi Osman, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Nurcan Hüseyin ve Eli-
saveta Kehayova, Be-
lediye Genel Sekreteri 
Sezgin Bekir, Belediye 
Mejlis üyeleri Müzek-
ki Ahmet ve Ehliman 
Çoban,  maddi açıdan 
turnuvayı destekleyen 
işadamları ve misafirler 
almışlardı. Müsabaka-
lar esnasında seyircile-
rin çoğu kah yerinden, 
kalkıyor kah yapılan 
güzel hareketleri alkış-
lıyordu. Final maçları 

yaklaştıkça heyecan 
daha da ar tıyordu. 
Herkes kendi takımı-
nı, kendi güreşçilerini 
destekliyor ve zaman 
zaman güzel görüntü-
lerin oluşmasına sebe-
biyet veriyordu. Ne bir 
tatsız olay yaşandı, ne 
de herhangi bir güreşçi 
sakatlandı.
Final müsabakala-

rından önce yıldız yaş 
grubundaki güreşçiler 
turnuvanın koçu için 
güreştiler. Koçu   tüm 
müsabakaları kaza-
nan İsa Hasan aldı. O 
esnada yıl boyu çeşitli 
yaş gruplarında gerek 
yurtiçi, gerekse yurtdı-
şında başarı göstermiş, 

dereceye girmiş veya 
şampiyon olan sporcu-
larımıza maddi ödüller 
verildi. Tabi çocukları 
yetiştiren ve rakiplerin 
içinde Stremtsili güreş-
çi denilince “korkuya” 
neden olan antrenörü-
müz Aydın Şevket de 
unutulmadı. Dereceye 
girenlere madalya ve 
para ödülü, bunun yanı 
sıra takım sıralaması, 
turnuvanın en teknik ve 
en üretken güreşçileri-
ne de kupa vardı.

Başkan Azis tüm mi-
safirleri, güreşçileri ve 
görevlileri hoş geldiniz 
ile selamladı. Ardın-

dan da altı yıl önce 
buradaki güreşi ye-
niden canlandırmaya 
kalkıştıklarında, 16 yıl 
durgun bir dönemden 
sonra yeniden minder-
de esmeye başlayan 
güreşçileri, ailelerini, 
Stremtsi ve çevre köy-
ler halkını, kulüp yö-
netim kurulunu başta 
Başkan Velattin Veli’yi 
ve antrenörü canı gö-
nülden kutladı. Devam-
la: “ Bu çocuklarımızla 
ne kadar gurur duysak 
azdır. Zamanım olduk-
ça şampiyonalara gidip 
onları izliyorum. Min-
derdeki hareket ve be-
cerilerini gördüğümde 
gururlanıyor ve kıvanç 
duyuyorum. Sadece 
Bulgaristan şampiyon-
ları değil, inşallah gele-
cekte   Avrupa, Dünya 
ve olimpiyat şampiyo-
nu ve şampiyonları da 
burada yetişirler. Ben 
ve kurmaylarım, kulüp 
yönetimiyle birlikte o 
günlerin gelmesi için 
çalışıyoruz. Beşincisi 
gerçekleşen bu tur-
nuva her yıl daha da 
güçlü oluyor ve birçok 
insanda güreş sevgisi 
yeniden alevleniyor. 
Tüm güreşçileri sergi-
ledikleri mücadele için 
kutluyor ve başarılar 
diliyorum. Sırtınız min-
dere değemesin!  Yo-
lunuz açık olsun! Her-
kese sağlık ve başarı 
diliyorum.” dedi.

Yapılan tüm müsa-
bakalar sonunda  Ta-
kım sıralaması:

1.SKB “Krepost” - 
Stremtsi
2. SKB “Sliven” - 

Sliven
3. SKB “Aytos” - Ay-

tos

Ahmet Davud yine boş dönmedi

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul – Şile’de dü-
zenlenen 12. Geleneksel 
Bahar Masa Tenisi Tur-
nuvasında Momçilgrad’lı 
(Mestanlı) Ahmet Davud 
50-59 yaş grubunda bi-
rinci olarak kupanın da 
sahibi oldu. Bayanlar, 
erkekler, karışık, erkek-

ler hazırlık ve tek ile çift 
olmak üzere 11 farklı 
dalda gerçekleşen tur-
nuvaya 106 sporcu katıl-
dı. Ahmet Davud’un yaş 
grubunda 35 sporcu ya-
rıştı. Final maçı da dahil 
olmak üzere şampiyonu-
muz 12 galibiyet aldı ve 
birincilik müsabakasında 

Murat Günay’ı dört setlik 
maçta 3:1 yendi. Aynı yaş 
grubunda, çiftlerde tem-
silcimiz oyundaki eşi Atıf 
Urfalı ile birinciliği Murat 
Günay – Mustafa Necati 
Günay çiftine kaptırdılar 
ve ikinci oldular.

Kırcaali Haber
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