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KH   Kırcaali’de yapılacak olan ikinci caminin projesi

  MÜH. HASAN AZİS OSMANGAZİ’NİN 
YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANINI 
KUTLADI

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, kardeş beledi-
ye olan Osmangazi’nin yeni 
belediye Başkanı Sayın Mustafa 
Dündar’ı göreve atanmasından 
do lay ı  ku t ladı.  Bu 10 -11 
Nisan’da Bursa’daki Osmangazi 
şenliklerinde gerçekleşti.

Müh. Azis meslektaşına, Kırcaali 
Belediyesinde gerçekleştirilen 
projeleri tanıttı ve iki belediye 
ilişkilerinin gelişeceğini umut 
ettiğini söyledi. Sayın Azis, 
Belediye Başkanı Dündar ’a 
Rodoplar’ın güzelliğini yansıtan 
bir tablo ve bölgenin turistik ye-
rlerinin katalogunu hediye etti ve 
meslektaşını Kırcaali’ye davet 
etti.

Bursa kutlamalarının res -

mi açılışında, yerel secimler 
öncesi kardeş belediye olan 
Osmangazi’nin belediye başkanı 
ve şu an Bursa Büyük Şehir 
Belediyesinin yeni belediye 
başkanı olan Sayın Recep Altepe 
de yer aldı. Müh. Azis meslektaşı 
Sayın Altepe’ye yeni görevinde 
başarılar diledi.

Bursa’da en önemli  faa -
liyetlerden biri olan Osmangazi 
şenlikleri vatandaşlardan büyük 
ilgi gördü ve birçok medya 
tarafından yansıtıldı. Şenliklerde 
Osmangazi belediyesinin Maked-
onya ve Kosova’dan iki kardeş 
belediyenin temsilcileri de yer 
aldı.

Başkan Azis Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a 
bir tablo hediye etti.

Meclise girme barajı yükseldi  
Bulgaristan Parlamentosu Pazartesi günü, 

partilerin iki veya daha fazla olarak seçim 
koalisyonları için meclise girme barajını % 
4’ten % 8’e yükseltti. Tek başına seçime giren 
partiler için baraj % 4 olarak kaldı. Bu durum 
sağ partilerin şansını daha zayıflatacağa ben-
ziyor. 

Muhalefet, Bulgar Sosyalist Partisi ve onun 
“anahtar partnörü” koalisyon ortağı Hak 
ve Özgürlükler Hareketi’nin teşebbüsü ile 
yapılan bu değişikliği haksız ve son dakikada 
yapıldığı için antidemokratik bulduğunu belir-
terek kınadı. 

Parlamentodaki muhalefet partilerin direnişi 
üzerine Milletvekili Seçme Yasasındaki 
“seçim turizmine” kısıtlama getirildi. Bu ko-
nuda tartışmalar sırasında DSB milletvekilleri 

yürürlükte olan yasadaki metnin aynı kalmasını 
ve oy kullanacak kişinin de Bulgaristan’a 24 
saat önce girdiğine dair belge göstermesini 
istediler. Milletvekili Atanasov’un dediğine 
göre: “DSB seçim turizmine karşı ve onun 
için de teklifimiz yürürlüktekinin kalmasıydı. 
Avrupa Birliği dışı ülkelere gidip gelenler için 
söz konusu oluyor. Milletvekillerinin kabul ettiği 
şekilde seçim gününde otobüslerle gelecek 
olan seçmenlere kısıtlama getirilecek.” 

Önümüzdeki parlamento seçimlerinde iki 
beyaz bülten ile oy kullanılacak. Birincisi parti 
veya koalisyon adaylarının listesi, diğeri ise 
çoğunluk sistemi /majoritarni/ adayları.

Eğer kabul edilen kanun değişikliği 
cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa 
yürürlüğe girecek. KH
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Özümüze Dönmeliyiz
1944 ile 1989 yılları arasında geçen komünist 

dönemde Bulgaristan Türklerinin özlerini oluşturan 
değerlerin üzerinden silindirle geçildiği bir gerçek. O 
dönemlerde yürütülen büyük ateizm propagandasının 
etkileri nesiller üzerinde hala devam ediyor. Özellikle 
Bulgaristan Türk gençleri arasında gözlemlediğim 
inançsızlık, başıboşluk, gayesizlik, idealsizlik had 
safhada. 

Evet demokrasinin gelmesi ile temel hak ve özgür-
lüklerimizin birçoğunu elde ettik. Ama malesef 
kullanmadık ve hala yeterince kullanmıyoruz. 
Bu bakımdan artık silkinme ve kendimize gelme 
zamanıdır. Bizi biz yapan özümüzü bilmek ona göre 
yaşamak ve öz değerlerimizle yetiştirdiğimiz nesiller 
geriye bırakmak ana vazifemizdir. 

Bulgaristan Türk topluluğunun özünü İslam ve 
Türklük oluşturur kanaatimizce. İnsanı yaratan 
Allah'tır. Bu sebeple kişinin yaradıcısı ile bağlılığı ırki 
bağlılığından önce gelir. Dolayısıyla önce Müslüman 
sonra Türküz. 

Müslüman olmak öncelikle inançlı olmayı gerek-
tirir. Hem ateist hem müslüman olunmaz. Müslüman 
Allah'ın varlığına birliğine, bu dünyadan sonra cen-
net ve cehennemin var olduğu ahiret diye bir alemin 
varlığına, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ka-
dere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. 

Müslüman diliyle Allah'tan başka ilah olmadığını ve 
Muhammed'in O'nun kulu ve peygamberi olduğunu 
söyler, namaz kılar, oruç tutar, zenginse zekat verir 
ve imkanı varsa hacca gider. 

Müslüman, Allaha ortak koşmaz, haksız yere insan 
öldürmez, zina etmez, büycülük yapmaz ve yapana 
başvurmaz, harpten kaçmaz, yetim malı yemez, 
faizle iştigal etmez, namuslu kadına iftira etmez. 
Müslüman 

Pavel Banya’yı mutlaka görmelisiniz
Bulgaristan, şifalı kaplıca suları bakımından 

zengin bir ülke. Ülkedeki şifalı sular bel ve kemik 
rahatsızlıklarının yanında merkezi ve çevresel sinir 
sistemi hastalıklarına iyi geliyor.

Kaplıca için Pavel Banya, zaman olarak eylül ayı 
tercih ediliyor, fakat ilkbahar mevsimi yani Nisan ayı 
ayrı bir güzelliğe bürünüyor bu muhteşem şehir. Bir 
taraftan yeşilliğe giyinmeye başlayan kainat, diğer 
taraftan ise Kocabalkan’ın karlı manzaraları sizleri 
farklı bir atmosfere çekiyor.

Kazanlık şehri yakınlarında bulunan Pavel Banya’da 
sıcaklıkları 50 – 60 derece olan 9 termal kaynağı 
bulunuyor. Pavel Banya uluslararası ünü bulunan 
bir dinlenme yeri. Şehir, hidrotermal suları ile or-
topedi ve travmatoloji hastalıklarına, bel ve omuri-
lik hastalıklarına, merkezi ve çevresel sinir sistemi 
bozuklukları için rehabilitasyon merkezidir. Burası 
özellikle bel fıtığı gibi problemi olanlar için birebir 

tedavi yeridir. Yüksek radon seviyesi sayesinde de 
zor iyileşen kırık kemiklerin hızlı tedavisi sağlanıyor. 
Pavel Banya’da pleksit, nevrit gibi sinirsel hastalıklar 
da başarılı bir şekilde tedavi ediliyor.

İklim olarak dağ, deniz ve kaplıca turizmini birleştiren 
bir yapıya sahip olan Bulgaristan son yıllarda 
yabancıların tatil gözdesi oldu. Cumhurbaşkanlığı için 
hazırlanan 10 yıllık gelişim stratejisinde ülkenin pet-
rol değerinde doğal suya sahip olduğu ve bu yönde 
çalışmalar yapıldığı takdirde Bulgaristan’ın Avrupa’nın 
kaplıca merkezi olabileceği belirtildi. Aynı raporda, 
Bulgaristan’ın bu değerli kaynak sularının sadece 
yüzde 20’sini değerlendirebildiği, geri kalanının ise 
boşa aktığı hatırlatıldı. Gayri menkul şirket yetkilileri 
yabancıların, mineral sulara yakın, sakin ve doğal 
ortamlarda ev satın aldıklarını ve bu sayının git-
tikçe arttığını söylüyor. Yetkililer, Bulgaristan’daki 
mineral su kültürünün, ülkedeki çok sayıda ve içerik 
bakımından kaliteli kaplıcalar sayesinde yeni yeni 
geliştiğini söylüyor.

Kaplıca banyosu nasıl yapılmalı?
Mineral termal suların ve bunlara ait çamurların, 

banyo, içme ve solunum yolu ile kullanılması, fizik 
tedavi, rehabilitasyon, beden eğitimi, masaj, psikot-
erapi, diyet vb. yan tedavilerle birleştirilmesi ile 
oluşturulan prosedür uygulamalarının uzman dok-
tor denetiminde yapıldığı sağlık tesislerine kaplıca 
denilmektedir. Kaplıca tedavisi en başta kaplıca 
suyunun kullanılmasına dayanmaktadır. İnsan 
vücudununkine yakın, 35-38°C aralığında sıcaklığa 
sahip olan kaplıca suları ile yapılır, genelde öner-
ilen yönteme göre belli zaman aralıklarında termal 
su ile dolu bir banyo küvetine veya havuza giril-
erek gerçekleştirilir. Genel olarak, banyo suyunun 
sıcaklık derecesi vücut hararetinde, 38ºC - 40ºC 
dereceyi geçmemelidir. Kalp krizi (İnfarkt) ve beyin 
kanaması (insult) geçirenler için suyun kesinlikle 
sıcak olmaması ve vücut ısısında kullanılması ger-
ekiyor. Genelde mineral sular, kalp hastalarına kanın 
daha kolay kalbe gitmesini sağladığı için olumlu 
etki yapıyor. Dolu mide kalbi zorluyor. Kaplıca suyu 
prosedürü de kendi başına bir zorluk olduğundan 
yapıldıktan sonra yarım saat ile bir saat arasında 

istirahat edilmesi gerekiyor.
En az 10 günlük program yapılmalı
Tedavi esnasında günde en fazla iki kez banyo ter-

cih edilmelidir. Banyo sayısı haftada 4-7 gün arasında 
değişebilir. Banyo günlük veya günaşırı yapılır. Gün-
lük banyolarda haftada bir gün ara verilir. Banyo 
süresi ortalama 5 - 25 dakika olarak belirlenir. Süre 
başlangıçta az tutulur, giderek artırılır. Kaplıcalarda 
toplam banyo sayısı ortalama 15 - 21 olmalıdır. 
Mineral su tedavisinde süre en az 10 gün, en fa-
zla 20 olarak tercih edilir. Gerekli faydayı sağlamak 
için 3 haftalık bir tedavi ve en az 21 banyo öner-
ilmektedir. Birinci banyo kahvaltıdan önce aç iken 
veya kahvaltıdan 1 saat sonra, ikinci banyo akşam 
yemeğinden 2 saat önce yapılması halinde azami 
derecede fayda sağlanır.

Termal banyo aç iken yapılmalı
Sıcak su banyolarına tok iken girmek sakıncalıdır. 

Banyolar kesinlikle, sabahları aç ya da hafif bir 
kahvaltıdan bir saat sonra veya akşamları yemek-
ten iki saat önce yapılmalıdır. Termal havuz içinde 
yüzülmemeli, fazla hareket etmeden dik veya oturur 
pozisyonda durulmalıdır. Fazla hareket dolaşım siste-
minde aşırı yüklenmelere sebep olur. Su içi egzersiz 
yapılacaksa vücudun ne sıcak ne de soğuk hissettiği 
34ºC - 35ºC veya daha düşük sıcaklıklarda sular 
kullanılmalıdır. Kesinlikle daha sıcak sularda egzersiz 
yapılmamalıdır. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı 
su içinde egzersiz kolay yapılır. Su içinde hareket 
deriden mineral ve gaz emilimini artırır. Ayrıca tedavi 
süresince vücudu soğuktan korumalıdır.

Kaplıcaların başlıca faydaları
Kaplıca aslında arınma ve temizlenmeyle birlikte 

bünyenin güçlenmesini sağlar. Kişi, hastalıkların 
olumsuz etkilerini üzerinden atabilir. Kaplıcanın 

bulunduğu iklimin etkilerinden yararlanılır. Mineral 
sular ucuz bir güzellik iksiridir. Bedeni toksinlerden, 
serbest radikallerden arındırıp, psikolojik rahatla-
ma meydana getiriyor. Suyun içerdiği magnezyum 
ve potasyumun hücre yenileme ve söktürücülüğü 
sayesinde cilt için hem içme kürü hem de banyo 
kürü olarak kullanıldığında cilt sağlığı ve güzelliğinde 
önemli iyileşmeler sağlar. Kan dolaşımını arttırarak 
ciltteki yorgun ve solgun görünümü yok eder, canlı 
bir görünüm kazandırır. Ayrıca ciltteki akne ve sivil-
celerin tedavisinde etkilidir.

                                                 filibebg.com
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Vatanıyla var olan şair
Şair FAİK İSMAİL ARDA 16 Mayıs 1935 yılı 

Eğridere ( Ardino ) belediyesinin Elmalı ( Yabılkovets 
) köyünde dünyaya gözlerini açmış. Orta tahsilini 
köyünde, liseyi Ardino kentinde ikmal ettikten sonra 
Sofya üniversitesinin Türkoloji bölümünden mezun 
oldu. Ardino kasabasında ve köylerinde senelerce 
öğretmenlik yaptı, hiç kimsenin tavuğuna kaz, geli-
nine kız demeden karınca kaderince çalıştı.

Yaratıcılık hayatına 1948 yılında ilkokul öğrencisi 
iken “ Eylülcü Çocuk “ gazetesinde basılan “ Hudut 
Bekçisi “ şiiri ile başladı. Daha sonraki yıllarda şiir, 
feyleton, fıkra ve mizah hikâyeleri yazdı. 1966 yılında 
yazdığı şiirleri “Ağrınca Tan“ kitabında topladı. Son 
dönemde yazdığı yapıtlarını da, onun ölümünden 
sonra, uzakta yakında oturan Ardinolu dostları şair 
Saffet Eren’in girişimi ile “ Ben Seninle Varım “ 
kitabında toplayıp okuyucuya sundular.

Şairin yapıtlarında vatan, memleket, yurt, yuva 
sevgisi ön planda geliyor. Büyük göç dalgasına 
kapılmayıp  “Hangi soysuz beni senden edecekmiş“, 
diye yakındı. Kıvram dolam Andızlık dağlarında 
yürümeye devam etti. “ Ben Rumeli’li Gazal Gızanı 
Faik Arda, 85 de öldüm, 89 da dirildim, gazal içinde 
büyüyen Boğaz içinde yaşayamaz “, diye seslendi 
herkese.

Şair 1995 yılı yaşama gözlerini kapadı. 
Totaliter rejim onu da hırpaladı. Bunu kendi kale-

minden okuyalım.
“ Ben, Yurdunu, Yuvasını ölürcesine seven bir 

insanım. Totaliter rejim beni biraz eğdi, fakat 
kıramadı. Manevi ölüm fiziki ölümden daha berbattır. 
Ardino’muzun komünist kodamanları maneviyatımı 
yok etmek için neler yapmadılar : birkaç kez işten 
arz etmeler, nedeni belirsiz tabii, Türkçe okuduğum 
bir halk türküsü yüzünden saçlarımı kesip kasaba 
sokaklarında  “ibret için“ gezdirmeler, mahkemeler 
(yine türkü yüzünden) ve “az zararlı külhanbeyi“ 
damgasını vurarak karakollarda yatmalar ve neler, 
neler ....  Ama totaliter rejim benden bir şey alamadı. 
Verir miyim hiç!  İçimdeki, O yukarıda dediğim 
SEVGİYİ bir türlü koparamadılar. İnsanlar arasında 
daima başım dik, alnım ak gezdim. Kendi sofram-
da ne bulduysam onunla geçindim. Hiç kimsenin 
tavuğuna kaz, karısına kız demedim... “

Ben seni
Bırakmak için sevmedim
Benim bağrı yanık
Ufacık tefecik
Çilekeş memleketim.
Ben seninle varım,
Seninle yaşarım.
Hangi soysuz beni 
Senden edecekmiş şaşarım!

               Ben seni,
               Benim olsun diye sevdim,
               Benim bağrı taşlı,
               Gözü yaşlı memleketim.
               Sen beni
               Çocukluğuma götüren
               Günahsız, ak-pak bir yolsun,
               Bana seni çok görenlerin
               İki gözü kör olsun!

Ben seni,
Başkasının olsun diye sevmedim
Benim bahtı kara
İçi yara memleketim.
Ağlama gayrı,
Dinsin gözyaşların!
Ben,
Baharlar getireceğim
Senin kara kışına.
Yağmurlar yağıtacağım
Mut yağmurları
Toprağına taşına…

     
                         FAİK İSMAİL ARDA

RUMELİ GIZANI

Ben Rumeli’li
Gazallık Gızanı Faik Arda
85’te öldüm, 89’da dirildim…
Bir Gazallık Gızı sevdim
Elleri tütüne kokuyordu,
Ayakları, fıstık ayakları – 
Gıldır gıldır mekik dokuyordu…
Gözleri, ah o güzel gözleri –
Kibritsiz Gandil yakıyordu…

            Ben Rumeli’li
            Gazallık Gızanı Faik Arda
            İstanbul’da Boğaziçi’nde değil
            Rumeli’de Gazal içinde büyüdüm
            Karpuzçatlatan kaynaklarından
            Eğilip sular içtim…
            Şu dağlarım uğruna
            Sevgilimden vazgeçtim…

Ben Rumeli’li 
Gazallık Gızanı Faik Arda
Şu koskoca dağlar
Küçücük kalbime nasıl sığmışlar 
Bilemiyorum.
Gel buralara diyorsunuz
Gelemiyorum.
Gazal içinde büyüyen
Boğaziçi’nde yaşayamaz…

BEN SENİNLE VARIM

            Ben Rumeli’li
            Gazallık Gızanı Faik Arda
            85’te öldüm, 89’da dirildim…
            Şimdi bir Gazallık Gızı seviyorum
            Öldürmeyin beni boşuna
            Sonra daha büyük,
            Daha Gocaman diriliyorum…

 Sahneye Adanan Hayat  
Mümün Karagöz Bulgaristan’da tanınmış bir ses 

sanatçısı. O Kırcaali ”Kadriye Lâtifova’’ Devlet Müzikal 
ve Dram Tiyatrosu’nda solist. Krumovgrad doğumlu 
sanatçı güzel sesiyle öğretmenlerinin dikkatini çek-
ince çeşitli okul ve okullar arası festivallere katılmak 
üzere daha 7 yaşındayken sahneye çıkmıştır. Daha 
sonraları büyük festivallere iştirak ederek kendini 
müzik sanatının içinde bulmuştur. Askerlik döne-
minde 10 kişilik bir orkestra grubunun yönetmenliğini 
yaptı. 1969 yılında Kırcaali tiyatrosunun estrad bölü-
müne sanatçı olarak göreve alınmıştır. Aralıksız 25 
yıl sahnede kaldı. Türkiye, Yunanistan, Avusturya, 
Romanya ve Almanya’da konserler verdi. 13 yıl 
Türkiye’de çeşitli eğlence yerlerinde şarkı söyledi. 
Ünlü Rodop türkücüsünün, 12 parçayı içeren, “Çıtır 
Pıtır” adlı kaseti İstanbul’da çıktı.  

 Bugün Mümün Karagöz çok sevilen ve sayılan 
Rodop türkücüsüdür.

-  Sayın Karagöz, sizin için sahne ne ifade edi-
yor?

-  Tiyatro sahnesi benim hayatımda çok önemli 
bir yer almaktadır. O benim âdeta ikinci evimdir. 
Sokakta hayranlarım beni durdurup selâm verince, 
onlarla beraber olduğum zaman kendimi gerçek-
ten çok mutlu hissediyorum, çünkü ben onlarla bir 
bütünüm. Bugün bir yerlere geldiysem, bunu uzun 
süreli sahne hayatımda beni yalnız bırakmayan, bana 
her zaman destek olan, büyük sevgi ve saygı veren 
sadık hayranlarıma borçluyum. Onların önünde 
saygıyla baş eğiyorum. Her yaz İzmir, Kuşadası ve 
Türkiye’nin başka yerlerinde restoran ve gazinolarda 
küçük sahnelerde yer alıyorum. Bu yaz 12 nostalji 

havası şarkılardan ibaret olan ikinci albümü çıkartıp 
hayranlarımı sevindirmeyi düşünüyorum. 

-  Genç tiyatro oyuncularına başarılı olmaları 
için ne önermek istiyorsunuz?

-  Bir sanatçı halkın isteklerini karşılayabilip ve 
salonları doldurabilmesi için her zaman halka yakın 
olmalı. Hiç bir zaman seyirci küçümsenmemeli. 
Seyircinin sayısı kaç olursa olsun, 10, 500 veya 1000 
hiç fark etmeden, sanatçı sahnede aynı profesyonel 
seviyesini korumalıdır. Bizim genç tiyatro yetenekleri-
miz muhteşem oyuncu hırsıyla çalışıyorlar ve en yük-

sek başarı merdivenine ulaşacaklarına hiç şüphem 
yoktur. Genç oyunculara elimden gelen yardımı yap-
maya her zaman hazırım.

-  Kırcaali “Kadriye Lâtifova” Tiyatrosu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

-  Her geçen gün daha da gelişen bu tiyatroda 
bulunduğum için Allah’a şükrediyorum. Kısa bir za-
man içerisinde, tiyatro profesyonel alanda üstün 
başarılara imza attı. Mayıs ayında Türkiye’ye turn-
eye çıkacağız. Bütün tiyatro ekibi tarafından genel 
yönetim adına müdürümüz Sayın Orhan Tair’e ve 
müdür yardımcısı Ehliman Çoban’a teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum. Biz onların yüksek meslek yetkile-
ri ile özverili çalışmalarından dolayı daha da başarılı 
temsiller sunmayı boyun borcu biliyoruz.

                   Söyleşi: Resmiye MÜMÜN

Sayfayı hazırlayan : Mustafa BAYRAMALİMümün Karagöz 
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Bölgemizin Yolları
Yollar bir memleketin, bölgenin 

kan damarıdır. Düzgün yollar ol-
mazsa sanayi de gelişmez. Ekon-
omisi yerinde sayar. Bölgemizin 
bu günkü yollarından söz açılınca 
yaşlılardan işittiklerimi hatırlıyorum: 
“Haskovo’dan yaya dönüyorduk. 
Arda nehri öyle bir taşmıştı ki, suların 
çekilmesini üç gün bekledik…” O 
zamanlar insanlar yaya yolculuk 
ediyormuş. Hükümet şehirden şehre, 
köyden köye yol yapmak için büt-
çeden para ayırmıyormuş. Az buçuk 
olan yollar, insanları beşer, onar gün 
angarya işletmekle, el kol gücüyle, 
öküz arabasıyla yapılıyormuş. Ben 
bu yapılan işleri de gördüm. Rodop 
dağları sarp ve taşlıktır. Bu yüzden 
de yol yapmak kolay değildir. Köy-
lerin dağınıklığı ise başka güçlük 
yaratmaktadır. Buna rağmen Kırcaali 
iline bağlı Krumovgrad ilçesi idare-
cileri önce merkez sonra da diğer 
köyleri yollarla bağlama işlerinde 
büyük başarılara ulaştı.

      Krumovgrad-Tokaçka yolu 
üzerindeki ağaç köprü sellerden 
yıkılıyordu. Şimdi beton asma köprü 

yapıldı. Krumovgrad-Avren-Çerniçe-
vo-Golyama Kamenane yolunda 
tek köprü yoktu. Büyükdere taştığı 

zamanlar bu köylere bağlantı ke-
siliyordu. Oraya da güzel bir köprü 
kuruldu. Krumovgrad-Potoçnitsa 

yolunun üzerindeki Krumovitsa ve 
Babalar çayında da köprü bulunmuy-
ordu. Artık çağdaş sistemlere uygun 
köprüleri vardır. Krumovgrad-Tihomir 
yolunda bulunan Kırkım çayına, 
Krumovgrad-Haskovo yoluna, 
Krumovgrad-Kırcaali yolundaki Gorna 
Kula köyü yakınında bulunan Burgas 
çayına köprüler yapıldı. Krumovgrad-
İvaylovgrad arasındaki 60 kilometre-
lik yola yeni asfalt döşendi. Toka-
çka-Malka Çinka-Zvezdel maden 
ocağına yeni asfalt yol açıldı. Bun-
lardan başka, bölge yollarının tümü 
tamir edildi. 350 kilometreden fazla 
asfalt döşendi. Bu yollarda yüzlerce 
yük kamyonundan başka, onlarca 
taksi dolaşmaktadır. Halkın yaşam 
koşullarının iyileşmesinde yolların da 
büyük önemi vardır. Bu hususta daha 
büyük başarılara ulaşmak amacıyla 
ileride Krumovgrad bölgesinde bir-
biriyle bağlanmayan köy değil, ma-
halle bile bırakılmayacaktır.

                           Salif MUSTAFA 
                             Krumovgrad 

Tokaçka

Ardino / Eğridere / Cami Kütüphanesi 
hizmete açıldı

Ardino merkez cami odaların biri 
kütüphane şekline getirilerek halka 
hizmete açıldı. Bu bilgi ocağın açılışını 
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat 
yaptı. Yeni doğan kültür hizmetiyle ilgili 
görüşünü paylaşan Başkan

Murat, “Kütüphaneler, her yaş ve sevi-
yedeki insanların bilgi edinmek, kend-
ilerini eğitmek ve boş zamanlarını

değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. 
Ve bugün kütüphaneler listesine Ar-
dino cami kütüphanesini de hep be-
raber kaydediyoruz. Hayırlara ve-
sile olması ise en içten dileğimizdir”, 
diye özetledi. Ardino imamı Orhan 
Yakub, “Kütüphane f ikr imizi i lk 
Belediye Başkanımıza bildirdik. Eksik 
olmasın, girişimimizi tam destekledi 
ve önayak oldu. Kitap bağışının yanı 
sıra insanların faydalanması için de bir 

adet bilgisayar bağışladı. Ayrıca inter-
net bağlantımız da mevcut. Çeşitli ye-
rlerden kitap bağışı alıyoruz... Hedefi-
miz, kütüphanemizi küçük bir Bilgi Evi 
durumuna getirmek”, dedi. 

                          Ardinonun sesi

 Geleneksel Kırcaalililer 
Şenliği, alınan yeni bi karara 
göre 24.05.2009 [Pazar] 
tarihinde yapılacaktır.
        www. kircaalililer.com

Mestanlı’da /Momçilgrad/ 
Kutlu Doğum Etkinliği 

Bulgaristan Başmüftülüğü ve Kırcaalı 
Bölge Müftülüğü tarafından düzenle-
nen Hz Muhammed’in doğumu mü-
nasebetiyle Momçilgrad Kültür salo-
nunda düzenlenen törene Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü yardımcısı Bi-
rali Birali, Mestanlı Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrula, Kırcaalı Bölge Müftüsü 
Şabanali Ahmed, Sofya Bölge Müftüsü 
Necaati Ali, Filibe Cuma Camisi hat-
ibi Kemal Raşit, Koşukavak Bölge 
müftüsü Nasuh Halil beylerin yanı sıra 
Türkiye’den Van Müftüsü Osman Arıtan 
bey, Mestanlı İlahiyat Lisesi Öğretmen 
ve Öğrencilerinin yanı sıra bölgemi-
zden çok sayıda Müslüman Peygam-
berimizin doğumunu anma münase-
betiyle bir araya geldiler. Konuşmacı 
olarak Kırcaalı bölge Müftüsü Şabanali 

Ahmed’in selamlama konuşmasından 
sonra Kemal Raşıd, Biralı Birali ve 
Osman Arıtan hocalar yer aldılar. Pro-
grama Mestanlı İlahiyat öğrencileri 
ve Gruevo "Hayranlar" ilahi gurupları 
İlahi, Naat ve şiirlerle programa renk 
kattılar. Kutlu Doğum münasebetiyle 
salonu tıklım tıklım dolduran genç ve 
yaşlı Müslümanlar sunulan programı 
ilgiyle izlediler. 

Заведение за бързо хранене
“ЕВРОПА̀

На Пазара до бившия Битов Комбинат

BULGARİSTAN'IN BURSA KONSOLOSLUK OFİSİ, MAYIS'TA AÇILACAK
Bursalı vatandaşlara hizmet verecek 

olan Bulgaristan konsolosluk ofisi, 
Mayıs ayında hizmete girecek. 
Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçisi Branimir Mladenov Mayıs 
ayında açılışı gerçekleştirilerek, 
Bursa halkının hizmetine sunulacak 
olan konsolosluk ofisi ile ilgili olarak 
valiliği ziyaret etti. Bursa'da sadece 
vize olarak değil ekonomik ve kül-
türel açıdan da hizmet edecek konso-
losluk ofisinin hizmete mayıs ayında 
gireceğini belirten Mladenov "Bursalı 
vatandaşlarımız artık İstanbul'a git-

mek zorunda kalmayacaklar, bütün 
işlemlerini Bursa'da yapabilecekler. 
Bursa Valimize yardımları için çok 
teşekkür ederim. Yapılan bu ofis 
Türkiye'deki en güzel ofis diyebilirim" 
şeklinde konuştu. 
Vali Vekili Celalettin Yüksel de, valilik 

olarak Bursa halkına yapılan her türlü 
hizmetin arkasında olduklarını belirtti. 
Vali Yüksel, ziyaretin anısına Büyükelçi 
Mladenov ve heyetine valilik tarafından 
Bursa'nın tanıtımı için hazırlanan kita-
plardan hediye etti. 

KH
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Dağbaşında Özgürlüğüm

Akşamları işten eve toplandığımda 
kurulan sofradaki kaşık konser i 
yorgunluğumu unutturuyordu bundan 
birkaç yıl öncesi.

      Küçükler büyümekte. Hem de an-
lamadan. Soframda iki kızım zaman 
geldi aile yuvası kurdular. Uçup gittiler 
Boğaziçi’ne.  Oradan on üç yaşındaki 
torunum Gökhan sesleniyor akşam 
akşam. “Dede” deyişi bir volkan kükreti-
yor içimde. Bir deprem sarsıyor beni, adı 
“Hasretlik”. 

      Birkaç yıl önce oğlum karşılıyordu 
beni akşamları kapıda. “Hoş geldine” eli-
ni uzatışında, günden güne, avucu biraz 
daha genişlemiş gibime geliyordu. Onun 
yerini şimdi küçük torunum Atakan aldı.

      Dedim ya, küçükler büyümekte. Ya 
bizler?!...

      Doğrusunu söyleyeyim, ben 
ayna karşısına geçmekten korkuyo-
rum. Kolayı olsa, her sabahki tıraşımı 
aynasız yapacağım. Aynalarda ken-
dimle tanışmak istemiyorum. Biricik 
nedeni: saçları bir yana, sakalıma aklar 
düştüğüne inanamıyorum. Kar çığıyla 
karşı karşıya geliyorum her sabah. 
Dağbaşında kopmuş, yaklaşan çığın 
uğultusunu duyar gibiyim. Bu uğultu bir 

nostalji doğuruyor içimde. Doğduğum 
dağbaşı köyüme gitmek, orada bir hafta, 
on gün kalmak arzusu. 

      Artık otuz yıldır yaşadığım şehirden 
birkaç gün için olsun ayrılmak nedenleri-
nin en başında gelen sıla özlemi olsa da, 
dahası var tabii.

      Sabah kahvemi içmek için, bir 
dost görmek için merkeze çıktığımda, 
her günkü boşboğazlıkları dinlemekten 
bıktım artık. Keyfine bir yudum kahve ze-
hir oluyor insanın. Hep dişlerimi sıksam 
da, şahinler kadar yaşayacak değilim 
ya.

      İnanın, çok sevdiğim şehrin 
sokaklarında dolaşan bazı simaları 
hafızamdan silmek arzusu doğdu içimde 
emekliliğimin ilk günlerinde. Ve o ilk 
günlerin tadını çıkarmak için çekip git-
tim bizim dağbaşına. Köyümün biricik 
sokağında şeker uzattım çocuklara. 
Her şeker uzattığım “Sen kimsin amca?” 
diye sordu. Cevap boğazımda düğüm 
düğüm. 

      Bir umutla açtım birkaç yıl önce 
kendi elimle kilitlediğim avlu kapısının ki-
lidini. Avlu içi ıpıssız. O ulu dut ağacının 
altındaki peyke kendi halinde.

      Yorgunluğumu yitirmek için gid-
ip peykeye oturdum. Bakışlarım baba 
ocağımın kapısında. Kapıyı ne açan 
var, ne de boynuma atılan o minicik 
anam, babam bir başka. Elli yedi 
yaşıma rağmen garipsedim, kendimi 
tutamadım…

      Odaları bir bir dolaştım. Her biri 
kendine özgün buz kesilmiş. Doğduğum 
o aşevindeki ocak başında toprak çöm-
lekte kaynayıp etrafa sinmiş Hacımahalle 
fasulyesi çorbasının mis kokusu hala 
buram buram. 

      Dönüp oturdum peykeye. Geldiğimi 
gören yengem gelip boynuma atıldı. Has-
retlik çeken bir ana gibi ağladı. Ben za-
ten onun anlattığı masallar ile büyüdüm. 
Yengem anamın yokluğunu hissettirmek 

istemiyordu bana. Birkaç gününe de 
olsa bizim eve taşındı. Analık yapmak 
istediğinin farkına vardım. Evimize de o 
göz- kulak oluyor neredeyse.

      Köyümde ikinci gün onun tarha-
na çorbası kaynarken doğdu. Rodop 
köylü kadını kendi hüneriyle pişirdiği 
ekmeği doğramıştı tarhanaya. Tadına 
doyamadım. Doğaldı her şey.

      Sonraları odama çekildim. Niyetim, 
söz ettiğim o dedikodulardan ırak, 

özgür, bir şeyler karalamaktı günlerdir 
el sürmediğim defterime. Gözlüklerimi 
takmıştım, usuldan kapı aralandı. Yen-
gem, onlara baktı baktı da: “Bu camları 
neden taktın? “ diye sordu. Nasıl cevap 
verebilirdim. O seksen yaşına merdiv-
en dayamışken eline gözlük almamıştı 
henüz.

      Akşamları köydeşlerimle berab-
erdik. Kahve içtik, kadehler kaldırdık 
geç vakitlere kadar. Dem vurduk hep o 
deli gençlikten. Kimimiz güldük, kimim-
iz ofladı. Hayat törpülüyor bizi günden 
güne…

      Sabahları güneş doğarken, kahve 
yerine kaşıkladım yengemin çorbalarını. 

Bir de o dağbaşının temiz havası. 
Üç-beş gün önceki baş ağrılarımdan 
eser kalmamıştı. Dalga dalga esen 
ılık rüzgarın getirdiği saf çam kokusu 
genizlerimde, akciğerimde bir şifa. 
Dağbaşındaki özgür çocukluğuma 
döndüren beni… Nerde kaldı o çocuk-
luk yılları?! 

      On günün nesi olur, rüya gibi 
gelip geçti. Köyümden ayrılırken yen-
gem başörtüsünün ucuyla kuruladı 

gözyaşlarını.
      Şehre indiğimde, yuvam-

dan uçanları sormak oldu ilk işim. 
Seslenmişler. İyilermiş. 

      Akşamsı, köyden getirdiğim kuru 
fasulye çorbasını kaşıklarken telefon 
çaldı. Kızlarım seslendiler. Birkaç sani-
yesine de olsa torunumun sesini duy-
dum. Fazla da konuşamadım, ahize 
elimden düştü…

      Ertesi sabah, tıraş icabı ayna 
karşısına geçtim. Saçı sakalı akarmış 
ben miydim ayna başında duran?!...

      Bugün tıraşa elim değmiyor. 
Beyaz sakalımla da ben ben değil 
miyim sanki! 

Durhan ALİ

Nisan ayı her geldiğinde, büyük 
ozan Orhan Veli’nin dizeleri gelir 
aklıma: “İmkansız şey şiir yazmak, 
şairsen eğer ve yazmamak aylardan 
Nisan’sa.” 

 Gerçekten Nisan ayında bizim iller 
başka, hem de bambaşka.

 Kırcaali, köyleri, Arda her biri ayrı 
incidir Rodoplar’da, gelin gibi süslüdür-
ler baharda. Bizim köyümüz Kobilane 
de bunlardan bir tanesidir. Kırcaali ve 
Ardino’ya eşit uzaklıkta bulunan /15-er 
km./ Kobilane 500 metre deniz sevi-
yesinde, 10 adet mahalleden ibaret-
tir. Merkezinde muhtarlık ve haftada 
bir defa gelen doktora ait odalar bu-
lunan bina, artık talebeleri olmayan 
kapalı okul, bir kütüphane, bir de 
anaokul… Marketler, kafeterya ve çok 
yakında açılan benzin istasyonu. Tam 
kavşakta, boş bir araziye yerleşen 
bu güzel bina gece ışıklarıyla köyü-
müze harikulade bir imaj veriyor. İkinci 
dönem muhtar Erhan İzzet köy için gü-
zel projeler olduğunu, fakat her yerde 
olduğu gibi bizim köyde de, hemen 
gerçekleşmeyeceklerini söylüyor. Me-
sela bazı mahallede su, yol gibi projeler 
hala askıda. Celiloğulları mahallesine 
artık 2 yıla yakın yollarını ihale ile alıp 
başlatan firma hala bitiremedi. Çamur 

ve susuzlukla boğaz boğaza gelen 
sakinler yağmur yağacak diye korkuy-
or. 925 nüfusu olan Kobilane’de 450 
sakin yaşamaktadır. Köy camisinin 
de yeni projesi hazırlanmıştır.

 Muhtar Erhan İzzet, köy merkez-
inde çocuk parkı, bunun yanı sıra 
sakinler için de eğlence-dinlence 
yeri yapılacağını söyledi.

Yazın köyümüz daha da kalabalık 
oluyor. O aylarda gurbetçiler ve 
Türkiye’den yurduna, akrabalarına zi-
yarete gelenlerle dolup taşıyor. Çocuk 
ve gençler daha çok kütüphaneyi zi-

yaret ediyorlar. 53 yıllık tarihi olan 
kütüphanede 4400 kitap bulunmakta. 
Köyümüzden bir hayırsever dans ve 
folklor grubuna 1000 leva bağışta bu-

lundu.
 Her yıl 2 Mayıs’ta, köy bayramında, 

şarkılar söyleniyor, şiirler okunuy-
or, hasretlik gideriliyor, dostlar 
buluşuyor… 

Kendi kendime diyorum:  insan her 
şeyi fark etmeli, kendisini, hayatı, 
olayları, gidişatı, insanları, iyiyi ve 
kötüyü. Gülün dibindeki o dikeni ve 
dikenin yanı başındaki o gülü fark et-
meli ve yaşamalı. Yaşamalı, yaşadığı 
memleketin değerini bilerek, sever-
ek. Çalışarak yüceltmeli o değerleri 
ve gelecek nesillere aşılamalı.

 Emsalsiz lezzetlerle dolu bir ağaç 
gibi yaşatmalıyız, yaşamalıyız ve za-
man denilen rüzgar onu salladıkça, 
meyveleri toplamalıyız. Yaşam sevgi-
si yarınlara taşınmalı ve geleceğin 
gerçeklerini kabul etmeliyiz. 

                           Habibe HASAN        

 Rodopların incisi Kobilane köyü
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Şifalı Bitkiler

                Fıkralar

               Atasözleri

                       Öksürme

      Erol tanımadığı bir doktora telefonla haber etti.

      - Doktor öksürdükçe fenalaşıyorum, ne yapmalıyım?

      Çok meşgul olan doktor, hemen karşılık verir:

      - Öksürme!..

                   Yardım

       Adamın biri gece yarısı evine sarhoş döner.

      - Karıcığım sana yardım edeyim.

      - Evet, şu kapının ardındaki sopayı ver.

                                              Derleyen: Salif MUSTAFA 

                                         CEVİZ : 

Yaprakları ve kabuklarıyla hazırlanan ilaçlar kanı temizler, kansızlığı 
giderir. İshal ve dizanteriyi keser. Verem ve şeker hastalığında hem 
besleyici, hem de tedavi edicidir. Saç ve elleri boyamakta da kullanılır. 
Bitki bilimcilere göre bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri ile 
Chinon Juglon adlı aktif madde içeren cevizin hem içi, hem ağacının 
kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

     Her sabah kahvaltıda bir miktar ceviz içi yenmesinin zekayı 
geliştirdiğini belirten uzmanlar, yeşil ceviz meyvelerinin kabukları 
kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü artırdığını belirtti.

     Vücudu besleyip güçlendiren cevizin yararlarından bazıları şöyle 
sıralanıyor:

•  Nasırlar üzerine konulan ceviz yağı zamanla bunların yok olmasını 
sağlar.

•  Taze dalların kabukları ve meyvelerinin kabukları ile karıştırılıp 
kaynatılarak elde edilen sıvı mideyi kuvvetlendirir.

•  Ceviz yapraklarından yapılan çay iştah açar, mideyi kuvvetlendirir, 
boğaz hastalıklarına iyi gelir.

•  Bir miktar ceviz yaprağı banyo suyuna karıştırılırsa cilt hastalıklarına 
iyi gelir.

•  Ceviz yaprakları pişirilerek çıbanların üzerine sarılırsa iyileşmesini 
sağlar.

•  Ceviz yağı yüz lekelerinin üzerine sürülüp masaj yapılırsa lekeler 
yok olur.

                                        ENGİNAR:  

Kandaki üre ve kolesterolü düşürür. İdrar söktürür. Kandaki şeker 
miktarını ayarlar. Damar sertliği ve kalp hastalıklarını önler. Böbrekteki 
kumların dökülmesine yardımcı olur. 

                                           GELİNCİK: 

Nefes darlığı, astım ve bronşitte rahatlık verir. Kan tükürme ve 
kusmayı önler. Yanıkları iyileştirir. 

Bilelim-Eğlenelim Kırcaali Haber

 Bulgaristan Türkleri’nin Manileri

   Bunları Biliyor musunuz?

                                   
Dünya ile ilgili gerçekler

• Dünya üzerindeki en soğuk yer, ortalama - 54 derece ile 
Antarktika’dır. En sıcak yer ise ortalama 34 derece ile Afrika’da bu-
lunan Etiyopya dır.
• En kuru çöl: Şili’deki Atacama Çölü en kuru çöldür. Bazı yerl-
erine 400 yıl yağmur yağmamıştır. Diğer bölgelerine ise hiç yağmur 
yağdığı görülmemiştir.
• En uzun nehir Dünyadaki en uzun nehir Afrika’daki Nil Nehri’dir. Bu 
nehrin uzunluğu yaklaşık 6.600 km kadardır.
• En yüksek uçurum Dünyanın en yüksek kayalık uçurumu Hawaii 
Adası’nın kuzey kıyısında bulunur. Burada yükseklik bazen 1.005m’ye 
ulaşır. Bu yükseklik 275 katlık bir gökdelenle eş değerdir.

Uzayla ilgili gerçekler 

• Güneş: Güneş Jüpiter’den bin kat, Dünyamızdan bir milyon kat 
daha büyüktür.
• Jüpiter: Güneş sistemindeki bütün gezegenleri bir araya getirirsek 
Jüpiter’in büyüklüğüne erişemezler.

                                                             BİLİYOR MUYDUNUZ?

          Daldan dala ip gerdim
          İpe mendiller serdim
          Kara gözlü yarimi
          Candan yürekten sevdim

Bahçelerde pırasa
Selam söyle horoza
Sabah diye ötmesin
Yar yanımdan gitmesin

          Şu karşıda üç kapı
          İçinde çavdar sapı
          Beni yardan ayıran
          Dilensin kapı kapı

Evin altında sarmaşık
Sinirler dolu kaşık
Yar aklıma geldikçe
Ağzımdan kayar kaşık

Ağaç gölgesiz, insan sevgisiz olmaz.
Akılsız baş, sahibine kaz güttürür.
Bir deli bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
Bu dünya basamak basamak, biri iner, biri biner.
Çiftçi yağmur ister, kiremitçi kurak.

          Entarisi pamuklu
          Düğmeleri şavıklı
          Ellemeyin yarime
          Şimdi olduk yavuklu

Karşıcıma oturma
Pantolonu batırma
En kıymetli yarimsin
Kuru yere oturma

          El atarsam beri gel
          Göz atarsam cama gel
          Hiç kurnazlık bilmezsen
          Testiyi al da suya gel 

Giydim potinlerimi
Bağladım bağlarını
Durma güzel karşımda
Erittin yağlarımı         

Derleyen: Fatme BAYRAM
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Benim Köyüm Kroyatsi (Terziköy)
Seneler bir nehir suyu gibi, müt-

emadiyen akıyor. Nerede kaldı 1957? 
Tam yarım asır! İnsanoğlu hayatta 
kaldığı müddetçe çok görgülere tanık 
olur. Bir bölgenin diğer yabancı güçler 
tarafından zorbalıkla işgal edildiği 
takdirde er geç yabancılar o bölgeyi 
terk eder. Lakin vatanını, köyünü, 
suyunu, toprağını ve bahçesini seven-
ler terk etmeyi tercih etmezler.

İşte Kroyatsi (Terziköy) 1957 senesin-
den sonra Bulgaristan haritasından sili-
nerek tarihe karışan köylerden biri oldu. 
Savaştan, depremden etkilenmeyen bu 
köy Arda nehrinin suları altında kaldı. 
Köy halkı köyünü terk etmek istemese 
de devlet tarafından silahlı elli kişilik 
bir grup, barbarca köyün evlerini 1956 
senesinin Ekim ayında bombalamaya 
başladılar. Köyümün yarısını yıktılar ve 
dışarıda kalan halk göç etmeye mecbur 
kaldı. Hatta içinde insan varken çatıya 
çıkarak evleri yıkmaya teşebbüs ettiler. 
Gaddarca bir hücum bomba attılar ve 
burasını savaş alanına çevirdiler.

Kim yapar bu zulmü? Almanlar mı? 
Hayır, aşırı milliyetçiler. Beşeriyete 
yakışmayan bir tavır sergilediler. İlçemiz 
olan Krumovgrad kasabasında oturan 
Kaymakam Ahmet İbrahimov ve Parti 
Sekreteri Nedelço Yorgov bile buna 
seyirci kaldılar. Müdahale etmediler. 
Hatta bazı evleri ateşe verdiklerine bi-
zzat şahit oldum. Ne de olsa geçtiğimiz 
o meşakkatli günler mazide kaldı.

9.9.1957 'de Studen kladenets 
(Soğukpınar) barajının açılış töreni 
yapıldı. Bizzat ben de bu törene iştirak 
ettim. O zamanın baraj müdürü olan 
Mühendis Novakov uzun bir konuşma 
yaptı. Dokladında şöyle bir cümle 
kullandı: ''Asırlarca Arda nehri Rodop 
halkının göz yaşlarını Yunanistan'a 
ve Türkiye'ye götürmüştür. Şimdi ise 
sevincini...'' Ben buna asla katılmam. 
Çünkü Arda boyunda insanlar hür 
ve bahtiyar olarak hayat sürdürürdü. 
Senenin altı ayı çalışıp altı ayı da isti-
rahat etmekteydiler.

Kroyatsi köyü Ürpek dağlarının 
kuzey eteklerine serilmiş bir vadi-
ye yerleşmiştir. Batı,doğu ve kuzey 
sınırlarından ise Arda nehri geçer. 
Güneyde de Ürpek dağları vardır. Köy, 
300 hanelik, 1500 nüfusa sahip bir Ro-
dop köyüydü. Ayrıca Krumovgrad ilçes-
inde en büyük köydü. Bol ormanlara, 
soğuk sulara, mümbit (bereketli) toprak-
lara gönül vermiş köy halkı müsterih 
bir yaşam tarzı sürdürürdü. Burasını 
Osmanova ve Gnazdova köylerinden 
izleyen biri karşısında muhteşem bir 
köy manzarası bulabiliyordu.

Benim köyüm, faşist ve sosyalist 

sistemde asla devlet yardımı görmedi. 
Köyümüzden milletvekili olan Mustafa 
Hasanov'un hiç bir yardımı olmadı. 
Komşu köy olan Darest belediyesinde 
çalışan yöneticiler kendi köylerinin 
kalkınması için savaşırlarken diğer köy-
leri yardımdan mahrum ettiler. Mantıklı 
bir zihin faaliyeti sergilediler. Ne de 
olsa her iki köyün arasındaki mesafe 2 
km. olunca komşuluk bağları asırlarca 
devam etmiştir. Düğün ve bayramlarda 
misafir olarak her iki tarafta buluşmalar 
olurdu. 

1947'de halkın yardımıyla ahsap okul 
genişletildi. Aynı senede ortaokul açıldı.

On beş civar köyden gelen çocuklar 
tahsillerine burada devam ettiler. Ben 
de bu okulda okudum. Hatta iki sene 
köyümde öğretmenlik yaptım. Okulda 
çocuk bahçesi (anaokulu) bile vardı. 
1954'te iki senelik umumtahsil şıkolası 
(rüştiye) açıldı. Kırktan fazla genç tah-
sillerini yükselttiler.

Maarif ve kültür alanında geniş 
adımlar atıldı. Köyde yeni okul ve lise 
açılması için faaliyete geçildi. Okulun 
taşları getirildi. Barajın engel olmasıyla 
her şey altüst oldu. Bir muhacir evinde 
kültür yurdu vardı. Piyesler hazırlanarak 
civar köylerde temsil verilirdi. 1950 sen-
esinde bölgede, ilçede, 1.kalan talebe 
bedikolektifi Haskova sancak festival-
inde de ikinci oldular. Her haneye Halk 
Gençliği ve Rodop Mücadelesi ve Yeni 
Işık gazetesi girerdi. Dini ve milli bay-
ramlar haftalarca muhtelif şenlikler 
içinde kutlanırdı.

Tarım alanına gelince 2500 dekar 
toprağa sahip olan köy halkı 100 ton-
dan fazla tütün istisal ederdi. Mısır, 
buğday, gündendi (ayçiçeği), bostan ve 
bağ-bahçe ürünlerine de çok önem ver-
ilirdi. Her hanede koyun, keçi, inek ve 

öküz vardı. Öküzler hem toprağın sürü-
münde hem de taşımacılıkta kullanılırdı. 
Çetin Osman isminde bir çoban köyün 
keçilerini Ürpek dağlarında davul 
eşliğinde otlatırdı. Onlarca köylünün ise 
özel olarak koyun ve keçi sürüleri vardı. 
Ali Aga ile Rasim gibilerinin ise Ürpek 
dağlarında yazlık koyun sayaları vardı. 
Bugün yaban hayvanlarının gezdiği 
bölgelerde o zamanın ev hayvanları 
barınırdı.

Köyüme mahsus bir dere, üçü de 
Arda’nın azgın sularına yerleşmiş, un 
değirmenleri vardı. Bu değirmenler 
köyümün kalkınmasından başka ayrıca 

diğer civar köylerine de hizmet ederl-
erdi. Pekmez fabrikası bile mevcuttu. 
Onu Darest köyünden olan Tonça is-
minde biri işletirdi. Kamış denilen bu 
tarım bitkisine gönül vermiş olan köy 
halkı bol bol pekmez üretirdi.

Gönül ister ki, köyümüz hala mevcut 
olsun; işte o zaman ona katkımız 
sonsuz olurdu. Baraj projesi faaliyete 
geçmeseydi, köyümde gerek maarif, 
gerekse kültür alanında çok faaliyetler 
gerçekleşirdi. Bilhassa şimdiki bu 
teknoloji sayesinde köyüm bir şehir 
şeklini alırdı. Ne de olsa bizlere verilen 
o itimadı gerçekleştiremedik, arzumuza 
nail olamadık.

Benim köyümün bulunduğu bölge 
piknik için çok elverişlidir. Adeta mas-
mavi bir deniz körfezini andırır. Perper-
ek köyüne göç etmemize rağmen köyü-
müzün toprağını, suyunu ve ormanını 
özlediğimiz için piknik düzenlediğimiz 
olur. Köy dostlarım ve hısımlarım olan 
Saim, Esat, Bekir, Hafize, Cemile, Hay-
riye, Orhan, Muazzez, Naci, Ali, Nevzat 
Samir, Fatmegül, torunlarım Yücel, Si-
bel, Nesrin, Nergiz ve tabiatı seven-
lerle buluşup neşeli günler geçiririz. 

Köyde son düğünü sergileyen Hafize 
Ömerova'nın da gerek piknik alanında 
gerekse Yazovir'in mavi sularında 
yüzerken türkü söylemesi bizi müsterih 
eder.

Terziköy ovaları
Buz gibidir suları
Yazövir’e bıraktık
Düzülmüş yuvaları

Yazovir'in suyuna baktım, baktım
Gözlerimi sürdürdüm vatan yoluna.

Evet, insanın doğduğu büyüdüğü yer 
vatanıdır. O göç ettiğin bölgeler vatan 
olmaz. İsimlerini vermek istemiyorum 
bazı köy arkadaşlarım var ki, bu köyün 
topraklarına ayak basmış değildirler. 
Onlara sesleniyorum; ‘Gelin! Köy mey-
danda değilse tabiatını görün. Çıplak 
yamaçlar orman oldu. Mevcut olan şu 
ki, tabiatın rengarenk görünüşüne hay-
ran kalırsınız.’

Öküz kılından top yaparak oyun 
oynadığınız semtleri gezin! İnek, öküz 
otlattığınız Orta Tepe’ye çıkın! Kırların 
çeşitli yerlerinde çiçekler ortalığı ka-
plar. Tatlı esintiler suyun üzerinde hafif 
kırışıklıklar meydana getirir. Ufacık dal-
galar rüzgarla birlikte bir yerde toplanıp 
yaşanmışlıkları anımsatır.

Gençlik hayatınızı hatırlayın; baba, 
anne, dede, büyükanne bu topraklar-
da yatıyor. Sizi bekliyorlar. Hiç olmazsa 
onların ruhu için birer Fatiha okuyun. 
O zaman vatan kelimesinin ne kadar 
güzel olduğunu anlarsınız.

Ben 1934 doğumluyum. Köyümde 
22 sene hayat sürdürdüm. İlk nefes 
aldığım şu bahçe, şu yurt, şu toprak 
damarımda kan oldu. Şu ağaçların 
gölgesinde oynadım. Uçurtmalar sala-
rak bulut kovaladım. Tarlada saban 
tutmayı bu toprakta öğretti bana ba-
bam. Babamın, dedemin, büyükan-
nemin yattığı bu yer daima sevdiğim 
güzel yurdumdur.

Perperek köyüne göç etmemize 
rağmen yarım asır hasretlikte köyü-
mün topraklarına yüzden fazla ayak 
bastığım oldu. Kardeşim Esat ile köyü-
mü işgal eden o mavi sularda her sene 
yüzerim. Köyümün havasını teneffüs 
etmek yaşamıma adeta ilham kaynağı 
olur. Ne yazık ki, dostlarımın yarısı 
rahmetli oldular. Geleneksel olarak 
her sene köyümde buluşma merasimi 
uygulayamadık. Maalesef bunun için 
çok üzgünüm.

   Mustafa  MESTANOĞLU 
      PERPEREK - İZMİR

Terziköy 1955 y.

 Uluslararası Para Fonu’nun /İMF/ resmi 
olmayan raporunda, Doğu Avrupa 
ülkelerinin hafifletilmiş bir prosedürle Avro 
bölgesine kabul edilmesi öneriliyor. Bu 
uygulama sonucu söz konusu devletler, 
Avrupa Merkez Bankası’nın yönetiminde 
ve mali polit ikasına denetimde oy 
hakkı olmadan Avro bölgesinin gayri 
resmi üyeleri olacak. İMF bunu, Avro 
uygulamasının Doğu Avrupa’ya güveni 
artıracağı, milli para birimlerinin değer 
kaybetmesi sonucu bölgenin böylelikle 
borçlarını yabancı döviz şeklinde daha 
kolay ödeyebileceği ile gerekçelendiriyor. 
Rapor, AB’nin Doğu Avrupa’ya ilişkin özel 

kriz karşıtı önlemler paketi hazırlama 
denemesini destekliyor. İMF, G 20 
zirvesinde, 1 trilyon doları aşkın bir mali 
enjeksiyon vaadini aldı. Bu şekilde Orta ve 
Doğu Avrupa’nın problemlerine bir çözüm 
sağlanabileceği düşünülüyor. 
Bulgaristan, Avro uygulamasından neler 
kazanacak? 
Açık Toplum Enstitüsünde ekonomi uzmanı 
Georgi Angelov, şöyle yanıt veriyor: 
”Avronun Bulgaristan’da uygulanmasının 
temel yararı, dünyanın iki büyük dövizinden 
birinin kullanılmaya başlanacağıdır. Bu, 
daha büyük istikrar, yabancı finansmanlara 
daha kolay erişim, daha düşük faiz oranları 
demek. Görüldüğü gibi,Avro bölgesine 

katılmayan devletler, yaşanan küresel 
krizden daha çok etkileniyor.” 
Avro bölgesine girersek, Bulgaristan’a ve 
Doğu Avrupa’ya güven artacak mı? 
Sayın Angelov şu cevabı verdi: 
“Bunun Avrupa Merkez Bankasının 
isteğine karşı, Avrupa kurumlarının 
desteği olmadan gerçekleştir i lmesi 
halinde olumlu etkisi bu kadar büyük 
olmayabilir. Mesele, Avro bölgesinin ana 
girişinden mi gireceğiz, ya da Avro’yu tek 
yanlı olarak kabul edeceğimizdir. Bunu 
yaparsak Avrupa kurumları tarafından 
cezalandırılabiliriz. AB’nin daha çok üye 
ülkeye Avro bölgesini açması daha iyi 
bir varyanttır. Aksi halde Doğu Avrupa 
ülkelerinin bu kurumlarla cepheleşmesi 
mümkündür. “ Avrupa Merkez Bankası, 
Orta ve Doğu Avrupa’nın Avroyu çabuk 

kabulüne kesinlikle karşıdır. İMF bu fikri 
nasıl kabul eder acaba? 
“İMF raporu sonucu Avro bölgesini 
yeni üye ülkelere doğru genişletmek 
konusunda Avrupa kurumlarına ek 
baskı uygulanabilir. Bulgaristan da dahil, 
çoğu Doğu Avrupa ülkelerinin ERM 
2 mekanizması adlı Avro bölgesinin 
“bekleme odasına” bile alınmaması 
problem yaratıyor. Avrupa Merkez Bankası 
ile Avrupa kurumlarının yapabilecekleri 
şey, bu ülkeleri “bekleme odasına” alıp ilgili 
kriterleri yerine getirmelerine kadar onları 
orada tutmalarıdır. Bu, Avro bölgesinin 
genişletilmesine doğru iyi bir adım sayılır. 
Bu, bölgeye daha kolay giriş ve kriterlerin 
gevşetilmesi anlamına gelmez tabii.” 

BULGARİSTAN AVRO'NUN UYGULANMASINDAN 
NELER KAZANACAK 

KH



 8   Nisan 2009  Kırcaali Haber

Хидроизолация 
нa покриви.
GSM: 0887 48 33 87

Kırcaali Haber gazetesine tüm postanelerde abone 
olabilirsiniz!   Abone katalog  No 2454

REKLAMLARINIZI
 

Kırcaali Bölgesinde 
en çok okunan 

tek Türkçe gazete 
  Kırcaali Haber ‘de

değerlendirin. 

İrtibat:
GSM: 087 870 1968

  KH

                      2009 YILI TÜTÜN   FİYATLARI  :
                     BASMA CINSI  KABA KULAK   VİRJİNYA    BIRLEY
1.Kalite :  7,35 lv               3,80 lv.           4,20 lv.         3,10 lv.
2.Kalite :  4,85 lv               3,10 lv.           2,85 lv          1,20 lv.
3.Kalite :  1,90 lv.              1,85 lv.           1,20 lv.         1,20 lv.
 
  Bakanlar Kurulu, bu yılki tütün prim ücretlerini açıkladı. Buna göre, 2008 
rekoltesinde üretilen ve satılan Basma cinsi tütünün kilogramına 3,70 leva 
prim verilecek. Bu cins tütünün birinci cinsi için 0,80 leva, ikinci sınıfı için 0,50 
leva ek prim verilecek. Kaba kulak cinsi tütünün kilogramına da 3,25 leva prim 
verilecek. 
   Ayrıca birinci sınıf için 0,60 leva, 0,30 leva da ikinci sınıf için ek prim verilecek. 
Bırley cinsi tütünün kilogramına da 3,15 leva prim ücreti verilecek. Tütün 
primlerinin, tütün üretiminin denetim altında tutulması için verildiği, ek primlerin 
de tütün kalitesinin artırılması ve belirli cins tütünlerin üretiminin teşvik edilmesi 
için verildiği vurgulandı.                                                            KH

Yeni Cami temel atma töreni 
Kırcaali’nin yakınında bulunan 

Sağırlar köyünde 04.04.2009 y. 
yeni yapılacak olan Cami’nin te-
mel atma töreni yapıldı. Törene 
katılanlar arasında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi /HÖH/ Kırcaali Mil-
letvekili Remzi Osman, Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Şabanali 
Ahmed, Kırcaali Belediye meclis 
üyeleri Adem Mehmet, Müzekki 
Ahmet, Halil Apti ve Hüseyin Ahmet 

yer aldılar. 
Bölge Müftüsü tarafından okunan 

dualardan sonra sözü alan Mil-
letvekili Remzi Osman Cami’nin 
yapılması köy halkının doğal hakkıdır 
ve bu çok önemli törende burada 
bulunmaktan mutluluk duyduğunu 
söyledi. Remzi Osman: “Bu camiler 
Bölge Müftülüğü’nün kontrolü altında 
yapılmaktadır. Bazı parti mensupları 
Müslüman halkın doğal hakkı olan 
ibadet yerlerinin yapılmasına karşı 
çıkıyor. Bunlar eski sistemden 
kalmış kişilerdir. Biz her zaman 
Müslüman olarak hoşgörülü olduk 
ve olacağız. İnşallah bu yeni cami 
Sağırlar halkına hayırlı olur” dedi. 
Belediye Başkanı müh. Hasan 

Azis konuşmasında Belediye’nin 
yardımları ile Kırcaali’nin etraf köy-
lerinde birçok caminin tamiratının 
yapıldığını ve yeni camilerin de inşa 
edildiğini bildirdi. Hasan Azis temeli 
atılan caminin yerini belediyeden 

satın alıp Müslüman Türk halkına 
bağışlayan HÖH meclis üyesi ve 
Sağırlarlı iş adamı Adem Mehmet’e 
teşekkür etti. 
Sağırlar Müslüman encümenliği 

tarafından yapılan açıklamada 
Adem Mehmet’in 10 000 levaya 
Belediye’den satın aldığı arsayı 
cami encümenliğine bağışladığını, 
ayrıca caminin inşası için de 20 
000 leva verdiğini bildirdiler. Temel 

atma töreninde kurban olarak ke-
silen koç da Adem bey tarafından 
sağlanmıştır.
S a ğ ı r l a r  m u h t a r ı  E r k a n 

Hüseyin Kırcaali Haber’e yaptığı 
açıklamasında köyde yaklaşık 1500 
kişinin yaşadığını ve şimdiye kadar 
kullanılan küçük bir mescidin Müslü-
man halkın ibadetlerini yapmak için 
yetersiz olduğunu söyledi. 
Caminin projesi Remzi Tahir 

tarafından yapılmıştır. 400 kişilik ka-
pasitesi olacak olan Cami 250 metre 
kare genişliğinde olacak. Caminin 
temelleri Savarona firması sahibi 
Erol Kasim tarafından yapılacak.
Caminin yapılması için yurt içi 

ve yurt dışından hayırseverlerin 
yardımları beklenmektedir. 

Kırcaali Bölge Müftülüğüne bağlı 
185 cami var, bunların 20'si 1989 y. 
sonrası inşa edilmiştir.

 HÖH ordu ve istihbaratta daha fazla azınlık istiyor
HÖH dün, 

i s t ihbarat 
ve orduda 
azınlıkların 
daha fazla 
temsilcileri 
o l m a s ı 
gerektiğini 
b e l i r t t i . 
M e v c u t 
o ran de -

mografik haritaya uymuyormuş. 
Sofya'da "Güvenlik sektöründe 

profesyonel gelişim için fırsat eşitliği 
sağlamak" konulu tartışmalı toplantı 
düzenleyen Avrupa Parlamentosu 
milletvekili Metin Kazak'ın gazetecil-
ere yaptığı açıklamada resmi ol-
mayan bilgilere göre askeriyedeki 

azınlık temsilcileri %1'in altında.
Kazak bunun azınlık kontenjanı ile 

bir ilgisinin olmadığını açıkça be-
lirtti.
Buradaki fikir azınlığa mensup 

insanları cesaretlendirerek bu 
yapılarda görev almak için aday 
olmaları. Aynı şekilde bu yapıların 
da bu gibi insanlara daha açık 
olması için bir takım teşvik edici ön-
lemlerin alınması. Örneği şu anda, 
azınlık temsilcisi İçişleri bakanlığına 
başvurduğunda çok subjektiv olan 
ve itirazı mümkün olmayan psikolojik 
testleri geçememektedir. 
Avrupa milletvekili Kazak tezini 

desteklemek için bir argüman daha 
söyledi: İslam ülkelerindeki misyon-
lar için müslüman askerler daha 
faydalı olacak. 

 Metin KAZAK

  KH


