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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

GERB Seçimlerin İptali İçin 
Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu
B u l g a r i s t an 'da  12 

Mayıs'ta yapılan genel 
seçimde en çok oy alan 
Bulgaristan'ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisi seçim 
sonucunun iptali için 
Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurdu.

GERB Milletvekili Krasi-
mir Tsipov, basına yaptığı 
açıklamada, seçimin tüm 
sonuçlarının iptalini iste-
diklerini bildirdi.

Yasalara göre seçim 
arifesinde her türlü siya-
si propagandanın yapıl-
masının yasak olmasına 
rağmen bu yasağın ihlal 
edildiğini belirten Tsipov, 
seçim gününde de çok 
sayıda yasa ihlali yapıl-
dığını öne sürdü.

Parlamentoda 97 mil-
letvekili olan GERB par-

tisinin itiraz başvurusu 
96 milletvekili tarafından 

imzalandı. Babası anaya-

42. Millet Meclisi Göreve Başladı
Bulgar istan'da 12 

Mayıs’ta düzenlenen 
erken genel seçimle-
rin ardından yüzde 4 
seçim barajını geçen 
GERB, BSP, DPS ile 
Ataka partisinden top-
lam 240 milletvekili 
yemin ederek göreve 
başladı. 
Meclisin yeni dönemi 

için siyasi partiler tara-
fından başkanlık aday-
ları yapıldı. GERB lideri 
Boyko Borisov, meclis 
başkanı olarak Tsets-
ka Tsatçeva’yı öne-
rirken, BSP lideri ise 
Mihail Mikov’u önerdi. 

Oylamanın ardından 
Mihail Mikov için 118 
milletvekili ‘evet’ oyu, 
97 milletvekili ‘red’ 
oyu verdi. GERB ada-
yı Tsatçeva için ise 96 
milletvekili ‘evet’ oyu, 
117 milletvekili ‘red’ 
oyu verdi. Ataka millet-
vekilleri ise oylamalara 
katılmadı. Böylece 42. 
Meclisin başkanlığına 
seçilen Mihail Mikov 
başkanlık makamına 
geçtikten sonra meclis 
başkan yardımcılarının 
seçilmesi için öneride 
bulundu. GERB partisi 
adına söz alan GERB 

partisi Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov, 
parti olarak meclis baş-
kan yardımcılığı adayı 
için başvuruda bulun-

mayacaklarını söyledi. 
Ardından tüm GERB 
milletvekilleri oturumu 
terk etti. Daha sonra 
BSP’den Maya Ma-

nolova, DPS’den ise 
Hristo Biserov oy çok-
luğu ile meclis başkan 
yardımcılığı görevlerine 
seçildi.

Meclisin resmi açı-
lışında ilk konuşmayı 
Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev yaptı. 
Plevneliev konuşma-
sında, milletvekillerine 
seslenerek halkın ira-
desini en üst seviyede 
temsil etmelerini istedi. 
Ülkenin geleceği için 
demografi sorununu 
çözmelerini isteyen 
Plevneliev, bunun için 
uzun vadeli bir strateji 
hazırlanmasını, ülke-
nin insan kaynaklarının 
geliştirilmesi için çalış-
malar yürütülmesini, 
çocukların nerede ça-
lışacaklarını ve hızlı bir 
şekilde gelişen dünya-
da neler üretip ve satı-
labileceği gibi sorulara 
acil cevap verilmesi ge-
rektiğini kaydetti. 
                     CİHAN
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Kırcaali bölgesinde safran çiğdemi yetiştirilmesi öneriliyor
Kırcaali bölgesinden 

İsveç’e göç eden Hasan 
Tahirov, bölgede çiğdem 
türlerinden olan safran 
yetiştirilmesini öneriyor. 
Tahirov, “Safran, Kırca-
ali bölgesini İsveç’te bir 
kanton kadar zengin ol-
masını sağlar. Ekili saf-
ran çiğdemi tütüne alter-
natif ve bölgede çiftçilere 
kat kat daha fazla gelir 
kaynağı olabilir. Üstelik 
tütünün yetiştirilmesin-
den çok daha kolay ye-
tiştiriliyor” diye paylaştı. 
Safran, dünyada en pa-

halı ve en aranılan bitki 
türündendir. Bir kilo ku-
rutulmuş safran 15 bin 
eurodan 30 bine kadar 
satılabilir. Arap ülkelerin-
de baharat olarak kulla-
nılıyor. 
Özellikle pilav yapılma-

sı için aranılıyor. Dev Ni-
vea ve diğer büyük koz-
metik şirketler tarafından 
büyük değer görüyor. 
Eczacılık sektöründe çe-
şitli ilaç yapımında kul-
lanılıyor. Şimdilik dünya 
pazarında safrana duyu-
lan ihtiyacın yüzde 20’si 
karşılanıyor. 
Tahirov, bu kültür bitki-

sinin Doğu Rodoplar’da 
yetiştirilmesine ilgi gös-
teren safran üreticilerle 
temasa geçmiş durum-
da. Toprak ve iklim ko-
şulları incelenmiş. Ge-
leceğin yatırımcılarının 
ifadesine göre safran 

yetiştirmek için gereken 
toprak ve iklim koşulla-

rının yüzde 99’una uyu-
yor. Tahirov kendisi de 
Kırcaali bölgesi toprakla-
rını bir Plovdiv laboratu-
arında analize edilmesi-
ni sipariş etmiş ve onlar 
mükemmel göstergelere 
sahip olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Ürüne pazar 
sağlanılması amacıyla 
Kırcaali’de Safran Üreti-
cileri Derneği kurulması-
na hazırlık yapıyor. 
Yatırımcılar, bürokrat-

ların rüşfetçiliğine hedef 
olmak istemediklerini ve 
bunu siyasetçilerin ga-
ranti etmesini istedikle-
rini gizlemedi. 

Onun ifadesine göre 
Kırcaali bölgesnde saf-

ran üreti lmesi yerel 
vatandaşların zengin 
olmalarını sağlayacak 
ve ekonomik nedenler-
le yapılan göçlere son 
verilecek. O, çiftçilere 
safran üretimi hakkın-
da bilgi sunan broşürler 
dağıtıyor. Safrana olan 
ilginin büyük olduğunu 
söylüyor. 
Yerliler, tütüne alternatif 

tarıma yönelik projelerle 
büyük ölçüde yanılgıya 
uğratılmışlardır. Bu se-
bepten dolayı yatırımcı 
ilk başlarda yerlilerin bu 
kültür bitkisiyle kendile-
rinin tanışmasına şans 

vermek için ana cadde-
lerin çevresine safran 

ekmeye hazır. Dünya 
pazarında satışa su-
nulan safran soğanının 
fiyatının bizim çiftçilere 
uygun olduğunu garanti 
ediyor. Bir dekar safrana 
yaklaşık 500 euro yatı-
rım gerekecek. 
Safran çok yıllık bit-

kilerden ve soğanları 
10 yılda bir ekiliyor. Bu 
ağustos veya eylül ayı-
nın başında oluyor.
Ekim ayında çiçekler 

toplanıyor. Onlardan to-
humları (stigmata) ayrı-
lıp kurutuluyor ve pazara 
sunuluyor. Dekar başına 
1’den 3 kg’a kadar ürün 

elde ediliyor. 
Tahirov’un ifadesine 

göre safran yetiştirmek, 
altın ekip pırlanta biçme-
ye benziyor. “Kırcaali’de 
her bir çiftçinin tarlasın-
da bir petrol kuyusu veya 
altın madeni olacak” diye 
iddia ediyor. 
Ş u  a n d a  s a f r a n 

Hindistan’da Kaşmir’de, 
İran ve Azerbaycan’da 
yetişt ir i l iyor. Avrupa 
Birliği fonlarından fi-
nansmanlar sağlanarak 
Yunanistan ve Kıbrıs’ta 
da safran ekim alanları 

mevcut. Amerika Birleşik 
Devletleri, uyuşturucu 
madde elde edilen gelin-
cik kültürlerine alternatif 
olarak Afganistan’da 1,5 
milyar dolarlık yatırım 
yapmaya hazır. 
Tahirov ’un i fadesi -

ne göre, bu projenin 
Bulgaristan’da devlet ta-
rafından destek görmesi 
çok önemli bir mesele. 
“Bu, üreticilere yüksek 
gelir elde etmelerini ga-
ranti edecek. Onlar aç-
gözlü sömürücülere be-
dava çalışmayacaklar”. 

Başmüftülük, kız öğrenciler için seminer düzenledi
Bulgaristan Başmüf-

tülüğü,  Mayıs ayının 
başında öğrenciler için 
sıradaki semineri ger-
çekleştirdi. Özel se-
minere Bulgaristan’da 
çeşitli üniversitelerde 
farklı bölümlerde eği-
tim gören kız öğren-
ciler katıldı. İrşad Hiz-
metleri Daire Başkan-
lığı tarafından hazırla-
nan zengin ve çeşitli 
program, katılımcıların 
dini bilgilerini artırma-
larına ve kendi arala-
rında temas kurmala-
rına imkan sağladı. 
Seminerde Sofya 

Bölge Müftülüğü Va-
izesi Hanife Musa, 
Haskovo Bölge Müf-
tülüğü Vaizesi Gülgün 
Gaygacova, Güllü Ah-
met ve İrşad Hizmetle-

ri Daire Başkanı Halil 
Hocov ana konuşma-
cılar olarak yer aldılar. 
Başmüftü Yardımcı-

sı Birali Birali, Sofya 

Bölge Müftüsü Mus-
tafa İzbiştali ve Dr. 
Sefer Hasanov konuk 
konuşmacılar olarak 
seminere katıldılar. 

Seminerde kadın ve 
eğitim, geçmiş ve ge-
lecekte kadının yeri, 
ahlak ve etik, Kur’an-ı 
Kerim ve sünnete göre 
Müslüman kadının şah-
siyeti ve başka konular 
ele alındı. Dostane bir 
ortamda günümüzdeki 
önemli konulara deği-
nilen canlı tartışmalar 
yapıldı. 
Seminerin sonunda 

katılımcılar, edindik-
leri iyi izlenimleri ve 
sağlanan imkandan 
dolayı memnuniyeti-
ni dile getirdiler. Kız 
öğrenciler, daha çok 
sayıda gençlerin fay-
dalanması için bu tür 
seminerlerin gelecek-
te de düzenlenmesine 
devam edilmesi dile-
ğinde bulundular. 

sa mahkemesi üyesi ol-
ması nedeniyle "menfaat 
çelişkisine düşmemek 
için" milletvekili Alek-
sandar Nenov dilekçeyi 
imzalamadı.
GERB partisi, seçim 

sonuçlarının iptaliyle ilgili 
dilekçede ırkçı Bulgaris-
tan Ulusal Kurtuluş Cep-
hesi (NFSP) ve popülist 
çizgide siyaset yapan 
Düzen, Meşruiyet ve 
Güvenlik (RZS) partile-
rinin itiraz gerekçelerine 
de yer verdi.
GERB milletvekili Tsi-

pov, "Biz, parlamento 
grubu olarak, parlamen-
to dışındaki siyasilerin 
sesini de duyurmak is-
teriz" diye konuştu.
İtirazın gerekçeleri
S e ç im  a r i f e s i n d e 

Sofya'nın güneybatısın-
da Kostinbrod şehrinde 
seçim pusulaları hazırla-
yan bir matbaanın depo-
sunda ülkenin 31 seçim 

bölgesine dağıtılmak 
üzere paketlenen 350 
bin adet pusula bulun-
muştu. Seçim yasakları-
nın başladığı saatlerde 
çıkan bazı yorumlar ne-
deniyle GERB partisi, bu 
yorumların seçim öncesi 
propagandanın yasak ol-
duğu "düşünme ve karar 
verme gününde" yapıldı-
ğını, seçim yasasının bu 
anlamda ihlal edildiğini 
öne sürmüştü.
Seçimde GERB partisi 

yaklaşık 1 milyon oy al-
mış ancak diğer partile-
rin uzlaşmaya yanaşma-
ması nedeniyle hükümeti 
kuramamıştı.
Anayasaya göre hükü-

met en az 121 milletve-
kilinin desteğine sahip 
olmalı.
M e r k e z  S e ç i m 

Komisyonu'nun seçim 
sonuçlarını kabul etme-
si dolayısıyla GERB'in 
itirazının Anayasa Mah-
kemesinden döneceği 
tahmini yapılıyor.

GERB Seçimlerin İptali İçin 
Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu

Most köyü okulunun itfaiyeci 
takımı il birincisi oldu

Kırcaali Drujba sta-
dında gerçekleştirilen 
Genç İtfaiyeci İl Birinci-
liği yarışmasında Most 
Hristo Smirnenski İl-
köğretim Okulu takımı, 
altın madalyaları ka-
zandı. Kupa, madalya 
ve takdir belgelerinden 
ibaret olan ödülleri de-
receye girenlere Geçici 
Vali görevinde bulunan 
Kiril Kolev sundu.
Krumovgrad Vasi l 

Levski Lisesi’nin takımı 
ikinci, Kirkovo’ya bağlı 
Benkovski Nikola Vapt-

sarov Lisesi takımı ise 
üçüncü oldu. Dereceye 
girenler, ilçe yarışmala-
rında birinci olan 6 ta-
kım arasında oluşan re-
kabet sonrası belirlendi. 
Öğrenciler, 100 metre 
yarış pistinde mücade-
le ve 400 metre bayrak 
yarışı kategorilerinde 
birinci olmak için güç-
lerini denediler.
İl birincileri, Kranevo’da 

haziran ayında yapıla-
cak ulusal yarışmaya 
katılacaklar.
          Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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Orak ayı başlayacağı 
günlerde bir sabah köy 
içine ansızın bir haber 
yayıldı: Kayacık semtine 
giden yol boyundaki ekin 
tarlasında Doğramacı 
Ahmet Usta’nın cesedi 
bulunmuş! 

Eli maharetliydi Ahmet 
Usta’nın. Çok güzel pen-
cere, kapı, sofra, dolap 
yapıyordu. Ama en büyük 
beceriliği talika yapmakta 
gösteriyordu.

Eşini kaybedince sekiz 
yaşında öksüz kalmış 
olan oğlu Şakir’e bir erke-
ğin becereceğinden daha 
iyi kaygı gösterdi, büyüttü 
ve nihayet vatan borcunu 
ödemeye gönderdi. Onun 
kışladan döndüğünde ne 
sevindi, ne sevindi bir bil-
seniz! Onun yokluğunda 
imkanından daha fazla 
çabalayarak evi tamir 
etmiş, nişanı ve düğünü 
için gereken parayı artık 
hazırlamıştı. Onun hane-
sinde de kadın belirecekti 
en nihayet…

Acı haber bütün köyü 
sarstı. Çok yıldan beri 
böyle meçhul bir ölüm 
vuku bulduğu yoktu. 
Komşuların kimisi ecel 
onu orada bulmuş işte di-
yordu, kimisi ne işi varmış 
oralarda diye soruyordu. 
Bazıları ise evlenince-
ye kadar ilkin anasız,  
şimdiyse babasız kalan 
Şakir’e acıyor, ateş düştü-
ğü yeri yakarmış diyerek 
iç çekiyordu.

Ahmet Usta’nın mahal-
lenin tam ortasında bulu-
nan ve ondan başka oğlu 
Şakir’in ve beş yıl çıraklık 
yapmış ve iki yıldan beri 
kalfa unvanını taşıyan 
Veli’nin çalıştığı işlik gü-
nün erken saatlerinden 
akşam karanlığına kadar 
daima açık duruyor ve et-
rafta daima keser, bıçkı, 
rende sesleri duyuluyor-
du. Bütün mahalle bu ses-
lerle uyanıyor, bu seslerle 
uyuyordu. Bu seslere ardı 
arası kesilmeyen müşteri-
lerin sesleri de karışıyor-
du arada bir.   Bu sebep-
tendi ki iki hafta öncesi 
bir sabah işlik kapısının 
açılmamasıyla mahalleye 
çöken sessizlik herkesin 
dikkatini çekti. Genci de, 
ihtiyarı da, erkeği de ka-
dını da, hatta bütün gün 
sokakta oynayıp duran 
çocuklar bile:

“Ahmet Usta işliği aç-
mamış bu gün. Dinleniyor 
herhalde” diyorlardı. Ba-
zıları başka tahminlerde 
bulunuyordu:

“Adam ya hasta yahut 
gene evde yok. Eli kolu 
tutarken çalışmamak et-
mez.”

İşlik ertesi gün de açıl-
mayınca bunun nedenini 
ilgilenenlerin sayısı birden 
çoğaldı. Hele gene tami-
re bırakılmış talikası veya 
başka bir siparişi olanların 

iyice canı sıkılmaya baş-
ladı. Bazıları artık ikinci, 
üçüncü defa geliyordu. 
İşliğin kapısı hep daha 
kapalı olduğunu görünce 
tahminlere başlıyorlardı:

“Oğlu da görünmüyor. 
Misafirliğe birlikte mi git-
tiler, ne?”

“Belki de malzeme ara-
maya gitmişlerdir.”

“Bu iş sıkısında işliğin 
kapalı durması... Bunca 
talika tamir sırasını bekli-
yor... Orak kapıya dayan-
dı, dayanacak...”

Üçüncü gün en nihayet 
Şakir bari ortaya çıktı. 
Öğleye kadar belki yirmi, 
belki otuz kişiye hep aynı 
cevabı verdi:  Ba-
bası uzakça bir 
köye asker arka-
daşını ziyarete 
gitmiş. Hem onu 
görecek,  hem 
den biraz kıyma 
tütün alacak. O,  
ise önceki günler-
de kendini terletip 
dururmuş ki ha-
rareti biraz yük-
selmiş ve babası 
daha evdeyken 
yattğı yataktan ta 
bu sabah kalka-
bilmiş. 

 Öğleden sonra 
babasını soranların sonu 
gelmeyeceğini anlayınca 
canı sıkılmaya başladı. 
Bunun için de “Balbunar’a 
halama misafirliğe gitti” 
diyerek cevabı kısadan 
kesmeye başladı.

Bu böyle altı gün devam 
etti. Yedinci günün saba-
hı en yaşlısı Şakir’i sokak 
ortasında durdurdu ve 
bayağı kaygılı bir sesle 
konuştu:

“Babanın misafirliği fazla 
uzadı. Bak, kaç talikanın 
tamiri onu bekliyor. Ca-
nımız sıkılmaya başladı. 
O işin başında olmayın-
ca sen de, Veli Kalfa da 
dükkanın kapısını açma-
ya pek pek canınız istemi-
yor!.. Bir ilgilensen, baban 
gitmiş olduğu yerde has-
talanmış olmasın?”

Bu sözler daha birkaç 
kişi tarafından tekrarla-
nınca Şakir tutumu de-
ğiştirdi. Hemen babasına 
verecekli olan komşuları 
ziyaret etmeye başladı. 
İmkân bulup Ustaya olan 
borçlarını ödesinler, yarın 
sabah babasını aramaya 
gitmek istiyor. Paradan 
ihtiyacı var...

Gereken parayı toplamış 
ve tam yola çıkacaktı ki, 
babasının bulunduğu ha-
beri etrafa yayıldı. Üç gün 
durmadan yağan yağmur 
neticesi kır işlerine birkaç 
gün ara verilmişti.  Aşağı 
mahalleden, evde aylak 
durmaktan canı sıkılan üç 
kadın sabah işlerini sona 
erdirdikten sonra yakın 
köydeki akrabalarına mi-
safirliğe çekilmişler. Sözü 
edilen ekin tarlası yanın-

dan geçerken olmayacak 
bir koku hissetmişler ve 
nereden geldiğini anlama-
ya çalışmışlar. Neticede 
insan cesedine uğramış-
lar. Derhal geri dönerek 
kocalarına, onların yar-
dımıyla de köy muhtarına 
haber vermişler.

Hakikat buraya kadardı. 
Bundan ötesi artık çeşit-
li yorumlardan ibaretti. 
“Eceli bu kadarmış” diyen-

ler de vardı.  “Adamın işi 
dertten derde gidiyordu. 
Eşini erken kaybettiğine 
mi üzülsün, yoksa ufa-
cıktan anne kaygısından 
mahrum kalmış olan oğ-
lunu büyütmeye ve sonra 
yolunca yordamıyla ever-
meye mi çareler arasın. 
Belli etmese de üzüntü 
yiyip bitirmiştir onu” di-
yenler de bulunuyordu.

Ahmet Usta fakir ve be-
ceriksiz bir kimse olma-
masına rağmen şimdiye 
kadar tekrar evlenmek 
için lafını bile etmemiş-
ti. Belki bunun için bazı 
komşular ’hangisi daha 
evvel evlensin diye oğul 
baba kavga etmiştir’ de-
mekle boş yere haksızlık 
edenler bile bulundu. 

Öğleden sonra köy içine 
ikinci haber bomba gibi 
patladı: 

“Ahmet Usta ölmemiş, 
öldürülmüş!”

 Sabahtan beri Yargıç’tan 
gölge gibi ayrılmamış olan 
Muhtarın söylemesine 
göre cinayeti işlemiş olan 
kişi yolca yürüyen Ahmet 
Usta’nın kafasına  sert bir 
şeyle vurmuş ve sonra 
onu ekin tarlasının orta-
sına doğru on beş metre 
kadar sürüklemiş.

Bu teferruat daha da 
büyük yorumlara meydan 
verdi. Hem yorumcuların 
sayısı  da çoğaldı. Herkes 
hadiseyi tasavvur etmeye 
çalışıyor, başkasından 
işittiği sözlere birkaç da 
kendinden ekliyordu. Ba-
zılarına göre Ahmet Usta 
daha yola çıktığı gün ol-
muş bu iş. Cürümlü her-

halde onu tanıyormuş ve 
cebinde birkaç para bu-
lunduğundan haberdar-
mış. Öldürmüş ve parala-
rı alıp gitmiş. Yağmurlar 
başlayınca da hem izler 
kaybolmuş, hem de tez 
beri oradan geçen olma-
mış. Zira cesedi sürükle-
mekten meydana gelen 
patika derhal göze çar-
pardı...

Diğer bir grup başka 

tahminde bulunuyordu. 
Hayır, bu mesele Ahmet 
Usta’nın misafirlikten dö-
nüşünde olmuş. O da, 
oğlu da kaçak tütün iç-
meden olamıyorlar. O 
ise buralarda seyrek bu-
lunan bir şey.  Hele gene 
kalitelisi. Her halde gittiği 
yerden bayağı bir şey alıp 
dururmuş. Komşu köy-
den cürümlü ile birlikte 
çıkmışlar. Belki önceden 
tanışırlarmış, belki yolda 
tanışmışlar.   İşte o tarla 
başındaki armut ağacı-
nın yanına geldiklerinde 
dinlenmeye oturmuşlar. 
Heybesinde ne vardığı-
nı öğrenmiş olan o kişi 
o anda bir yolunu bulup 
taş veya değnekle adamı 
kafasından vurmuş. Son-
ra da heybede ne varsa 
almış. Yani cürümlü kom-
şu köyden! Bizim köyden 
olamaz!

Bunu duyan Şakir daha 
da karardı. Baş sağlığı di-
lemeye gelenlerin önünde 
kendini ayakta zor tutu-
yordu. Arada sırada hid-
detten elleri titriyor, dişleri 
gıcırdar gibi oluyor ve:

“Ah!” diye derin derin iç 
çekiyordu ve sonra de-
vam ediyordu: “Bu işi kim 
yaptığını bir öğrenebil-
sem, bir elime geçirebil-
sem! Boğazını işte şu iki 
elimle...!”

Veli Kalfa da üzüntüden 
eriyip bitmişti. O da arada 
sırada göğüs geçiriyor ve 
yarı yüksek sesle tekrar-
layıp duruyordu:

“Ahmet Usta babam ye-
rineydi. Öyle iyi, öyle şef-
katle davranıyordu bana 

karşı ki!... Kalfa, becerik-
lisin. Şakir’den önce usta 
unvanını almaya hazır 
olacaksın. En çok bir yıl 
sonra...” diyordu arada 
bir. Öyle iyi bir adamdı 
işte...”  Sonra da Şakir’e 
sarılıyor ve:

“Babamız yok artık Şa-
kir! Yok!” diye hıçkırıyor-
du.

Yargıç müsaade etti ve 
ertesi gün öğleden sonra 
cenaze kaldırıldı.

Mezarlıktan dönen kom-
şular Şakir’e ve ondan hiç 
ayrılmayan Veli Kalfa’ya 
bir daha baş sağlığı dile-
yerek dağıldılar. 

Tam o sırada Vel i 
Kalfa’nın Muhtarlığa git-
mesi için haber geldi.

“Muhtarın başka işi kal-
mamış mı?” diye hiddet-
lenir gibi oldu Şakir. “Biz 
burada elimiz kolumuz ke-
silmiş gibi kaldık, muhta-
rın herhangi bir siparişiyle 
uğraşmaya mecalimiz mi 
var bu anda!?”

Haberi getiren hademe 
omuzlarını kıstı:

“Ne bileyim. Git, Veli 
Kalfa’ya söyle, buraya 
gelsin dedi. Ben de gel-
dim, söyledim işte.”

“Git,” dedi Şakir. “Git 
ve çabuk dönmeye bak. 
Tamir bekleyen arabala-
rı bakalım ne yapacağız. 
İşe başlamaya bir türlü 
elim kolum tutmuyor.”

Artık yanında sadece 
asker arkadaşı Mahmut 
kalmıştı. Üzülmekten iki 
gün içinde erimiş bitmiş 
olan Şakir’i eve akşam 
yemeğine götürmek için 
ve derdine azıcık bari or-
tak olmak için duruyordu 
yanında.

Veli Kalfa gitmesine gitti, 
ama Şakir’in sabırsızlan-
masına rağmen geç vakit-
lere kadar dönmedi. Onun 
yerine iki jandarma geldi. 
Bütün komşular araların-
dan kaybolan Ahmet Usta 
için üzülerek ve yalnız ka-
lan Şakir’e acıyarak evle-
rine kapandıkları sırada 
kapıya dayandılar.

“Uzat ellerini!” dedi daha 
yüksek olanı.

 Uzattı. Kelepçeler vu-
ruldu.

Şakir tek bir söz söyle-
medi. Önlerine düştü ve 
muhtarlığa doğru yürüdü. 
Asker arkadaşı Mahmut 
gidenlerin ardından ba-
kakaldı.

                *****
Yirmi yıl sonraydı. Bir 

sabah bunca zaman 
bakımsız kalmış evin 
mızır otlara bürünmüş 
avlusunda orta yaşta bir 
erkek belirdi. Bunca yıl-
dan beri kaygıya hasret 
kalmış olan evin dört bir 
tarafında düşünceli dü-
şünceli biraz gezindikten 
sonra, üzerine çıktı ve kı-
rılan kiremitleri aktarmaya 
başladı. 

Onu gören gençler bu 

yabancının ne işi var bu-
rada diye şaşıp kaldılar. 
Daha yaşlı olanlardan 
bazıları Şakir’i zar zor 
hatırlar gibi oldu ve en 
yaşlılarla birlikte birer bi-
rer ‘geçmiş ola’ demeye 
geldiler. Aralarında hatta 
ilk günlerde kullansın diye 
yorgan ve döşek getiren-
ler bile vardı. 

En nihayet asker arka-
daşı Mahmut’un da ha-
beri oldu, o da ziyarete 
geldi ve hemen yardıma 
koşuldu. Öğleye kadar 
evin üstünü aktarmakla 
meşgul oldular. Niha-
yet indiler ve avlunun en 
uzak köşesindeki cevizin 
gölgesine oturup hem 
dinlenmek, hem de birer 
sigara dumanlatmak için 
oturdular.

İkisi de susuyordu. Sus-
kunluk hem bayağı bir za-
man devam etti. Nihayet 
Şakir bozdu sükuneti:

“Asker arkadaşı, ne so-
racağını biliyorum...”

“Sormayacağım asker 
arkadaşı.”

“Neden?”
“Çünkü hakikati çok iyi 

biliyorum.”
Şakir sol dirseğine da-

yanmış yarı yatıyordu. Si-
garasının külünü silktikten 
sonra sordu:

“Ne biliyorsun?”
“Nazife bana her şeyi 

anlattı.”
“.....................!?”
“Seni çılgın gibi seven, 

askerden dönmene çılgın 
gibi sevinen, en sonunda 
yakın zamanda nişan ve 
düğün bekleyen Nazife 
sana şakacıktan ‘baban 
çok kötü yürekli bir kim-
seymiş, onun yanında 
ak gün görmeyiz. O sağ 
oldukça ben seninle ev-
lenemem!’ demiş. Sen 
de bunu esah bilmişsin ve 
Nazife’yle evlenebilmek 
için Veli Kalfa’yı da  ken-
dine ortak ederek o belayı 
yapmışsın... Komşu köye 
kocaya gitmesine bir gün 
kala hem ağladı, hem an-
lattı. ‘Onun hayatı da bat-
tı, benimki de. Söyledikle-
rimi ciddiye alacağını hiç 
beklemezdim,’ dedi.”

Şakir’in ağzına kilit vurul-
du sanki. Akşama kadar 
evin üzerinde  çalışırken 
tek bir söz söylemedi, tek 
bir ses çıkarmadı. Gün 
aşacağı sırada sadece:

“Asker arkadaşı, bu gün 
bu kadar iş yeter.” Dedi.

İndiler. Mahmut’un yal-
varmasına rağmen ‘yor-
gunum’ diyerek onlara ak-
şam yemeğine gitmedi.

Er tes i  gün  A hmet 
Usta’nın evi tekrar ıssız-
lık içine dalmıştı. O gece 
köyden tekrar kaybolan 
Şakir’in nereye gittiğini, 
nerede kaldığını o za-
mandan beri bilen, işiten 
olmadı.

İsmail YAKUP
Koşukavak

ŞAKA
-Öykü-
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Çernooçene’de Sosyal Hizmetler Merkezi Açıldı
Çernooçene Belediyesi, 

Evde Sosyal Hizmetler 
Merkezi’nin resmi açılışını 
gerçekleştirdi. Merkez’de 
iki görevli olacak. Biri yö-
netici, diğeri evlerde hiz-
met edecek sosyal işçi-
lerin işini kontrol eden bir 
sosyal işçi olacak. 

Onaylanan 27 ev yar-
dımcısıyla yapılan eği-
timden sonra onlar ev-
lerde sosyal hizmetlerde 
bulunmaya başladılar. 35 
bakıma muhtaç ve sosyal 
riskte kalma tehlikesinde 
bulunan kişilere hizmet 
verecekler. 

Asistanlar saatliğine 
evlerde kişisel yardımda 
bulunacak. Yemek, kişisel 
hijyeni sağlamak, giyin-
mek, soyunmak, yıkan-
mak, ilaç almak, eğitim 

ve sağlık kurumuna, işe 
giderken eşlik etmek, evi 
temizlemek, alışveriş yap-

mak, yemek hazırlamak, 
hesap ödemek ve daha 
başka şeyler için yardım 

edecekler. 
Belediye Başkanı Aydın 

Osman merkezin açılışın-

da Belediye’de bu tür bir 
projeye ihtiyaç duyuldu-
ğuna vurgu yaptı. Sayın 
Osman, “Ayrı ayrı yerle-
şim yerlerinde yardım eli-
ne muhtaç eşit durumda 
olmayan onlarca insan 
var. Amacımız, onların 
büyük bölümünü kapsa-
maktır” dedi. 

Sosyal Hizmetler Mer-
kezi, İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı’nın Evde 
Yardım şeması gereğin-
ce finanse edilen bir proje 
kapsamında açıldı. Amaç, 

bakıma muhtaç engelli ki-
şilere ev ortamında kalite-
li bakım hizmeti sağlanıl-
masıdır. 

Projenin süresi 12 ay.
Başkan Aydın Os-

m a n ,  Ç e r n o o ç e n e 
Belediyesi’nin “Onurlu 
Yaşam İçin Destek” pro-
jesinin ortağı olduğunu 
ve Alternatifler şeması 
gereğince finanse edilen 
projenin 15 Ocak 2014 
tarihine kadar uzatıldığı-
nı bildirdi. Bu proje kapsa-
mında 19 kişisel asistan 
görevde bulunuyor. 

İsmet İSMAİL

Balkan Diyanet İşleri 
Başkanları toplantısı sona erdi

Arnavutluk başkenti 
Tiran’da “Manevi ve Sos-
yal Sorunların Çözümün-
de Dinin ve Din Adamları-
nın Rolü” ana temalı 6'ncı 
Balkan Ülkeleri Diyanet 
İşleri Başkanları Toplan-
tısı sonuç bildirgesiyle 
sona erdi.

Bildirgede, Myanmar’da 
Müslümanların yaşadık-
ları katliamlar kınanır-
ken, Sırbistan’ın Sancak 
bölgesinde devam eden 
müftü sorununun da çö-
zümü konusunda adım 
atılması istendi.

12 Balkan ülkesinin ka-
tıldığı toplantının sonuç 
bildirgesinde, barış ve 
hoşgörü dini olan İslam'ın 
terörle yan yana getirilme-

si ve özdeşleştirilmesinin 
kabul edilemeyeceği be-
lirtildi.

Bildirgede, son aylarda 

başta Myanmar olmak 
üzere bazı ülkelerde, 
Müslümanlara ve ibadet-

hanelere yapılan saldırılar 
ile din görevlilerinin öldü-
rülmesi kınandı.

Sonuç bildirgesinde, 

İslam'ın asırlar öncesi 
gerçekleştirdiği hoşgö-
rü ortamının toplumların 

mutluluklarına vesile ol-
duğunun toplumlara bir 
kez daha hatırlatılmasının 
önemine dikkati çekildi.

Ayrıca, Balkan ülkele-
rindeki Müslüman, Hristi-
yan ve Yahudilerin asırlar 
önce olduğu gibi bugün 
de birlik, beraberlik ve 
hoşgörü içinde yaşama-
ları temmenisinde bulu-
nuldu.

Sırbistan'ın Sancak 
bölgesinde devam eden 
müftü sorununa çözüm 
getirilmesinin de istendiği 
bildirgede, “Birlikte barış, 
huzur ve mutluluk içerisin-
de yaşamayı önemsiyor 
ve öneriyoruz” ifadelerine 
yer verildi.

             Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftüsü İstanbul 
Kıraç’ta soydaşlarla sohbet etti

Kırcaali Bölge Müf-
tüsü Beyhan Mehmet 
İstanbul’un Kıraç sem-
tinde bulunan Muhacir 
Camiinde soydaşlarla 
sohbet etti. Organizas-
yonu Bulgaristan göç-
menlerinden Muammer 
Vatansever, dernekler va-
sıtasıyla sağladı. Akşam 
namazı sonrasında baş-
layan sohbete ilgi büyük-
tü. Namazı kıldıran Müftü 
Mehmet cemaati “ Baş-

müftü Mustafa Aliş Hacı 
ve Şura Başkanı Şabanali 

Ahmed adına selamladı”. 
Programı üç bölümde ter-

tip eden Mehmet. İlk bö-
lümde Aşırlar ve Mevlid, 
2. Bölümde “ Üç Aylar ve 
kulluk görevimiz” 3. Bö-
lümde ise “ Bulgaristan’da 
yapılan hizmetler ve eği-
tim mercileri” konusunu 
yorumladı. Ziyaretten son 
derece memnun kalan 
cemaat, Başmüftülüğe 
selam söylediler, ve yeni 
bir ziyareti beklediklerini 
ifade ettiler.

             Kırcaali Haber

Kiril’e yardım edelim!
İngiltere’de yaşayıp çalışan Ardino bölgesin-

den göçmen işçiler, üç yıl önce bir olayda kötü 
yaralanan ve yurt dışında tedaviye ihtiyacı olan 
Momçilgrad’dan 21 yaşındaki Kiril Kırov’a yar-
dım etmek için 2 600 levadan fazla para topla-
dılar. Yardım parası artık onun banka hesabına 
yatırıldı. Büyük Britanya’da ikamet eden Ardino-
lular, “Kiril’in başına gelenleri tanıdıklardan duy-
duk ve yardımcı olmaya karar verdik. Merhamet 
ve iyilik hala biz Ardinoluların kaybetmediği de-
ğerlerdir. Hiç kimse yarın başına ne geleceğini 
bilemez” diye paylaştılar. 

Kiril, Momçilgrad Turizm ve Gıda Sanayisi Li-
sesi mezunu. 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte 
Kirkovo’nun Krilatitsa köyü çevresinde bulunan 
derede serinlemeye karar veriyorlar. Kiril, dere 
kenarındaki 7 metrelik kayalara tırmanıp başı 
aşağı suya atlıyor. Fakat derenin derin olmadı-
ğından başını taşlara çarpıyor. Kendisinin yüz-
mediğini gören dostları hemen suya atlayıp onu 
oradan çıkarıyorlar. Kırcaali devlet hastanesine 
kaldırılıyor. Hekimler, Kiril’e servikal omurgada 
kırıklar, kafa travması, beyin sarsıntısı, pulmo-
ner aspirasyon gibi tıbbi tanılar koyuyor. 

Anne babası, “Kiril’in tedavisine gereken mali 
kaynaklar elimizde yok” diye paylaşıyor. Bu se-
bepten dolayı gencin kaderine duyarlı olan her-
kesin yardımcı olması için rica ediyorlar. 

Banka hesabı IBAN: 
BG 67CECB97901025608301
ZKB-Kırcaali Şubesi
Döviz: EURO IBAN:
BG 79 STSA93000020872874 
BIC: STSABGSF            
                                             Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan’da ev alan yabancıya oturma izni
İspanya, Portekiz ve 

Yunanistan gibi Avrupa 
Birliği ülkeleri emlak alan 
yabancılara oturma izni 
verilmesiyle ilgili hazırlık 
yaparken, elini çabuk 
tutan Bulgaristan, konut 
alanlara oturma izni ve-
ren düzenleme yaptı.
AB’ye yeni üye olan 

Bulgaristan gayrimenkul 
alan yabancılara oturma 
izni veren yasal düzen-
leme yaptı. Buna göre 
Bulgaristan’dan gayri-
menkul alanlar oturma 
izni alırken bu kişilere 
AB’nin kapısı da açıla-
bilecek.
Bulgaristan’da yatırım 

yapan Torkam İnşaat’ın 
sahibi Mahmut Dereli, 
Bulgaristan’da yatırım-
ları teşvik kanununun 
çıkarıldığını belirterek, 
bu kapsamda ülkeye 
yatırım yapan ve gayri-
menkul alan gerçek ve 

tüzel kişilere önce otur-
ma sonra da vatandaşlık 
verileceğini söyledi.

Diğer AB ülkelerinin bu 
konuda çalışma içinde 
olmasına rağmen he-
nüz sonuç alamadıkla-

rını dile getiren Dereli, 
“Bulgaristan 13 Ocak’ta 
kanunu çıkardı. Bu ka-

nun iki ayaklı. İlkinde 
burada şirket kurup si-
gortalı işçi çalıştıranla-
ra yönelik düzenleme 

yapılırken, ikincisinde 
ise sadece gayrimenkul 
alanlara yönelik düzen-

leme yapıldı” dedi. De-
reli, gayrimenkul almak 
için ise Bulgaristan’da 
şirket kurma zorunluluğu 

getirildiğini anlatarak, şu 
bilgileri verdi:
“Bulgaristan’da şirket 

kuruluyor. En az 300 bin 
euro’luk gayrimenkul al-
ması gereken bu şirketin 
asgari yüzde 50 ortağı 
olan ve 150 bin euro’luk 
gayrimenkul alan herke-
se öncelikle 1 yıllık otur-
ma izni veriliyor. 1 yılın 
sonunda ise vatandaşlık 
süreci başlıyor. 3 yıllık 
bir sürenin sonunda ise 
vatandaşlık veriliyor.”
Mahmut Dereli, kanu-

nun henüz uygulanmadı-
ğını ama yeni hükümetin 
uygulayacağını söyledi.
50 milyon $’lık yatırım 

yapıyor

M a h m u t  D e r e l i ,   
Bulgaristan’da 50 milyon 
dolarlık yatırım yaptıkla-
rını belirterek, şunları 
anlattı:
“2008 krizinden ülke 

olumsuz etkilendi. Biz de 
uygun fiyata arsa aldık. 
Burgaz şehrine bağlı Pri-
morsko bölgesinde deni-
ze sıfır konumda 58 dai-
relik apart lüks rezidans 
yaptık. Türkiye’deki kon-
septi götürdük. Beyaz 
eşyalarla birlikte anahtar 
teslim lüks konutlar yapı-
yoruz. Dairelerin yüzde 
60’ını sattık ve haziran 
sonunda teslim edece-
ğiz. Burada yeni rezi-
dans daha yapacağız.“         

Mümün Karagöz’den yeni albüm
Balkanlar ’ın güç lü 

sesi ve tüm zamanla-
rın sanatçısı Mümün 
Karagöz’ün yeni bir stüd-
yo çalışması önümüzde-
ki günlerde piyasaya sü-
rülecek. Sanatçının Türk 
Halk Türkülerini içeren 
albümünde 14 eser yer 
almaktadır. 
Mümün Karagöz, bu 

çalışmanın dışında daha 
4 albüm projeleri olduğu-
nu söyledi. Bu sebepten 
dolayı destek sağlaya-
cak sponsorlara ihtiyaç 
duyduğunu paylaştı. Bir 
albümün piyasaya sü-
rülmesi yaklaşık 1 300 
levaya mal olduğunu 
belirtti. 
Bundan altı ay önce, 

dört yıl aradan sonra 
sanatçının Kol Bastı 
adında iki birleşik albü-
mü çıktı. Birincisinde 13 
pop şarkısı, ikincisinde 
ise 15 Rumeli türküsü 
yer alıyor. Sanatçının 
üçüncü eserinde diğer 
iki albümünden seçme-
lere de  yer verilmiş. 
Birinci albümünde ise 
Edirne’de çekilmiş birçok 
klipi mevcut. 
Yeni albümleriyle ilgili 

Mümün Karagöz, “Hal-
kımıza sesimi duyur-
mak için bu albümleri 
çıkarmaya karar verdim. 

Ben de halkın arasında 
büyüdüm, hayranlarımın 
desteğiyle bu günlere 
geldim. Bu yüzden onla-
ra çok minnettarım, tüm 
dinleyicilerime binlerce 
kez şükranlarımı sun-
mak istiyorum. Çünkü 
onların sayesinde bura-
ya kadar eriştim. Allah 
onları eksik etmesin. 
Bu albümlerden ziya-
de Allah, kısmet nasip 
ettiyse eğer, daha top-
lam 5 albüm çıkarmak 
istiyorum. Projelerim 
hazır. Onları Bulgaris-
tan Radyosu’nun Türk-

çe Yayınlar Bölümü’ne, 
Rumeli TV’ye ve baş-
ka yayın kuruluşlarına 
göndereceğim. Tüm 
çalışmalarımı halkımıza 
armağan ediyorum. Sa-
nat yapmak için kendimi 
daha da olgunlaşmış 
hissediyorum. Sahneye 
çıkan bir sanatçının 100 
sanatçıya bedel sahneyi 
doldurması gerektiğini 
düşünüyorum” diye pay-
laştı. 
Sanatçı maddi destek 

görürse, yeni albümleri-
ne Kırcaali’nin en güzel 
yerlerinde klipler çek-

mek istiyor. 
Krumovgrad’ın Ribino 

köyünde dünyaya ge-
len Mümün Karagöz, 
1969 yılında Kırcaali 
Tiyatrosu’nun Estrad 
Bölümü’ne sanatçı ola-
rak göreve başladı. Eski 
Kadriye Latifova Müzikal 
ve Drama Tiyarosu’nda 
solistlik yaptı. Bundan 
yaklaşık altı ay önce 
Kırcaali Tiyatrosu’nun 
K a d r i y e  L a t i f o v a 
Sahnesi’nden emekliye 
ayrıldı. Hayatının 35 yılı-
nı sahneye adamıştır. 

Resmiye MÜMÜN

Yane Yanev, Türkiye’deki 
oyların iptalini istedi

Bulgaristan'da 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim-
de parlamentoya giremeyen Düzen Meşruiyet ve 
Güvenlik (RZS) adlı partinin, Türkiye'de kullanılan 
oyları iptal ettirmeye çalıştığı açıklandı.

Popülist çizgide politika yürüten ancak seçimde 
oyların yüzde 1,68'ini alan RZS'nin lideri Yane 
Yanev, Başbakan Marin Raykov'la görüşerek, 
Türkiye'de verilen 51 bin oyun iptalini istedi.

Yüzde 4 barajını geçemediği için meclis dışı 
kalan RZS'nin itiraz gerekçelerini açıklamaya 
çalışan Yanev, Başbakan Raykov'la fikir alışve-
rişinde bulunduklarını söyledi. Türkiye'de oyla-
ma sırasında ciddi yasa ihlallerin yapıldığını iddia 
eden Yanev, Raykov'un konuyu ilk hükümet top-
lantısında gündeme alınacağına dair söz verdi-
ğini öne sürdü.

Başbakanlık Basın Merkezi ise yaptığı açıkla-
mayla Yanev'in iddialarını yalanladı. Açıklamada, 
"Başbakan Raykov, Yanev'in itirazıyla ilgili alaca-
ğı önlemler konusunda hiç bir söz vermemiştir" 
ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre Başbakan Raykov, sadece 
"yasal anlamda yapılabilecekler konusunda ge-
rekli hukuki araştırmaların yapılacağını" ifade 
etti.

Boyko Borisov'un başbakan olduğu eski hükü-
metin ilk başta en ateşli muhalifleri arasında yer 
alan Yanev, hükümetin son döneminde ise ani-
den tavır değiştirerek, aynı heyecanla Borisov'un 
tüm çalışmalarına destek vermişti.              AA
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Bulgaristan göçmeni, NOİ kurumuna dava açıyor
Bulgaristan göçme-

ni Balkanlarda Adalet, 
Haklar, Kültür ve Daya-
nışma Derneği (BAHAD) 
Başkan Yardımcısı Şük-
rü Süleyman, ülkede 
1989 yılından önce öde-
diği staj sigortalarının 
tanınmadığı için emekli 
maaşını alamadığı ge-
rekçesiyle Ulusal Sigor-
ta Enstitüsü’ne (NOİ) 
karşı dava açıyor. Şükrü 
Süleyman, emekli ma-
aşı alması için gerekli 
sigorta primlerini Emek-
lilik Fonu’na yatırdığı için 
şimdi emekli ücreti alma 
hakkına sahip olduğunu 
düşünüyor. 
Onun yönetiminde ol-

duğu BAHAD durumu 
Avrupa Konseyi Parla-

menterler Meclisi önün-
de arz etti. 

Bulgaris-
tan Adalet 
Federasyo-
nu Başka-
nı Sezgin 
Mümün de 
Bu lgar is -
tan göç -
menlerinin 
ülkemizde 
ödedikleri 
staj sigorta 
primlerinin 
tanınması 
ta lebinde 
bulunmuş-
tu. 
S e z g i n 

Mümün’ün 
i fadesine 
g ö r e  b u 

durum 150 binden fazla 
Bulgaristan göçmenini 

etkiliyor. Çünkü onlar bu 
sebepten dolayı yaşları 
geldiğinde emekliye ay-
rılamıyor ve Türkiye’de 
ek olarak ödedikleri 
primlerle emekli maaşla-
rını satın almak zorunda 
kalıyor. 
NOİ tarafından yapı-

lan yazılı açıklamada, 
Bulgaristan göçmen-
lerinin Bulgaristan ile 
Türkiye arasında sos-
yal güvenlik sözleşme-
si mevcut olmadığı için 
Türk yasalarına göre 
ödenilen staj sigortası 
tanınmıyor ve dolayısıy-
la Bulgaristan’da emekli 
maaşa bağlanamadığı 
belirtiliyor. Şu anda iki 
ülke arasında uygu-
lanan sosyal güvenlik 

sözleşmesine göre sa-
dece 1 Mayıs 1989 yı-
lından sonra Türkiye’ye 
göç eden vatandaşlara 
ülkemizde staj sigortası 
olanlara emekli maaşı 
ödeniyor. 
NOİ kurumundan ya-

bancı kanunlar söz konu-
su olduğu için Türkiye’nin 
Bulgaristan’da staj si-
gortası olanlara hak ta-
nımasına ilişkin cevap 
vermek için yetki sahibi 

olmadığı kaydediliyor. 
Eğer Türk kanun uygu-
lamalarına göre emekli 
maaşı bağlamak için 
başka ülkede sigortası 
olanlara hak tanınırsa, 
aynı bu staj sigortası için 
Bulgaristan’ın emekli üc-
reti ödemesine rağmen 
bu kanunların ülkemiz 
için de geçerli olmasına 
adı geçen sözleşmede 
herhangi bir sınırlamanın 
olmadığı belirtiliyor. 

Şükrü Süleyman

Filibe’de Türk Nargile Bar hizmete açıldı
Filibe’deki Antik Türk 

Restoranı sahibi Türk iş 
adamı Mustafa Taşkan 
yeni bir Nargile Bar’ı da 
hizmete açtı. 
Nispet Nargile Bar’ın 

açılışı 1 Mayıs 2013’de 
yapıldı. Açılışa siyasi ve 
iş çevrelerinden çok sa-
yıda misafir katıldı.
Bar, Filibe’nin işlek bir 

bulvarında bulunuyor 
ve 150 kişi kapasitesi 
var.
Aperatif yiyecekler, sa-

bah kahvaltısı, su böre-
ği ve çeşitli tatlılar, Türk 
çayı ve Türk kahvesi 
müşterilere sunuluyor. 
Nispet Nargile Bar sa-
bah saat 08:00- 02:30’a 
kadar açıktır.
Nispet Nargile Bar’ın 

sahibi Mustafa Taşkan 
Kırcaali Haber Gazetesi 
okuyucuları için şunları 
söyledi: “Filibe şehrinde 
Antik Türk Restoranı’nı 
açıp Türk yemeklerini 
ve Türk kebaplarını, tat-
lılarını tanıttıktan sonra 
bir eksiklik olduğunu 
hissedip Nargile-Bar 
açmaya karar verdim. 
Yine Türk ve Bulgar kül-
türünü birleştirip ortayı 
bulup değişik bir kon-
septe hizmet vermeyi 
düşündüm. Amacımız 
insanlara doğru, düz-
gün ve kaliteli bir şe-
kilde hizmet vermektir. 
Nargile tütününün aro-
malı olduğunu ve insan 
salığına zararı olmadığı 

ve içeride de yasak ol-
madığı için böyle bir işe 
giriştik. 
Cuma, cumartesi ak-

şamları çalga, retro ve 
karaoke partileri dü-

zenleniyor. Fiyatlarımız 
diğer barlara göre çok 
uygun, daha ucuz, hiz-
metlerimiz daha kaliteli. 
Alkollü ve alkolsüz ola-
rak tüm Türk ve Bulgar 

içkileri mevcut. Tüm mi-
safirlerimizi ayırt etme-
den mekanımıza davet 
ediyoruz, kapımız her-
kese açık.”
         Kırcaali Haber

Mestanlı İlahiyat 
Lisesinde Bi lg i 
yarışması yapıldı

14.05.2013 Salı günü Mestanlı İlahiyat Li-
sesinde Kur’an-ı Kerim, ezan ve hadis okuma 
yarışmaları düzenlendi. Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’in başkanlığında kurulan jüride, Bölge 
vaizi Enver Nasuf, Kırcaali Camii İmam Hatibi, 
Recai Yıldız, Mestanlı Eski Cami İmam Hatibi 
Güner Macır, Mestanlı Yeni Cami İmam Hatibi 
Aydın Ömerosman yer aldılar.

Çok çekişmeli geçen ezan yarışmasında, jüri-
nin hassas hesaplamalarından sonra, birinciliği 
Özcan İsmet, ikinciliği Aydın Mehmet ve üçüncü-
lüğü Cengiz Mümün aldı. 

Yine çok heyecanlı geçen Kuran yarışmasında 
dereceye girenler, birinci Aydın Mehmed, ikinci 
Özcan İsmet, üçüncü İsmail Durlu oldu. 

Jürinin en çok zorlandığı ezber hadis okuma 

yarışmasında üç birincilik elde edildi. Birinciler, 
Mevliya Süleyman, Ayşe Hatab, Esma Durlu hiç 
hata yapmadan hadisleri ve meallerini okudu-
lar. 

Kız öğrenciler arasında yapılan Kuran okuma 
yarışmasında birinciliği Ayşe Hatab, ikinciliği Emi-
ne Aktaş, üçüncülüğü Esma Durlu kazandılar. 

Bu yarışma vesilesiyle Mestanlı halkı, gele-
ceğin müftülerini, hocalarını, vaiz ve vaizlelerini 
görme imkanı buldu. Bu manevi atmosferden is-
tifade edenler oradan ayrılırken okul müdürüne 
yapılan mükemmel organizasyon için şükranlarını 
sundular ve böyle etkinliklerin daha sık olmasını 
dilediler. 

Yarışmada jüri üyeliği yapan, Nurcihan Emin, 
Nalan Kirişeva ve Sibel Mehmet’e organizatörler 
tarafından teşekkürler sunuldu. 
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Kursiyeler Kuran’larına kavuştu
K ı r c a a l i  B ö l g e 

Müf tülüğü’nün birkaç 
yıldan beri düzenlediği 
Yıllık Kız Kuran Kursu’na 
devam eden öğrenciler, 
Merkez Cami’de uzun 
zamandır bekledikleri 
takdir belgesi ve Kur’an-ı 
Kerim’lerine kavuşmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Bu 
vesileyle hocaları Sibel 
Mehmet’e kalbi teşekkür-
lerini sundular. 

Öğrenmenin yaşı olma-
dığını belirten hocaları 
eğitim öğretimin beşikten 
mezara kadar olduğunu 
ifade etti. Sibel Hoca, öğ-
rencileri arasında 9, 18, 
35 yaşlarında olanlarla 
birlikte hafız bile olan 62 
yaşında bir bayanın da ol-
duğunu paylaşarak, hiçbir 
şey için geç olmadığını 
vurguladı. Kuran’larını 
teslim ettikten sonra ders-
lerin sona ermediğini, de-
vamı geleceğini, inşallah 
Ramazan ayında hep 
birlikte Mukabele-Hatim 
yapacaklarını ifade etti. 

Sibel Hoca, camide 
düzenlenen programa 
katılan velilere kızlarını, 
torunlarını Kur’an ders-
lerine gönderdikleri için 
teşekkür ederken, Ku-
ran eğitiminin önemin-

den bahsetti. Kursla ilgili 
kısa bilgiler de vererek, 
Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.): "Dünyada çocu-

ğuna Kur'an-ı Kerim'i öğ-
reten kimseye, kıyamet 
günü cennette bir taç giy-
dirilir ki, cennet ehli onu, 
bu taç ile, (bu şahıs) ço-
cuğuna dünyada Kur'an-ı 
Kerim'i öğreten (kimse) 
diye tanıyacaklardır." müj-
desini aktardı. 

Program bir taraftan 
Kur’an ile devam ederken, 
öğrencilerin dilinden ilahi-
lerle renklendi. Daha son-

ra Sibel Hoca, önümüzde 
artık gelmiş bulunmakta 
olan Rahmanın Rahmet 
ayları olan ‘’Mübarek Üç 

Aylar’’dan ve onların ilki 
olan Mübarek Receb-i 
Şerif ’in faziletlerinden 
nasıl yararlanmamız ge-
rektiğini anlattı. Bu ayların 
ahret hayatımız için hasat 
ayları olduğunu, şimdiler-
de ne ekersek ahrette 
onu biçeceğimizi hatırlat-
tı. Sibel Hoca, “Ve nice 
insanlar var ki istedikleri 
halde bu aylara ulaşamı-
yor. Bizler ulaşabilirsek, 

Allah’a çok şükretmeli-
yiz” dedi. Hoca, bununla 
Allah’a olan görevlerimizin 
devam ettiğini, bizleri bu 

mübarek aylarda değerli 
fırsat gecelerinin bekledi-
ğini hatırlattı. 

Kur ’an - ı  Ker im’den 
Hz.Huh (a.s.) ile ilgili ör-
nek vererek Ankebut 
Suresi’nin 14. ayetini 
işaret etti: “Andolsun ki, 
biz Nuh'u kendi kavmine 
gönderdik de o bin yıl-
dan elli yıl eksik bir süre 
onların arasında kaldı...’’ 
buyurduğunu, buradan 

da Hz.Nuh’un 950 sene 
yaşayıp insanları Allah’a 
imana davet ettiğini, 950 
senede Allah’ın rızasını 
ve cennetini kazanma 
yolları aradığını belirt-
ti. Genç Hoca, “Oysa ki 
biz ahir zaman insanla-
rına 50, 75, 90 sene gibi 
ömürler verilmiştir, fakat 
bizleri yaratan, yaşatan, 
seven Rabbimiz bizleri 
unutmayıp, haksızlık et-
meyip mübarek günler, 
geceler, kandiller gibi 
zaman dilimleri tahsis et-
miştir, ona yönelmek için 
fırsat zamanları yaratmış-
tır. Örneğin, Ramazan 
ayının 27. gecesi Kadir 
Gecesi’dir. Onunla ilgili 
Allahu Teala Kur’an’da 
Kadir Suresi’nin 1-3 ayet-
lerinde: “Biz onu (Kur'an'ı) 
Kadir Gecesi’nde indirdik. 
Kadir Gecesi’nin ne oldu-
ğunu sen bilir misin? Ka-
dir Gecesi, bin aydan ha-
yırlıdır.” Bizlere düşen de 
bu mübarek geceleri en 
güzel bir şekilde tevbe-i 
istiğfar, Kur’an okumak, 
sadaka vermek, oruç tut-
mak, ibadetle geçirme, 
iyilik ve güzelliklerde bu-

lunmak gibi ihya ederek 
Nuh (a.s.)’ın cennet ara-
yışı içerisinde olduğu gibi 
bizlerin de öyle olması 
gerekiyor. 1gece=1000 
ay=83 sene...1 gece 1000 
aya nasıl denk gelebi-
lir?, diyenler de olabilir. 
Rabbimiz bildiriyor bunu 
Kuran’da, ya bildirme-
seydi?… Biz bildirdiğine 
şükretmeli ve O’na layık 
olmaya çalışanlardan 
olalım, inşallah“ açıkla-
masını yaptı. Hoca’nın 
herkesin Üç Aylarını teb-
rik etmesiyle sohbet prog-
ramı kısa bir dua ile son 
buldu. 

Akşam namazı beraber 
kılındı. Hayır sahipleri 
de katılanlara döner, ay-
ran ikramında bulundu-
lar. Program sonrası da 
çaylar yudumlanırken, 
çayla soru cevap fazlı 
oldu. Öğrencilerle birlikte 
programda hazır bulunan 
yaklaşık 40 kişi hoş anlar 
geçirdiler, memnuniyetle-
rini dile getirdiler. Program 
sonrası öğrenciler, hoca-
larına rengarenk güller 
takdim ettiler.

Resmiye MÜMÜN

Başlama vuruşu, torun Ali Yılmaz’dan
Merhum sanayici Ali 

Durmaz anısına bu yıl 
sekizincisi düzenlenen 
Futbol Turnuvası’nın 
açılış vuruşunu kendi-
siyle aynı adı taşıyan 
torunu Ali Yılmaz yap-
tı.
Küçük bir atölyeden 

bir dünya markası 
yaratarak azmin ve 
başarının adeta kita-
bını yazan sanayinin 
duayen ismi Ali Dur-
maz, girişimcilik ruhu, 
öngörüsü, çalışkanlığı 
ve mütevazi kişiliğiyle 
Bursa sanayisine yön 
verdi. 
Adı eğitim kurum-

larında yaşatılan Ali 
Durmaz anısına 8 
yıldır. BAL-Göç çatısı 
altındaki yöresel der-
neklerin katıldığı tur-
nuva her yıl birbirinden 
çekişmeli ve dayanış-
manın en güzel örnek-
lerine sahne oluyor. 

Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği 'nin (BAL-
GÖÇ) ge lenekse l 
olarak düzenlediği 8. 

BAL-GÖÇ Ali Durmaz 
Futbol Turnuvası'nın 
açılış vuruşunu ise 
merhumun adını taşı-
yan Durmazlar ailesi-

nin damadı sa-
nayici ve BAL–
GÖÇ Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Erkan Yılmaz’ın 
oğlu Ali Yılmaz, 
Bursa Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe ve BAL-
GÖÇ Genel 
Başkanı Doç.
Dr.Yüksel Öz-
kan yaptı.
Ni lü fer 'dek i 

A s y a  S p o r 
Tesisler i 'nde 
gerçekleştiri-
len ve 12 ta-
kımın katıldığı 
turnuvanın açı-
lış töreni ile ilk 
maçını, Nilüfer 
Belediye Baş-
kanı Mustafa 

Bozbey ile BAL-GÖÇ 
yönetim kurulu üyeleri 
de yoğun ilgiyle izledi.
        Kırcaali Haber

Konevo köyünde hayırseverlik 
kampanyası 

8 Mayıs 2013 tarihinde Dünya Kızılhaç ve 
Kızılay Günü münasebetiyle Kırcaali’nin Ko-
nevo köyü Geo Milev İlköğretim Okulu’nda 
Kızılhaç Dostları Kulübü kuruldu ve hemen 
ardından hayırseverlik kampanyası başladı. 
Ailesi Olmayan Bir Çocuğu Sevindir başlığı 

altında gerçekleştirilen bağış kampanyasının 
girişimcileri 7. sınıf öğrencilerinden Gökçen 
Adem ve Aycan Seyhan’dır. 

Hayırseverlik kampanyasının organizatörle-
ri ve yöneticileri Kızılhaç örgütünden gönüllü 
Elena Topalova, okul müdürü Güsüm Rasim 
ve uzun yıllardır eğitmenlik yapan Necahattin 
Hasan’ın dileği, girişime tüm köy sakinlerinin 
katılmasıdır. 

Elde edilen gelirlerle oyuncak alıp 1 Haziran 
Dünya Çocuk Günü arifesinde Kırcaali’deki 
Kimsesiz Çocuklar Yurdu’nu ziyaret edip ora-
daki çocukları sevindirmeleri amaçlanıyor. 
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Basının gücüDeğerli okurlar, Rodop Rüz-
garı Dergisi’nin 50. sayısıyla 
yine sizlerle beraberiz. 2007 
yılından bu yana başlattığımız 
serüven hala devam ediyor. 
Neden serüven? Çünkü Batı 
Trakya gibi okumaya ilginin 
olmadığı çorak topraklarda 
bir yayın organını tek başına 
çıkarmak, internet sitesi ile 
uğraşmak, yayın organını da-
ğıtmak, sonunda da emeğin 
karşılığını alamamak serüven 
değil de nedir? Bir de bütün 
bu fedakarlıkların üzerine fa-
natik faşist gruplar tarafından 
darp edilmek!!! Ancak bu işi 
sürdürmenin yolu fedakar-
lıktan ve bu işi sevmekten 
geçmektedir. Ancak nereye 
kadar? 
Okumak dedik. Bu sadece 

bizim için geçerli bir durum 
da değil. Düşünün bir kere 
Türkiye’de sayısını bile bil-
mediğimiz bir dizi Batı Trak-
ya Türkleri dernekleri var. Bu 
derneklerin acaba kaç tane-
si Azınlık basınına abone? 
Türkiye’de ve dünyada yer 
alan Batı Trakya Türkleri der-
neklerinin hiç biri ne yazık ki 
bizim yayın organımıza abone 
değildir!  Unutmayalım ki ba-
sın toplumla bağları sağlayan 
bir vasıtadır; hem de hafızası 

çok güçlü bir vasıta. Toplum 
bu vasıtayı kaybettiği zaman 

vay ki haline; mücadele gücü 
zayıflar, aşklar Yunanca ilan 
edilir, çocuklar anne babala-

rıyla kültürel çatışma içine gi-
rer, camide namazı kıldıracak 

hoca bulunmaz v.s. Ve, bazı-
larının sabırsızlıkla beklediği 
“asimile” dediğimiz acı son 

başını kaldırmaya başlar. 
Bütün bunları tehdit olarak 

değil, düşünmeniz için yazı-
yoruz. Yarınlar bizim için çok 
daha sürprizler getirebilir. 
Ancak sürprizler demişken 
her zaman da ümitsiz olma-
dığımızı hatırlatmak isterim. 
Bakın çok yakın zamanda 
Gümülcine ile Kırcaali arasın-
daki “Makas” yolu açılacak. 
Böylece Rodoplar’ın kuzeyi 
ile güneyinde yer alan akraba-
lar, kültürleri aynı, dilleri aynı, 
inançları aynı ve aynı rüyayı 
gören insanların ayrılmışlığı 
sona erecek! Her iki tarafta 

da bir canlılık ve kıpırdanma 
olacak. Kırcaali bölgesi in-
sanları tatil için Ege’yi seçe-
cek. Yine İstanbul ve İzmir’e 
yolculuk edecekler için İpsala 
Gümrük Kapısı Kapıkule’ye 
göre daha avantajlı hala gele-
cek. Peki, biz basın olarak bu 
yeni konjonktüre hazır mıyız? 
Gümülcine’de basılan Türkçe 
bir yayın organının Kırcaali’de 
okuyucuya sunulması ve bu-
nun tersinin olması artık ha-
yal sayılmamalıdır. Rodoplar’ı 
belki de ilk birleştiren basının 
gücü olacaktır. Bazılarınız 
bunlar hayaldir, diyebilir. An-
cak her şey hayallerle başla-
mıyor mu?
İbrahim BALTALI
Rodop Rüzgarı Dergisi 
Sahibi

Yağmur duaları Yavorovo  
köyünden başladı

Çenooçene’nin Yavorovo 
köyü sakinleri yerel camide 
Yüce Allah’a bereket duası 
yapmak için akın ettiler. Cami 
Encümenliği tarafından düzen-
lenen merasim, Regaib Kandili 
münasebetiyle yapıldı.

Etkinlikte Çernooçene Bele-
diye Başkanı Aydın Osman da 
hazır bulundu. Duaya katılan-
lara geleneksel pilav yemeği 
dağıtıldı. 

Yavorovo Camisi’ndeki dua 
ile Çernooçene Belediyesi’nde 
yaz aylarında yapılan gele-
neksel yağmur ve bereket du-
aları başlamış oldu. Jitnitsa, 

Vojdovo, Dyadovsko, Beli Vir, 
Paniçkovo, Gabrovo, Jenda, 
Bezvodno ve başka yerleşim 

yerlerinde de yağmur duaları 
düzenlenmesi bekleniyor

                       İsmet İSMAİL

Kırcaali Belediyesi, yeni bir park 
ve kaldırımlar inşa edecek

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis ve Bölge-
sel Kalkınma Operasyonel 
Programı Yönetim Organ 
Yöneticisi Kuzey Arpezos 
Park projesinin üçüncü aşa-
masının gerçekleştirilme-
si üzere proje sözleşmesi 
imzaladılar. 5 012 248 leva 
tutarındaki Kuzey Arpezos 
Parkı 3. Aşamasının Kuru-
luşu ve Kırcaali’de Kaldı-
rımları Onarma ve Yeniden 
Yapılandırma Çalışmaları” 
adlı proje Bölgesel Kalkın-
ma 2007-2013 Programı’nın 
Yeşil ve Erişilir Kent Ortamı 
destek şeması gereğince fi-
nanse ediliyor. 

24 ay süre içerisinde par-
kın kurulması öngörülüyor. 
Ayrıca Bılgaria Bulvarı kal-
dırımlarının onarılması ve 
Bulair Sokağı kavşağından 

Otets Paisiy Sokağı kavşa-
ğına kadar enerji tasarruflu 
sokak aydınlatmanın devreye 
sokulması, Bulgaria Bulva-
rı ve Minyorska Sokağı’nda 
Geyk Mağazası kavşağın-
dan Bulair Sokağı’na uza-
nan kesimdeki kaldırımların 
ve Kırcaali’nin İmar Planı’na 
göre bitişik alanlarda da ye-
niden yapılandırma çalışma-
ları yapılması planlanıyor. 

                 Kırcaali Haber


