NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ
İnsanoğlu, yeryüzünde ebedi kalabilmek için Hazreti Hızır ve Zülkarneyn misali, lakin sözün gerçek anlamında ab-ı hayatı bulamamış, ancak felsefi veya
mecazi anlamda ona ulaşabilmiştir. Sonsuzluk veya
ölümsüzlük ancak insanın yeryüzünde insan kardeşlerine, geriden gelen nesillere, genç kuşaklara
bırakmış oldukları kültürel, edebi mirasla hayatta
kalabilmişlerdir.

Resmi MURAT: ”Ardino hastanesi kasten
iflasa doğru sürükleniyor”
1 Haziran’dan itibaren hastanenin Sağlık Kasası’yla
imzalamış olduğu 22 klinik tedavi yolundan 17’sinin
durdurulmasından sonra Haziran ayı sonuna kadar
Ardino’daki hastane kapılarını kapatıyor, personel
de yıllık izne çıkartılıyor.
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MÜSLÜMANLAR GENCEV’E HAYIR DEDİLER
İsmail KÖSEÖMER
Geçen hafta cuma namazından önce Kırcaali
Merkez Cami avlusunu
ve etrafını dolduran iki
binden fazla Müslüman, Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin almış
olduğu adaletsiz kararıyla Nedem Gencev’in
yeniden Müslümanlar
Yüksek Şura Başkanı
olarak tayin edilmesini
protesto ettiler.
Müslümanlar, devletin
Hıristiyanların işlerine
nasıl, karışmıyor ve onların seçmiş oldukları
Metropolitenin mahkemede kayıt olmasını istemiyor ise, aynı şekilde
de devletin çeşitli organları mahkeme, savcılık,
DANS (istihbarat) ve
Meclis gibi kurumların
da Müslümanların işlerine karışmamalarını
istiyorlar. Konferans ile
seçilen Baş müftünün
mahkemece kayıt edil-

mesine de karşılar. Bulgaristan Baş müftüsü Dr.
Mustafa Hacı imzasını
taşıyan bildirge okundu.
Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.
1988 yılında döne min Baş müftüsü M.
Topçiev’in neden Baş
m ü f t ü l ü k m a k a mı n dan indirilip yerine N.
Gencev’in Todor Jivkov
tarafından tayin edildiği
açıkça vurgulandı.
Kaynak: Merkez Devlet Arşivi, f. 1 b, op.
63, a.e. 95, l. 1-6’ndeki
“çok gizli” mühürlü
belge.

Bulgar Komünist Partisi
Merkez Komitesi
M. Topçiev’in: “Adların
değiştirilmesi ve soya
dönüş süreci konusunda razı olmadığını açıkça ifade etmekle birlikte,
tereddütlü olduğu ve tam
anlamıyla ikna olmadığı
anlaşılmaktadır.”
“Gencev, tereddütsüz,

açık sınıfsal, partici ve
millî bilinçle soya dönüş
sürecini desteklemektedir.”

7.Balkan Türk Folklor Festivali

Geleneksel Balkan Türk Folklor Festivali’nin 7.’si 04-08 Temmuz
2010 günlerinde gerçekleşecek. Türkiye, Yunanistan, Makedonya,
Romanya ve Bulgaristan’dan Türk Folklor Ekipleri Kırcaali İlindeki
tüm Belediye merkezlerinde gösteriler sunacaklar. 07 Temmuz akşamı saat 19,00 da Kırcaali “Arena” Amfi Tiyatro’da tüm ekiplerin
katılımıyla gala konser düzenlenecek. Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis’in himayesi altında düzenlenen festival “Ömer
Lütfi “Kültür Derneği, Kırcaali, Ardino, Çernooçene, Momçilgrad,
Krumovgrad, Cebel ve Kirkovo Belediyeleri tarafından desteklenmektedir.

Festival’in programı sayfa 6’da

Gencev’e hayır! Türklerin Bulgarlaştırma –
Asimilasyon sürecini
desteklemiş “yoldaşa” hayır! Adalet istiyoruz!
Cuma namazından sonra dev bir kalabalık caminin önünden belediye
ve valilik binasına doğru
yürüyüş yaptı. 2000’den
fazla Müslüman ki, aralarında siyasi olarak değil de birer Müslüman
olarak Kırcaali Milletvekilleri Lütfi Mestan,
Remzi Osman, Necimi
Ali ve Önal Tahsin de
vardı. Barışçıl yürüyüş
sırasında ne bir taşkın-

lık, ne de bir tatsız olay
yaşandı. Bazı yerlerde
demokrasiden, hoşgörüden haberi olmayan
milliyetçiler (kadınlar da
olmak üzere) yürüyüşe
katılanlar hakkında “bıktık sizden”, “yine ne var”,
“çekip gidin” gibi sözlerle
taciz etmeye çalıştılar.
Tekbir getirildi, 2009
yılı yapılan Olağanüstü Millî Müslümanlar
Konferansı’nın Baş müftü olarak seçtiği Dr. Mustafa Hacı’nın mahkemece kayıt edilmesi istendi.
Adalet, demokrasi ve
eşitlik istendi. Aynı Millet Meclisi’nin girişinde
yazdığı gibi “Birlikten

Güç Doğar” sloganı hatırlatılarak, devletin Müslümanlar üzerinden ellerini çekmesini ve maşa
olarak kullandığı kuklası
Gencev’i de geri çekmesini istediler.
Remzi Osman: “Saygılı ve pek sevgili muhterem din kardeşlerim.
Bizlerin üzerinde çok
kötü oyunlar oynanıyor.
Durum çok ciddi, ancak
bizim ne Borisov’tan, ne
DANS’tan, ne de Başsavcıdan korkumuz var
” dedi.
Toplanan kalabalık
“yine geleceğiz” diyerek
valiliğin önündeki alanı
terk ettiler.
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NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ VE BULGAR AYDINLARI
Dr. Sabri Alagöz
İnsanoğlu, yer yüzünde ebedi kalabilmek için Hazreti Hızır
ve Zülkarneyn misali,
lakin sözün gerçek
anlamında ab-ı hayatı bulamamış, ancak
felsefi veya mecazi
anlamda ona ulaşabilmiştir. Sonsuzluk veya
ölümsüzlük ancak insanın yeryüzünde insan kardeşlerine, geriden gelen nesillere,
genç kuşaklara bırakmış oldukları kültürel,
edebi mirasla hayatta
kalabilmişlerdir. İktidar
oldukları sürece kılıçları sonderece keskin
olan, nicelerin talihini karanlık gecelerin
karanlığı gibi körleten
veya güneşin en güçlü ışınlarıyla ışınırcasına elinde tutabilen
birçok devlet adamı,
vezir, padişah veya
kral, hayatın diğer dallarında meşhur olan
yazar, şair, araştırmacı zamanla unutulup
gitmişlerdir.
Ama aralarında Hz.
Peygamber Muhammed Mustafa, Celaleddin Rumi Mevlana,
Yunus Emre, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet
Yesevi, Yusuf Has
Hacip, Karacaoğlan
gibi unutulmayanlar
var. Eminiz ki, Dünya

varoldukça unutulmayacaklar da. Dünyamızın gururunu bayraklaştıran bu listede şu
anda 800. doğum yılını belirtmekte olduğumuz yüce Türk bilgesi
Nasreddin Hoca da
yer almaktadır. Tenleri topraktan gelip yine
toprağa döndüğünde
çürüyüp gittiği halde
dünya yolculuğu esnasında kendi ulusuna
ve onun aracılığı ile
yeryüzünde varolan diğer halklara, bırakmış
olduğu değerine paha
biçilemez eserleriyle
kıyamete dek yaşamını
sürdürecektir. Özellikle Nasreddin Hoca’nın
eserleri, latife, fıkra
veya bazılarımızca
anekdot diye adlandırdığımız ürünleri millet,
ırk ve din farkı gözetmeden yaşamını sürdürmektedir. O ve ona
benzer halk kahramanları önce kendi doğup
büyüdükleri muhite,
sonra mensubu oldukları millete ve nihayet
tüm dünyaya ve dünya
halklarına kendilerini
tanıtmışlar ve kabul
ettirmişlerdir. Öyle ki,
Nasreddin Hoca’mız
bizden önce yaşayanları olduğu gibi,
bizi de, bizden sonra
gelip gelecek olanları
da güldürmeye devam
edecektir.

1996 NASREDDİN HOCA YILI

UNESCO’nun 199 6
yılı dünyada Nasreddin
Hoca yılı olarak ilan etmesi hiç de rastlantı değildir. Bu dünya çapında
gerçekleştirilen bilinçli
bir girişimdir. Nasreddin
Hoca yalnız Türkiye sınırları içerisinde değil,

fıkraları İran’da, Çin’de,
Japonya’da, Tayland’da,
Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Amerika
Birleşik Devletleri’nde
defalarca basılmıştır.
Onun dünyaca ün yaptığını anlayabilmek için
şu örneği göstermek bile

bütün Türk dünyasında,
Özbekler, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan,
Başkurdistan, Tataristan, Azerbaycan, Kırım ve Balkan Türkleri
arasında, Uygurlar, Nogaylar, Karaçaylar, Malkarlar, Hakaslar, Altay
Türkleri, Saha Türkleri
arasında gayet yaygındır. Nasreddin Hoca’nın

yeterli olacaktır, fikrini
paylaşıyoruz. Amerika
Birleşik Devletleri’nde
Colorado Eyaleti’nin
Pueblo şehrinde, İlahiyat
mezunu olmasına rağmen ateistlik nedeniyle
papazlık yapmayan, bir
üniversitede Piyano ve
Klasik Müzik öğrenimi
görmekte olan 36 yaşındaki Ralph G. Stefenson
adında bir Amerikalı öğ-

renci, Türkiye YÖK tarafından gönderilen Türk
öğrenciler arasında bulunduğu sürece onlardan sonderece hayranı
olduğu Nasreddin Hoca
fıkraları öğrenme çabası
göstermiştir. Dahası var.
Nasreddin Hoca’dan bir
veya birkaç fıkra bari
bilmeyenleri Türk saymayacak kadar ileri gitmiştir. O, daha sonra 48
adet Nasreddin Hoca
fıkrası kaleme almıştır.
Aralarında “Nasreddin
Hoca, İsaac Newton ve
Hayırsız Elma”, “Nasreddin Hoca ve Kapitalizm”, “Nasreddin Hoca
fıkralarının çeşitliliğine,
derinliğine hayat felsefesine hayran olan kimseler bir yandan Hoca’nın
fıkralarının yayılmasına,
öteyandan da onlara
benzerlerini kendi kahramanlarına mal edindirme yoluyla Hoca’nın
dünya kültürü üzerine
etkisini taşımış olmaktadırlar. Buna benzer
haller Bulgaristan’da,
S ı r b i s t a n ’d a ,
Makedonya’da v.s. ülkelerde de göze çarpmaktadır. Hoca Ralph Stevenson vasıtasiyle Amerikalılara kapitalizmin ne
demek olduğunu öğretir,
der ki: “A be çocuklar,
mutlu ve mutmain olmalısınız. Çünkü kapitalizm,
parasını ödediğinize sahip olduğunuzdur.”

NASREDDİN
H OCA BA LK A N
ÜLKELERİNDE
Nasreddin Hoca’nın
fıkraları ne zamandan
itibaren Balkanlara yayılmaya başlar? Nasreddin Hoca 13. yüzyılda yaşamıştır. Ahmet
Yesevi’nin devamcılarından Sarı Saltuk ve
Selçuklu Hanedanından
Keykavus’un ve muhitin
dedikleri Dobruca’ya
yerleşmesiyle başlamış
olsa gerek. Ama hiç
kuşkusuz kitlevi surette
yaygınlaşması Osmanlı
Türklerinin Balkanları hakimiyeti altına almasıyla
başlar. Çünkü orduyla
birlikte ve ordudan sonra Anadolu Türklerinden
bazı gruplar kitlevi halde buraları kendilerine
vatan seçmişlerdir, yeni
koşullarda kendi kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatma yollarına
başvurma mecburiyetiyle karşı karşıya, yüzyüze gelmişlerdir. Yani
XIV yüzyılın sonlarında
ve XV yüzyılın başlarından itibaren Nasreddin
Hoca fıkralarını da bu
topraklarda yaymaya
başlamışlardır. Örneğin, Aleksandır Popoviç
“Yugoslavya’da Nasreddin Hoca” araştırmasıyla
bu fikre destek olmaktadır. Şüphesiz sözkonusu Hoca fıkraların
Balkanlarda XV ve XVI
yüzyıllarda yayılmaya
başladığı görüşünü savunanlarımız da yok de-

Devamı sayfa 3’te

“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД
КЪРДЖАЛИ

Gazetemize Sahip Çıkalım!

ИЗВЪРШВА:
строителство на обществени
производствени жилищни сгради
строителство и ремонт на пътища и
тротоарни настилки
строително-ремонтни работи
бояджийски облицовъчни мазилки
заготовки и монтаж на арматура

Tüm Postanelerde
abone olabilirsiniz.
Katalog Numarası 2454

ПРОИЗВЕЖДА:
асфалтови смеси, бетонови и варови
разтвори
6600 Кърджали, бул. „България” 53

“ОЛМЕНА” ООД
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
15 МЕСТА
16 МЕСТА
25 МЕСТА
35 МЕСТА
40 МЕСТА
45 МЕСТА
55 МЕСТА

тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

Abone Olalım!

KIRCAALİ HABER КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Müzekki Ahmet

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Мюзекки Ахмед

Genel Yayın Yön. Yrd.

Зам. гл. редактор

Yazı İşleri Sorumlusu
müh. İsmail Köseömer

Отговорен редактор

Durhan Ali

Yayın Ekibi:

Durhan Ali, Mustafa Bayramali, Bayse
Hasan, Bayram Kuşku, Habibe Hasan,
İsmet İsmail, Dr. Mümün Tahir.
Tel.: 0361 5 27 15 ; GSM: 087 870 19 67

e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Adres: Kırcaali, 6600, «Bulgaria» Bulvarı,
No 53, Kat. 2 , Ofis No 10.
«SENİ PRES» FİRMASI’NIN YAYINIDIR

Abone Katalog No: 2454

Дурхан Али

ИНЖ.

Исмаил Кьосеюмер

Редакционен съвет:

Дурхан Али, Мустафа Байрамали,
Б а й с е Х а с а н, Б а й р а м Ку ш к у,
Хабибе Хасан, Исмет Исмаил,
д-р Мюмюн Тахир.

Адрес на редакцията:

Гр. Кърджали, 6600 ; П.К. 241
Бул.“България” №53, ет.2, стая № 10
ИЗДАВА:Е.Т. «СЕНИ ПРЕС» гр. Кърджали

Католожен № 2454
ISSN 1313 - 6925

Kırcaali Haber

23 Haziran 2010

NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ...
2. sayfadan devamı
ğil. Osmanlı İmparatorluğunun gelişmesinin en
yüksek noktayı bulduğu
bir dönemde, huzur içersinde yaşayan milletler
İstanbul, Selanik, Filibe,
Sofya gibi şehirlerde çalıştırılan kahvehanelerde
bu fıkraları, insanlara
akıl, ibret dersi vericiliği, hayatı öğrenme ve
öğretme özelliğinden
dolayı sıralı anlatmaktan çekinmemişlerdir.
Tekrarlaya tekrarlaya bu
fıkrarlar kitlelerin belleğine bir daha silinmemek
amacıyla mıh gibi çakılmıştır.
Sözlü edebiyatın yazılı
şekle geçmesinde seyyahların, bilgin ve tacirlerin önemini de anımsatmak gereklidir. Örneğin, Hahn adında bir
Alman araştırmacısı iki
ciltlik “Yunan ve Arnavut
Masalları” toplamış ve
çevirisini de yapmıştır.
Hahn XIX yüzyılda Yunan, Arnavut ve Bulgar
topraklarını dolaşmış ve
nice muhabbet yerlerinde, bilhassa geceleri
anlatılan masal ve fıkraları, ilginç günlük olayları
toplamış ve geceledikleri hanlardan edindiklerini
daha sonra kitaplaştırma
yoluna gitmiştir. Bunların arasında şüphesiz
birçok Nasreddin Hoca
fıkrasının da bulunduğu
aşikardır. O, bu kaynaklardan yararlanırken türlü etnik, sosyal ve dini
toplulukların birlikte düşüp kalktıklarına, insanca birbirlerine kaynaşma
halinde olduklarına da
dikkati çekmektedir.
Nasreddin Hoca simasi Balkanlara fıkralarının
yazılı bir biçimde yayımlanmaya başlamasıyla
hakim olmuştur. Bu da
XIX yüzyılın ortalarında
olmuştur. Ondokuzuncu
yüzyılın ikinci yarısında ve Yirminci yüzyılın
başlarında Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altında bulunan

topraklarda faal olarak
fıkraların kah orijinalleri,
kah çevirileri yayımlanmaktadır. Bu girişim yalnız Balkanları değil, Batı
Avrupa’yı da sarmıştır.
Batı Avrupa’da daha soğuk davranmalara karşın, Balkanlarda onun
ikiz kardeşleri yaratılarak ulusal veya bölgesel
kahramanlar sahneye çıkarılmıştır. Böylece Nasreddin Hoca fıkralarının
“bulgarlaştırılmasına”,
“sırplaştırılmasına”, “yunanlaştırılmasına”, “romenleştirilmesine” v.b.
gidilmiştir. Bu hususta
Sırp edebiyatçısı Stevan
Sremats 1895 yılında
Belgrat’ta yayımladığı
fıkraları gösterebiliriz. O,
derlemesini hazırlarken
Mülendorf’un çevirilerinden, Maksimoviç’in Bulgarca yayımladığı kitabından, ve V. Karaciç ile
V. Vrçeviç’in Nasreddin
Hoca fıkralarından oluşturdukları derlemelerden
faydalanmıştır. Sırpça,
Hırvatça, Yunanca, Romence ve Bulgarca yayımlanan kitapları karşılaştıracak olursak şu sonuca varabiliriz ki, Nasreddin Hoca’nın Balkan
halkları folklorlarında
ve edebiyatlarında özel
bir yeri vardır. Örneğin,
“Nasreddin Hoca Kaybolan eşeğini bulur” fıkrasının Bulgarca, Yunanca, Sırpça ve Romence
varyantları mevcuttur.
Nasreddin’in susuz bir
tepeye değirmen kurması da Balkanlılar için
tipik bir haldir. Nasreddin
Hoca sanki bu yönde çalışanların zamanında yaşamışçasına ona saygı
ve sevgi beslemektedirler. Ahtopol /Karadeniz
boyunda/ kentine 10 km
bir mesafede “Hoca Bayır” adında bir semt bulunmaktadır. Araştırmacı
Veliçko Vılçev’e göre bu
semt Nasreddin Hocanın
adını taşımaktadır. Değirmen kurduğu susuz
bayır işte orasıdır. Millet

Seycan ALİ
İMTİHAN
Bir kalem ve boş defterle
gönderildin dünyaya.
Korku, aynı zamanda ümitle
gidiyorsun Mevlaya.
Kaybetmek var, kazanmakta
gelince yolun sonu.
Sefa sürmek var, yanmakta
kullar seçerler bunu.
Bahtiyarlık ve bedbahtlık
bunlar senin elinde.
İradeyle kazanırsın

Hoca’ya: “A be, Nasreddin, oraya değirmen kurulur mu?” diye sorar.
Nasreddin Hoca fıkralarının Balkanlarda kitap
halinde yayımlanmasının
ilk defa Romanya’da gerçekleştirildiğini savunanlar vardır. Romen halkbilimcisi Gh. Constantini’in
belirttiğine göre, Romen
yazar ve şair Anton Pann

tır. Böylece, Nasreddin
Hoca’yı Balkanlarda popülarize etmiş olur.
Eski Yugoslavya’da
Nasreddin Hoca fıkralarıyla ilgili çıkmış olan
kitaplardan bazılarının
adları şöyledir: Ünlü
Makedon folklor derleyicisi Marko Tsepenkov
daha çocuk yaştayken
elinde Nasreddin Hoca

1853 yılında Balkanlarda ilk defa olarak Nasreddin Hoca fıkralarını
kitaplaştırılmış olarak
okurlara, geniş kitlelere
sunmuştur. V. Vılçev’in
araştırmalarına göre
ise, aynı yıl Hacı Nayden Yovanoviç adında
bir Bulgar Belgrat’ta ilk
Nasreddin Hoca ve Hasekiy Hakkında Eğlenceli ve Meraklı Hikayeler adlı derlemesiyle ilk
kez Nasreddin Hoca’yı
Bulgar okurlarına tanı-

ile Bertoldo hakkında bir
risaleyi bulundurduğundan, yani okuduğundan
sözetmektedir. Onun
açıklamasına göre, o
dönemde Nasreddin
Hoca ile İtalyan Bertoldo iki ikiz mizahçı kardeş olarak aynı zamanda yaygınlaşmışlardır.
1771 yılında ise Nikola
Palikuça Ber toldo’yu
Nasreddin Hoca adıyla
Dalmaçya’da tanıtmaya
başlar. Buradan da anlaşılıyor ki, Nasreddin

kullanırsan yerinde.
Çok yazmak önemli değil
öz ve güzeli hüner.
Rabbin rızasına meyil
olmazsa herşey söner.
Doğruyu yazmak rahattır
yanlışı yazmaksa zor.
Haramla insan bedbahtır
helal için kendini yor.
Sana cevaplar verildi
imtihandan öncesi.
Bak, onlar nefse yenildi
kaybettiler nicesi.
Aman, sen sakın kaybetme
doğruda kararlı ol.

Sayfa 3
Hoca daha o yıllarda
İtalya’da şöhret kazanmıştır.
Hırvatistan’da 1857 yılında “Nasreddin ya da
Bertoldo ve Latifeleri,
Hileleri ve Kurnazlıkları” adında bir broşür
yayımlanır. 1903 yılında
“Nasreddin Yaşlı Anasının Yanına Dönüyor
ve Nasrediniç” adında
bir kitap basılıyor. Yani
Nasreddin Hoca ile oğlu
Nasrediniç fıkraları yeni

bir baskıdan çıkar.
Bosna-Hersek’te 1893
yılında Ethem Malabdiç
“Kucak Dolu Fıkra” /Rukoviyet Sale/ adlı kitap
yayımlanır.
Arnavutluk’ta ve Arnavutların yaşadıkları
diğer komşu ülkelerde
Nasreddin Hoca keza
çok sevilir ve sayılır bir
halk kahramanıdır, bir
belgedir. Buradaki yayımlanan kitaplarda diğerlerinde olduğu gibi,
bu defa Arnavutların

Sakın şeytana meyletme
budur en şerefli yol.
Gözünde Cennet olmasın
önce Rabbim sevilir.
Onun rızasını alırsan
Cennet zaten verilir.
Unutma herşey güzeldir
zehirli bala benzer.
Yeyince sonu kederdir
cehalet buna bedel.
Herşeyi Rabbimden bil
bunu yapınca kazan.
Dünyayı kalpten hemen sil
o en büyük İMTİHAN.

özellikleri üstünlük kazanır.
Yunanistan da bu ünlü
Türk bilgesine büyük
önem vermektedir. A.
Wesselski’nin 1911 yılında yayımladığı “Der
Hodscha Nasreddin”
adlı kitabından ve Veliçko Vılçev’in 1975 yılında
yayımladığı “Hitır Petır i
Nastradin Hodja” (Kurnaz Petre ile Nasreddin
Hoca) kitabından edindiğimiz bilgilere göre Yunanistan topraklarında
bu konuda birçok efsaneler yaygınlaşmıştır.
Dedeağaç bölgesinde
mesela, bir efsaneye
göre her gün birer Nasreddin Hoca fıkrası düşünmek gerekiyormuş.
Aksi takdirde birgün
boşa geçerse, yani fıkra
anlatılmadan kalınırsa,
Hoca mezarından kalkacaktır.
Romanya’ya gelin ce, burada da bunlara
benzer efsaneler vardır.
Bu konuda saygıdeğer
dostumuz araştırmacıyazar Prof. Dr. Mustafa
Mehmet kaleme aldığı
bir yazısında şöyle demektedir: “Nasreddin
Hoca’nın Romanya’da
hala yaşamakta olan
bazı fıkralarının yanısıra
gerek Türk-İslam toplumu arasında ve gerekse
Romen halkı arasında
takdire değer bir takım
inançların da dilden dile
dolaştığını görmekteyiz
ki, bunları oldukça ilginç
ve hatta düşündürücü
bulmaktayım. Nitekim
Tuna boylarında bulunan Meçin kasabasında, Türk toplumu arasında şöyle bir inançtan bahsedilmektedir:
“Dünyada, bir gün dahi
olsa, Nasreddin Hoca
hakkında konuşulmazsa, Nasreddin Hoca yeniden dirilecektir.” Tulça
kasabasında ise bu defa
Romen halkı arasında:
“Nasreddin Hoca hakkında bir gün dahi konuşulmazsa dünya alt üst
olur!” inancı yaygındır.
Devamı gelecek sayıda

VAR MI?
Parlamayan inci gördün mü?
Veya kokmayan bir gül.
Ötmeyen bülbül gördün mü?
Seven, kedersiz gönül.
Ağlamayan bebek var mı?
Veya bitmeyen bir gün.
Dermansız bir derdin var mı?
Ölüm dahi bir düğün.
Çiçeksiz bahar olur mu?
Veya kar yağmayan kış.
Ayrılmak hiç hoş olur mu?
Unutulmaz son bakış.
Çatlamayan toprak var mı?
Veya solmayan çiçek.
Hiç yaşarmayan göz var mı?
İcabetsiz mi dilek.
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Resmi MURAT: ”Ardino hastanesi
kasten iflasa doğru sürükleniyor”
İsmail KÖSEÖMER

1 Haziran’dan itibaren hastanenin Sağlık
Kasası’yla imzalamış
olduğu 22 klinik tedavi
yolundan 17’sinin durdurulmasından sonra
Haziran ayı sonuna kadar Ardino’daki hastane
kapılarını kapatıyor, personel de yıllık izne çıkartılıyor. Bu önlemelerin
sözde nedeni, yönetmelik gereği her hastanenin
her bölümünde iki uzman
doktor ve hastanede bir
de narkoz (anestezi)
uzmanının bulunması
zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Hastanedeki narkoz uzmanın
işinden ayrılmasından
sonra Sağlık Kasası bu
önlemlere başvurmuştur!
Hastaneden yapılan
açıklamada, durdurulan
klinik tedavi yolları için
ödeneklerin kesildiğini ve personelin işsiz
kaldığı duyuruldu. Hala
sağlık hizmeti veren 5
klinik tedavi yoluyla da
hastanenin yıl sonuna
kadar ayakta kalmasının mümkün olmadığı
belirtildi.
İsmini açıklamamızı istemeyen bir hastane yöneticisi, “Narkoz uzmanı
bulmak için elimizden
gelen her şeyi yapıyo-

ruz. Sağlık Kasası bize
söz verdi. Sağlık alanındaki Ulusal Çerçeve
Anlaşmasındaki ölçütler
yerine getirildiği halde,
her tedavi bölümü için
ikişer uzman doktor bul-

klinik yolundan yapılacağını söylemişti. Oysa
bakanın ziyaretinden
birkaç gün sonra, Sağlık
Kasası tarafından hastanedeki klinik tedavi yolları 22’ye düşürülmüştü.

iflasa sürüklenmektedir.
İl merkezine bu kadar
uzak ve engebeli bir
alanda bulunup, bölge
halkına sağlık hizmeti
veren hastanenin kapatılmasına halktan büyük

duğumuzda, Sağlık Kasası durdurduğu klinik
tedavi yolları için verilen
ödeneklerin yeniden açılacağı teminatını verdiğinin” açıklamasını yaptı.
Yılbaşında Ardino’daki
hastanenin kapatılmaması için bölge halkı protesto gösterileri yapmıştı.
Dönemin Sağlık Bakanı
Bojidar Nanev hastanenin kapatılmayacağını, halka verilen sağlık
hizmetinin de 30 tedavi

Belediye Başkanı Resmi
Murat bu kararı İdare
Mahkemesi’nde temyiz
etmiş ve davayı hastane lehinde kazanmıştı.
Bölge Sağlık Kasası
İdare Mahkemesi’nin bu
kararını Yüksek İdare
Mahkemesi’nde temyiz
ediyor ve duruşma 20
Ekim’de yapılacaktır.
Belediye Başkanı’na
göre, bunlar zaman kazanmak için taktiklerdir
ve böylelikle hastaneler

tepki var. Bölgedeki yaşayanların çoğu, bu
olayda da GERB hükümetinin Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
belediyelerine karşı yürüttüğü kasıtlı bir siyasetin sonucu olduğuna
inanıyor.
Bu sıkıntıyı açıklamak
için Belediye temsilcileri
Bulgaristan Kamu Denetçisi Ginyo Ganev ile
görüştüler.

Rilski Sportist futbol
kulübünün sahibi Yuri
Galev’e silahlı saldırı
Bulgaristan'ın Samokov
kentinde Rilski Sportist
futbol kulübünün sahibi
Yuri Galev, içinde bulunduğu araca ateş açılması
sonucu ağır yaralandı.
İçişleri Bakanlığı’nın
açıklamasında, sabaha
karşı meydana gelen
olaydan sonra Sofya Pirogov acil yardım hastanesine getirilen Galev'in
durumunun ağır olduğu
belirtildi.
Olay sırasında Galev'in
şoförünün de yaralandığı
kaydedildi.
Aşırı milliyetçi ve ırkçı

ATAKA partisinden Samokov belediye meclis
üyesi olan Galev'in sabıkalı olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov, basına
yaptığı açıklamada, sürekli olarak skandal ve
şiddet olaylarına karışan Galev'in son olarak
oğluyla birlikte adam
dövmekten gözaltına
alındığını, ancak mahkeme tarafından serbest
bırakıldığını belirterek,
"Hapiste olsaydı başına
böyle bir şey gelmezdi"
dedi.
KH
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Çocuk Komisyonu Kırcaali’deki
İlk Koruyucu Aileyi Onayladı
Kırcaali Belediyesi
Çocuk Komisyonu ilk
koruyucu aileyi, gerekçelerini ve çalışma profillerini tanıttılar. Komisyon üyeleri hazırlanan
bilgileri gözden geçirme
ve koruyucu aile ile ilgili
sorular sorma imkanını
yakaladılar.
Sunulan bilgilere göre,
bu aile Kırcaali belediyesindeki ilk koruyucu
ailedir. Şu ana kadar
sadece bir anne koruyucu aile olarak kayıtlara geçmiştir. Bugün
Kırc aali Ber lediyesi

Çocuk Komisyonunun
dördüncü oturumu gerçekleşti. Komisyonun
başkanı Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı
Elisaveta Kehayova’dır,
14 üyesi ise Çocukların
Yasa Dışı Olaylarıyla
Mücadele Komisyonu,
Kırcaali “Sosyal Yardımlaşma” Müdürlüğü
“Çocukları Kor uma”
Bölümü, Bölge Eğitim
Müfettişliği, Sağlığı Koruma Merkezi, belediye
idaresi ve başka kurumların temsilcileridir.
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Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

2010 Bütçesi Güncelleştirildi
Maliye Bakanı Simeon Dyankov “Vergilerde bir
değişiklik ve emekli maaşlarında düşüş ol-

mayacaktır” dedi. Halk Meclisi’ndeki oylamada bütçenin güncellenmesi, birinci okumada
çoğunluğun 120 milletvekili tarafından onaylandı, muhalefetten 51 milletvekili tarafından
da reddedildi. Yani kanunda devlet bütçesine
GSYH’nın %3.8 oranında bütçe açığı öngörüldü. Bakan Simeon Dyankov, şimdiye kadar
AB’nin 16 ülkesinin, ekonomik ve mali krizden
dolayı bütçelerini güncellediğini açıkladı. Makroekonomik tahminlerin değişmesini gerektiren
ana neden olarak, iç tüketimin daralmasına işaret eden bakan, bununla öngörülen parametrelere erişilemeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda
geçen yıldan kalma borçların kapatılması için
de bütçe güncelleştirlmeliydi. Gözden geçirilen
2010 tahminleri, ekonomide yüzde 1 civarında
büyüme, bütçe açığı ise yüzde 3.8 oranında
olacaktır. Mali rezervin asgari boyutu 3.2 milyar
Avro’dan, 2.3 milyar Avro’ya düşürüldü. Bakan
Dyankov, Bulgaristan’ın maliye politikası krize
karşı etkili olduğunun altını çizdi.
Analizatörler, 1997 yılından beri ilk defa devlet bütçesinin yeniden gözden geçirildiğine dikkat çektiler. Onlara göre yapılan değişiklikler,
bütçedeki büyük açıkları resmileştiriyor. Yine
ekonomi uzmanlarına göre, devlet harcamaları
kesmeyecek, tam tersine- hatta arttıracak. Diğer ülkelerin deneyimine baktığımızda, devlet
bütçesi bir kez değiştikten sonra, kontrolsüz
hale geliyor. Küçük bir ekonomi olan Bulgaristan, para kurulu içinde bulunduğu için sıkı
bir mali disiplin gütmelidir. Bundan da ziyade,
unutmayalım ki Bulgaristan, Avro alana girme
çabası içinde olan bir ülkedir.
----------------------------------------------

Bitkisel yağ içeren ürünlere “Sütlü” ürün denilmesi yasaklandı
18 Haziran 2010 tarihinden itibaren bitkisel yağ
içeren ürünlere “sütlü” ürün ismi verilmesi yasağı
yürürlüğe girdi. Bu katkı malzemesini içeren sütlü
ürünlerin üretimi gerek Bulgaristan gerekse Avrupa kanunlarına göre yasaklanmıştır. Üreticilerin
ürettiği “peynir”, “yoğurt”, “kaşar” ve benzeri sütlü
ürünlerde bitkisel yağı kullanıldığı halde kanunları
çiğnemiş olur ve bu üreticilere ceza kesilecek ya
da sütlü ürün üretim lisansı, kanunda belirtilen
koşullar yerine getirilene dek iptal edilecektir.
Veteriner ve Tıbbi Faaliyetler Kanunu’na göre,
bu uygulamaya uymayan tüzel ve özel kişilere ait
sütlü ürün üreten şirketlere 1 000 ile 3 000 leva
arası ceza kesilecektir. Suçun tekrarı tespit edildiği halde ceza 3 000 ile 10 000 leva arasında
değişmektedir. En ağır yaptırım olarak da sütlü
ürün üretim lisansı, kanunda belirtilen koşullar
yerine getirilene dek iptal edilecek.
Ürünlerinde bitkisel yağ kullanan üreticiler, artık ürün etiketine “sütlü” açıklaması yerine “nefis
yiyecek”, “ürün” veya benzeri açıklamalar kullanmalıdır.
Ulusal Veteriner ve Tıp Dairesi’ne bağlı Devlet
Veteriner ve Tıbbi Kontrol Müdüriyeti Başkanı Dr.
Lübomir Kulinski şu açıklamayı yaptı: “Bitkisel
yağı içeren ürünler Avrupa Birliği Kanunlarınca
korunan “peynir”, “yoğurt ve kaşar” ve benzeri
ürünler gibi adlandırılamaz”.
18 Haziran tarihinden önce üretilip etiketlenen
ürünler stoklar tüketilene dek pazara sunulup satılabilecek.
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Kurşun ve Çinko Fabrikası Kırcaali’deki
havayı kirletmeye devam ediyor
Bulgar Çevre Ajansının Bölge Şubesi’nden
açıklanan ver ilerde,
Kurşun ve Çinko Fabrikası Kırcaali’deki havayı kükürt (sülfür) dioksit
- SO2 ile yine kirletti.
Sağlığa zararlı gazlar
14 Haziran günü ‘Studen
Kladenets’ semtindeki
otomatik hava kirliliği ölçme cihazı kükürt dioksit
oranının ortalama saat
limit standardının 1,88
kat üzerinde olduğunu
tespit etti. 6 gün içerisinde bu durum Kırcaali’de
üçüncü kez yaşandı.
Pazar (13 Haziran’da)
havadaki, kükürt dioksit
oranının ortalama saat
limit standardının 1,5 kat
üzerinde, 8 Haziran’da
(Salı) aynı otomatik
hava kirliliği ölçme cihazı havada bulan gazlar
arasında sağlığa zararlı
olan kükürt dioksit oranının ortalama saat limit
standardının 2,65 kat
üzerinde olduğunu tespit
etmişti. Önceki olaylarda
da Bölge Çevre Ajansı
kirliliğin kaynağını Kurşun ve Çinko Fabrikası
olarak göstermişti.

Kükürt dioksitin
sağlık üzerine etkisi
Kükürt dioksit asidik bir
gazdır. Nemle birleşme
meylindedir. Kükürt dioksitle kirlenmiş hava solunduğu zaman; kükürt

Aile ve apart otel tipi turistik
yatırım
Kırcaali bölgesine turistik yatırım isteği devam
ediyor. Sadece son ayda Kırcaali Belediyesi yeni
inşaat projeleri için dört teklif almış. Yatırım teklifleri, turistik açıdan en gözde mekanlara aile ve apart
otel tipi inşaatı için yapılmış. Şiroko pole köyü etrafındaki ‘Lagera’ mekanı ‘Studen kladenets’ barajına ve tarihi ‘Monyak’ kalesine yakınlığından dolayı
yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Bu bölge misafir ve turistler için su sporları ve yamaç tırmanma
imkanları sağlamaktadır. Bunların yanında, eşsiz
doğa güzeliyle de herkesi büyülemektedir.

Avrupa Parlamentosu’ndan
Şengen’e yeşil ışık

dioksit burun, geniz ve
boğazdaki nemle reaksiyona girerek solunum
sistemindeki sinirleri
tahrip eder. Solunun
yolu tahriş edildiğinde,
refleks öksürük krizleri,
göğüs sıkışması olur.
Özellikle astım, kronik
akciğer hastalığı bulunan kişilerde solunum
yollarının daralmasına
ve kronik solunum hastalığına neden olur.
Kükürt dioksit konsantrasyonu sınır değerinin
üzerinde olduğu zaman
özellikle astımlı, bronşitli, kalp ve akciğer hastalarının sağlığını olumsuz
etkiler.
Atmosferdeki SO2 konsantrasyonu pik değere
ulaştığında özellikle astımlı kişilerde geçici so-

lunum zorluğu görülür.
Kalp ve solunum hastası
kişiler uzun süre SO2 ve
partikül madde kirliliğine
maruz kaldıklarında sağlıklarında kötüleşmeler
olur.
Havadaki 0.25 ppm
(655 µg/m3) SO2’e 10
dakika maruz kalındığında astımlı kişilerin solunum sistemi mukavemetinde önemli zararlar, soluk alma kapasitesinde
önemli düşüşler olduğu
tespit edilmiştir.
Havadaki kükürt dioksit
konsantrasyonu 357 µg/
m3 (saatlik değer) üzerine çıktığında astımlı kişilerde göğüs daralması,
öksürme ve akciğer fonksiyonunda değişme dahil
semptomlar görülür.
Havadaki kükürt dioksit

değeri, saatlik ortalama
sınır değerini aştığı zaman halk uyarılmalıdır.
500 µg/m3saatlik sınır değerini art arda 3
saat içinde de aştığında
alarm verilmelidir. Müteakip 3 saat içinde kirleticilerin sınır değerlerini
aşıp aşmayacağı meteorolojik verilerle de tespit
edilebilir. Kükürt dioksit
sınır değerini aştığında
alınması gerekli önlemler devreye konmalıdır.
Bu durumda bir dizi hava
kirliliğini azaltıcı ev, iş
yerleri ve sanayide ısınma ve üretim amacı ile
kullanılacak katı ve sıvı
yakıt kullanımında kısıtlamalar devreye sokulmalıdır. Katı ve sıvı yakıt
kalitesinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye Balkan - Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu’ndan
Bulgaristan Müslümanlarına Destek
Sebahat AHMET

18 Haziran 2010 tarihinde Kırcaali’de düzenlenen miting dolayısıyla Kırcaali’de bulunan
Edirne Rumeli Balkan
Göçmenleri Federasyonu Başkanı Zülfettin
Hacıoğlu ve Lüleburgaz Balkan Göçmenleri
Derneği Başkanı Nedim
Dönmez Kırcaali Haber
Gazetesi’ni de ziyaret
ettiler. Kırcaali ziyareti
ile ilgili Sayın Zülfettin
Hacıoğlu gazetemize
şunları paylaştı: “Burada bulunmamızın sebebi
Bulgaristan Müslümanlarına Türkiye de yaşayan
Bulgaristan Türklerinden
bir manevi destek vermektir. Türkiye’de faaliyet gösteren Balkan,
Rumeli Göçmen Dernekleri ve federasyonları tarafından oluşan Balkan Rumeli Göçmenleri
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasburg’da
gerçekleştirdiği oturumda, Bulgaristan ve
Romanya’nın Şengen Bilgi Sistemine dahil olmaları
için Vatandaşlar Özgürlükleri, Yargı ve İçişleri
Komisyonu üyesi Avrupa Halk Partisi (EPP) milletvekili Karlos Koehlo’nun raporunu büyük bir oy
çoğunluyla kabul etti.
Böylelikle AP Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen
Bölgesine dahil olmalarına yeşil ışık yaktı.
Şengen Bilgi Sistemiyle ilgili hükümlerinin uygulamaya girme tarihinin kesin kararını Avrupa Komisyonu (AK) alacaktır.

Kaçak balık avlamayla
mücadele
Balıkçılık ve Su Kültürleri Ajansı’ndan verilen
bilgiye göre, Ajans müfettişlerinin 17 Haziran
günü baraj ve nehirlerde yaptıkları kontrollerde
toplam 900 metre ağ ele geçirdi.
Ajansın Kırcaali Şubesi müfettişleri “Kırcaali”
barajından 150 metreden fazla kaçak balık
avlamada kullanılan katmerli ağ çıkarmışlar.
“Studen Kladenets” barajında ise müfettişler
herhangi bir ağa rastlamamış. Ancak bu
barajda Ajans müfettişlerinin kontrollerini
“önceden haber veren sistemin”, yeni balık
avlama sezonunda müfettişlerden bir göğüs
önde olduğu dolaşan dedikodular arasında.
Ülke genelinde yapılan kontrollerde ajans
müfettişleri 70 kilometre uzunluğunda ağ, 1517
adet balıkçılıkta kullanılan aletler ele geçirilmiş,
151 400 leva değerinde 700’den fazla da ceza
kesilmiş.
Yılbaşından beri Tarım ve Gıda Bakanlığına bağlı
Ajans tarafından verilen 107 000 yeni amatör
balıkçı ehliyetleri için devletin bütçesine 1 800
000 leva gelir girmiştir.

2009’da Kırcaali’de hiç araba
hırsızlığı kaydedilmemiş

Konfederasyonu Genel
Başkanı Sayın Turhan
Gençoğlu’nun talimatı ve
görevlendirmesi üzerine
burada bulunuyoruz.
Bulgaristan Müslümanlarının şu an yaşadıkları

problemleri endişe ile izlemekteyiz. Bulgaristan
Müslümanları eşit vatandaş olarak, ülkesine
ve yasalara her zaman
sadık kalmışlardır. 21.
Yüzyıl’da Avrupa Birliği

üyesi bir ülkede vatandaşlarının dini işlerine
müdahale edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Umarız ki, 20-30 yıl
önce yapılan hatalar yeniden tekrarlanmaz.”

Bulgar Ulusal Televizyonu’nun (BNT) duyurduğu
haberde, polisinin istatistiğine göre,2009 yılında
Kırcaali’de hiç araba hırsızlığı kaydedilmemiş. Yerel
polis kayıtlarındaki bilgiler, Kırcaali bölgesinde 60
000 aracın var olduğunu gösteriyor.
Ancak 2010 yılında bu durum değişmiş. İlk iki
ayda dört araç hırsızlığı yaşanmış. Tümünü de 19
yaşındaki adrenalin tutkunu bir genç gerçekleştirmiş
ki, o genç tutuklanmış.
Kırcaali Emniyet Müdürlüğü’nden Başkomiser
Krasimir Vasilev şu açıklamayı yaptı: “Hırsız, araçları
çalıyor, gitmek istediği yere varıyor ya da yakıtın
bittiği yere kadar ulaşıyor ve aracı terk ediyor.
Şüpheli şu anda benzeri suçlardan dolayı Haskovo
emniyetinde gözaltındadır.”

KH
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Bulgaristan AB'yi hayal
kırıklığına uğrattı
Almanya başbakanı Angela
Merkel Balkanlar için favori
lider olarak Bulgaristan'ı görüyordu. Merkel ve Avrupa
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Bulgaristan'ın
tartışmalı AB üyeliğinden sonra ülkedeki suç ve yolsuzluk
oranının azalacağını ekonomi
ve kurumların modernizasyonuyla yaşam standartlarının
yükseltileceğini umuyorlardı.
Oysa Bulgaristan'daki durum giderek endişeli bir hal
alıyor. Bulgaristan başbakanı
ülkeyi giderek polis devletine
dönüştürmekle suçlanıyor.
Bazı eleştirmenler 51 yaşındaki Boyko Borisov' un kendi
halkını maço ve ataerkil bir
biçimde yönetmeye çalışan
ve eski bir polis generalini
anımsatan tavırları yüzünden
eleştiriyor.
Tarih profesörü Dragomir
Draganov :” Bulgar demokrasisi henüz yeterli kalitede
değil. Kararlı bir demokrasi
değil. AB 1 Ocak 2007 de çok
ciddi bir hata yaptı.”

Hukukun üstünlüğü mü
yoksa polis devleti mi?
Borisov hükümeti tutuklamalara karşı medya kamuoyunda
büyük bir kampanya başlattı.

Sabah TV 'de hemen her gün
“özel polis operasyonu” adıyla
duyurular yapılıyor. Birçok durumda hedef küçük suçlular.
Draganov şu açıklamayı
yaptı: “Polis devletine dönüşme iddiaları İçişleri Bakanlığı’
nın aşırılık gösteren işlemleri
nedeniyledir.”
Hükümet defalarca silahsız

Boyko BORİSOV
şüphelileri yakalamak için silahlı polis gönderdi ve bunu
gizlemedi. Polis video görüntülerinde ortaya çıkan çirkin
sahneler medyaya düzenli
olarak verildi ve kolaylıkla yayınlandı.
Benzer şekilde hastaneye
sağlık kontrolü için gelen eski
Savunma Bakanı Nikolay Tso-

nev kukuletalı polisler tarafından subayların başına silah
tutularak ve dizlerinin üzerine
çökük vaziyette tutuklandı ve
bu videolar medyaya dağıtıldı
Tsonev tartışmalı bir kamu
ihale anlaşması hakkında
kendisine karşı bir soruşturma
çıkaran hakime rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyor.
Av. Ekimciev polisin bu propagandalar sayesinde çoğu
kaçak zanlıları etiketlediğini
söylüyor ve ülkenin adalet ihtiyacı içinde olduğunu ekliyor.
Draganov 'a göre Bulgaristan basit diktatörlük ve AB
üyeliği arasında duruyor. Ülkedeki seçimlerin güvenilirliğini kaybettiğini ve yoksuzluk
ve kanunsuzluğun giderek
tırmandığını belirtiyor.
Medya' ya uygulanan baskı hakkında Cumhurbaşkanı
Georgi Pırvanov tarafından
yapılan eleştiriler üzerine Borisov editörlere bir soru listesi gönderdi ve şefler hemen
uzlaşmacı bir tavır takınarak
“hayır” cevabını verdiler.
Bulgar gazeteciler sendikası
zayıf. Bulgaristan AB içindeki
en düşük yaşam standartlarına ve ekonomik duruma sahip
ülke. Bu durumda AB‘ ye tutunması zor görünüyor.

7. BALKAN TÜRK FOLKLOR FESTİVALİ “KIRCAALİ – 2010”

PROGR AM
05. 07. 2010 / Pazartesi /
11,00 - Festivalin açılışı /Yer: Kırcaali Parkı/
14,00 - Cebel konseri /Yer: Merkez/
17,00 - Krumovgrad /Koşukavak/ konseri / Yer: Merkez /
06. 07. 2010 / Salı /
10,30 - Momçilgrad /Mestanlı/ konseri / Yer Merkez /
19,00 - Ardino /Eğridere/ konseri /Yer: Merkez/
07. 07. 2010 / Çarşamba /
10,30 - Çorbaciysko /Çorbacılar/ konseri / Yer: Merkez/
10,30 - Çernooçene /Karagözler/ konseri / Yer: Merkez/

19,00 - Gala Konser – Kırcaali açık hava tiyatrosu
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BALKANLAR’DA
GEÇEN HAFTA
AB Makedonya’ya müzakere tarihi yine
vermedi
Geçen hafta Lüksemburg’ta düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında Makedonya’nın AB ile
önkatılım müzakerelerine başlayacağı tarih konusunda karar alınmadı. Birliğin dış politika ve güvenlik
yüksek temsilcisi Catherine Ashton, Makedonya’nın
entegrasyon süreçlerinin Yunanistan’la ülkenin ismi
konusunda yürütülen tartışmanın çözümlenmesinden sonra devam edeceği açıklamasını yaptı.

Sırbistan AB üyeliği yolunda ilk büyük
adımını attı
Lüksemburg toplantısında AB dışişleri bakanları
Sırbistan’la İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girmesine izin verme kararını aldılar. Anlaşmanın ülkenin AB’ne tam haklı üyeliği yolunda
atılan ilk resmi adım olduğu sanılıyor. Anlaşmanın
ticarete ilişkin bölümü artık yürürlüktedir, ancak
Lüksemburg’ta alınan karar sayesinde Belgrad,
üyelik hazırlıklarında AB’nden daha büyük destek
alacak.

Belgrad’tan Kosova ile Karadağ arasında sınırın olmadığı, sadece Sırbistan ve Karadağ arasında sınırın olduğu uyarısı
Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç, Sırbistan
ve Karadağ arasındaki sınırı açıkça belirlenmiş olduğu ve bu konudaki her konuşmanın Sırbistan’ın
bütünlüğü açısından tehlike oluşturacağı açıklamasını yaptı. Yeremiç, bu açıklamayı Karadağ ve Kosova yönetimleri arasında sınırın çizilmesi ile ilgili
çıkan sorunlar münasebeti ile yaptı. Belgrad’ın birinci diplomatının sözlerine göre Karadağ ve Kosova
arasında hudut yok, sadece Sırbistan ve Karadağ
arasında hudut vardır.

Washington Barış Enstitüsünün raporu
Batı Balkanlar’ın Avrupai geleceğinin
sorunlarını öne sürdü
Washington Barış Enstitüsünün bir raporuna göre
Batı Balkanlar’ın Avrupai geleceği sadece teoride
kesin görünüyor. Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden sadece Slovenya AB üyesidir, diğerleri ise
Brüksel’in istikrar ve iyi komşuluk ilişkileri ile ilgili
koştuğu şartlara hala uygunluk sağlayamıyorlar. Raporu hazırlayan uzmanlara göre Bosna, Kosova ve
Sırbistan özellikle sorunludur. Bosna’daki sorunlar
anayasaldır, Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunlar ise toprak tartışmaları ile ilgilidir. Raporu hazırlayanlar AB devletlerinin Saraybosna büyükelçiliklerinin kapatılması ve yerine tek bir AB temsilciliğinin
açılmasını ve ABD’nin büyükelçilik personelini üçte
iki oranında azaltmalarını öneriyorlar.
BNR
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Допустима ли е намесата на съда в самоуправлението
на религиозните общности?

Дали и как Комисията
наблюдава правото на
самоопределение в религиозните общности и
ненамесата на държавните органи в тяхното
самоуправление? И още,
смята ли Комисията за допустимо вмешателството
на Съда в толкова чувствителни сфери, каквито са
религиозната автономия
и правото на религиозно
самоуправление?
Това са принципните
теми, по които българският евродепутат Метин
Казак от АЛДЕ, ДПС изпрати писмен въпрос от
приоритетно значение до
Европейската комисия,
съобщават от офиса на
Казак. Документът е регистриран в четвъртък на 17
юни от администрацията
на Европейския парламент в Страсбург. Писменият въпрос на Метин
Казак е подкрепен от още
двама либерали - Софи
Инт'Велд от Холандия и
Карл Хаглунд от Финландия.
Евродепутатът Метин Казак информира колегите

си за вълната от протести
на мюсюлманите в България, предизвикани от
решението на Върховния
касационен съд от края
на май 2010 г. В Европейския парламент пристигна и копие от протестната
декларация, връчена от
повече от над хиляда мюфтии и имами от различни краища на България,
по време на шествието
им в София срещу решението на ВКС. Де факто,
то връща Недим Генджев
на поста Главен мюфтия,
въпреки че многократно е
отхвърлян от по-голямата част от мюсюлманите.
Протестната декларация
на мюфтиите се позовава
на чл. 9 и 11 от Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи.

Евродепутатите бяха информирани и за митинга
на над 200 души в шведския град Малмьо, които
също се обявяват срещу
„издевателствата на съда
в България спрямо рели-

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ГАЗИЕМИР НА ПОСЕЩЕНИЕ В КИРКОВО
Делегация от община Газиемир - Република Турция
посети община Кирково.
Това бяха хора, дошли с
интерес да посетят земите на прадедите си, които
през 1912г. са се изселили
от Родопите. Делегацията
бе придружена специално от ръководството на
община Газиемир, с която предстои официално
подписване на споразумение за сътрудничество.
В Делегацията, водена от
кмета на община Газиемир
г-н Халилибрахим Шенол,
включваше председателя на Общинския съвет
на Републиканската партия в Газиемир г-н Юксел
Демирсой, зам. кмета на
общината г-н Ариф Есен,

началника на кабинета на
кмета г-н Мехмед Тунджер,
началника на отдел култура и социални дейности
г-н Ерсин Сайкьосе, координатора на отдел култура и социални дейности
г-н Ерджан Чокбанкър.Към
делегацията бяха включени известни бизнесмени,

адвокати и юристи на община Газиемир.
Танцовата група от читалище „Н.Й.Вапцаров”, с
ръководител Лидия Далова поздрави гостите с добре дошли. От своя страна
фолклорна група от община Газиемир също изнесе
представление.
КХ

гиозните групи".
Либералите в Брюксел
намират, че автономията
и правото на самоопределение във вероизповеданията са особено деликатни сфери и е недопус-

тимо съдебната власт да
се намесва в самоуправлението на религиозните
общности. В коментарите
си те припомниха и друг
сходен случай от практиката на Европейския
съд по правата на човека
Дело № 30985/96 „Хасан
и Чауш срещу България".
В изложението на писмения въпроса тримата
евродепутати-либерали
Казак, Инт'Велд и Хаглунд
разкриват и обективната
основа за неравнопоставеност, която създава и
почва за дискриминация.
Тя е заложена в приетия
в България през 2001 г.
Закон за вероизповеданията. Законът признава
Българската православна църква за юридическо
лице, а всички други вероизповедания трябва да
се регистрират от съда,
за да придобият статут
на юридически лица.
Очаква се отговорът на
Европейската комисия да
пристигне в офиса на Метин Казак в Брюксел през
юли.
Кърджали Хабер

изява на подрастващите
и в него са включени децата от клубове, в които
има подготвителни групи.
Целта на проявата е и да
се види какво е нивото на
младите футболисти, сред
които по думите на организаторите има и добри
попадения. Отборът на
Джебел бе един от осемте
отбора в турнира. Въпреки
класирането си на 7 място, младежите не останаха
разочаровани. Те приеха
своите отличия – грамоти,
футболни екипи и топки
и си обещаха по-добро
представяне следващата

защитник, полузащитник,
нападател и др. На първо
място се класира отборът
на ФК „Арда” Кърджали.
След него бе ФК „Искра”
– Черноочене, спортен
клуб „Орфей” към СОУ
„П.Р.Славейков” Кърджали. В турнира участваха
още отборите на ФК „Юнак
2 000” – Ардино, „Родопи
1935” – Момчилград, „Родопски сокол” – Кърджали
и ФК „Перперикон” – Черноочене.
Проявата бе и стимул за
младежите за по-нататъшно професионално развитие в областта на спорта.

година.
Освен отборните, бяха
раздадени и индивидуални награди за най-добър вратар, най-добър

Турнир като този се провеждат в 10-12 региона на
страната.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА ДЕТСКИЯТ
ФУТБОЛЕН ОТБОР НА ДЖЕБЕЛ
С достойно представяне завърши изявата на
детския футболен отбор
на Джебел в юношеския
футболен турнир за деца
родени през 1997-1998г.
Проявата бе част от Нац и о н а л н ат а п р о г р а м а

„ Децата и футбола” на
Министерството на физическото възпитание и
спорта и Асоциацията на
българските футболисти.
Турнирът се проведе в
Кърджали, а финалът бе
на стадион „Дружба”. Той

се е превърнал в традиция за региона, като се
провежда за четвърта година, с единствено прекъсване през миналата
2009г., споделят организаторите. Идеята е по този
начин да се даде поле за

Кърджали Хабер

Кърджали Хабер
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Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü: “Bulgaristan’ı
atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz”

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, AİHM'in
Dinler Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliklere rağmen, Bulgaristan
Müslümanlarının iç işlerine müdahale anlamında
mahkeme kararları çıkardığını bildirerek, "Bulgaristan Müslümanlarının
ve bütün Bulgar halkının
toplumsal huzuruna halel
gelmemesi için Bulgaristan hükümetini bir an
evvel atılması gereken
adımları atmaya davet
ediyoruz" açıklamasında
bulundu.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nden
yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) Dinler
Kanunu'nda yapılmasını
istediği değişikliklere karşı
tam bir vurdumduymazlık
sergilenmeye devam edilmesinin yanı sıra, Bulgar
devleti görülmedik bir hızla birbiri ardına mahkeme
kararları çıkartmaktadır ki,
bunlar Müslüman toplulu-

ğunun içişlerine doğrudan
müdahale demektir.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin kararları uygulanacağı yerde.
Devlet Ulusal Güvenlik
Ajansı (DANS) tarafından
yapılan baskı ve tehditler
vasıtasıyla topluluğumuzun içişlerine müdahale
edildiği görülmektedir.
Çünkü Müslüman topluluğunun fertleri üzerinde
DANS tarafından psikolojik baskı uygulanmaktadır"
denildi.
Müslümanların yaşadıkları yerlerde var olan
cami encümenlerinin yok
edilmek istendiğinin altı
çizilen açıklamada, "Aynı
zamanda 14 Haziran
2010 tarihinde Başmüftülüğümüzün internet sitesi
kapatılmış bulunmaktadır
ki, bu ülkemizde yaşayan
Müslüman halkın sesini
susturma çabalarından
bir tanesidir" denildi.
Avrupa Birliği üyesi bir
ülke olmasına rağmen
Bulgaristan'da "polis dev-

bütün kurumlarıyla beraber Avrupa Birliği, insan
hakları ile ilgili birçok belgeyi onaylamış olan Bulgar devletine isteklerini
kabul ettirmeyi başlamamaktadır, Her şeye rağmen bizler haklı davamızı
uluslararası platformda
savunmaya devam edeceğiz ve Müslüman topluluğunun temsilcileri olarak
Avrupa Konseyi'nin ilke ve
kararlarına kulak asmayan Avrupa Birliği üyesi
olan bir ülkede haklarımızı
ısrarla arayacağız.

let yöntemlerinin" uygulandığı belirtilen açıklamada
şöyle denildi:
"Parlamentodaki DANS'ı
Denetleme Komisyonu
başkanlığının ATA K A
Partisi’nde olması ve Bojidar Dimitrov gibi profili
eskiden malüm olan birisinin Başkanlığa bağlı

Yurtdışındaki Bulgarlar
Ajansı ve Diyanet Müdürlüğünden sorumlu Devlet
Bakanı olması, uygulanan
baskının perde arkası
planlarının bir göstergesidir. Yukarıda zikredilen
hareketlerle toplumsal huzurun bozulması, beyaz
bir sayfanın kapatılması

ve onun yerine karanlık
geçmişi hortlatan hareketlerin uygulamaya konması
hedeflenmektedir. Bu uygulamalar esnasında hiçbir rahatsızlık duyulmadan
diktatör Todor Jivkov'un
adı geçmektedir. Bütün
bunlarla birlikte düşündürücü bir durum da şudur;

Çağrımız şudur:
Bundan sonra ülkemizin itibarının daha da
düşürülmemesi, Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar
halkının toplumsal
huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan
hükümetini bir an evvel atılması gereken
adımları atmaya davet
ediyoruz."
KH

Dünyaya gelen her bebekten üçüncüsü evlilik dışı Ülke çapında il genelinde aile gelir
Son yıllarda Do ğu
Rodoplar’ın eteğinde
yaşayan ailelerde dünyaya gelen her bekten
üçüncüsü evlilik dışıdır.
Ülke genelinde 2009 yılı
resmi istatistiğe göre,
evlilik dışı ailelerde doğup hayatta kalmayı başaran bebekler %53,4
oranındadır. Bu doğumların %66’sının ebeveyn
kaydında da babanın bilgileri yer almaktadır.
İstatistiğin yapıldığı zaman zarfı içerisinde bu
rakam Kırcaali İli için %
38’dir. Kırcaali İlçesi için
%43,5 iken Krumovgrad
için bu yüzdelik daha
az olup %41,8’dir. 7 ilçe
arasında bu rakam en
düşük Çernooçene’de
olup %16’dır. Bu da canlı

doğan her altı bebekten
sadece birinin evlilik dışı
dünyaya geldiğini gösteriyor.
Momçilgrad İlçesinde
2009 yılında doğan 184
bebekten 59’unun evlilik dışı olduğu ve kent
ile köy bakımından bu
rakam sırasıyla 29 ile
30’dur. Kirkovo’da aynı
rakamlar, toplam canlı
doğum 191, evlilik dışı
olanlar 60. Cebel’de
toplam canlı doğum 93,
evlilik dışı olanlar 28,
kent ile köy bakımından
sırasıyla 10 ile 18’dir.
Ardino’da ise toplam
canlı doğum 107, evlilik
dışı olanlar 40, kent ile
köy bakımından sırasıyla
14 ile 26’dır.
İlde canlı doğan toplam

1719 bebekten 656’sı evlilik dışı olup ve kent ile
köy bakımından da sırasıyla 339 ile 317’dir. En
çok evlilik dışı çocuk Kırcaali kentinde doğarken
– 275 en az da Cebel’de
doğmuştur – 10.
Sözü geçen bu rakamlar arasında bulunan ailelerde doğan çocukların
ebeveynlerinin bir kısmı
doğum sonrası resmi nikah kıymaktadır. Bölgenin etnik yapısına göre
de bu durum değişmektedir. Çoğu Müslüman
ailelerde resmi nikah
yerine imam nikahı varken, bazı Hıristiyan ailelerinde ise resmi ve dini
nikah olmadan birlikte
yaşam sürdürme hayat
biçimi vardır.
KH

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

bakımından Kırcaali sonuncu

Krizden dolayı azalan maaşların fonunda
emekli maaşları ve sosyal yardımlar ailelerin
bütçelerinin hala zor da
olsa ayakta durabilmelerini sağlıyor. İşsizlik ve
çocuk yardım parası ile
farklı sosyal yardımlar
çoğu kişinin aile bütçesine az da olsa nefes almaya imkan veriyor.
2009 yılının ilk üç ayından bir ailenin maaştan

sağladığı ortalama gelir
1167 levayken, bu yılın
ilk üç ayında 1121 levaya
düşmüş. Bu yılın başında bir ailenin bütçesini
aldığı maaşın %56’lık
kısmı oluştururken, bugün itibarıyla aynı rakam
%51,1’e gerilemiştir.
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) açıkladığı
resmi istatistiklere göre
Sofya’da yaşayan aileler
ülke genelinde en zen-

gin olanlardır. Bu yılın
ilk üç ayında başkentte
yaşayan aile bireylerinin
her biri ortalama 1159
levaya sahip olmuş. Bu
da her ay için 386 leva
demektir. En düşük gelir
listesinde son üç sırayı
Tırgovişte, Blagoevgrad
ve Kırcaali illeri almaktadır. Bu illerde her aile
bireyi, aylık 250 levadan
daha az bir gelir ile yaşamak zorunda kalmış.

