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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA TÜRKÇE EĞİTİM
Bulgaristan Türkleri, azınlık tarihleri boyunca 

(1877/78’den bu yana) Türkçe eğitime dört elle sa-
rılmış, her türlü zorluklara göğüs gererek okullarını 
ayakta tutmaya çalışmışlardır.
İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türk okulları 

özel okul statüsünü korumuş ve eğitim genel olarak 
Türk dilinde yapılmıştır.

 
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve gelenek haline gelme 

yönünde emin adımlarla ilerleyen, iki kardeş beledi-
yenin vermiş olduğu iftar yemeği 1000 kişiden fazla 
vatandaşı ve misafiri bir araya getirdi. Kırcaali ile 
Türkiye Cumhuriyeti Bursa Osmangazi Belediyele-
rinin imzalamış oldukları kardeş kent protokolünden 
sonra ikili ilişkiler birçok alanda devam etmektedir. 

Sayfa 5’te

Kardeş Belediye’den iftar yemeği

Sayfa 2’de

Devamı Sayfa 3’te

Prof. Dr. H. YENİSOY

Hasan Azis’e karşı yürütülen karalama ve yıpratma 
kampanyası devam ediyor
Kırcaali  Belediye 

Başkanı ve Balkan 
Yarımadasında il ge-
nelinde tek Türk Be-
lediye Başkanı olan 
Hasan Azis’e karşı 
yürütülen karalama ve 
yıpratma kampanyası 
tam hız devam ediyor. 
Kırcaali Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Belediye Teşkilatına 
ve belediye meclisinin 
çoğu üyelerine göre, 
GERB Partisi, devle-
tin başına geldiğinden 
beri Başkan Azis ve 
ekibine karşı, dört kol-
dan bazen açık bazen 

de sinsi ve amansız 
bir biçimde mücadele 
yürütmektedir. Aynı 
kişiler, GERB Kırca-
ali Teşkilatı’nın tek 
amacı Hasan Azis’i 
üçüncü dönem bele-
diye başkanlığı yap-
masını engellemektir. 
Gerpçilerde, Kırcaali 
tarihinde en başarılı 
başkan olma şerefi-
ne nail olmuş kişinin, 
Hasan Azis’in seçime 
katılmadığı takdirde 
başkanlık koltuğunu 
kazanmak için çok 
büyük şanslarının ol-
duğu inanışı egemen. 
Hatta katılsa bile seçi-
me kadar kalan son 14 

aylık zaman içerisinde 
mübah ve mübah ol-
mayan her yol dene-
nerek, başkanlık yarı-
şında ikinci tura gitme 

planları yapılmakta.
Hasan Azis’in baş-

kanlık yarışından çe-
kilmesi için GERB 
amansız yıpratma 

taktiğini benimsemiş 
bulunmaktadır. Her 
seferinde öyle bir pro-
sedürler izleniliyor ki, 
bunlarla başa çıka-

bilmesi için Azis tüm 
enerjisini ve zamanını 
harcaması gerekiyor. 
Çoğu zaman başkanın 
günlük çalışma süresi 
16 saati buluyor! Bu-
nun en somut ve taze 
örneği, “Arpezos - Ku-
zey” Parkı ihalesi ya-
pıldı, ihaleyi Kırcaali’li 
şirket birliği kazandı, 
ancak ihaleyi kaybe-
den Dimitrovgrad’lı 
holding, bu karara kar-
şılık mahkemede itiraz 
davası açtı. Güvenilir 
kaynaklardan elde edi-
len bilgiye göre bu hol-
dingin ardında GERB’li 
bir bayan vekilin dur-
duğu anlaşılmakta. 
Böylelikle Balkanların 
en büyük park yapımı 
çıkmaz sokağa sürük-

DUYURU
“Ömer Lütfi 1993” Kültür 

Derneği mübarek 

Ramazan Bayramı 
münasebetiyle Kırcaali’de

KONSER 
düzenliyor. 

Yer: Kültür evi    Tarih: 07.09.2010
 Saat: 18,30’da

Tüm vatandaşlarımız davetlidir!

İsmail KÖSEÖMER

Başkan Azis’ten kardeş Tekirdağ Belediyesi’ne nezaket ziyareti
Kırcaali Belediye Baş-

kanı müh. Hasan Azis 
geçen hafta Tekirdağ 
Belediye Başkanı Adem 
Dalgıç’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Görüşme 
esnasında iki kardeş 
belediye arasındaki kül-
tür ve eğitim alanındaki 
işbirliğinin daha da ge-
nişletilmesi konusunda 
hemfikir oldular. 

Başkan Hasan Azis 
meslektaşı Adem Dalgıç’ı 
her yıl 21 Ekim’de dü-
zenlenen Kırcaali Günü 
etkinliklerine davet etti. 
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

Türk ilköğretim okulları-
nın Bulgar okullarıyla bir-
leştirilmesinden bir öğretim 
yılı geçtikten sonra Millî 
Eğitim Bakanlığı 16 Hazi-
ran 1960 tarihli bir genel-
geyle, bundan böyle gerek 
Türk öğrencilerin, gerekse 
diğer azınlık çocuklarının 
Bulgar öğrencilerle birlikte 
eğitim göreceklerini duyur-
du . Okulların birleştirilme-
sinden önce herhangi bir 
resmî duyuruda bulunul-
mamıştı. 16 Haziran 1960 
tarihli Genelgeyle Türk 
okullarının varlığına resmî 
olarak son verildi.

Reformların gerçekleş-
mesinde, uygulanan poli-
tikada tutarsızlıklar, çeliş-
kiler de dikkati çekiyordu. 
Örneğin, Eski Zağra’da 
bir Öğretmen Uzmanlaş-
ma Enstitüsü açılması 
için 1959’un ilk aylarında 
karar alınır. Açılacak olan 
enstitünün bünyesinde bir 
de “Türk Okulları” kürsüsü-
nün bulunması öngörülür. 
Enstitünün açılışı 1 Hazi-

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

ran 1959 tarihinde yapıldı 
ve öğretmenlere hizmet 
içi eğitim kursları başladı. 
Kursların süresi birer aydı. 
Türk azınlık okullarında da 
değişik branşlarda ders 
veren Türk ve Bulgar öğ-
retmenler, müdür ve müdür 
yardımcıları kurslara katılı-
yorlardı. Haziran, Temmuz 
kursları bitti, Ağustosta ge-
len öğretmenlerin kursları 
sona yaklaşmak üzereydi. 
Türk ana ve ilköğretim 
okullarından Türkçe öğret-
menlerine Türk liselerinin 
kapatılmasıyla lise sınıfla-
rında okutulan materyalin 
ilköğretim sınıflarına ak-
tarılmasının nasıl gerçek-
leşmesi gerektiğine, Türk 
dili derslerinde gramerin 
hangi bölümlerine ağırlık 
verilmesine dair bilgi ve-
riliyor, tartışmalar yapılı-
yordu. Ağustos kurslarına 
katılan öğretmenler ara-
sına bir haber yayılıverdi: 
1959/60 öğretim yılı başın-
dan itibaren Türk ana ve il-
köğretim okulları da Bulgar 
okullarıyla birleştiriliyordu. 
O güne kadar ise Ensti-
tüye bu konuda herhangi 
bir bilgi verilmiş, bir haber 
ulaşmış değildi. Hani Türk 
azınlık ilköğretim okulları 
birleştirilmeyecekti?!...Bu 
haberden sonra Türk okul-
larında öğretmenlik yapan 
Bulgar öğretmenlerden 
bazıları bundan sonra Türk 
okulları olmayacak, dolayı-
sıyla özel eğitim yöntemle-
ri uygulanmasına da lüzum 
kalmadı, diyerek dersleri 
boykot etme girişiminde 
bulundular. Türk ilköğre-

tim okullarının kapatılma-
sı haberi en çok Türkçe 
öğretmenlerini ve öteki 
branşlardan ders veren 
Türk öğretmenlerini üzdü. 
Onlara ve Türk çocukları-
nın ana dilinde eğitimine 
karanlık günler geliyordu. 
“Türk Okulları” Kürsü Baş-
kanlığı görevinde bulunan 

bu satırların yazarı da bu 
haberin şokunu Türk öğ-
retmenlerle birlikte yaşadı. 
Türk okullarının varlığına, 
Türkçe eğitime son verili-
yordu.

Enstitünün açılışından 
henüz 3 ay bile geçmemiş-
ti, Türk ilköğretim okulları 
kapatıldı. Şu hâlde “Türk 
Okulları” Kürsüsüne ne 
gerek vardı? Alınan ka-
rarlardan neden bu kadar 
çabuk vazgeçiliyordu?

Okulların birleştirilmesi, 
beraberinde birçok prob-
lemler de getirdi. Bulgar 
ana babalar, çocuklarının 
Türk çocuklarıyla bir sı-
rada oturmasını, bir sınıf 
odasında, bir okulda oku-

malarını sert bir tepkiyle 
karşıladılar: “Türk öğret-
menler çocuklarımıza 
ders okutmamalı”, dediler 
ve buna izin verilmemesini 
istediler.

Birleştirilmiş okullarda 
her ders Bulgar dilinde 
okutuluyordu ve Türklerin 
yoğun yaşadığı bölgelerde 

Türk öğrenciler Bulgarcayı, 
türlü derslerle ilgili Bulgar-
larca terminolojiyi iyi bilme-
diğinden ilk yıllarda başarı 
gösteremediler. Bulgarcayı 
sadece iyi bilmediklerin-
den de değil, yeni öğretim 
koşulları Türk çocukların-
da psikolojik rahatsızlığa 
neden oldu, birçokları bir 
üst sınıfa geçemedi. İlköğ-
retim mezunlarının sayısı 
azalınca liselerde de Türk 
öğrencilerin sayısı azaldı.

Okullarda Türk öğret-
menler ve özellikle Türkçe 
öğretmenleri her vesileyle 
küçümseniyor, horlanıyor, 
işsiz bırakılıyorlardı. Resmî 
kaynaklara göre Türk okul-
larında gerçekleştirilen 
reformlar sebebiyle kısa 
zamanda 1 300’ün üze-
rinde Türk öğretmen okul 
dışında bırakılmıştır . 

Türk okullarının kapatıl-
ması, Türkçe derslere son 
verilmesiyle Türkçe öğ-
retmenlerine, Türk dili ve 
edebiyatı öğretmenlerine 
de ihtiyaç kalmadı. Sofya 
Üniversitesinin Türk Filo-
lojisi Bölümünden, Şum-
nu ve Hasköy Öğretmen 

Enstitüleri Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümlerinden 
mezun olmuş öğretmenler 
işsiz kalıverdi. Yetkililer bu 
duruma bir çare bulmaya 
çalıştılar: 1959’da alınan 
bir karar üzere Sofya Üni-
versitesi Türk Filolojisi 
mezunları Üniversitenin 
herhangi bir fakültesinde 
bir bölüm seçerek uzaktan 
öğretim sınıflarına sınavsız 
kayıtlarını yaptırabilirler. 
Enstitülerden mezun olan 
ortaokul öğretmenleri ise 
Burgaz Öğretmen Ensti-
tüsü El İşi Bölümünde iki 
yıl uzaktan eğitim görerek 
el işi dersleri öğretmeni 
olarak çalışabilirler, deni-
yordu. Yeniden, sıfırdan 
başlayıp 6 yıl okumak, 
başka bir bilim dalından 
mezun olmak ise birçok 
zorlukları aşmak demekti. 
Üniversitenin Türk Filolojisi 
(Türk Dili ve Edebiyatı) Bö-
lümünden 1956-1959 yılla-
rı arası dönemde mezun 
olanların sayısı az değildi. 
Bunlardan bazıları kayıtla-
rını yaptırdı, ancak sonuna 
kadar devam edemediler. 
Örneğin Bulgar Filoloji-
si Bölümünde okumaya 
başlayanlardan sadece 3 
kişi sonuna kadar devam 
ederek mezun olabildi…

1950’lerin sonuna kadar 
reformlar sürdü. Sofya 
Üniversitesi Türk Filolojisi 
Bölümünde de değişik-
likler yapıldı. Türk folk-
loru ve edebiyat teorisi 
disiplinleri Bölümün ders 
planından çıkarıldı. Daha 
sonraları Bölümde Türk 
dili ve edebiyatı öğretmeni 
yetiştirilmeyeceği için me-
todik (yöntem) derslerinin 
de okutulmasına ihtiyaç 
kalmadı. 1959/60 öğretim 
yılında iki Türk öğretim 
elemanı Üniversitenin bu 
Bölümü dışında bırakıldı. 
Varna Öğretmen Uzman-
laşma Enstitüsünde Türkçe 
Bölüm kapatıldı. Eski Zağ-
ra Öğretmen Uzmanlaşma 
Enstitüsündeki “Türk Okul-
ları” Kürsüsü bir süre daha 

varlığını sürdürdü ve sonra 
Bulgar Dili Kürsüsüyle bir-
leştirildi. Sofya Yüksek Ti-
yatro sanatı Enstitüsünde 
yeni açılmış, Türklere ait 
iki yıllık sınıflar kapatıldı. 
Millî Eğitim Bakanlığında 
Türk Okulları Şubesi ka-
patıldı ve burada çalışan 
Türk dili uzmanı başmüfet-
tişin, İl Eğitim Müdürlükle-
rinde çalışmakta olan Türk 
dili müfettişlerinin de işine 
son verildi; Türkçe ders ki-
tapları yayımlanmaz oldu; 
önceki yıllarda yayımlan-
mış veya başka ülkeler-
den (Sovyetler Birliği’nden) 
getirilmiş Türkçe kitaplar 
kütüphanelerden, kitap 
satış yerlerinden ve bazı 
aydınların evlerinden top-
latıldı. Bunların bir bölümü 
yakıldı, kalanların birçoğu 
da, Türkçe-Bulgarca ve 
Bulgarca-Türkçe sözlük-
ler de dahil, kütüphane-
lerin özel (yasak eserler) 
fonuna alındı ve okurların 
bunlardan yararlanmasına 
imkân verilmedi. 

1958’de Bulgar Komünist 
Partisi Merkez Komitesin-
de özel bir Dil Komisyonu 
kurulmuştu. Bu Komisyo-
nun görevi Bulgaristan 
Türklerinin yazı dilinin söz 
varlığına Bulgarca kelime 
ve ifadeler kazandırılarak 
Türkçeyi “zenginleştirmek”, 
hatta Türkçenin gramer ya-
pısını, cümle kuruluşu ku-
rallarını da değiştirmekti. 
Komisyonun önerisi üzere 
listeler hazırlanır ve Türk 
yazı dilinin söz varlığına 
birçok Bulgarca kelime ve 
ifadenin “kazanılması” zo-
runlu hâl alır. Türkçe çıkan 
basında birçok Bulgarca 
leksik birimler kullanıma 
geçirilir . 

1960 yılına kadar ger-
çekleştirilen reformlarla 
Türk eğitimine öldürücü bir 
darbe indirilmiş oldu, Türk 
eğitimi tarihin karanlıkları-
na gömüldü.
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T.C. Filibe Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan, 
"Ömer Lütfi" Kültür Derneği’ni Ziyaret Etti
T.C. Filibe Başkon-

solosu Sayın Cüneyt 
Yavuzcan, 23. 08. 
2010 tarihinde Kırca-
ali "Ömer Lütfi" Kül-
tür Derneğini ziyaret 
etti. Her zaman oldu-
ğu gibi, Dernek Mü-
dürü Müzekki Ahmet 
ile dostane bir hava 
içinde karşılaştılar.
Görüşmede, Kır-

caali ve Rodoplar-
da Türk kültürünün 
daha da gelişmesi 
için yeni yöntemler 
aranıp gerçekleşti-
rilmesinde hemfikir 
oldular.

Her gelişinde eli 
boş gelmeyenn Sa-
yın Yavuzcan, hedi-
yelik getirdiği değer-
li kitaplar yanı sıra, 
bu defasında, daha 
da değerli, ölümsüz 
Atatürk'ün 1937 yı-
lında çizilmiş yağlı 
boya bir portresini 
Dernek Müdürü M. 
Ahmet'e hediye etti.
Görüşme esnasın-

da, "Recep Küpçü" 
Edebiyat Kulübü 
Başkanı Durhan Ali 
yakında basından 
çıkan üçüncü şiir 
kitabı "Sonbahar 

Rüzgârı" eserinden 
imzalı bir nüshası-

nı Başkonsolos’a 
sundu. Bu vesile 

ile Sayın Yavuzcan 
şunları belirtti: “Çok 

güzel bir eser. Bura-
da Türk kültürünün 
ve edebiyatının ta-
nıtılması için bu tür 
çalışmaların büyük 
katkısı var. Hem ya-
zarlarımızın eserle-
rini kaleme almaları, 
hem de halkımızın 
bu eserleri satın 
alarak ve okuyarak 
buna destek verme-
leri çok önemli. Dur-
han Ali kardeşimizin 
üçüncü kitabı hayırlı 
uğurlu olsun. ”

    Kırcaali Haber

lendi. Projenin tamam-
lanmasına bir yıllık bir 
süre kaldı. Hazırlanışı 
ise 6 yıla mal oldu.
Aynı şekilde millet-

vekili Karayançeva 
ve Vali Tauşanova’nın 
başlattığı gereksiz 
yoklama ve denetim-
ler Boyno (İsmailler) 
köyü atık su ve pompa 
istasyonu projesinin 
yapımını engellediler.
Y i n e  V a l i 

Tauşanova’nın başlat-
tığı yoklama Kırcaali 
Sanayi Ürünler Pazarı 
inşasının başlamasını 
ve seçimlere kadar 
yapımını engelledi. 
Bunun yanında hükü-
met Jinzifovo (Yelciler) 
köyü içme suyu proje-
sini durdurdu.
Karalama ve yıp-

ratma hareketinin en 
belirgin örneği “Arda 
nehri Kıyısı Sağlam-
laştırma ve İyileştirme” 
ya da halk arasında 
“Su Aynası” olarak bi-
linen projede yaşandı. 
Burada Başkan Azis 
‘e sözde nehir yata-
ğında su altında kalan 
bir mülkün kamulaş-
tırmada değerinden 
yüksek fiyat biçtiği ge-
rekçesiyle (o başkan 
sıfatıyla fiyat biçmiyor) 
hakkında dava açıldı. 
Başkan’a yakın kişi-
ler savcılık tarafından 

yürütülen yoklamanın 
suni bir biçimde uza-
tıldığını söylüyorlar. 
Aynı kişiler, dava bu 
kadar uzatılarak gü-
dülen amacın, seçim 
yaklaştığında Hasan 
Azis’in itibarına saldırı 
için durumun kullanı-
lacağı endişesini taşı-
yorlar. Bu yetmezmiş 
gibi, kanal içinde biri-
ken suyun boşaltılma-
sı istendi. Oysa Bulga-
ristan yasalarına göre 
belediye başkanın 
öyle bir yetkisi yoktur, 
ta ki devlet su yatağı-
nın kullanımını beledi-
yeye veya özele kişiye 
verene dek. Ancak bu 
kanalın kullanımı ha-
len devletin elindedir.
GERB’tekiler açık bir 

biçimde belediye baş-
kanlığını kazanmak is-
tediklerini söylüyorlar. 
Bunun için geniş çaplı 
bir koalisyon kurma 
içindeler. Bu oluşa-
ma, aşırı sağcı Ataka 
partisi, “Trakya Siyasi 
Kulübü” ve daha kü-
çük partilerin katılması 
bekleniyor. HÖH’e kar-
şı çıkarılacak birleşik 
güçler adayının ikinci 
tura kalma şansının 
yüksek olabileceğine 
inanılıyor. 
Gerek milletvekili 

Karayançeva, gerek-
se Vali Tauşanova 
tarafından, Belediye 

Hasan Azis’e karşı yürütülen 
karalama ve yıpratma 
kampanyası devam ediyor

Başkanı’nın daha gü-
zel ve güvenilir bir Kır-
caali ve bölgesi için at-
mış olduğu her adımı, 
ekibiyle beraber almış 
olduğu her karar mer-
cek altında didik didik 
araştırılıyor. Başta 
başkana ve belediye 
yönetimine bugüne ka-
dar 140tan fazla yokla-
ma yapılmıştır. Üstelik 
bu yoklamalar devle-
tin tüm kurumlarından 
yapılmaktadır. Kırcaali 
halkı bunun siyasi bir 
kıyım olduğu inancını 
taşımakta. Kırcaaliler 
her yoklamanın tek 
gayesi, başkana karşı 
kullanılacak ve seçim-
lere katılmasını engel-
leyecek bir bulgunun, 
yolsuzluk belgesinin, 
görevi kötü kullan-
ma durumu gibi daha 
birçok durumu tespit 
etmek olduğuna ina-
nıyorlar.
Son dönemde halk 

arasında çok meşhur 
iki alaycı durum do-
laşmaktadır. Birincisi, 
“Yoklamaya evet, di-
dik didik yoklamaya 
iki kere evet. Zaten 
tersi ispat edilene dek 
suçluyuz…”. İkincisi de 
“Polisimiz bizleri koru-
yor, eyvah eziyor…” 
gibi sözler ülkeyi yöne-
tenler sayesinde folk-
lorumuza yerleşmiş 
bulunuyor!

1. sayfadan devamı

ŞUMNU TOMBUL CAMİYE ÇİRKEF SALDIRI

Bulgaristan’da en 
büyük, Edirne’deki 
Selimiye Camisi’nden 
sonra Balkanların da 
en büyük ikinci cami-

si olan, Şumnu Tom-
bul Cami’nin (Şerif 
Halil Paşa Cami) du-
varlarına Yüce Allah’ı 
ve İslamı hedef alan 
yazılı saldırı yapıldı. 
Naziler döneminde 
simge haline gelen 
gamalı haçın yanı 
sıra “İslama ölüm” 
ve yazılması  bile zor 
olan “Domuz olan 
Allah’ı asalım” gibi 
sözlerle cami duvar-
ları kirletildi. Bunların 
yanısıra başka yazılı 
kelimiler de var, an-
cak yetkililer onları 
açıklamadı.

Aynı şekilde cep-
he duvarlardan biri-
ne çivi yazısı (runik 
alfabe) ile “IYI” ya-
zılmış. Bu tamgayı 
aşarı sağcı Bulgaris-
tan Ulusal Cephesi 

kullanmaktadır. “IYI” 
Türk Kayı boyunun 
tamgasıdır. Şumnu 
Müftüsü Mesut Meh-
medov, “Vandlizm 
eylemini şiddetle kı-
nıyoruz. Günümüz-
de böyle bir biçimde 
ibadethanelerin, ister 
Müslüman ister Hı-
ristiyan dinine ait ol-
sunlar, kirletilmeme-
leri kabul edilmezdir” 
diye açıklama yaptı. 
Şumnu’daki  BNS 
partisi teşkilatının 
eşbaşkanı Zvezdo-
mir Andreev, “Bu bir 
ucuz kışkır tmadır, 

bunu bizim üyemizin 
yapmasına imkan 
yok. Zaten Şumnu’da 
bir yıldan beri teşki-
latımız yok. Bizim 
düşüncelerimiz aynı 
anda iyi bir Bulgar 

(Bulgaristan vatan-
daşı anlayın) ve iyi 
bir Müslüman olu-
nabileceği yöndedir” 
açıklamasını yaptı.
Saldırı hakkında 

polis haberdar edil-
miş ve İl Emniyet 
M ü d ü r l ü ğ ü ’n d e n 
olayın araştırıldığı 
açıklaması yapıldı. 
Bulgaristan’ın 100 tu-
ristik mekanı içerisin-
de olmasına rağmen 
Tombul Cami’de ne 
gece bekçisi var ne 
de video görüntülü 
izleme sistemine sa-
hip. 

İsmail KÖSEÖMER
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0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Romanya’nın araç üretimi 2014 yılına ka-
dar yaklaşık yüzde 75 artabiliyor 

Price Waterhouse Coopers Uluslararası Danış-
ma Şirketi’nin bir araştırmasına göre Romanya’nın 
araç üretimi, 2014 yılına kadar yaklaşık yüzde 75 
artabiliyor. Romanya’da 2014 yılında 520 bin aracın 
üretilmesi bekleniyor. Bu rakamda geçen seneye 
nazaran yaklaşık yüzde 75 artış var. Price Water-
house Coopers şirketine göre bu, Romanya’da Orta 
ve Doğu Avrupa’da en hızlı büyüme kaydedileceği 
anlamına geliyor. Böylelikle Romanya, Rusya, Tür-
kiye, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’dan 
sonra en fazla araç üreten altıncı ülke olacak. 
Romanya’dan sonra sıralananlar ise, Macaristan, 
Ukrayna ve Slovenya olacak. 

Sırbistan, AB’ye karşı çıkmak istemiyor 
ama BM’deki Kosova’ya ilişkin karar tasa-
rısını geri çekmeyecek 

“Politika” gazetesine demeç veren Sırbistan Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Ponoş, “Sırbistan, BM’deki 
Kosova’ya ilişkin karar tasarısını geri çekmeyecek. 
Ancak Sırbistan bununla üye olmak istediği AB’ye 
karşı çıkmayı amaçlamıyor. Sırbistan, görüşme 
ve ödünçlere hazırdır, ancak milli çıkarlarını tehdit 
edecek konular var ve Sırbistan bu kırmızı hattı 
geçmeyecek” diye belirtti. Kosova Dışişleri Bakanı 
İskender Hüseyni ise, “Kosova makamları, BM’nin 
Genel Kurulu’na Kosova için tartışmalar hakkındaki 
kendi karar tasarısını sunmayacak” diye bildirdi. 
BM’nin Genel Kurulu, Sırbistan’ın Kosova’ya iliş-
kin karar tasarısını 9 Eylül tarihinde görüşecek. 
Sırbistan’ın Kosova’ya ilişkin karar tasarısında 
Kosova’nın tek taraflı ayrılmasının, kabul edilir 
olmadığını, iki ülkenin de diyalog yoluyla belli bir 
karara bağlanamayan sorunların çözümlenmesine 
çağırıldığı deniliyor. 

Arnavutluk’taki turist sayısı arttı 

Bu yılın 1 Haziran ile 22 Ağustos tarihleri arasın-
da Tiran’daki havaalanından 100 bin’den fazla turist 
geçmiştir. Bu, 2009 yılının aynı dönemine kıyasla 
30 bin ile daha büyük bir rakam. Bu haberi bildiren 
Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, bu olayı ülkenin 
tarihinde en büyük turist akışı olarak niteledi. Sali 
Berişa, “Turizm, Arnavut ekonomisinin gelişimi için 
hayati önem taşıyor, dolayısıyla hükümet, ülkenin 
altyapısının modernizasyonu için projeler hayata 
geçiriyor” diye sözlerini noktaladı. 

“Moody’s” Yunanistan için iyimser 

“Moody’s” Uluslararası Kredi Reytingi Ajansı, 
Yunanistan için iyimser, ancak Avrupa’daki bü-
yümede düşüş yaşanacağı tahmininde bulunu-
yor. “Moody’s” Uluslararası Kredi Reytingi Ajansı, 
Yunanistan’ın borcunun, 2013 yılında ülkenin Gayri 
Safi Milli Hasılası’nın yüzde 150’sinde istikrara ka-
vuşacağını, ardından da düşmeye başlayacağını 
tahmin ediyor. 

                                                                   bnr

Balkanlar’da 
geçen hafta

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür 

Derneği Folklor Ekiplerine
 eleman alınacak.

Türkü ve dans yeteneği olan 7 
- 15 yaş arasında olan çocuklar 

Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51

İki ilde şarbon tespit edildi
Yılbaşından beri Bul-

garistan genelinde dört 
adet şarbon vakası ya-
şandı. En son şarbon 
vakası Yambol (Yanbol-
lu) İlinin Bolyarovo (Pa-
şaköy) Belediyesi’ne 
bağlı Stefan Karacovo 
(İçme) köyünde tespit 
edildi. Deri şarbonu 
hastalığına yakalanan 
47 yaşındaki Georgi 
Drosev Yambol Sveti 
Pantaleymon Bölge 
Hastanesine kaldırıldı. 
Hastanın evi, avlusu 
ve koyunların ahırına 
şarbon mikrobu te-
mizleme işlemi uygu-
lanmış. Drosev, koyun 
sürüsünde bulunan 
hasta bir koyunu kese-
rek şarbon hastalığına 
yakalanmış. Kendisi-
nin vermiş olduğu bil-
giye göre ailesinden 
hiç kimse kesilen ko-
yunun etinden yeme-
miş, cesedi de köyün 
etrafındaki bir dereye 
atmış. Hastaneden 

yapılan açıklamada, 
hastaya antibiyotik te-
davisi uygulandığını, 
durumu iyiye gittiğini 
ve önümüzdeki hafta-
nın başında tedavisi 
tamamlanacağı duyu-
ruldu. Sürünün otladığı 
bölge karantina altına 
alındı. Hayvan doktor-
ları köyde bulunan bü-
tün küçükbaş, büyük-
baş hayvanlara, at ve 
eşeklere aşı yapmaya 
başladı. Aşı işlemi iki 
gün içerisinde tamam-
lanacak.
Benzer şarbon vakası 

şüphesi Razgrad İli’nin 

Zavet Belediyesi’ne 
bağlı Brestovene (Ka-
raağaç) köyünde de 
görüldü. Bir hafta içe-
risinde aynı sürüden 
5 koyun telef olmuş. 
Köyde görevli baytar 
Kolev’in verdiği bilgi-
lere göre, koyun sü-
rüsünün 64 yaşındaki 
sahibi Mehmet İsmail 
ve 8 yaşındaki yeğe-
ni Özcan’da da deri 
şarbonu hastalığı be-
lirtilerine rastlanılmış. 
Razgrad Kamu Sağlığı 
ve Bölge Kontrol Mü-
fettişliğinden yapılan 
açıklamada, laboratu-

var sonuçlarının henüz 
ellerine ulaşmadığın-
dan bunun bir şarbon 
vakası olduğunu net 
bir şekilde ifade edi-
lemeyeceği belirtildi. 
Ancak bu hususta tüm 
önlemlerin alındığını 
ve gerekli çalışmaların 
titizlikle yürütüldüğü 
söylendi. Köyde bulu-
nan tüm 1200 koyun 
ve 400 ineğe şarbon 
aşısı yapılacağı ilave 
edildi. Karaaç Muhtarı 
Dinçer Kırov, İsmail ai-
lesine penisilin tedavisi 
uygulandığını, sürüye 
bakan çobanın da aile 
hekimi tarafından sü-
rekli gözetim altında 
tutulduğunu söyledi.
Hayvan Sağlığı Ko-

ruma Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
her iki köyde de hay-
vanlara şarbon aşısı 
yapılmaya başlandı-
ğını, bunun yanı sıra 
mikroplardan arındırma 
çalışmalarının da yürü-
tüldüğü duyuruldu.

Burgaz Milletvekilin-
den Bal-Türk'e ziyaret
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi Burgaz Mil-
letvekili Durhan Mus-
tafa Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Genel Merke-
zine ziyarette bulundu. 
Milletvekili Mustafa ile 
birlikte Burgaz Ruen 
(Uluhanlı) İlçe Başka-
nı da eşlik etti. Bal-
Türk Genel Başkanı 
Dr. Bayram Çolakoğlu 
ve Genel Başkan Yar-
dımcısı Halit Meriç ta-
rafından ağırlanan he-
yet ile Bulgaristan'daki 
sorunlar hakkında gö-
rüş alışverişinde bulu-
nuldu.
B a l -Tü r k  G e n e l 

Başkanı Çolakoğlu, 
Türkiye'nin önemli bir 
sivil toplum kuruluşu 
olarak Balkanlardaki 
ve Bulgaristan'daki 

sorunların çözümüne 
yönelik öneriler getir-
diklerini ve bunu ken-
dilerine bir görev ad-
dettiklerini ifade etti. 
Özellik son zamanlar-
daki Müftülük krizi ile 
ilgili görüş alışverişin-
de bulunuldu.
Burgaz Milletvekili 

Durhan Mustafa amaç-
larının Bulgaristan'ın 
demokratik standart-
larının yükselmesine 
katkı sağlamak ve 
Anayasal eşitliğin pra-
tik hayata yansıması 
için çalışmak olduğu-
nu söyledi.

Vurdumduymazlık 
çevreyi yok ediyor
Bölgemizin iki ayrı 

belediyesinde yapılan 
tespit, insanoğlunun 
doğaya karşı ne kadar 
duyarsız olduğunun 
ufacık bir göstergesidir. 
Gerek Kırcaali Barajı 
duvarı yanındaki bölge 
gerekse Mestanlı civa-
rındaki Söğütlü ırmağı 
kıyısı kişilerce atılan 
çöp ve atıklardan do-
layı bir çöplük haline 
gelmiş. Medeniyet ve 
kültür seviyesi yüksen 
olan vatandaşlarla ku-
rulu bu iki kentimiz in-
sanı, nedense çevreye 
yeterli duyarlılığı gös-
termiyor. Yaz aylarının 
sıcaklığından serinle-
me arayıp yüzmeye gi-
den veya doğaya açılan 
kişiler ardından bir yığın 
çöp bırakıyor. Plastik ve 

naylon atıklar, kırılmış 
bira şişeleri ve daha 
birçok çöp türü güzelim 
doğamızı hem kirletiyor, 
hem de yok ediyor.
Bu durumda görev sa-

dece ne belediyelere ne 
de çöp toplayıcı şirket-
lere düşüyor. Asıl görev 

İsmail KÖSEÖMER

bilinçsiz ve vurdumduy-
maz bir biçimde kısa bir 
tatil, mangal ve çevirme 
keyfi sonrası veya doğa 
gezisi ardından tüm bu 
çöpleri bırakan vatan-
daşlara, yani bizlere 
düşüyor.
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Kardeş Belediye’den iftar yemeği
Bu yıl ikincisi düzenle-

nen ve gelenek haline 
gelme yönünde emin 
adımlarla ilerleyen, iki 
kardeş belediyenin ver-
miş olduğu iftar yemeği 
1000 kişiden fazla va-
tandaşı ve misafiri bir 
araya getirdi. Kırcaali 
ile Türkiye Cumhuriyeti 
Bursa Osmangazi Be-
lediyelerinin imzalamış 
oldukları kardeş kent 
protokolünden sonra ikili 
ilişkiler birçok alanda de-
vam etmektedir. Kültürel 
ve eğitim alanında etki-
sini gösteren dayanışma 
ve çalışma, Ramazan 
ayında da meyvelerini 
vermeye devam ediyor. 
İlki geçen yıl yaşanan 
“Kardeş Belediyeler İf-
tar Yemeği” bu yıl daha 
coşkulu ve daha kalaba-
lık, dostane, hoşgörü ve 

mutluluk içinde düzen-
lendi. Kırcaali Oteli’nin 
geniş  avlusunda, açık 
havada düzenlenen or-
ganizasyona ayrı dinle-
re sahip kişiler yan yana 
oturup hayırlara vesile 
olan iftar yemeğine ka-
tıldılar.

Misafirler arasında bir 
yandan Türkiye Cumhu-
riyeti Filibe Başkonso-
losu Cüneyt Yavuzcan, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bursa Milletve-
kili Mehmet Emin Tutan, 
Bursa Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar ve belediye he-
yeti vardı. Diğer yandan 
ev sahibi konumundaki 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Nurcan Hüseyin, Genel 
Sekreter Sezgin Bekir, 

Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmet, 
Kırcaali İl Müftüsü Bey-
han Mehmet, Kırcaali 
Hıristiyanları Cemaati 
Başkanı Peder Gerena, 
çok sayıda değişik parti-
lere mensup Kırcaali Be-
lediye meclis üyeleri, köy 
muhtarları, kültür, dil, din 
adamları iftar masasında 
yerlerini aldılar. Ama asıl 
önemli olan olay değişik 
kesimlere mensup çok 
sayıda vatandaşın bu 
anlamlı buluşmaya katıl-
maları oldu. 

Ezan okundu. İftar du-
asından sonra, Allah için 
tuttukları orucu kimileri 
hurma, kimileri de made-
ni su içerek açtılar. Tüm 
bu olaylar olurken çevre 
huzur doluydu, barışın, 
karşılıklı hoşgörünün, 
Türk misafirperverliğin 

dorukta olduğu, gönülle-
rin kucaklaştığı bir ortam 
sağlanmıştı. Mekan sa-
hibi konumundaki Kırca-
ali oteli çalışanları birer 
çalışkan arı gibi sıra sıra 
masalara hizmet ediyor-
du. Müftü Mehmet sağ-
lık, bereket ve sofra du-
ası okudu. Susuzluğunu, 
açlığını gideren ve bir 
gün daha nefsine karşı 
galip gelen Müslüman 
Türkler ve gayri Müslim 
kişiler tatlı ve anlamlı 
sohbetlere koyuldular. 
Günlük dertler, manevi 
konular ve daha birçok 
çeşitli konu, güler yüzler 
eşliğinde paylaşıldı ve 
tartışıldı.

İftar tamamlanınca iki 
ülkenin bayrakları altında 
temsili kürsüye konuş-
ma yapmak üzere bazı 
misafirler davet edildiler. 

Ev sahibi Başkan Azis 
konuşmasında özetle 
şunları söyledi: “Bera-
berce yapılan her kut-
lama paylaşılınca güzel 
oluyor, paylaşıldıkça da 
anlam kazanıyor. Farklı 
kişilerin din, ırk, dil, kültür 

ve gelenek gözetmeksi-
zin yaptıkları kutlamalar 
barışa, hoşgörüye, kar-
deşliğe, dostluğa katkı 
sağlıyor, yaşamı anlamlı 
kılıyor. Bunun en açık 
örneği bu akşamki iftar 
yemeğinde yaşanıyor. 
İşte hoşgörü başkenti 
Kırcaali’nin ruhu yüzyıl-
lardan beri böyle bir sağ-
lam temele kurulmuştur. 
Bu yüzden burada olan 
herkese büyük görev dü-
şüyor; İster başkan, ister 
vekil, ister muhtar, ister 
herhangi bir mesleğe sa-
hip bir kimse, ya da cin-
siyet farkı gözetmeksizin 
çeşitli yaş grubuna men-
sup sıradan bir vatandaş 
olsun. Kırcaali Ruhunu 
yaşatmak görevi hepi-
mizindir. Nasıl ki, tüm bu 
erdemler, insanca, bera-
ber ve kardeşlik içinde 

yaşama biçimi bizlere 
atalarımızdan miras bı-
rakıldı ve aşılandı ise, 
aynı şekilde bizler de 
arkadan yetişen nesil-
lere miras bırakmalıyız. 
Ancak o zaman bu ruha 
layik oluruz.” 

Bunun yanı sıra Azis, 
kardeş belediyeyle bir-
likte gerçekleştir i len 
“Prostor” parkı ve Dede-
ler köyü okulunu örnek 
verdi. Beraberce yapılan 
aşureye de değindikten 
sonra, karşılıklı çalışma-
ların devam edeceğini 
söyledi. Başkan konuş-
masını başta meslektaşı 
Dündar ve beraberindeki 
heyete, değerli misafir-
lere, vatandaşlara, bu 
anlamlı buluşmayı dü-
zenleyen herkese canı 
gönülden teşekkür etti.

Ardından sözü kardeş 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar aldı ve şöyle 

konuştu: “Yapmış olduk-
larımız bazı projelere 
sevgili meslektaşım de-
ğindi. Daha birçok alan-
da yapılan, yapılmakta 
olan veya üzerinde ça-

lışılan ortaklaşa projele-
rimiz var. Tüm bunların 
asıl kaynağı, dayanağı 
sizlersiniz. İki belediye 
arasındaki bağlar, bele-
diyeler vasıtasıyla res-
miyete dökülmüş oluyor. 
Bizler de bu resmiyetin 
daha etkin, daha verim-
li, daha da halkla iç içe 
buluşur tarzda olması 
için yoğun çalışmalar 
yapıyoruz. Bu akşam dü-
zenlediğimiz iftar yemeği 
de böyle bir çalışmanın 
sonucudur. Bu iftar sa-
yesinde bir taraftan pa-
paz efendi, bir taraftan 
Yüksek Şura Başkanı, 
yerel mecliste temsil 
edilen tüm siyasi parti 
mensupları, vatandaşlar, 
Müslüman ve Müslüman 
olmayan kişiler hep be-
raber aynı sofradan 
yedik. Ramazan ayının 
hoşgörü, barış ayı oldu-
ğunu, beraberce huzur 

dolu yaşamış oluyoruz. 
Geçen yılki iftar sonra-
sında almış olduğumuz 
olumlu tepkiler, bunun 
devam etmesi, gelenek 
hale gelmesi yönündey-

di. Olumlu yansımayı bu 
akşam görüyoruz. Olu-
şan olumlu ortam sade-
ce iki kardeş belediyenin 
insanına yansımayacak-
tır. Aynı şekilde iki ülke 
arasındaki tüm ilişkilere 
de yansıyacaktır. İki be-
lediyenin ortaklaşa ça-
lışmaları devam edecek. 
Sizlerin desteğiyle bu 
projeler daha genişleye-
cek, daha büyüyecek ve 
daha etkin hale gelecek. 
Ramazanın hayırlı olma-
sını, huzur, barış getir-
mesini diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.”

Türkiye Cumhuriye-
ti Filibe Başkonsolosu 
Cüneyt Yavuzcan: “Bü-
tün Kırcaali’li kardeşle-
rimi, Türkiye’den gelen 
önemli misafirleri se-
lamlıyorum. Daha önceki 
konuşmacıların söylediği 
gibi kardeşçe bir ortam 
içerisinde çok güzel iftar 
yemeği oldu. Allah kabul 
etsin! Anlamlı buluşmayı 
düzenleyen kişileri tebrik 
ediyorum. Gerçekten çok 
değerli bir organizasyon. 
İşbirlikteliğinin gelecekte 
de en iyi şekilde devam 
edeceğinden eminim” 
diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bursa Milletve-
kili Mehmet Emin Tutan, 
Türkiye’den 70 milyon 
kardeş Türkün selam 
ve sevgilerini getirdiği-
ni söyledi. Devamında, 
“Türkiye’nin her yerinde, 
tüm İslam dünyası Ra-
mazanı yaşarken, böy-

lesine önemli bir gece-
de Kırcaali’de olmaktan, 
sizlerle beraber olmanın 
heyecanını yaşıyorum” 
dedi. İftarların Türkiye’de 

İsmail KÖSEÖMER

Devamı sayfa 8’de



 6  01 Eylül  2010  Kırcaali Haber Sayfa

Ağlamak sağlıklıHalk arasında çok ağlayan-
lar için kullanılan sulu göz 
deyiminin göz sağlığı açısın-
dan büyük önem taşıdığını 
söyleyen Yeditepe Üniver-
sitesi Göz Hastanesi'nden 
Yrd. Doç. Dr. Umut Aslı Dinç, 
gözyaşı yetersizliğinin ise 
"kuru göz" hastalığına yol 
açtığını söyledi. 

 Yeditepe Üniversitesi Göz 
Hastanesi'nden Yrd. Doç. Dr. 
Umut Aslı Dinç, gözyaşı ye-
tersizliği veya bozukluğunun 
kuru göz hastalığına yol aç-
tığını belirtti. Çok ağlayanla-
ra halk arasında "sulugöz"lü 
denilirken, akan gözyaşının, 
gözleri sulandırdığı için sağlık 
açısından büyük bir önem ta-
şıdığı belirtildi. Yeditepe Üni-
versitesi Göz Hastanesi'nden 
Yrd. Doç. Dr. Umut Aslı Dinç, 
gözyaşı yetersizliğinin "kuru 
göz" hastalığına yol açtığını 
söyledi. 

Gözün ön tabakasını sulayan 
ve besleyen gözyaşının yeter-
sizliği nedeni ile ortaya çıkan 
kuru göz hastalığının özellikle 
aşırı bilgisayar kullananlarda 
daha sık görüldüğünü belirten 
Yrd. Doç. Dr. Umut Aslı Dinç, 
"Kuru göz hastalığında gözde 

batma, yanma kızarıklık, bu-
lanık görme gibi belirtiler olur. 
Kişinin günlük hayatını etkile-
yebilecek şekilde rahatsızlık 
verebilir. Gözyaşının görevi 
sadece gözün ön tabakasını 

ıslatmak ve nemli tutmak değil 
ayrıca içerisindeki maddelerle 
enfeksiyonlara karşı direnç ka-
zandırmak ve göz dokularının 
beslenmesine katkıda bulun-
maktadır.

Günümüzde özellikle bilgisa-
yar kullanımı ve kontakt lens 
kullanımı nedeniyle kuru göz 
hastalığına benzer şikayetler 
oldukça sık olarak karşımıza 
çıkmaktadır" dedi. 

Kuru göz hastalığına ben-
zer şikayetlerin bilgisayara 
çok bakanlarda görüldüğü-
ne de dikkat çeken Dr. Dinç, 
"Normalde 5-10 saniyede bir 
refleks olarak göz kırpıyoruz. 
Ancak bilgisayar kullanırken, 
kitap okurken, televizyon izler-
ken veya herhangi bir neden-
le dikkatimizi yoğunlaştırarak 
yaptığımız işlerde göz kırpma-
yı unutuyoruz. 

Bu durumda da gözde suni 
bir kuruluk oluyor. Her gözü-
müzü kırptığımızda göz ka-
pakları mevcut gözyaşını tüm 
göz yüzeyine dağıtıyor ve böy-
lece hem göz yüzeyi nemleni-
yor hem de besleniyor. Ama 
göz kırpmadığımızda gözyaşı 
sadece belirli alanda kalıyor, 
diğer alanlar kuru kalıyor ve 
şikayetler ortaya çıkıyor. Bu 
nedenle kişilerin özellikle bil-
gisayar kullandıkları veya dik-
kat gerektiren işler yaptıkları 
sırada sık sık göz kırpmayı 
kendilerine alışkanlık haline 
getirmeleri, yaklaşık olarak 
yarım saatte bir ara vermeleri 
gerekmektedir. Her şeye rağ-
men ciddi şikayetleri varsa da 
tedavi için bir göz hekimine 
başvurmaları gerekmektedir" 
şeklinde konuştu.

20 Yaşında Bir Cilt İçin Yapılması Gerekenler
Gençliğinin parlaklığını 

mümkün olduğunca uzun 
süre saklamak için, 20 ya-
şından başlayarak deriye 
özen göstermek gerekir.
20 yaşındasınız: çevreniz-

deki herkes bunun en güzel 
yaş olduğunu düşünmekte 
ve söylemektedir. Şüphesiz 
bundan daha doğru bir şey 
yoktur; ama bu, aynı zaman-
da kendinize bakmanız ge-
reken yaştır. Bu bir düşünce 
ve irade sorunudur. İleriki 
yıllarda karşılaşacağınız, 
arkadaş olacağınız kişilerin 
sizin kızlarınızı ve oğullarını-
zı kardeşiniz sanmaları için 
20 yaşında, 40 yaşı ve daha 
sonrası için karar vermelisi-
niz.
Birkaç Önemli Öneri
• Cildinizi temiz tutmaya 

özen gösterin.
• Beslenmenizi çok yakın-

dan izleyin.
• Siluetinize özen göste-

rin.
Pişman olmayacaksınız. 

Çünkü, kazanılan alışkan-
lıklar kalıcıdır ve 30 yaşına 
geldiğinizde bu alışkanlıkla-
rı elde etmeniz ve cildinize 
kabul ettirmeniz çok daha 
zordur. 20 yaşında orga-
nizma henüz yenidir. Deri 
epiderm ve derin taze ve 
gergindir: elastin, kolajen ve 
diğer maddeler hiçbir saldı-
rıya uğramamıştır. Bezelerle 
sinir sistemleri aralıksız ça-
lışmaktadır. Bundan böyle 

dengeyi koruyun.
Vazgeçilmez Bakım Mal-

zemeleriniz
Dört temel maddeye ger-

çekten ihtiyacınız vardır:
-bir makyaj temizleyici 

süt,
-bir losyon tonik,
-bir nemlendirici,
-bir besleyici krem.
Makyaj temizleyici süt:
Bunu, çoğunlukla kireçli 

olan suya; ve vücudunuz 
için kullanacağınız sabuna 

tercih edin. Derinin doğal 
asit dengesini bozma olası-
lığı bulunmadan, derinleme-
sine temizler.
Losyon tonik:
Hafif, alkolsüz bir tonik 

seçin; örneğin, hamamelis 
veya portakal çiçekli. Kas-
larınıza gerginlik verir ve 
yüzünüzdeki hiç de hoş ol-

mayan gevşekliği engeller, 
geciktirir.
Nemlendirici:
Görevini küçümsemeyin. 

Deriniz sağlıklı ve gergin 
görünüyorsa bile ileriyi dü-
şünün. Özellikle derinizin 
kurumaya karşı doğal bir 
eğilimi varsa, bu olay, yaş-
lanırken daha da artacağın-
dan şimdiden kurumasını 
önlemelisiniz.
Besleyici Krem:
Nemlendiricinin tamamla-

yıcısıdır, kuru ciltlere gere-
ken proteinleri, amino asit-
leri ve besleyici maddeleri 
getirir. Bundan başka, yağlı 
ciltlerin metaboiik dengesini 
de düzenler. Son bir öğüt: 
en azından yılda iki kez, de-
rinizi enstitüde temizletmeyi 
alışkanlık haline getirin.

Uykunun Faydaları
Derin, doğal ve rahat bir 

uyku, aslında gerçek bir 
güzellik kürüdür. Niçin? 
Çünkü sinirsel bir gevşeme 

ve rahatlık yapar. Kasların 
kullanımını daha da azaltır, 
günlük gerginliğin etkisi ve 
günübirlik hayatın sıkıntı-
larıyla, kaslarımız sürekli 
gerginleşir. Çok fazla ça-
lışmayla, kanı ağırlaştıran 
zehirler üretir ve bunların 
temizlenmesi de çok zor-
dur. Yorgun bir yüz, çukur 
ve gevşek yanaklar, sert el-
macık kemikleri ve artıklarla 
matlaşmış bir ten meydana 
getirir. Deri hücreleri uyku 
esnasında iki defa daha 
hızlı yenilenir. Bu hücreler 
sürekli olarak yenilenirler. 
Ancak bu hücre yenilenme-
sinin ritmi yavaşladığı vakit, 
yaşlılık belirmeye başlar. 
Organizma ve deri dinlenir-
ken, nem kaybı da bu esna-
da yavaşlar. Cilt, uyanıkken, 
uyurken olduğundan çok 
daha fazla nemlenir. Kan-

dolaşımı daha da düzenlidir. 
Yatma pozisyonu, kanın bü-
tün organizmaya dağılması-
nı kolaylaştırır. Kalp, daha 

az çalıştığından, beslenme 
ve zehirlenmeyi önleme gö-
revlerini de rahatlıkla yerine 
getirir. Safra kesesi, karaci-
ğer, mide vb organlar yavaş 
çalışırlar.
Böylece, deri ve ten sorun-

ları biçiminde açığa çıkan 
kimi düzensizliklerde daha 
az etken olurlar.

Uyarı

Uykuyu kesinlikle önem-
semezlik yapmayın; yorgun 
olduğunuz vakitler, iyice 
dinlenmiş olduğunuz ve ka-
fanızın sakin olduğu zaman-
lardan daha kötü çalışırsınız 
ya da daha çok zaman kay-
bedersiniz.

Sayfayı hazırlayan:
Sebahat AHMET
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„БЕЛИТЕ БРЕЗИ” ИДЕАЛНО МЯСТО ЗА ОТДИХ И ПРОХЛАДА
В горещите дни през 

август туристическият 
комплекс „Белите брези” 
край Ардино е идеал-
но място за хора, които 
търсят отдих и прохла-
да. Брезовият резерват 
е на 950 метра надмор-
ска височина и едно от 
най-живописните места 
в Източните Родопи. Тук 
планината ви обсипва с 
естествените си блага. 
Усещате присъствието 
на родна природа - небе, 
земя и въздух. Синьо-
зелената прегръдка на 
простора ви вдъхва сво-
бода и сигурност. Грабват 
ви неповторимите чудеса 
- свежото утро, божестве-
ния залез, слухът улавя 
нежния шепот на треви 
и листа, песните на щу-
рците и птичия хор.
Туристическият ком-

плекс „Белите брези” се 
намира на 30 км от Кър-
джали и на 5 км от Арди-
но. Разположен е в един-
ствената и уникална по 
рода си естествена бре-
зова гора на Балканския 
полуостров. Резерватът 
е с обща площ 3680 де-
кара. Лечебните свойства 
на чистия и свеж въздух в 
местността са всеизвест-
ни и безспорни не само в 

пределите на България, 
но и по света. Туристиче-
ският комплекс”Белите 
брези” оказва благопри-
ятно влияние за лекуване 
на белодробни и алергич-
ни заболявания. Обявен 
е от Министерството на 
здравеопазването за 
"Курорт с национално 
значение". Комплексът 
предлага разнообразие 
от екопътеки до забеле-
жителни природни, исто-
рически и архитектурни 

обекти. В близката окол-
ност могат да бъдат раз-
гледани Дяволският мост 
край Ардино, тракийското 
светилище Орлови скали, 
средновековната крепост 
Кривус до село Башево, 
връх „Алада” и природ-
ният феномен „Хладил-
ника”.
Дяволският мост (шей-

тан кюпрю) е близо до 
село Дядовци, на 5 км от 
Ардино. Построен е през 
16-ти век и е прочут па-

метник на родопското ар-
хитектурно изкуство.
Иззидан е от местен ка-

мък. Мостът е свързвал 
района на днешния Плов-
див в Беломорието. Дъл-
жината му е 56 метра, а 
широчината – 3,5 метра. 
Централният свод дос-
тига 12 метра височина. 
През 1984 година е обя-
вен за паметник на кул-
турата. 
Тракийското светили-

ще Орлови скали е на 3 

км южно от Ардино. На 
високи отвесни скали са 
издълбани ниши. Предпо-
лага се, че в тях са поста-
вяни оброчни плочки или 
глинени съдове, свърза-
ни с култа към умрелите. 
Такива ниши има и в ска-
лите до селата Безвод-
но, Сухово, Дъждовница. 
Древнотракийското све-
тилище ще ви накара да 
затаите дъх и да се пре-
клоните пред вечността 
на изграденото от древ-
ните траки. 
Средновековната кре-

пост Кривус се издига 
върху изк лючително 
стръмен рид, заобиколен 
от трите страни от река 
Арда. Южната половина 
на крепостта е заета от 
цитадела-замък. Снаб-
дявала се е с вода от ре-
ката от подземен тунел. 
Феноменът „Хладилника” 
е друг интересен турис-
тически обект. Предста-
влява карстова пещерна 
форма в землището на 
село Любеново. 
Наименованието й про-

изхожда от изключително 
ниските температури и в 
най-горещите летни ме-
сеци.
        Гюнер ШЮКРИ

Peygamberlik Tâcının giydirildiği, Kur’anın inzal edilmeye başlandığı, 
Hikmet ve Manevi Sırların lütfedildiği, Bin ayndan Hayırlı – Kadir Gecesi

Sevgili Din Kardeşlerim! 
Her yolculuğun bir sonu oldu-

ğu gibi, hayatın da sonu var-
dır, her türlü güzellikleri ihtiva 
eden On Bir Ayın Sultanı – Ra-
mazan ayının da sonu vardır, 
bu sene açısından nihayetine 
eriyoruz...

   ...Ve bizler bir yandan Ra-
mazan ayına veda etmenin 
hüznünü yaşarken, diğer ta-
raftan Bin Aydan daha hayırlı 
olan “Kadir” gecesini idrak et-
menin sevinç ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Esasen zaman ve 
mekânlar kendilerinde mey-
dana gelen önemli olaylarla 
değer kazanırlar. Kadir gece-
sini böylesi müstesna bir gece 
kılan, bin aydan daha hayırlı 
yapan, şüphesiz ki, o gecede 
Kur’an-ı Kerim’in Peygamber 
efendimize inmeye başlama-
sından kaynaklanır. Bu ge-
cenin fazilet ve üstünlüğünü 
anlatan Kur’anda müstakil bir 
sûre vardır. Bu mübarek gece-
nin idrak ötesi (algılayamaya-
cağımızı) olduğunu, hikmetler-
le süslü kılındığını, Mevlamız 
Kadir sûresinde bizlere ha-
ber verir. Ancak, Yüce Allah, 

Gecenin anlam ve önemini 
de bizlere şu şekilde anlatır: 
Mübarek kitabımız-Kur’an-ı 
Kerimin bu gecede nazil ol-
maya- peyder pey inmeye 
başladığını( 23 yıla yakın bir 
zamanda tamamlandığını), 
Taat ve ibadetlerin içerisinde, 
Kadir gecesi bulunmayan bin 
ayda yapılan ibadetten daha 
faziletli olduğunu, yeryüzüne 
Cebrail ve çok sayıda melek-
lerin indiğini, tanyerinin ağar-
masına kadar (sabah- seher-
sahur saatlerine kadar) esen-
lik ve huzur indirdiğini, sıkıntı 
ve olumsuzlukları bertaraf 
ettiğini Mevlam kullarına bil-
dirir. Peygamberimizin (s.a.s) 
eşi, anamız Aişe, efendimize 

“- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir ge-
cesine ulaştığımda nasıl dua 
etmemi tavsiye edersiniz?” 
diye sorduğunda. Peygamber 
Efendimiz (s.a.s) cevaben:

“- Allahümme inneke afüv-
vün tühibbül-afve fa’fu annî”: 
Allah’ım sen çok affedicisin, 
affı seversin, beni de affeyle.” 
diye dua et, buyurdu. 

Aziz Müslümanlar! Bu gece-
yi, her gece olduğu gibi önce 
Yatsı ve Teravih Namazlarını 
cemaatle kılmaya özen gös-
terelim. Sabah Namazını da 
cemaatle kıldığımız takdirde, 
Efendimizin “Kim Yatsı Nama-
zını cemaatle kılarsa, gecenin 
yarsını ibadetle geçirmiş gibi 
sevaba nail olur, sabah nama-
zını da cemaatle kıldığı tak-
dirde Bütün gecesini ibadetle 
geçirmiş gibi olur” Müjdesine 
nail olalım. Namazlarında ek-
siği olan kardeşlerimiz, hiç 
değilse bir günlük- 5 vakit na-
maz kazası yapsınlar. Kaza 
edilmesi gereken namazları 
olmayan kardeşlerimiz nafile 
namazı kılmaya ehemmiyet 
göstersinler.  Hidayet rehbe-
ri olan Yüce kitabımız Kur’an 

bu gecede inmeye başladı. 
Kur’an sözlerin en güzeli - ha-
yat kitabımızdır. Okunması se-
vaptır. Kur’an okuyan hayattan 
lezzet alır, huzur alır. Kur’ansız 
hayat metruk, harabe eve ben-
zer. Bu münasebetle Kur’an 
tilavetinde bulunalım, Allah’ı 
çok analım, günahlarımıza af 
dileyelim, dualarımızı kalpten 
isteyelim, hayatımızı ve amel 
defterimizi gözden geçirelim, 
günahlardan kaçınalım, as-
gariye düşürelim, salih amel-
lerimizi arttıralım, Allah’ın 
Sevgi ve rızasına erenlerden 
olalım inşallah. Dostlar! Bu 
gece Peygamber Efendimize 
Nübüvvet Tâcı giydirildi (Pey-
gamberlik görevi verildi), Belki 
yine kadir gecesinde – kader 
gecesinde Nice kardeşlerimi-
ze Velilik Tâcı giydirilecektir. 
Allah’ın bizleri sevmesinden 
daha büyük nimet olabilir mi? 
O severse, Kâinata ve bütün 
insanlığa sevdirir! Dünya ve 
Ukbada (ahirette) nimetleri-
ni ihsan eder ve sevdiklerini 
razı ve memnun eder. Kadir 
gecesini ihya eden Müslüman 
kardeşlerimize Kâinatın Sul-

tanı Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.s) günahlarımızın affını 
müjdeliyor, âdeta Hac iba-
deti misali, yeni doğmuş gibi 
masum olacağımızı haber 
veriyor.“Kim Kadir gecesini, 
faziletine inanarak ve alacağı 
sevabı Allah’tan bekleyerek 
ibadet ve taatla geçirirse geç-
miş günahları bağışlanır”.

Muhterem Müslümanlar! 05 
Eylül gecesi Kadir gecesidir.

Kader gecesinde, Mevlam 
Kaderimizi rızası yönünde 
şekillendirsin, İslam ahlakıyla 
hepimizi ahlaklandırsın, yüz-
lerimizi aptest ve secdenin 
nuruyla nurlandırsın!

Bu duygu ve düşünceler-
le, Sorumlu olduğum Başta 
Kırcaali Bölgesinde yaşayan 
Müslüman kardeşlerimi ve İs-
lam kardeşliği çerçevesinde 
de Bütün Müslüman kardeş-
lerimizin Kadir gecelerini kal-
ben tebrik eder, sağılıklı uzun 
ömürler, helalinden bereketler, 
huzurlu aile hayatları dilerken, 
Yüce Allah’a niyazım, bizleri 
Hidayette daim kılmasıdır.

 Saygı ve Sevgilerle
 Kardeşiniz, Kırcaali Bölge 

Müftüsü:

 Beyhan Mehmet   

Beyhan Mehmet   
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Kardeş Belediye’den iftar yemeği
çok farklı yaşandığını, 
çadırların kurulduğunu 
ve çoğu insanın aynı 
masa etrafında bir araya 
geldiğini ilave etti. Aynı 
şekilde bugüne kadar 
bundan mahrum olan, 
ancak iki kardeş beledi-
yenin girişimi sonucunda 
Kırcaalilere bu güzelliği 
yaşatan belediye baş-
kanlarına canı gönülden 
teşekkür etti. Yaşanan 
bu tablo iki ülke arasın-
daki dostluğun, iyi ilişki-
lerin teminatı olduğunu, 
kurulan köprülerin sağ-
lam zemine bastığına 
vurgu yaptı. Bunun yanı 
sıra Sayın Tutan, “Ge-
rek hükümetimiz, gerek 
belediyelerimiz, gerekse 
Türkiye’deki hayırsever-
lerimiz Bulgaristan’daki 
Müslüman Türk kar-
deşlerimizle her zaman 
ilgileneceklerdir” dedi. 
Kırcaali ile Osmangazi 
belediyeleri arasındaki 
kardeşliğin birçok be-
lediye tarafından tüm 
balkanlarda yaşandığını 
belirtti. Ağabey kardeş 
ilişkisine atıf yaptı ve 
Pakistan’da sel felaketi 
sonucu 20 milyon kişi-
nin Ramazan’ın bu gü-
zelliğini yaşayamadığını 
hatırlattı.

Peder Petır insanlığa 
vurgu yaptı ve yaşanan 
güzel anılarını anlattı. 

Aynı şekilde büyük ol-
manın önemli olmadığı-
nı, Kırcaali’nin insanlıyla 
ve adam gibi adamla-
rıyla ünlü olduğunu, dış 
ülkelerdeki insanların 
rahip ile müftüyü yan 
yana görmeye alışık ol-
madıklarını, ancak bu 
durumun Kırcaali için 
geçerli olmadığına vurgu 
yaptı. Aynı şekilde fark-
lılığa ve çeşitliliğe saygı 
gösteren, anlayışla kar-
şılayan Kırcaali’lere te-
şekkür etti. 

Petır ’dan sonra söz 
alan Bulgaristan Müs-
lümanları Yüksek Şura 
Başkanı Şabanali Ah-
met, “Ramazan ayı bir 
yıl boyunca Müslüman-
lar tarafından özlemle 
beklenen bir aydır. Ya da 
öyle olması gereken bir 
aydır. Ramazan ayı Müs-
lümanlar için bir fırsattır. 
Ramazan ayını güzel 
kılan da paylaşmaktır, 
beraberce iftar etmektir. 
Peygamber Efendimiz 
(s.a.s) bir Hadis-i Şeri-
finde buyuruyor ki “Kim 
bir oruçluya iftar ettirirse, 
oruç tutmuş gibi sevap 
kazanır. Oruçlunun se-
vabından da hiçbir şey 
eksilmez, eksik kalmaz”” 
diye konuştu. Aynı şekil-
de yine Hz. Peygamber 
Efendimizin (s.a.s) sözle-
rini hatırlattı, “İki insana 
yazık olsun. O iki insan 

kategorisinden bir tane-
si, Ramazana kavuşup,  
Ramazandan istifade 
edemeyendir. İkincisi 
de yanında annesinden 
veya babasından birisi 
yaşlanıp da onun rızası-
nı alarak, onun gönlünü 
alarak Cenneti kazana-
mayandır”. Devamın-
da şunları söyledi: “Biz 
umut ediyoruz ki, burada 
olan ve olmayanlar, bu 
Ramazandan gerektiği 
gibi istifade ediyor. Pey-
gamberimiz (s.a.s) başka 
bir Hadisinde Ramazanı 
üç kısma bölmüş. İlk 10 
günü rahmet demiş, biz 
onu geride bıraktık artık. 
İkinci 10 günü bağışla-
ma demiş, hala ve hala 
ondan istifade etmeye 
imkanımız var. Son 10 
günü de cehennemden 
kurtuluş demiş. Temen-
ni ediyoruz ki, istifade 
edelim. Benden önce-
ki tüm konuşmacıların 
altını çizerek belirtmek 
istediği konu, dinlerin 
amacı barıştır. Dinlerin 
amacı toplumun içeri-
sinde huzurdur. Biz de, 
Kırcaali’de bunu sağla-
maya çalışıyoruz. Eli-
mizden geldiği kadar, di-
limizin döndüğü kadar”. 
Organizasyondan dolayı 
her iki belediyeye teşek-
kür edip, nice iftarlarda 
buluşma dileğiyle sözle-
rini tamamladı.

Kırcaali ve Gümülcine kardeş şehir oluyorlar
Kırcaali  Belediye 

Meclisi oturumunda, 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis’in Kırcaali Be-
lediyesi ile Yunanistan’ın 
Gümülcine (Komotini) 
Belediyesi’nin kardeş 
olma yönündeki teklifi-
ni oybirliğiyle kabul etti. 
Bugüne kadar iki Beledi-
ye arasında ikili ilişkile-
rin gelişmesi ve devam 
etmesi yönünde anlaş-
ma vardı. Yerel meclisin 
almış olduğu bu karar 
doğrultusunda, gelecek 
ay iki belediye arasında 
kardeş şehir protokolü 
imzalanacak. Dostluk 
ve kültürel, sosyal, eko-
nomik işbirliğini öngöre-
cek protokol, Bulgaristan 
ile Yunanistan arasında 
yapımı devam eden 
E85 Rusçuk-Kırcaali-

Gümülcüne-İskeçe ka-
rayolu üzerinde Balkan-
töresi (Makaz)-Yeniköy 
(N im feya)  G ümr ük 
Kapısı’nın açılmasından 
önce, şehirlerin birbirini 
tanımasına yardımcı ola-
cak. Gelecekte ortaklaşa 

yürütülecek çalışmaların 
da temelini oluşturacak. 
Kırcaali ile Gümülcine 
arasındaki uzaklık 82 ki-
lometre olup, Akdeniz’e 
ulaşmak Karadeniz’e 
ulaşmaktan daha kolay 
ve yakın olacak.

Kırcaali Bölge Hastanesine kanser erken teşhis ve tarama merkezi kurulacak

Dr. Atanas Dafovski 
Bölge Hastanesinden 
yapılan açıklamada, 
Bulgaristan genelinde 
kanser erken teşhis ve 
tarama merkezi kurul-
ması için yatırım yapı-
lacak 10 hastaneden 
biri seçildiği duyuruldu. 
Yatırım, Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından ülkede ya-

pılması amaçlanan yeni 
sağlık reform kapsamına 
dahil edildi. Bu hususta 
mali kaynak bulunma-
sı için çeşitli şartlar ve 
yeniden yapılandırmalar 
öngörülmüş.

Kırcaali’deki hastane 
ikinci dereceden ulusal 
öneme sahip kanser 
tedavi merkezlerinden 
biri haline gelecek. Kan-
ser hastalıklarına erken 
teşhis konulabilmesi 
için gerekli teknolojiye 
ve teçhizata yatırım ya-
pılıp, uzman kişiler yetiş-
tirilecek.

Bulgar istan’da 260 
000 üstünde kişi kan-
ser hastası. Bunlardan 
105 000 erkek ve 155 
000’den fazlası kadın. 
Ulusal Kanser Merkezi 
2010 yılında daha 36 
bin kişinin bu hastalığa 
yakalanacağını açıkladı. 

En son açıklanan 2007 
yılındaki verilere göre, 
o yıl Bulgaristan’da 10 
368’i erkek ve 7459’u ka-
dın olmak üzere toplam 
17 827 kişi bu hastalık 
yüzünden hayatını kay-
betmiş. Ölüm oranı en 
yüksek olan %19,2 ak-
ciğer kanseri, ardından 
%8,4 kalın bağırsak ve 
%7,2 ile göğüs kanseri 
hastalarında görülmüş. 
Yeni kanser vakalarının 
%53’ü 65 yaş üzeri kişi-
lerde meydana gelmiş-
tir.

Dünya genelinde erken 
konulan kanser teşhisi 
hastaların %93’ü iyileş-
me sağlamış. 

Kanser tedavileri 4 çe-
şit yolla yapılır :

•Cerrahi (Kanserli do-
kuyu ve çevresindeki 

dokulara yayılma ve 
harabetme riski taşıyan 
bir miktar sağlıklı doku-
yu alıp çıkartmak. Bazı 
durumlarda kanserli do-
kuyu cerrahi müdahale 
ile çıkartmak imkansız 
olabilir. Bu durumda ışın 
tedavisi veya kimyasal 
tedavi uygulanır.)

•Işın tedavisi (radyote-
rapi) (Uygun dozda ışın 
uygulayarak kanser hüc-
relerinin öldürülmesi)

•Kimyasal tedavi (ke-
moterapi) (kanser hüc-
relerini öldürmek üzere 
ilaçlar kullanılması)

•Alternatif tıp Bağışıklık 
sistemini güç vermeyi, 
asıl tedaviye destek ol-
mayı amaçlayan ancak 
güvenilirliği ve etkinliği 
kontrollü deneylerle is-
patlanmamış yöntem-
lerdir.

İsmail KÖSEÖMER

İsmail KÖSEÖMER

5. sayfadan devamı


