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Bulgaristan’da Türk Olmak
Bir ülkede azınlık isen, ya-

şamın her bakımdan zordur. 
Mesela, bazı “vatansever” 

vatandaşlara insan olduğu-
nu kabullendiremezsin, seni 
eşek yerine alabilir.
Kültürünü, örf ve adetleri-

ni yaşatmak istiyorsan, seni 
bu ülkede tehdit olarak gö-
rebilirler. İbadet etmek için 

camiye gidiyorsan, 
taşlanabilirsin. Ana 
diline sahip çıkmak 
istiyorsun, çok gö-
rülür. Ülkede resmi 
olmayan bir dilde 
“seni seviyorum” 
diyorsan, tokadı 
yersin.
Yapı lan  erken 

genel seçimlerde 
üyelerinin çoğun-
luğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve 
Özgürlükler Hare-
keti partisinin elde 

ettiği sonuçlardan rahat-
sız olan bir grup, sonucu 

protesto ederek, yanlarında 

Devamı 3’de

     Sebahat NECİB

Varna’dan Bursa’ya Destek Teşekkürü

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe, 
‘Bursa Dostu’ diye hitap et-
tiği Varna Milletvekili Ercan 
Sabahattin’e Bursaspor rozeti 
taktı.
Bulgaristan’da yapılan se-

çimlerde sağladığı başarıyla 
parlamentoya girmeye hak 
kazanan Varna Milletvekili 
Ercan Sabahattin, Bursa’nın 
desteğinden dolayı Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’ye teşekkür ziyaretin-
de bulundu. Merinos Parkı 
Gönül Dostları Sofrası’nda 
gerçekleştirilen görüşme-
de, Bulgaristanlı iş adamları 
da Varna Milletvekili Ercan 
Sabahattin’e eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe, Bul-
garistan seçimlerinde önem-
li bir başarı elde eden Varna 
Milletvekili Ercan Sabahattin’i 
çalışmalarından dolayı tebrik 
etti. 
Sabahattin’e ‘Bursa Dos-

tu’ diye hitap eden Baş-
kan Altepe, “Bulgaristan 
Parlamentosu’nda artık Bursa 
Dostu Milletvekili Ercan Saba-
hattin var. Hak ve Özgürlükler 

Hareketi, Bulgaristan’daki se-
çimlerde güzel bir sonuç aldı. 
Bulgaristan’da uzun yıllar 
sonra ilk kez bir Türk millet-
vekili Varna ilinden parlamen-
toya girdi. Bu durum Türkiye 
ve Bulgaristan’ın dostluğu-
nun gelişmesi açısından çok 
önemli” diye konuştu.
Başkan Altepe, HÖH’ün gü-

zel adımlar atacağına inan-
dığını ifade ederek, “Bizler 
de elimizden gelen desteği 
göstermeye devam edece-
ğiz. Bulgaristan ile Türkiye 
arasında her alanda ilişkilerin 
geliştirilmesi, kültürel paylaşı-
mın artması noktasında kat-
kılarımıza devam edeceğiz” 

dedi.
Başkan Altepe, Bursaspor’un 

Bulgaristan’da da destek-
lenmesi gerektiğini belir-
terek, “Artık Bulgaristan’ın 
Türkiye’deki takımı Bursaspor 
olsun” diyerek Sabahattin’e 
Bursaspor rozeti taktı ve for-
ma hediye etti.
Varna Milletvekili Ercan Sa-

bahattin de kendisini her za-
man destekleyen Bursa’ya 
bu kez teşekkür için geldiğini 
belirterek, Türkiye ile Bulga-
ristan arasındaki dostluğun 
ve diyaloğunun artmasını is-
tediğini söyledi.
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1950-1951 Dönemindeki Göçler 
4.Hükümetçe sağlan-

ması çareleri aranmak-
tadır. Bununla beraber 
valiliğinizce bu husus-
ta Hükümet tarafından 
yapılacak yar¬dım 
nazara alınmaksızın 
gereken bütün mahallî 
tedbirlerin ittihaz edil-
mesi ve ilinize mürettep 
göçmenlerin bakımları 
ve barındırılmaları ve 
biran evvel kendi ken-
dilerini geçindirir duru-
ma getirilmelerinin te-
min edilmesi zaruridir.
5.Bu maksatla il mer-

kezinde bir göçmen 
komisyonu ile,   il mer-
kezi ve bağlı ilçelerle 
bucak ve hatta köyler-
de göçmenlere yardım 
komiteleri kurulması,  
bu komitelere mahallî 
hürmet, muhabbet ve 
itimadı haiz erkek ve 
kadın vatandaşların 
katılmaları, il merke-
zindeki komisyon ve 
komitenin bizzat baş-
kanlığınız altında bu-
lundurulması, komite-
ler vasıtasıyla halktan 
toplanacak aynî ve 
nakdî her türlü iane 
ve teberruların Kızılay 
şubelerinde, olmayan 
yerlerde Ziraat Banka-
larında bu iş için açtırı-
lacak özel hesaplarda 
toplanması ve bunlar 
elinde muhafazası, bu 
hesaplardan yapıla-
cak her türlü sarfiyatın 
mahallî idare komitesi 
kararı ve il merkezin-
de vali ve ilçelerde 
kaymakamın onayı ile 
icra edilmesi lâzımdır. 
Bu suretle elde edile-
cek teberru ve ianeler,   
şehir merkezi ve kasa-
balarda toplu bir halde 
barındırılacak olanların 
her türlü ihtiyaçları kar-
şılanacağı gibi köylere 
misafir edilmiş olan 
göçmenlere de lüzumu 
halinde gerekli yardım-
larda bulunulacaktır. İl 
içindeki yardım komi-
telerinin toplantı iane 
ve teberruları valiliği-
niz, vilâyet dâhilinde 
hasıl olacak lüzum ve 
ihtiyaçlara göre sarf ve 
idareye mezundur.
6.Gelecek göçmenle-

rin uzun müddet iaşe 
ve ibade etmelerine 
imkân olamayacağın-
dan valiliğinizce bun-

lara en kısa müddet 
içersinde birer iş temini 
cihetine gidilmekle be-
raber bu durum ken-
dilerine de münasip 
lisanla anlatılacak ve 
ilk barındırılmalarından 

itibaren (15) gün içinde 
birer iş tutmalarının ko-
nusu üzerinde önemle 
durulacaktır.
7.Bu memleket şümul 

hizmetin aziz, Türk 
Milletinin asilâne an-
layışı, civanmertliği ve 
fevkalâde misafirper-
verliği sayesinde ko-
laylıkla başarılacağına 
emin bulunuyorum. Va-
lililerimizin de alacakla-
rı isabetli tedbirlerin bu 
işin iyi bir şekilde yürü-
tülmesinde ve sağlan-
masında birinci dere-
cede âmil ve müessir 
olacağına kaniyim.
Bu hususta ilinizce 

vilâyet dâhilindeki bü-
tün mülkî teşkilâtın 
her türlü imkânlardan 
faydalanmak suretiyle 
gereken bütün tedbir-
lerin plânlı bir şekilde 
ve zamanında alınma-
sını, gönderilecek göç-
menlerin hiçbir suretle 
sefaletlerine mahal 
bırakmayacak şekilde 
barındırılmalarının ve 
misafir edilmelerinin 
sağlanmasını ve ken-
dilerine elden gelen 
her türlü şefkat ve ih-
timamın gösterilmesini 
üstün gayret ve vazife 
severliğinizden bekler 
başarılar dilerim. Ad-
nan Menderes Başba-
kan”
Bulgar Hükümeti, 

göçmenlere ülkeyi terk 
etmeleri için 48 saat 
verdi ve süre sonunda 
Türkleri tren vagonları-
na bindirerek Türk sını-
rına gönderdi. Bulgar-
lar bununla da yetin-

meyerek Türklerin yo-
ğun biçimde yaşadık-
ları Kırcaali, Mestanlı, 
Darıdere, Koşukavak 
ve Çorbacılar’dan 70 
vagon dolusu Türkü 
Bulgaristan’ın kuzey 

ve batısına sürgüne 
gönderdiler.
Bunun üzerine Tür-

kiye sorunu, Birleşmiş 
Milletler Özel Siyasi 
Komisyonu’nda bulu-
nan delegesi aracılı-
ğıyla komisyona bildi-
rildi. Diğer taraftan da 
İçişleri Bakanı ile İskân 
Genel Müdürü, Edirne-
Karaağaç’taki göçmen 
evlerine giderek ince-
lemelerde bulundu. 
Dışişleri Bakanlığı, 6 
Ekim 1950 tarihinde 
Çingenelere gerek gi-
riş gerekse transit ge-
çiş vizesi verilmemesi-

ni tüm konsolosluklara 
bildirdi.
Türk Dışişleri Bakanı 

Fuat Köprülü, “Bulgar-
ların hudutlardan vize-
siz, Türk aslından ol-
mayan bir takım eşhası 
sokmak için yaptıkları 

hareketler üzerine hü-
kümet hudutları kapat-
maya karar vermiştir” 
diyerek sınırın 7 Ekim 
1950 tarihinde kapatıl-
dığını açıkladı.
24 Ekim 1950 tarihin-

de Merkezi İskân Ko-
misyonu, Türk soyun-
dan olup vizesiz geldik-
leri için alıkonan göç-
menlerden Türkiye’de 
akrabası bulunan ve 
bunlar tarafından ka-
bul edildiğini beyan 
edenlerin Valilikçe ya-
pılacak inceleme sonu-
cunda doğruluğu tespit 
edilenlerin Türkiye’ye 
göçmen olarak kabul 
edilmesini kararlaştırdı. 
Bu sırada 48.531 vize 
almış göçmen, vizesiz 
ve pasaportsuz Çinge-
neler yüzünden sınırda 
beklemekteydi.

1 Kasım 1950 tarihin-
de yeni yasama yılının 
başlaması sebebiyle 
TBMM’de konuşan 
Cumhurbaşkanı Ce-
lal Bayar, “Göçmenler 
meselesi hakkında 
Bulgaristan Hükümeti 

nezdinde yaptığımız 
teşebbüsler müspet bir 
netice vermediği takdir-
de hükümet, bu mühim 
ihtilafı milletlerarası 
mercilere intikal ettir-
mek kararını şimdiden 
vermiş bulunmaktadır” 
diyerek Türkiye’nin 
Bulgaristan’dan gele-
cek olan göçmenlerle 
ilgili izleyeceği yolu 
açıkladı. Cumhurbaş-
kanı Celal Bayar’ın 
TBMM açış konuşma-
sından hemen sonra 
Dışişleri Bakanlığı tüm 
elçilik ve konsolosluk-
lara gönderdiği tamim-
le sorunun Birleşmiş 
Milletlere götürüleceği 
bildirildi. Bunun üze-
rine Bulgaristan tu-
tumunu değiştirerek 
uyguladığı sert tutum-
dan vazgeçti. Türkiye 
ve Bulgaristan arasın-
da varılan mutabakat 
sonucunda 2 Aralık 
1950 tarihinde Türki-
ye sınırlarını bir kez 
daha göçmenlere açtı. 
Türkiye Bulgaristan’la 
yaptığı mutabakatta; 
“Türkiye’ye giriş vizesi 
olmadan göçmenler 
arasına karışarak gi-
renler olursa bu kişile-
rin Türk makamlarınca 
geri çevrilmesi ve Bul-
gar makamlarınca geri 
alınması, daha önce 
vizesiz gelip Edirne’de 
bulunan 67 ailede 360 

nüfuslu Çingene’nin, 
Bulgar sınırı makam-
larınca geri alınmasını” 
şart koşmuş ve Bulga-
ristan da bu şartları ka-
bul etmişti.
Sorunun çözülmesin-

den sonra Türkiye’ye 

göçmenler akın etmiş 
ve Aralık ayında 36.000 
göçmen Türkiye’ye gi-
riş yapmıştı. Göçmen-
lerin iskânı için Valilere 
ne kadar göçmen ala-
bilecekleri sorulmuş 
ve her ilin göçmen 
kontenjanı belirlenmiş, 
Göçmenlere Yardım 
Birliği kurulmuş, Göç-
men Piyangosu düzen-
lenmiş, yoğun göçmen 
akını sebebiyle Birleş-
miş Milletlerden yardım 
talep edilmiş, 1951 yılı 
bütçesine ödenek kon-
muş ve Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi mükel-
leflerine göçmenlere 
yapacakları yardımlara 
karşılık vergi indirimi 
kanunu çıkarılmıştı.
Çanakkale’de iskân 

edilecek muhacirler 
önce Edirne’ye geldi-
ler. Sonra da karayolu 
ile Çanakkale’ye ulaş-
tılar. 1950-1951 yılla-
rında Bulgaristan’dan 
Çanakkale’ye iskân 
için getirilen göçmen-
ler Çanakkale’de Kı-
zılay tarafından sağlık 
kontrolleri yapıldıktan 
sonra İskân Komis-
yonu tarafından iskân 
edilecek mahallere 
yerleştirildiler.
Çanakkale’ye gelen 

göçmenlerin geldikleri 
yerler; Razgrat, Filibe, 
Karalan, Eskizagra, 
Zofça, Kırcaali, Rus-
çuk, Şumnu, Senli, 
Karaalan, Gutrokan, 
Kamallar, Yenipazar, 
Zişton, Osmanpaza-
rı, Omurtak, Silistre, 
Eğridere, Koşukavak, 
Elene, Bezirgan, Popo-
va, Tapova, Nevrekop, 
Mestanlı, Eskipazar, 
Eskicuma, Karnabat, 
Selvi, Ponliken, Yanbo-
lu, Rahova, Tutrakan, 
Gırnova, Işıklar, Pile-
me, Bavutsa, Hasköy 
ve Panlikos’tu.
B u l g a r i s t a n ’d a n 

Türkiye’ye gerçekten 
baskı gördükleri için 
göç etmek isteyen 
Çingeneler, dönemin 
siyasal koşullarına kur-
ban gitmişler ve Türk 
hükümeti tarafından 
da kabul edilmemişler 
ve Bulgaristan hükü-
metinin baskısı altında 
yaşamlarını sürgünde 
ve baskı altında sür-
dürmek zorunda kal-
mışlardı.                   
                         SON

Geçen sayıdan devam
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Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet’in “Rahmet 
Esintileri” kitabının ikinci baskısı çıktı

Kırcaali Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet’in 
makalelerine yer verilen 
“Rahmet Esintileri” isimli 
kitabın ikinci baskısı çık-
tı. Kitapla ilgili Kırcaali 
Haber’e yaptığı açıkla-
mada Bölge Müftüsü, 
“Birinci baskıda muhtelif 
makaleler vardı. İkinci 
bölümde mübarek gün 
ve geceler var. Kitap 
Boyno (İsmailler) kö-
yünden olup, Türkiye’ye 
göç etmiş, İstanbul’da 
matbaa sahibi Mehmet 
Yalçın Bey’in katkılarıyla 
basıldı ve yaklaşık 1000 
adet şu ana kadar da-
ğıtıldı. Kitapta “Evlilikte 
Tercihiniz Etik mi, Yok-
sa Estetik mi?, “Kulluk 
Statüsünde Kadın Erkek 
Eşitliği”, “Alemlere Rah-
met Hz. Muhammed” 
ve benzeri makalelerle 
beraber mübarek gün 
ve gecelere dair yazılar 
yer alıyor. Mevlit Kandili, 
Beraat Gecesi, Regaip 
Kandili, Miraç Gecesi, 
Kadir Gecesi, Ramazan 
Bayramı, Kurban Bay-

ramı ile ilgili bilgiler içe-
riyor. 
Makalelerin tamamı Kır-

caali Haber Gazetesi’nde 
yayınlandı. Bir kısmı 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü’nün 
Müslümanlar dergisinde, 
onlar arasında Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlı-

ğımızın Diyanet Avrupa 
dergisinde ve Türkiye’de 
yayınlanan Altınoluk der-
gisinde yayınlananlar 
var. Ayrıca bir kısmı da 
internet ortamında yayın 
yapan Ajans BG ve “Bi-
zim Gazete’de yayınlan-
dı. Allah ne zaman nasip 
ederse, sıradaki kaleme 

almayı hedeflediğimiz 
eser Hutbelerle İslam” 
diye paylaştı. 
Önsözde müellif, kitabı 

basma nedenini “Güncel 
konularda sizleri bilgilen-
dirmek ve ilmimin zekatı-

nı vermek arzusuyla Kır-
caali Haber Gazetesi’nde 
kaleme aldığım muhtelif 
makaleler i, “Rahmet 
Esintileri” ismiyle bir eser 
haline getirip hizmeti-
nize sunmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum” 
şeklinde ifade ediyor. 
Beyhan Mehmet Kim-

dir?
1981 yılında Omurtag 

(Osmanpazarı) kasaba-
sında doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini kendi köyü 
Obitel’de (Büyüktekke-
ler) tamamladı. 1999 
yılında sınıf birincisi 
olarak Rusçuk İmam-
Hatip Lisesi’nden mezun 
oldu. Bir yıl Sofya İslam 
Enstitüsü’nde eğitimden 
sonra 2004’de Konya 
Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’nden mezun 
oldu. Bir yıl Filibe’nin Us-
tina köyünde İmam Yetiş-
tirme Merkezi’nde Kuran, 
Hadis ve Siyer hocalığı-

nın ardından bir yıl Mom-
çilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesi’nde de hocalık 
yaptı. Hoca olarak Allah 
adına fazla mesai yaptı. 
2006-2010 döneminde 
Şumen Bölge Müftülüğü 
Vaizi, Nüvvab okulu bel-
letmeni, Tombul Camii 
imamı hizmetleriyle bir-
likte Nüvvab okulunda 
bir dönem “İslam Tarihi 
ve Tefsir” dersleri okut-
tu. 2010 yılında Şumnu 
Üniversitesi Pedagoji 
Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nde lisansüstü 
eğitimini tamamladı. Aynı 
yıl Kırcaali Bölge Müftü-
sü olarak göreve atanan 
Beyhan Mehmet, bir yıl 
sonra seçildiği bu görevi 
sürdürmektedir. Bölge 
Müftülüğü Vaizesi ve 
Kırcaali Kız Kuran Kursu 
Öğreticisi Sibel Mehmet 
Hanım ile evlidir. 
       Resmiye MÜMÜN

getirdikleri bir eşeği 
Türk asıllı milletvekili 
gibi gösterip ağır it-
hamlarda bulundular. 
Eylemde, “Türkler vekil 
olabiliyorsa eşekler de 
parlamentoya girebilir” 
yazan pankart açıp ta-
şıdılar.
1990 yılından bu yana 

Bulgaristan demokratik 
bir ülke, 2007 yılı itiba-
riyle de Avrupa Birliği 
üyesidir. Biz böyle bir 
demokratik ülkede ya-
şıyorsak, neden vekil 
olmamıza itiraz eden-
ler var. Bu ülkede her-
kes eşit şartlar altında 
yaşamalı. Nasıl ki bir 
Bulgar vergi ödüyorsa, 
aynı şekilde bir Türk 
de vergisini ödüyor. 
Türkler Bulgaristan’da 
sadece tütün tarlasın-
da veya inşaatlarda 
çalışıyorsa o zaman 
iyi bir vatandaş sayılı-
yor. Bizlerden yönetici, 
devlet memuru, bakan, 
belediye başkanı oldu-
ğu zaman kötü insan 
sınıfına giriyoruz.

Bulgaristan'ın eko-
nomisi gittikçe kötüye 
gidiyor, yaşam şartları 
zorlaşıyor, işsizlik had 
safhada, üniversite 
mezunları inşaatlar-
da çalışmak zorunda, 
gençlik ise ülkeyi terk 
ediyor...
Ülkemiz bu durum-

dayken, buna çözüm 
aramak yerine, neden 
ırkçılık ve Türk düş-
manlığı giderek artış 
gösteriyor?!
Geçenlerde sokakta 

10 yaşlarında iki ço-
cuğun konuşmalarına 
kulak misafiri oldum. 
Daha küçücük yaşları-
na rağmen, ne konuş-
tuklarını duyduğumda, 
Türk düşmanlığının 
bu kadar da arttığına 
inanasım gelmedi. Ço-
cukların kendi arala-
rındaki konuşma şöy-
leydi: “Türkler neden 
Bulgaristan'da yaşıyor 
ki, onlar kendi ülkeleri-
ne, Türkiye'ye gitsinler”, 
“Bulgaristan'da sadece 
Bulgarca konuşulma-
sını istiyorum”, “Lütfi 
Mestan'ın isteği ney-
miş, özgürce Türkçe 

konuşmak. Buna asla 
izin vermeyeceğiz.”, 
“Pis Türkler, hepsi bu-
radan defolup gitmeli”.
Gençlerimiz ülkemi-

zin geleceği ise, küçük 
yaşlardaki bu çocukla-
rın ırkçılık duygularıyla 
beslenmeleri, büyüdük-
lerinde ülkemize ne gibi 
faydaları dokunacak 
acaba?!
Bizler özbeöz ülke-

mizde her zaman hoş-
görü çerçevesinde ya-
şamayı tercih edip iyi 
geçinmeyi seçtik. 
Lakin, bir kişi karşısın-

dakine hoşgörü göste-
riyorsa bunun anlamı: 
“Ben insanım ve se-
nin de insan olduğuna 
inanıyorum” demektir, 
“Ben eşeğim, gel sırtı-
ma bin, ben her yükü 
taşırım” demek değil-
dir.
Unutmayalım ki, top-

lumlar gökkuşağı gibi 
farklı renkleri bir araya 
toplayarak renkli ya-
şamlar sunabilir, birbir-
lerini anlayarak gelece-
ğe hep birlikte bakarak 
yürüyebilir ve yürümeli 
de.

Bulgaristan’da Türk Olmak
1. sayfadan devam

Kanalizasyon sistemi kuruluyor
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman 
bizzat ilçe merkezinde  

devam eden kanalizas-
yon  inşaatı ve montaj 
işlerini denetledi. Pro-
jeyle yerleşim yerinde-
ki her hane atık su ka-
nalizasyon şebekesine 
bağlanacak.
Belediye Başkanı, 

“Bu hayati önem taşı-
yan yapının kurulması 
için kaynaklar bulabil-
diğimize seviniyorum. 
Yerleşim yeri bambaş-
ka bir görünüme sa-

hip olacak. Uzun yıllar 
yerliler tarafından bek-
lenen bu kanalizasyon 

sisteminin kurulmasıy-
la lağım çukurlarının 
ortadan kaldırılmala-
rını umuyoruz. Çünkü 
bu durum bölgedeki 
yeraltı sularının kirlen-
mesine ciddi tehlike 
oluşturmaktadır” dedi.
Proje sonucunda 3 

500 civarında boru dö-
şenerek köyün merkez 
kısmında kurulan ka-
nalizasyon sistemine 
bağlanacak.

Çernooçene’nin bu 
semti yaklaşık 120 
hane olup, nüfusu 

500’ün üzerindedir. 
Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, tüm Çer-
nooçene halkının daha 
iyi bir altyapı ve yaşam 
ortamı hakettiklerini 
vurguladı.
Proje, Bölgelerin Kal-

kınması ve Sürdürü-
lebilir Gelişimi Kamu 
Yatırım Programı kap-
samında finanse edil-
mektedir. 
        Kırcaali Haber
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Yerel Meclis’in, Kırcaali 
Günü İçin Özel Oturumu

21 Ekim Kırcaali Günü 
m ün as e b e t i y l e  K ı r -
caali Belediye Kültür 
Merkezi’nde özel Yerel 
Meclis oturumu düzen-
lendi. Oturumda toplam 
41 Meclis üyesinden 39’u 
yer aldı.

Oturuma katılan resmi 
konuklar arasında HÖH 
Kırcaali Milletvekilleri Er-
dinç Hayrullah, Şabanali 
Ahmet, Mustafa Ahmet, 
Tsveta Karayançeva, Kır-
caali Valisi Biser Nikolov, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin, dini temsil-
ciler Petır Garena, Otets 
Boyan Sarıev ve Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, 
Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan başkanlı-
ğında heyet, Kırcaali’nin 
kardeş Tekirdağ Meclis 
Üyesi Münür Karaevli baş-
kanlığında heyet, kardeş 
Maronia- Sapes Belediye 
Başkanı Yanis Stavridis ve 
Komotini (Gümülcine) Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Dimitris Politiadis, ABV 
partisi Başkan Yardımcı-
sı ve Eski İçişleri Bakanı 
Rumen Petkov, Kırcaali 
Fahri Vatandaşları İsmail 
Kosukoğlu ve Petır Fili-
pov, belediye ve meclis 
başkanları, eski Kırcaali 
belediye başkanları Ra-
sim Musa, Milan Milanov 
ve Rumen Dimitrov, dev-
let kurumu, kuruluş, sivil 

toplum kuruluşları, firma 
temsilcileri ve vatandaşlar 
hazır bulundular. 

Kırcaali Günü müna-
sebetiyle ilk Kırcaalileri 
tebrik eden Meclis Baş-
kanı Raif Mustafa oldu. 
Ardından Kırcaali Beledi-
ye Başkanı yaptığı tebrik 
konuşmasında, bugünkü 
tarihin anma, birleşme 
ve gerçek insanseverlik 
tarihi olduğunu kaydetti. 

İyi komşuluk ilişkilerinin 
gelecek nesillere aktarıl-
mak üzere korunması ge-
rektiğine vurgu yaptı. Be-
lediyenin gerçekleştirdiği 
önemli altyapı ve sosyal 
hizmetlere ilişkin projeler 
hakkında bilgi verdi. 

Kırcaali Valisi Biser Niko-
lov, selamlama konuşma-
sında tüm siyasi partilerin 
Kırcaali’nin yararına olan 
çalışmaları desteklemele-
ri çağrısında bulundu. 

Milletvekili Mustafa Ah-
met, „Kırcaali’nin daha 
güzel ve müreffeh şe-
hir olması için elimizden 

geleni esirgemeyelim ki 
her birimiz AB vatandaşı 
olarak özgüvene sahip 
olalım. Şahsım ve arka-
daşlarım adına genel se-
çimlerde aldığımız des-
tekten dolayı Kırcaalilere 
teşekkür etmek istiyorum. 
Güveninizi boşa çıkarma-
yacağız” dedi. 

Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan yaptığı ko-
nuşmasında, “Kırcaali bi-

zim için Balkanlara açılan 
kapı. Dost ve kardeş ülke 
Bulgaristan’ın bizim için 
çok önemli ve değerli şeh-
ri. Biz de Edirne Belediye-
si olarak Kırcaali ile kar-
deşlik ilişkilerini başlatma 
kararı almıştık daha önce. 
Sayın Başkanım tecrübe-
leriyle Kırcaali’de başar-
dığı işlerle bize örnek ve 
rehber olacağını biliyoruz” 
dedi. Edirne halkının se-
lamlarını ilettiğini belirte-
rek, Müh. Azis’e başarıla-
rının devamını diledi. 

Kırcaali Günü’nü teb-
rik eden Tekirdağ Meclis 

Üyesi Münür Karaevli, 
“Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi ve halkının se-
lamlarını ileterek, “Farklı 
din, dil ve kültürlerdeki in-
sanların bir arada büyük 
bir uyum ve huzur içinde 
yaşamaları o ulusları her 
zaman refah ve huzura 
götürmüştür. Memleke-
timde olduğu gibi bunu 
burada da Kırcaali’de gör-
dük” dedi ve bunun için 

Belediye başkanı Hasan 
Azis’e ve tüm yerel yöne-
time teşekkür etti. 2003 
yılında başlayan kardeşlik 
ilişkilerinin devam etmesi 
dileğinde bulundu. Bunu 
ticari, ekonomik ve diğer 
anlamlarda da pekiştire-
rek, ortak projelere imza 
atılacağını belirtti. 

Gümülcine Belediye 
Başkan Yardımcısı Di-

mitris Politiadis de tebrik 
konuşması yaptı. İki şehir 
arasındaki ilişkilerin çok 
iyi olduğunu, Makas Sınır 
Kapısı’nın açılmasından 
sonra daha da derinleş-
tiğini ve gelecekte de ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi için 
yerel yönetimlerin elinden 
geleni yapacağını kaydet-
ti. Makas yolunun iki böl-
genin gelişimine büyük 
etkisi olduğunu ve bunun 
devam etmesini diledi. 

Maronia- Sapes Bele-
diye Başkanı Yanis Stav-
ridis, iki belediye arasın-
daki işbirliğin uzun yıllara 
dayandığını kaydederek, 
bunun sebebinin birçok 
ortak noktalardan kaynak-
landığını belirtti. Makas 
yolunun açılmasının bir-
çok alanlarda ve özellikle 
kültür, turizm sektöründe 
gelişime fırsatlar sundu-
ğunun altını çizdi. Kırcaa-
li halkını Maronia-Sapes 
İlçesine davet etti. 

Ayrıca GERB Milletve-
kili Tsveta Karayançeva 
ve BSP İl Başkanı Georgi 
Küçükov da Kırcaali Günü 
münasebetiyle selamlama 
konuşması yaptılar. 

Yerel Meclis Başkanı 

Raif Mustafa, aralarında 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev, Bulgaristan 
Öğretmenleri Sendikası 
Başkanı Yanka Takeva, 
İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Aziz Kocaoğ-
lu, birçok yurt içi belediye 
başkanları ve başka şa-
hıslardan tebrik mesajları 
alındığını bildirdi, ardın-
dan Plevneliev’in mesajını 
okudu. 

Tebriklerden sonra Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
(BSP) Eski Milletvekili 
Dimço Mihalevski ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Eski Milletvekili 
Yaşar Şaban, ölümlerin-
den sonra Kırcaali Fahri 
Vatandaşı unvanıyla onur-
landırıldılar. Ayrıca voley-
bolculardan Tonya Gogo-
va ve Dinko Atanasov’a, 
Eski Kırcaali Tarım Koleji 
Müdürü ve Kırcaali’de 
şubesi bulunan Plovdiv 
(Filibe) Tarımsal İşletme 
ve Bölgelerin Gelişimi 
Yüksek Okulu Rektör Ya-
rımcısı Prof. Dr. Vasko 
Vasilev’e ve Müh. Peyço 
Belyakov’a Kırcaali Şehir 
Nişanı verildi.

            Kırcaali Haber

Metin Kazak, Katar’a Büyükelçi atanıyor
Hükümetin haftalık 

oturumunda Cum-
hurbaşkanı Rosen 
Plevneliev’e 
Bulgaristan’ın 
İran, Katar, 
Kazakistan ve 
Türkmenistan 
o lağanüstü 
ve tam yetkili 
büyükelçile-
ri atamaları 
ya p m a s ın a 
dair teklif te 
bulunulması 
kararı alındı. 
Hristo Polen-

dakovun İran 
Büyükelçisi, 
Metin Kazak’ın Ka-
tar Büyükelçisi, Vasil 
Petkov’un Kazakis-
tan Büyükelçisi ve 
Moskova Büyükeçisi 
Boyko Kotsev’in Türk-
menistan Büyükelçisi 
görevini de yürütmesi 
teklif edilmektedir. 
Bakanlar  Kurulu 

Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamada 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin (HÖH) 
temsilcisi Metin Kazak 

ile ilgili şunlar belirtili-
yor: “Bulgaristan’ın 
Katar Büyükelçisi 
Miroslav Zafirov’un 
görevden ayrılması 
üzerine yeni bir büyü-
kelçi atanması gerekli 
oldu. Bu göreve Me-
tin Kazak’ın atanması 
teklif ediliyor. Metin 
Kazak Ulusal Kamu 
Denetçisi (Ombuds-

man) Yardımcısı, iki 
dönem Avrupa Par-
lamentosu Milletvekili 

olduğu sırada İnsan 
Hakları Alt Komisyo-
nu Başkan Yardımcı-
sı, Dışişleri Komisyo-
nu Üyesi, Uluslararası 
Ticaret Komisyonu 
Koordinatörü ve Gü-
neydoğu Asya ülkeleri 
ile ilişkiler heyeti üyesi 
olarak görevlerde bu-
lunmuştur”. 
       Kırcaali Haber
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Yaşar Şaban, Kırcaali Fahri Vatandaşı unvanı ile onurlandırıldı
21 Ekim Kırcaali Günü 

münasebetiyle düzenle-
nen Yerel Meclis’in özel 
oturumunda Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
Eski Milletvekili Dimço 
Mihalevski ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) kurucularından 
Eski Milletvekili Yaşar 
Şaban’ın, ölümlerin-
den sonra Kırcaali ve 
Bulgaristan’ın gelişimine 
son derece büyük katkı-
larından dolayı Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unva-
nıyla onurlandırıldılar. 
Özel oturumda konuk 

olarak HÖH Kırcaali Mil-
letvekilleri Erdinç Hay-
rullah, Şabanali Ahmet, 
Mustafa Ahmet, Tsveta 
Karayançeva, Kırcaa-
li Valisi Biser Nikolov, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin, dini temsil-
ciler Petır Garena, Otets 
Boyan Sarıev ve Bölge 
Müftüsü Beyhan Meh-
met, Edirne Belediye 

Başkanı Recep Gürkan 
başkanlığında heyet, 
Tekirdağ Meclis Üyesi 
Münür Karaevli başkanlı-
ğında heyet, kardeş Ma-
ronia- Sapes Belediye 
Başkanı Yanis Stavridis 

ve Komotini (Gümülcine) 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Dimitris Politia-
dis, ABV partisi Başkan 
Yardımcısı ve Eski İçişle-
ri Bakanı Rumen Petkov, 
Kırcaali Fahri Vatandaş-

ları İsmail Kosukoğlu ve 
Petır Filipov, belediye 
başkanları, yerel meclis 
başkanları, eski Kırcaali 
belediye başkanları Ra-
sim Musa, Milan Milanov 
ve Rumen Dimitrov, Kır-
caali fahri vatandaşları, 
devlet kurumu, kuruluş, 

sivil toplum kuruluşları, 
firma temsilcileri ve va-
tandaşlar hazır bulun-
dular. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis tarafından yapı-
lan teklif, oturuma katılan 
tüm 39 Meclis üyesinin 
oy birliğiyle kabul edildi. 
Yaşar Şaban’ın oğlu Ay-
han Şaban’a ve Dimço 
Mihalevski’nin eşi Natali-
ya Mihalevska’ya Kırcaali 
Belediyesi’nin amblemini 
taşıyan heykel ve diplo-
mayı bizzat Belediye 
Başkanı sundu.
Duygulu anlar yaşadığı 

gözlerden kaçmayan Ay-
han Şaban, ödülü aldık-
tan sonra, “İlk önce tüm 
Kırcaalilerin bayramını 
tebrik etmek istiyorum. 
Kırcaali Meclisi’ne, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’e ve Meclis 
Başkanı Raif Mustafa’ya 

rahmetli babamın Kırca-
ali Fahri Vatandaşı un-
vanıyla onurlandırılması 
kararından dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Babamın Kırcaali’nin top-
lumsal ve siyasi hayatı 
ve sivil toplum kuruluşları 
sektöründe yaptıklarıyla 
büyük gurur duymak-
tayım. Tekrar teşekkür 
ederim, Kırcaali Günü 
kutlu olsun!” dedi. 
Yaşar Şaban Hacımus-

tafa 15 Eylül 1952 yılın-
da Ardino ilçesinin Star 
Çitak köyünde dünyaya 
geldi. Kırcaali’nin Şiroko 
Pole köyündeki ilköğre-
tim okulunda Bulgarca 
ve Fransızca öğretmen-
liği yaptı. 10 Kasım 1989 
sonrası demokratik dö-
nemde 7.Büyük Millet 
Meclisi’ne Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’nden 
milletvekili seçildi ve 
Bu lgar is tan’ın  yen i 
Anayasası’nın hazırlan-
ması ve kabulünde aktif 
rol oynadı. 1991-1995 
döneminde Eğitim, Sağ-

lık, Sosyal Faaliyetlerden 
Sorumlu Kırcaali Bele-
diye Başkan Yardımcı-
sı görevinde bulundu. 
1995-1999 döneminde 
Kırcaali Meclis Üyesi, 
1998-1999 Farma Be-
lediye Şirketi Yöneticisi, 
Açık Toplum Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Azınlıklar ve Kültürel 
Etkileşimleri Araştırma 
Uluslararası Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
oldu. 
Kırcaali Sivil Toplum 

Kuruluşları Merkezi’nin 
kurucusudur. 2008 yılın-
da Meclis tarafından Bul-
garistan Kamu Denetçisi 
Yardımcısı görevine se-
çildi ve 2011 yılına kadar 
bu görevi yürüttü. Ömrü 
boyunca Kırcaali’nin top-
lumsal hayatında aktif rol 
aldı. 
Demokrasi ve etnik 

gruplar arasında hoşgö-
rü sağlanması için büyük 
çaba sarf etti. Ilımlı, den-
geli, anlayışlı biriydi ve 
ortak yapıcı rol oynama-
ya çalıştı. 2013 yılında 
hayata gözlerini yumdu. 
Mihalevski’nin eşi de 

ödül için teşekkür ede-
rek, kocasıyla gurur 
duyduğunu söyledi. Anı-
sı önünde saygıyla eğil-
diğini ifade etti. 
Dimço Dimitrov Miha-

levski, 24 Ekim 1965 
tar ihinde Kırcaali ’de 
dünyaya gözlerini açtı. 
2000-2003 dönemin-
de Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı gö-
revinde bulundu. HÖH 
partisinin de hükümet 
ortağı olduğu Üçlü Ko-
alisyon döneminde Böl-
gesel Kalkınma Bakan 
Yardımcısı’ydı. 41. ve 42. 
Halk Meclisi’nde Bulga-
ristan İçin Koalisyon 
milletvekiliydi. Önceki 
Parlamento’da Bölgesel 
Politika ve Yerel Yönetim 
Komisyonu Başkanı’ydı. 

Makas yolu, Su Aynası 
projesi, Biznes İnküba-
tör projeleri, Gül Bahçesi 
ve İlk Öpücüğün Anıtı’nın 
kurulmasına büyük kat-
kıda bulundu. 2014 yılın-
da ağır hastalık sonucu 
vefat etti. 
Ayrıca Belediye Başka-

nının emriyle voleybolcu-
lardan Tonya Gogova ve 
Dinko Atanasov’a, Eski 
Kırcaali Tarım Koleji 
Müdürü ve Kırcaali’de 
şubesi bulunan Plovdiv 
(Filibe) Tarımsal İşletme 
ve Bölgelerin Gelişimi 
Yüksek Okulu Rektör 
Yarımcısı Prof. Dr. Vasko 
Vasilev’e ve Müh. Peyço 
Belyakov’a Kırcaali Şehir 
Nişanı sunuldu. Adı ge-
çen şahızlar faaliyetleriy-
le Kırcaali’nin gelişimi ve 
refahına katkı sağladık-
larından dolayı bu ödüle 
layık görüldüler. 

Bölge Katı Atık Depolama Tesisine 
mali destek için Güney Kore ile 

müzakereler yürütülüyor
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh.Hasan Azis 
düzenlenen basın top-
lantısında Bölge Katı 
Atık Depolama Tesisi 

Projesi'nin Güney Kore 
tarafından finanse edil-
mesine yönelik müza-
kereler yürütüldüğünü 
bildirdi. Güney Kore hü-
kümetinin çevre projele-
rine destek verilmesine 
yönelik ayrıca bir fonu 
olduğu belli oldu. Proje-
nin finanse edilmesi ko-
nusunda müzakerelerin 
Güney Kore Büyükelçisi 
Shin Meng-Ho’nun Kır-
caali ziyaretinden son-
ra başladığı anlaşıldı. 
Belediye Başkanı, bu 
konuda daha fazla bilgi 
vermedi. 
Oreşarski Hükümeti-

nin Çevre ve Su Bakanı 
İskra Mihaylova, Kırca-
ali yakınında Bölge Katı 
Atık Depolama Tesisinin 
kurulması için gereken 

mali kaynakların iki yıl 
iç inde sağlanmasını 
üstlenmişti. Kırcaali’de 
basın mensuplarına, ilk 
önce depolama tesisinin 
en az kaynaklarla azal-
tılmış versiyonuna göre 
kurulacağını, sonraki 
aşamada tam olarak 
projeye göre tamamlan-
ması için Avrupa Birliği 
fonlarından kaynak ara-
nacağını açıklamıştı. 
Bölge Katı Atık Depo-

lama Tesisi projesi ön-
görülen sürede gerçek-
leştirilemedi. İnşaatın 
gecikmesinden dolayı 
Avrupa Birliği’nin ISPA 

programı kapsamında 
ödenmesi öngörülen 14 
milyon avro kaybedildi.
Bundan altı yıl önce 

hemen hemen tüm proje 
yüklenici şirketleri çalış-
malarını durdurup, teknik 
araçlarını inşaat alanın-
dan çekmişlerdi. Yapıyı 
tamamlaması gereken 
Bulgar-İtalyan konsorsi-
yumu "Unieko", "Sicon-
co" ve "Univend" öde-
meleri durdurdu. Bunun 
sebebi projenin Avrupa 
Komisyonu tarafından 
finanse edilmesinin dur-
durulmasıydı. Komisyon 
tarafından yeni inşaat 
çalışmaları için destek 
verilmezken, proje kap-
samında gerçekleştirilen 
çalışmalar için de ödeme 
yapılmadı. 
Yapıdan sorumlu Çevre 

ve Su Bakanlığı tarafın-
dan komisyonun uygu-
ladığı cezanın geçici ol-
duğu söyleniyordu. Ceza 
işlemlerinin sebebi yeni 
depo kurulması ve eski 
çöp depolama alanının 
rehabilitasyonuna ilişkin 
proje sözleşmelerinin 
uygulanması üzere açı-
lan ihalelerde doğrudan 
sözleşme prosedürleriy-
le üstenci şirket seçimi 
yapılmasından kaynak-
lanıyor.



  Kırcaali Haber 629 Ekim 2014 BİLGİ

Bir avuç nar, kansere iyi geliyor
Bereketin sembolü hali-

ne gelmiş olan nar mey-
vesinin her gün 1 avuç 
tüketildiğinde kansere iyi 
geldiği belirtildi.
Potasyum ve demir mi-

nerali ile C vitamini açı-
sından da çok zengin bir 
meyve olan nar, B1, B2 
vitaminleri ile kalsiyum 
ve fosfor minerallerini de 
barındırır. En önemli özel-
liklerinden biri ise kanse-
re karşı koruyucu pek 
çok güçlü bileşik içeriyor 
olması.
En dayanıklı meyve
Nar, kabuğunun özel 

yapısı sebebiyle 4 – 6 ay 
kadar yapısını ve besin 
değerini koruyabilen na-
dir meyvelerdendir. 1–2 
°C`de saklanmalıdır.
Kansere karşı nar
Yapılan pek çok araştır-

ma, narın tümünden üre-
tilen nar suyunun kırmızı 
şarap ve yeşil çaya göre 
3 kat daha fazla antioksi-
dan etkiye sahip olduğu-
nu göstermiştir. Meyve ta-
nelerinin anti-tümör etkisi 
de dikkat çekmektedir. Bu 
bakımdan kansere karşı 
koruyucu özellik taşımak-
tadır.
Sağlık üzerindeki olumlu 

etkileri saymakla bitme-
yen meyve: Nar
- Nar, ishal diyet tedavi-

sinde rahatlıkla kullanıla-
bilir.
- Nar, içerdiği antioksi-

danlar sayesinde bağışık-
lık sistemini güçlendirir.
- Kolesterol ve kan şe-

kerinin stabil durmasında 
olumlu etkileri gözlenir. 
Nar, kalp sağlığından ko-
runmada da etkilidir.
10 bardak yeşil çaya 

bedel
Bol miktarda potasyum 

ve C vitamini içeren nar, 
kansere karşı koruyucu 
antioksidanlar yönünden 
de oldukça zengindir. Nar 

suyundaki antioksidan 
miktarının, yeşil çay, kı-
zılcık ve portakal suyuna 
göre kat kat fazla olduğu 
belirtiliyor. Mesela;1 bar-
dak nar suyu, 10 bardak 
yeşil çaya, 4 bardak kızıl-
cık suyuna ve 3 bardak 
portakal suyuna eşit mik-
tarda antioksidan madde 
içermektedir.
Vücudu, özellikle de kal-

bi güçlendiren nar, mide 
ve bağırsak bozuklukla-
rında büyük yarar sağlı-
yor. Kabukları kaynatıla-
rak içildiğinde bağırsak 
kur t larını düşürüyor, 
ishali kesiyor. Vücudu 
zayıf olanlara da direnç 
veriyor. Ayrıca bir çay 
bardağı suya 2 kaşık nar 

ekşisi koyup içildiğinde 
mide ağrılarına ve bağır-
sak bozukluklarına çok iyi 
geliyor.
Potasyum deposu
Biliyorsunuz; başta aşu-

re ve güllaç olmak üzere 
birçok tatlının üzerine 
serpiştirilen nar, hem gö-
rüntü hem de lezzet açı-
sından nefis olmaktadır.
Narın besin değerine 

gelince: 
Yağ ve proteinin hemen 

hemen hiç bulunmadığı 
nar, tam bir potasyum de-
posudur. 100 gram narda, 
250-300 mg. potasyum 
bulunmaktadır. Aynı mik-
tarda narın kalori değeri 
ise 63 mg’dır. Ayrıca; 0.5 
gr. protein, 8 mg. fosfor, 
3 mg. kalsiyum, 0.3 mg. 
demir, 3 mg. sodyum, az 
miktarda A vitamini, 0.03 
mg. B1 vitamini, 0.03 mg. 
B2 vitamini, 0.3 mg. B3 
vitamini ve 4 mg. C vita-

mini bulunmaktadır.
Bereket sembolü
Eski zamanlardan beri 

bereketin ve bolluğun 
sembolü olarak kabul 
edilen narın anavatanı-

nın Kuzey Afrika, Batı 
Asya ve Akdeniz ülkeleri 
olduğu tahmin edilmekte-
dir. Bugün Amerika’dan 
Japonya’ya Afrika’dan 
Kafkaslara kadar her ta-
rafta yetiştirilmektedir. 
Tarihi kaynaklarda, Feni-
keliler ve Mısırlılar tara-
fından büyülü ve kutsal 
olarak kabul edilen narın 
ayinlerde kullanıldığı ya-
zılmaktadır. 
Osmanlı dönemine ait 

“Tababet” kitaplarında 
ise nar, endişe ve hu-
zursuzluğun en önemli 
ilaçlarından biri olarak 
yer almaktadır. Ve yine o 
dönemlerde, ziyafet sof-
ralarının sonunda, hazmı 
kolaylaştırsın diye nar 

suyu ikram edildiği yazıl-
maktadır.
Birçok derdin devası 

olan meyve
Mideyi kuvvetlendirme-

de ve vücuttaki zehirli 
toksinleri atmada önemli 
katkısı olan nar, meyve 
olarak yenmesinin yanın-
da pekmezi ve şerbeti ya-
pılır, reçel olarak tüketilir, 
öz suyu çıkarılarak içilir. 
Kısacası şifa kaynağıdır. 
İşte faydalarından bazı-
ları:
Bağırsak tenyası: 
Nar ağacının kökünün 

kabukları ya da nar mey-
vesinin kabukları, kayna-
tılıp balla tatlandırılarak 
sabah aç karnına içilirse, 
ihtiva ettiği pelletlerinler 
parazitleri öldürür. 
Prostatın kansere dö-

nüşmesini önler
Amerikalı bilim adam-

ları, nar suyunun prostat 
kanseriyle mücadele-
de önemli bir silah ola-
rak kullanılabileceğini 
belir t iyor. Wisconsin 
Üniversitesi’nde görevli 
bilim adamı Hasan Mukh-
tar başkanlığındaki ekibin 
yaptığı araştırmada, nar 
suyunun kanserin iler-
leme hızını yavaşlattığı, 
nar suyu miktarı arttık-
ça yavaşlamanın daha 
da belirgin hale geldiği 
tespit edildi. Mukhtar ve 

ekibi, insanlardan alınan 
prostat kanseri hücreleri 
üzerinde laboratuvarda 
yaptıkları deneylerde nar 
suyunun olumlu etkisini 
gözlemlediler. Daha önce 
yapılan araştırmalarda 
da; antioksidan yönünden 
zengin olan narın, ciltte-
ki tümörlerin büyümesini 
yavaşlattığı belirlenmişti.
Kalp ve damar sağlığı-

nın hizmetinde
Kalbinizin sağlığını ko-

rumayı elbette istersiniz. 
Uzmanlar, kalp sağlığı-
nın korunması için neler 
yapılması gerektiğini sık 
sık hatırlatıyorlar. Bizim 
de size küçük bir tavsiye-
miz olacak. Her gün bir 
bardak taze sıkılmış nar 
suyu için. Narın geçmişi 
neredeyse insanlık tari-
hi kadar eski. En önemli 
özelliği ise damarlarda 
biriken yağ parçacıklarını 
eritip yok etmesi. Bunun 
için her gün bir bardak 
nar suyu yeterli olacaktır. 
Dahası narın antioksidan 
deposu olması kalp hüc-
relerinin sağlıklı kalması 
konusunda da önemli rol 
oynuyor. Narın suyunu iç-
mek yerine tanelerini de 
yiyebilirsiniz. Kısacası 
kalbinizin hatırı için narı 
mutfağınızdan eksik et-
meyin.

Rahat bir uykunun yolları
Zaman zaman, bazı kişilerin rahat uyuyama-

maktan, geceleri şöyle deliksiz bir uyku çekeme-
mekten şikâyet ettiğine şahit oluruz. Gerçekten de 
uyuyuncaya kadar bir o yana, bir bu yana dönüp 
durmak, gece boyunca sık sık uyanıp sabahleyin 
yataktan “külçe” gibi kalkmak insanın gününü de 
zehir eder. Bu tür şikâyeti olanlara bazı önerilerde 
bulunmak istiyoruz. Bunları dikkate alırlarsa, her 
gece 7-8 saatlik deliksiz bir uyku çekeceklerine 
inanıyoruz.

* Öncelikle kafeinli içecekleri yatmadan 4-5 saat 
önce kesin. Gündüz içilen bir bardak kahve bile 
gece sizi uyutmayabilir. Eğer gün içinde çok ka-
feinli içecek aldıysanız, ekmek ya da kraker gibi 
karbonhidratlı besinler alarak kafeinin etkilerini 
azaltın.

* Vaktinde yiyin, ağır yemeklerden kaçının, fakat 
aç karnına da yatmayın. “Serotonin”, “tripofan” ve 
“melatonin” yönünden zengin bazı besinler uyu-
manıza yardımcı olur; ılık süt bunların başında 
gelir. Ayrıca ton ve kalkan balığı, enginar, badem, 
yumurta, şeftali, ceviz, kayısı, kuşkonmaz, keten 
tohumu, yulaf, patates ve muz da uyku getiren 
diğer besinlerdir.

* Odanız karanlık, rahat ve sessiz olsun, çok 
sıcak ya da soğuk olmasın. Odanızda bilgisayar 
ve televizyon bulundurmayın.

* Sigarayı azaltın. Yatmadan sigara içince ken-
dinizi gevşemiş gibi hissetseniz de, bir süre sonra 
uykusuzluğa sebep olur. Nikotinin etkisi tıpkı kafein 
gibidir ve vücudunuzda 14 saat etkili olur. Böylece, 
gecenin bir yarısı ‘hortlak’ gibi ayağa dikilirsiniz.

* Yatmadan önce gevşeyin. Gerekirse hafif bir 
egzersiz yapın. Stres, uykunun en büyük düş-
manıdır. Stresi kovmak için kısık ışıkta bir şeyler 
okumak, meditasyon veya sıcak bir duş yardımcı 
olur.

Bugün elma yediniz mi?
Taze elmanın suyu ile 

yıkanan kırışık ve pörsük 
deri canlılık ve tazelik 
kazanıyor. Deri dökün-
tülerine, gut, böbrek ve 
karaciğer rahatsızlıkla-
rına, damar sertliğine, 
egzamaya ve romatiz-
ma hastalıklarına karşı 
da son derece etkili olan 
elma, suyu ayıca, soğuk 
algınlığı, öksürük, ses 
kısıklığı, yüksek ateş ve 
iltihaplı hastalıklarda bü-
yük yarar sağlıyor.
Elma suyu, sindirim sis-

temini uyarıyor ve mide 
mukozasını güçlendiri-
yor. Yatmadan önce ye-
nilen bir elma, insanın 
rahat bir uyku çekmesini 
sağlıyor.
Bileşiminde yüzde 85 

su, yüzde 12 şeker, pek-
tin, organik asitler, soda, 
fosfor ve tanen ile A, B1, 

B2, C, E ve PP vitamin-
leri bulunan bu harika 
meyve, içerdiği organik 

asitler, soda ve fosfor 
yardımı ile de beyin, ka-
raciğer ve mideyi olumlu 
yönde etkiliyor. Yemek-
ten önce elmayı rende-
leyip rengi koyulaştıktan 
sonra yenildiğinde sindi-
rim yetersizliğine çok iyi 
geliyor. Ham elma rende-

si ishali iyileştiriyor. Elma 
kürü ise hemoroide karşı 
büyük fayda sağlıyor.

Doğal iksir
Elmadan söz ederken 

elma sirkesinden bah-
setmemek olmaz. Evet, 
elmanın sirkesi de doğal 
bir hayat iksiridir. En et-
kili kullanım biçimi ise, 
çiçek balı ile karıştırıla-
rak içilmesidir. Bir bar-

dak suya, bir tatlı kaşığı 
elma sirkesi ve 1 tatlı 
kaşığı çiçek balı koyarak 
iyice karıştırdıktan son-
ra aç karnınıza küçük 
yudumlarla için… Ballı 
sirke vücudun bağışıklık 
sistemine büyük katkı 
sağlayacaktır. Sirkenin 
içerdiği yüksek oranda-
ki potasyum sayesinde 
kalp kasları dahil olmak 
üzere tüm kas yapısı da 
güçlenecektir.
Sirke-bal kokteyli sa-

yesinde, sık sık grip, 
soğuk algınlığı veya üst 
solunum yolları iltihabına 
yakalanan kişilerin bağı-
şıklık sistemlerinin güç-
lendiği fark edilecektir. 
Sirke-bal kokteyli sürek-
li içilirse ve salatalarda 
elma sirkesi kullanılırsa, 
yüksek kolesterolü de 
düşürecektir.
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Bulgaristan halkı, Halk 
Parlamentosu'nun yeni 
temsilcilerini belirlemek 
üzere, 5 Ekim'de sandık 
başına gitti. Daha doğru-
su, sandığa gitmeyerek, 

bu ülkedeki siyaset kuru-
muna ve siyasi aktörlere 
olan güvensizliğini net bir 
şekilde gösterdi. 
Seçimlere katılım oranı, 

bir kez daha, yüzde elli-
nin altında kaldı. Ayrıca 
oldukça parçalı bir par-
lamento aritmetiği oluş-
tu. Parlamentodaki parti 
sayısı, iki kat artarak, 
sekize çıktı. Bu sebeple, 
yeni hükümet kurulması 
süreci oldukça sıkıntılı 
ilerliyor.
Bulgaristan'ın Avrupalı 

Gelişimi İçin Vatandaşlar-
GERB, Mayıs 2013 ve 
AB seçimlerinde olduğu 
gibi sandığa giden seç-
menden, en fazla oyu 
aldı. GERB, yüzde 32,67 
oy oranı ve 84 parlamen-
ter elde etti. GERB'in 
oyu, bir önceki döneme 
göre, kısmen artsa da 
parlamentodaki sandalye 

HABERLER

Ayhan DEMİR

Bulgaristan'da neler oluyor?
sayısı azaldı.
Bu seçimin en büyük 

hezimetini, Bulgaristan 
Sosyalist Partisi-BSP 
yaşadı. Yeni liderine rağ-
men başarılı olamayan 
BSP, yüzde 15,40'lık oy 
oranına karşılık gelen 
39 parlamenter ile temsil 
edilecek.
Üyelerinin çoğunluğu 

Türklerden oluşan Hak 
ve Özgürlükler Hareketi-
HÖH, yüzde 14,84 oy 
oranı ile 38 sandalye elde 
etti. HÖH, Bulgaristan dı-
şında kullanılan 131 bin 
590 oydan, 60 bin 90'nı 
da aldı. Böylece HÖH, 
hem oy oranını, hem de 
milletvekili sayısını artır-
mış oldu. 
Lideri olmayan beş par-

tiden oluşan Reformcu 
Blok-RB'nin, barajı geçip 
geçemeyeceği tartışılı-
yordu. RB, 23 kişilik bir 
grupla, parlamentoda 
temsil hakkı elde etti. 
Hürriyet ve Şeref Halk 
Partisi-HŞHP lideri Kor-
man İsmailov da, bu ko-
alisyon listesinden parla-
mentoya girdi.
Yeni parlamentoda yer 

alacak milliyetçi, ırkçı ve 
yabancı düşmanı partiler, 
Bulgaristan'ın geleceği 
adına endişe uyandırı-
yor.
Aşır ı  sağ ve ırkçı 

söylemler iyle bil inen 
Bulgaristan'ın Kurtuluşu 
İçin Ulusal Cephe-NFSB 
ve İç Makedon Devrimci 
Örgütü Partisi-VMRO'dan 
o luş an  Va t anseve r 
Cephe-PF koalisyonu, 

yüzde 7,28 oy oranıyla, 
parlamentoya 19 temsilci 
gönderdi. 
Benzer görüşlere sa-

hip olan, Rusya yanlısı 
ATAKA, yüzde 4,52 oy 

oranıyla, 11 ve Sansür-
süz Bulgaristan-BBZ, 
yüzde 5,69 oy oranıyla, 
15 kişilik bir gruba sahip 
olacak.  
Eski Cumhurbaşkanı 

Georgi Pırvanov'un lide-
ri olduğu Bulgaristan'ın 
Yeniden doğuşu İçin 
Alternatif-ABV de yüzde 
4,15 oy oranıyla, 11 san-
dalye elde ettiler.
Mevcut parlamento arit-

metiği, Bulgaristan için 
en kötü senaryolardan 
birisi. Yeni parlamen-
to aritmetiği, GERB’siz 
hükümet alternatiflerini, 
neredeyse imkansız hale 
getirdi. 

En kolay hükümet se-
naryosu ise GERB ile 
BSP ya da HÖH ile koa-
lisyon kurulması. Yanları-
na da, Hürriyet ve Şeref 
Halk Partisi de yer almak 

şartıyla, Reformcu Blok'u 
almaları. Ancak GERB li-
deri Boyko Borisov, BSP, 
HÖH ve ATAKA ile koa-
lisyonu baştan reddetti. 
Böylelikle zaten az olan 
hükümet alternatifleri, 
daha da az ve zor hale 
geldi.
GERB, Hürriyet ve Şe-

ref Halk Partisi yer alma-
mak şartıyla, Reformcu 
Blok ve Vatanseverlik 
Cephesi ile görüşme ya-
pabileceklerini ifade et-
mişti. GERB'in Reformcu 
Blok ile gerçekleştirdiği 
görüşmeden bir netice 
çıkmasa da, Vatansever 
Cephe ile prensip anlaş-

masına varıldı. Ancak 
GERB-PF koalisyonunun 
sandalye sayısı, hükümet 
kurmaya yetmiyor. Mut-
laka Reformcu Blok'tan 
destek almaları gereki-

yor.
Ne var ki, her partinin 

bir istemediği var. 
GERB, BSP'yi, HÖH'ü, 

HŞHP'li Reformcu Blok'u 
ve ATAKA'yı istemiyor. 
B S P,  G E R B ' i  ve 

ATAKA'yı istemiyor. 
HÖH, ATAKA'yı, HŞHP'li 

Reformcu Blok'u ve San-
sürsüz Bulgaristan'ı iste-
miyor.
Hal böyle iken, yeni bir 

seçime gitmeksizin, hü-

kümet kurulabilir mi? Ya 
da kurulacak hükümet 
uzun ömürlü olabilir mi? 
Bunları ilerleyen günler-
de göreceğiz. Ancak yeni 
hükümetin başa çıkması 
gereken çok önemli so-
runlar var. Bu sorunların 
en başında, ülkenin mali 
durumu yer alıyor.
Bulgaristan,  AB'nin en 

fakir ülkesi. Halkın, beşte 
biri yoksulluk sınırının al-
tında yaşıyor. Buna kar-
şılık, ülkenin en büyük 
dördüncü bankası Kor-
porativ Ticaret Bankası, 
hortumlandığı gerekçe-
siyle, Haziran ayında 
kapatıldı. Bu bankanın 
durumu ile ilgili bir an 
önce bir karar alınması 
gerekiyor. Ayrıca bütçe-
nin güncellenmesi, 2015  
bütçesinin hazırlanma-
sı, enerji sektöründeki 
sorunların ele alınması 
gerekiyor. 
Özetle, yeni Bulgaristan 

Hükümetini ve 43. Bulga-
ristan Parlamentosunu, 
ciddi sorunlar ve buna 
bağlı olarak, oldukça yo-
ğun bir gündem bekliyor. 
Bulgaristan'daki tüm si-
yasi taraflar,  cepheleş-
meyi bir kenara bırakıp, 
bu sorunların çözümüne 
yoğunlaşmalılar. Aksi 
halde, yeniden erken se-
çime gidilmesi ihtimali, 
hiç de uzak değil. 
 

Yıldız Sedat, ülkede en yetenekli çocuklardan biri  
Momçilgrad (Mestanlı) 

İlçesi’nin Raven (Yenicu-
ma) Vasil Levski İlköğre-
tim Okulundan YIldız Se-
dat, Komunitas Vakfı’nın 
düzenlediği “1000 Burs” 
ulusal yarışmanın ikinci 
turuna katılma hakkı ka-
zanan Kırcaali ilinden tek 
öğrencidir. Yetenekli kız 
8.sınıf öğrencisi ve ya-
rışmanın birinci turuna 
katılmak için resim der-
sini seçmiştir.  Sofya’da 
düzenlenen ikinci turda 
Yıldız, tüm ülkeden öğ-
rencilere karşı mücadele 
ederek, ”Hepimiz İstek ve 
İlgi ile Yaratıyoruz” konu-
lu denemesini savundu-
ğu mülakata katıldı. 
2011 yılında Yıldız Se-

dat, Bulgaristan Merkez 
Bankası tarafından dü-
zenlenen resim yarışma-
sı ve “Avrupa Paralarının 
Bulgar Sembolüne Dair 

Benim Fikrim” konulu 
deneme yarışmasına 
katılmıştı. O zaman da 
yetenekli olduğu dikkat-
lerden kaçmadı. 
Bulgaristan Merkez 

Bankası tarafından genç 
kıza yarışmaya katılma-
sından dolayı teşekkür 
edilirken şu ifadeler kulla-

nıldı: “Bu yarışmaya katıl-
ma cesaretinle sen genç-
lerin gerek Bulgaristan’ın 
tarihi ve kültürel mirası, 
gerekse Avrupa’ya ait 
olduğumuzun farkında 
olduklarını gösterdin. 
Senin fikirlerin bizim için 
son derece önemli, çün-
kü Birleşik Avrupa’da ül-

kemizin geleceği 
sizlerin ellerin-
de”. 
1 0 0 0  B u r s 

p r o j e s i y l e 
Bulgar istan’da 
ilköğretim ve lise 
okullarında oku-
yan, okumayı se-
ven, toplumsal, 
doğal bilimler ve 
sanat alanında 
yetenekli olup, 
gelecekte kişisel 
gelişim arzusu 
içinde oldukları-
nı gösteren öğ-
rencilerin teşvik 

edilmesi amaçlanıyor. 
Program eşit durumda 
olmayan çocukları da 
kapsamaktadır. 1000 
Burs Projesi kapsamın-
da düzenlenen yarışma 
artık sekizinci yıl düzen-
lenmektedir.
            Kırcaali Haber

Türkçe seçim 
propagandasına ceza

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), parti temsilci-
lerinin çeşitli etkinliklerinde ana dillerinde konuşma 
yapmalarının suç olduğunu açıkladı.

MSK’nın kararına göre HÖH Lideri Lütvi Mestan’a 
3, partinin Burgaz Milletvekili Hüseyin Hafızov’a bir 
para müeyyidesi kesildi. Ceza miktarı, sonradan be-

lirlenecek.
Cezalar 100 ile 1000 avro arasında değişiyor.
MSK oturumunda müeyyide ile alakalı gercekleşen 

oylamada karar 3’e karşı 11 oyla itiraf edildi. MSK’de 
HÖH temsilcisi 3 kişi “aleyhte” oy kullandı.

HÖH Lideri Lütvi Mestan, seçim kampanyası esna-
sında seçim kanununun dil hususunda getirdiği yasa-
ğın, Avrupa Birliği kanun hükümlerine aykırı olduğunu 
söylemişti.
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Boyko Borisov: "HÖH muhalefette kalsın"
Bulgaristan’da 5 Ekim’de 

yapılan erken parlamento 
seçiminde en çok oyu alan 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geli-
şimi İçin Vatandaşlar (GERB) 
partisi, koalisyon hükümeti 
kurabilmek üzere yürüttüğü 
çalışmalardan henüz sonuç 
alamadı.
Parti yetkilileri, parlamento-

da daha küçük olan diğer yedi 
siyasi oluşumla sürdürülen te-
maslardan eli boş döndü.
GERB lideri Boyko Borisov, 

partinin Üst Kurulu’ndaki üye-
lerle yaptığı toplantının ardın-
dan koalisyon görüşmelerinin 
süresini bir hafta daha uzattı. 
Borisov, ikinci turun başında 
partiye siyasi görüş olarak 
en yakın olan Reformcu Blok 
(RB) koalisyonu ile bir araya 
geleceklerini açıkladı.
Parti olarak tek başlarına 

azınlık hükümeti kurmayacak-
larını kaydeden Borisov, par-
lamentoda temsili olan Bulga-
ristan Sosyalist Partisi (BSP), 
ırkçı Vatansever Cephesi (PF) 
ve eski Cumhurbaşkanı Geor-
gi Pırvanov’un Bulgaristan’ın 
Yeniden Doğuşu İçin Alterna-
tif (ABV) partisi ile siyasi diya-
loğa gireceklerini söyledi.
Borisov, koalisyon konusun-

da başka siyasi oluşumlarla 
siyasi mutabakata varıldığın-
da onların liderleri ile bir araya 
gelerek koalisyon anlaşması 
da imzalamaya hazır olduğu-
nu aktardı.
 “HÖH muhalefette kal-

sın” 
GERB Lideri Borisov, par-

lamentoda 38 kişilik üçüncü 
büyük gruba sahip, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi ile hiçbir şekilde gö-
rüşüp koalisyon kurmayaca-
ğını duyurdu.
HÖH’nin eski hükümette ik-

tidar ortağı olarak yürüttüğü 
politika ve kadro çalışmalarını 
gözden geçirmesi gerektiğine 
vurgu yapan Borisov, “HÖH 
muhalefette kalsın. Yeni par-
lamento döneminde evini te-
mizlesin, hatalarını görsün” 
diye konuştu. Borisov ayrıca, 
HÖH’nin parti olarak diğer 
partilerin kabul edebileceği 
bir hale gelmesi gerektiğini 
savundu.
Bulgaristan parlamentosun-

daki 240 sandalyenin 84’ü 

GERB partisine ait. Partinin 
kuracağı hükümet, güvenoyu 
alabilmek için en az 121 mil-
letvekilinin desteğine ihtiyaç 
duyacak. Cumhurbaşkanı 

Rosen Plevneliev, yeni parla-
mentonun ilk oturumu için 27 
Ekim tarihini belirlemişti.
                 
                 Anadolu Ajansı

Çernooçene-Dyadovsko 
yolu yenileniyor

Trafiğin en yoğun olduğu ilçe yollarından Çernooçene (Yenipa-
zar) ve Dyadovsko (Dedeköy) köyü yolunda ve aynı yolun Vodaç 
köyüne ayrılan bölümünde asfalt döşeme çalışmaları başladı. As-
falt döşeme çalışmaları bağlıyıcı ve beton yüzey katman kaplama 
olarak iki aşamada gerçekleştirilecek.

Bu yol kesimi, Dyadovsko, Kanyak (İbikler) , Yavorovo (Başvi-
ran), Vodaç (Çubuklu), Jitnitsa (Hambarcılar), Daskalovo (Molla 
Musalar), Beli Vir (Mındırağaç) ve Svobodinovo (Mürsemler) ol-
mak üzere toplam 8 muhtarlığın 3000’i aşan nüfusu tarafından 
kullanılmaktadır. 

Karayolları güzergahındaki menfez ve hendeklerin temizlenme-
siyle sonra asfalt döşeme çalışmalarına geçildi. 

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, kısıtlı mali ka-
yanklardan dolayı uzun yıllardır bu yol bağlantısının genel tamiri 
yapılmadığını ve ciddi bir şekilde araç trafiğine zorluk yarattığını 
kaydetti. “Özellikle tek şeritli Jitnitsa-Dyadovsko yol kesimi kötü 
durumdaydı. Her yıl yama çalışmaları yapılarak, geçici çözümler 
bulunması gerekiyordu. Bu yol kesiminin onarımı Çernooçene-
Dyadovsko-Kanyak-Beli Vir-eski Çernooçene-Kırcaali yolunun 
genel tamiratına ilişkin projenin birinci aşamasıdır. Yenileme ça-
lışmaları kaynaklar sağlandığı zaman devam edecek” açıklama-
sında bulundu. 

Projenin tamamlanmasıyla ilçe yollarında yol güvenliğinin arttı-
rılması ve trafik kazalarının azalması bekleniyor.

Sekiz kilometrelik yolu yenileme çalışmaları, Bölgelerin Büyüme-
si ve Sürdürülebilir Gelişimi Kamu Yatırım Programı kapsamında 
devlet bütçesinden sağlanan kaynaklarla finanse edilmektedir. 

                                                                            İsmet İSMAİL

Meatsa halk eczanelerinin 
dördüncüsü açıldı

Kırcaali Ekzarh Yosif sokağın-
da Meatsa halk eczanelerinin 
birisi daha hizmete açıldı. İki yıl 
önce aynı tarihte ilk 
Meatsa Halk Eczanesi 
açılmıştı. Diğerlerinde 
olduğu gibi bu eczane-
de de ücretsiz olarak 
arzu eden müşterilere 
tansiyon ve kan şekeri 
ölçümü yapılıyor. 

Yeni eczanenin açı-
lış kurdelesini kesen 
Meatsa Şirketi sahibi 
Müh. Fahri İdriz’e açı-
lışta yer alan Sveti Yoan Pred-
teça Kilisesinde görevli Peder 
Nikolay Veliçkov ve Kırcaali 
Merkez Cami İmamı Avni Tahir 
eşlik ettiler. Kısa süren törende 
birçok işadamı ve Kırcaalili ay-

dın hazır bulundular. 
Müh. İdriz, “Zenginlik para ile 

ölçülmüyor, insan yüzlerinin gül-

mesiyle ölçülüyor. Tek başına 
başarı elde edemezsin. Güneş 
nasıl herkes için parlarsa, aynı 
şekilde bir insanın mutluluğu 
da bir sürü başka insanların da 
mutluluğuna sebep olur” dedi.


