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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.

Son dönemde tiyatro reformu etrafında çok sözler 
söylendi, fırtınalar esti, ancak Bakan yapacağını yaptı. 
Sözün kısası, kentimizdeki ve Razgrad’taki Türk tiyatro-
larının özerkliği yok oldu. Başka Tiyatrolar’ın sahnesi adı 
altında Bulgarlaştırıldılar! 2003 yılında ikinci kez yeniden 
Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan “Kadriye Latifova Dev-
let Dram ve Müzik Tiyatrosu” ikinci kez yeniden kapatıldı. 
Diğer adıyla “başka bir tiyatroya evlatlık verildi”. 
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Ehliman Çoban: “Ölü doğan bebeğe nasıl babalık yapılır ki…”
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Tüm Müslümanların Ramazan 
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Mubarek Ramazan Bayramınızı 
tebrik eder hayırlara vesile 

olmasını dileriz.
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Seyhan Mehmed
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Derneği

Başkanı
                                Tüm Müslümanların 
Ramazan Bayramını kutlar, 
hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ramazan Bayram-
ların organize işleri 
ile yakından ilgilenen 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet  Bay-
ram arifesinde yaptığı 
bir açıklamasında bu 
sene de Bölgenin köy 
ve şehirlerinde hal-
ka hizmet veren 350 
camisinde Bayram 
namazı kılınacağını 
belirtti. 
Kırcaal i  cemaat i 

arasında her bayram 
olduğu gibi Belediye 
Başkanı müh. Hasan 
Azis ve diğer yetkili 
kişilerin, anılmış din 
adamlarının buluna-
cağını beklediklerini 
kaydederek kısaca 
Mübarek Ramazan 
ayında yapılan işlere 
de değindi.
 T.C. Diyanet İşleri 

Bakanlığı’ndan gelen 
görevlilerin Ramazan 
günlerinde bölgemiz-
deki büyük camilerde 
halka yaptıkları vaa-
zu nasihat ve diğer 

hizmetleri oldu. Lise 
ve yüksek okullarda 
yetişen öğrencilerimiz 
bizim için İslam Dün-
yasının temel taşıdır 
dedi. 
Ramazan ayı vesile-

siyle bölgede hayırlı 
işler yapıldı; Kırcaali 
Haber gazetesi yöneti-
mi Rusalka restoranın-
da iftar yemeği verdi. 

Kırcaali ve Bursa Os-
mangazi Belediyeleri 
“Kırcaali” Oteli avlu-
sunda verdikleri iftar 
yemeğinde bine yakın 
Müslüman’ı bir araya 
getirdiler. Eski dostlar 
görüşüp haşır neşir 
oldular. Maziye kal-
mış anılar tazelendi. 
Sevinç gözyaşları da 
yok değildi. Yaşanan 
hasretlik giderildi.   
Bölgenin birçok be-

lediyelerinde mevlidi- 
şerifle başlayan Kadir 
Gecesi etkinliklerine 
yüzlerce kişi katıldı. 
Türkiye’den ve böl-

gemizden işadamları 
tarafından Kırcaali böl-
gesinde organize edi-
len iftar programlarına 

çok sayıda Müslüman 
kardeşimiz iştirak etti. 
Ramazanda kin, nefret 
ve her türlü kötülükler-
den kurtulmak amacı 
ile Kur’an-ı-Kerim’den 
ayet le r  okuyarak 
Allah’tan günahlarımı-
zın, suçlarımızın affı  
dilendi.
Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet Ramazan 
ve Bayram günlerinde 
yapılan etkinliklerin 
gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere son-
suz şükranlarını arz 
ederek, Kırcaali “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği 
Folklor Ekiplerinin sun-
duğu özel Ramazan 
Bayramı etkinliklerini 
anmadan geçemedi. 

“MARS 55“ Firması Sahibi
KADİR KIRCI

T üm  Mü s lüm an  
aleminin Ramazan 
Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar  

dilerim.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM

1960’larda Türk Dili 
Öğretimi. Totaliter Re-
jim Yöneticilerinin Geçici 
Olarak Geri Adım Atması 
(1964-1968). Doksanüç 
Savaşından beri varlığını 
sürdüren, Türk kültürünün 
temelini oluşturan Türkçe 
eğitim Türk halkının millî 
benliğinin korunmasında 
da önemli rol oynamıştır. 
130 yılı aşkın bir zaman 
içinde gelmiş geçmiş Bul-
gar hükümetlerinin yap-
madığını totaliter rejim 
yöneticileri yaptı. Azınlık 
tarihlerinde Bulgaristan 
Türkleri ana dilinde eği-
tim görmekten ilk kez ta-
mamen yoksun kalıyordu. 
Bulgar okullarında okuyan 
Türk öğrenciler ana dilini 
ayrı bir ders olarak okuya-
caklardı. Türk dilinin ayrı 
bir ders olarak okutulması 
Türk azınlığa bundan son-
ra güdülecek politikaya 
bağlı olacaktı. 

Türk halkı okullarının 
kapatılması üzüntüsünü 

Prof. Dr. Hayriye S.   
       YENİSOY

yaşarken 1960’ların ba-
şında başka olaylar da 
baş gösterdi. 5 Mayıs 
1962 tarihinde Politbüro-
nun almış olduğu bir karar 
doğrultusunda Müslüman 
Romanların ve Pomak-
ların birçoğunun adları 
zor kullanarak Hristiyan 
Bulgar adlarıyla değişti-
rildi. Birçok Türk aileyi de 
Roman ve Pomak listele-
rine katarak bunlarında 
zorla adları değiştirildi. 
Rodoplar’da bir “kültür 
ihtilâli” aldı yürüdü. Daha 
bir dizi kararlar alındı. 
Bulgar kökenli olmayan 
vatandaşlar isterlerse 
çocuklarına Bulgar adı 
verebilir, kendileri de ad-
larını, baba ve soyadlarını 
mahkemeye başvurma-
dan değiştirebileceklerdi. 
Bundan böyle Tatar, Po-
mak ve Roman çocukla-
rına Türkçeden ders gör-
meleri yasaklanıyordu. 
Rejimin asimilasyon poli-
tikası su yüzüne çıkıyor-
du. Bunlar ve başka daha 
birtakım olaylar Türkleri 
tedirgin etti. 1963 yılın-
da Türkiye’ye göç etme 
hareketi başladı. Türkler 
Türkiye temsilciliklerine 
dilekçe vererek göç et-
mek arzusunda oldukla-
rını bildiriyorlardı. Birkaç 
ay içerisinde başvuruda 
bulunanların sayısı 380 
000’in üzerine ulaşmış, 
daha da devam ediyordu. 
Bulgar makamları sıkı 
önlemler alarak Türkleri 
Türkiye temsilciliklerine 

yaklaştırmadılar. Olaylar 
Bulgar hükümeti tarafın-
dan tepkiyle karşılandı. 
Todor Jivkov soruna biz-
zat el attı. Üç Türk işçisi-
nin mektuplarına cevap 
olarak göç söylentisi çıka-
ranları âdeta “vatan haini” 
çıkarıyordu . 

Todor J ivkov Ocak 
1964’te Yeni Hayat dergi-
sinin onuncu yıldönümü 
münasebetiyle dergiye 
bir “Selâmlama Mektubu” 
gönderdi . Bu Mektubun-
da göç konusuna ve Türk 
okullarının kapatılmasına 
da değindi. Göç gibi bir 
mesele yoktur ve ola-
maz, diyordu. Ancak öte 
yandan Türkiye ile bir göç 
anlaşması yapılması için 
imkânlar aranıyordu. To-
taliter rejim, Türklerden 
kurtulma, etnik temizleme 
düşüncesinden vazgeç-
miş değildi. Yıllar son-
ra T. Jivkov Anılar’ında 
1962’de başbakan olun-

ca önceki hükümetlerin 
“göç olmayacak” kararı-
nın lâğvedildiğini yazdı 
. 1968’de T. Jivkov’un 
Ankara’da resmî ziyaret-
te bulunduğu günlerde 
bir sınırlı göç anlaşması 
imzalanmıştı. 1969-1978 
yılları arası dönemde 130 

000 Bulgaristan Türkü 
serbest göçmen olarak 
Türkiye’ye göç etti.

Türk okullarının Bulgar 
okullarıyla birleştirilmesini 
de haklı göstererek şunla-
rı söylüyordu.

“Memleketimiz Türkle-
rine kendi kültür ve dilini 
serbestçe geliştirebilme-
leri için bütün lüzumlu 
şartlar yaratılmıştır. Mek-
teplerin birleştirilmesi, her 
şeyden önce Türk ahali-
sinin menfaatineydi. Türk 
ahalisinin genç nesli Bul-
garcayı öğrenmekle daha 
iyi hazırlanmış oluyor. 
Onun sosyalizm kuruculu-
ğuna ve memleketin idare 
işlerine katılmasına ilim 
ve kültürü benimsemesi-
ne çok daha büyük pers-
pektifler açıyor. Bulgar ve 
Türk çocukları birlikte ve 
aynı mektepte okumakla 
kardeşçe büyüyüp yetişi-
yorlar, daha küçük yaşta 
sıkı dostluk ve arkadaşlık, 
yardımlaşma ve işbirliği 
ruhunda terbiye olunuyor-
lar. Bulgar ve Türk çocuk-

larının beraber okudukları 
mektepler, Bulgar ve Türk 
ahalisi arasındaki kardeş-
çe dostluğun da sağlam-
laşmasına eşsiz bir yar-
dımcıdır. Bu mektepler 
artık çocukların dürüst 
öğretimi ve terbiyesi ala-
nında çok güzel neticeler 
vermeye başlamıştır.

Bulgaristan Komünist 
Partiyası ve halk idare-
si, mekteplerin birleşti-
rilmesinden sonra da bu 
mekteplerde Türk dilinin 
öğretilmesini her zaman 
lüzumlu saymış ve say-
maktadır. Türk ahalisinin 
çocukları ana dilini iyice 
öğrenmeli ve mükemmel 
bilmelidirler. Bu, mektep-
lerde Türk dili öğretiminin 
daha da iyileşmesini ge-
rektirir. Türk ahalisi şimdi 
olduğu gibi, gelecekte de 
ana dilinde konuşacak, 
ana diliyle progresif ge-
leneklerini geliştirecek, 
çağdaş edebî eserlerini 
yaratacak ve o güzelim 
türkülerini söyleyecektir.

Türk dili, Türk ahalisine 
dair neşriyatla da daha 
ziyade geliştirilip zengin-
leştirilmelidir…

Bizde daha fazla Türk-
çe kitap çıkarılmalı. Bu 
sayıya Türkiye progresif 
yazarlarının da en güzel 
eserleri girmeli”.

T. Jivkov’un bu sözleri 
geri adım atılacağının bir 
işaretiydi. 28 Ocak 1964 
tarihinde Politbüro 22 sa-
yılı bir karar alır. Bu karar 
doğrultusunda Türklerin 
eğitim ve kültürü konula-
rında bir yumuşama po-
litikası izlenmeye başladı 
ve:

1. Bulgaristan Millî Eği-
tim Bakanlığında Türkçe 
dersleri için yeni bir öğ-
retim programı hazırlandı 
ve ilköğretim sınıflarında 
haftada 4 saat zorunlu 
olarak Türkçe dersi, lise-
lerde ise serbest seçmeli, 

isteğe bağlı olarak hafta-
da 2 saat Türk dili ve ede-
biyatı dersleri okutulması 
öngörülüyordu. Bu prog-
ram henüz uygulamaya 
geçirilmemişken, başka 
bir program hazırlandı. 
Böylece zaman geçiyor, 
uygulamada bir türlü de-
ğişiklik olmuyordu.

2. Sofya Üniversitesi 
Türk Filolojisi Bölümüne 
iki öğretim elemanı alı-
nacağı bildirildi. Sınava 
girecek adayların ana dili 
Türkçe olması isteniyor-
du. Yani Bölüme Türkler 
arasından eleman alına-
caktı.

3. Sofya Üniversitesinin 
Türk Filolojisi (Bölümün 
adı yakında değiştirilmiş-
Oryantalistik/a/ =Şarki-
yat/ olmuştu) Bölümünde 
uzaktan öğretim sınıfları 
açıldı. Bu sınıflarda okul-
lardaki Türk öğrenciler 
için öngörülen Türkçe 
derslerini okutacak öğ-
retmen yetiştirilecekti. 
Öğretmen okul ve ensti-
tülerinden mezun olanlar 
ve öğretmenlik yapmak-
ta olan, ancak pedago-
jik formasyonu olmayan 
öğretmenler bu sınıflar-
da okuyacaklardı. Ancak 
yeni açılan bu uzaktan 
öğretim sınıflarında baş-
ka kurum ve kuruluşlarda 
çalışmakta olan Bulgarlar 
çoğunluğu oluşturuverdi. 
Örgün öğretim sınıflarında 
da Türk öğrencilerin yerini 
giderek Bulgar öğrenciler 
almaya başlamıştı. Bunu 
da bilmekte yarar vardır: 
1952/53 açılış öğretim yılı 
da dahil, Türk gençlerine 
açılmış Türk Filolojisi Bö-
lümünde hiçbir yıl sadece 
Türk öğrencileri okuma-
mış, bunlar yalnız bırakıl-
mamıştır. Aralarında her 
zaman Bulgar ve başka 
etnik gruplardan öğrenci 
bulunmuştur.  
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Ehliman Çoban: “Ölü doğan bebeğe nasıl babalık yapılır ki…”

Son dönemde tiyatro 
reformu etrafında çok 
sözler söylendi, fırtına-
lar esti, ancak Bakan 
yapacağını yaptı. Sö-
zün kısası, kentimizde-
ki ve Razgrad’taki Türk 
tiyatrolarının özerk-
liği yok oldu. Başka 
Tiyatrolar’ın sahnesi 
adı altında Bulgarlaş-
tırıldılar! 2003 yılında 
ikinci kez yeniden Ba-
kanlar Kurulu kararıyla 
kurulan “Kadriye Lati-
fova Devlet Dram ve 
Müzik Tiyatrosu” ikinci 
kez yeniden kapatıldı. 
Diğer adıyla “başka bir 
tiyatroya evlatlık veril-
di”. Tiyatro’nun bugü-
ne gelmesinde baştan 
beri görev alan, eski 
müdür yardımcısı Eh-
liman Çoban, hakkın-
da yapılan söylentileri 
ve farklı düşüncelere 
son vermek için ga-
zetemizin sorularını 
yanıtladı.

- Ehliman Bey, her-
kesin merak ettiği 
bir konu var, o da, bu 
yeni oluşumda görev 
alıp almayacağınızla 
ilgilidir. Bir gelişme 
var mı? 

- Son dönemde bu 
konu hakkında epey 
dedikodu yapıldı. Ti-
yatroyu kapatma kara-
rı, ya da bilimsel adıy-
la kentimizdeki diğer 
tiyatro ile“birleştirme” 
kararı çıktığı gün söy-
lediğimi tekrar vurgu 
yaparak bir daha söy-
lüyorum. Ben böyle bir 
oluşumda görev alma-
yacağım! Bunu bütün 
kamunun bilmesini is-
tiyorum. Halkımın çı-
karı, şahsi çıkarımdan 
daha önemlidir!

- Peki, görevde kal-
manız için yeni olu-
şumun müdüründen 
size bir teklif geldi 
mi? 

- Evet, böyle bir tek-
lif geldi. Bildiğiniz gibi 
yapılan tiyatro refor-
mu sonucunda, kenti-
mizde kültürel faaliyet 
gösteren iki devlet ti-
yatrosu birleşti. Yani, 
Türk Tiyatrosu olarak 
anılan “Kadriye Lati-
fova Devlet Dram ve 
Müzik Tiyatrosu” ve 
“Dimitır Dimov Dram 
ve Kukla Tiyatrosu” 
birleştirildi. Belki de 
dünyada eşi benzeri 
olmayan bir yapı orta-
ya çıktı. “Kadriye Lati-
fova Sahneli - Dimitır 
Dimov Dram ve Kukla 
Tiyatrosu”! İşte bu ga-
rip oluşumun, “Kadriye 
Latifova” Sahnesi’nin 
başına geçmem için 
teklif aldım. Böyle bir 
oluşumda bulunmak 
istemiyorum, orada 
kalamam, görev de 
almayacağım! Ölü do-
ğan bebeğe nasıl ba-
balık yapılır ki…

- Görevi kabul et-
memenizin bir ne-
deni var mı? 

- Var! Başlıca neden 
olarak, kendi görüş 
açımın, inancımın ve 
kişiliğimin bunu kabul 
etmemesidir. İkinci-
si, Bakan Raşidov’un 
sözde tiyatro reformu-
nu kabul etmem müm-
kün değil. Üçüncü ve 
en önemlisi de halkı-
mızdan gelen tepkiler 
olmuştur. Bildiğiniz gibi 
benim siyasi görevim 
de var. Hem Belediye 
Meclis Üyesi, hem de 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Bele-
diye Teşkilatı’nın Baş-
kan Yardımcısıyım. Bu 
iki görev çerçevesinde 
bölge halkımızın birço-
ğuyla bağlantıdayım. 
Yirmi üç bin Kırcaalili-
nin oyuyla yerel mec-
lise seçildim. Yapmış 
olduğum ikili görüş-
meler doğrultusunda, 
bu kişilerin %99’u, ne-
redeyse tamamı, tiyat-
ronun bu şekilde yok 
edildiğini ve benim bu 
oluşumda görev alma-
mın doğru olmayaca-
ğını dile getirdiler. Biz 
halkın partisiyiz, gü-
cümüz oradan geliyor. 
Fakat bunun siyasi bir 
karar olmadığını belirt-
mek istiyorum. Belki 
biraz duygusal bir ka-

rar oldu, ama bize bu 
yakışır. 

- Bakan Raşidov’a 
göre her şey güllük 
gülistanlık. Hatta 
çok yakında reform 
meyvelerini vermeye 
başlayacağını söylü-
yor. 

- Hangi reformdan 
bahsediyoruz. Ülke 
genelinde 45 tiyatro 
vardı ve reform sade-
ce bunlardan dördüne 
yapıldı. İkisi Türk Tiyat-
roları, biri Smolyan’da 
yine bizim kardeşleri-

mize hizmet eden ve 
diğeri de Sofya’daki 
bir tiyatro. Bu mu re-
form anlayışımız? 
Anayasamıza göre 
eşit haklara sahibiz, 
ama gerçek hayatta 
durum farklı. Totaliter 
dönemde bizler bunu 
yaşadık. O zaman 
da tiyatromuz birleş-
tirildi ve iki yılda yok 
oldu. Demek, totaliter 
dönem ile demokrasi 
birbiriyle benzeşiyor-
larmış!

- Raşidov, Maliye 
Bakanı görevine so-
yundu, reform dedi 
ve kültürel azınlık 
hakkımıza kılıf uydu-
rarak elimizden aldı. 
Bu Türk Tiyatroları 
son yedi yıldır hiç mi 
faaliyet göstermedi-
ler? 

-Tiyatronun ilk ku-
rulduğu günden beri 
varım. Bizler her yıl 
büyüyerek, amatör 
olarak başladığımız bu 
görevde başarılı olduk. 
Evet, amatör ruhumu-

zu koruduk, ama pro-
fesyonel açıdan çok 
geliştik. Geliştikçe de 
festivallere davet edil-
dik, yurt dışına çıktık. 
Her gittiğimiz yerde, 
devletimizi, bayrağı-
mızı ve kültürümüzü 
gururla temsil ettik. 
Bulgaristan genelinde 
birçok yerde sahneye 
çıktık. Dram da sergile-
dik, sokak tiyatrosu da 
yaptık, yetmedi, çocuk 
oyunları da yaptık hat-
ta kukla oyunları bile 
geliştirdik. Üç ülkenin 
katılımıyla uluslarara-
sı oyun sergiledik. Son 

yedi yılda yaptıkları-
mız saymakla bitmez. 
5 kişiyle başladık ve 
68 kişiye ulaştık. Dile 
kolay, gelsin bakanı-
mız görsün Türkçe 
profesyonel tiyatro 
eğitimi almayan kişiler 
nasıl Türkçe metnini 
öğreniyor ve sahneye 
kalbini koyuyor. Ve bu 
aynı kişiler nasıl da 
zamanla büyüdüler, 
geliştiler. Ben Bakan’ın 
bu reformunu kabul et-
miyorum. Azınlıkların 
kendi kültürünü yaşa-
tacak özgür kurumlara 
sahip olmalıdır. Bizim 
Rumeli kültürümüz 
Bulgaristan kültürünün 
bir parçasıdır. Mate-
matiksel rakamlar ar-
kasına saklanarak, 45 
tiyatroya da aynı uy-
gulamayı yapmayıp, 
sadece dördüne ya-
pılırsa bunda art niyet 
aramak en doğal hak-
kımızdır. Bir milyondan 
fazla Türk vergi ödü-
yor. Hani haklarımız, 
hani eşitlik?! 

- Yurtdışı dediniz, 

siz ler yur tdışına 
hangi sıfatla gidiyor-
dunuz? 

- Türk azınlığına hiz-
met veren Bulgaristan 
tiyatrosu olarak çıkı-
yorduk. Bakın, biz dev-
let tiyatrosuyduk. Her 
yerde en iyi şekilde 
vatanımızı, memleketi-
mizi, bayrağımızı tem-
sil ettik. Gittiğimiz her 
yerde beyaz yeşil kır-
mızı renkli bayrak, ev 
sahibi ülke bayrağının 
yanında yerini almış-
tır. Başarılı temsiller, 

alkışla dolu salonlar 
vardı. Bizler sadece 
Bulgaristan Türkleri-
ne hizmet vermedik, 
dünyanın birçok yeri-
ne dağılmış yaklaşık 
3 milyon Bulgaristan 
Türküne hizmet ettik… 
Türkiye’deki göçmen-
lere de ulaştık, köprü-
ler kurduk…

- Sizce devletin kül-
tür politikası olmalı 
mı? 

- Kesinlikle olmalı. 
Bundan önceki hiçbir 
hükümet bu hükümet 
kadar kapitalist bir 
hükümet olmamıştır. 
Tiyatro sadece para 
kazanma yeri değil-
dir. Kültürün yaşadığı, 
geliştiği bir mekandır. 
Bakan Raşidov örnek-
ler veriyor, ama hiçbir 
zaman ne Kırcaali, 
ne Razgrad, ne de 
Smolyan bölgelerin-
de yaşayan Türklerin 
ekonomik durumunu 
ve yaşam şeklini göz 
önde bulundurmuyor. 
Bu çok acı bir olay. 

Oysa Bakan bizden 
biri olarak bunu iyi 
bilmesi gerekiyordur. 
Demek ki başkent bu-
radan çok uzaklarda. 
Avrupa Birliğine üye 
bir ülkede azınlıklara 
karşı böyle bir siyase-
tin güdülmesi kuşku 
ve kaygı uyandırıcıdır. 
Devletin kültür politika-
sı da kazançtan ibaret 
olmuştur. Varlığımızla 
ilgili birkaç örnek ve-
reyim; Başmüftülük 
sorunu bu hükümet 
döneminde yeniden 
baş gösterdi. Türkçe 
ya da Anadili Müfet-
tişleri yok oldu, yerine 
Yabancı Dil Müfettişi 
geldi. Kültürümüzün 
durumu malum. Türk-
çe haberler konusun-
da neredeyse halk oy-
lamasına gidilecekti. 
Eğer bunların hepsinin 
tesadüf olduğuna ina-
nıyorsanız, o zaman 
yapacak bir şey yok! 
Artık neredeyse Türk, 
Türkçe, Türk Kültürü 
sadece kelimeden iba-
ret kalacak. 

- Son olarak söyle-
mek istediğiniz bir 
şeyler var mı?

- Hangi ad altında 
olursa olsun, Türk Ti-
yatrolarının kapatılma-
sı çok yanlış bir karar-
dır. Devletimiz çok ya-
kın zamanda bunun ne 
kadar yanlış bir karar 
olduğunu anlayacaktır. 
AB’ne üye bir ülkede 
böyle bir durum ola-
maz. En acı durum da 
Rumeli Kültürü ve Mu-
sikisi açısında bizlere, 
ülkemize mal olmuş 
bir değerin, Kadriye 
Latifova’nın oğlunun 
yaptığı Türk Kültürü 
kıyımıdır. Ne yaparsa 
yapsın, hangi ödülleri 
kazanırsa kazansın, 
Vejdi Raşidov adın-
daki kültür bakanımız 
hiçbir zaman rahmetli 
annesinin gölgesinden 
çıkamayacaktır. Bu hü-
kümete ve bu bakana 
rağmen, koşullar ne 
olursa olsun Bulgaris-
tan Türklerinin kültürel, 
dilsel, dinsel varlığı, 
geleneği ve göreneği-
ni var olup, gelişmeye 
devam edecektir.

Söyleşi: İsmail  
KÖSEÖMER

Ehliman ÇOBAN
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Yunanistan’da kamuya açık yerlerde 
sigara tamamen yasak oldu 

Yunanistan’da 1 Eylül itibari ile kafe, bar ile res-
toranlar gibi kamuya açık yerlerde ve işyerinde 
sigara içilmesine tam yasak getirdi. Yalnız bina gi-
rişleri önünde veya teraslarda sigara kullanılabilir. 
Yasağın ihlal edildiği yerlerde mekan sahiplerine vc 
kuruluş ile ofislerin yöneticilerine ceza kesilecek. 
Mekan ve şirketlere, 500 ile 10 000 avro arasında, 
ayrı ayrı kişilere ise 50 ile 500 avro arasında ce-
zaya uygulanacak. 

Hırvatistan’da ilk termal elektrik sant-
rali devrede

 
Hırvatistan’ın ilk termal elektrik santrali Başbakan 

Yadranka Kosor tarafından deneme amaçlı dev-
reye sokuldu. Maliyeti 100 bin avro olan santral, 
üç Hurvat şirketinin katıldığı bir konsorsiyum ta-
rafından inşa edildi. Yılllık 98 gigavat saat elekt-
rik enerjisi üretecek olan termal elektrik santrali, 
Hırvatistan’a enerji kaynakları ithalinin 2020 yılına 
kadar azaltılmasına katkı sağlayacak. 

Sırbistan ve Bosna’yı bağlayan eski bir 
demir yolu hattı yenilendi 

Sırbistan ve Bosna, iki ülkeyi bağlayan eski bir 
demir yolu hattının resmi açılışını yaptılar. Demir 
yolu hattı, savaş sonucu zarar gören ikili ilişkilerin 
pekiştirilmesi ve turzimin teşvik edilmesi amacı ile 
yenilendi. 

Kosova AB ülkeleri için iş gücü kay-
nağı olabilir 

Kosova Avrupa Entegrasyonu Bakanı Besim Be-
gay, Kosova’nın gelecekte AB ülkeleri için iş gücü 
kaynağı haline gelebileceği açıklamasını yaptı. Av-
rupa nüfusunun yaşlanmakta olduğunun Kosova’lı 
gençlere Batı’da iş bulma fırsatını sağladığını vur-
gulayan Bakan Begay, Kosova vatandaşlarının 
2012 yılından itibaren Avrupa ülkelerine vizesiz 
seyhata edebilecekleri umudunu dile getirdi ve 
daha bu ayda Avrupa Komisyonu ile vize rejiminin 
liberalleşmesi konusunda görüşmelere başlanma-
sını beklediğini de ekledi. 

Romanya ve Fransa dışişleri bakanları 
Roman vatandaşları ile ilgili konularda 
ortak makale yaynlayacaklar 

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Bakonski ve 
Fransız mevkidaşı Bernard Kouchner, Fransa ve 
Romanya’da çıkan birer günlük gazetede ortak bir 
makale yayınlayarak iki ülke arasında Roman va-
tandaşları ile ilgili konularda işbirliği isteğinin var 
olduğunu gösterecekler. İki bakan arasında yapılan 
görüşmede ikili ilişkilerin sırf Romanlar konusuna 
indirgenmemesi gerektiği görüşü paylaşıldı. 

                                                                    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

 Bayramlar, gönlümüzde açan güllerdir
Eskilerin Bayramları 

bizimkilerine kıyasan bir 
başka. Şimdiki nesil ile 
bir öncekilerin Bayram-
ları ise bambaşka. Te-
ferruatta başka, ama ge-
nele bakılırsa Bayram o 
Bayram. Neticede sevinç 
ve sevindirme günü. 

Dargınlıkların giderildi-
ği, küskünlerin barıştığı, 
(kalbinde biraz sevgi ve 
merhamet olan için o gün 
öyle) küçüklerin büyük-
lerden helallik istediği ve 
en çok da çocukların öz-
lemle bekledikleri, mutlu 
oldukları gün, Bayram 
günü. Bir başka anlamı 
ise normal yaşantımıza 
ayrı bir renk, monoton 
hayatımıza hareketlilik 
katmasıyla etrafımıza 
sevinç gülleri dağıtırız 
adeta. O gün yeni yeni 
simalarla tanışılır ve 
yeni dostluklar kurulur. 
Bazıları için o gün yeni 
bir başlangıç zamanı, 
hayatının dönüş noktası 
ve ahir ömrü için açılan 
beyaz bir yaprak. 

Sosyal yönüyle Bayram 
herkes için sevinç ve 
mutluluk kaynağı. Fakir-
fukara, genç- ihtiyar, 
çoluk-çocuk ve konu-
komşu o günün suyu 
hürmetine sevindirilir, ih-
tiyaçları giderilir. Varlıklı 
kişiler o gün bir başka 
cömertlik sergilerler. Bu 
dünyadan nasibini alıp 
aramızdan ayrılanlar için 
sadaka verilir ve ruhları-
na dualar okunur. Onlar 
bile Bayram’ın manevi 
atmosferinden nasiple-

rini almaktalar. 
Her ferdin çocukluğun-

da yaşamış olduğu Bay-
ram havası ayrı. Bay-
ram konusu açıldığında 
her insanın o günlerle 
ilgili sizlere iki üç anla-

tılacak hatırası vardır. 
Konuşmasının sonunda 
da “Hey gidi Bayramlar” 
der o zamanın hasretini 
ve özlemini hissetririr 
sizlere.

O gün, günler öncesi 
aile fertleri arasında ko-
nuşmaya başlanır. Bir an 
önce gelmesi için günler 
iple çekilir. Daha gelme-
den bir heyecan basar 
ev sakinlerini. Yavaş 

yavaş gelecek misafir-
ler için hazırlıklar başlar. 
Bayramlıklar alınır. Arafe 
günü ise tüm hazırlıklar 
tamamlanmış olur.

Arafenin akşamı evlerin 
etrafı ve sokakları güzel 
çörek kokuları yayılır. 
Daha o akşam gelecek 
olan Bayramın kokusunu 
alırsınız. İşte o zaman 
insanın içindeki heycan 
kat kat artar. “Sabah 
olsun” diye sabırsızlıkla 
beklersiniz.

Evet, Bayramın ilk günü. 
Seher vaktinde etrafta 
bir hareketlilik başlar. En 
güzel elbiseler giyilmiş. 

Tüm erkekler dua etmek 
ve Bayram namazını 
eda etmek için camilere 
koşar. Bu arada da ev 
hanımları boş durmaz, 
gelecek misafirler için 
sofralar hazırlanmıştır 
bile. Namazın ardından 
bir bayramlaşma yarışı 
başlar. Çocuk sesleri et-
rafta hoş bir hava oluştu-
rur. Kimi bayramlaşmak 

için saf tutmuş, bir diğeri 
ise eşi dostun bayramını 
kutlamak için telefonı al-
mış eline. O gün evde ve 
etrafta “Bayramın müba-
rek olsun” sesleri duyu-
lur. Eve gelinir küçükler 
büyüklerin ellerini öper. 
Onlarda bu saygı ve 
sevgiye karşılık bayram 
harçlığı verirler. 

Çocukların en çok sev-
dikleri an ise mahalle sa-
kinlerinden şeker topla-
ma anıdır. Kim daha çok 
şeker toplayacak diye bir 
birilriyle yarış ederler. Bu 
güzel anılarını insan hiç 
bir zaman unutamaz. 
Yıllar geçmesine rağ-
men her hatırlandığında 
sanki o bayram havasını 
hisseder gibi oluyor.

Bayram günleri uzak 
yakın akrabalar ziyaret 
edilir. Yakında olanlar 
uzağa, uzakta olanlar 
yakına gelir. Gönülleri 
alınır. Onlarla bu vesile 
ile bir defa daha kay-
naşmış oluyoruz. Bay-
ramların suyu hürmetine 
senede bir iki kere dahi 
olsun gönüllerimizde 
güller açıyor. Ne mutlu 
bize!

Bizim için gerçek Bay-
ram “Mevla bizi af ettiği 
gün, Bayram olacak” di-
yen büyüklerimize canı 
gönülden katılıyorum. 
Gerçek Bayramlara eriş-
mek dileğiyle.  

Ramazan Bayra-
mınız mübarek ol-
sun!
                İdriz ALİ

İdris ALİ

Sağlık müfettişleri denetimlere devam ediyor
Gıda sektörü sağlık 

müfettişleri, gıda ürünleri 
ve malları satışı yapan, 
yiyecek hazırlayan işlet-
melerde 21 adet idari ih-
lal tespit etti. Bunlardan 
dördü hakkında, sağlığa 
uygun şartlar gereksi-
nimleri yerine getirilme-
si için tebligat verirken, 
yanlış depolamadan do-
layı da bir ürünün satışı 
hakkında yasak getirdi. 
Denetim esnasında top-
lam 31 işletme yoklandı. 
Bunlardan yirmisi Kırca-
ali belediyesinde, on biri 
de Mestanlı belediye-
sindeler. En sık görünen 
ihlaller arasında kullanım 
tarihi geçen gıdaların ve 

sağlık karnesi tam olma-
yan gıdaların satışıdır. 
Denetimler marketlerde, 
gıda pazarlayan depo-
larda, lokantalarda ve 
ayaküstü (hızlı yemek) 
yiyecek hizmeti sunan 
börekçi, dönerci ve ben-
zeri işletmelerde devam 
etmektedir. Halk sağlığını 
tehdit edecek hiçbir ola-
ya mahal verilmeyeceği 
müfettişler tarafından 
söylendi. İki ayrı koldan 
yürütülen denetlemeler 
gerek gıda gerekse gıda 
olmayan ürün ve mallar 
sektörünü kapsamakta.

Yine bu iki belediye-
mizde 10 ile 17 Ağustos 
arasında gıda olmayan 

ürün ve mallar satışı 
yapan 14 işletme sağlık 
müfettişleri tarafından 
denetlenmişlerdi. O za-
man üç ürün hakkında 
uyarı verilmişti, üç koz-
metik ürünün de satışı 
yasaklanmış ve üretimi 
belli olmayan (Bulgarca 
etiketi olmayan ) dört 
adet ürün hakkında da 
ceza kesilmişti. Aynı 
gıda sektöründe oldu-
ğu gibi bu sektörde de 
denetlemeler devam et-
mektedir.

Sağlık müfettişleri hal-
kımıza bazı durumlarda 
uyanık davranması için 
tavsiyeler veriyor. Birin-
cisi satın alınan ürünün 

üretim ve kullanım tari-
hinin bakılmasına, aynı 
şekilde az dayanıklı ve 
paket içinde satılmayan 
sütlü ürünlerin alınma-
dan önce ürün hakkında 
satıcıdan gerekli bilginin 
alınmasıdır. Kozmetik 
ürün alırken, Bulgarca 
etiketin olmasına, kaçak 
mallardan uzak durulma-
sı gerektiği belirtiliyor. 

Bunun yanında doktor-
lar da ayaküstü yenilen 
abur-cubur yiyecekler-
den, yani kalorisi yüksek 
olan hamburger, patates 
kızartması ve gazlı içe-
ceklerden uzak durulma-
sı yönünde uyarıyorlar.

           Kırcaali Haber
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Türk Tiyatroları’nda Sonbahar Temizliği! 
Kapatılan (reforma 

uğrayan) Nazım Hik-
met Tiyatrosu çalı-
şanlarından 20 kişi 
işten çıkartıldı. Razg-
rad “Anton Straimirov” 
Dram Tiyatrosu’nun 
yönetim ve denetimi 
altına geçtikten sonra 
1 Eylül 2010 tarihin-
den itibaren eski Türk 
Tiyatrosu çalışanların-
dan 20 kişi sokağa bı-
rakıldı. Tiyatro Müdü-
rü Nedelço Stoyçev-
Ceko, toplam 22 kişi-
nin işten çıkartıldığını 
bunlardan yirmisinin 
“Nazım Hikmet”in ça-
lışanları olduğunu söy-
ledi. Aynı şekilde işsiz 
kalanların büyük bir 
kısmı bale ve müzis-
yenlerden oluştuğunu 
belirtti. Ana tiyatrodan 
ise biri oyuncu diğeri 
de kasiyer olan iki ki-
şinin işten çıkarıldığı-
nı ve 10 çalışanın da 
yarım gün çalışacak 

biçimde yeniden atan-
dıklarını ilave etti. 
S t r a ş i m i r o v ’ u n 

Nazım’ı yutmasın-
dan sonra tiyatro-
daki kadrolu çalışan 
sayısı 38’den 99’a 
yükselmişti. Stoyçev, 
bakanlıkça belirlenen 
ve boşaltılması ge-
reken 17 kadrodan 
fazla kişinin işten çı-
karıldığını, böylelikle 
tiyatronun ihtiyacı olan 
genç oyunculara kad-
ro aştığını dile getirdi. 
Tiyatro ve Film Sanat-
ları Akademisi’nden 
(NATFİZ) mezun ol-
makta olan oyuncuları 
çekmeye çalışacağını, 
bunun için yerel yöne-
timden bu kişilere kira 
bulunması konusunda 
yardım sözünün veril-
diği de Stoyçev tara-
fından belirtildi. Bunun 
yanında, işçilerin çı-
kartılması konusunda 
eğitim seviyesinin baş 
ölçüt olduğu da  Ceko  
tarafından aktarıldı.
M ü d ü r ,  M ü z i k 

T iya t rosu ’nun  ya 
da Razgrad’ta bi -
l inen adıyla “Türk 
Tiyatrosu’nun” getiri-
ler dışında götürülerin 
de olduğunu söyledi. 
Bir leşmeden son-
ra (Bulgaristan’daki 
Türk’ler bu duruma 
“YUTMA” ya da daha 
acı bir şekilde “ASİ-
MİLASYON” diyorlar) 

tiyatronun kasasında 
sadece 33 leva bulun-
duğunu, ancak öden-
mesi gereken elektrik, 
gaz, telefon faturaları 
ve görevli ücretlerinin 
21 450 leva olduğunu 
dile getirdi. 
Türk Tiyatrosu bir-

leşmeye kadar mer-
kez bütçenden f i -
nanse edilmekteydi, 

dolayısıyla ödemeler 
bakanlığın tiyatronun 
hesabına ödemelerin 
yapılması için para 
yatırmadığı gerçeği 
müdür tarafından söy-
lenmedi.

“Kadriye Latifova 
da Yaprak Dökü-
mü”

“ D im i t ı r  D im ov ” 
i le “Kadr iye Lat i -
fova” Tiyatroları’nın 
bir leşt ir i lmesinden 
sonra meydana ge-
len “Kadriye Latifova 
sahneli Dimitır Di-
mov Dram ve Kukla 
Tiyatrosu’nda” insan 
dökümü vardı. 
İki tiyatroda toplam 

çalışan 140 kişiden 
Kü l t ü r  B akan l ı ğ ı 
isteği doğrultusunda 
93’e düşürülmesi için 
Müdür İgnatov eski 
Türk Tiyatrosu’ndan 40 
ve varlığını sürdüren 
Bulgar tiyatrosundan 
da 5 kişi işten çıkarttı. 
Ye n i  o l u ş u m d a 

“Kadr iye Lat i fova 
Sahnesi” 28 çalışanla 
sanat yapmaya devam 
edecek, Türk kültürüne 
destek sağlayacak! 
Bunlardan 23’ü oyun-
cu beşi de teknik ve 
yardımcı personel. 
“Kadr iye Lat i fova”  
Sahnesi’nin sorumlusu 
henüz belli olmadı.

Üzeyirov kardeşler davası sonuçlandı

Popovo Bölge Mahke-
mesi Üzeyirov kardeş-
ler hakkındaki davayı 
sonuçlandırdı. Bölge 
Savcısı Stefan Hristov 
kardeşlerden büyüğü 
Üzeyir Üzeyirov’a üç 
yıl geçerli, bir yıl şartlı 
göz hapisliği verildi-
ğini duyurdu. Kendisi 
hakkında yönetilen üç 
suçlamadan ikisinde 
suçlu bulundu. Birinci-
si dini bir parti kurma 
girişimi ve ikincisi de 
Müslüman Demokrat 
Birliği partisinin kuru-
luş toplantısı girişimi. 
Slavyanovo /Karaa-
ğaç/ köyündeki “Meç-
hul Türk Askeri Anıtı” 
dikme girişiminden 
suçsuz bulundu. 
Kardeşlerden küçü-

ğü Ali Üzeyirov, dini 
parti kurma girişimin-
den suçlu bulunarak 4 
000 leva para cezası 
kesildi.
Bazı sebeplerden 

dolayı bu dava bugüne 
dek ertelenmişti. Tırgo-
vişte /Eskicuma/ İline 
bağlı Popovo /Popköy/ 
Belediyesi Slavyano-
volu /Karaağaçlı/ Üze-

yirov kardeşler hak-
kında üç suçlamam 
yönetilmişti;Müslüman 
Demokrat Birliği parti-
sinin kuruluş toplantısı 
girişimi, Karaağaç kö-
yünde “Meçhul Türk 
Askeri Anıtı” inşa giri-
şiminden dolayı - “ge-
niş çaplı holiganlık” 
ve de dini bir partinin 
kurma girişimi. Mah-
kemenin almış olduğu 
karar, on beş günlük 
sure zarfı içerisinde 
Tırgovişte  /Eskicuma/ 
Bölge Mahkemesinde 
itiraz edilebilir.
Mahkemedeki du-

ruşmaya sadece Ali 

Üzeyirov katıldı. Bir 
süre evvel Ali, yeni 
OSMANLI (İngil iz-
ce Osmanlı anlamı-
na da gelen Otoman 
adı, partinin Bulgar-
ca olarak “Hoşgörü, 
Sorumluluk, Ahlak 
ve Alternatif Gelişim 
Birliği” şeklindeki tam 
adının kısaltılmış hali 
) partisini kurabilmeyi 
başardığı halde cum-
hurbaşkanı seçimle-
rinde aday olacağını 
ve Bulgaristan’daki 
bazı kentlerin TÜRK-
ÇE isimlerine geri ve-
receğini söylemişti.

İsmail KÖSEÖMER

İsmail KÖSEÖMER

Sofya yakınlarında Formula 1 pisti kurulacak
B i r l e ş i k  A r a p 

Emirliği'nin desteği ile 
kurulması planlanan pist 
ve piste bağlı tüm tesis-
lerin inşaatı konusunda 
Bulgaristan Ekonomi, 
Enerji ve Turizm Bakanı 
Trayço Traykov ile Abu 
Dabi Şeyhi Abdul Jalil 
Al Blüki arasında proto-
kol imzalandı.

Projenin bir yıla kadar 
tamamlanması planla-
nıyor.

Bakan Traykov, For-

mula 1 tesisleri için Al 
Blüki'nin başkanlığını 
yaptığı Emirates Asso-
ciate Business Group 
(EABG) adlı devlet hol-
dingi ile Bulgaristan'dan 
BR inşaat şirketi arasın-
da konsorsiyum oluştu-
rulacağını bildirdi.

Bakanlık basın merke-
zine göre Formula 1 pisti 
ve tesisleri, Sofya'ya ya-
kın Dobroslavtsi bölge-
sinde, Bulgaristan Hava 

Kuvvetleri'ne ait olan ve 
yıllardır kullanılmayan 
eski poligon alanında 
kurulacak.

Toplam 180 milyon eu-
roya mal olması bekle-
nen pistin, en geç 2012 
yılında hizmete girmesi 
bekleniyor.

Bulgaristan daha önce, 
2012-2016 dönemi için 
Formula 1'e evsahipliği 
yapmak üzere bir ön an-
laşma imzalamıştı.

 Bulgaristan Ordusunu Küçültüyor 
Bulgaristan ordu-

sunda yapılması plan-
lanan yeni personel 
azaltması kapsamın-
da, asker ve subay-
ların toplam sayısının 
26 bin kişiye düşürü-
leceği bildirildi.
Ülkemizde1989 yılın-

da sona eren komü-
nizm dönemi sonrası 
sürekli olarak personel 
indirimine giden silahlı 
kuvvetlerde 6000 kişi-
lik son bir azaltmaya 
gidileceği duyuruldu.
Ö t e  y a n d a n 

Bulgaristan'ın 2004 
yılında NATO'ya katıl-
masıyla tamamen pro-
fesyonelleşen ordunun 
toplam asker sayısı 32 

bin olarak gösterilir-
ken, kimsenin talip ol-
madığı 2000 kişilik de 
boş kadro bulunuyor.
S a v u n m a 

Bakanlığı'nın ekono-
mik kriz yüzünden 
kadro indirimine gi-
derken, boş olan 2000 

kişilik kadroyu da iptal 
edeceği öğrenildi.
Bulgaristan Savunma 

Bakanlığının, orduda 
askeri personel indiri-
mini içeren önerisinin 
parlamento tarafından 
onaylanması bekliyor. 
                           аа
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               Atasözleri

Şifalı Bitkiler

         Fıkralar

                                 DENİZ YOSUNU:     
 Metabolizmanın işleyişini hızlandırıyor. Troid hormonundaki 
dengesizlikleri engellen maddedir içeren su yosunu, metabolizmayı 
hızlandırıyor. Ayrıca, B vitamini, kalsiyum ve çinko içeren yosun; 
deriye, tırnaklara ve saça karşı etkili.

                                            KEKİK: 

Bedeni kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Kalp çarpıntısını keser. 
Bağırsak iltihaplarını iyileştirir. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine 
yardım eder. Kandaki şeker miktarını azaltır.   

                                            LAHANA: 

Kansere karşı etkili olduğu bilinen sebzelerin başında gelir. Bol 
miktarda B, C ve E vitamini, potasyum içerir. Özellikle meme ve rahim 
kanserine karşı etkilidir. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını 
sağlar. Kandaki şeker miktarını düşürür. Sarılık ve safra kesesi 
hastalıkları için iyidir. Astıma faydalıdır. Bağırsak kanserine karşı 
etkili. Lahana kanser hücrelerinin üremesini engelleyen kimyasal 
bir madde (isotiocyanates) içeriyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya 
göre, haftada bir gün lahana yiyenlerin bağırsak kanseri olma riskleri 
üçte iki oranında azalıyor. 

                  Ramazan Manileri

Kavuştuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana

Ne uyursun ne uyursun, 
Bu uykudan ne bulursun, 
Al aptesti kıl namazı 
Cenneti alayı bulursun.

Herkes sabırla bekler,
Zayi olmaz emekler
İftara geliyoruz.
Hazırlansın yemekler.

         Etsiz Kuru Fasulye 
Malzemeler:

* 500 gr kuru fasulye
* 2 adet büyük boy kuru soğan
* 3 yemek kaşığı salça
* 1 adet kurutulmuş kırmızı biber
* 1 çay bardağı sıvı yağ (İsterseniz tereyağ da 
kullanabilirsiniz.)
* Tuz
* Su

Yapılışı:

Fasulyeler;
önceden 
ılık, tuzlu suda
ıslatılır. Soyulup,
yıkanmış kuru 
soğanlar bütün 
olarak tencereye
konulur. Kuru fasulyeler üzerine ilave edilir. Kurutulmuş 
kırmızı biber de üzerine konulduktan sonra, kaynatılmış su 
ilave edilerek, kısık ateşte fasulyeler pişene kadar kaynatılır. 
Daha sonra bütün halde pişmiş olan soğanlar bir kaşık 
yardımıyla tencereden alınarak bir kapta ezilerek lapa 
haline getirilir. Sıvı yağımız bir tavaya konularak kızdırılır ve 
üzerine ezilen soğanlar ilave edilir. Soğanlar kavrulduktan 
sonra salçası ve tuzu ilave edilen karışım, biraz da birlikte 
kavrulduktan sonra fasulyelere eklenir. Kısık ateşte tekrar 
5-10 dakika kaynatılan yemeğimiz servise hazırdır. Afiyet 
olsun. 

                                   

                                    Hayvan

- Dede insandan hayvan olur mu?
- Hayır, kızım insan insandır.
- E neden o zaman annemle babam kavga ederken, annem babama hep 
hayvan diyor?..

                            Karı Koca Arasında
Karı kocasına:
- Söyle bakalım bu fotoğraftaki kim? Yoksa evi başına yıkarım.
Kocası:
- Bu senin bundan kırk yıl evvelki fotoğrafındır.

                                         Dinliyor

Oğlanın birine sorarlar:
- Kimi daha çok dinliyorsun, anneni mi, yoksa babanı mı?
Oğlan hiç düşünmeden şu cevabı verir:
- Hepsinden önce radyoyu dinlerim.

                                         Bana Örnek
- Hasan, arkadaşını niçin dövüyorsun? Ne yaptı sana?
- Bir şey yapmadı ama anam babam bana evde daima onu örnek gösteriyorlar 

da… 
                                                                                                  S. MUSTAFA
                                                                                                   Krumovgrad

           Yemeklerimiz

Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü 
kara olur.
Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz).
Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar. 
Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine 
çeker.
Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma.
Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.

Sofrada fakir olsun,
Tabağı çukur olsun.
Karnı doyduktan sonra,
Duâyı okur olsun.

Duvardan kedi atladı, 
Bekçinin ödü patladı. 
Merak etme bekçi baba 
Bey kesesini yokladı.

İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayın sultanı,
Bize vedâ ediyor.
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Başbakan Boyko Borisov Nedim Gencev ve Mustafa Hacı ile görüştü
Başbakan Boyko Bori-

sov Başmüftü Dr. Mus-
tafa Hacı ile mahkeme-
ce Müslümanlar Yüksek 
Şura Başkanlığına geti-
rilen Nedim Gencev ile 
görüştü. 

Başbakan Borisov Bul-
garistan Müslümanların 
bulunduğu duruma el attı. 
Borisov makamına görüş-
mek üzere Hacı ile Gencev’i 
davet etti. 12 Mayıs 2010 
tarihinde Sofya Temyiz 
Mahkemesi’nin almış ol-
duğu karar ve ardından da 
Yargıtay’ın bu kararı onayla-

ması sonucu Müslümanlar 
arasında gerilim başladı.
Mahkemenin bu kararıy-

la 2008 yılına gerçekleşen 
Ulusal Müslüman Kongre-
sinde alınan kararlar ge-
çersiz ilan edildi, Mustafa 
Hacı’nın da Başmüftü ve Di-
yanet temsilcisi olarak mah-
keme tescilini sildi. 2002 
yılında Meclis tarafından 
Kabul edilen “Dinler Yasası” 
ile seçilen din adamlarının 
tescili yetkisi mahkemeye 
devredildi, ancak bu durum 
Hıristiyanlar için geçerli de-
ğil!
Üçlü görüşmede Müslü-

manlar cephesinden her iki 
taraf da oluşan durumu göz-

ler önüne bizzat serdiler, çö-
züm yolu hakkında görüşle-
rini bildirdiler ve Başbakana 
gerçekleştirmiş olduğu bu 

girişimden dolayı teşekkür 
ettiler. Tartışılan en önemli 
konu, yeni ve mahkeme ta-
rafından geçerli kabul edi-

lecek bir Ulusal Kongrenin 
yapılması yönünde oldu.
Borisov, “Devlet mahke-

menin işine karışmamalı, 
karışmayacaktır ne de olu-
şan bu durumda taraf olarak 
yer alacaktır” diye konuştu. 
Başbakana göre Bulgaris-
tan vatandaşlarının hakları 
ve güveni sağlanabilinme-
si için bir an evvel mevcut 
duruma çözüm bulunmalı-
dır. Devamında, “Karşılıklı 
didişmeler ve karalamalar 
hiç bir tarafa yarar sağlama-
yacaktır. Umarım tarafların 
ikisi de gelecekteki birleş-
me için ödün verecek, geri 
adım atacıktır” dedi.

İsmail KÖSEÖMER

Nuri Turgut Adalı’yı anma töreni Görükle’de yapıldı
 Ömrünü Bulgaristan Türk 

Azınlığı'nın hak ve özgür-
lük davasına adamış olan, 
23 yılını hapis, sürgün ve 
de Belene’de geçiren abi-
devi şahsiyet Nuri Turgut 
ADALI ile dava arkadaşla-
rı; Bursa Görükle Göçmen 
Konutları’nda kendi adına 
yapılan parkta, rahmet ve 
şükranla anıldı. 
Törene Ak Parti Bursa 

Milletvekili Mehmet Altan 
KARAPAŞAOĞLU, Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa 
BOZBEY, BGF ve Bursa 
BAL-GÖÇ Genel Başkanı 
Prof. Dr. Emin BALKAN, 
Görükle Eski Belediye Baş-
kanı Mustafa BİLTEKİN, 
BGF ve BAL-GÖÇ Yönetim 
Kurulu Üyeleri, siyasi parti 
mensupları ile ADALI’ nın 
dava arkadaşları katıldı. 

BAL-GÖÇ Görükle Şube-
si tarafından düzenlenen 
törende; konuşmalarının 
ardından, park ve anıtın ya-
pılmasında emeği geçenle-
re plaketleri ile Nuri Turgut 
ADALI adına düzenlenen 

tenis ve satranç turnuvasın-
da dereceye giren öğrenci-
lere belgeleri takdim edildi. 
Törenin tamamlanmasının 
ardından hep birlikte iftar 
yemeği yenildi.

Razgrad ve Yanbol’dan sonra Ruse’de de 
şarbon vakası tespit edildi
Ruse (Rusçuk) İline bağlı 

ve 32 kilometre uzaklıkta 
olan Dve Mogili (İkitepe) 
Belediyesi’nin Çilnov (Çil-
nova) köyünde yaşayan 
iki vatandaşta şarbon tes-
pit edildi. Bu veriler Ruse 
- “Bitki Koruma ve Kamu 
Sağlığı Bölge Kontrol Mü-
fettişliği “(RİOKOZ) tarafın-
dan doğrulandı.
Hastalanmadan önce bu 

iki kişinin keçi yüzdükleri 
tespit edilmiştir. 
Ruse Bölge Veteriner He-

kimliği ve Hayvan Salığı 
Bürosu, (RVMS) hala labo-
ratuvar çalışmaların sonuç-
lanmadığını, bundan dolayı 
da hastalığın keçiden gel-
diğini veya köyde şarbon 
hastalığı salgını olup olma-
dığının henüz tespit edile-
mediği açıklaması yapıldı.  

Sonuçların önümüzdeki 
günlerde hazır olması bek-
leniyor.
Salgın tespit edildiği halde 

geviş getiren tüm hayvanla-
ra aşı yapılacağı söylendi.
Gazetemizin daha önce 

duyurduğu Razgrad ve 

Yanbol illerindeki şarbon 
vakalarında olduğu gibi bu 
iki hastada da deri şarbon 
hastalığı tespit edildiği açık-
landı. Hastalar Ruse Bölge 
Hastanesi Bulaşıcı Hasta-
lıklar Biriminde tedavi edil-
mektedir.                   KH

katılım ile bölge halkıyla ku-
caklaştılar.

Maye Yapımı eski zaman-
lara dayanıp, bölge halkının 
bir araya geldiği, kurbanların 
kesildiği, Yatır başında dua-
ların okunduğu bir gelenektir. 
İşte her yıl bu gelenek devam 
ettiriliyor, Bu yılki mayeye ka-
tılım büyük oldu. 2000’den 
fazla kişiyi ağırlamak için 70 
adet kurban kesildi, kazanlar-
da etli, bulgurlu pilav pişirildi. 
Kurbanların çoğu da inanlar 
tarafından bağışlandı. 

Mandacılar köyünde geleneksel maye

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Eylül ayının ilk Cumartesi 
günü Kırcaali İli Mestanlı Be-
lediyesine bağlı Mandacılar 
köyündeki Mayeye coşkulu 
katılım vardı. Bulgaristan’ın 
ve Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerine dağılmış aleviler, 
Yunanistan’dan da gelen 

Eskiden Tekke Yanı olarak 
anılan yerde hasret giderildi, 
yüzler güldü, sohbetler yapıl-
dı, Elmalı Baba Türbesi ziya-
ret edilip dualar okundu. 

Türbe yararına yardım top-
lamak amacıyla insanların 
kestikleri kurbanlardan elde 
edilen et veya canlı hayvan-
lar kurbanlık yapmak şartıyla 
açık artırmayla satıldı. Aynı 
şekilde getirilen giysiler de 

açık arttırmayla satıldı. Elde 
edilen gelir de Türbeye har-
canmak üzere bir heyete; baş 
dede veya baba ve babalar 
kuruluna bu para verildi. 

Hoşgörünün, kardeşliğin, 
geleneğin ve göreneğin fi-
lizlendiği yerde, hasretin gi-
derildiği ortamda mutluluk 
egemendi.

Gönül vererek yapılan tüm 
hazırlıklar ve çalışmalar, bun-
ca insanı ağırlamaya, misafir 
etmeye yetti.

İsmail KÖSEÖMER
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Müh. Erdinç Hayrulla
Mestanlı Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan bayramı ulusumuza 
sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve 

bereket getirsin. 

Инж. Ердинч Хайрула
Кмет на Община 

Момчилград

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.momchilgrad.bg

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan 
Bayramını  kutlar,  sağlık ve 

mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.ardino.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община 

Черноочене

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, 
daha güzel ve mutlu bir Ramazan 

Bayramı diliyoruz. 

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramını 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve 

huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Şükran İdriz 
Kirkovo Belediye 

Başkanı
Шюкран Идриз

Кмет на Община 
Кирково

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya 
geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en 
değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız 

kutlu olsun.

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

Ramazan Bayramınız mübarek 
olsun!

Yılın en büyük soygunu!
Kuyumcudan 10 kilo altın çalındı

Kırcaali’deki kuyum-
cuların birinden 10 kilo 
altın çalındı. Emniyet 
Bölge Müdürlüğünden 
alınan bilgilere göre Pa-
zar (29 Ağustos) günü, 
kuyumcunun bulunduğu 
apartman  sakinlerinden 
biri 19.30’da mahzene 
indiğinde duvarlardan 
birinde delik olduğunu 
görünce hemen emniyet 
güçlerine haber vermiş. 
Kuyumcu pazara yakın 
bölgede, aynı apartma-
nın girişindeki bodrum 
katında bulunmaktadır. 
Emniyet Hırsızlık Şubesi 
olay yeri inceleme ekip-
lerinin yapmış olduğu ilk 
incelemede, kimlikleri 
henüz belirlenemeyen 
hırsızların mahzenden 
girip duvara delik aş-
tıklarını ve kuyumcuya 
böyle ulaşıldığı anlaşıl-
dı. Aynı şekilde hırsızlar 
altın takıların bulunduğu 
metal kasalara ulaşmak 
için bir demir ve iki ah-
şap kapıyı ustalıkla aç-
mışlar. Çalınan altınların 
toplam değeri yaklaşık 
500 bin leva olduğu ve 
büyük bir olasılıkla al-
tınların sigortalanmadı-
ğı anlaşıldı. Kuyumcu 
özel bir koruma şirketi 
tarafından korunmakta. 
Ancak Emniyet’ten yapı-
lan açıklamada, soygun-
cuların çok profesyonel 

bir biçimde biri merkezi 
diğerlerin ikisi de me-
tal kasalarda bulunan 
hareket algılayıcılarının 
engellendiğini, bunun 
da ancak tam donanımlı 
profesyonel sistemlerle 
yapılabilineceğine vurgu 
yapıldı. Böyle bir soygu-
nun çok önceden ve 
uzun zaman planlama 
sonucu mümkün olabi-
leceği anlaşıldı.

Emniyetin üzerinde ça-
lıştığı olasılıklardan biri-
sinin, bunun Kırcaali dı-
şından gelen bir grubun 

yapmış olabileceğiyle 
ilgilidir. Emniyet güçleri-
nin soygunu gerçekleşti-
renlerin, kısa sürede ya-

kalanarak adalete teslim 
etmek istediklerini bildir-
diler. Olayla ilgili soruş-
turma devam ediliyor.

İsmail KÖSEÖMER


