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Cumhurbaşkanı, komünizm döneminde ölenleri andı

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, komünizm döneminde ülkesinde rejim nedeniyle
hayatını kaybedenler
için düzenlenen anma
törenine katıldı. 1 Şubat
"Komünizm'de Ölenleri
Takdir ve Anma Günü"
dolayısıyla yapılan etkinliğe komünizm zamanında yaşamını yitirenlerin bazı yakınları
da katıldı.
Tören, komünizm döneminde hayatını kaybedenlerin isimlerinin
yazılı olduğu mozole
önünde gerç ekleş ti. Anma Günü, eski
cumhurbaşkanlarından Jelü Jelev ve Pertır
Stoyanov'un önerisi ve
2011 yılında Bakanlar

olsun özgürlüklerin ve
demokrasinin korunması gerektiğini söyledi. "Toplumumuzun
kurulduğu değerleri
kabul etmek için yakın
tarihimizi anlayabilmemiz şart. Bu anlayış
bağımsızlığa, adalete
ve barışa giden yoldur."
dedi.
Mozoloye çelenk bırakan Plevneliev, 1 Şubat
1945'te ülkenin tanınmış simalarından olan
ve Halk Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılan 147 kişiyi

Kurulu'nun kabulü ile
bu yıl ikinci kez gerçekleşmiş oldu.
Anma töreninde konuşan Plevneliev, her
ne pahasına olursa

Türk Kültür ve Sanat Derneği
ve Kırcaali Haber Gazetesi,
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN
konulu kompozisyon yarışması düzenliyor.
Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da Türk
asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi
sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri
II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

de anmadan geçmedi. Plevneliev ayrıca,
"Geçmişte kalmış yaraları eşmeden ileriye gitme arzumuza rağmen,
komünizm gerçeği hatıralarımızda, aile ve
toplumun hatıralarında
canlı. Yaşanmış olaylar
unutulmamalı" şeklinde
konuştu. Plevneliev,
Komünizm'de Ölenleri Takdir ve Anma
Günü"nün toplumu
bölmeyeceğini, daha
da birleştireceğini sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Hasan Azis: “Okullar hiçbir zaman çöp
vergisi ödememiş, ödemeyecek de”
Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, çöp vergisinin
okullar tarafından
ödenmemesine ilişkin
GERB ve BSP partisi
temsilcilerinin önerisine karşılık verdi.
Başkan Azis,
“GERB ve BSP’nin
eğitim alanındaki
problemlere yönelik
gösterdikleri endişe
biraz gereksiz. Kırca-

Müh. Hasan AZİS

ali Belediyesi şu ana
kadar hiçbir zaman
okullardan çöp vergisi
almadı ve gelecekte
bunu yapacağını söylemek mantıklı değil”
dedi. Hasan Azis, “Bu
endişe göstermelik
ve demagojidir” diye
ifade etti. Başkan’ın
ifadesine göre, eğer
belediyedeki tüm
22 okul çöp vergisi
Devamı 3’de

Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar
II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli.
Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar şu
adrese gönderilmeli:
Вестник „Кърджали Хабер”
Бул. България № 53, ет. 2, офис 10
Кърджали 6600

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg
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Rodop Batı Trakya Türk Hükümeti Yönetimi Komutanlarından
Kırcaalili Murat Ağa’nın Kahramanlıkları
Ali Balkan Metel

3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması
imzalandı. Çok ağır
şartları olan bu antlaşmaya göre, tüm
Rumeli tanınmayacak
şekilde parçalanıyor,
geriye kalan Osmanlı
topraklarının birbirleriyle bağlantısı dahi
kesiliyordu. Bu anlaşmaya göre, Adriatik
Denizi, Karadeniz ve
Tuna nehri arasında
Büyük Bulgaristan
devleti kuruluyordu.
Ayrıca Karadağ ve
Sırbistan, topraklarını genişleterek tam
bağımsızlıklarına kavuştular. Doğuda bazı
vilayetler Ruslara bırakıldı ve Ruslara ayrıca 300 milyon Ruble
altın savaş tazminatı
ödenmesine karar
verilmişti.İşte Batı
Trakya ve Rodoplarda yaşayan Türkler
bu anlaşmayı kabul
etmeyerek, ayaklandılar ve Ruslara karşı kurtuluş savaşına
başladılar. Rodopları Çirmen kasabası
merkez olmak üzere, bir hükümet kurdular. Hidayet Paşa,
Timirski Ahmet Ağa,
Hacı İsmail Efendi,
Kara Yusuf, Kırcaalili
Abdullah Efendi, Hacı
Mümin, Hacı Halil,
Halil Efendi ve Ali
Ağa bu Rodop - Batı
Trakya Devleti’nin
kurucuları idiler. Bu
hükümet 1886 yılına

kadar devam etti.
5 Nisan 1886’da Büyük Devletlerle Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma yapıldı. Fakat bu antlaşma
ile Rodoplar (Doğu
Rumeli ) Bulgaristan’a
veriliyor, Batı Trakya

Bulgarların işbirliği
ile Hasköy ve Kırcaali dağları üzerinden
Batı Trakyaya doğru
yürümeye başlamıştı.
Fakat Ruslar, Kırcaali
bölgesinde Kilise Kuleyakası mevkiinde
ummadıkları bir Türk

nesini buraya bırakmıştı. Murat Ağa da
Kırcaalili olduğu için
bu silah ve cephanenin yerini biliyordu.
Bulgarların Kırcaali’yi
Bulgaristan’a ilhak etmek için saldırdıklarını işiten Murat Ağa,

ise Osmanlı sınırları
içinde kalıyordu. Bu
antlaşma sonucunda
Rodop – Batı Trakya
Türk Devleti Osmanlılar tarafından Büyük
Devletlerin baskısıyla
yıkılıyordu.Bilindiği
gibi Batı Trakya Türkleri bilhassa Kırcaali sancağı, 1877-78
yani 93 Harbi diye bilinen Osmanlı - Rus
Savaşında büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardı. Bu savaşta
Tuna nehrini kolayca
aşan Rus orduları,

direnişi ile karşılaştılar.
B u r a d a Ru s l a r a
karşı direnen Osmanlı Ordusu değil,
bizzat Kırcaali Türk
halkının kendisi idi.
Kırcaali’nin Fındıcak
köyünden Murat Ağa,
Koca Balkan’ın Şipka
geçidinde Bulgar ve
Ruslara karşı savaşanlar arasında idi.
Süleyman Paşa, savaş meydanına giderken, Kırcaali’den geçmiş ve götüremediği,
fazla silah ile cepha-

yanına aldığı Rodoplu delikanlılar ile Rus-

ların ve Bulgarların
ilerledikleri geçit noktalarını tuttu. Rusların
hiç önem vermedikleri
ve asker kaçağı zannettikleri bu vatanseverler, bu çatışmada
Rusları iki ateş altına
alarak boğaza giren
Ruslar’dan bir tanesini bile sağ bırakmadı.Fındıcaklı Murat
Ağa, Kırcaali’nin Türk
olan bütün köylerine
adamlar göndererek
Yunus oğullarında
İsmail Ağa, Halil Ağa
komutasında Ahi Çelebi, Mestanlı ve civarından 1000 kadar silahlı gönüllü Rodoplu
koşup geldiler.
Türk halkı ile Rus
ordusu arasında müthiş bir savaş başladı.
Rus general Hersikov komutasındaki
Rus Piyade Alayı ve
bir Kazak alayı, 4 batarya toplu taaruza
geçtiler. Bir Alay ha-

line getirilmiş Bulgar
çeteleri de Ruslara yardım ediyordu.
Murat Ağa’nın kendi
kuvetleri, Boğaz’ın
doğal müstahkem
mevkiileri olan her iki
yanı da tutmuşlardı.
Murat Ağa’nın birliklerinin topları yoktu
ama, Kilise Kule boğazı yanından Arda
nehri boyuna yayılarak Rodop Türklerini
arkadan sarmak isteyen Bulgarların bu
niyetini anlayacak bir
komutan özelliği vardı. Murat Ağa, daha
önceden davrandı ve
Bulgarları içeri çekti
ve hepsini bire varıncaya kadar kırdı. Buradan hiçbir Bulgar
çetecisi kurtulamadı.
Murat Ağa kendi yönetimindeki 354 köyde bir idare kurarak,
nufus başına mısır
unu, kurutulmuş yoğurt, keçi pastırması,
mekkare katırı topladı.

Devamı gelecek sayıda

Kırcaali bir ilke daha imza attı

Uluslararası Çevirmenler Günü arifesinde hemşerimiz
Aygül Gavazova
Bulgaristan Çevirmenler Birliğine aza
kabul edildi.
Uzun yıllar Ardino
ve Kırcaali’de sorumlu görevlerde
bulunan Nikopol’lu
Gavazova son yıllarda edebiyat çevirmenliğine kol sıvadı.
Kendisini Balkanlarda Türk Öyküsü
projesi kapsamında
neşrettiği “Gül Nişanı”, “Bursa Esintileri
“ ve „Güney Yelleri “
çeviri kitaplarından
tanımaktayız. Baskıda bulunan yeni
kitabı ile birlikte, bu
dört kitapla Aygül
hanım şimdiye kadar okuyucularımıza 60’ın üzerinde
Balkan ülkeleri Türk

Aygül GAVAZOVA

öykü yazarını takdim etmiştir.
Bununla ilgili yazar,
prof.dr. Slavi Slavof
“Yaşam” /2011/ adlı
kitabında Gavazova
‘ya hasrettiği yazısında özetle şöyle
diyor:
“Aygül Gavazova
öncelikle klasik ve
çağdaş Türk öykü
yazarlarını çevirmekle bilinir. Fakat
aslında bütün zengin maneviyat gücünü seferber ederek,
kendine has bir ya-

ratıcı özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır.
Bu çok sorumlu ve
yararlı uğraşlarıyla Balkan halkları
arasındaki mevcut
olan dostluğu daha
da pekinleştirmek
çabalarına katkıda
bulunmakla birlikte,
bizde bu İlk edebiyat yöntemi dikkate
ve takdire layıktır”.
Böyle bir girişim İlk
olmakla birlikte, Aygül Gavazova ‘nın
şahsında Kırcaali’de
Tek Bulgar ist an
Çevirmenler Birliği
azamız olmuştur.
Bu şerefe nail olduğu için kendisini
candan kutlar, önünde duran anlamlı
ve iddialı planlarını
gerçekleştirmesinde başarılar dileriz.
Kırcaali Haber
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Deli dolu bahar, yüklü bulutlarıyla, haftalık
yağmurlarıyla, ovalardan
tırmanarak gelip oturuverdi, dağ köyünün can
evine. Bahar, alın terinin
kara toprağa döküldüğü,
umutların denizler misali kabarıp coştuğu mevsimdir. Böyle bir ortamda şenliklerin de şakrak
olacağı, gönüllerin şahlanacağı besbelli.
Yediden yetmişe köy
bayram ediyordu. Herkes Allah ne verdiyse
evinden getirmiş, ağaç
gölgelerine sofralar kurulmuştu. Yiyip içiliyor,
gülüp söyleniyordu. Yan
tarafa yaşlılar ayrılmış,
neşeyle, henüz şırıldayan suyla yapılmış, ilk
kahvelerini içiyorlardı.
Gözleri gülüyor, yüzlerinde mutluluk izleri vardı.
Başarılan işin sevincini
yaşıyorlardı. Bazı bazı
da ezelden beri çekilen çileleri anımsıyorlar,
bugünleri gördüklerine
şükrediyorlardı. Musa
dedenin iç rahatlığı ise
en büyüktü. Göz- kulak
olmuştu bu işe...
Komşulardan Haydar,

Mahmut ve Nasuf köyün
içini, etrafını bir bir dolaştılar. Kararını verdiler,
“ Olsa olsa, burası olur “
diye. Havale edilen görevin üstünden gelme sevincinin, mutluluğu düştü
yüzlerine. Yeşil çimene
yaslanıp soluklandılar.
Mahmut zayıf yapılı,
uzun boylu, kaytan bıyıklı biriydi. Azdan az şaka
yapmasını, espri anlatmasını beceriyordu.
Nasuf’a dönerek:
“Ha ötesi, ha berisi derken, turnayı gözünden
vurduk“ diyerek kalktı.
Etrafına bakındı. Azıcık
gezindi. Sağ ayağındaki
lastik çarıklarını çıkardı.
Yan tarafa attı. Ökçesiyle toprağı karıştırır gibi
yaptı ve:
“Bana sorarsanız işte
burada, tam şuracıkta.
Ökçemin altında. Hem
de pek derinde değil, değil elbet “ dedi ve gelip
kalktığı yere oturdu.
Haydar:
“Karar karardır. Niyet
niyettir. Kısmet bizimmiş.
Gidip, Musa dededen
müjdeyi alalım“ önerisinde bulundu.

H A Y I R
Öykü

Mahmut:
“Öyleyse kalk. Git. Çabuk ol. Musa dedeyi çağır. Gelsin“..
Haydar yavaşça kalktı.
Yan tarafa attığı takkesini aldı. Başına koydu.
Patik biçimi ardı kesik

dar ve Nasuf ayağa
kalkarak, Musa dedeyi
selâmladılar. Pek konuşmadan çimene yaslandılar. Güneş dikilmiş,
öğle namazı yaklaşmıştı.
Etraf sakin. Doğa taptaze bahar maviliğine bü-

Mustafa BAYRAMALİ
pabuçlarını ayağına
taktırdı. Patikanın aşağı
giden yönünü aldı.
Musa dedenin evi pek
uzakta değildi...
Çok geçmeden alt taraftan belirdiler. Hay-

rünmüştü.
Mahmut konuştu. Köy
içini, etrafını, gezdiklerini, belledikleri yerleri birer birer saydı. En
sonunda da işi buraya
doğruladıklarını ekledi.

İl Bilgi Merkezi vatandaşların
hizmetine açıldı

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
yaptığı basın toplantısında, Teknik Yardım
Operasyonel Programı
tarafından desteklenen
Kırcaali’de İl Bilgi Merkezinin faaliyete başladığını
açıkladı. Bulgaristan’da
kurulan 27 merkezden
biri olan Kırcaali’deki İl
Bilgi Merkezi 3 Ocak tarihinden itibaren çalışmaya
başlamıştır.
Sınavla seçilen İl Bilgi
Merkezi çalışanları, Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla ilgili tanıtımlar yapacak, ilgilenen vatandaşlara karşılıksız olarak AB
Yapısal ve Uyumlaştırma
(Kohezyon) fonlarından
çeşitli projeleri destekleme imkânlarıyla Operas-

yonel Programlarının gerektirdiği prosedürler hakkında bilgi verecek. Bilgi
merkezi çalışanları, projelerin hazırlaması ve yö-

netilmesinde danışmanlık yapmayacak, sadece
destekleme imkânları
konusunda bilgi verecekler. Bunun yanı sıra İl Bilgi

Merkezi, önümüzdeki aylarda bütün Kırcaali ilinde
çeşitli AB Programlarının
tanıtımını da amaçlıyor.
İl gil enen vat anda ş lar, Kırcaali Üreticiler
Pazarı’nda bulunan, Bilgi
Merkezini ziyaret edebilir,
ilgilendikleri konularda bilgi alabilirler. Ayrıca verilen
telefon ile e-mail adresi
aracılığıyla soru sorabilir,
bilgi edinebilir.
Kırcaali Bilgi Merkezi ile
iletişim ve irtibat için:
Adres: Üreticiler Pazarı
Enformasyon Merkezi
Ofis No 5, Makedonya
sok. Kırcaali
Tel/faks: 0361/ 6 53 34
e-mail: oic_kardjali@
abv.bg
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Hasan Azis: “Okullar hiçbir zaman çöp
vergisi ödememiş, ödemeyecek de”

1. sayfadan devam

ödeseydi, bütçe hazinesine 55 347 leva
para girecekti. Hiçbir
zaman bu vergi toplanmadı ve bu yıl da
toplanmayacak” diye
vurguladı.
Hasan Azis, Belediyenin eğitime verdiği
katkıyı tam olarak he-

sapladı. Başkan, “Bu
paraya bir de okul
bütçelerini desteklemek amacıyla belediyenin kendi gelirlerinden 80 000 leva ek
ödenek ilave edilirse,
toplam 135 000 leva
değerinde eğitime
katkısı oluyor” dedi.
Ayrıca Belediyenin

eğitim kurumlarının
mevcut giderlerini de
karşıladığını açıkladı.
Başkan, “Bunlar göstermelik bir tavır değil,
konkre destektir” diye
belirtti. Her yıl okula
gidecek olan birinci
sınıf öğrencilerinin
artması iyi bir eğilim
olduğunu belirtti.

Başkan Azis, birinci
sınıf öğrencileri 2010
yılında 547 iken, 2011
yılında 617 olduğunu
hatırlattı. Hasan Azis,
bu yıl Kırcaali Belediyesinde toplam 6 916
öğrenci olduğunu,
yeni eğitim yılında
ise 681 çocuk ilk defa
okula başlayacak.
Kırcaali Haber
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Kalktı, biraz önceden
Nasuf’la Haydar’a ökçesiyle karıştırdığı yeri
gösterdi ve:
“Musa dede, bence işte
burada. Hem de hafifte.
Pek derinde değil“ diye
teminat verdi.
Musa dedenin yüzündeki neşe birden söndü.
Tavrı değişti. Başını öne
eğdi. Biraz düşündü. Birden sıçrayarak kalktı.
“Hayır, çocuklar, hayır
olmaz. Katiyen buraya
olmaz, Hayır! “ diye kestirip attı.
Öbürleri şaşa kaldılar.
Ne tutum izleyeceklerini,
ne diyeceklerini bilemediler. Çok bilen Nasuf’un
dili tutuldu. Yalnız, bu ne
demek, bu ne biçim iş ?!
anlamında birbirilerine
bakıştılar...
Musa dede onların şaşkınlığını çaktı:
“Hadi, düşün ardıma
çocuklar“ diyerek köy
ortasına giden yolu tuttu. Diğerleri kalkıp isteksizce onu takip ettiler.
Musa dedenin evi yolun
alt tarafındaydı. Belirledikleri yere yakındı. İlle
üçlü heyetin aldığı karardan memnun değildi. Bu
da Haydar’ı, Mahmut’u
ve Nasuf’u şaşırtıyordu.
Musa dede, evinin tam
hizasına geldiklerinde
bir evine, bir de yanındakilere baktı. Onun evinin
de “ Koca Gedik “ yakasına serpilmiş evlerden
farkı yoktu. Duvarları
taş, çatı meşe ağaçlarından yapılmış, üstü
de taş örtülüydü. Yolu
yok, suyu yok. Evler gaz
lambalarıyla ışıklandırılıyordu. Hele yaz günleri
etraf yanıp kavruluyor,
meralar bakır rengi alıyordu. En büyük dertleri
de su derdiydi. Kendilerinden başka da onları
düşünen yoktu... Arkada olan üçlü gene fark
edemediler, ihtiyarın ne
demek istediğini. O, önlerinde gidiyor, ara ara
başındaki takkesini bir o
yana, bir öteki yana büküyor, bazı da belindeki
kırmızı kuşağını sağlamlaştırıyordu. Belleğinde
ise Mahmut’un gözden
geçirdik, dedikleri yerleri
canlandırıyordu. Bir ara
durdu. Burası yüksekçe,
köyün ortanca yeriydi.
“Gelin çocuklar. Burası
en münasip. Bakın şu
yola, Kırcaali’den kalkan, Eğridere’ye kadar
herkes buradan geçiyor.
Hayrımız en çok buradan olacak. Bir de komşuların hepsine aşağı
yukarı ayni mesafede.
Eh, belki iş biraz fazla
düşecek. Belki bayağı

derinde çıkacak. Zararı
yok. Burada sevabımızın
en bol olanını kazanacağız. Kararımız karar mı
?” diye sordu.
“Sen ne dersen“ diye
cevap verdiler.
“Öyleyse yarından tezi
yok. Başlayalım. Ben de
sizinleyim. Daha bu akşam komşuların haberi
olsun. Yarın herkes işe !“
diye talimat verdi köyün
en yaşlısı Musa dede.
Ertesi gün işe başlanıldı. Çağrılan kazıcılar, ustalar geldi. Çıkan toprağı
yan tarafa taşımaya ait
çizelge hazırlandı. Her
gün dört haneden birer
kişi çalışması gerekiyordu. İş var gücüyle devam
etti. Musa dede yapılanı
sık sık denetledi. Gereken parayı komşulardan
bizzat kendi topladı. On
beşinci günde, on beş
metreden su şırıldadı.
Haber köye, ayaklı gazeteler vasıtasıyla, yıldırım
hızıyla yayılmıştı.
Kuyudan çıkarılan ilk
suyla pişirilen kahveler
tekrarlandı.
Nasuf dayanamadı:
“Musa dede, sizin evin
üst tarafında bulduğumuz su, bundan az
olmayacaktı. Hem de
orada bu kadar iş düşmeyecekti. Orası da
merkez sayılır. Dediğin
o Eğridere yolu buradan
yukarı, oradan da geçiyor. Neden orası değil
de burası oldu ?“ diye
sordu.
Musa dede kısa sakallı, nur yüzlü, narin yapılı,
uzunca boylu, üstü başı
temiz, yakışıklı bir erkek
güzeliydi. Elindeki fincandan son yudumunu
aldı ve:
“Bak Nasuf, bakın komşularım, şayet su kuyusu
buraya değil de, yukarı
ilk düşünülen yere kazılaydı, tez ve geç hepinizin içinde bir şüphe uyanacaktı. Bak işin başına
geçti, evinin yanını seçti
diye”...
Akşam namazı yaklaşıyordu. Hepsi kuyudan
çıkardıkları suyla aptes
aldılar ve topluca, cematla namazlarını eda
ettiler.
Arkadan ortalık daha
da coştu. Ay ışığında,
yıldızların cümbüşüyle
şenlik geç vakitlere kadar devam etti. Bilhassa
hanımların neşesi görülmeye değerdi. Omuzlarında kilometrelerce mesafeden su getirmekten,
kurtulduklarındandı onların bu sevinci.
Mustafa BAYRAMALİ
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Hasan Azis: “Perperikon için verilen çekin
geçerli olduğunu anlamak için bekliyoruz”
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, basına
yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu, tarihi Perperikon Kalesi’nin yönetilmesi için Belediye’ye teslim ettikten sonra Bölgesel
Kalkınma Operasyonel
Programı çerçevesinde
proje gerçekleştirmek
üzere sözleşme imzaladığını açıkladı. Perperikon’u
restore etmeyi amaçlayan
3,8 milyon leva tutarındaki bu projenin 24 ay içerisinde tamamlanması
gerekiyor.
Kırc aali Belediyesi,
geçen yıl Standart gazetesinin düzenlediği
“Bulgaristan’ın 10 Harikası” kampanyasında yapılan sıralamada Perperikon Kalesi ikinci sırada
yer aldı ve restorasyonu
için bizzat Başbakan Boyko Borisov’un imzasını taşıyan 1 milyon levalık çek
kazandı. O zaman, Taşın-

Süt kotası dilekçeleri
kabul ediliyor

maz Ulusal Kültür ve Tarih
Mirası Koruma Enstitüsü,
belediyenin Perperikon
için hazırladığı teknik projeyi onayladı, fakat Kültür
Bakanlığı’ndan, kalenin
batı kulesinin restorasyonu ve tamiratını öngören

başka bir proje hazırlanmasını tavsiye edilmişti.
Hasan Azis, yeni Perperikon projesinin Bakanlık tarafından onaylanmasına rağmen Maliye
Bakanlığı’nın çekin parasını hala sağlamadığına

dikkat çekti. Başkan Azis,
“Perperikon için verilen
çek hala geçerli olup olmadığını anlamak için
bekliyoruz” diye yorum
yaptı.

Kırcaali Haber

"Bulgaristan-Adalet" Federasyonu Basın Açıklaması
Saygıdeğer hanımlar
ve beyler,
Bu yıl 12 Ocak tarihinde
Bulgaristan Millet Meclisi, nitelikli bir çoğunlukla,
Bulgaristan Müslümanla-

rının zorunlu asimilasyon
sürecini kınamıştır. Kabul
edilen bu bildiriyle, devletimiz totaliter rejiminin
karanlık geçmişi ile kesin
bir biçimde bağlarını koparmıştır. Bulgar Komünist Partisi yönetiminin
izlerini taşıyan tarihimizin utanç verici bir sayfası daha kapanmıştır.
Olay, Bulgar basın yayın kuruluşlarınca ihmal
edilmişse de, bildirinin
son derece önemli siyasi, tarihsel ve bireysel
boyutları vardır.
1. Müslümanları zorla asimile etme teşebbüsünün kınanması,
Bulgaristan’ın modern,
hoşgörülü ve demokratik
bir ülke olduğunu göstermektedir.

2. Bu davranış ülkemizi, geçmişteki hatalarından bilgece ve onurlu
bir biçimde ayrıştırmayı
başaran ve nihayetinde
Avrupa ülkeleri arasında

yer almasını sağlamış
olan tarihi ve önemli bir
adımdır.
3. Bildirinin kabulü,
1986 yılı zulmü kurbanlarına, onurlu ve insan
haklarına saygılı, iyi niyetli bir anavatanlarının
bulunduğunu tekrar hatırlatan kesin bir işarettir. Belge, Bulgaristan
Müslümanlarının o korkunç dönemde yapılan
zulümlerin tekrarlanabileceği korkularına bir
son vermektedir. Bugün
artık herkes, kimlik, isim
ve inancını seçme özgürlüğüne Bulgaristan’da el
uzatılmayacağından dolayı huzur duyabilmektedir.
4. “Bulgaristan-Adalet”
Federasyonuna göre,

Bulgaristan Müslümanlarının maruz kaldığı
zorunlu asimilasyonun
kınanması, bazı çevrelerin son yıllarda dayatmaya çalıştığı zalim Jivkov
rejimini canlandırılma
eğilimlerine karşı önemli
bir zaferidir. Bildiri, Bulgaristan Komünist Partisinin baskı organlarının
temsilcileri tarafından
tasarlanıp yönetilen ve
insanlarımızı yirmi yıldır
korku ve izolasyon içinde
tutan “Bulgaristan etnik
modelini” sonlandırmaktadır. Bu nedenle Meclis
tarafından kabul edilen
bildirinin esasen, Bulgaristan Müslümanlarına siyasi hak ve özgürlüklerini
geri verdiğine inanıyoruz.
Belgeyi Parlamentoya
sunanların (Mavi Koalisyon ve bilhassa Sayın
İvan Kostov) bu tarihi bildiri için ciddi bir çoğunluk
sağlamayı başarmalarını
takdir etmekteyiz. Belge,
zaten itibarı sarsılmış
olan yabancı düşmanı
ATAKA Partisi dışında,
Parlamentoda temsil
olunan tüm partiler tarafından desteklenmiştir.
Bu, diğer kurumların da
bildiri metninin tüm Bulgar vatandaşları için gerçek hak ve özgürlüklere
dönüştürülmesi yönünde
gerekli çabayı göstereceğine inanmaya bizleri
teşvik etmektedir ki, bu
gerçek anlamıyla işle-

yen bir demokrasi için
son derece önemli bir
husustur.
“Bulgaristan-Adalet”
Federasyonu esasen
beş yıl önce Bulgaristan
Müslümanlarının zorunlu asimilasyonunu kınamıştır. Bulgaristan Ulusal Meclisinin de bugün
bunu yapmış olmasından dolayı mutluluk duymaktayız. Bu davranış,
önümüzdeki dönemde
Avrupa Birliği tarafından
da muhakkak takdir edilecektir. Bu durum komşumuz Türkiye’de de,
ülkemizdeki demokratik
süreçten geriye dönülmeyeceğinin açık bir ifadesi olarak tanımlanmış
ve göçmen kuruluşlarının
yıllar boyu biriken pek
çok sorununun çözümlenebilmesi için Bulgar
makamlarıyla beraber
çalışma fırsatı yaratmıştır.
Sonuç olarak, tüm Bulgaristan Müslümanları
adına, Todor Jivkov’un
totaliter rejimi tarafından
Bulgaristan Müslümanlarına uygulanan zorunlu asimilasyonu kınayan
bildiriyi destekleyen Parlamentodaki tüm siyasi
partilere bir kez daha
teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.
Sezgin Mümin
BAF Başkanı

Devlet Tarım Fonu Kırcaali İl Müdürlüğünden, bölgede ineğe bakan çiftlik sahipleri süt kotası satın
almaları için dilekçe sunmaları gerektiği bildirildi.
Tarım ve Gıda Bakanı Miroslav Naydenov imzalı
kararnameye göre bir litre sütün fiyatı 0,07 leva.
Mandıralara teslimat yapılması için 16 734 680 litre
süt kotası, direkt satış yapmak için ise 1 124 510 litre
süt kotası hala satın alınmamıştır.
Süt kotası almak için başvuru formu, İl Tarım Fonunu Müdürlüğünden alınabileceği açıklandı.
Süt kotası satın almaya onaylanan kişiler, parayı
banka hesabına yatırdıktan sonra kendilerine bireysel süt kotası sahip olmalarına dair belge verilecek
ve kontrol edilecekler.
İl Tarım Fonu Müdürlüğünden, hayvan bakıcıları
tarafından süt kotası satışına ilgi gösterdiği belirtildi. Prosedüre göre, onaylananlara fonun banka hesabına hangi tarihlerde ödeme yapmalarına ilişkin
mektup gönderilecek. Daha sonra ise, kendilerine
süt kotası sağlandığına dair belge verilecek.
İlk önce 2007 yılında Kırcaali bölgesinde teslimat
ve direkt satış yapmak için 10 105 süt kotası satılmıştır. Fakat bu yıl kota sayısının daha az olduğu
açıklandı. Çünkü geçen yıl şartların yerine getirilmemesi sebebiyle bazı kişilerin kotaları geri alınmıştı. Bu yıl Kırcaali iline büyük sayıda kota salınmış, çünkü 1-2 ineğe bakılan birçok küçük çiftlikler
bulunmakta.
Süt teslimatı kotasına sahip bakıcıların ürünlerini
süt imalatı yapan kuruluşlara satmak, direkt satış
kotası olanların ise sütü serbest pazarlayabilme
veya özel tüketim için kullanmak gibi imkânları var.

Ardino Belediyesi,
kar temizleme
makinesi alacak

Belediye Başkanı Resmi Murat’ın yönetimindeki
Ardino (Eğridere) Belediyesi, sokaklardaki yaya
kaldırımları ve açık alanları kardan temizlemek için
küçük motorlu bir kar temizleme makinesi satın
alacak. Belediyenin amacı, kar temizleme hizmetinin
iyileştirilmesi olduğu açıklandı. Ardino Belediyesi ile
yapılan sözleşmeler üzere kışın yolların bakımını ve
karın temizlenmesini üstlenen şirketler 11 makineyle
çalışıyor. Bu şirketler 261 kilometre asfaltlı ve 200
kilometre asfaltsız kara yoldan ibaret Belediye yol

ağının bakımını yapıyorlar.
Belediyenin 1 No’lu kararnamesine göre, dükkân
sahipleri veya kiracıları, işletmelerinin önündeki yaya
kaldırımları kardan temizlemek zorunda.
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Polis şiddetinden dolayı İçişleri Bakanının istifasını istediler
Bulgaristan’da, maskeli polis timlerinin aşırı şiddet uygulaması
nedeniyle parlamentodaki muhalefet partileri,
İçişleri Bakanı Tsvetan
Tsvetanov’un istifasını
istedi.
Ülkede sigara kaçakçılığına karşı olduğu
ilan edilen operasyonda Örgütlü Suçlarla Merkez Mücadele Müdürlüğü’nden
(GDBOP) maskeli ve
silahlı 25 komando, Petır Naçkov ve eşi Malina
Naçkova’yı sokak ortasında yere yatırarak gö-

zaltına almıştı.
Kaba kuvvet kullanan
ve hakaret içeren suçlamalarda bulunan komandolar daha sonra
ailenin Mirovyane köyündeki evine kapıları
kırarak baskın düzenlemiş, yaptıkları arama
sonucunda sadece 5
paket bandrolsüz sigara bulmuştu.
Malina Naçkova, eşi
ile birlikte maruz kaldıkları şiddet yüzünden
doktor raporu aldıklarını belirterek, baskının
gerçek nedeninin kızı
Ralitsa’nın Facebook

paylaşım ağında Başbakan Boyko Borisov’a
karşı kurduğu eleştirel
forumun olduğunu öne

sürdü. Naçkova, “Boyko
Borisov’a oy vermeyeceğim” adlı grup yüzünden ailesinin polisten

Mestanlı merkezinde halkoyunları coşkusu

Momçilgrat (Mestanlı)
Şehitler Anıtı Meydanı,
Türk ezgileriyle halkoyunları eşliğinde şenlendi.
Hüzünlü anılara şahitlik
eden meydan bu sefer
ağlamıyordu, sevinçliydi. Yeni kurulan Mestanlı
Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği (TÜRKSADER) çatısı altında
etkinlik yürüten Rodop
Esintileri Kız Halkoyunları Topluluğu, Türkiye
Hayrabolu Halkoyunları
Topluluğu ve saz takımı,
“Nov Jivot”(Yeni Hayat)
Halk Toplum Merkezine bağlı “Ahrida” Bulgar
Halkoyunları Topluluğu
bu anlamlı olayda sahne
aldılar. Tüm toplulukların
üyeleri kızlardan oluşması, etkinliğe bambaşka bir
hava kattı.
Trakya Bölgesi’nin iki
ayrı ülkesinde bulunan
kısımlarından sunulan
Türk Halkoyunları gösterilerinin yanı sıra yine
bu yöreye ait Bulgar
Halkoyunları da sanki
bölgedeki hoşgörü havasının şahidiydi. Rodop
Esintileri Kız Halkoyunları Topluluğu toplam beş
oyun; Zeybek, Çökertme,
Osman Aga, Kaşık Oyunu ve Trakya yöresine ait
yeni bir oyun sergilerken

son verilmeli” derken
SDS ile DSB’nin bildirilerinde, “Endişe verici
boyutlara varan polis
şiddeti yüzünden siyasi
saygınlığını yitiren Bakan Tsvetanov’un görevinden alınması şarttır”
ifadeleri yer aldı.
Operasyonun asimetrik şiddetini haklı gerekçelerle açıklamaya çalışan Bakan Tsvetanov
ise yapılan iç soruşturma sonucu operasyonu
yöneten 3 polis memuruna “kınama cezası”
verildiğini söyledi.
Kırcaali Haber

Ardino’da emeklilerin
tansiyonu ücretsiz
ölçülüyor

“Slıntse” Birleşik Çocuk Kurumunda görevli hemşireler, haftada iki defa Ardino’da yaşlı insanların tansiyonunu ölçüyorlar. Girişim, Engelliler ve Emekliler
Kulübünün önerisi ve Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat’ın desteğiyle gerçekleşmekte.
Hemşire Marina Emilova, “Çoğu insanların evinde
tansiyon ölçme cihazı bulunmamakta. Ekseriyetle
pazartesi günleri 30’dan fazla kişinin tansiyonunu ölçüyoruz. Maalesef, çoğunun yüksek çıkıyor. Bundan
dolayı onlara sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz, yüksek
tansiyonu olanları ise aile hekimine yönlendiriyoruz”
diye konuştu.

Hayrabolulu grup da bir
oyun sergiledi. Ahrida
topluluğu da iki oyun sergiledi. TÜRKSADER’in en
ufak temsilcileri Gizem ve
Caner Osmanlı dönemine
ait unutulan romantik havayı Üsküdar’a Giderken
şarkısıyla canlandırdılar
ve seyircilerin beğenisini
topladılar, uzunca alkışlandılar.
Belediyenin de desteklediği Kültür Sanat Haftası
etkinliklerinde el sanatları
sergileri de vardı.
Türkiye’den gelen misafirler, ağaç oymacı Münir
Genç’in eserlerini de tanıttılar. Ağaç oyma ustası,

Hayrabolu yöresine has
çiftlik hayvanları figürleri
ve ahşap kompozisyonlar
yaratıyor.
Momçilgratlılar aynı
zamanda Margarita
Georgieva’nın süslü cam
ve porselen çalışmalarını
seyrettiler. En büyük ilgiyi
de yöreye has el sanatlarından olan örme ve oya
işleri çekti.
Sergiye olan ilgi o kadar
büyüktü ki, gezenlerin
neredeyse tamamı sergilenen nesnelerin satılıp
satılmadığını soruyordu.
Etkinlik, Mestanlı Türk
Kültür, Sanat ve Etkileşim
Derneği ve belediyenin

desteğiyle gerçekleşti.
Salı pazarına gelen halk,
tüm katılımcıları mutlu ve
hoşnut bir biçimde güçlü
alkışlarla sahneden uğurladı. TÜRKSADER Başkanı Nuray Hilmi Hanım
katılımcılara, katılım ve
teşekkür belgesi sundu.
Daha sonra etkinlik,
Kırcaali belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve
bölgenin en büyük köyü
olan Gluhar (Sağırlar)
köyü Progres (İlerleme)
Halk Toplum Merkezinde
devam etti. Burada da
Türk Kültürüne olan ilgi
büyüktü.
İsmail KÖSEÖMER

Momçilgrad Hastanesinin yeni yöneticisine
ilişkin değerlendirme süresi uzatıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesinin
düzenlediği “Dr. Sergey Rostovtsev” Çok
Yönlü Etkin Tedavi
Hastanesi yeni yönetici görevlendirilmesine ilişkin aday değerlendirme süresinin,

siyasi baskı gördüğünü
söyledi.
O l ay ı n t o p l u m s a l
yankısı yüzünden ana
muhalefet Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
ve muhalefet Demokratik Güçler Birliği
(SDS) ile Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar
(DSB) partileri Başbakan Borisov’dan derhal
Bakan Tsvetanov’un
görevine son vermesini
istediler.
BSP Genel Başkanı
eski Başbakan Sergey
Stanişev, “Ülkede süren aşırı polis şiddetine

aday eksikliğinden
dolayı 15 gün daha
uzatıldığı belediye
tarafından duyuruldu.
Adaylarla pozisyon
değerlendirme görüşmesinin 10 Şubat
2012 tarihinde saat
10.00’da belediyenin

oturum salonunda
yapılacağı açıklandı.
Daha önce de duyurduğumuz gibi,
adayların yüksek eğitimli ve tıp alanında
yüksek lisans eğitim
derecesine sahip olmaları şartı mevcut-

tur. Gerek diş hekimliği ve sağlık yönetimi,
gerekse tıp bilişimi ve
sağlık yönetimi veya
sağlık ekonomisi ihtisaslarını elde etmiş,
ekonomi ve yönetim
üzere yüksek lisans
yapmış kişiler bu gö-

72 yaşındaki Vecdiye Saadetinova, her pazartesi ve
cuma günü tansiyonunu ölçtürmek için kulübe geliyor.
Yaşlı kadın, “Yıllardan beri yüksek tansiyonum var ve
ilaç kullanıyorum. Hemşireler Marina Emilova, Svetla
Stavreva, Nefize Şaban ve Margarita Lilçeva’nın saygılı davranışından çok memnunuz” diye paylaştı.
Emekliler Kulübü Başkanı Nazif Saadettin, emekliler
adına Belediye Başkanı Resmi Murat’a, yaşlı insanların sağlık problemlerine gösterdiği ilgi, dikkat ve destekten dolayı kendisine özel teşekkürlerini sundu.

reve talip olabilirler.
Momçilgrad hastanesi yöneticisi adaylarının belirtilen ihtisaslar
üzere 5 yıllık kıdeme
sahip olmaları şartı
koyulmuştur.
Adayların, gereken
belgelerden baş ka, 6 aylık iyileştirme planıyla beraber
hastanenin üç yıllık
gelişime planını da

hazırlayıp, belediye
yönetimine sunmaları
gerekiyor.
Değerlendirme görüşmesinde ele alınacak konular için ek
bilgi Belediye Başkan Yardımcısı Erol
Mehmet ’ten veya
03631 78-43 numaralı telefondan alınabilir.
Kırcaali Haber

- Sayın Gürata, “Hisseli
Harikalar Kumpanyası” müzikali sizin “Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncularıyla
gerçekleştirdiğiniz ilk proje
değil, değil mi?
-Evet. Daha önceden 2004
yılında “Kadriye Latifova” Tiyatrosunun davetlisi olarak, “Aşkım Benim Tiyatro” (Karmen)
oyununda oyunculuk yaptım.
Bu sırada buradaki genç arkadaşlarımla çalışma imkanı
buldum. “Karmen” ile bir hayli
turne yaptık. Ardından burada
“Yedi Kocalı Hürmüz” oyununu sahneye koydum. Sonra
da “Hürrem Sultan” oyununu
Orhan Tair, Kravçenko ve ben
sahneye koyduk, aynı zamanda ben oyunda Sultan Süleyman rolünü oynamıştım. Şimdi
üzerinde çalıştığımız “Hisseli
Harikalar Kumpanyası” dördüncü projemiz oluyor, bu sene
sahneye koyacağız.

6
Kırcaali Haber 6

HABERLER

08 Şubat 2012

Bir ilkin devamı

Antalya Devlet Tiyatrosunun Genel Müdürü, ünlü rejisör, oyuncu Selim Gürata
bugünlerde Kırcaali “Dimitır Dimov” Drama ve Kukla Tiyatrosunun çatısı altında
faaliyet sürdüren “Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncularıyla “Hisseli Harikalar
Kumpanyası” müzikalini sahneye koymak üzere masa çalışmalarına başladı.
Kendisiyle yaptığımız söyleşiyi okuyucuların dikkatine sunuyoruz.
olacağını biliyorum.
-Neden bu oyunu Kırcaali’de
sahneye koymaya karar verdiniz?

O şarkıları biz biraz değiştiriyoruz, biraz daha günümüzde
gençlerimizin hoşuna gideceği
modern müziklerden seçmeler
yaptık.

başlıyor, mutlu sonla bitiyor.
-Yakın zamanda Kırcaali tiyatrosuyla gerçekleştireceğiniz başka projeleriniz var
mı?

-“Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalinin çalışmalarına ne zaman başladınız?
-Üç gündür çalışıyoruz. Ayın
16’sında başladık ve devam
ediyoruz.
-Müzikalin prömiyeri ne zaman olacak?
-Prömiyer 16 Şubat’tan sonra
yapılacak. Kırcaali’de prömiyerden sonra turnelere çıkacağız.
-“Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikali ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi verir misiniz?
-Bu müzikal Haldun Dormen’in
eğlenceli bir oyunu. Müzikli,
danslı, hoş bir komedisi olan
bir oyun. Türkiye’de daha
önce sahnelenmiş, çok da ilgi
çekmiş bir oyundur. Fakat biz
biraz bu oyunun üzerinde çalıştık. Oyun iki perdelik ama
bizde tek perde oynanacak ve
tiyatrosu daha ağırlıklı olacak.
Oyuncularımız çok iyiler, herkes kendi rolüne çok iyi sahip
çıkıyor. Ben çok güzel bir oyun

- Özcan Deniz, Meltem
Cumbul’la beraber “Aşk Yakar”
Tv dizisinde oynadım. Dizide
Özcan Deniz’in babasını oynuyordum. Şimdi TRT 1’de yayınlanan Sakarya Fırat” adlı dizide
Hüsamettin Albay’ı oynuyorum.
En son oynadığım sinema filmi
“Musallat 2”.
-“Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncularının geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
-“Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncularının geleceğinin
iyi olmasını istiyorum ve öyle
olacağını da düşünüyorum.
Burada yaptığımız projenin temel hedeflerinden biri de, bu
çocukların oyuncu olarak kendilerinin ne kadar iyi olduğunu,
oyunları güçlü götürebildiklerini
hem seyirciye, hem de tiyatro
camiasına göstermektir. “Kadriye Latifova” tiyatro sahnesi bu
gençlerin yeni katılımlarla beraber devam etmesini istiyorum,
çünkü o çok önemli bir tiyatro.
“Kadriye Latifova” tiyatrosunun
2004’de kuruluşuna ben de
oyuncu olarak, eğitmen olarak
katkıda bulunmuştum. O zaman ilk defa tiyatroda “Karmen”
oyununu sahneye koymuştuk.
-Buradaki genç oyuncuların
daha iyi oyuncu olmaları için
ne yapmak gerekiyor?

-Bu oyunu seçmemin nedeni
öncelikle bir müzikli oyun olmasıdır. Sonra oyunun karakterleri buradaki genç aktörlerimize
çok uygun. Buradaki seyircinin
de beğenebileceği gibi komedisi olan, müzikleri çok güzel,
akılda kalan bir oyun. O yüzden
burada bu oyunun çok beğenileceğini düşünüyorum.
-Oyunda ne tür müzik var?
-Oyunun kendi müzikleri var
ama onun dışında da oyunda
tiplerin söylediği şarkılar var.

Son tütünler de satıldı
Geçen yıl Kırcaali Belediyesinde üretilen tütünün Ocak
ayında tamamen satılmasıyla, alım-satım kampanyası da
sona ermiş oldu. Üreticiler,
geçen yıla kıyasla neredeyse
iki katına daha yüksek olan
alım fiyatlarından memnun.
Mahsulün kalitesine göre
fiyatlar kilo başına 5,50 ile
6,50 leva arasındaydı.
Kırcaali Belediyesi İktisat Politikaları Dairesinde
başuzman Hüseyin Raim,
“Kampanya esnasında tütün
satın alan şirket temsilcileri,
tütüncülere malını satmaları
için adeta yalvardılar. Satılan
ürün yerinde alındı. Önceden

-Rol aldığınız bazı filmlerin
isimlerini söyler misiniz?

mukavelesi yapılan tüm tütünler satın alınmıştır” dedi.
Eksperlerin söylediklerine
göre 2002 senesinden bu
yana en kaliteli tütün 2011
yılında yetiştirilmiştir. Daha
önceki yıllarda, bedava denilecek kadar düşük fiyat biçilen sözde kalitesiz ürün oranı
%50’yi bulurken, bu yıl yüzde
4-5 arasında. Şirketler, satın
alma esnasında üreticilerle
anlaşma yapıp, üç gün içerisinde alacak paralarını ödediler. Uzmanlara göre 2012
yılında tütün üretiminde bir
artış görülecek. Bunun başlıca sebebi ekonomik kriz ve
işsizlik.

-Bu komedinin hikâyesi nedir?
-“Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyunu bir çadır tiyatrosunun başından geçen bir olayı
gösteriyor. Bir gün turnedeyken, tiyatronun assolisti oyunu
bırakmaya karar veriyor. Assolist olmadan bir tiyatro da iş
yapamaz. Tabii, herkes panik
içine düşüyor. Orada gelişen
bir takım olaylar var. Sonunda
tiyatronun çaycısını kadın kılığına sokup, assolist yapmaya
karar veriliyor. Komedi böyle

Belediye köylerindeki muhtarlar, Belediye arazi fonundan kiralık arazi arayan üretici sayısının arttığını belirttiler.
Geleneksel olarak bölgedeki tütünü dört şirket satın alıyor. Üretilen tütün miktarının
yaklaşık %60’ını “Sokotab”
ve “Messirian – Bulgaria” tarafından, geriye kalanlar ise
“Kırcali- tabak” ve “Pleven
BT” tarafından alınmıştır. Bölge Tütün Fonu kapatılmasından sonra 2007- 2011 yılları
arasında tütün üreticilerinin
kayıtları belediyede muhafaza edilmekte. Muhtarlıklara
verilen dilekçeler baz alınarak 2011 yılı kayıtları da hazırdır.
Kırcaali Haber

-Bu sezon içerisinde eğer vakit bulabilirsem, Kırcaali tiyatrosunda bir de çocuk oyunu yapmak istiyorum. Bu oyunun adı
“Gölgenin Canı”, Karagöz ve
Hacivat’ın canlandığı bir oyun.
-Kırcaali’deki Türk tiyatrosu
diğer tiyatronun şapkası altına girdi. Bu arada tiyatronun
yönetimi değişti. Yeni yönetimle nasıl çalışıyorsunuz?
-Şu anda Kırcaali tiyatrosunun yeni yönetimiyle çok iyi çalışıyoruz. Zaten Plamen Panev
ile ben daha önceden birlikte
çalışmıştım. O, Antalya Devlet
Tiyatrosuna da misafir rejisör
olarak gelip, oyun da sahneye
koymuştu. Sonuçta biz tiyatro
yapıyoruz. Burada Türkçe tiyatro da yapmamız gerekiyor.
“Kadriye Latifova” Tiyatrosu bir
sahne olarak da olsa, faaliyetine devam ediyor.
-Sizi yakından tanıyabilir
miyiz?
-Ben devlet tiyatrosu oyuncusu ve rejisörüyüm. Aynı zamanda Antalya Devlet Tiyatrosunun
müdürüyüm. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yaklaşık 60’a yakın
oyunda oynadım, 30’a yakın
oyunu da sahneye koydum. Sinema ve TV filmlerinde ve TV
dizilerinde de oynuyorum.

-Daha iyi oyuncu olmaları için
çok iyi rejisörlerle daha fazla
oyun yapmaları gerekiyor. Çok
birlik, ansambl içindeki oyunlara sahip çıkmaları, seyirciye
ve tiyatro camiasına kendilerini
güçlü bir şekilde kabul ettirmeleri gerekiyor. Tiyatro okullarında okuyan gençlerimiz de var.
Onların orada öğrendiklerini
hem arkadaşlarıyla, hem buradaki insanlarla paylaşmaları,
daha da ileri gitmelerini sağlayacak. “Kadriye Latifova” Sahnesi oyuncuları 2004’den beri
ciddi olarak çok çalışıyorlar
ve kendilerini de geliştiriyorlar.
Ben her gelişimde onların daha
da ileriye gittiğini görüyorum.
-Son olarak, Kırcaali Haber
Gazetesi okuyucularına ne
söylemek istersiniz?
-Kırcaali Haber aracılığıyla
öncelikle bütün okuyucularına
çok sevgilerimi, saygılarımı
iletiyorum, hepsini muhabbetle
kucaklıyorum. En önemli istediğim şey, “Kadriye Latifova “
Sahnesinin oyunlarını hiç yalnız bırakmasınlar, oyunlarını
izlesinler, yani tiyatroyu sahipsiz bırakmasınlar. Çünkü bizim
tiyatromuz değerli bir tiyatro.
Buradaki çocuklar çok değerli
oyuncular ve onları yalnız bırakmamalarını rica ediyorum.

Söyleşi: Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan'da Bıraktıklarının Hesabını İstiyor
Bulgaristan'ın Türk ve Müslüman azınlığa uyguladığı asimilasyon politikası sonucunda
arkasında Plevne'nin Niğbolu ilçesinde doğup büyüdüğü
evi bırakıp Türkiye'ye sığınan
60 yaşındaki İbrahim Terselli,
2002 yılında Bulgaristan devleti
aleyhine Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde (AİHM) açtığı
tazminat davasının bir adım
ilermediğini belirterek, "Bulgar
parlamentosunun Türklere yönelik etnik temizliği kınayan bildiriyi kabul etmesi bir ışık oldu"
dedi.
Bulgaristan'ın Türk ve Müslüman azınlığa yönelik 19841989 yılları arasında uyguladığı
asimilasyon politikasının sonucunda Türkiye'ye göç etmek
zorunda kalan ve Antalya'da
yaşayan İbrahim Terselli, 2002
yılında AİHM'de Bulgaristan
devleti aleyhine açtığı tazminat
davasına artık daha umutla bakıyor.

Polisle ilk tanışma

Bulgaristan'ın en kalabalık şehirlerinden Plevne'nin Niğbolu
resmi adıyla Nikopol ilçesinde
doğup büyüyen, 26 ay süren
askerliğini Bulgaristan ordusu
adına yapan ve Bulgar elektrik
kurumunda teknisyen olarak
çalışan Terselli'nin Bulgar polisiyle ilk karşılaşması 1968 yılında oldu. O tarihte Türkiye'ye
bir ziyaret yapan Terselli, evine
geri döndüğü günün akşamı
polis baskınıyla karşılaştığını

söyledi. Türkiye'den beraberinde getirdiği Atatürk kitapları ve
Kur’an-ı Kerim'in polis tarafından alındığını anlatan Terselli,
1982 yılında ikinci kez gerçekleştirdiği ziyaretin ise kendisi
için bir dönemin kapanmasının

ğü yılları yaşıyorduk. Sesimizi
çıkartmadık" diyerek yaşadığı
baskı ve şiddeti anlatan Terselli,
bu ortamından kurtulmak için 6
arkadaşıyla birlikte 27 Haziran
1986'da kayıkla Romanya'ya
kaçtıklarını söyledi.

Yeni hayat ve evlilik

habercisi olduğunu söyledi.

İsmini değiştirdiler

Zorunlu göçe maruz bırakılan
Terselli, 30 yıl önce son kez
'misafir' olarak yaptığı ziyaretin
ardından üzerindeki baskıların
iyiden iyiye arttığını söyledi. O
yıllarda evli ve 4 kız çocuk sahibi olan İbrahim Terselli, Bulgar
polisinin baskı ve zoruyla eşinden boşandığını belirtirken 21
Ocak 1985 günü isminin 'İvaylo
Asenov Todorov' olarak değiştirildiğini anlattı. "İtiraz eden
her kim olursa olsun Belene
Toplama Kampı'na götürüldü-

Her anı ölüm korkusu

Özgürlüğe kaçış Romanya'da
yakalanıp Bulgaristan'a iade
edilmesiyle sona erirken, Terselli için hapishane günleri başladı.
Loveç Hapishanesi'nde hücrede tutulan, ağır işkencelerden
geçtiğini kaydeden Terselli, 9 ay
sonra çıktığı hakim karşısında
2.5 yıla mahkum edilerek Belene Kampı'na gönderildiğini söyledi. Belene Kampı'nda geçirdiği 2.5 yılı "Her anını öldürülmek
korkusuyla yaşadık" sözleriyle
anlatan İbrahim Terselli, cezasını çektikten sonra 26 Haziran

Belediye, çiftliklerin birinci kategoriye
geçmesi için yardımcı olacak

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Akif
Akif’in veterinerlerle yaptığı görüşmede Belediyede birinci sınıf çiftliklerin
kurulması için hayvan bakıcılarını destekleyeceğini
söyledi. Belediyede sınırla-

rı içerisinde bulunan 1 611
kayıtlı çiftlikten sadece bir
tanesi birinci kategoriye
girmektedir.
31 Aralık 2013 tarihinden
sonra birinci kategori olmayan çiftliklerde hayvan

1989 günü Niğbolu'daki evinin
kapısının çalan Bulgar polisinin
üç saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini söyledi. Geride
doğup büyüdüğü 2 katlı evini
bırakan ve 6 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye sığınan
İbrahim Terselli, önce Bursa'ya,
ardından yepyeni bir hayata
başladığı Antalya'ya yerleşti.

üreticileri sadece kendi
tüketimi için süt üretebilecekler. Birinci kategoride
olmayan çiftlikler, Avrupa
standartlarına uymak zorunda, bunun olması için
ise çiftliklere bazı yatırımların yapılması gerekiyor.

Dr. Bahri Davut, “Belediye
Başkanının işi kolay değil,
çünkü hayvan bakıcılarını
yatırım yapmaları konusunda ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde çiftlikler istenilen standartlarda

olmayacak, 2013 yılından
sonra da ürettikleri sütleri
satamayacaklar” endişesini dile getirdi.
Akif Akif, köylerde halkla
toplantılar düzenlenmesini
teklif etti. Yapılacak toplantılarda yatırımlar yapılmasının gerekli olduğunu
ve birliklerin kurulmasının
önemini anlatılmalı. Belediye bu konuda yardımcı
olacak ve bazı arazilerini
halka kiralık verecek.
Momçilgrad Belediyesinde büyük baş hayvanlardan 4 200 buzağı, 3 300
inek, küçükbaş hayvanlardan 18 000 koyun ve 900
keçiye bakılmaktadır. Veterinerlerin verdiği bilgiye
göre, Bakılan hayvanlar
açısından Momçilgrad Belediyesi Kırcaali ilinde birinci sırada yer almaktadır.
Fakat bakılan hayvanlardan hemen hemen hepsi,
üçüncü kategori çiftliklerde
bulunmaktadır.
Kırcaali Haber

Terselli, 1991 yılında Neriman
Terselli ile evlenen ve bu evlilikten, bu yıl 20'inci yaşını kutlayan Hüseyin adında bir çocuk
sahibi olan İbrahim Terselli, Bulgar devleti aleyhine AİHM'de
davasını 2002 yılında açtı. O
yıllarda Türkiye'ye yaşamlarına
devam eden bir çok Bulgaristan
Türkü'nün kendisi gibi davalar
açtığını fakat hukuki sürecin
ağır işlemesinden dolayı bir
çok kişinin davadan çekildiğini
ve tek kaldığını belirten Terselli, "2002 yılında açtığım davada
Bulgar hükümeti benim Belene
Kampı'na Türk ve Müslüman olduğum için değil cinayet işlediğim için gönderildiğimi iddia etti.
1993'te işlenen ve üstelik faili
de belli cinayeti benim üzerine
yıktılar. 2007 yılında bu durumu
düzeltip, isimlerin karıştığını ispatlayıp davayı yeniledik. Fakat

halen bir gelişme yok" diye konuştu.

Dava için umut ışığı

Türkiye'nin Kıbrıs'ta açılan
mülkiyet davaları nedeniyle yüklü miktarlarda tazminat
ödemeye mahkum edilirken
doğup büyüdüğü Niğbolu'daki
bahçe içinde, iki katlı müstakil evi AİHM'de açtığı davaları
takip etmek için 2007 yılında
Bulgaristan'a gittiğinde görebildiğini anlatan Terselli, "O tarihte
evi 7 bin Euro'ya sattım. Ama
ev harap bir haldeydi. İki bavulla
çıkıp yola düştüm, 18 yıl sonra
geri döndüğümde eşyalarım, fotoğraflarım, mutfaktaki tabaklara kadar her şey yağmalanmış
haldeydi" diye konuştu.
Bulgar parlamentosu tarafından Todor Jivkov liderliğindeki
Komünist Bulgaristan'ın Türk ve
Müslüman azınlığa yönelik uyguladığı asimilasyon sırasında
yürüttüğü isim değiştirme, ibadet yasağı, anadilde konuşma
ve zorunlu göç gibi etnik temizlik kampanyasını kınayan bildiriyi kabul etmesinin kendileri
için bir umut ışığı olduğunu kaydeden Terselli, "Belene Kampı
mağdurları olarak Bulgaristan'ın
maddi ve manevi cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

İş müfettişlerin müdahalesiyle
geciktirilmiş maaşlar ödendi
Kırcaali Bölge İş Müfettişliği’nden 2012 yılının başından bu yana,
Kırcaali’de toplam 118 iş teftişi yapıldığı bildirildi. 70 teftişin yıllık
plan üzere, 33’ünün işverenlerin uymadıkları zorunlu talimatlar
üzere, 15’inin ise alınan şikayetler ve uyarılar üzere yapıldığı açıklandı. Ayrıca Kırcaali İş Müfettişliği ile Milli Gelir Dairesi temsilcileriyle ortaklaşa olarak 13 teftiş gerçekleştirilmiştir.
Ocak ayı itibarıyla tespit edilen 567 Çalışma Kanunu ihlali için
işverenlere toplam 98 ceza makbuzu kesildiği öğrenildi. Kesilen
cezaların çoğu, işin risk değerlendirmesi yapılmaması ve işçilere
talimat verilmemesi üzere sağlıklı ve güvenli iş koşullarıyla ilgili

olduğu açıklandı.
İş sözleşmeleriyle ilgili ihlallerin de çok olduğu bildirildi. Birçok
kişinin iş sözleşmesi olmaksızın çalıştırıldıkları ortaya çıktı. İşçilere
ödenilen ücretlerle ilgili 30 ihlal tespit edilmiş. İş müfettişlerinin
müdahalesi sonucu, bu ay toplam 210 375 leva değerinde geciktirilmiş maaşlar ödenmiştir. İş Müfettişliği’nden, en çok ihlallerin
giyim üretim sektöründe, perakende satış yapan işletmelerde,
otelcilik ve restorancılıkta olduğu belirtildi.
Kırcaali İş Müfettişliğinden tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılması için memurların 561 idari tedbir uyguladıkları bildirildi.
Kırcaali Haber
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Filibe Muradiye Camii İşgali Tamamen Sona Erdi
Sahte müftü Nedim Gencev’in
Filibe Muradiye Camii işgali
tamamen sona erdirildi. T.C.
Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen, Filibe Müftüsü Osman
Hidayet Hilmi ve Encümen
Başkanı (Eski Başmüftü) Selim Mehmed’i makamlarında
ziyaret etti.

erdirilmiştir.
Nedim Gencev adamlarının
Muradiye Camindeki işgalleri
tamamen sona erdirilmiş olması münasebetiyle, T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen
Filibe Müftüsü Osman Hidayet
Hilmi ve Encümen Başkanı Selim Mehmed’i makamlarında zi-

15 Eylül 2011 günü cezaevine konulmuştu. Filibe Sancak
Mahkemesi 8 Aralık 2011 tarihli
kararıyla Haşim Asan’ın hapis
cezasını 1 yıl 4 aya, oğlu Faik
Asan’ın hapis cezasını ise 1 yıl
8 aya indirdi.
Haşim Asan, oğlu Faik Asan
ve adamlarının 15 Eylül 2011

şim Asan ve oğlu Faik Asan
aleyhine 1 Eylül 2011 günü Muradiye Cami’nde saldırıya maruz kalan Türk vatandaşı tara-

fından açılan maddi ve manevi
tazminat davası 6 Şubat 2012
tarihinde Filibe’de görüldü.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Komünist dönemde ‘’Başmüftülük’’ yapmış sahte müftü Nedim Gencev’in Filibe’deki temsilcisi Haşim Asan ve adamları 6 Ağustos 2010 tarihinde
Filibe’deki Muradiye Caminin
imamı Kemal Raşid’i döverek
Muradiye Camindeki Müftülük
Ofisine ve Encümenlik Ofisi’ne
zorla girmişlerdi. Müftülük
Ofisi’ndeki işgal, yaklaşık 13
ay sonra, 16 Eylül 2011 tarihinde, Encümenlik Ofisindeki
işgal ise, yaklaşık 17 ay sonra,
26 Ocak 2011 tarihinde sona

yaret etti.
Sahte Müftü Nedim Gencev’in
Filibe’deki temsilcisi Haşim
Asan, oğlu Faik Asan ve adamları 1 Eylül 2011 günü Muradiye
Caminde ibadet eden bir Türk
vatandaşını, 11 Eylül 2011 günü
ise Filibe Müftüsü Osman Hidayet Hilmi, Encümen Başkanı
Selim Mehmed ve imam Hayri
Murad’ı dövmüşlerdi.
Söz konusu saldırıların ardından Haşim Asan 2 yıl ve
oğlu Faik Asan ise 2 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırılmış ve

tarihinde hapse girmesinin ardından Filibe Müftüsü Osman
Hidayet Hilmi 16 Eylül 2011 tarihi itibariyle Muradiye Camindeki Müftülük Ofisi’ni geri aldı.
Muradiye Cami’ndeki Encümenlik Ofisi’nin geri alınması
için devam eden dava süreci
beklenmiş ve 26 Ocak itibariyle
Muradiye Cami’ndeki Encümenlik Ofisi de geri alındı. Encümen
Başkanı (Eski Başmüftü) Selim
Mehmed Muradiye Cami’ndeki
Ofisine girdi.
Öte yandan, hapiste olan Ha-

Ahmet Daut, Ankara’da iki altın kupa kazandı
Momçilgradlı (Mestanlı) Ahmet Daut, ikinci kez Ankara’da
katıldığı Veteran Masa Tenisi
Turnuvasında altın kupayı kazandı. Daut, bireysel yarışmada birinci yerden başka, çiftler
yarışmasında da İstanbul’dan
Seyhan Candan ile birlikte birinci yeri kazandılar. Ahmet
Daut, iki finalde de 3:0 başarı
elde ederek, Momçilgrad masa
tenisi spor kulübünün yetiştirdiği yarışmacıların sahip olduğu
imkanlarını bir kez daha sergilemiş oldu. 80 yarışmacının
katıldığı şampiyonada Daut,
60-64 yaş grubu sıkletinde yer

aldı.
61 yaşındaki Ahmet Daut, Nisan ayının sonunda Vratsa’da
yapılacak Milli Şampiyonada
yarışacak. Daut, şu ana kadar

Bulgaristan’ın veteran masa tenisi şampiyonalarında 13 kere
şampiyon unvanını kazanmıştır.
Kırcaali Haber
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