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Müh. Hasan Azis: “Suçlanmak için en uygun kişi 
nedense ben gösterildim”
 Geçen yılın Haziran ayı sonunda 
tamamlanıp açılışı yapılan ve 
Kırcaali’lerin bir asırlık hayali olan 
“Su Aynası” olarak bilinen proje 
dâhilinde, Arda Nehri Kıyılarının 
Sağlamlaştırma işlerinde, başka 
birine sözde kar sağlamaya çalışma 
ve iki farklı bakanı yanıltma istediği 
gerekçesiyle Savcılık Kırcaali 
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis 
hakkında dava açtı.
 Kırcaali Haber gazetesine açıklama 
yapan Başkan Azis:
 “Tüm bu suçlamalar asılsızdır. 
Bugüne kadar Kırcaali’de yapılan 
en büyük ve sembol haline gelen 
“Su Aynası” projesi hakkında dev-
leti yönetenler tarafından suçlan-
mak için en uygun kişi nedense 
ben gösterildim. Gerçeklerin ma-
nipüle edildiğini düşünüyor ve bu 
suçlamaların siyasi bir balondan 

başka bir şey olmadığını düşünüyor 
ve inanıyorum.” dedi ve devam 
etti.

 “Kırcaali Belediye Başkanı olarak 
gerçekleştirdiğim tüm icraat-
larda herhangi bir kanunsuzluk 

veya usulsüzlük yapmadım, fe-
sat karıştırmadım ve bu durum 
“Su Aynası” projesi için de aynen 
geçerliliğini korumaktadır. Bu 
aşamada herhangi bir kuşkum ve 

korkum yok. Bu davanın hızlı bir 
şekilde sonuçlanacağına ve adımın 
temize çıkacağına inanıyorum. 

Burada asıl ilginç olan şey beledi-
yenin bu projenin finanse edilm-
esiyle hiç bir ilgisinin olmamasıdır. 
Bu projenin tamamı Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı tarafından fi-
nanse edildi.  Görünen o ki, ilk 
suçlanan kişi Kırcaali Belediye 
Başkanı oldu. Eğer herhangi 
bir kanunsuz durum varsa, bu 
önce gerekli kurumlar tarafından 
kanıtlanmalıdır.” 
 Başkan Azis, şu anda Bulgaristan’ı 
yönetenlere de gazetemizin 
aracılıyla şu soruları soruyor: 
“Böyle bir projeye acil ihtiyaç 
duyulduğu halde, acaba şimdiki 
hükümet bu durumu önem-
seyecek miydi? Hangi yüzle ge-
lip Kırcaali halkı önünde hesap 
vereceklerdir? Geldiklerinden beri 
durdurdukları projelerle mi, yoksa 
bugüne kadar yaptıklarıyla mı, 
tabi eğer bir hizmet yaptılarsa? ” 

Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Kırcaali şubesi açıldı

Haber sayfa 4’te

Devamı sayfa 5’te

Bulgaristan Türklerinin Sesi Kırcaali Haber gazetesi 
01 Mart 2010’dan itibaren haftalık çıkmaya başladı. Ge-
len yazıları basma imkânları kat kat arttı. Yaşadığımız 
bölgelerin çözüm bekleyen sorunlarını, halkın güncel 
hayatını akseden yazılarınızı okuyalım, okutalım. 
“Bizi de duyun, görün!” diye seslenelim dağ başından, 

alın terini ödeyemeyen tütün tarlalarından. Kış günleri ça-
muru, karı yüzülen yollardan seslenelim  “Biz de sizden 
bir parçayız!” diyenlere. 
Sayın okuyucular, eli kalem tutanlar ve hayatın her 

dalından yazılmış yapıtlarla gazetemizin kapıları ve 
sayfaları sizlere hep açık olacaktır.

SESİMİZİ DUYURALIM

Kırcaali Haber

Sessiz Çığlık
25.03.2010 tarihinde, Kırcaali 
Belediye Meclisi’nin almış olduğu 
karar çerçevesinde, Kırcaali Kurşun 
ve Çinko Fabrikası önünde sessiz 
protesto yapıldı. Meclisin böyle bir 
yola başvurmasının başlıca sebe-
bi fabrikadaki üretimden oluşan 
ağır ve zehirli metallerle dolu hava 
kirliliği olmuştur. Bunca ikazların 
yapılmasına rağmen, denetim 
kurumlarınca cezalandırılmalarına 
rağmen fabrika zehir kusmaya 
devam ediyor. En son araştırma 
Belediye Meclisi tarafından yapıldı 
ve oradaki hava kirliliği oranları 
korkunç.  Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Meclis Grubu 
Başkanı Bahar Palova’nın basına 
açıkladığı verilerden bazı dönem-
lerde Kırcaali’nin sanki güzel bir 
Rodop kenti değil de ağır ve zehir 
metaller üreten bir “ölü kent” duru-
munda olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl 
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“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД

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

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

Selamun aleyküm Sayın Müzekki Ahmet.
Sizleri, Sofya radyosunda, Şefkiye Çakır ile bir 
önemli konuşmayı dikkatle dinledim. Bu söyleyiş 
şahsımı çok etkiledi. Onun içindir ki, gıyabi bir 
tanışma arzusundayım. Bu cüretimden dolayı 
beni affedeceksiniz kanısındayım. Müsaadeni-
zle, yazılarımın başlangıcına ünlü şairimiz Yunus 
Emre’nin bir ifadesiyle belirtmek aklımdan geçti:
“Ana rahminden geldik pazara.
Bir kefen aldık döndük mezara!”
Fani dünyada yaşantımızın ne kadar kısa olduğu 
ispat edilmiştir bu metinlerde değil mi? Zaten 
hayatta nasıl yaşandığı ve nelere, nasıl başarılara 
imza atıldığı çok önemlidir. Elde ettiğimiz 
emeğimizi gelecek nesillere doğru dürüst intikal 
edersek ne mutlu bizlere.
Fikir çalıcısı asla değilim, fakat dünyaca anılmış 
kişilerin bazı sözlerini söylememek elde değil. Me-
sela bir de Mevlana ne güzel demiş: “Kul ol da 
yeryüzünde at gibi yürü, cenaze gibi halkın 
sırtına yük olma.” İyiliği emreden onu yapmış 
kadar olur. Bir ulusun ayakta kalabilmesi için başta 
dildir, aynı dil, bir aynadır. Çocuklarımıza anadili-
mizi öğretmek bizim başlıca görevimizdir. Bir 
ağacın meyvesi, o ağacı diken insanın sadakası 
olur. Dünyada insanoğlunun en önemli işi yüz 
ağartıcı çocuklar yetiştirmektir. Güneşi takip 
edenler, karanlıkta kalmazlar. Anlayabildiğime 
göre çocuklara ana dilimiz Türkçe, üç gruba 
ayrılmış yarışma ilanınız çok iyi bir haberdi. Eğer 
mesleğim öğretmen olsaydı, kesin bu yarışmayı 
kaçırmayacaktım. Üzülerek söylemek gerekirse 
bizim yöremizde (Kaolinovo Belediyesi 16 köyü 
içeriyor) bu hususta faaliyet yok. Bu yörede (De-
liorman) ahalinin yüzde sekseni Türk olmasına 
rağmen ilgi, bilgi, merak, inkişaf yok, yok! 
İnsanlarda bir suskunluk, birde ilgisizlik almış 
yürümüş. Nereye kadar devam eder bilemem. 
Aklımca iyiye gitmediğine eminim. 
Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Türk dili hiç 
amma hiç küçümsenecek bir dil değildir. O va-
kit?
Konuştuklarım hikâye değil, hayal değil hakiki bir 

gerçek. Yalnız da olsam direniyorum, maalesef 
başaramıyorum. Tabi ki, bunlar bizim problemleri-
miz. Yine de çareler aramamız mecburen lazımdır. 
Aksi takdirde kendi kendimizi eritmiş oluruz. Vatan, 
çalışkan insanların omuzlarında yükselir. Doğru 
düşüncelerin ısıtma gücü, ateşten daha fazladır. 
Eğitim ise, bir ulusun en önemli unsurlarından 
biridir. Bilmeyene yazıklar olsun, bilip de yapma-
yana yetmiş defa yazıklar olsun!
Hayat süresi hiçbir an bile diğer milletlere, ırklara 
da insanlık dışı muamele yapmadım, niyetine bile 
girmedim. Meslek icabı temiz Bulgar köylerinde de 
vazifelendirildim. Hiçbir kişiye bile kötü muamele 
yapmadım, sevildim.
Dünyamızda tam olarak kaç çeşit millet olduğunu 
kesin söyleyemem. Hepsine saygılıyımdır. Zaten 
ciddi olarak enternasionalist duyguluyumdur. Fakat 
şahsımın Türk olduğunu da asla ve asla inkar 
etmedim ve etmeye hiç niyetim yok. Her doğan 
insanoğlu bir millete aittir. İşte şahsım da, Türklere 
aittir. Bu, herkese doğal yakışan bir şereftir. Onun 
için bu şiiri (destanı) yazıyorum. Gurur iki çeşittir. 
Biri gerçek, diğeri yanlış seçenek (falso). Şahsım, 
ecdadımızın tarihte unutulmayacak kadar eserler 
bıraktığını çok iyi anladığım ve bildiğim için ger-
çekleri aksettirmeye çalıştım. 
Yazdıklarımın hangisinin yanlış olduğunu ispat 
edecek insan varsa, müellifi benim ve açık alınla 
karşılarındayım. Zaten, o örnekler okyanusta sade 
bir inci. Daha neler, neler! 
Şiir denemelerim de var. Birkaç güzel ve ger-
çekleri gösteren şiirler, taşlamalar, maniler bol. 
Sonunda ilave edeyim, 100 sayfalık kadar bir 
kitap çıkarma arzusundayım. Yazılarım hazır. 
Sponsor bulamıyorum. Yazı matbaa harflerine 
de çıkarıldı. Maalesef kitabı baskıya alıp yapan 
yok. Deliorman’dan başlayıp Belene’de ad (isim) 
değişme kampanyasında direndiğim için Belene 
cehennemini içeriyor. 
Eğer arzu ederseniz bana sizin faaliyetlerinizden 
bahsederseniz. İyi faaliyet yürüttüğünüz besbelli. 
Saygılarımla 

                             
 Ebazer Yusuf Mehmet 

                         Tıkaç köyü, Kaolinovo    
 Not: Destan gelecek sayılarda basılacak
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Okur Hattı Kırcaali’de HÖH Gençlik 
Kolları Buluşması 

Kırcaali Hak ve Özgürlükler Hareketi İl Genç-
lik Kolları, 7 belediyenin Gençlik kolları ilçe Kon-
seyi üyeleriyle birlikte   HÖH  Gençlik kolları 
Merkez Yürütme Kurulu temsilcilerinin de katıldığı 
genişletilmiş oturum düzenledi. Yaklaşık 75 kişinin 
katıldığı toplantıya  HÖH Gençlik kolları Başkanı 
Ceyhan İbryamov, başkan yardımcıları Güneş 
Mahmut, Ridvan İsmailov, Stanislav Anastasov ve 
Genç HÖH Merkez Yürütme Kurulu üyeleri müh. 
Abidin Hacımehmet, müh. Mustafa Ahmedov, İlhan 
Küçük, Ayhan Etem ve Radoslav Revanski katıldılar. 
Oturumda siyasi konuların   yanı sıra işsizlik sorunu, 

profesyonel gelişme, parti içi siyaset ve gündemde 
olan önemli konular tartışıldı. Oturum esnasında za-
man zaman ilginç diyaloglar yaşandı. Toplantının ev 
sahipliğini otel Kırcaali yaptı. Ertesi gün konuklar Su 

Aynası’nı gezdiler ve Kırcaali Belediye Başkanı müh. 
Hasan Azis’e nezaket ziyaretinde bulundular.                             
                                        Kırcaali Haber
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Uyandığında tren yine hızını arttırıyordu.  Pencere-
den dışarı göz attı. Ruse garından çıkıyordu. Haz-
iran güneşi doğdu doğacak... Az sonra Deliorman 
toprakları başlıyordu...
Yirmi beş yılın adı var... Aksi istikamete doğru 

gitmişti o zaman ve bir daha da ayak basmamıştı 
buralara. Hem de bile bile. En iyi hatıraları ise bu 
gün ziyaret edeceği şehirdeydi. En kötüleri de...
Oturdu ve bugünkü müşaverede yapacağı 

konuşmanın metnini  gözden geçirmeye başladı. 
Beş altı sıra okudu okumadı, bıraktı. Kendi eliyle 
ve içten gelen bir duyguyla dökmüştü düşüncelerini 
kağıt üzerine değil mi? Her söz, her ifade  tam yer-
indeydi çok bir zaman öncesi..
 Açık pencereden kırları seyre daldı. Gök yüzü mas-

mavi. Tertemiz  hava doldurdu ciğerlerini ve sarhoş 
etti onu.  Sigara yakmak geldi aklına, vazgeçti. Gü-
zelim Deliorman havasının hatırını kıramamıştı şu 
anda.
                                  ***
 Saliha öğretmen şu emeklilik hayatına bir türlü 

alışamıyordu.  Sekiz aydır, onun gibi öğretmen olan 
kızı ile birlikte kalkıyor, birlikte hazırlanıyor ve yine 
onunla birlikte dış kapıya kadar gidiyordu. Sonra, 
işe gitmediği için kabahatlıymış hissiyle dönüyordu 
gerisin geriye. İşte bu hissi dağıtabilmek için ya tele-
vizyonu açıyordu, yahut gene bahçeye çıkıp her-
hangi bir iş bulmaya çalışıyordu kendine. Köy evinin 
bahçesi ise her nekadar da büyük olsa her gün evde 
olan bir kadın için ne gelirdi ki.
Bu sabah da öyle oldu. Kalktı, kahvaltıyı hazırladı 

ve kızıyle birlikte masaya oturdu. Bir ara:
    - Yarın artık yaz tatiline çıkıyorsunuz, dedi.
   - Evet anne, dedi kızı. On gün evde olacağım, 

hayır sekiz gün.
    - Neden sekiz gün?
   - Yarın iki gün için büyük bir müşavereye gidi-

yoruz. Çok vilayetlerden gelenler olacak. Senin 
öğretmenlik için okuduğun şehirde.
   - İyi işte. Bazı okul arkadaşlarınla görüşürsün. 

Konu neymiş?
   -“Çocukların öğretiminde ve terbiyesinde ana dili-

nin rolü”.
   - İyi konu.
   - Anne...
   - Buyur kızım.
   - Sen de gelmez misin bizimle? Gözün gön-

lün açılır. Hem çoktan beri görmediğin okul 
arkadaşlarınla karşılaşırsın sen de.
   - Bilmem uygun olurmu...
   - Neden olmasın? Taşıt var. Metin öğretmen oto-

mobiliyle gidecek oldu. Üç kişiyiz. Seninle dört.
Kızı Metini anarken pek tatlı konuşmuştu. Bakalım 

nezamana kadar devam edecekler...
   - Bir düşüneyim kızım.
   - Düşüneceği ne var. Geliyorsun!
Kızını dış kapıya kadar uğurlayıp geri döndüğünde 

“müşavere” sözü artık zihnine saplanmış kalmıştı. 
Bahçeye çıktığında da aynı.
“Gideceğim? dedi en nihayet. Gideceğim! Belki o, 

da ...”
                                  * * *
Sabri öğrеtmen “Çocuklarda ana diline sevgi 

aşılamakta öğretmenin rolü” üzerine yaptığı ateşli 
konuşmasına son verip oturduğu sandalyeye doğru 
yürürken salon alkış tufanından inliyordu, ama o hiç 
bir şey işitmiyor, üzerinden bir yük sıyrılmış hissi-
yle yaşıyordu. ”Oh be, yiğinleştim!” dedi içinden ve 
müşaverenin bugünkü kısmına son verilir verilmez 
salonu kimse hissetmeten terkederek, sokakları 
doldurmaya başlamış olan akşam kalabalığına 
karıştı.
Yalnız olmak istiyordu. Bu şehirde bunca yıl sonra 

onu tanıyan bulunmayacağına emindi. Arzusu da 

buydu. Yürüdü sakin sakin.
Tanıdık bir kimseye rastlamam demişti içinden, 

ama hiç de öyle değildi... Öğrenciyken hemen 
hemen her akşam işte bu sokakta geziniyorlardı 
ikişer üçer kişilik gruplar halinde. Her köşe başı, 
her pave, her vitrin tanıdıktı ona. İşte şu bina oza-
man da böyle vitrinliydi, ama şimdi  küçülmüş. Diğer 
bina Adliyeydi, şimdi.. şimdi bir şirketin ofisi. Onun 
yanıbaşındaki bina şehrin en anılmış lokantası. İşte 
merkez köprü. Onun karşısında Tiyatro. Hep öyle 
muhteşem. Önündeki peykeler de aynı, Sadece bi-
raz daha aşınmışlar ve kararmışlar. Evelki gibi yine 
orada burada oturan yaşlılar...
Bir saat kadar gezdi. Büyük cami’nin yanından 

geçti. Daha öğrenci olduğu yıllarda başlamış olan 
tamir hep daha sona ermemiş, sona ereceği de yok. 
İşte Koca saat! Onun  yanıbaşında bir zamanlar tah-
sil aldığı okul binası! Dört yıl ömür törpülediği sınıf 

Razgrad’ın Ezerçe köyünden ve 1940 
doğumluyum. Razgrad pedagoji okulu me-
zunuyum. 1961 de askerlikten terhis olunca 
“Narodna mladej” gazetesinin “Buyurunuz 
Rodoplara!” çağrısına uyarak Rodoplara 
geldim ve Çernooki köyüne öğretmen oldum. 
Buralarda aile kurup çoluğa çocuğa karışınca 
ben de Rodoplu oldum gittim. Sekiz yıl 
öğretmenlikten sonra çeşitli işlerde bulun-
dum, ama en çok, on altı yıldan fazla tüketim 
koopreatiflerinde çalıştım. Son altı yıl Kru-
movgrad  “Ziraat ve orman” dairesinde yo-
netmendim. İki yıldan beri de emekliyim.
Bana Edebiyat sevgisini ilk aşılayan 
köydeşim ve türkçe öğrtetmenim merhum 
şair Mehmet Daut’tur. İlk şiirim “Kahra-
man Ali” 1954 te “Eylülcü çocuk” gazetes-  İsmail YAKUP

inde çıktı. 1961  ve 1963’te “Halk gençliği” 
gazetesinin feyleton yarışmalarında ikinci 
ödül,1968 de ise “Şarkıcı kız” hikayesiyle 
“Altın yüzük” yarışmasında birinci ödülü 
kazandım. 1968 de çocuklar için yazdığım 
“Gece imtihanı” nuveli neşredildi. Şimdiye 
kadar 42 hikayem çıktı. Çıkmayanlar daha 
fazla. Elyazması iki roman ve iki nuvel’im 
var. Son aylarda hazırladığım “Kestaneler 
altında” romanı 1984-1990 yıllarını kapsa-
makta ve kitap neşriyatı için zamanlar pek 
uygun olmasa da,  o bari ak gün görür diye 
düşünüyorum.
Edebiyata olan sevgimin artması için Ah-
met Mehmet, Kadir Osman ve merhum Ömer 
Osman’la olan arkadaşlığımın çok faydası 
olduğunu da anmadan geçemem.

           K A Ç A K
                  -öykü-

odasını görmek, bir dakka bari “onun rahlesi”ne 
oturmak istedi. Ama imkansızdı. Bina bir kat daha 
kaldırılmış ve şimdi vergi dairesi yerleşmişti oraya... 
İşte “Kız çeşmesi”. Etrafına sonradan yerleşen bi-
nalar arasına kısılıp kalmış. Yanı başında  
bir, iki, üç... tane kahvehane. Hepsinin önünde  

gölgelikler ve masalar.
  Boş masaların birini seçti ve bir büyük kahve 

söyledi hemencecik gelen mini etekli kıza. Yine “Kız 
çeşmesi”ne çevirdi bakışlarını. Hep öyle, su testisi 
omuzunda, gözleri köyden gelen yolda. Gelenleri 
karşılıyor, gidenleri uğurluyor. Yüzündeki, vücu-
dundaki o zarafet hep aynı... Okula daha ilk  geldiği 
gün daha onu bir öğrenci arkadaşına benzetmiş ve  
bu düşünceyi bir daha da zihninden silememişti....
Acı bir tebessüm belirdi yüzünde. Tebessüm, çünkü 

ozamanki masumluğu gelmişti aklına. Acı, çünkü o 
zamanları hiç de hatırlamak istemiyordu. Buna bun-
ca yıl muvaffak olmuştu ya, şimdi zihnine birden bire  
hücüm etmişti bazı hatıralar. Elini salladı onları kovar 
gibi. Önünde hep daha tüten fincanı kaldırdı sonra.
   - Bak neredeymiş bizim Kaçak!
Zihni allak bullak oldu. Bu tanıdık ses!? Bu en çok 

korktuğu söz .. 
    - Hocam, müsade eder misiniz?
Fincanı masaya sakince bırakabilmek için çok büyük 

bir dikkat sarf etmesi gerekti. Seslerin geldiği yöne 
baktı. O!Yanında da biri kadın üç genç yanıbaşına 
dizilmişler, gülümseyip duruyorlar.
   - Sandalyeler serbest değil mi?
   - Serbest. Buyurun, oturun.
    - Uzun süren müşavereden sonra insan hakikaten 

de bir kahveden ihtiyac duyuyor.
     Aha, meslektaşlar yani...
Gençler kendilerini birer birer takdim ettiler. Birin-

cisi, “Hocam,  
müsade edermisiniz?” diye sormuş olanı hemen 

konuştu:
    -Demeciniz için hepimizin adına sizi tebrik ederim! 

Kalblerimize vardınız! Biz de anadilimizi çok seviyo-
ruz ve bu sevgiyi çocuklara aşılamaya çalışıyoruz, 
ama o Sizdeki fedakarlılık... ateşlilik... dil zenginliği... 
yok bizde.
   - Zamanla her şey yerini bulur meslektaşlarım, 

dedi. Siz bizden daha ileri gideceksiniz. Her yeni 
nesil öncekilerden daha başarılı olur. Yeter ki arzu 
olsun, yüreklerinizde anadiline olan sevgi, ateş, 
hürmet zayıflamasın, bilakis daha da kuvvetlensin.
   - Konuşmanızı dinledikten sonra sizinle nasıl 

nice görüşüp konuşmaya arzu ettik. Hele gene 
meslektaşımız Saliha abla sizin okul arkadaşınız 
olduğunu söyleyince hemen düştük peşinize. Şehir 
içinde aramadığımız yer kalmadı desek yeri var. Ni-
hayet işte burada kıstırdık Sizi.
Sohbet bu ruhta devam etti. Kahvelerden sonra 

gençler kalktılar.
   -Siz acele etmezsiniz, anılacak hatıralarınız vardır, 

dedi ilk kalkmış olan. Biz gidelim. Müşavereye iştirak 
edenlerin akşam yemeği ve ondan sonra başlıyacak 
olan şengece biz olmazsak kusurlu kalır.
    İki erkek, genç kızı aralarına aldılar ve şen şakır 

uzaklaştılar...
                                                    Devamı var
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

DUYURU
Kırcaali “Ömer Lütf i” 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

Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kırcaali şubesi açıldı
25 Mart 2010 tarihinde, Kırcaali 
en yoğun günlerden birini yaşadı. 
Türk iye Cumhur iyet i  Sofya 
Büyükelçisi Sayın Mehmet Gücük 
ve heyetindeki Türkiye Cumhuriyeti 
Plovdiv(Filibe) Başkonsolosu 
Sayın Cüneyt Yavuzcan, Türk-
Bu lgar  T icaret  ve  Sanay i 
Odasının(TBTSO) Sofya dışındaki 
ilk Bölge Odasının açılışı sebebiyle 
Kırcaali’deydiler. Konuklar önce 
Kırcaali Valiliğinde Vali İvanka 
Tauşanova ile görüştüler. İki 
ülke arasında bulunan siyasi ve 
ekonomik ilişkilerin çok iyi bir 
seviyede olduğunu, ancak kültür 
alanında daha yapılacak çok işin 
olduğu anlaşıldı. Türkiye’de, Bulgar 
dilinde daha çok kitap basabilmek 
için yeni bir basımevi açılacağı 
söylendi. Sayın Mehmet Gücük, 
Vali’nin tarihçi olduğunu bilerek, 
Tauşanova’ya Mithat Paşa ile 
ilgili yeni basılan bir kitap hediye 

etti. Ardından konuklar Kırcaali 
Belediyesine geçtiler ve Belediye 

girişinde Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Meclis üyeleri 

Müzekki Ahmet ve Ehliman Çoban 
tarafından karşılandılar. Büyükelçiye, 

Başkan Azis, gir işte maketi 
bulunan park hakkında bilgiler 
verdi ve ikili görüşmelere geçildi. 

Bu görüşmelerde Başkonsolos 
Sayın Cüneyt Yavuzcan da hazır 
bulundular. Görüşmelerin ana 
konusu Kırcaali’ye Türk yatırımlarının 
gelmesi, ekonomik ve sanayi 
ilişkilerin gelişmesiydi. Daha sonra 
Büyükelçi, Vali ve Belediye Başkanı 
hep beraber Türk-Bulgar Ticaret ve 
Sanayi Odasının açılış kurdelesini 
kestiler. Otel Kırcali’de verilen 
kokteyle çok sayıda işadamının 
yanı sıra, Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Erdinç Hayrula, 
Çernooçene (Karagözler) Belediye 
Başkanı Aydın Osman, Momçilgrad 
Belediye Başkan Yardımcısı Birol 
Köseömer, Kırcaali Emniyet Müdürü 
Todor Terziyev, İtfaye Müdürü Hristo 
Todorov katıldılar. Kokteyle sunulan 
yemekler, sahibi işadamı B.İsmail 
Dilber’in olduğu Bosfor EOOD 
şirketi tarafından hazırlanmıştı.

                İsmail KÖSEÖMER

Büyükelçi Mehmet Gücük Momçilgrad’ı 
ziyaret etti
Kırcaali’de Türk Bulgar Ticaret ve 
Sanayi Odasının (TBTSO) Kırcaali 
şubesi açılışını yapan Türkiye 

Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi 
Sayın Mehmet Gücük ve heyetindeki 
Türkiye Cumhuriyeti Plovdiv (Filibe) 
Başkonsolosu Sayın Cüneyt 
Yavuzcan akşam saatler inde 
Momçi lgrad ’ı  da (Mestanlı)  
ziyaret ettiler. Önce, Büyükelçi ve 

işadamları burada inşa edilen ve 
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından finanse edilen 

İlahiyat Lisesi ve yurdu şantiyesini 
gezdi ve bilgiler aldı, ardından da 
belediye binasına geçti. Burada da 
ikili iş imkânları, Türk y atırımları, 
kültür, ortak değerler gibi konular 
görüşüldü.
                         Köktuğu KUNT

Pazarcik ve Gotse Delçev bölge   
imamları ile görüşme – seminer
17 ve 18 Mart 2010 tarihleri arasında 

yapılan iki günlük seminer iki bölge 
müftülüklerden birbiriyle tanışmaları 
ve görevlerini yerine getirmedeki 
karşılaştıkları sorunları paylaşmak 
için imamları bir araya getirdi. Seminer 
Kraişte köyü camisinde imam olan Me-
hmed Terzi tarafından okunan Kuran-i 
Kerim ayetleriyle açıldı. Daha sonra 
bölge müftüleri Aydın Muhammed 
ve Abdullah Salih katılan imamları 
selâmladılar ve teşekkür ettiler.

Selâmlama ve etkinlik hakkında 
bilgi vermek üzere söz Başmüftü 
Yardımcısı Sayın Vedat Ahmed’e 
verildi. Smolyan bölge müftülüğü 
vaizi Orhan Osman ‘İslâm’da imamın 
önemi ve sorumluluğu’ konusunda bir 

konuşma yaptı. Daha sonra seminere 
Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları 
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı da 
katıldı. Konuşmasında Sayın Hacı 
imamların önemini ve ilgili bölgede 
Müslümanlarla çalışmalarındaki diplo-
masinin rolünün altını çizdi. Başmüftü 
Yardımcısı Vedat Ahmed tarafından 
sunulan din görevlileri yönetmenliğin 
ele alınmasından sonra tartışmalar 
ve yorumlar vardı. İmamların bilgileri 
ve pratik becerileri de kontrol edildi. 
Görüşme resmi öğle yemeğiyle sona 
erdi.

İki müftlüğün yönetimleri bir kez 
daha seminer katılımcılarına ve 
misafirlerine en içten teşekkürlerini 
sunmaktadırlar.

ABD Büyükelçisi Jamеs Warlick 
Rusçuk İlâhiyat Lisesini ziyaret etti
ABD büyükelçisi Ceyms Warlick 19 

Mart 2010 günü Rusçuk İlâhiyat Lis-
esini ziyaret etti. Görüşmeye okul 
kadrosuyla beraber öğrenciler ve 
Rusçuk bölge müftüsü Aziz Azizov 
katıldılar.
Ziyaret amacı tanışmaktı. Görüşme 

esnasında okul müdürü Süleyman 
Ömer Sayın Warlick’e okuldaki eğitim 
hakkında bilgi verip daha sonra sözü 

öğretmenlere de verdi. Bölge Müftüsü 
Aziz Azizov büyükelçiyle kendi bölge-
sindeki faaliyeti ve sorunları hakkında 
görüştü. Okul müdürü büyükelçiye 
Bulgarca bir Kuran, öğrenciler ise 
Rusçuk şehrinin bir peyzaj resmini 
hediye ettiler. Görüşmeden herkes 
memnun kaldı ve aralarında irtibatları 
devam ettirmeye sözü verildi.
                          Kırcaali Haber
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Бахри Юмер 
Кмет на Община 

Джебел

www.dzhebelbg.com

Шукран Идриз 
Кмет на Община 

Кирково

www.kirkovo.bg

Себихан Мехмед 
Кмет на Община 

Крумовград

www.krumovgrad.bg

Честит  ВЕЛИКДЕН   на 
всички християни   от 

община  Джебел. Нека здравето и 
доброто настроение не Ви напускат 

цяла година!

Честит ВЕЛИКДЕН на 
всички християни от 

община Кирково. Нека има Мир и 
Любов в сърцата ни!

Честит ВЕЛИКДЕН на 
всички християни от 

община Крумовград. Пожелаваме  
Ви здраве, много усмивки и лично 

щастие!

Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis: “Belediyemize 
Eylül 2009’dаn bu yana 93 defa yoklama yapıldı”

Belediye binasında, bir basın toplantısı 
düzenleyen Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis şöyle konuştu:

“27 Mart 2010 Uluslararası tiyatro 
günü nedeniyle tiyatrodaki ve siyasi 
sahnedeki tüm oyuncuları kutlarım. 
Herkes farklı şekilde kendi rolünü 
oynamaktadır. Dünkü gün, Milli Mecliste 
yaşananlar çok iyi planlanmış bir siyasi 
tiyatroydu. Kırcaali Belediye Başkanı 
olarak dün sabah saat 10.00’da Ulus-
al Soruşturma Servisine, hakkımda 
açılan dava iddianamesini almaya davet 
edildim. 11.00’da oradan ayrıldım.  Saat 
11.30’da, Milli Mecliste yapılan oturum 
esnasında GERB Kırcaali Milletvekili 
Tsveta Karayançeva tarafından İçişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ts-
vetan Tsvetanov’a Arda Nehri Düzen-
lemesiyle ilgili oluşan özel durum 
hakkında suçlananların olup olmadığı 
soruldu. Dava İddianamesinin bana 
sunulmasından yarım saat sonra çok 
güzel bir siyasi teatral bir tonla Mecli-
sin kürsüsünden okundu. İçişleri 
Bakanı tarafından okunan bu iddian-
ame bana halk mahkemesini andırdı. 
Mecliste yaşananlardan iki önemli soru 
oluşmuştur. 

Birincisi, neden dava iddianamesi 
yürütme otoritesi tarafından okunuyor 
olmasıdır, bu iş yasama temsilcisinin işi 
değil midir? İkincisi de, anayasal düzene 
göre güçler ayrılığı yok mudur? Emin ol-
unuz ki, bu tür karalama olayları daha sık 
ve daha şiddetli biçimde yaşanacaktır. 
Hele de Kırcaali’de! Kırcaali Belediyesi 
Bulgaristan genelinde en çok yoklama 
yapılan belediyeler sırasında birinci 
yerdedir. Eylül 2009’dan bugüne ka-
dar çeşitli kurumlar tarafından beledi-
yemize toplam 93 yoklama yapılmış, 
her 10 incelemeden biri valilik sinyali 
sonrasında yapılmıştır. Her bir inceleme 
1 ile 3 ay arasında sürmektedir. Valilik 

şikâyet yazmaktan o kadar meşgul 
ki, Belediye yönetimiyle görüşmeye 
zaman bulamıyor ve çözüm bekleyen 
sorunlar duruyor. Günümüz itibarıyla 
Belediye ile Valilik arasında diyalog 
sıfırdır ve bunun suçlusu da Beledi-

ye yönetimi değildir. Bu konuyu 
Başbakan Borisov’la görüşmemde de 
dile getirmiştim. 

Bu durumu çok ciddi bir biçimde 
mecliste temsil edilen tüm siya-
si partilere yöneltmenin yanı sıra 

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesine 
de taşıyacağım. Belediyeye yapılan 
tüm incelemeler hakkında rapor 
hazırlayacağım, diğer belediyelerdeki 
meslektaşlarımdan da benzer bilgiler 
toplayıp oluşan tüm verileri Avrupa 

Birliği Bölgeler Komitesine temsil edilen 
farklı grupların dikkatine sunacağım. 
Bununla kalmayıp Avrupa Birliğinde 
temsil edilen tüm siyasi grupların dik-
katine de bu bilgileri sunacağım. Aynı 
şekilde bu bilgiler başbakan Borisov’a, 

Milli Meclisin dikkatine da sunulacaktır 
ve hangi diğer belediyelerde de hangi 
projelerin incelendiği bilgisinin de be-
lirtilmesi istenilecektir. Ve hala Kırcaali 
Belediye Başkanı kanunun mecbur 
kıldığı şekilde belediye meclis kararını 
uyguladı diye suçlu gösteriliyorsa, 
yapılan bu 93 incelemeden de mem-
nun kalacağım. Eminim ki, incelemel-
er seri bir biçimde hız kazanarak ve 
bugünkü basın toplantısından sonra 
şiddetini artıracaktır. İnanıyorum ki, 
yerel seçimlere hazırlık olarak siyasi 
kirlemeye devam etmek için her türlü 
yollar denenecektir. 

Eğer Belediye Başkanı ekibiyle birlik-
te projeler gerçekleştiriyor ise, sorunlar 
çözüyor ise, farklı projelerin yapılması 
için finansman bulmaya çalışıyor ise, 
bir buçuk yıl sonra devleti yönetenler 
hangi yüzlen Kırcaali halkının önüne 
çıkacaklardır? Belki de o zamana ka-
dar sayısı 193 olacak incelemelerle 
çıkacaklardır.  Kendimce daha çok si-
yasi suçlamalar bekliyorum. Eğer, bir 
asırlık Kırcaali hayali olan Su aynası 
projesinin yapılmasından tek suçlu 
ben olacaksam, çok mutlu olacağım. 
Çünkü her zaman, o ayna üzerinde 
kendi yansımamı ak, kirlenmemiş ve 
görüntüsü bozulmamış bir şekilde 
göreceğim. Peki, Sayın Karayan-
çeva “Su Aynası” üzerinde kendi 
yansımasına baktığında ne görecek-
tir.

 Basın toplantısında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Mil-
letvekili ve HÖH Merkez Yönetim 
Bürosu üyesi Remzi Osman da hazır 
bulundu. Aynı şekilde Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Gençlik Kolları merkez 
Yönetim Kurulu 7 üye de Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis’in basın 
toplantısını büyük bir dikkatle dinledil-
er.               İsmail KÖSEÖMER

203 kez ortalama değer üzerinden sül-
füt dioksit kirliliği oluşmuş. Oysa kanun 
tarafından izin verilen bu sayı sadece 
24’tür. Bu 203 kez bizlere yaşatılan 
hava zehirlemeleri 117 kez kırmızı 
alarm seviyesini aşmış ve 4 kez de 
Kırcaali kent sakinleri tahliye edilmey-
le karşı karşıya gelmiştir. Nisan, Eylül, 
Ekim ve Kasım aylarında ise havadaki 
kurşun asitlik oranı en yüksek olup, 78 
kez bu zehirlilik oranı ortalama yıllık 

değerleri üzerine çıkmıştır. Havadaki 
kadmiyum oranı %400, kurşun oranı 
da %700 artmıştır. Havadaki arsenik 
yoğunluğu da geçen yıldan beri ar-

tarak ortalama değer sınırına erişmiştir. 
Bu gidişle Kırcaali’nin çocukları robot 
doğacak, eğer doğacak çocuk olursa! 
Belediye Meclisi bu sorunu hem Milli 
Meclise, Başbakana, hem de Avrupa 
Meclisine en hızlı şekilde taşıyacaktır. 
Kırcaali Belediyesi Meclis üyeleri ze-
hir kusan fabrikanın kapısından içeriye 
alınmadılar ve tüm basın yayın önünde 
fabrikanın bir temsilcisine Hava Kirliliği 
Ölçüm ve Zehir Oranları Raporu 
Meclis Başkanı Seyfi Necip tarafından 
sunuldu. 31 Mart günü Dimitır Dimov 
tiyatro salonunda bu sorunla ilgili 

kamu tartışması yapıldı.      
 

Sessiz Çığlık
Birinci sayfadan devamı

       Köktuğu KUNT
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Şifalı Bitkiler

Nasreddin Hoca fıkraları

                                           BUĞDAY:

 Lifli gıdalar sağlıklı bir beslenmenin temelidir. Buğdayın dış 
kabuklarından elde edilen kepek de, genellikle mısır gevreği türü 
yiyeceklerle tüketilir. Kepekli buğday unundan yapılan kurabiye vb. 
bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Buğday 
tanesinin özü olağanüstü besleyicidir. Vücudun özümsediği kalsiyum, 
demir ve çinko burada depolanır. Besin değeri, potansiyel olarak yulaf 
ve mısırdan daha yüksek olan buğday, bağırsak ve rektum kanserini 
önleyici faktörler içerir. Ama, yulaf ve mısıra kıyasla sindirimi biraz 
daha zordur.  

                                        

                                        GREYFURT:  

C vitamini bakımından çok zengindir. Yarım greyfurt günlük C vitamini 
ihtiyacının yüzde altmışını sağlar. Kolesterol oranını düşüren pektin 
maddesi bulunur. Kansere karşı koruyucu özellik taşır. İştah açar.  

                                      

                                          ISPANAK:  

Kalp hastalıklarına, felce, yüksek tansiyona, yaşlılığın getirdiği göz 
hastalıklarına, kansere, hatta psişik rahatsızlıklara karşı da etkili bir 
sebze. Göz hastalıklarına ve derideki lekelenmelere karşı etkili. Is-
panak içerdiği iki kimyasal madde sayesinde görme bozukluklarına 
karşı etkili. Haftada 6 kez ıspanak yiyenlerin yüzde 86 oranında yaşın 
ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan derideki lekelenmeler gibi bir so-
runlarının olmayacağını gösteriyor. Ayrıca yaşla birlikte ortaya çıkan 
göz hastalıklarına karşı da etkili. Bir porsiyon ıspanak, günlük demir 
ihtiyacımızın onda birini karşılıyor. 

                                          MANTAR

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle Çinliler’in ilaç niyetine ye-
dikleri bu sebze, bünyeyi hastalıklara karşı koruyor ve bağışıklık sis-
temini güçlendiriyor. 

           Deyimler ve öyküleri

Yiyeceklere  dair  bazı  tavsiyeler 
ve bilgiler

                        Keçileri Kaçırmak
Günlerden bir gün çobanın biri dağda keçi sürüsünü otlatıyormuş. Öğle 

sıcağında uykusu gelmiş. Keçileri salıp, bir ağacın gölgesine yatıp uyumuş. Bir 
süre sonra sıcaktan bunalan keçiler, civardaki henüz kimselerin varlığından 
haberdar olmadığı bir mağaraya girmişler.
Çoban uyandığında bir de ne görsün! Keçileri ortada yok. Çevreyi iyice 

aramış ama keçileri bulamamış.
- Eyvah, sürü sahibine ben ne derim. Ağa beni öldürür!
Saçını başını yolarak koşa koşa köye gitmiş. Önüne gelene “Keçileri 

kaçırdım, şimdi ben ne edeceğim?” diye sormaya korktuğundan da abuk 
sabuk konuşmaya başlamış.
Köylüler merak etmiş, dağa çıkıp keçileri aramaya başlamışlar. Bu sırada 

mağaradaki gölcüklerden sularını içip serinleyen keçiler, dışarıya çıkıp, 
çobanın bıraktığı yerde otlamaya başlamışlar. Köylüler sürüyü yerinde bu-
lunca şaşırmışlar.  Bu durum karşısında zavallı çobanın delirdiğine kanaat 
getirmişler. 
Keçileri bir başka çobana teslim etmişler. Onun da başına aynı iş gelmiş. 

Keçileri kaçırmış. Sonra akıllı bir çoban çıkmış ve mağarayı bulmuş da, işin 
aslı anlaşılmış. 

                                                  ***

Bu deyim, aklını oynatmak, delirmek, telaştan ya da öfkeden ne 
yapacağını bilemez hale gelmek manasında kullanılır.   

       
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli

Vaktiyle Hint hükümdarlarından biri, deve ile hacca gidip gelmiş. 
Kendisini götürüp getiren kıymetli ve emektar deveye iyi bakılması için sıkı 
emirler vermiş. Bununla da yetinmeyerek vezirini çağırmış:
- Vezir, eğer bu hacı deveye bir hal olursa, evvela seni sorumlu tutarım. 
Her sabah kuşluk vaktine kadar otlatacaksın, yemine, suyuna, istirahatına iyi 
bakacaksın. Yoksa seni bu memleketten sürgün ederim, demiş.
Zavallı vezir mecburen her sabah deve çobanlığı yapmaya başlamış.
Bir gün memleketin ileri gelen bilgelerinden bir dostu, kendisini deve otlatırken 
görünce şaşırmış:
- Bu ne hal, hazret? Senin bu kırda ne işin var? Bu deve de ne oluyor? 
deyince, vezir boynunu bükmüş ve başına gelenleri anlatmış.
- İşte böyle, dostum. Ya bu deveyi güdeceğim, ya bu diyardan 
gideceğim, demiş.

                                                     ***        
Bu deyim, bir işi yapmak, ya da bir şeyi elde etmek için kesinlikle 
uyulması gereken kurallar olduğunu anlatmak için kullanılır.    

-Bıçaktan soğan veya sarımsak kokusu tuzla ovularak 
temizlenir.
-Patates kabuklarını çöp kovasına atmayınız. Sobaya atın. 
Kabuklardan çıkan buhar bacadaki kurumları temizler.
-Yemek soba üzerine taşınca, sis ve yanık kokusunun önünü 
almak için derhal tuz sepeleyin.
-Fazla sebze temizlemekten eller sararır. Bundan kaçınmak 
için ise başlamazdan önce ellerinizi sirke ile ıslatıp, kurumasını 
bekleyin.
-Yiyecek kızartırken yağ sıçramaması için, yağa kızacağı zaman 
biraz tuz atın.
-Pirinç beyazlığını koruyabilmesi ve tane tane pişmesi için 
kaynarken suyuna birkaç damla limon suyu damlatılır veya limon 
tozu konur.
-Az pişmiş yumurta 2-3 dakika, orta pişmiş 4-5 dakika ve iyi 
pişmiş 8-10 dakika kaynamayla elde edilir.
-Soyulan elmalar kararmaması için hemen biraz tuzlu suya 
batırılmalıdır.
-Taze ekmekten ince dilim kesebilmek için bıçağı ya sobada 
ısıtmalı veya kaynak suda bir iki dakika tutmalıdır.
-Ekmek dolabından ekmek kokusunu gidermek için zaman 
zaman sirkeli bezle silinmeli ve havalandırılmalıdır. 
-Ellerimizdeki meyve lekeleri sirkeyle temizlenir.
-Yumurta kuvvetli ateşte pişirilirse sarısı yumuşak, akı ise tıkız 
olur. Yavaş ateşte aksi olur. 

                                   
                        HOCANIN HEYBESİ KAYBOLDU

Hoca bir köyde misafir olur. Birkaç gün sonra heybesi kaybolur. Hoca köy 
ağlarına:
- Bana bakın, der. Heybeyi bulursanız, bulun, der. Yoksa ben yapacağımı 

bilirim!
Köy ağlarını bir telaş alır. Köylüleri sıkıştırırlar, sonunda heybe bulunur. Ağlardan 

biri merak eder, Hoca’ya sorar:
- Hoca Efendi, heybe bulunmasaydı, bize ne yapardın? Der.
Hoca:
- Size yapacağım bir şey yoktu. Evde eski bir kilim vardı. Onu bozup karıya 

heybe yaptırırdım, der.   

                    BİLENLER BİLMEYENLERE SÖYLESİN

Hoca bir gün cemaate döner:
- Ey cemaat! Bugün size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Diye sorar.
Cemaat da:
- Nereden bilelim, bilmiyoruz, der.
Hoca:
- Mademki bilmiyorsunuz, söylemeye lüzum yok, der.
Zaman geçer, Hoca yine aynı soruyu cemaate sorar. Cemaat da bu sefer:
- Biliyoruz, der.
Hoca da:
- Mademki biliyorsunuz, boşuna niye başınızı ağartayım, der.
Birkaç zaman sonra Hoca yine:
- Ey cemaat, size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Der.
Cemaatten de birileri “Biliyoruz”, derler.
- Şu halde benim söylememe lüzum yok. Bilenler bilmeyenlere söylesin, 

der Hoca ve alıp gider.



7  01 Nisan 2010  Kırcaali Haber Sayfa
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Честит  ВЕЛИКДЕН   на 
всички християни   от 

Ресми Мурад 
Кмет на Община 

Ардино

www.dps.bg www.dps.bg

инж. Ердинч Хайрула 
Кмет на Община 

Момчилград

www.momchilgrad.bg

Айдън Осман 
Кмет на Община 

Черноочене

www.chernoochene.comwww.ardino.com

община  Aрдино. Нека здравето и 
доброто настроение не Ви напускат 

цяла година!

Честит ВЕЛИКДЕН на 
всички християни от 

община Черноочене. Нека има Мир 
и Любов в сърцата ни!

Честит ВЕЛИКДЕН на 
всички християни от 

община Момчилград. Пожелаваме  
Ви здраве, много усмивки и лично 

щастие!

İlkbaharın, kardeşliğin 
ve tarihin buluşması
21 Mart 2010 Pazar günü Kırcaali 

Hak ve Özgülükler Hareketi (HÖH) 
Gençlik Kolu İlçe teşkilatı bölgemi-
zde bulunan tarihi Monek kalesine 
gezi düzenledi. Bu etkinliğe Kırcaali 
HÖH Gençlik Kolu İl Başkanı Ahmet 
Habib’in yanı sıra, Kırcaali HÖH Gen-
çlik Kolu İlçe Başkanı Bayram Bay-
ram, yerel teşkilat başkanları, teşkilat 

üyeleri, misafirler ve Kırcaali Bölge 
Tarih Müzesi Müdürü Pavel Petkov da 
katıldılar. Gezinin temel amacı, Hak 
ve Özgülükler Hareketine katılan yeni 
üyelerin kaynaşması, ilkbahar gelişinin 
karşılanması ve Kırcaali bölgesinin 

tarihi zenginliğinin tanıtılmasıydı. Yüz 
altmış kişiyi aşkın genç doğa sevdalısı, 
kaleye doğru uzanan üç kilometrelik 
yolu sohbet ederek, müzik dinleyerek 
ve çevrenin güzelliklerine sevinerek 

heyecan içinde aldılar. Monek kale-
si kalıntıları yanında Kırcaali Bölge 
Tarih Müzesi Müdürü Petkov kalenin 
tarihiyle ilgili bilgiler sundu. Geziyi 
düzenleyenler herkese yetecek kadar 
kumanya hazırlatmışlardı. Doğa da 
sanki ilkbaharı müjdelercesine güneşli 
bir havaya sahipti. Rodpoların güzel-
likleri herkesi büyüledi. Geziyi düzen-

Kirkovo Belediyesi 96. 
kuruluş yılını kutladı
26 Mart 2010 tarihinde Kirkovo 
(Kızılağaç) halkı için bayram vardı. 
Dile kolay 96 yıl. Belediye Başkanı 
Şükran İdriz önce makamında Tür-
kiye Cumhuriyeti İzmir Gaziemir 
Belediyesi heyetini başta Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Mara-
ba, Belediye Meclis üye ve Beledi-
ye çalışanları Abdurrahim Nursoy, 
Hediye Kahya, Hüseyin Aslan, Ers-
in Saikyüce ve Şaban Çamdereli’yi 
kabul etti. Günün ikinci misafiri Yu-
nanistan Maronya Belediye Meclis 
Başkanı Farosopulas Siderisdi.
 Resmi kutlamalar Belediye 
önündeki fıskiyeli meydanda 

Başkan İdriz’in konuşmasıyla 
başladı. Genellikle tütün üretimin-
den geçinen halkın tüm dertlerine 
rağmen, tütün primlerinin öden-
memesine rağmen, bugünde gülüp 
mutlu olmaya çalışıyorlardı. Şükran 
İdriz’in tebrik konuşmasından sonra 
sorunlara da değindi. Her ne olursa 
olsun tüm bu zorlukların kendilerin-
in ruhlarını kırmayacağını, umudun 
devam edeceğini, sahip oldukları 
iyiliğin ve inancın kendilerini daha 
güçlü yapacağına, doğru yolun 
bulunmasına yardımcı olacağını 
ve krizin getirmiş olduğu, ondan 
doğan tüm olumsuzlukların yavaş 
yavaş üstesinden gelineceğini 
söyledi. Başkandan sonra misafirl-

er de birer konuşma yaptılar. Gazi-
emir Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet  Maraba  Be led iye 
Başkanı’nın selamlarını ve en ka-
lbi dileklerini getirdi. Kardeşliğin 
hep yanında olacaklarını söyledi, 
iki belediye arsındaki sosyal, kül-
türel çalışmaların ve diğer alan-
lardaki çalışmaların artacağını da 
ekledi. Yunanlı misafir de, nasıl ki 
iyi ağaç meyve veriyorsa, öyle de 
iki kardeş belediyenin gelecekte 
de iyi iş yapacaklarını söyledi. Kut-
lamalar, Yuri Gagarin anaokulu 
çocuklarının danslarıyla renklendi. 
Benkovski (Kirli) N.Y. Vaptsarov 

Ortaöğretim okulu öğrencisi Ber-
na Küçükali, Gaziemirli misafirl-
eri “Ah kalbim” şarkısıyla selam-
larken, Yunanlı misafiri de Kirkovo 
Otets Paisiy Ortaöğretim okulu 
kız öğrencileri dans grubu sirtaki 
oyunuyla selamladı. Stadyumda 
Çorbaciysko (Çorbacılar) köyü Hris-
to Botev Ortaöğretim okulu futbol 
takımı ile Benkovski N.Y. Vaptsa-
rov Ortaöğretim okulu futbol takımı 
Belediye Başkanı Kupası için ter 
döktüler ve sonunda da sevinen 
taraf 4:2 galip gelen Benkovski’li 
öğrenciler oldu. Şarkıcı Tsvetelina 
Yaneva da meydanı dolduranları 
şarkılarıyla coşturdu.
               

  İsmail KÖSEÖMER

leyenler Hak ve Özgülükler Hareketi 
sevdalılarına birliğin, beraberliğin ve 
dirliğin önemini aşılamaya çalıştılar. 
Çevreyi kirletmemek için de özen 
gösterildi. HÖH Gençlik Kolu İlçe 
Başkanı Bayram Bayram bu gezinin 

gerçekleşmesini mümkün kılan HÖH 
İlçe Başkanı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e katılanlar adına 
teşekkür etti ve başkanın selamlarını 
iletti.       

             Köktuğu KUNT
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  MUTFAK VE MOBİLYA 
ADRES: Bul. Bulgaria No: 97

“ALP DECOR” 
OOD

Kırcaali

GSM: 0887958729

Sahne güzel performanslarla 
şahlandı salonun yarısının boş 

olması yürekleri üzdü
23 Mart 2010 tarihinde Kadriye 

Latifova Müzikal ve Drama Tiyatro-
su balesi, orkestrası ve oyuncuları 
seyircilere güzel ve keyifli anlar 
yaşattı. Aramızdan yakında ayrılan 
tiyatro dramaturgu ve yazar Fehim 
Horozov’a atfen sunulan Bahar 
Konseri ilginç düşünceler ve yorum-
larla doluydu. Başlangıç siyah ve 
beyazdı. Sanki Veselina Todorova 
bizlere yaşamı, Snejana Momçilova 

da ölümü danslarıyla anlatıyorlardı. 
Hayat kendi ritminde bu iki gerçek 
arasında gidip gelmekteydi. Fonda-
ki Sufi müziği de dansa apayrı bir 
gizem katmaktaydı. Ardından sa-
londaki seyirciler bazen okunan 
şarkı ve türkülerden coşuyor bazen 
de okunan şiirlerden hüzünleniyor-
du. Belli ki temsilin hazırlanması 
çok dikkatli yapılmıştı. Bir şarkı bir 
şiir, coşku ve hüzün bir de bunlara 
balenin o müthiş dansları eklenince 
ortaya alışılmışın dışında bir yorum 
getirilmişti. Hem orkestranın canlı 
müzikli eşliği, balenin o büyüleyici 
dansları, oyuncuların çeşitli kültür-
lerden ve dillerden şarkı okumaları, 
aslında seyircilere sanki dünyayı 
avuç içinde sunmaktaydı. O kadar 
ki, tiyatro müdürü Stefan Kışev 
ünlü Joe Cocker’ın 60 yıllardan 
bir şarkısına yeni yorum get-

irirken. Onun bu yorumuna sanki 
bir söz atışması, birbirini tamam-
layan aynı şarkının iki parçası gibi 
Sevgül Kardamova, Yakub Yakub 
ve Dinko Kovaçev Türkçe cevap 
vermekteydiler. Orhan Murat’ın 
da görme özürlü dünya çapında 
ünlü şarkıcı Stevie Wonder’dan bir 
parça okuması da çok güzel ve il-
ginçti. 80 dakikanın nasıl geçtiğini 
anlamadık. 

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis’in de ailesiyle birlikte seyir-
cilerin arasında olması gazetem-
izin gözünden kaçmadı. Seyirciler 
arasında kardeş Razgrad Devlet 
“Nazım Hikmet” Müzikal ve Dram 
Tiyatrosu Müdürü ve genel Sanat 
Yönetmeni Emine Halil de vardı. 
Keşke bu ekonomik kriz olmasaydı, 
keşke halkımız bu tiyatroya, bu ti-
yatroda yüzlerce saat çalışıp da bi-
zleri dünya kültürünün bir parçası 
yapan ve hademesinden müdürüne 
kadar amansız çalışan bu kültür 
elçilerine, oyuncularına, balerin ve 
baletlere, orkestraya daha fazla sa-
hip çıkabilseydi. Yoksa bizler bu ti-
yatroyu hak etmiyor muyuz? Yoksa 
Kırcaali kültür kenti değil midir, ne 
dersiniz sevgili hemşerilerim?

                İsmail KÖSEÖMER

Хакиф Емин
Обществен посредник 
на Община Кърджали

Поздравява всички християни от 
община Кърджали с големия празник 
ВЕЛИКДЕН и им пожелава здраве, мир 

и щастие!

Ч е с т и т о  В ъ з к р е с е н и е 
Христово!

Инж. Хасан Азис
Кмет на 

Община Кърджали

www.kardjali.bg

Поздравява всички християни от 
община Кърджали с големия празник 
ВЕЛИКДЕН и им пожелават здраве, 

мир и добруване!

Честито Възкресение 
Христово!


