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T.C. Ziraat Bankası hizmet vermeye başladı
Bankada hesap açan ilk kişi Başkan Hasan Azis oldu

T. C. Ziraat Bankası Sofya 
ve Plovdiv’ten (Filibe) sonra 
kentimize Bulgaristan çapın-
daki üçüncü şubesini hizmete 
açtı. Osmanlı döneminde Eski 
Yugoslavya Niş Valisi iken gü-
nümüz Makedonya Pirot ka-
sabasında 1863 yılında Mithat 
Paşa tarafından kurulmuştur. 
Memleket Sandığı olarak hiz-
mete başlamış, Türk gelenek-
leri arasında zaten var olan ve 
karşılıklı yardımlaşma esasına 
dayanan imece geleneğinden 
esinlenmiştir. Türkiye dışında 
Bulgaristan’da, Almanya’da, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
İngiltere’de, Rusya Federasyo-
nu, Bosna’da, Makedonya’da, 
T ü r k m e n i s t a n ’ d a , 
Kazakistan’da, Azerbaycan’da, 
Gürcistan’da, Yunanistan’da, 
Özbekistan’da, KKTC’de, 
İran’da şubeler, altşubeler, 
bürolar, iştirakler ve Pakistan, 
Afganistan ile İran’da da tem-
silcileri bulunmaktadır. Yurtiçi 

ve yurtdışı toplam şube sayısı 
1300’den fazladır. Bankanın 
faaliyet gelirleri 2,640 milyar 
TL ve net geliri de 1,802 mil-
yar TL’dir. Dünya çapında en 
güçlü 115. bankadır. T. C. Zi-
raat Bankası  Kırcaali’deki şu-
besinin açılışını Hasan Azis ile 
banka yöneticisi Sezgin Bayar 
yaptılar. Ondan önce Hasan 
Azis bankada hesap açan ilk 
müşteri oldu. Günümüz ban-
kacıların tüm beklentilerine ce-
vap verecek banka, özürlü va-
tandaşlarımızı da düşünmüş. 
Kolayca bankaya ulaşmaları-
nı sağlayacak çalışmaları da 
yapmış. Kırcaali’nin merkezin-
de bulunan banka çift vatan-
daşlığa sahip kişilere de çok 
büyük kolaylıklar getirecektir. 
İlerleyen aylarda, bankanın 
Varna ve Razgrad kentlerinde 
yeni şubeler açması bekleni-
yor. Gazetemiz adına işlerini-
zin su gibi akmasını dileriz.

 
Konak Belediyesi Cebel Belediye Heyetini Ağırladı

Konak Belediye Başkanı Dr. 
Hakan Tartan, Balkan ülkeleri 
ile sıcak ilişkiler kurmaya de-
vam ediyor. Tartan’ın son 
konuğu, son yıllarda önemli 
gelişme gösteren Kırcaali 
bölgesinin merkez ilçe konu-
mundaki Cebel Belediyesi 
oldu. 
                                  Sayfa 6’da

Türkiye’deki Soydaşlar Oy 
Kullanmaya Devam Edecek
Seçim kanunda yapılacak değişikliklerle 

ilgili gerçekleştirilen yuvarlak masa gö-
rüşmelerinde, bugüne kadar uyum içe-
risinde çalışan aşırı sağcı ATAKA Parti-
siyle tek başına dıştan destekli hükümet 
kuran GERB (Bulgaristan’ın Avrupa Ge-
lişimi İçin Vatandaşlar) Partisi arasında 
oluşan birliğin pek de birlik olmadığı gö-
rüldü. Başbakan Boyko Borisov’un par-
tisi, devlet kanalında yayınlanan Türkçe 
haberler konusundaki halk oylaması iste-
ğinden vazgeçtikten sonra şimdi de yeni 
seçim kanunu tartışmalarla ilgili görüş-
melerde ATAKA ile aynı görüşü paylaş-
madı. ATAKA, Milli Meclis seçimlerinde 
sadece Bulgaristan ve Avrupa Birliği sı-
nırları içerisinde Bulgar vatandaşların oy 
vermesini istiyor. Ancak yapılan yuvarlak 
masa görüşmelerinde GERB Milletvekili 
Dimitır Lazarov’un bunun mümkün olma-
dığını, bu hususların Bulgaristan Ana-
yasası tarafından belirlendiğini söyledi. 
Hak ve Özgürlükler Hareketi(HÖH) Mil-
letvekili Remzi Osman; “Yurtdışına göç 
eden vatandaşlarımızla sıcak ve yakın 
ilişkiler sürdürme çabasını göstermeliyiz. 
Oy verme sadece Avrupa Birliği çerçe-
vesinde kısıtlanamaz ” dedi. Mecliste 

temsil edilen hiçbir parti ATAKA’nın bu 
önerisine sıcak bakmıyor. Öyle görünü-
yor ki son seçimde ilk defa uygulanan 
çoğunluk oyla milletvekili seçimi de kal-
dırılıyor. Hatırlayacak olursak son millet-
vekili seçimlerinde 240 kişiden oluşan 
Bulgaristan Milli Meclisine 209 millet-
vekili listeyle 31 milletvekili de çoğunluk 
oyla seçilmişlerdi. Bu 31 vekilden 26’sını 
GERB, 5’ini de HÖH kazanmış, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Başkanı Ahmet Do-
ğan da ülkenin en yüksek oyunu alarak 
Kırcaali’den milletvekili seçilmişti. Önü-
müzdeki meclis seçimi kişi tercihli veya 
listeye göre olacaktır ve seçim barajının 
da ne olacağı henüz belli değil. 2011’de 
yapılacak seçimlerde büyük bir olasılık-
la aynı günde hem cumhurbaşkanı hem 
de belediye başkanı seçimi yapılacaktır. 
Belediye meclis üyeleri seçimi de liste-
ye göre yapılacaktır, ancak aday listesi 
içerisinde alınan oya göre kişi sıralama-
sı yapılmayacaktır. Yeni seçim kanunu 
görüşmeleri birkaç ay daha sürecektir. 
Büyük bir olasılıkla yılsonunda da kabul 
edilecektir. 

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ
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Özendiğimiz Demokrasiler 
Neler Sergiliyor?
Gençler bilmeyebilir, daha yaşlılarımız demir 

perde arkasında yaşamanın ne demek olduğunu 
pek ala bilirler. O zaman dünyada demokrasiler 
olduğundan dahi haberimiz yoktu. Gidebileceğimiz 
en uzak yerler Kırcaali ve Silistra sancaklarıydı. Pro-
leter diktatörlüğü ile sosyalist demokrasisi arasında 
bocalayıp durmuştuk. Hiç unutmam, soya dönüş 
yıllarında Vratsa yöresinde sürgün edilen bir Türk’ten 
“İnsan Haklarımız da olduğunu da öğrendim!” diyen 
bir kadından hiçbir farkımız yoktu.
Toplumlar yavaş yavaş uyanıyor, yavaş gelişiyor. 

Bazen küçük bir gerçeği anlayabilmek için on 
yılların geçmesi gerekiyor. Öyle ki, biz de dünya-
da demokrasiler olabileceğini bunca yıllar sonra 
öğrendik. Öğrendik ki, ne olduğunu bilir bilmez bu 
defa kendimizi uluorta bu demokrasilerin kucağına 
attık. Evet, demokrasinin toplum düzenleri içinde 
en iyisi olmadığını, fakat şimdilik daha iyisinin 
bulunmadığını söyleyen demokrasi babalarının sö-
zlerini duymuştuk, fakat duymak başka, yaşayıp 
tadını anlamak başkaymış!
Niye bunca bu uzun girişi yaptım? Koca geçenlerde 

İtalya’dan gelen bir grup Yahudi ve Müslüman tem-
silcilerle demokrasilerde başkalık sorununu ince-
ledik. Bizler, İtalya gibi bir Batılı ülkeden gelenlerin 
anlatacaklarını ağzımızı açarak dinlemeye hazırdık. 
Fakat ne oldu?
Bir milyon Müslüman’ın yaşadığı İtalya’da ancak 

iki cami bulunduğunu duyduğumuz zaman şaşıp 
kaldık. Müslümanların namazlarını mecburen ev-
lerinde kıldıklarını öğrendiğimiz zaman artık hayret 
edecek durumumuz yoktu.  
İtalya’nın biraz kuzeyinde bulunan İsviçre’de min-

are referandumunun sonuçlarını biliyorduk. Fransa, 
2004’te okullarda dini semboller taşıma yasağı pro-
testolara neden olmuştu. Şimdi bir parlamento komi-
syonu memlekette Müslüman kadınların toplumsal 
yerlere başörtüsüyle girmelerini yasaklayan bir 
kanun tasarısı hazırlayacak. Yeni hazırlanacak 

yasa tasarısında başörtüsü taşıyanlara ülke ve 
vatandaşlık hakkı verilmeyeceği de yer alıyor. Halk 
Hareketi Birliği tarafından tayin edilen komisyon 
üyeleri, toplumsal yerlerde başörtüsü taşımayı kesin 
olarak yasaklamayı ve yasanın ihlali sırasında cezai 
yöntemler uygulanmasını gerektiriyor.
Daha dün Fransa Cumhurbaşkanı Fransoa Miteran 

bizde insan hakları savunucularıyla karşılaşıyordu. 
Ya bu tasarılar size soya dönüş yıllarını hatırlatmıyor 
mu? Ne oluyor? Bizim ümit bağladığımız demokrasi 
tepelerine kar mı yağmıştı? Neden bu demokrasi ül-
keleri İslam’ı duyunca kapılarını sıkıca kapatıyorlardı? 
Bu sorunun anahtarını Türkiye Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun DİYANET dergisinde 
yayınlanan “Çok Kültürlülük” yazısından anlamaya 
çalışalım. Sayın Bardakoğlu diyor ki:
“Günümüzün öncelikli bir sorunu haline gelmiş 

çokkültürlülük açısından geriye baktığımızda, 
Anadolu’nun binlerce yıldır bağrında yaşattığı 
farklı kültürel ve dini geleneklerle çokkültürlülüğü 
tarih boyunca tecrübe ettiğini ve sonsuz bir şekilde 
sürdürdüğünü görmekteyiz. Şüphesiz, Anadolu’daki 
bu tablonun oluşmasında İslam dininin insana ve 
barış içinde birlikte yaşamaya verdiği değer, diğer 
din mensuplarıyla bir arada yaşama tecrübesine 
sahip Müslümanların dinleri ve kültürel kimlikleri 
konusunda sahip oldukları özgüven, farklılıkları 
zenginlik kaynağı olarak görmeleri ve diğer din 
mensuplarına tanınan geniş özgürlükler baskın bir 
paya sahip olmuştur. Ancak Batıda durum bundan 
farklı seyretmiş. Batı, genellikle sömürge dönemleri-
nin bir uzantısı olarak son birkaç yüzyılda çokkültür-
lülük tecrübesi ile harici bir durum olarak belli ölçüde 
tanışmış olsa da tarih boyu alışık olduğu tek çizgili 
hayat biçiminin yerine çokkültürlülüğün getirdiği yeni 
durumlara adapte olmada ciddi sorunlar yaşamıştır 
ve hala da yaşamaktadır.” 
                                        İsmail A. ÇAVUŞEV        
Devamı gelecek sayıda

Bol sulu çeşmeler
Çalışkan ustaların ellerinin eseridir onlar. Su in-

san hayatında en lüzumludur. Susuz yeryüzünde 
canlı varlığın olacağı düşünülemez. Olan sudan 
gerektiği gibi faydalanmak için Tihomir köyünün 
toprakları içinde her hangi bir pınar yahut bir kay-
nak vardıysa, bura köylüleri onları gayretli ve meraklı 
çalışmalar sayesinde güzel çeşmelere çevirmişler  
ve buldukları yeni su kaynaklarını çeşme yapmaya 
çalışanlar da var.

Tihomir’den Makaz’a yolunuz düşerse yolun her iki 
tarafına dikkatle bakın.
Daha yukarıda da belirttiğim gibi, Tihomir, Kuku-

riyak, Kran, Makaz topraklarında usta ellerin eseri 
bol sulu çeşmeler bulunmaktadır. Renkli taşlardan 
yapılan çeşme duvarları, anılmış ustaların yaptığı 
bir eseri andırıyor. Oysa bu işleri yaptığı ve daha 
bir güzelliği çeşmeciler, Tihomir köyünde bulunan 
taş ustaları kendileri düşünüp çizip yeni yeni şekiller 
yaratmaktadırlar. Ben yanlı yol boyunda 10’dan fa-
zla çeşmenin bulunduğunu ve onlardan yolcuların 
faydalandıklarını belirtmek istedim. Dağ eteklerinde, 
çayırlarda, dere kenarlarında v. s. bol sulu çeşmeleri 
de katarsak Tihomir köyü bölgesinin bu bakımdan 
zengin bir bölge olduğunu anlarız. Çeşmeler, 
çalışkan ustaların ebedi olarak halka bıraktıkları 
unutulmaz birer eserdir.
             Salif MUSTAFA -  Krumovgrad                                      
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Gidenlerin ardından bayağı baktı. Kız iki defa döndü 
masaya doğru. Bir şeyler geçiyordu sanki aklından. 
Onlar kaybolunca yine “Kız çeşmesine gitti gözleri. 
Sonra:
- Çok şeyler değişmiş şehirde Saliha, dedi alçak 

sesle.
- Evet. Yalnız şehir değil, hepimiz değiştik. Kaç yıl 

oldu...
- Çeyrek asır. Tam çeyrek asır!...
-...............
-..............
- Hiç bir şey sormayacak mısın Sabri? Dedi Sa-

liha.
- Sönmüş olan ateşin küllerini eşelemesek...
- Neden?
- Küllerin altındaki korlar hep daha canlı. 

Yanarız...
- Olsun. Korlar canlıysa ko yaksın...
- Soracak şeyler çok Saliha. Ama artık  bir önemi 

...  
- Var. Bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Dün sabah 

Sabriye müşavereye benim de gelmemi teklif ed-
ince derhal razı geldim. İçimde beliren bir ses 
senin de nasıl nice burada olacağını fısıldıyordu 
bana. Onun için gideceğim dedim. Gideceğim ve 
ona her şeyi anlatacağım. Bu sabah konuşmak için 
yazılmış olanların arasında senin de ismini görünce 
yüzüm-de beliren değişikliği gençler bile sezdiler. 
Konuşmandan sonra ise beni rahata bırakmadılar... 
Hep seninle karşılaşmaya can attılar...
...Okulu bitirdiğimizde son baloda, hatırlarsın he-

sap ediyorum. Masalara sınıf sınıf oturmuştuk. Er-
tesi gün evlenmemizi ilan edeceğimizi bütün okul 
biliyordu. Bir iki yudum alkol’den sonra bizim mas-
ada olanlar sinirlerini sınava koymak, kıskançlığını 
yoklamayı teklif ettiler. Yarım saat kadar sana hiç 
dikkat ayırmayayım, sadece bizim sınıftan Osman’la 
dans etmeliymişim. Bu plana ben de razı geldim. 
Karar aldığımız gibi yaptık. İlk anda sen hiç bir şey 
belli etmedin. Ama az sonra moralin bozulduğu 
belli olmaya başladı. Bu, bizi daha da şenlendirdi. 
Oyuna devam ettik. Osman’la dansa belki beş, belki 
altı defa kalktım. Bir ara seni bizim masaya davet 
ettiğimizi hatırlıyorum. Gelmedin. Bu bizi daha da 
şenlendirdi. Kadehleri bayağı sıkça kaldırmaya 
başladık. Oradan ötesini hatırlamıyorum. Kadehime 
bir şeyler koyduklarını sonradan öğrendim. Ertesi 
gün kendime geldiğim zaman yabancı bir yatakta 
Osman’ın kolları arasında buldum kendimi.  Deli gibi 
ayağa fırladım, hem giyindim, hem sokağa koştum. 
Yirmi adım gitmedim, arkamdan erdi, beni yakaladı 
ve zorla odaya itip kapıyı kilitledi. On dakika geç-

medi, akşamki grup yetişti. Hepsi beni sakinleştirme 
çabasındaydı. Bir yolunu bulup gene fırladım odadan. 
Son zamanlarda her akşam oturduğumuz peykeye 
koştum. Orada bekleyecektin beni ve sonra trenle 
sizin köye gidecektik. Yoktun. Ben geçe kalmıştım. 
Oradan istasyona koştum. Tren çoktan kalkmıştı. 
Sonradan öğrendim ki, aksi istikamete giden trene 
binmişsin. Üç ay sonra Rodoplar’da bir maden 
ocağında çalıştığını ve Eylül ayı gelince orada küçük 
bir köyde öğretmenliğe başladığını işittim...
 Bitkin bir halde yaşadığım odaya döndüm. O grup 

yine toplandı başıma. Saatlerce konuştular. Ertesi sa-
baha kadar ayrılmadılar benden. Bir kimseden zerre 
kadar destek bulamadım. Ne yapacağımı bilemiyor-
dum. Perişan bir haldeydim. Nihayet “Kısmetine küs 
Saliha” dedim. Gizli gizli ağladım, gizli gizli sızladım 
ve... takıldım Osman’ın arkasına...
İlk aylarda bana karşı çok dikkatliydi. Ama sonra 

alkole sıkça saldırmaya başladı. Hele gene kızımız 

doğduktan sonra ve sana benzediğini anlayınca 
kendini hepten içkiye verdi. Gün geldi, öğretmen gibi 
çalışamaz hale düştü. İşten azledildi. Bir yıl kadar 
başka işlerde çalıştı. Nihayet o da boyladı maden 
ocağını. Yılda bir defacık geliyordu eve, o da yalnız 
sade bir hafta için. Üç yıl çalıştı orada, dördüncü yıl 
ölüsünü getirdiler...
-...Kızımız, dedin...
- Evet, senin kızın. Sabriye. Dayattım ve senin adını 

verdim ona. Ben doğurdum, ben seçeceğim onun 
adını dedim. Öyle de yaptım...
- Sabriye... kızımız biliyor mu?
- Bilmiyor. Bir duygusu var sadece. Bu gün 

           K A Ç A K
                  -öykü-

konuşmaya çıktığında hem seni izledi en büyük 
bir dikkatle, hem beni gözledi neler yaşıyorum o 
anda diye. Az öncesi masadan uzaklaşırken onu  
düşünce yine rahata bırakmıyordu. Fark ettin mi 
bilmem, dönüp dönüp baktı bize doğru...
Kalktılar. Artık tenhalaşmaya başlamış olan sokakta 

yavaş yavaş yürüdüler. Az sonra Merkez bahçes-
indeydiler. Giriş yerindeki peyke yanında durdular.
- Bizim peyke, dedi Saliha öğretmen.
- Bizim peyke, diye fısıldadı o da.
Oturdular. Dolun ayın ışığında tatlı tatlı uyumakta 

olan şehrin sakinliği hüküm sürüyordu etrafta, fakat 
onların kalplerinde esen fırtınanın kuvvetini ölçebi-
lecek bir alet yoktu daha şu yeryüzünde... 
“Büyük saat”, gece yarısını bildirdi. Az sonra 

bahçenin diğer tarafında iki gölge belirdi. Yanlarına 
gelince:
- Anmıştım ya sana Metin, annem en çok bu peykeyi 

seviyor diye... Anne, biz Metinle evlenmeye karar 
verdik en nihayet. Razısın değil mi?
- Tabii ki razıyım kızım... Sabriye, kızım... ilkin 

babanın elini al.
Sabriye kız durakladı, ikisine de baktı, baktı ve 

boşanmış olan gözyaşlarını gizlemiye çalışmadan 
atıldı boynuna:
- Baba! Babacığım benim!....
- Metin oğlum, sen de al elini...  ve güle güle geçi-

nin.
Tan yeri ağrırken köyün yolunu tuttular. Sabri 

öğretmenin içindeki fırtına hep öyle var kuvvetiyle 
esiyordu: Bir zamanlar alkolün tesiriyle doğmuş olan 
kıskançlık hissi, neden ve kime olduğu belli olmayan 
güceniklik duygusu, boşuna geçen yıllar, ona olan 
sevginin hep daha yaşadığını ve bu dünyada onu 
bekleyen çocuğun varlığını bilmemek...
Köy yakınlarındaki büyük köprüye geldiklerinde 

şoförü omzundan hafifçe dürttü:
- Bir dakika için durabilir misin?
İndi. Yürüdü. Köprü ortasında durdu. Bayağı yük-

sekti. Su da az değildi. Niyetini çabuk icra ede-
bilecekti. Yalnız yanındakiler anlayıp dinleyince 
sıçramalıydı ki, onu durdurmaya imkanları olmasın... 
Lakin...
“Lakin” dedi ve düşündü. Gençlerin bu günkü se-

vincine böyle bir “katkı” yakışır mıydı? Yakışır mıydı 
??? Onun bu yirmi beş yıl sürmüş olan acısına 
kızının ve artık onun eşi sayılan şu gencin kabahati 
neydi ???
Ağır adımlarla geri döndü.
- Otomobille yolculuk mu yaramıyor, yoksa yüksek 

sürat mi? diye sordu Metin.
- Yok, diye cevap verdi sakinleşmeye çalışarak. 

Çocukluğumdayken bu nehir çok derin, bu köprü 
çok yüksek geliyordu gözlerime... Rüyama bile 
girdiği vardı. Bir daha durup bakayım dedim...
Sakinleşmişti. Köye hem sevinç, hem sürpriz 

götüren yolculuk devam etti.
                                          İsmail YAKUP

Geçen sayıdan devamı

                BU GECE

Deme vurdum
Bu gece kendimi sınırsız
Alabildiğine koştum
Her şeyden kahırsız
Durmayan zamanın güvercini oldum
Bir yıldızdan bir yıldıza kondum
Gerçek sandım
Beklediğim gebe sabahları
Ufuk kızıllara boyanmış
Gözlerim bir nokta içinde
Küçücük bir mercimek
Ümitlerin peşinde
Sabah yolcusu demek…
         

Bayram KUŞKU 

                HER ŞEYDE SEN

Bugün bir şiir yazacaktım,
Şöyle yaşamın anlamına dâhil.
Birden Sen geldin aklıma,
Sonra yaşamak birden Sen oluverdin!

Vazgeçtim ve bir kitap aldım elime,
Dünyadaki kutsal inançları anlatan.
Birden Sen geldin aklıma,
Sonra Benim kutsal kitabım Sen oluverdin!

Televizyonu açtım, şöyle Rumeli türkülerinden,
Her defasında sözlerine eşlik ettiklerimden!
Birden Sen geldin aklıma,
Sonra Benim Rumeli türkülerim Sen oluverdin!

Bir de gözyaşlarımı sildim,
Sırf erkekler ağlamaz dediklerinden!
Birden Sen geldin aklıma,
Sonra Benim gözyaşlarım oluverdin!
                                    

 İsmet İSMAİL  

                        TAŞ

Kırıp geçtiler kalbimi, acımadılar
Gözlerim yere döküldü, kaldırmadılar
Saçlarım yelde savruldu, aldırmadılar
Şimdi neye yarar artık son pişmanlıklar

İçime gömdüm kendimi, göremediler
Dost edindim düşmanımı, bilemediler
Açtım en gizli mahremi, dinlemediler
Şimdi tutmasın elimi, deli diyenler

Ciğerim dağlanıp yandı, söndürmediler
Canevim kanayıp aktı, dindirmediler
Yüreğim yarılıp sarktı, çözemediler
Şimdi taş olmuş biriyim, müjde versinler

 Resmiye MÜMÜN
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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

Kırcaali ile Minervino kardeş belediye oluyor

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’ten Kurşun - Çinko Fabrikasına tarihi bir öneri
Kırcaali  ve yakın yer leşim 

alanlarında yaşayanları hayati dere-
cede ilgilendiren kurşun üretimin 
durdurulması, hava kirliliği, toprak 
ve su zehirlenmesi gibi konu-
lara aldırış etmeyen ve buralarda 
varoluşu sorgulamayan, Kurşun - 
Çinko Fabrikası’nın düzenlediği ka-
muyla geniş çaplı “zaman kayıplı 

oturum” gerçekleştirdi. Mevcut so-
runlar çözülmeden ve günden güne 
durum daha da kötü olurken,  buna 
çare ve çözüm bulunmamışken, 
fabrika yönetimi hiç sıkılmadan ve 

utanmadan sırf sözde gelecekte 
sorunları büyük ölçüde “çözecek” 
teknolojinin tanıtımına geçti. Salona 
gelen fabrika işçilerin tümü öyle bir 
gaza getirilmişlerdi ki, sağ sola kin 
kusuyorlardı. Fabrika müdürünün 
ültimatomlu konuşması, fabrika 
yardakçıların oluşan durumu gül-
lük gülistanlık göstermesi, yeni 

teknolojiyi getiren şirket temsilcisi-
nin Almanya’da aynı teknolojiyi kul-
lanan fabrikanın bulunduğu kenti 
cennet gibi anlatması, uzmanlar-
dan birinin Kırcaali kentinin bu 

fabrikasız kent olmaktan çıkacağı 
söylemi salondakilerin büyük bir 
kısmını üzdü ve hayretler içinde 
bıraktı. Kesin olan tek gerçek var, 
o da zehir kusan kurşun üretimi 

durmadan, fabrika avlusunda bulu-
nan ve insan sağlığına aşırı zararlı 
olan kurşun atıklarına çözüm bul-
madan Kırcaali’nin cevabı hayırdır. 
Fabrikanın, yeni teknoloji kullanarak 
kurşun üretimine yıllık üretim kapa-
sitesini katlayacak şekilde devam 
etme isteği ve sözde sağlığa zararlı 
olmayacak kurşun üretim tesisleri 
inşaat fikri ölü doğmuştur. Çinko 
üretimine evet, kurşun üretimine 
halk hayır diyor. Kırcaali Belediye 
Başkanı müh. Hasan Azis fabrika 
müdürüne dönerek, “Biz, Belediye 
yönetimi olarak bu projeye evet 
desek, sizler fabrika yönetimi ve 
burada bulunan uzmanlar yeni 

getirilecek teknolojinin de eskisi 
gibi zehir püskürtmeyeceği garan-
tisini verebiliyor musunuz? Gelin 
kamunun önünde bir anlaşma 
imzalayalım. Bizler yeni kurşun 

üretim tesisin inşasına evet di-
yelim, ancak normların üzerinde 
oluşacak ilk hava zehirlenmesinde 
sizler fabrikayı Kırcaali halkına 
veya belediyesine devredin. ” dedi. 
Başkan Azis’in ardından cevap 
hakkını kullanan fabrika müdürü 
olarak buna karar veremeyeceğini 
bu tür konuların şirket sahibiyle 
görüşülmesi gerektiğini ve belediye 
makamına saygısız, umursamayan 
ve utanmaz bir şekilde “Şimdi de 
daha ciddi konuya geçelim” dedi 
ve Başkan Azis cevap vermeden 
önce salondakiler gereken cevabı 
verdiler.
                İsmail KÖSEÖMER

40 kişilik Kırcaali’li bir grup İtalya’nın 
Minervino kenti ziyaretinden döndüler. 
Hırvatistanlı Vela Luka temsilcileriyle 
Yurttaşlar için Avrupa ortaklaşa proje-
si yaptılar. Kentlerin üçü de kültür ve 
turizm alanında işbirliği anlaşması ve 
kardeşlik bildirisi imzaladılar.
10 günlük ziyaret sırasında bir-

çok görüşme ve tartışmalar yapıldı. 
Bulgaristanlı ve Hırvatistanlı misafirler 
Azis Yosif adına adanmış geleneksel 
festivale katıldılar.
İnsani faaliyetlerden sorumlu Kırcaali 

Belediye Başkan Yardımcısı Elisave-
ta Kehayova, gelecek yıl, Kardeş 
Belediyeler Ağı ve Gençlik hareketi 
ortaklaşa projelerin yapılacağını 
duyurdu. Kırcaali grubu, Belediye 
çalışanları, Belediye Meclis Üyeleri, 
köy muhtarları ve kültür evleri genel 
sekreterlerini içermekteydi. İtalyan 
ve Hırvatlar, tanıtılan geleneksel folk-
lor giysilerinden ve sunumu yapılan 
Doğu Rodoplar’ın doğal ve tarihi gü-
zelliklerinden çok etkilendiler.
Güneydoğu İtalya’nın Apulia Bölgesi 

Lecce iline bağlı Minervino di Lecce 
kenti halkı geçimini tarım ve turizm 

ile sağlamaktadır. Kentte 3800 kişi 
yaşamaktadır. Hırvatistanlı Vela Luka 
kentinde ise 4600 kişi yaşamaktadır. 
Oradaki ana geçim kaynağı da tur-
izm, hayvancılık ve balıkçılıktır. Proje 

üzerinde çalışan ekibin üyesi olan 
Pervin Riza, üç ülke arasındaki kül-
türel işbirliği çerçevesinde projenin 
ikinci aşamasında Kırcaali ve Vela 
Luka’nın ev sahipliğini yapacağını 
söyledi. Belediye Başkan yardımcısı 
Elisaveta Kehayova, projenin tama-
men lider durumundaki   Minervino 
di Lecce tarafından finanse edildiğini 
bildirdi.

                            Kırcaali Haber

Kırcaali invaziv tanı laboratuarına kavuştu 
İnvaziv tanı ve tedavi laboratuarı 

01Nisan 2010 tarihinde Kırcaali’de 
açıldı. Kırcaali ülke çapındaki az sayıda 
invaziv tanı ve tedavi laboratuarına 
sahip il merkezlerinden birisidir. 
Laboratuar resmi olarak, Dr. Atanas 
Dafovski Çok yönlü Aktif Tedavi Has-
tanesinde açıldı. 1 milyon levadan 
fazla para laboratuarın kurulmasına 
ve donatılmasına harcandı. Yatırım, 
kamu-özel ortaklığıyla mümkün oldu.

Bu alanda önde gelen uzmanlardan 
biri olan Doç. Dr. Yuliya Corgova, “Bu 
şekilde bizler, modern tıptaki yük-
sek teknolojilerin hastaların yanında 
olma ilkelerine cevap veriyoruz” 
dedi. Kırcaali bölgesinde aynen ülke 
çapında olduğu gibi kalp ve damar 
hastalıkları, hasta ve bunlardan doğan 
ölüm bakımından ilk sırada gelmekte-
dir. Laboratuar, halka zamanında te-
davi sağlamak için yardımcı olacaktır. 
Hastane müdürü Dr. Todor Çerke-
zov, bugüne kadar kalp krizi geçiren 
hastalarımızı bu donanıma sahip en 
yakın 110 kilometre uzaklıkta olan 
Plovdiv kentine naklediyorduk dedi. 
Laboratuarın yöneticiliğini Dr. Spas 
Spasov yapacaktır. 

Açılışa, Doç. Dr. Bojidar Finkov, 
Dr. Evgeniy Duşkov, Ulusal Sağlık 
Sigorta Kasası temsilcileri, Pod-

krepa Emek Konfederasyonu lideri 
Dr. Konstantin Trençev, vali ve bölge 
belediye başkanları katıldılar. Açılış 
kurdelesini Kırcaali Belediye Başkanı 
müh. Hasan Azis ile Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşanova kestiler. Tebrik 

konuşmasında Başkan Azis, “Bölge 
halkına verilen sağlık hizmetinin yük-
seltilmesi en önemli önceliklerimiz-
dendir, bu yüzden her zaman yük-
sek derecede sağlık hizmet kalitesi-
nin verilebilmesi için yeni donanım 
temin edilmesinde gerekli yardımları 
sağlamışızdır” dedi. İnvaziv tanı ve te-
davi laboratuarının açılışında bulunan-
lara, hastaneye manyetik rezonansın 
temin edilmesinden sonra verilen 
sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmes-
inde atılan bir sonraki adım olduğunu 
hatırlattı. 

                       Kırcaali Haber
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Konak Belediyesi Cebel Belediye  heyetini ağırladı 
Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan 

Tartan, Balkan ülkeleri ile sıcak ilişki-
ler kurmaya devam ediyor. Tartan’ın 
son konuğu, son yıllarda önemli ge-
lişme gösteren Kırcaali bölgesinin 
merkez ilçe konumundaki Cebel Be-
lediyesi oldu. Konak Belediyesi’nin 

 Otoman Partisi  kurma girişimi engele takıldı

Üzeyirov kardeşlerin OTOMAN Par-
tisi kurma girişimleri “kurucu” engeline 
takıldı. Daha önce kurdukları “Müslü-
man Demokratik Birliği” isimli parti-
nin “din eksenli bir parti kurulmasının 
yasak olması” gerekçesiyle Bulgar 
yargısı tarafından engellenmesi üz-
erine yeniden harekete geçen Üzeyir 
Üzeyirov ve kardeşi Ali Üzeyirov dün 
OTOMAN Par tisi’nin kuruluşunu 
açıklayacaklardı.

Bulgar Novinite ajansının haberine 
göre, par t inin açılışı  iç in dün 
Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki 
Şumnu kentine giden Üzeyirov 
kardeşlerin gir işimi yarım kaldı. 
Kardeşler, yeni parti kurmak için ger-
eken 500 kurucu imzayı toplayamadı.

Kardeşlerden Ali Üzeyirov, kurucu 
olmak üzere Şumnu’ya gelmekte olan 
500’den fazla kişinin bindikleri oto-
büslerin kent dışında polis tarafından 
engellendiğini ileri sürdü.

Partinin açılışının Şumnu’daki bir cami 
önünde yapılması kararlaştırılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Hükümetin 
suçlamalarını kabul etmiyor 
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov’un 
Anayasa’ya aykırı davranışlarıyla 
suçlanması ve görevine erken son 
verilme girişimleri, altı saat süren 
söz düellosu sonucu Parlamentodan 
ret oyu çıktı. GERB, Mavi Koalisyon, 
Ataka ve üç bağımsız milletvekil-
lerinin 155 “evet” oylarına rağmen 
parmakları ağızlarında kaldı. Yetmey-
en altı oy Anayasa Mahkemesi’ne 
gidecek yola indirilmiş bir bariyer 
oldu. 
Cumhurbaşkanı  Pır vanov ’un 
düzenlediği basın toplantısında ken-
disine ve makamına yönelik tüm 
suçlamaları reddetti. Hükümet ve 
Başbakan Boyko Borisov ile görüş 
ayrılıklarının sürdüğünü ifade eder-
ek “Hükümet krizle mücadelede 
başarısız. Halk gelecek konusunda 
öğüt bekliyor. Bütçe muhtemelen 
gözden geçirilecek” dedi. 
Başbakan Borisov’un krizle mücade-
lesinin başarısızlığının “gözle görül-
ebilir” olduğunu söyleyen Pırvanov, 
“Bugünlerde görüşülen 60 kriz karşıtı 
tedbir, yaz döneminde, ya da sonba-
harda yetersiz kalacak. O zaman yeni 
tedbirler gündeme gelecek. Rüzgarın 
önünde koşmamız gerekmiyor” if-
adesini kullandı. 
Pırvanov, kendisine karşı girişilen 

eylemlerin Parlamentodan destek 
görmediğini, buna karşılık kend-
isine destek verenler tarafından 
düzenlenen imza kampanyasında 
185 bin oy toplandığını bildirdi. 
Parlamentoda “Cumhurbaşkanı 
karşıtı bir koalisyon oluşturulduğunu” 
söyleyen Pırvanov, “Cumhurbaşkanı 
i le Başbakan birbir ine rakip 
olmamalıdır, gerçek bir diyaloğa 
başlamamız gerekir” ifadelerini 
kullandı. 
Cumhurbaşkanı Pırvanov ayrıca, 
NATO üyesi Bulgaristan’ın ask-
eri üslerini ABD askerlerine 
kullandırmayı sürdüreceğini belir-
terek, bu durumun Rusya ile petrol 
ve doğal gaz boru hatları alanında 
yapılan işbirliğine aykırı olmadığını 
söyledi. 
“Bulgaristan’da birçok kişinin 
Rusya’nın eski devlet düzenini 
düşünerek, eski kalıpların etkisinde 
kaldığını” ifade eden Pırvanov, 
şöyle konuştu: 
“Rusya artık farklıdır. Bizim men-
faatimiz Rusya ile ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesini gerektirir. Ancak 
Rusya ile ilişkilerimizi geliştirirken, 
NATO ve Avrupa Birliği’nin dürüst ve 
titiz ortağı olmaya devam edeceğiz,” 
dedi.                                   KH

Ancak Üzeyirov kardeşler Bul-
gar milliyetçilerin tepki göstermesi 
nedeniyle dünkü basın toplantısını 
bir otelin önünde düzenlediler. Basın 
toplantısına başında fesle gelen Ali 
Üzeyirov, polisin uyarısı üzerine fesi 
çıkarmak zorunda kaldı.

Türkçe’de  Osmanlı  anlamına ge-
len OTOMAN Partisi’nin adı aslında 
Hoşgörü, Sorumluluk ve Alternatif 
İlerleme sözcüklerinin baş harflerin-
den meydana geliyor.

OTOMAN’dan önce “Müslüman 
Demokratik Birliği” partisini kurma 
girişiminde bulunan iki kardeş, daha 
sonra Kızılhaç’a alternatif olarak 
Kızılay Bulgaristan örgütünü kurmuş 
ve Slavyanovo köyüne “Meçhul Türk 
Askeri” anıtı dikerek kriz yaratmıştılar. 
Ayyıldızın ortasında bir haç olan 
anıt, Slavyanovo Belediye Başkanı 
tarafından yıktırılmıştı. Bulgar medyası 
Üzeyirov kardeşleri kışkırtma amaçlı 
girişimlerde bulunmakla suçluyor.

                                         KH

ev sahipliğinde Efes, Meryem Ana, 
Çanakkale Şehitliği’ni ziyarete gelen 
Bulgaristan’ın Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer ve beraberindeki heyet, 
Başkan Dr. Hakan Tartan’ı makamın-
da ziyaret etti. Kardeş şehir ile ilgili 
görüşmenin yapıldığı günün anısına 

her iki başkan birbirlerine anmalık 
armağan ettiler.
Cebel ile Konak Belediyesi arasın-

da ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 
kardeş şehir için ilk adımın atıldığı 
buluşmada, Başkan Bahri Ömer, 
İzmir’de Bulgaristan göçmenlerinin 

Konak’ta yoğun olarak yaşadığını 
dile getirdi. Başkan Ömer, “Kırcaali 
ilinin önemli merkezi Cebel; İzmir’in 
en önemli merkezi Konak. Benzer 
yapıdaki iki şehirde işbirliğinin yanı 
sıra Avrupa Birliği’nin çeşitli fonla-
rının İzmir’e aktarılması konusunda 

öncülük yapacağım” dedi.
Göreve geldikleri günlerde Balkan 

ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek ama-
cıyla Balkan Ülkeleri Masası kur-
duklarını hatırlatan Konak Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Tartan, kurduk-
ları masanın işlevsel olarak görevini 

sürdürdüğü ifade etti. Rakipsiz olarak 
görev başına gelen belediye başkanı 
Bahri Ömer ve beraberindeki heyeti 
İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duy-
duğunu belirten Tartan, “Balkanlarla 
ilişkilerimiz her geçen gün büyüyerek 
gelişiyor. Türk nüfusunu yoğun bir 

şekilde barındıran Cebel’le kültür, 
sanat ve ekonomik alanlarda, işbir-
liği içinde olmak bize gurur veriyor. 
Göreve geldiğimiz günlerde yaşama 
geçirdiğimiz Balkanlar Masası’nın, 
bu tür ilişkilerin kurulmasında öne-
mi ortaya çıkıyor. Balkanlardaki kar-

deşlerimizle birlik mesajları vermeye 
devam edeceğiz” dedi. 
Cebel Belediye Başkanı ve heyeti 

İzmir BAL - GÖÇ Derneği’nin   kuru 
25. kuruluş yıldönümü etkinliklerine 
de katıldılar.            

                                             KH   
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Nasırlı Ellerin Ürünü
Doğanın tabii güzelliğini hiçbir 

ressam orijinal olarak resmedeme-
yecek bence. Çünkü tabiat doğal 

çehresini dakika dakikasına de-
ğiştirmektedir. Hele de baharın ilk 
günlerinde insan varlığı doğa ile 
kaynaşmış ise. Hayat devam ettikçe 

kaynaşmamak elde değil.
Bir gerçektir ki, Çernooçene halkı da, 

doğanın bölünmez bir parçası. Ezelden 

gelen memleket sevgisi hiç bırakmamış 
bu halkı. Sofralarına koydukları bir parça 
ekmeği Dimitrovgrad kömür ocakları de-
rinliklerinden çıkarıp getirmişler. Anala-

rın yoğurduğu ekmek tütüne kokmuş 
hep, babaların işten eve dönmesini 
kapıda bekleyen çocukların burnun-
da. Doğum sancılarıyla yükselmiş, 
şimdi yeşillikler arasında yaşayan 
kırmızı kiremitli evler. Tüten bacalar 
hayata devam diyor. 
Köy belediyelerinden Çernooçene 

iyi biçimli bayındırılmış bir yerleşim 
merkezi. Küçük bir kasabayı andırı-
yor adeta. Yeni yeni inşa edilen bina-
lar, birbiriyle güzellik yarışında gibi. 
Son yıllarda kuruculuk hızla ilerle-

mektedir. Yerli gurbetçiler Avrupa 
ülkelerinde kazandıklarını dönüp, 
doğup büyüdükleri buralara yatırım 
yapıyorlar. Hâlihazırda 80 arsa sahi-
bi inşaat ile meşgul. Merkeze yakın 
mahalleler birleşmek üzere. Kasaba 
örneği inşa edilen mesken binaları 
yanı sıra çocuk alanları, dinlence ve 
otopark yerleri de planlanmış. 
Belediye Başkanı Aydın Osman’ın 

yaptığı açıklamaya göre, Belediye’nin 
bu yılki bütçesi dört milyon leva. Ge-
çen yıla kıyasla, bu yarısı demektir. 

Her şeye rağmen, Dyadovsko köyüne 
ilaveten su getirme projesi icra edilecek. 
Belediye’ye ait 101 kilometrelik yol ağının 
üçte ikisi tamirat ve yenileme bekliyor. 
Bu işlere de 20 milyon leva gerekiyor. 
Şimdilik imkânlara göre çalışıp hareket 

Çernooçene’de kentleşme yolunda atılan hızlı adımlar

edeceğiz diyor, Başkan Aydın Osman. 
Baharın bu ilk günlerinde merkez bir in-

şaat alanını andırıyor.
Belediye, üçgenli (Kırcaali, Plovdiv, 

Haskovo) yol çadırında bulunmasından 
olacak ki, dünyayı sarıp sarmalamış 
ekonomik kriz, onları dur duraksız gelip 
geçmiş.
                                   Durhan ALİ

Boyan Botevo’da Edebiyat Gecesi

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği himayesi altında faaliyet 
gösteren “Recep Küpçü” Edebi-
yat Kulübü Haskovo (Hasköy) ili 
Mineralni Bani (Meriçler) ilçesi 
Boyan Botevo (Durak) köyü 
Kültür Evi davetlisi olarak ede-
biyat gecesine katıldı. Edebiyat 
gecesinin düzenlenme nedeni, 
Bulgaristan’daki Türk Dilinin ve 
Türk Kültürünün gelişmesi ve 
varlığının devam etmesine katkı 
sağlamaktır. Ev sahipliğini şair 

Bayram Kuşku’nun üstlendiği gecede 
Kırcaali ili Çernooçene (Karagözler) 
ilçesi Vodaç (Kılavuzlar) köylü şair 
Selahtin Şakir’in şiir kitapları tanıtıldı. 
İki yılda çıkarmış olduğu Gül Diken-
den Ayrılırken (2008), Kırık Kalpler 
(2009) adlı, şiirler, fıkralar, maniler 
ve epigramlardan oluşan kitaplar-
dan eserler okundu. İki kitabın da 
editörlüğünü yapan şair Haşim Se-
merci seçilmiş şiirler okudu. Kültür 
evi salonunu dolduranlar arasında 
dikkat çeken, genç kadınların ve 
kızların çoğunlukta olmasıydı. Ede-
biyat gecesine katılan “Recep Küpçü” 

Edebiyat Kulübü üyeleri, Durhan 
Ali, ozan Ali Emin, Bayram Kuşku, 
İsmet İsmail ve Haşim Semerci 
kendi eserlerinden seçmeler 
okudular. Eserlerin çoğu, ozan 
Ali Emin’in bağlamasından çıkan 
ezgiler eşliğinde okundu.
Bulgaristan Türklerinin Sesi 

Kırcaali Haber Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Müzekki Ah-
met, Genel Yayın Yönetmen 
Yardımcısı Durhan Ali ve Yazı 
İşleri Sorumlusu müh. İsmail 
Köseömer gazetenin haftalık 
yayına geçmesini tanıttılar. Böyle-

likle daha çok güncel haberin okur-
lara ulaşacağının önemini açıkladılar. 
Salondakilere gazeteler dağıtıldı.
Kırcaali “Ömer Lütfi” Derneği yetkil-

ileri, köy kütüphanesine Türkçe kita-
plar hediye ettiler. İki Kültür Ocağının 
gelecekte de yardımlaşacaklarını be-
lirttiler. Edebiyat gecesi buluşmasını 
teşkilatlandıran Bayram Kuşku, 
konuklara bunun sadece bir 
başlangıç olduğunu ve devamının 
geleceğini söyledi. Tüm misafirlere 
ve salonu dolduranlara köydeşleri 
adına teşekkür etti.                KH

İsmail KÖSEÖMER

Recep Küpçü Edebiyat Kulübü  Türk kültürünü aşılamaya devam ediyor
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Йоздемир Индже е носител 
на международната награда 
Пеньо Пенев
Съвременният турски поет Йозде-

мир Индже е тазгодишният носител 
на Международната награда Пеньо 
Пенев, съобщи за вестник "Кърджа-
ли Хабер" д-р Мюмюн Тахир, зам.-
главен редактор на в. „Словото 
Днес”, издание на Съюза на бъл-
гарските писатели и преподавател 
по външна политика във Факултета 
„Икономически и социални науки”. 
Седемчленното жури, в чиито със-
тав са поетът Калин Донков, лите-
ратурният критик Владимир Трен-
дафилов и чиновникът от минис-
терството на културата Игор Чипев 
определиха лауреатите.
Йоздемир Индже е роден през 1936 

година в Мерсин. Завършва френска 
филология в Анкара. Специализи-
ра фонетика в Сорбоната в Париж. 
Индже е член на Международното 
жури в Лиеж – Белгия; на Акаде-
мия Маларме-Париж; сътрудник на 
Международния център за поезия в 
Брюксел, член – основател на Орде-
на на трубадурите-средиземномор-
ци. Носител е на ордена Офицер на 
френското правителство.

Стихове пише от 1954 г. Автор е на 
20 стихосбирки, книги с критически 
статии и размисли върху поезия-
та. Йоздемир Индже е участник на 
Международните писателски сре-
щи, които се провеждат в София. 
От 4 до 9 май той ще бъде гост на 
читателите и почитателите си в 
България. Освен София ще посети 
и Кърджали.
                  Кърджали Хабер

Йоздемир Индже

КРЪГ представя  “Мултикултурният 
град” на Международен форум 
През март Арт движение КРЪГ взе 

участие в дебатите и културните 
акции на Евро-средиземноморския 
форум в Барселона, посветен на 
разширяването на културния диалог 
между ЕС и Средиземноморските 
страни, в т.ч. и с Турция. 1022 мени-
джъри на граждански организации 
от 43 страни в Евро-средиземно-
морския регион представиха разно-
образни интеркултурни практики и 
политики. Събитието беше отразя-
вано от 52 международни печатни и 

електронни медии. КРЪГ представи 
специална мултимедийна концеп-
ция на тема „Мултикултурният град” 
в сесията за добри международни 
практики, където целта беше да се 
идентифицират не само водещи 

модели, но и предизвикателствата 
пред мултикултурния свят. „Това 
не е проект, а дългосрочна полити-
ка на „пренасяне” на литература и 
изкуство по траекторията София-
Кърджали-Дъждовница-Кърджали, 
в един отворен кръг от артистични 
действия, литературни, визуални и 
изследователски, в които постепен-
но общността, към която е насочено 
всичко това, започва да играе из-
ключителна роля – каза Радост Ни-
колаева.” Беше представен пътят, 

изминат от КРЪГ между изкуството 
и инициативата „Мултикултурният 
град”, която се изпълнява в парт-
ньорство с Община Кърджали от 
2008 г. насам.
                         Кърджали Хабер

  Г-жо народен представител,
  Все по често, използвайки иму-

нитета си родните депутати пре-
връщат свободата на словото в 
свобода на клеветата. За хората 
в Кърджали ще бъде добре, ако не 
се изкушавате от чувството за без-
наказаност. Подведена от полити-
чески пристрастия Вие направихте 
изявления във вестник „Труд” и пред 
бТВ , които не отговарят на истина-
та. Беше накърнен авторитета на 
фирмата, която ръководя и профе-
сионализма на моите служители. 
Длъжен съм заради доброто им име 
да се обърна публично към Вас.
Основното Ви твърдение е ,че съм 

вуйчо на кмета на Кърджали Хасан 
Азис и като такъв съм печелил об-
ществени поръчки. Прави се опит 
да се внуши, че има конфликт на 
интереси.
Фирма „Екип холдинг” ЕООД е пе-

челила обществени поръчки и при 
предшествениците на днешния 
градоначалник-кметовете Исмет 
Саралийски, Расим Муса, Румен Ди-
митров. С никой от тях нямам род-
нински връзки. Фирмата ми работи 
поръчки за всички по големи градо-
ве в страната, за Гърция и Италия 
без протекции
Вярно е, че с г-н Хасан Азис има-

ме родствена връзка. Тя обаче е 
далечна. Ако бяхте си направили 
труда да надникнете в нормативна-
та уредба щяхте да установите, че 
няма конфликт на интереси защото 
с кмета сме роднини по съребрена 
линия от пета степен.Съгласно им-
перативите на този закон лицата от 
пета степен надолу не могат да бъ-
дат третирани като лица между, ко-
ито има конфликт на интереси. Ето 
защо съм спокоен, затова че не род-
нинските връзки са определящи при 
изпълнение на обществени поръчки 
в Община Кърджали, а професиона-
лизмът на фирмата, качественото и 
срочно изпълнение на възложената 
работа.
Отхвърлям и опита Ви да свържи-

те „Екип Холдинг” ЕООД с обръч 
от фирми, обслужващ определени 
политически интереси. Печелили 
сме обществени поръчки при упра-
влението на различни политически 
партии и никога не сме ползвали 
техните ходатайства. Фирмата ни е 
с двадесет годишна история. Спе-
циализирани сме в производството 
на отговорни метални изделия и 
конструкции. Повече от 10 години 
произвеждаме блиндирани врати. 
Единствени сме в региона с лиценз 
за изработването на детски площад-
ки и на противопожарни метални 
врати. Мога да призная, че нямаме 
сериозна конкуренция на търговете 
и затова участвахме заедно с други 

фирми в строително монтажните ра-
боти на два представителни обекта: 
Пазара на производителите и фа-
садата на сградата на Регионалния 
център на телефон 112 в Кърджали. 
Конкурсите за изпълнител бяха на-
ционални. Признание за нашия труд 
е това,че днес туристически автобу-
си спират до пазара и център 112 и 
те представляват атракция за гос-
тите на града.
Г-жо Караянчева, аз съм инженер. 

За мен цифрите, както и думите 
имат голяма тежест. Затова фри-
волното Ви боравене с тях ме карат 
да направя някои конкретни уточне-
ния. Вие твърдите, че през 2009 г. 
във фирма „Екип Холдинг” ЕООД 
са „налети 1,3 милиона лева от об-
ществени поръчки”, това не отгова-
ря на истината , защото обществе-
ните поръчки са 4, а не 14, обемът 
на изпълнените работи за 2009 г.е 
за 729 512 лв. без ДДС, като в този 
обем, половината е за сградата на 
Телефонен център 112.
Вие посочвате конкретни цени от 

900 лв/кв.м. Фасадата на сградата 
на Телефонен център 112 е изгра-
дена със съвременни строителни 
материали и заедно с окачената 
стъклена фасада и еталбонд беше 
изпълнена за 419 лв/кв.м. без ДДС.
Г-жо Караянчева аз съм и дипломи-

ран политик. Не ни вкарвайте във 
Вашите политически игри. Избрал 
съм пътя на бизнеса,защото смятам 
че така ще бъда полезен на повече 
хора. Ние, бизнесът искаме, неза-
висимо коя политическа партия е 
на власт, да осигурява условия за 
развитие на бизнеса, както на на-
ционално, така и на общинско ниво. 
Това важи с по – голяма сила в ус-
ловията на сегашната икономиче-
ска криза.
Имам по-голям житейски опит от 

Вас и затова ще ви напомня, че ка-
мъни се хвърлят по дърветата, кои-
то дават плодове.

инж. Джевдет Адем 
Управител на „Екип Холдинг ” 

ЕООД

ОТВОРЕНО ПИСМО
 НА ДЖЕВДЕТ АДЕМ 

ДО ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
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  MUTFAK VE MOBİLYA 
ADRES: Bul. Bulgaria No: 97

“ALP DECOR” 
OOD

Kırcaali

GSM: 0887958729

Teşekkürler Kırcaali, Teşekkürler Türk Tiyatrosu 
Sahne, sahne olalı belki de bu kadar içten alkış görmemişti…
Halk arasında Türk Tiyatrosu olarak 

bilinen, Kırcaali Kadriye Latifova 
Müzikal ve Dram Tiyatrosu sahnelediği 
Kanlı Nigar oyununun ilk gösterisini 30 
Mart 2010 tarihinde salonu dolduran 
izleyicilere sundu. İzleyiciler arasında 
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis ve ailesi, Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Erdinç Hayrulla ve 
eşi, Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Sadi Esen-
kal ve 14 kişilik heyeti göze çarptı. 
Kanlı Nigar oyunu 1981 yılında ünlü 
Türk senaryo yazarı Sadık Şendil   
tarafından kaleme alınmıştır. 

Günümüz tiyatrosuna uygun biçimde 
resmedilen ve izleyicilere dur bakalım 
bu neden böyle oldu sorusunu sor-
durtan Kanlı Nigar oyunu, Kırcaali 
Kadriye Latifova Müzikal ve Dram 
Tiyatrosu Müdürü ve Genel Sanat 
Yönetmeni Stefan Kışev tarafından 
yönetildi. Yönetmen, oyuncuların me-
tin içerisinde kaybolmamalarını ve ön 
plana çıkmalarını, Kırcaali seyircile-
rine yeni ama dünya tiyatrolarında 
uzun zamandır yapılan farklı bir yo-
rum yardımıyla sağlamış. Seyircilerin 
ilk başta sanki oyuna uzak kaldıkları 

izlenimi oluşsa da, onuncu dakikadan 
sonra her şey rayına oturdu. Sahne 
ile salon arasında beklenen durum 
ortaya çıktı. Yönetmenin düşüncesi, 
oyuncuların performansı ve seyir-
cilerin pozitif tepkileri, sahne ile sa-
lon arasındaki amaçlanan diyalogun 
kurulmasına yardımcı oldu. Sık sık 
yapılan alkışlar ve gülmeler oyunun 
bir parçasıydı. Aceleci bir günün 
başlangıcı, resmiyet dolu bir öğlen, 

yorgun bir akşam, uykudan önceki 
anlar ve YANGIN! İşte bundan son-
ra oyunda olanlar zaman ve mekân 
kavramından arındırılmış bir biçimde 
ta bilinmeyen tarihten günümüze ka-
dar olan ve hayatın her anında dolu 
dolu yaşanan örnekleri sundu. Sah-
nede her oyuncu, oynadığı karakteri 
seyircilere anlaşılır, bazen güldüren, 
bazen de düşündüren biçimde sun-
du. 

Ön plana çıkan her harekette, oluşan 
her durumda onların görünür veya 
gizemli parmağı vardı. Abdi (Yakub 
Yakub), Kanlı Nigar (Nihal Rasim) ve 
Agâh (Dinko Kovaçev), bu üçlünün ilk 
ikisi bir de sihirli güçlerle donatılmıştı. 
Gerektiğinde bu güçleri kullanırlardı. 
Agâh ise sözde iyiliği, güzelliği, ahlakı 
temsil eden, ama gerçekte dünya üz-
erindeki tüm kötü özellikleri barındıran 
birisidir. Üstelik de, kendisi dokuz eş 
eskitmesine rağmen oğlu Narçın’a 
(Kamil Topçu) köle gibi davranan bir 
gaddardır. Oyundaki karakterler bu 
dörtlüyle bitmiyor. Paraya düşkünlüyle 
ve cimriliyle ön plana çıkan halıcı 
Acem Bektaş (Nihat İsmail), dediğim 
dediğimdir dedirtmek isteyen sandalcı 
Laz Ali (Orhan Tahir), mahallenin 

kabadayısı İstinyeli (Rahim Ferad) ve 
arkadaşları (Rasim Ömer ve Mustafa 
İsmail), Kanlı Nigar’ın “kızları” Nadide 
(Sevil Hayrettin) ve Bedide (Leman 
Saledin) ki, Bedide’nin sonradan Kanlı 
Nigar’ın gerçek kızı olduğu anlaşılıyor. 
Bacı (Sevgül Kardamova) ve oyuncu-
lar tarafından canlandıran daha birçok 
karakter, bu oyundan mevcuttur. Gizli 
aşk, korku, yalan ama bu bir drama 
değil. Bu oyunda, klasik esintilerle 

hayatın gerçekleri buluşuyor. Hayat 
ağacı, günah elması, mahkeme, deli-
lik, samuraylar, 21. yüzyıl, üfürükçü 
hoca, gerçek imam, senfoni orkestrası 
dahi bulunduğu baştan sona kadar 
dopdolu bir oyun. Öyle bir sahne var 
ki, mahkeme sanki Kanlı Nigar’ın if-

adesini alıyor, oysa o hayat hikâyesini 
anlatıyor. Bu olay gerçekleşirken Kanlı 
Nigar’ın Agâh tarafından tecavüz 
edilme sahnesi, yine aynı anda 
Nigar’ın bu olay duyulduktan sonraki 
dövülmeleri ve tüm bunlar seyircileri 
yormayacak bir biçimde oyun ile 
anlatılıyor. 

Geçmiş te  o lan la r ı  sahnede 
canlandıran minik oyuncular, Nazmiye 
İsmail, Mariya Mandraciyeva, Yekta 
Abdurrahim ve Aysun Kadir seyir-
cilerin beğenisini kazandılar. Öyle bir 
oyun ki, iki âşık Narçın ve Bedide tav-
uk ile horoza dönüşüyorlar. Bu aşktan 
dünyaya gelen civcivler (yukarıdaki 
minik dörtlü) Agâh’ı delirtiyor. Her bil-
gisayar kullanıcısı tarafından iyi bilin-
en ve bilgisayarı yeniden başlattıran 
o “düzeltilmez hata” müziği eşlinde 
Agâh hayatına son veriyor. Ölüm. 
Cemaat toplanmış ve cenaze duası 
birden bire nikâh duasına dönüşüyor. 
Meleğe dönüşmüş Nigar ile Agâh san-
ki Bedide ile Narçın’ı evlendiriyorlar.

Oyunun ses tasarımını yapan 

Yıldıray Abdurrahim’in seçtiği o müthiş 
Mercan Dede ve Zülfü Livaneli ile Lon-
dra Senfoni Orkestrasının müziklerini 
kullanarak, sahnedeki oyunculara 
çok az insanın sezebileceği biçimde 
destek ve konfor sağladığı için övgüye 
değer. Dekorun yapımında ve oyun-

da kullanılan nesnelerde emeği olan 
ki, ilk temsilden birkaç gün önce her 
şeyin hala hazır olmadığı zamanda sol 
işaret parmağı kesilen, üç dikiş atılan 
ve bu halde işini tamamlayan Hikmet 
Hacı’yı anmadan geçemeyiz. Tüm 
kostümleri ve giysileri diken Nayme 
Süleyman’ı, her kumaşı bulabilen, 
yönetmene gerek dekor tasarımında 
gerekse kostüm tasarımında yardım 
eden ve Hızır gibi yetişen Juliyeta 
Koleva’yı, sürekli oyuncuların yanında 
bulunan yönetmen yardımcısı Gülşen 
Rasim’i, ışık tasarımını yapan Fuat 
İsmail’i de okurlarımıza tanıtmaya bir 
borç biliriz. Müdürden tutun da, temiz-
likçiye kadar bu oyunda emeği geçen, 
bizleri bize anlatan, Türk Diline, Türk 
Kültürüne katkı sağlayan, Kırcaali’nin 
Kültür merkezi olduğunu kanıtlayan 
tüm Kadriye Latifova Müzikal ve Dram 
Tiyatrosu ekibini gazetemiz adına kut-
lar yeni başarılar bekler, seyircilerin 
de hep böyle aktif olmalarını dileriz.

           İsmail KÖSEÖMER


