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Kırcaali Haber

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT FELSEFESİ  
İnsanoğlu, yeryüzünde ebedi kalabilmek için Hazre-
ti Hızır ve Zülkarneyn misali, lakin sözün gerçek an-
lamında ab-ı hayatı bulamamış, ancak felsefi veya 
mecazi anlamda ona ulaşabilmiştir. Sonsuzluk veya 
ölümsüzlük ancak insanın yeryüzünde insan kar-
deşlerine, geriden gelen nesillere, genç kuşaklara 
bırakmış oldukları kültürel, edebi mirasla hayatta 
kalabilmişlerdir.  

13 Temmuz 2010 saat 10.30’da Kırcaali’nin 
en büyük inşaatı olacak olan “Arpezos-
Kuzey” Parkı inşaatını gerçekleştirmek is-
teyen şirketlerin ihale teklifleri açıldı. Proje 
toplam 8 704 000 Leva değerindedir, bun-
lardan KDV’siz 6 610 000 Leva inşaat için 
ayrılan rakamdır.  

Haber sayfa 3’te

Yeni Park inşaatı için ihale teklifleri açıldı

Yazı sayfa 2’de

KIRCAALİ VE RAZGRAD’TAKİ TÜRK TİYATROLARI TARİHE KARIŞIYOR

Türk asıllı Bulgaristan Kültür Bakanı Vej-
di Raşidov annesinin adını taşıyan, eşsiz 
sesiyle Rumeli Türkülerini seslendiren ses 
sanatçısı, “Rodopların Bülbülü” – Kadri-
ye Latifova Türk Tiyatrosunu kapatıyor. 

Bakanlıkça açıklanan reformlar çerçevesinde Kırcaali 
– Kadriye Latifova Devlet Dram ve Müzik Tiyatrosu ile 
Razgrad – Nazım Hikmet Devlet Dram ve Müzik Ti-
yatrosu iki kentte de faaliyet gösteren diğer tiyatroların 
denetim ve yönetimine aktarılıyor. Bin bir zorluklar ve 
Bakanlar Kurulunun 124 numaralı 06.06.2003 tarihli 
Kararnamesiyle Türk Kültürünün yaşatılması ve geliş-
tirilmesi amacıyla kurulan iki tiyatronun ömrü kısa oldu. 
Kırcaali’de 1960 yılında kurulan Dimitır Dimov – Devlet 
Dram ve Kukla Tiyatrosu Türk Tiyatrosunu yutarken 
Razgrad – Anton Straşimirov Devlet Dram Tiyatrosu 
da oradaki Türk Tiyatrosunu bünyesine alıyor. 7 yıldan 
beri kültür alanında çeşitli yerel ve yurtdışı başarılara 
imza atan Türk Tiyatroları reformdan sonra hangi ad 
altında ve ne şekilde faaliyet sürdürecekleri bilinmi-
yor. Tam da uzun yıllar çalışma sonunda çekirdek ve 
profesyonel bir kadro oluşturduğu dönemde Tiyatroda 
çalışan 70 kişinin akıbeti ne olacak belli değil. 

İsmail KÖSEÖMER

Devamı 8’de

Kırcaali ile Gümülcine Belediye Başkanları ilk kez beraber Makaz yolundaydılar
Kırcaali Belediye Baş-

kanı müh. Hasan Azis 
başta olmak üzere Hak 
ve Özgürlükler Hareketi  
/HÖH/ Kırcaali Beledi-
ye Meclis üyeleri, HÖH 
ilçe kurulu üyeleri ve 
köy muhtarları ulu önder 
Atatürk’ün Selanik’teki 
doğduğu evini ziyaret et-
tiler. Selanik’e  varmaz-
dan önce Kırcaali’nin 
kardeş belediyesi olan 
Gümülcine’ye /Komoti-
ni/ uğrayan heyet, Gü-
mülcine Belediye Baş-
kanı Dimitris Koçakis, 
Gümülcine Belediyesi 
Başkan Yardımcıları Ali 
Ali ve Nalbantis, Beledi-
ye Başkanı Danışmanı 
Elmas Hüsmenoğlu, Gü-
ney Meriç Derneği Baş-
kanı Bekir Mustafaoğlu 
ve gazeteci yazar İbra-

him Baltalı tarafından 
karşılandı. Daha sonra 
da Kırcaali’li konuklar 
Makaz Yolu'nu gezdiler. 
Hasan Azis ve Dimitris 
Koçakis özel bir araçla 
yapımı devam eden yo-
lun son noktasına kadar 
gittiler ve incelemeler-
de bulundular. Bilindiği 
gibi bu yolun yapımı ve 
açılışı yirmi yıldan beri 
söz konusuydu. Ancak 
AB’nin ısrarları ve mali 
yardımı sonuç vermeye 
başladı. Birkaç yıldan 
beri sınırın iki tarafın-
da da yoğun çalışmalar 
göze çarpıyor.

 Dimitris Koçakis Kır-
caali Haber gazetesine 
verdiği bilgilere göre 
Makaz Yolu’nun % 80 
tamamlandığını ve son 
3 kilometrede çalışma-

ların yoğun bir şekil-
de sürdüğünü belirtti. 
Koçakis devamla: “Bu 
yılın sonunda bitmesi 

planlanmasına rağmen, 
kriz nedeniyle yolun hiz-
mete açılış süresi biraz 
uzayacak. Ancak Kır-

caali Belediye Başkanı 
değerli dostum Hasan 
Azis ile yolu yapan firma 
yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre Haziran 
2011 yılında yolun bit-
mesi öngörülmektedir. 
Ben de, dostum Hasan 
Azis gibi Makaz Yolu’nun 
sınıra 2 kilometre kalan 
bölümüne ilk defa geliyo-
rum. Bu gün gördüklerim 
yolun en kısa zamanda 
biteceği yönünde bana 
büyük ümit verdi,”diye 
konuştu.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis ise: ”Bu 
gün Gümülcine’de mutlu 
biri varsa, o da benim. 
Çünkü bu yol benim “ilk 
aşkım”. Daha Kırcaali 
Vali Yardımcısı olarak 
atandığım 2002 yılında 
bu yolun projesi ve yol 
ile ilgili tüm işlemlerin 
yapılması bana havale 
edilmişti. Neredeyse se-
kiz yıl sonra Yunanistan 

kısmında yol yapım ça-
lışmalarının sınıra hayli 
bir yaklaşması ve yakın 
bir zaman zarfında ta-
mamlanacak olması beni 
daha da sevindirdi”, diye-
rek sevincini paylaştı.

Sınırın her iki tarafında 
yaşayan halkın akraba-
lık bağları zamanında 
zorunlu kopartılmaya 
çalışılmış olsa da, şimdi 
yolun açılmasıyla yakın-
lık daha da pekişecek. 
Dostluk köprüler inin 
ayakları sağlam bir ze-
mine oturtulmuş olacak. 
İki şehir (Kırcaali - Gü-
mülcine) arasındaki yol 
mesafesi 70 km ve yol-
culuk da 40 dakikaya 
düşerken dostlar ile sa-
bah kahvelerimizi neden 
gene hep beraber içme-
yelim! Gelecek bu günle-
ri dört gözle bekleyip ip 
ile çekmekteyiz. 

Hasan Azis ve Dimitris Koçakis  Makaz Yolu’nu denetleme esnasında.
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NASREDDİN HOCA VE BULGARİSTAN’DA MÜZİK VE TİYATRO
Dr. Sabri Alagöz  

Veselin Stoyanov 
adında bir Bulgar 
bestekarı komik Bul-
gar operası yazmış-
tır. Ona ait eserler 
“Kadın Çarlığı” ve 
“Hitır Petır”dır. Ondan 
ciddi bir eser olarak 
Paraşkev Haciyev’in 
“Bir Varmış, bir yok-
muş” komik operasını 
görüyoruz. Bestekar 
ve güfteci taptaze 
bir müzikal eser ya-
ratmışlardır. Bulgar 
halkı arasında yuva 
yapmış eksiklik ve 
aksaklıklarıyla alay 
etmektedirler. Falcı-
lık, büyücülük, na-
zar değme konuları 
ağılarına düşenlerle 
alay etmektedirler. 
Opera dört perde-
liktir, olay küçük bir 
köyde vuku bulur. 
Anne kızını uzakla-
ra, dokuz derya ar-
dına vermeye razı 
değildir, o yüzden de 
kızına beddua eder. 
Kız evlenir, fakat ay-
larca konuşmaz. Eşi 
Radoyko telaşlanır, 
sevgilisinin tedavisi 
için başvurmadığı 
yer bırakmaz. Kimle-

ri getirmezler. Çadır 
çingenelerine varın-
ca başvururlar. Niha-
yet Nasreddin Hoca 
ile Hitır Petır’a sıra  
gelir. Hoca yardım 
edemez, fakat Kur-
naz Petre kurnazlık-
la Külina kızı konuş-
turur. Ananın bed-
duası bozulur, kızın 
sevgisi, aşkı üstün 
gelir. Operanın en 

güçlü bölümü Nas-
reddin Hoca ile Hitır 
Petır’ın iştirak ettikle-
ri dördüncü perdedir. 
Burada müellif ese-
rini yaratırken lirizm, 
zarafet, parlaklık ve 
türlü renklerde derin 
duygululuk göster-
miştir.
Yine en seçkin Bul-

gar yazarlarından 
Elin Pelin’in Gorub-

lene Yolunda Üç Si-
lüet öyküsünde keza 
Nasreddin Hoca 
anekdotlarının etkisi 
kuşkusuzdur. Öykü-
deki Nasreddin Hoca 
ile dostunun hikayesi 
Elin Pelin’in hikaye-
sinde Pijo ve Pendo 
ile tekrarlamış olur.
1938 yılında ise 

Aleksandır Vazov 
“Hitır Petır ile Nas-

reddin Hoca” filmini 
yapar. Bulgar filmi 
o günlerde hala ilk 
adımlarını atmakta 
olmasına rağmen 
nispeten başarılı bir 
film çevrilmiş olur. 
Aleksandır Girginov 
ile Anani Anev müş-
terek olarak “Hitır 
Petır ile Nasreddin 
Hoca” piyesini kale-
me alırlar ve birkaç 
yıl bu piyes Smolyan 
bölgesi tiyatroları 
sahnelerinde oynanır. 
Piyesteki Nasreddin 
Hoca anekdotlarına 
birhayli yer vermiştir, 
fıkralar Hoca’ya ait 
olsalar da sahnede 
Hitır Petır ağzından 
çıkmaktadırlar. 
Ünlü şair aslında 

Müslüman (Pomak 
Türkü) Vanya Pet-
kova (Hatice Sadık) 
iki perdelik kukla 
sahne oyunu kale-
me almıştır. Bu sah-
ne eserinde de Hitır 
Petır ağzından nice 
Nasreddin Hoca fık-
raları çıkmaktadır. 
1960 yılında Petır 
Neznakomov, halk 
kahramanlarını ve 
görevini iyi bilen mü-
ellif filmini yaratırken 
Nasreddin Hoca’nın 

halkçıl karakterinin 
derinliklerine inerek, 
folklorik eserlerin 
önemini iyi idrak et-
tiğinden Nasreddin 
simasındaki demok-
ratizmi ve sosyal 
öğeleri duygusal bir 
biçimde kavrayabildi-
ği için her iki ulusal 
kahramanı birbirine 
karşı çıkarmamıştır. 
Kahramana herşey-
den önce sevgi ve 
saygı ile davranmış-
tır.
Şairlerden Nikolay 

Staykov, Asen Bosev 
gibileri de XIX yüzyı-
lın 70-li yıllarında bu 
konuyu Bulgar şiirine 
de mal edindirmişler-
dir. Daha nice nice 
yaratıcılar Nasred-
din Hoca’yı kendile-
rine ilham kaynağı 
olarak kullanmışlar-
dır. Bunları bir araya 
toplayıp derlemek 
ve değerlendirmek 
uzun bir süre ister. 
İnşallah, vaktimiz 
yeterse bunun da 
hakkından gelmek 
için emeğimizi, ge-
cemizi gündümüzü, 
bilinç ve belleğimizi 
esirgemeyiz.

Devamı gelecek sayıda
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Yeni Park inşaatı için ihale teklifleri açıldı
13 Temmuz 2010 saat 

10.30’da Kırcaali’nin en 
büyük inşaatı olacak 
olan “Arpezos-Kuzey” 
Parkı inşaatını gerçek-
leştirmek isteyen şir-
ketlerin ihale teklifleri 
açıldı. Proje toplam 8 
704 000 Leva değerin-
de. Bunlardan KDV’siz 
6 610 000 Leva inşaat 
için ayrılan rakamdır. 
Projenin yönetme-
ni Kırcaali Belediye-
si Baş Mimarı Petya 
Nazırova’dır.
25 kişi ihale belgele-

rini satın almasına rağ-
men, son belge yatır-
ma günü 12 Haziran’a 
kadar Kırcaali Beledi-
ye İdaresine sadece 4 
şirket belge yatırmış-
tır. İlk ihale teklifi saat 
13.18’de “Arpezos 
Kırcali” Birliği tarafın-

dan yapılmıştır. Diğer 
üç şirket ise merkezi 
Sofya olan “Parkove 
Kırcali 2010” Kon-
sorsiyumu, “Stroitelni 
Kompanii – Kırcali” 
Birliği ve Dimitrovgrad 
TVB Konsorsiyumu-
dur. Teklifler son gün 
saat 13.18’den 16.21’e 
kadar yatırılmıştır.
Uzmanlara göre, 

“Arpezos-Kuzey” Par-
kı inşaatına büyük ilgi 
doğaldır, çünkü bu 
park Balkanlar’ın en 
büyük parklarından 
biri olacak. İhale teklif-
leri açılışında Kırcaali 
Belediye Meclis üyele-
ri, şirket temsilcileri ve 
gazeteciler yer aldılar. 
İhale Yasası gereğin-
ce Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis, İhale Komisyonu 

Başkanı olarak Beledi-
ye Başkanı yardımcısı 
Müh. Vasil Bobekov’u 
seçti.

Park projesi 21 Ekim 
2011’de tamamlanma-
sı gerkiyor. “Arpezos-
Kuzey” Parkı,  Su 

Aynası kıyılarındaki   
toplam 238 dekar ala-
nın 64 dekarına inşa 
edilecek. 

İnşaat çalışmaları, 
ihale tekliflerinin açıl-
masından bir ay sonra, 
yani Eylül ortalarında 
başlaması beklenili-
yor.
Kırcaal i  Belediye 

Başkanı Müh. Hasan 
Azis: “Bu süreç, iha-
leyi kazanamayan şir-
ketlerin istinaf etmeleri 
için yasal bir süreçtir” 
dedi. Ona göre, eğer 
ihale istinaf edilirse, 
proje gerçekleştirme 
tarihlerinde gecikmeler 
olacaktır.
Belediye Başkanına 

göre, Kırcaalilerin  çok 
istediği bu projenin 
gerçekleşmemesi yer-
li halkta büyük hayal 
kırıklılığı yaratacaktır. 
Beş yıldır Kırcaali Be-
lediyesi bu proje üzeri-
ne çalışıyor.
        Kırcaali Haber

Sergey Stanişev mahkeme yolunda
Bulgaristan’ın eski baş-

bakanı Sergey Stanişev, 
başbakanlık döneminde 
bazı gizli istihbarat ra-
porlarını kaybettiği ge-
rekçesiyle mahkemeye 
çıkarılacak.

Stanişev hakkındaki 
iddianame geçen hafta 
açıklandı. İddianame-
yi iki avukatıyla birlikte 
Milli Soruşturma Ser-
visine (NSLS) gelerek 
alan Stanişev’in tutuk-
suz olarak yargılanacağı 
bildirildi.

İddianameye göre, Bul-
garistan Sosyalist Partisi 
lideri Stanişev, başbakan 
olarak 4 Kasım 2005 ile 
10 Eylül 2009 tarihleri 
arasında görev yapar-
ken kendisine sunulan 

"gizli" mühürlü toplam 7 
istihbarat raporunu kay-
betti.

Rapor ların üçünün 
Devlet Milli Güvenlik 
Servisi (DANS), ikisinin 
İçişleri Bakanlığı, biri-

nin NATO ve diğerinin 
Savunma Bakanlığı ta-
rafından hazırlandığı 
bildirildi.

Stanişev, hakkında 
ortaya atılan iddiaların 
mevcut hükümetin "si-

yasi bir oyunu" olduğu-
nu savunarak, "Hükümet 
ülkenin ekonomik duru-
munu düzeltemeyip hal-
kı açlık tehlikesiyle karşı 
karşıya bırakınca, siyasi 
tiyatrolarla beceriksizli-
ğini örtmeye çalışıyor" 
diye konuştu.

Hukuk  uzman la r ı , 
Stanişev’in toplam 11 
rapor kaybettiğini, bun-
lardan dördünün gizlilik 
içerikli olmadığını açık-
ladılar.

Gözlemci lere göre 
suçlamaların 2 yıla ka-
dar hapis öngörmesine 
rağmen sicili temiz olan 
Stanişev’e en çok 500 
avro para cezası verile-
bilecek.

      Kırcaali Haber

AB Türkiye'yi bu kez övdü
Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez ağırlıklı olarak Türkiye'ye övgülerin yer aldığı bir rapor hazırlandı.

A v r u p a 
Par lamentosu'nun 
D ı ş  T i c a r e t 
Komisyonu'nda, ilk kez 
Türkiye'yle ilgili bir ra-
por kabul edildi. 
Rapo r un  önem -

li bir özelliği Avrupa 
Par lamentosu'nda 
Türkiye konusunda 
görmeye alışık olma-
dığımız kadar olumlu 
unsurlar içeriyor ol-
ması. 
Türk kökenli Bulgaris-

tanlı parlamenter Me-
tin Kazak tarafından 
kaleme alınan rapor-
da, Türkiye ve Avrupa 
Birliği arasında artan 
ticaret hacminden du-
yulan memnuniyet dile 
getiriliyor. 
Raporda Türkiye ile 

Avrupa Birliği arasın-
daki ticari ilişkilerin 
durumuna, Gümrük 
Birliği'nin başarısına 
ve ticari ilişkilerdeki 
sorunlara işaret edildi; 
Türkiye'nin ekonomik 
alanda AB açısından 
önemi ve yaratabilece-

ği potansiyel ön plana 
çıkarıldı. 
Özellikle Türkiye'nin 

genç ve dinamik nüfu-

suna dikkat çekilerek 
ülkenin ekonomik ge-
lişme alanındaki po-
tansiyeli not edildi. 

Türkiye ile AB ara-
sındaki ticaret hacmi-
nin 100 milyar Avro’ya 
ulaşmasından duyulan 
memnuniyet dile geti-
rilen raporda; tarım, 
hizmetler ve kamu 
alımlarının da Gümrük 
Birliği’nin kapsamına 
alınması talep edildi.

Vize engellerine 
son verilmeli

Metin Kazak raporla 
ilgili şu değerlendir-
melerde bulundu: 
"Gümrük Birliği iliş-

kilerin önemli bir par-
çası. Ancak Gümrük 
Birliği karar alma me-
kanizmasını Türkiye 
lehine gözden geçir-
mek gerekiyor. Avru-
pa Birliği'nin üçüncü 
ülkelerle imzaladığı 
serbest ticaret anlaş-
maları da Türkiye'yi 
mağdur duruma düşü-
rüyor. Bir taraftan tek 
taraflı olarak serbest 
ticaret anlaşmaları 
uygulaması gerekiyor, 
ancak üçüncü ülkeler 
Türkiye ile serbest ti-
caret anlaşması imza-
lamak istemiyor. 
Bir diğer mesele de 

vize sorunu. Avrupa 
Birliği'nin serbest do-
laşım ruhuna aykırı 
olan vize engelleri-
ne de son verilmesi 
önemli. Bunun özellik-
le Türk iş adamlarının 
Avrupa Birliği pazarına 
girişlerini engellediği-
ne vurgu yaptım. AB 
üyesi bazı ülkeler Türk 
tırlarına da kota getiri-

yorlar bu da özellikle 
malların serbest dola-
şımına bir engel teşkil 
ediyor."
Raporda AB ülkele-

rinin Türkiye'de kar-
şılaştığı sorunlara da 
dikkat çekiliyor:
"Et ithalatına geti-

rilen kısıtlama, hem 
Gümrük Birliği hem de 
malların serbest dola-
şım prensibine aykırı. 
Türkiye'nin bu uygu-
lamaya bir önce son 
vermesi çağrısında 
bulundum. Bir başka 
engel de AB firmaları-
nın Türk kamu ihalele-
rine katılım konusunda 
yaşanıyor. Türkiye bu 
alanda ayrımcılığa 
sebep olan bir vergi 
uyguluyor, bunun kal-
dırılması gerek.

Rumlar son daki-
ka baskısı yaptı

Rapora Rum parla-
menterlerin son dakika 
baskısıyla Türkiye'nin 
ek protokolden doğan 
yükümlülükleri de da-
hil edildi. 
Türkiye'nin limanları-

nı Rum bandıralı ge-
milere açması çağrı-
sında bulunuldu, ama 
KKTC'yle doğrudan 
ticaret tüzüğüne yer 
verilmedi. 
Avrupa Parlamen-

tosu Dış  T icaret 
Komisyonu'nda kabul 
edilen raporun Eylül 
veya Ekim'de genel 
kurulda oylanması 
bekleniyor.

İsmail KÖSEÖMER
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON
0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kosova’da uyuşturucu çetesi çökertildi 

Kosova Polisi, bütün Kosova’da uyuşturucu 
ticareti yapan bir örgütün çökertildiğini bildirdi. 
13 kişi göz altına alındı. Polis, 40’tan çok gece 
klübünde ve esrar ile eroinin satılabileceği di-
ğer mekanlarda aramalar yaptı. 2000’den çok 
kişi arandı. Kosova, Asya’dan gelip Balkanlar 
üzerinden Batı Avrupa’ya giden uyuşturucunun 
yolunda yer alıyor. Kosova’da da uyuşturucu 
kullananların sayısı artıyor. 

Romanya’da güzellerin partisi kuruldu 

Romanya’da model olan ve iç çamaşır rekla-
mını yapan Sanziana Buruiana, güzel insanların 
partisini kurdu. 23 yaşındaki Sanziana’nın söz-
lerine göre “güzel olanların partisi” Romanya’nın 
imajını iyi yönde değiştirmeyi ve ülkeye daha 
fazla turistlerin celbedilmesini hedef güdüyor. 
Örneğin turizmin gelişmesine yönelik bir önlem 
olarak Sanziana, rehber olarak sadece mayo 
giyen modellerin çalışmasını öneriyor. Burui-
ana, kilolu vatandaşların her fazla kilo için 12 
avro tutarında ceza ödemelerini de istiyor. Bu-
nun dışında model, eşlerine ihanet edenlerin 
de cezaya çarptırılmasını teklif ediyor. İhanetin 
maliyeti 120 avro olacak. Güzel insanların kur-
duğu partinin programında Romanya’da sarışın 
kızlar hakkındaki şaka ve fıkrların yasaklanması 
önerisi de yer alıyor. 

Üsküp’te bir ton uyuşturucu ve silah 
imha edildi 

Üsküp’te metalürji fabrikasının fırınlarında bir 
ton uyuşturucu maddeler ve 694 adet silah 
imha edildi. İçişleri Bakanlığı Gordana Yanku-
lovska silah çeşitlerinin ve çoğu esrar, eroin ve 
haşhaş olmak üzere uyuşturucu maddelerinin 
polis operasyonları sırasında ele geçirildiğini ve 
ilgili yargı prosedürlerinin artık tamamlandığını 
açıkladı. Yankulovska, silah toplanılması ve gö-
nüllü olarak teslim edilmesi amacı ile bazı hükü-
met dışı örgütlerin desteği ile yeni operasyonun 
düzenleneceğini bildirdi. Makedonya, yasa dışı 
şekilde bulundurulan silahların sayısı açısından 
dünyanın 180 ülkesi arasında 20. yerde sırala-
nıyor. 

Yunan çiftçileri güneş panelleri “eki-
yor” 

Yunanistan’da binlerce çiftçi, hızlı kazanç elde 
etmek için ekinleri bırakarak işledikleri tarlala-
ra güneş panelleri yerleştirmek istiyor. Ziraatçı 
birlikleri, bir hafta içinde 2500 dilekçenin sunul-
duğunu bildirdi. Yunan çiftçilerinin kitle halinde 
fotovoltaik panellere yönelmeleri büyük risk ge-
tiriyor, çünkü güneş enerjisi subvansyonları bi-
tince onların yaptığı yatırımlar suya düşecek. 

                                                            BNR

BAL-GÖÇ Başmüftülük konusunda kararlı
Bulgaristan’da Baş-

müftülük krizi sonla-
nacak gibi görünmü-
yor. Mayıs ayı içeri-
sinde Yüksek Temyiz 
Mahkemesi’nin aldığı 
karar ile Kongre so-
nucunda seçilen Baş-
müftü Mustafa Hacı 
Aliş ve yönetiminin 
yasal olmadığına ka-
rar verilirken, alınan 
karar Bulgaristan Müs-
lümanları cephesinde 
tepkiyle karşılanmıştı. 
Ülke genelinde Müs-
lümanların yaşadığı 
şehirlerde gösteriler 
yapılmış ve protesto 
yürüyüşleri düzenlen-
mişti. 
Bulgaristan’da infial 

uyandıran kararın ar-
dından Bulgaristan’daki 
gelişmeler ülkemizde 
de yakından takip edi-
liyor. Merkezi Bursa’da 
bulunan ve kısa adı 
BAL-GÖÇ olan Balkan 
Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
ülkedeki Başmüftülük 
kriziyle ilgili daha önce 
yazılı bir basın açıkla-
ması yaparak kararı 
sert bir dille eleştir-
mişti. 
K o n u y l a  i l g i l i 

Bulgaristan’a yöne-
lik faaliyet gösteren 
yöre dernekler iyle 
bilgilendirme toplantı-
ları yapan BAL-GÖÇ, 

göçmenlerin yoğun 
olarak yaşadığı yer-
leşim yerlerinde de 
lokal organizasyonlar 
yaparak konuyu gün-
deme taşıyor. Geçtiği-
miz ay içerisinde BAL-
GÖÇ’ün organize etti-
ği Balkan Panayırı’nda 
Dernek Genel Başkanı 
Prof. Dr. Emin Balkan 
yaptığı konuşmada, 
Bulgaristan’ın Başmüf-
tülük meselesinde içi-
ne düştüğü durumdan 
yol yakınken dönmesi 
çağrısında bulunarak, 
“kimse bizim sabrımı-
zı ölçmeye kalkmasın” 
ifadesini kullanmıştı. 
Geçen hafta içinde 

de Bulgaristan Müslü-

manlarının Başmüftü-
lük sorunuyla ilgili stra-
tejik bir rapor yayımla-
yan BAL-GÖÇ, konuyu 
gündemden düşürme-
meye kararlı görünü-
yor. BAL-GÖÇ Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Balkanlar’da Türk 
Kültürü Dergisi Editörü 
Kader Özlem imzasıy-
la yayınlanan makale-
de, sorun tarihsel arka 
planıyla ele alınarak, 
son yaşanan gelişme-
lere ve Müslümanları 
bekleyen büyük tehli-
kelere işaret ediliyor. 
Sofya yönetiminin bu 
krizle hangi hedeflere 
ulaşmak istediğine de 

yer verilen çalışmada, 
Türkiye’deki yoğun 
gündem dolayısıyla 
meselenin henüz yük-
sek sesle gündeme 
getirilemediğinden ya-
kınılıyor. Çalışmasında 
Başmüftülük mekaniz-
masının Türk ve Müs-
lümanlar için hayatî bir 
öneme sahip olduğu-
nu vurgulayan Özlem, 
Bulgaristan Müslü-
manlarının protesto-
larını artırarak sürdür-
mesini ve Türkiye’deki 
Balkan kökenli dernek-
lerin meseleyi daha et-
kili bir biçimde taşıma-
sı gerekliliğine işaret 
ediyor.
                BAL-GÖÇ

Dobriç imamları Gencev’in 
adamlarını Müf tülüğe 
sokmadılar
Yaklaşık bir ay önce Ne-

dim Gencev, 2006 yılında 
aslında düzenlenmemiş 
olan bir Yüksek Müslü-
man Şurası oturumunda 
alınan kararı ve başka 
sahte belgeleri mahke-
meye sunarak Dobriç’e 
yeni müftü tescil ettirdi. 
Çok basit dinî bilgilerden 
bile bîhaber olan ve halk 
arasında “Huligan Hasan” 
olarak tanınan köylüsü 
Hasan Solak, Gencev’in 
yeni “müftüsü” oldu. Bu 
şahıs geçen hafta Dobriç 
Müftülüğüne gelip Bölge 

Müftüsü Bilâl Darcan ile 
görüşerek müftülüğün 
kendisine teslim edilme-
sini talep etti. Muradına 
eremeyince, devir-teslimin 
yapılması için noter vası-
tasıyla davetiye gönderdi.
13.07.2010  tarihinde 

belirlenen saat 10,00’da 
Gencev’in avukatı ve no-
ter Bölge Müftülüğüne 
geldiler, fakat “müftü efen-
di” cesaret edip gelemedi. 
Çünkü bölgede faaliyet 
yapan imamların çoğu 
ve Müslüman cemaatten 
bazıları, Tekke Camiinde 

bulunan Bölge Müftülüğü 
binasının girişini tutmuş 
ve “müftü”lerini bekleme-
ye koyulmuşlardır. Otuzun 
üzerinde imam, Gence-
vistlerin müftülük binası-
na girmesine müsaade 
etmeyerek “müftü” olacak 
şahsın, bir müezzin kadar 
dahi İslâmî bilgiye sahip 

olmamasına rağmen, müf-
tü olmaya yeltenmesinden 
dolayı rahatsızlıklarını dile 
getirdiler. Dobriç bölgesi 
imamları, camilerden uzak 
hayat sürdüren kişilerin 
kendilerine müftülük yap-
tırmama konusunda ka-
rarlı olduklarını bildirdiler.
              Kırcaali Haber
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Yüksek Temyiz Mahkemesi’nden (YTM) beklenmedik karar
Ulusal İnşaat Dene-

tim Müdürlüğü (UİDM) 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis’ten 
Mayıs ayının başında 
“Su Aynası’ndaki” su-
ların boşaltılmasını is-
temişti. Bunun üzerine 
Belediye, Bölge İdare 
Mahkemesi’nde bu kara-
rı dava etmiş, davaya ka-
zanmış ve boşaltma işle-
mini durdurtmuştu. UİDM 
ise çıkan kararı YTM’de 
dava etmişti. Yüksek 
Temyiz Mahkemesi, 
İdare Mahkemesi’nin 
kararını doğru bulmadı 
ve Temmuz ayı başında 
geçersiz kıldı. Böylelikle 
UİDM’nin isteği mah-
keme tarafından haklı 
bulundu. Mahkemenin 
nihaiyi kararı da beledi-
yeye ulaştığında sular 
büyük olasılıkla boşaltı-

lacak.
YTM’nin kıldığı hüküm 

sonrası Ulusal İnşa-
at Denetim Müdürlüğü 
"Kırcaali Bölgesinde 
Arda Nehrinin Kıyılarını 
Sağlamlaştırma" ya da 
kısa adıyla “Su Aynası” 
projesi kanunun gerek-
tirdiği yollardan henüz 
tamamlanmadığından 
ve insanların sağlığı için 
ciddi tehlike taşıdığından 
dolayı kullanımını yasak-
ladı.

Belediyenin hangi sı-
fatla suları boşaltacağı 
belli olmadı. Projenin 
sahibi Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığıdır. Kulla-
nım ruhsatı alınana dek 
de sorumlu taraf projeyi 
gerçekleştiren holdingdir. 
Bulgaristan’daki kanun-
lara göre su yataklarının 
tek sahibi ikinci bir tarafa 
kullanım ve bakım hakkı 
verilene dek devlettir. Bu 

hak belediyeye verilme-
miştir. Birincisi, Bakanlık 
(devlet) hala holdingde-
ki şirketlere son öde-
meyi yapmadı. İkincisi, 
inşaat denetimi yapan 
şirket kullanım ruhsatı 
çıkarmadan önceki son 
belgeye imza atmadı. 

Üçüncüsü, suyun altın-
da kalan bir arazi hala 
millileştirilmedi. Dördün-
cüsü de anlaşılacağı 
üzere belediyenin taraf 
olmayışıdır. 

Uzmanların söyledikle-
rine göre sular boşaltıldı-
ğı takdirde üç kilometre 

uzunluğundaki kanalın 
bataklığa dönüşüp çok 
kısa zamanda çeşitli bit-
kiler ve söğüt ağaçlarıyla 
dolacağı söylendi. Orada 
elverişli üreme alanı bu-
lacak, çeşitli ve bulaşıcı 
hastalıkları taşıyacak 
sivrisinekler için bir cen-

net haline geleceğinin 
altı çizildi. Sonradan te-
mizleme işlemi de yarım 
milyon levayı bulacağı 
açıklaması getirildi. 

YTM’nin kararını duyan 
halk “Su Aynası’nın” bo-
şaltılma işlemini mantık 
dışı olduğunu ve hükü-
metin bu duruma Kır-
caali halkını mağdur 
etmeden çare bulmasını 
istedi. Projenin tamamı 
sadece dev su kapakla-
rı sayesinde Arda nehri 
yatağının kanala dönüş-
mesinden ibaret değildir. 
Aynı şekilde “Vızrojdent-
si” ve “Veselçani” gibi 
iki büyük semtin kana-
lizasyon sorununu da 
çözmüştür. Adının açık-
lanmasını istemeyen bir 
vatandaş esprili ama o 
kadar da acı bir şekilde, 
“Her halde artık tuvalet-
leri de kullanmamalıyız” 
dedi!

Siderov şunu bilmeli, “O 
bayrağa uzanan eller kırılır”
Avrupa Birliğine üye 

Bulgaristan hüküme-
tinin gizli ortağı konu-
mundaki aşırı sağcı 
Siderov sözde Bulga-
ristan vatanseverliği 
kılıfı altına farklı ırklar 
ve dinlere saldırmak-
tan ve onları kışkırt-
maktan vazgeçmiyor.
Türk düşmanlıyla bi-

linen aşırı sağcı Ataka 
partisi lideri Volen Si-
derov ve yandaşları, 
Sofya’da canlı yayına 
hazırlanan TRT ekibini 
sözlü taciz ettiler. Bu-
nunla kalmayıp canlı 
yayın masası üzerinde 
Türk Bayrağını indirdi-
ler. Balkan Ekspresi 
yayın ekibi Plovdiv ve 
Kırcaali’deki yayınla-
rından sonra başkent 
Sofya’daki tarihi “Sv. 
Aleksandır Nevski” ki-
lisesi önünden yayına 
hazırlanırken “vatan-
sever” aşırı sağcılar 
bunun ekonomik yol-
dan yeniden Osmanlı 
İmparatorluğu kurma 
girişimi olduğunu sa-
vunarak yayın ekibini 
bastılar. 
TRT ekibinin soğuk-

kanlı davranışı bu 
tatsız olayın büyüme-
sini engelledi. Balkan 
Ekspresi  ekibinde 

danışman olan Türki-
ye Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi 
Balkan Uzmanı Erhan 
TÜRBEDAR bu hare-
ketin bir barış hareke-
ti, Balkanlarda yaşa-
yan insanları tanıma 
ve anlatma girişimi 
olduğunu söylese de 
küplere binen Side-
rov bildiğini okumaya 
devam etti. Oysa ya-
yın ekibi altı ay önce 
Bulgaristan Dışişlerin-
den bu projeyle ilgili 
Bulgaristan’da çekim 
izni alındığını önceden 
duyurmuştu.
Türkiye’nin Avru-

pa Birliğine (AB) gir-
mesine karşı imza 
kampanyası başlatan 
VMRO yandaşları ba-
rış ekspresini “Türkiye 
AB’den dışarı!” pan-
kartlarıyla karşıladılar.

Ancak Siderov ve 
yandaşları ve onun 
gibi düşünenler şu 
deyimi asla unutma-
malıdırlar. “O bayrağa 
uzanan eller kırılır”.
Birlik gazetesi olarak 

bir ülkenin kutsal sim-
gesi ve değeri olan, 
uğuruna canların feda 
edildiği ve kanların akı-
tıldığı o kutsal emane-
te yapılan bu terbiye-
sizce hareketi şiddetle 
kınıyoruz. Hiç ama hiç 
bir ülkenin kutsal de-
ğerine yapılalabilecek 
bu tür çirkin saldırıları 
onaylamıyoruz ve her 
zaman bu tür hareket-
lerin karşısındayız.
Çünkü bayrak kutsal 

bir emanettir ve sonsu-
za dek yaşatılacaktır.

İlhan Tahsin 
Batı Trakya

Mihalevski: “Su Aynası’yla ilgili 
Plevneliev üzerinde baskı var”

Eski Bölgesel Kal-
kınma ve Gelişme 
Bakan Yardımcısı 
Dimço Mihalevski’ye 
göre Bakan Ro-
sen Plevneliev ’e 
Kırcaali ’deki “Su 
Aynası’nın” hizmete 
sokulmaması için 
“yükseklerden” baskı 
yapılmaktadır.
D i m ç o 

Mihalevski’nin Bulga-
ristan Ulusal Radyo-
suna (BNR) verdiği 
röportajda söz konu-
su tesisin en uygun 
maliyet ile en iyi şe-
kilde inşa edildiğini 
söyledi. Devamında, 
“Bakan Plevneliev’in 
masasında 26 Mayıs 
tarihinden beri “Su 
Aynası” Projesi Tesis 
Tamamlandı Belgesi 
proje tasarım, müte-
ahhit, inşaat dene-
tim, yatırım kontrolü 
ekipleri tarafından 

imzalanmış halde-
dir. Sadece bakanlık 
imzasını atmamıştır. 
Eğer bugüne dek 
tesis hizmete sokul-
madıysa ve bundan 
dolayı kanun dışı 
kullanılıyorsa, buna 
başkaları değil, Böl-
gesel Kalkınma ve 
Gelişme Bakanlı-

ğı neden olmuştur. 
Kanaatimce birileri 
bakana “yüksekler-
den” belgenin imza-
lanmaması talimatı-
nı veriyor ki, bu da 
kanun ihlalidir” diye 
konuştu. 
Mihalevski, oluşan 

durumun çözümü 
çok basit olduğunu, 
bakanlığın sadece 
Tesis Tamamlandı 
Belgesini imzalama-
sı, tesis kabul komis-
yonunu kuruması ve 
bu öykünün sonlan-
dırılması gerektiğini 
ekledi.

İsmail KÖSEÖMER
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               Atasözleri

Şifalı Bitkiler

Nasreddin Hoca fıkraları

                                        

                                         KİRAZ:    
Aspirin yerine kiraz 
Kiraz yemek ağrıların dindirilmesinde aspirinden çok daha etkili 
oluyor. Michigan eyaletinde yaşayanlar, bu yörede çok yetiştiğinden, 
bol bol kiraz yiyorlar. Kimileri bu meyvenin gut ve mafsal iltihabından 
kaynaklanan ağrılara birebir olduğunu ileri sürüyor. 

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Muraleedharan Nair kirazda 
bulunan ve ‘’antosiyanin’’ olarak bilinen kırmızı renkteki kimyasalların 
bu etkiyi yaratabileceğine dikkat çekiyor. 

Nair ve ekibi genelde uygulanana deneylerden yararlanarak söz 
konusu belişimlerin aspirin ve ibuprofen gibi ağrı kesicilerde bulunan 
enzimleri içerip içermediğini araştırdı. Ardından kimyasalların 
serbest radikallerin zararlı etkilerini yok edici özelliklerini inceleyerek 
bunları vitaminlerle karşılaştırdı. Sonuçta, 20 kirazda 12-25 miligram 
arasında antosiyanin bulunduğu ve bu maddenin ağrı kesici etkisinin 
aspirinden on kat daha fazla olduğu görüldü. Kirazda bulunan 
antosiyanin maddesinin E ve Ca vitaminlerine benzer antioksidan 
etkiler yarattığına da tanık olundu. Nair’e göre, günde 20 kiraz yemek 
bir aspirin almakla özdeş etki yaratıyor. Nair kirazdaki antosiyaninin 
tablete dönüştürülmesine çalışıyor.               

           Deyimler ve öyküleri
                LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ
Vaktiyle Edirne’de Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. 
İstanbul’da peynir fiyatları düşük ve İzmir’de yüksek olduğu için İzmir’e 
götürüp satmak üzere İstanbul’dan gemiye peynir yüklemiş.
Ama gemi bir türlü kalkmıyormuş. Kaptana sormuş. Kaptan hem ken-
dinin, hem de tayfalarının parasını peşin istemiş. 
Aksi Yusuf:
- Nakliye içi tamam olmadan para vermem. İşini bitir paranı İzmir’de 
al, demiş.
Kaptan da:
- Geminin hareketi için para lazım, ağa. Tayfaya para vereceğim. Lafla 
peynir gemisi yürümez! Diye karşılık vermiş. 

                                          *** 
Bu deyim, yalnız konuşmakla hiçbir iş yapılmaz manasında 
kullanılır.

                           ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR
Bir zamanlar Şam’da yaşayan beylerden birinin güzel sesli bir kölesi 
varmış. Bey, bu köleyi ne vakit alış verişe gönderse, çarşı esnafı 
kolundan bacağından tutar zorla şarkı türkü okuturlarmış.
Günlerden bir gün, bey, testi almak için kölesini çarşıya göndermiş. 
Yolda kendisini tanıyanlardan bazıları: “ Mısıra güdeceğiz, bizimle gel, 
hem gezer, hem eğlenirsin” demişler. 
Sesinin güzelliğiyle beraber biraz saf olan köle teklifi kabul etmiş, 
gitmişler ve bir sene kadar kalmışlar.
Köle Şam’a döndüğünde efendisinin testi siparişini hatırlamış. Testiyi 
alıp, koşa koşa eve giderken ayağı kayıp düşmüş. Düşünce de testi 
kırılmış. Köle ağzı burnu kan içinde paramparça olan testiye bakarken: 
“Acele işe şeytan karışır” demiş.
                                              ***
Bu deyim, sabırsızlık gösterilip acele yapılan bir işin, istenilen 
sonucu vermeyeceğini ifade etmek için kullanılır. 

         PİRİNÇ PİDESİ (BİDESİ)
Malzemeler:
* 2 adet yufka
* 2 yumurta
* 1 su bardağı pirinç
* 1,5 su bardağı su
* 1 demet taze 
soğanın yeşil 
yaprak kısmı
* 1 fincan sıvı yağ
* 100 gr lor
* Tuz

* (Fırında yapılacak ise üstüne sürmek için 1 yumurta, 1 kase 
yoğurt ve 1 fincan sıvı yağ)

Yapılışı :

Su bir tencereye konur ve kaynatılır. Kaynayan suya; pirinçler, 
yağın yarısı ve tuz ile birlikte ilave edilerek pişirilir. Diğer tarafta 1 
demet taze soğanın yeşil yaprak kısmı küçük küçük doğranır ve 
yağın kalan yarısı ilave edilerek karıştırılır. Pişen pirinç ocaktan 
alınıp soğutulur ve soğuyunca içine 2 adet çırpılmış yumurta 
ilave edilirek karıştırılır. Yağlanmış tepsiye yufkanın 1 tanesi 
yayılır; üzerine yağlanmış soğan yaprakları, lor ve pirinç karışımı 
eşit bir şekilde yayılır. Diğer yufka üzerine serilir, yağlanır ve ocak 
üstünde bir tarafı pişirildikten sonra diğer tarafıda çevrilmek sureti 
ile pişirilir. ( Benim ocak üstünde pişirecek çevirme tepsilerim 
olmadığı ve aynı zamanda da pişirmesi daha kolay olduğu 
için; üzerine çırpılmış yumurta, yağ, yoğurt karışımı sürerek 
200 derece ısıtılmış fırında, üzeri kızarana dek pişiriyorum, bu 
şekilde de nefaseti gayet güzel oluyor. ) 

                                   

                                          YA BAHAR

Nasrettin Hoca, bir yaz günü güneşte yürüdükten sonra, yolda bir 
tanıdığına rastlamış ve havanın sıcaklığından şikâyet etmiş.
Sofulardan olan ahbabı:
- Günahtır, Hoca Efendi, Allah’ın işine karışma, demiş. Yaz olur, sıcaktan 
şikâyet edersiniz, kış olur soğuktan. 
Nasrettin Hoca:
- Yahu, bahardan şikâyet ettiğimiz var mı? Demiş.

                            TAVŞANIN SUYUNUN SUYU

Avcının biri hocaya bir tavşan getirir. Hoca da onu misafir eder, ikramda 
bulunur.
Aradan zaman geçer, adam Hocaya yine misafir olur. Hoca da yine 
ikramda kusur etmez.
Bir gün Hocanın evine hiç tanımadığı biri gelir. Hoca, adamın kim 
olduğunu sorar, o da:
- Sana tavşan getiren adamın komşusuyum, der.
Hoca, adamı gerektiği gibi ağırlar. Misafir gittikten sonra bir de baksın 
başkası damlar. Hoca bunun kim olduğunu öğrenmek ister.
Adam:
- Hani avcının biri sana bir tavşan getirmişti. İşte ben onun komşusunun 
komşusuyum, der.
Hoca dışarıya çıkar, biraz sonra bir tas su ile odaya girer.
- Hoca bu ne? Diye sorar adam.
 Hoca da:
Bana hediye edilen tavşanın suyunun suyu, der.

           Yemeklerimiz

İş becerenin, kılıç kuşananındır.
İt ürür, kervan yürür.
Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
Keskin sirke kendi küpüne zarar.
Misafir, umduğunu değil, bulduğunu yer.
Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
Ağaçlı köyü su basmaz.
Bey ardından kılıç çeken çok olur.
Çiftçinin karnını yarmışlar kırk bahar çıkmış.
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Момчилградски ученици провеждат практика 
в престижни хотелски вериги в Германия

Професионална гимназия 
по туризъм и хранително-
вкусова промишленост 
(ПГТХВП) „Св. Св. Кирил 
и Методий” спечели про-
ект на тема „Европейско 
качество и опит в профе-
сионалното практическо 
обучение в сферата на 
туризма и хотелиерските 
услуги”.За първи път 15 
ученици от 10 и 11 клас 
от Община Момчилград 
провеждат практика като 
готвачи, рецепционисти и 
туроператори в престижни 
хотелски вериги и ресто-
ранти на гр. Лудвигсхафен 
– Германия. Практиката се 
състои в момента - от 4 до 
24 юли. 
Целта на проекта е да 

формира професионал-
ни компетенции, които ще 
помогнат на учениците за 
реализация на европей-
ския пазар на труда и ще 
подобри езиковите умения 
в професионалната сфе-
ра. Учениците ще усвоят 
европейски стандарти за 
работа и живот в ежедне-

вието, ще повишат лична-
та и професионална кул-
тура , което ще повлияе и 
за повишаване на тяхната 
мобилност.При реализи-
ран проект учениците ще 
получат сертификати:

- Сертификат за владее-
не на немски език
- Сертификат „Europass” 

за участие в проекта
- Сертификат за участие 

в практиката в гр. Лудвигс-
хафен, издаден от чуждес-

транния партньор.
Ръководител на групата 

е преподавателката по 
Немски език в Професио-
налната гимназия Нурай 
Юсуф, която е сред глав-
ните „виновници” за реа-

лизирането на този проект. 
От нея вестникът ни научи, 
че учениците се чувстват 
прекрасно благодарение 
на перфектната организа-
ция на страната домакин. 
Учениците са посетили 
Мекката на немското об-
разувание Хайделберг. В 
хотела заедно с другите 
чуждестранни участници 
изгледали първият полу-
финал на Световното пър-
венство по футбол между 
отборите на Уругвай и Хо-
ландия. Те били единстве-
ните които стискали палци 
за победата на европей-
ския представител. 
Групата е разделена на 

различни туристическо хо-
телиерски групи, като вся-
ка от тях извършва своето 
професионално задълже-
ние съгласно програмата 
в проекта. Докато едни са 
на рецепцията други са в 
кухнята, а трети сервират 
и т.н.

   Кърджали Хабер

ПОКАНА
Момчилград ви кани на землячески 
пикник на 24 юли 2010г. от 19,00 
часа в комплекса "Градския 
басейн" в общинския център. 
Първата международна среща на 
момчилградчани е под надслов 
"Момчилград винаги в сърцата ни". 
Програмата на празника е със 
специалното участие на Есил 
Дюран. 

УВАЖЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОС-
ПОДА, 

Ние, работещите в Държавен 
музикално-драматичен театър 
“Кадрие Лятифова” – гр. Кър-
джали, Република България, се 
обръщаме към Вас с това писмо, 
за да изкажем силното си огор-
чение и пълно несъгласие с пуб-
ликуваното наскоро проектопо-
становление, което предвижда 
“вливане на Държавен музикал-
но- драматичен театър “Кадрие 
Лятифова”  в Драматично-куклен 
театър “Димитър Димов”.”

 Ние категорично възразяваме 
реформите на правителството 
да са за сметка на родната кул-
тура! Обявяваме се против за-
криването, или както е наречено 
във въпросното проектопостано-
вление “сливане”, ”пробразува-
не” и т.н., на който и да е култу-
рен институт в България.

 В изминалите няколко месеца 
бяхме убеждавани, че реформа-
та в културните институти ще се 
проведе  “внимателно, след об-
стойни анализи и съобразена с 
културните особености на всеки 
регион”. 

Държавен музикално-драмати-
чен театър “Кадрие Лятифова” е 
създаден с Постановление №124 
от 06.06.2003 г. на Министерския 
съвет на Република България. 
Целта на театъра е създаване и 
представяне на музикални, тан-
цови и театрални постановки, 
които съхраняват традициите и 
богатото културно наследство, 
да насърчава духа на толерант-
ност и  търпимост, диалога меж-

ду различните етноси и култури, 
като всеки запази своята иден-
тичност. България, като стра-
на член на Европейския съюз, 
според Европейската рамкова 
конвенция за защита на наци-
оналните малцинства е поела 
следните ангажименти:

   – раздел 2, чл. 5. т. 1. - страни-
те се задължават да насърчават 
развитието на условия, необхо-
дими на лицата, принадлежащи 
към нацинални малцинства, да 
поддържат и развиват своята 
култура, както и да съхраняват 
най-важните елементи на своя-
та идентичност - религия, език, 
традиции и  културно наслед-
ство; 

  -  раздел 2,чл.5,т.2 - без това 
да засяга мерките, приети в 
рамките на общата им полити-
ка за интегриране, страните се 
въздържат от провеждане на 
политика или дейности, насо-
чени към асимилиране на лица, 
принадлежащи към национал-
ни малцинства, против тяхната 
воля и защитават тези лица от 
всяко действие, целящо такава 
асимилация. 

Целият колектив на театъра и 
цялата демократична обществе-
ност на област  Кърджали, която 
е доказала, че различието не е 
проблем, а богатство, възпри-
емаме този акт като дискрими-
нация и отнемане на отдавна 
придобити етно-културни права, 
уредени, ратифицирани и по-
дписани от Република България. 
За нас е тревожен и фактът, че 
Министерство на културата е в 
неведение, относно дейността и 

числеността на нашия театър. 
Абсурдно е и че до настоящи-

ят момент няма информация 
за личността, която ще оглави 
новата структура. Господин Ди-
митър Игнатов е спечелил кон-
курс за директор на Държавен 
куклен театър “Д.Димов” с ясна 
концепция за неговото разви-
тие. Настоящият директор на 
ДМДТ “К.Лятифова” също се 
яви на конкурс и го спечели с 
концепция за работа и разви-
тие на музикалния театър, в ко-
ято най-важното условие е да 
се съхраняват елементите на 
идентичността на национални-
те малцинства. Кой от двамата, 
по каква логика и коя точно кон-
цепция ще използва за да упра-
влява в бъдеще новия театър 
– хибрид?!

През последните няколко го-
дини, въпреки официалните ни 
покани, никой от гореспомена-
тото министерство не пожела 
да присъства на наши предста-
вления и премиерни спектакли! 
Ние  недоумяваме как се рефор-
мира нещо, което не се позна-
ва?! Не можем да повярваме, 
че скромните икономии, които 
евентуално биха произтекли от 
закриването на няколко театъра 
ще оправдаят пристъпването на 
международни договори, на тех-
ния дух и философия с оглед на 
интеркултурното наследство на 
Европа. Противно на разпрос-
траненото схващане, че театър 
“Кадрие Лятифова” е само с ре-
гионално значение, заявяваме, 
че трупана има и своето зна-
чение за повече от 3 милиона 
зрители от турски произход в и 
извън пределите на Република 
България.   

Вероятно ще се съгласите, че 
финансовата криза все някога 
ще отшуми, но закриването на 
български културни институти 
ще задълбочи една друга криза 
- на нашата бездуховност!

УВАЖЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОС-
ПОДА, 

предвид гореизложеното, 
настоятелно Ви призоваваме 
да преосмислите още веднъж 
намерението си да закриете 
ДМДТ ”Кадрие Лятифова” – 
гр.Кърджали и ДМДТ ”Назъм 
Хикмет” - гр.Разград, защото 
този акт би накърнил модела 
на толерантност  и политиката 
на солидарност на културите, 
с които България основателно 
се гордее. Очакваме здравия 
разум да надделее и вярваме, 
че те ще бъдат подплатени с 
конкретни действия за спиране 

на проектопостановлението, с 
което е замислено закриването 
на двата културни института. 
Убедени сме, че ще споделите 
разбирането ни, че това са ин-
ституции на толерантността в 
България.

Оставаме с уважение към 
вашата работа и честните Ви 
намерения!

Колективът на Държавен музи-
кално-драматичен  театър   

 “Кадрие Лятифова”
   гр.Кърджали
  19.07.2010г.

Настоящето протестно пис-
мо е изпратено да Министър 
председателя, Министъра на 
културата, Депутатите от Кър-
джалийски многомандатен ра-
йон и до медиите.

ПРОТЕСТНО ПИСМО
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Kırcaali Belediyesi: ̀ Kurşun 
Üretim Oranı Düşürülsün`

Düzenlenen basın 
toplantısında Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Çevre Ko-
ruma Uzmanları Yüksek 
Konseyi’nin, Kurşun ve 
Çinko Fabrikası’nın kur-
şun üretimini modern-
leştirmek için yatırım 
teklif ine olumlu yanıt 
verdiği oturumda, Kırca-
ali Belediyesi hava kirli-
liğini önlemek amacıyla 
bu üretimin azaltılması 
teklifinde bulunduğunu 
bildirdi.

 Belediye Başkanı 
daha: “Oturum proto-
kolünün hâlâ elimize 
ulaşmamasına rağmen, 
konsey bu ve başka 
önerilerimizi göz önün-
de bulundurmuştur.”dedi. 
Ona göre, yapılan öl-
çümlerde kurşun ve kad-
miyum kirliliği oranında 
ülkemizde Kırcaali birinci 
yerde gelmekte.

Kırcaali Belediyesi, 
Çevre ve Su Bakanı ile 
Sağlık Bakanı önünde, 
bölgedeki çevre kirliliği 
ile ilgili genel toplantı 

önerisinde bulunmuştur.
Basın toplantısında 

fabrika sahibi Valentin 
Zahariev’in yaptığı ko-
nuşmadan, 2013 yılında 
bitirilmesi planlanan yeni 
kurşun fabrikasının inşa-
atı, çevreye kötü etkileri 
ve Kırcaali’deki hava kir-
liliği oranı azalacağı belli 
oldu.

Fabrikanın çalışma pla-
nına göre, 2011 yılı so-
nuna kadar çinko üretimi 
de modernleştirilmesi 
gerekiyor.

Basın toplantısında 

daha, fabrikanın bu iki 
genel üretiminde zehirli 
atıkların azaltılması ile 
ilgili birkaç genel önlem 
alındığı da ortaya çıktı. 
Genel Müdür Slaveya 
Stoyanova, bu aşamada 
kurşun üretimi %40 azal-
tıldığını ve zehirli atıkları 
arıtma tesisatı kuruldu-
ğunu bildirdi. Ona göre, 
böylelikle hava kirliliği 
%30 oranında azalmış-
tır. Şirketin kullandığı ya-
kıtı da değiştirmesi, yani 
mazottan doğal gaza 
geçmesi bekleniliyor.

Aşırı milliyetçi ve Türk düşmanlarından Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği konusunda halk oylaması girişimi
Aşırı milliyetçi ve 

ırkçı görüşleriyle ta-
nınan VMRO parti-
si ve aşırı milliyetçi 
ve Türk düşmanlığı 
yapan SKAT tele-
vizyonu, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği 
konusunda halk oy-
laması /Referandum/ 
yapılması için 320 bin 
imza topladı.
Son genel seçimler-

de yüzde 4’lük barajı 
aşamayarak meclis 
dışında kalan ve Türki-
ye ile Türk düşmanlığı 

üzerine politika izleye-
rek taraftar kazanma-
ya çalışan VMRO’nun 
lideri Krasimir Kara-
kaçanov, düzenlediği 
basın toplantısında, 
"Türkiye’nin Avrupa 
yolunu kesmeye ka-
rarlıyız" dedi.
Bulgaristan yasaları-

na göre halk oylaması 
talebinin parlamento-
da görüşülmesi için 
300 bin imzanın ye-
terli olduğunu belirten 
Karakaçanov, parla-
mentodan referandum 
kararı çıkması gerekti-
ğini bildirdi.

"Türkiye’nin Avrupalı 
olmadığını" ileri süren 
Karkaçanov, "Müslü-
man bir ülkenin AB’ye 
girmesi, AB’nin gele-
ceği açısından önemli-
dir. Bu konudaki karar 
kapalı kapılar ardında 
değil, halk tarafından 
alınmalıdır" ifadesini 
kullandı.
Karakaçanov’un Par-

lamento binasının ya-
nındaki parkta düzen-
lediği basın toplantısı-
na destek veren birkaç 
genç partilinin, "70 
milyonluk Türkiye’nin 
karşısında 7 milyonluk 

Bulgaristan kaybolur" 
yazılı pankart açması 
dikkat çekti.
VMRO: Eğer Türki-

ye AB üyesi olursa, 

Afganistan’la ne yapı-
yoruz? 
VMRO lideri Krasimir 

Karakaçanov: “ Coğ-
rafi bakımından bile 

Türkiye Avrupa ülke-
si değildir. Türkiye bir 
Asya ülkesidir” dedi.
Karakaçanov, kesin 

bir şekilde Türkiye’nin 
yeri AB’de olmadığını 
söyledi ve şu soruyu 
sordu. “Sizce Afga-
nistan AB’ne girmeli 
mi?”. 
VMRO’ya göre halk 

oylaması yapıldığı 
halde ilk defa Bulga-
ristan, insanlar tara-
fından belirlenen po-
zisyona sahip olacak. 
Partililer, Bulgaristan 

tarihinde bunun bir ilk 
olacağını söylüyor.

İsmail KÖSEÖMER

DİNAMİK, HAREKET-
Lİ VE SOYSAL AÇIDAN 
YETERLİ TOPLUMSAL 
SANAT KURULUŞU!

Bakanlıktan beyan edi-
len öneride, reformlar 
sayesinde yeni oluştu-
rulacak kuruluşların en 
uygun şekle getirilerek 
yüksek verim elde edi-
leceğini, böylelikle de 
bu faaliyetler sayesinde 
toplumsal etkinin artırı-
lacağı yazılı. Bunun ne-
deni de daha küçük idari 
ekiplerle devlet kültür ku-
ruluşlarının sahne sanat-
larını dinamik, hareketli 
ve sosyal açıdan top-
lumsal yeterli kuruluşla-
ra dönüştürmek; güncel 
gereksinimler karşısında 
repertuar planlarını böl-
gesel özelliklere, sosyal 
çevre ve seyircilerin ilgi 
ve estetik zevklerine 
uyarlamak…

Reform öner is inde 
daha birçok anlaşılamaz 
ve klişe haline gelen ke-
limeler yazılı. Asıl önemli 
olan kültür kuruluşlarının 
ne şekilde “yaratıcı, dina-
mik, hareketli ve sosyal 
açıdan toplumsal yeterli 
kuruluşlara dönüşecek-
leri” belli olmuyor. 

Bakanlığın planladığı 
reformdan zarar görecek 
sanatçılar, Kültür Bakanı 
Raşidov’un bu girişimini 
“kültürel kıyım” olarak ni-
telendirdiler ve protesto 
gösterilerine hazırlanı-
yorlar.

TİYATROLAR BİR-
LEŞTİRİLDİĞİNDE, 
GERÇEKTE İKİSİNDEN 
BİRİNİN YOK OLMASI 
DEMEKTİR

Kadriye Latifova Devlet 
Dram ve Müzik Tiyatro-
su Müdürü Stefan Kışev: 
“Tiyatrolar birleştirildi-
ğinde, ikisinden birinin 

gerçekte yok olması 
demektir” diye bakanı-
nın girişimini yorumladı. 
Ardından da şu açıkla-
mayı yaptı: “Kültür Ba-
kanlığı yetkilileri önünde 
de söyledim. Evet, şimdi 
tiyatroları kapatıp belki 
2-3 milyon leva kurta-
racaksınız, ama 1 - 2 yıl 
sonra hala bir şekilde 
bugüne dek kötü yola 
düşmeyen gençleri, es-
rar bağımlılığından ve 
suç işlemekten kurtar-
mak için iki veya üç katı 
para gerekecektir. Türk 
Tiyatroları mademki bu 
kadar kolay yok edile-
cekti de neden bunca 
zorluk içinde amansız 
çalışma ve para harca-
nılarak oluşturuldu? Kötü 
tiyatro yoktur. Beceriksiz 
yönetici vardır. Kültür 
Bakanı kriz ortamında 
tiyatroları kapatmak ye-
rine beceriksiz müdürleri 
değiştirmelidir.”

KIRCAALİ VE RAZGRAD’TAKİ TÜRK TİYATROLAR...
1. sayfadan


