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 Kırcaali'de Ardinolular Gecesi Düzenlendi
   Şair Naci Ferhadov'un "Ardino" şiiri ve sunucu 
Leman Koçeva'nın: "Hızla geçen günlerimizde, 
hemşerilerime şunları söylemek istiyorum: "Du-
run, sizleri doğduğunuz şehre geri döndürelim." 
sözleriyle "Dimitır Dimov" Tiyatrosunda Ardinolu-
lar konseri başladı.
Kırcaali'de yaşayan birçok Ardinolu Dram Tiya-
trosunda Ardino'nun Gecesinde bir araya geldiler. 
Etkinlik, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat'ın 
himayesi altında "Rodopska İskra"   Okuma Evi 
tarafından düzenlenmiştir.
   Kırcaali seyircisi önünde Eski Şehir Şarkıları 
Grubu, Bölge Türk Folklor Ansamblı, "Zvınçe" 
Çocuk Müzikal Grubu ve Okuma Evinin halk 
oyunları grubu Ardinoluların sanatını gösterdil-
er.
  Kırcaali Valisi Angel Kocamanov ve Ardino'nun 
Belediye Başkanı Resmi Murat önderliğinde tüm 
belediye yönetimi gecenin misafirleriydiler.
BSP İl Başkanı Milko Bagdasarov ise tebrik kartı 
gönderdi. BSP'nin tebrik kartında şunların altı 
çizilmişti: "Hoş görü, saygı, kültür değerlerini 
birlikte zenginleştirmeyle Rodop Dağlarındaki 
farklı etnik topluluklarından insanlar arasında 
daha sağlam bir bağ kuruyor. Müzik anlaşmanın, 
insanlık değerlerinin ve Avrupa diyalogunun dil-
idir."
Yönetmenleri Donka Gançeva'yla Eski Şehir 
Şarkıları Grubundan bayanlar ve koro müzisyeni 
Ergün Mümün icralarıyla bu zor günlerde amatör 
olarak faaliyet gösterebilmek için büyük bir kalp 
ve sanata karşı hiç bitmeyen bir aşk beslemesi 
gerektiğini gösterdiler.
   Ergün Mümün yönetmenliği altında "Zvınçe" 
Çocuk Vokal Grubu güzel şarkılarıyla seyircileri 
büyüledi.. Grup 1998 yılında kurulmuş ve yurt içi 
ve yurt dışı birçok yerel, bölgesel ve ulusal etkin-
lik, müsabaka ve festivallere katılmıştır.
Saz ve akordeon eğitimi alan Rafet, Deniz ve Si-
nan ünlü Türk "Doldur Fincanı" halk türküsünü 
söylediler.
   Yaklaşık 30 yıldan beri "Rodopçanka" Folkor 
Grubu Ardinoluların gönüllerini fethediyor.  

Ergün Mümün yönetmenliği altında şu anda 
gruptaki yorumcular, "Vasil Levski" Lisesi kız 
öğrencileridir. Grup farklı forumlardan bir-
çok ödül almıştır. 2004 yılında ulusal ve kablo 
televizyonlarında yayınlanan, gurup hakkında bir 
film de yapılmıştır.
Seyirciler, geçen yüzyılın 50'li yıllarında kuru-
lan Bölge Türk Folkloru Ansamblı ve Vladimir 
Grozdev'in yorumlarını izleme zevkini tattılar. 
Onlar birçok defa Ardino'yu çeşitli milli ve uluslar 
arası festivallerde temsil etmişlerdir.
2003 yılında kurulan okuma evinin en genç 
gruplarından olan ve Krasimira Hacieva'nın 
yönetimi altındaki Halk Oyunları Grubu büyük 
alkış aldılar. Bu, birçok katılımlarla kendini öve-
bilecek ilgi uyandıran bir gruptur.

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat tüm 
katılanlara şu sözleri söyledi: "İnşallah "Rodopska 
İskra" Okuma Evi gruplarının icralarıyla geçirmiş 
olduğumuz zaman tümünüz için zevkli olmuştur. 
Güzel repertuarları için onları tebrik etmek istiyo-
rum. Bu geleneğin devam etmesini ve bu güzel 
buluşmanın organizatörlerine teşekkür etmek is-
tiyorum. Buna benzer geceler Türkiye'nin Bursa, 
İstanbul ve Lüleburgaz şehirlerinde de düzenleni-
yor. Ardinolular hoşgörüleriyle, anlaşmalarıyla 
ve etnik topluluklar arasındaki saygılarıyla örnek 
olmuşlardır. İnanıyorum ki, gençler bu geleneği 
devam ettirecekler."
Okuma Evi sekreteri Leman Koçeva destekleyici 
olan "Birol Dilber" Tek Kişilik Şirketine, "Solak" 
Şirketini yöneticisi Metin Solak'a, "Aykız Ayvaz"ın 
yöneticisi Aykız İsmailova'ya, işbirliğinden dolayı 
Devlet Müzikal Dram Tiyatrosu "D.Dimov"a ve 
özel olarak da yardımlarından dolayı Angelina 
Kiryakova'ya teşekkürlerini iletti.
Kutlama, Emil Dimitrov'un yıl lar iç inde 
Bulgaristan'ın resmi olmayan marşı haline ge-
len "Moya Strana, Moya Bılgariya" / "Ülkem, 
Bulgaristan'ım"/ şarkısıyla sona erdi.
Bir Ardinolu olan Nazmi Mümün, amatör grupların 
kuruluş ve fonksiyonelliği ile ilgili bölgedeki tüm 
okuma evlerinin "Rodopska İskra" Okuma Evi-
nin yönetiminden bilgi alış verişinde olmaları 
gerektiğini paylaştı.
BSP Liderinin Yardımcısı ilave olarak deneyimle 
kültür gelenekleri yerine oturduğunu, ilerleten ye-
nilikler doğduğunu söyledi.
Ardino ile derin bağları olan Katya, Valya ve 
Lilyana kız kardeşler ve küçük Atanas ilk defa 
böyle bir kutlamada yer aldılar. Kardeşleri Vladi-
mir Grozdev'in yorumlarını görmeye geldiler. 
Onlar da bu etkinliğin geleneksel hale gelmesini 
umuyorlar. Ardino'da tüm etnik toplulukların her 
zaman anlaşma, saygı ve hoşgörü içerisinde 
yaşadıklarını paylaştılar. Onların hayalleri ise 
Bütün Bulgaristan'ın etnik toplulukları arasında 
ilişkiler aynı olmasıdır. 
                                              Güner ŞÜKRİ
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Sarnıç Belediye Başkanı İsmail Acar:  “İzmir’e 
bir an önce Bulgaristan Başkonsolosluğu 
açılması gerekiyor ”

  - SAYIN BAŞKAN KENDİNİZİ KIRCAALİ HAB-
ER OKUYUCULARINA TANITIR MISINIZ?

  - 1955 yılı İzmir’in Ödemiş ilçesi Adagüme köyü 
doğumluyum. İlkokulu Sarnıç İlköğretim oku-
lunda, ortaokulu ise Gaziemir’de okudum. Orta 
öğrenimimi İzmir Ticaret Lisesinde tamamladım. 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakülte-
si Turizm Otelcilik Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldum. Çalışma hayatıma Mobilya İmalatı Satış 
Pazarlama dalında başladım ve bu meslek-

te çalışmaya devam ettim. 1994-1999 yılları 
arasında da Sarnıç Belediyesi’nin kurucusu ve 
ilk Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Evli 
ve iki çocuk babasıyım.

  -  SAYIN İSMAİL ACAR, SARNIÇ 
BELEDİYESİNDEKİ NÜFUS SAYISI NE KA-
DAR VE ONLARIN GENEL GELİR KAYNAĞI 
NELERDEN OLUŞUYOR? 

  - Belediyemizde 25 bin kişi yaşamaktadır. Bu 
nüfusun %52si göçmenlerden oluşuyor. Biliyor-
sunuz burası bir sanayi kenti, onun için gündü-
zleri çalışanlar ile birlikte nüfus sayısı 35 bine 
ulaşıyor. Sarnıç’ta seksene yakın fabrika var, 
buradaki sanayinin kurulmasında bizlerin katkısı 
büyüktür. Önceleri burada sanayi, fabrika diye 
bir şey yoktu. Sarnıç küçük bir köydü ve sadece 
iki fabrika bulunuyordu. Bizler ekibimizle birlikte 
imar planlaması yaptık ve bunun sayesinde de 
seksene yakın fabrika kuruldu ve 10 bin kişiye 
iş sağlandı. 

  - BELEDİYENİZDEKİ İNSANLAR NE GİBİ 
PROBLEMLER İLE KARŞILAŞIYOR? 

  - Halkımızın problemleri daha önce fazlaydı, 
ancak bu sanayileşmeden sonra bunlar mini-
muma indi. Başkan seçildiğim ilk yıllarda 
makamıma her gün onlarca kişi başvuruyordu. 
Ancak son yıllarda müracaat edenlerin sayısı 
büyük bir şekilde azalmıştır. Tüm ülkede 
olduğu gibi halkımızın en önemli sorunlarından 
biri işsizlikti. 2004 yılından sonra biz iktidara 
geldiğimizde yeni yapılan fabrikalar sayesinde 

işsizlik oranı azaldı. 

 - S AY I N  A C A R  İ K İ N C İ  D Ö N E M 
BELEDİYE BAŞKANISINIZ. BU SÜRE 
İÇERİSİNDE Kİ ÇALIŞMALARINIZI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

   -  Başarılı bir dönem geçirdik. Bunu yalnız 
Sarnıçlılar değil, bütün İzmirliler görüyor. Bun-
dan 5 yıl önce Sarnıç’a gelseydiniz burası toz to-
prak içindeydi. Hiçbir sosyal faaliyetin olmadığı 
bir yerdi. 

   -   İ Z M İ R ’ E  B U L G A R İ S TA N 
BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILMASI İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR?

  - Evet, İzmir ’e acilen bir Bulgaristan 
konsolosluğu açılması gerekiyor. Bu sadece 
İzmirliler için değil, yaklaşık 20 milyon nüfusu 
olan Eğe bölgesi için bir ihtiyaçtır. Konu ile ilgili 
Bulgaristan’ın Ankara Büyük Elçiliğine ve Bul-
garistan Dışişleri Bakanlığına müracaat ettik. 
Bununla ilgili çalışmalarımız, görüşmelerimiz 
devan ediyor. İnanıyorum ki olumlu bir neticeye 
varacağız. Bu konsolosluk iki ülkenin de yararına 
olacağına inanıyorum. Bölgemizden çok sayıda 
iş adamı Bulgaristan’a yatırım yapıyor, oradaki 
iş adamlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapıyor. An-
cak Bulgaristan vizesi almaları için çok zorluklar 
ile karşılaşıyorlar. Öyleleri var ki oradaki ortak 
şirketine gidebilmeleri için vize alamıyor. İnşallah 
bu sorun biran önce çözüme kavuşacak.

                         Söyleşi: Müzekki Ahmet

İsmail ACAR

GRUEVO’DA  YAZ ŞENLİĞİ
   Mestanlı Belediyesine bağlı Hayranlar 
köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen yaz şenliği 
07 Haziran 2008 tarihinde gerçekleşti. Yü-
zlerce kişinin katıldığı şenlikte HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Belediye 
başkanı müh. Hasan Azis ve Mestanlı Beledi-
ye Başkanı Erdinç Hayrula yer aldılar. Metin 
Hasan’ın yönettiği Mestanlı “Zeybekler” grubu 

tarafından sunulan gösteriler büyük bir ilgi ile 
karşılandı. Ayrıca “Zeybekler” grubu Ağustos 
ayında Makedonya’nın Debre şehrinde düzen-
lenen Uluslararası festivalde Bulgaristan 
Türklerini temsil edecek. 
Hayranlar şenliği sırasında mevlit okundu ve 
onlarca kazanda pişen pilav halka dağıtıldı. 
                                                                KH

Bulgaristan’ın Rodoplar bölgesinden 
gazeteci-yazar Salih Bozov’un, Türkiye’ye 
göç eden kişilerin hayatları ve başarılarını 
kaleme aldığı ikinci kitabı çıktı. 
Bozov, “Bir çatı altında birçok yuvalar” 
anlamına gelen “Pod striaha s mno-
go gnezda” adlı kitabında, Türkiye’nin 
soydaşlarını nasıl sahiplendiğini anlatıyor. 
Bozov, kitabın yaratım aşamasında  pek 
çok yer gezmiş. Yazarın, Türkiye’de 
yaşayan “soydaşı” Tarım Bakanlığı 
çalışanı Ziraat Mühendisi Salih Doğan’a 
ziyareti ile başlayan yolculuğu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nden Bursa, İzmir, 
İstanbul, Edirne ve daha birçok yere 
uzanmış. Bozov, kitabının temelini, bu 
ziyaretleri sırasında biriktirdiği anılar üz-
erine oluşturmuş. 
 Editörüğü  Saffet Eren ve ressamlığı 
Aleksandır Avramov tarafından yapılan 
“Pod stryaha s mnogo gnezda”nın 
Türkçe’ye çevrilmesi de planlanıyor.
Bozov’un ilk kitabı, “V İmeto na İmeto” 
(Adımız Adına) ise Bulgaristan’ın 1910 
ile 1990 yıllarına tanıklık ediyor. Bozov 
ilk kitabında da bugün hala hayatta olan 
şahitler ile bire bir yapılan görüşmeler so-
nucu ortaya çıkarmış. 
                                                           KH

RODOP YAZARI SALİH 
BOZOV’UN İKİNCİ KİTABI 
ÇIKTI
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Momçilgrad Belediye Başkanı  Erdinç Hayrulla: 
“Yapılan yatırımlar kasabamızı tamamen değiştirdi.”

Erdinç Hayrulla 1974 
yılı Momçilgrad /Mestanlı/ 
doğumlu. 1999 yılında 
Gabrovo Teknik Üniver-
sitesinin  Bilgisayar ve 
Teknolojileri bölümü me-
zunu. Sonraki ihtisası 
Sistem ve Yönetmenlik, 
2005 senesi Momçilgrad 
Belediye Başkanı seçilene 
kadar birçok işyerlerinde 
mesleğinde çalıştı. HÖH 
partisinin Yerel, İl ve Merkez 
Kurulu üyesi.

- Sayın Başkan, Momçilgrad 
son yıllarda hızlı bir tempoy-
la gelişmekte. Siz bunu neye 
bağlıyorsunuz? 

- “Gören göz kılavuz istemez” 
demiş atalarımız. Onun için de, 
özel sektörün bölgemize getirdiği 
yenilikler göz ardı edilemez. Bir 
gerçektir ki yapılan yatırımlar 
kasabamızın çehresini tamamen 
değiştirdi. Fakat bayındırımla 
işleri belediyemize aittir. Merkez 
park yenilendi ve daha da çekici 
oldu. Yenilenmiş peykeler, dur-
madan akan çeşmelerin etrafları 
yaşlılara iyi birer dinlence ye-
rleri oldu. Genç ve küçükler de 
unutulmadı. Çocuklara mahsus 
oyun sahası yenilendi, sahne ku-
ruldu. 
Bunların yanı sıra kasabanın 
içme suyu boru hatları ye-

nilenirken sokaklara da asfalt 
döşenmekte. 
Bölge Kalkınma Bakanlığı’nın 
yardımıyla bir ana okul ve iki de 
kreş 913 bin levalık tamir gördü. 

-  Be lediye kapsamında 
bayındırılma işleri hangi nok-
taya gelmiş durumda?

- Belediyemizin büyük köyler-
inden biri olan Gruevo’yu içme 
suyuna kavuşturma ve su de-
posu projesi hazırlığındayız. 
Köyün sokaklarından çoğu 
asfaltlandırıldı. Zvezdel, Nano-
vitsa yanı sıra diğer köylerin 
de ihtiyaçları günden güne 
karşılanmaktadır. 

- Sayın Hayrulla, AB fonlarından 
beklenen gelirler nasıl ve nere-
de değerlendirilecek?

- Koridor-9 diye bilinen Makaz 
yolu ile Momçilgrad’ın kestirme 

Erdinç Hayrulla

bağlantısı olacak. Bu proje, AB 
ve Bulgaristan - Yunanistan 
2007-2013 yılı işbirliği programları 
çerçevesinde gerçekleşecek. 
Projenin uygulanması için ciddi 
bir zemin incelemesi yapılacak. 
Anayol ile bağlantının nereden 
olacağı da bu inceleme sonucu 
belirlenip karara bağlanacak. 
Öngörülen yolun yapılmasıyla 
kasaba trafiği hayli bir azalıp 
kolaylaşacak. 
“FAR” programı yoluyla AB’nin fi-
nanse ettiği ve Belediyemizin de 
katkısı olduğu bir proje de özürlü 
çocuklarımıza sosyal yardımlar 
içermektedir. Günlük merkezlerde, 

3-18 yaş arası çocuklara, her gün 
10 görevli hizmet verecek. Her 
çocuk ile çok yönlü oluşturulmuş 
bir ekip ilgilenecek. Bu ekip özürlü 
çocuklarımızı hayatın yarınlarına 
hazırlayacak.

- Sayın Başkan, buraya ge-
lirken sokakta bir afiş dikka-
timi çekti. Orada “Belediye 
Başkanı ile şarkı söyleyelim” 
yazıyordu…

- Evet, bu bir şov olacak. Biz 
Belediye yönetimi olarak ül-
kemizde bir ilke imza atmış 
oluyoruz. Bu inisiyatife 5-85 
yaş arası herkes katılabilir. Te-
mel amacımız Belediye- Halk 
arasındaki bağların daha da 
sağlamlaşması. 

- Sayın Başkan, değerli vak-

tinizden bize ayırdığınız için 
size teşekkür eder, işinizde 
başarılar dileriz.             
           
          Söyleşi: Durhan ALİ

Kırcaali Belediye Meclisi Okulların Optimallaştırma Programını Kabul Etti
   Kırcaali Belediye Meclisi oy birliği 
ile 2011 yılına kadar Belediyedeki 
okulların Optimallaştırma Programını 
kabul  et t i .  Program, Eği t im 
Bakanlığının Okul ve Okul Öncesi 
Eğitimi geliştirme Milli Programına 
/2006-2015/ uygun olarak hazırlandı 
ve başlıca hedefi tüm çocuklara eşit 
seviyede, modern ve kaliteli eğitim 
vermektir.
Çabalar, miktarı az olan ve birleşik 
sınıf ları kapatmak, merkez ok-
ullar açmak, şehirdeki sınıf ları 
optimallaştırmak ve etnik azınlıkların 
toplu okullarından başka okullarla 
bütünleştirmeye yönelik olacaktır.
2007-2008 eğitim yılında okulların 
durumu analizinde ortalama sınıf 
büyüklüğü 15,7 öğrenci, 50'den 
az öğrencisi olan 7 okul, dağlık 
bölgelerde ilk okul sınıflarında 2-3 
öğrenci, 5-6 öğrencili birleşik sınıflar 
olduğu belirtiliyor.
Devlet Bütçesi Yasasına uy-
arak 01.01.2008 yılından itibaren 

Kırcaali Belediyesinin tüm okulları, 
mali kaynakların yetersizliğine 
sebep olan Delege Bütçe Sistemi 
uygulamasına geçtiler. Mali yetersi-
zlik maaşlar için 623 843, yakıt, su 
ve elektrik gibi diğer harcamalar için 
544 151 levadır.
Okulları optimallaştırma süreci, 
eksileri tamamlayacak önlemleri 
alarak yavaş yavaş gerçekleşecek. 
En önemli kriterlerden bir tanesi 
de küçük yerleşim merkezindeki 
öğrenci sayısı 60'tan, şehirde ise 
600'den az olmamasıdır.
2011 yılına kadar program bütünüyle 
üç etapta gerçekleştirilecek.
2008-2009 yılındaki birinci etapyeni 
okullar sistemini oturtmak olacak ve 
Kaloyantsi, Oreşnitsa, Beli Plast, 
Tri Mogili, Ostrovitsa ve Kırcaali 
"G.Benkovski" İlk Okulu olmak üzere 
yasalara uymayan okulları kapatma 
teklifidir. İkinci olarak merkez okullar 
tespit edilecek ve şehir okullarındaki 
sınıflar optimallaştırılacak, ana okul 

ve yurtların ücretleri yeniden düzelti-
lecektir.
2009-2010 yılındaki ikinci etapta ise 
okullar sisteminin yeniden düzenlen-
mesi devam edecek.
Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek 
için serbest seçmeli dersler, kulüpler, 

ders dışı faaliyetler ve öğretmenleri 
yetkinleştirme, öğrencilerin yeme-
khanelerini iyi duruma getirme faa-
liyetleri üzerine vurgulanacak. Ek 
mali kaynaklar elde edebilmek için 
yatırım projeleri hazırlanacak.
                                              KH
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   Mehmet Serbest 30 Ocak 1962 
Kırcaali ili Kirkovo Belediyesinin 
Ayvacık / Dülitsa / köyünün Tenziler 
mahallesinde doğmuştur. İlkokulu 
Ayvacık’ta, ortaokulu ise Çakırlı 
köyünde bitirmiştir. 1981 Eski Zara’da 
elektronik lisesini bitirmiş ve 26 ay 
Sofya’da askerlik yapmış. 7 Tem-
muz 1989 zorunlu göç ile Türkiye’ye 
göç etmiştir. Önce Bursa’da kalmış 
ve daha sonra da İzmir’i mekân 
olarak seçer. İki çocuk babası olan 
şair şu an geçimini mesleğiyle il-
gili ticaretle sağlamaktadır ve eşi 
Emine Serbest ona büyük destekte 
bulunmaktadır. Sanat ve kültüre   
çocukluk yıllarında ilgi duymuştur ve 
daha sonra da saza merak sarmıştır. 
Türkçe konuşmanın yasak edildiği 
yıllarda o sazdan ve türkülerden hiç 
vazgeçmedi. Türk kültürümüzün 
bir parçası olan Rumeli türkülerini 
yaşatmaktadır. “Rodoplar’dan Bül-
bül Dağı’na” Mehmet Serbest’in ilk 
şiir kitabıdır.

         KIRCAALİ KASABASI

Rodopların elması ışıldayan güneşi
Dolaşsan cihanı yok benzeri eşi
Yankılanır yanık deryalar türküsü
Hüzünlüdür ah Yusuf'umun öyküsü

Asırlardır akar Arda nehrimiz
Ezan su sesiyle uyanır şehrimiz 
Atalardan emanet ibadethanemiz
Avlusunda nöbet kurucu şehit Alimiz

Gurur Barajı bereketli hazinesi
Kayıtlıdır tarihte Orfey efsanesi
Şehrimizin simgesi arkeoloji müzesi
Dağların abidesi Perperikon kalesi 

Büyüleyen Rodopların giriş portası
Hekim çamlarıyla kaplı her yakası
Geleneğimiz, medeniyet kültür buluşması
Benzersiz elmas Kırcaali kasabası
 
             EĞRİ DERE

Hekim çamlar sarmış dağları
ırmağında akar berrak suları 
inişli çıkışlı ağri yolları
çalışkan kıvrak zeka insanları.

Suları azgın akıyor dalga dalga 
Şeytan köprü vurmuş tarşhe damga 
kartal kayaları delik deşik
yavru kartallara olmuş beşik.

Tarihe meydan okuyor Krivus kalesi 
beyaz kayınlar, akciyer hastenesi 
kurdu, kuşu, alageyiği, kaplumbağı 
Vatan edinmiş ezelden Aladağı.

Eşi benzersiz doğası kültürü 
                                  medeniyetiyle 
Ata mirası cami ibadethanesiyle
Geçmişten bugüne destan dillere
Rodopların incisi Eğri dere.

              Mehmet  SERBEST

   Yağan kar, arkadan oluşan fırtına 
göz açtırmıyordu, hemen hemen bir ay-
dan beri. Şehir ak yorganın  altında zar 
zor soluk alıyordu. Sokaklar bomboş, 
kimse kapıdan başını dışarı uzatmaya 
meraklanamıyordu. Sadece acil ihtiyaç 
gidermek amacıyla dükâna, fırına kadar 
gidip gelenler oluyordu.
   Şehirde öğrenci olan Sadullah ile 
Sabri’nin de canları sıkılmış, daralmışlardı. 
Birki haftadır gidip analarını babalarını, 
yakınlarını ziyaret edememişler, cepte 
olan harçlık da azalmıştı. 
  Kenar mahallede, ahşap bir evin 
mahzen katındaki odada kalıyorlardı. 
Günlerden Pazar olmasına rağmen 
erken uyanmışlar, ikisinin de elinde ki-
tap kebeleri altında okuyorlardı. Sadul-
lah, hava azıcık elverseydi şimdi köyde 
olur, anamın sofrasında sıcacık tarhanayı 
kaşıklardık, diye düşünüyordu, beyaz 
kâğıt üzerindeki siyah satırları izlerken. 
Sabri’nin de güleç yüzünden, bu okulun 
birinci mezunları çıkacaklarını ve yörenin 
yetişkin ilk öğretmenleri olacakları hallerini 
kurduğu seziliyordu. Gerçi Cumartesi gün-
leri derslerden sonra “ Tabana kuvvet “, 
diyerek köy yolu tutuluyor, üç saat sonra 
da ulaşıyorlardı. Hafta sonu sevinç, has-
ret giderme coşkusu, kuvvetlerini arttırıyor 
yorulduklarını bile hissetmeden baba 
ocağına dayanıveriyorlardı. Neşeli geçen 
saatlerden sonra pazar günü geri dön-
mek biraz zor geliyordu ama buna artık 

alışmışlardı.  İlk okul zili çalalı nere-
deyse artık beş ay oluyordu.
  Birara hafifçe kapı aralandı. Yaşlı 
adamın kafası göründü önce. 
Başında külah, etrafı kulakları ile 
birlikte sarıkla dolalı. Başının üstün-
den çene altına bağlanan başka 
bir sarıkla gene yüzünün iki tarafı 
eperce örtülü, yalnız gözleri ile 
burnu seziliyordu. Adam bütünüyle 
görününce Sadullah :
   - Baba, diye sıçradı. Baba sen 
misin, inanamam, sen misin baba? 
Sözler iyle yatağından fır ladı, 
adamın boynuna daha kapıda 
sarıldı. Onu içeri aldı. İkisi de tahta 
yatağın kenarına oturdular. Sabri’ 
de misafirle hoş beş ettikten sonra 
akşamdan hazırladıkları teneke 
sobayı tutuşturdu.
   Sadullah daha da belirgin bir 
şaşkınlıkla:
   - Baba, bu havada nasıl çıktın 
evden, yolları nasıl aştın, burasını, 
bizi nasıl buldun?
   - Evlat sevgisi adama dağları 
aştırır oğlum. Can evi bir kere coştu 
mu kar, kış denmez, yolara düşülür. 
Şehre girdiğimde kokun burnumda 
tüttü, o mis kokunun yönünü izledim 
ve seni buldum, diye yanıt verdi, 
başındaki sarığı çözerek.
   Sadullah ile Sabri köyün en 
uyanık gençleriydiler. Ortaokulu 

ikmal edince “ Biz öğretmen olacağız 
“, dediler ve şehirdeki üç yıllık peda-
goji okuluna kayıtlarını yaptırdılar. Ana 
babaları köyde iş peşinde. Oğulların 
okumalarını, adam olmalarını, candan 
isteseler de, işinden gücünden vakit 
bulup, onlara kısıntılı para yardımından 
başka faydaları yoktu. Ders yılı açılışına 
birki gün kala gene ikisi oturdukları evi 
kiralamışlar, sonra döşeklerini, ke-
belerini dolayarak yüklenmişler, köyden 
arkalarıyla taşımışlardı.  Babaları ve 
başka yakınlarından hiç biri, ne oku-
lun nerede bulunduğundan ve ne de 
nerede oturduklarından haberleri bile 
yoktu. Bu durum Sadullah’ın belleğini 
iyice kurcalıyor, babasının onu nasıl , 
ne yolla bulabildiği sırını çözmeye zor-
luyordu. Beyninde “ Hadi zahmet etmiş 
gelmiş, ille bizi burada nasıl bulmuş, 
kimlere sormuş ?” diye düşünüyor, 
buna bir türlü akıl erdiremiyordu....
   Sobanın çıtırtısı arttıkça oda ısınıyor, 
ortalık daha da sevecen oluyordu. 
Sadullah da, Sabri de köydeki olup 
bitenlerden birer birer ilgileniyor, Salih 
ağabeyin anlattıklarını can kulağı ile 
dinliyorlardı.
   Sadulah daha da artan hayranlığı 
ile:
    - Baba, şaştım doğrusu? 1 Burada 
bizi nasıl bulabildiğini hala bir türlü 
anlayamadım. Bu kış kıyamette koku 
nereden gelir, nasıl olur? Hayret şey! 
Birilerini bulup da sorsan bile, etrafta 
bizi tanıyan, bilen yok. Zaten sokaklar 
da bomboş. 
    - Gönül coştu mu, yürek oynadı mı, 

evlat sevgisi burnunda tütedi mi, bu-
lunur. Dağ taş devrilir gene bulunur, 
diye cevap verdi misafir.
    Getirdiği çıkıyı açtı. Ortaya sofra ku-
ruldu. Ne Allah verdiyse yiyip içildi. Za-
man da gün ortası olmuştu. Salih ağa 
çıkardı oğluna harçlığını bıraktı, Sabri’ 
ye de gönderilen parayı verdi.
Ayrılma zamanı gelip çattı.   Kalktı 
yeniden sarıp sarmalandı.
   - Haydi, eyvallah size yavrularım, ha-
valar iyileşirse haftaya görüşürüz. Kış 
hep böyle gitmez  “Fena hava düzelir, 
kötü insan düzelmez “, dememiş mi? 
Diyen “, diyerek kapıya yöneldi. “ Der-
slerinize dikkat edin, hocalarınızı din-
leyin “, demeyi de ihmal etmedi. Üçü 
de dar bir salondan geçtiler. Sadullah 
önde olduğundan dış kapıyı o açtı. 
Yanda yatan köpek hemen ona sarıldı, 
mırıldandı. O, daha da artan şaşkınlığı 
ile Baco’yu okşadı. İkisi bir süre 
oynaştılar, seviştiler, hasret giderdiler. 
Birbirilerini özlemişlerdi. Köyde ikisi 
hep beraberdiler. Hatta birki kere onlar-
la buralara kadar gelmişti. Bir defasına 
geri döndü sanmalarına rağmen 
gitmemiş, kapı önünde sabahlamıştı. 
Her gelişinde ayrılıp köye dönmesi zor 
olmuştu. 
   Sadullah bunları hatırlayınca işin iç 
yüzünü anladı, aklını tırmaladığı sırrı 
çözdü. Babasına yeniden sarıldı “  
Akıllı babam, bak beni buralarda bu-
labilmesi için neler düşünmüş , nelere 
başvurmuş“ , diyerek....

            Mustafa BAYRAMALİ

EVLAT  KOKUSU
    - ÖYKÜ -

       KARŞILAŞMA

Duygularımın aralığından
Çıkageldin karşıma
“Ölü” denizinde
Bir kayık gibi sallandı başım
Gözlerimde şahlandı anılar
Çekti beni içine yıllar.

Bir martı çığlığı
İndi denize
Köpürdü beyaz dalgalar
Duru bakışlar
Yağmur oldu gözlerde
Islak kirpiklerin arasından
Anılar indi perde, perde
Dağ çiçeklerinin açıldığı yerde.

Yosun tutmuş
Rodoplar’da oturduğumuz taşlar
Etrafı elvan, elvan çiçekler
/çelenk yapmıştın başına hani?/
Yıllardır belki bizi bekler
Gözlerim gidip geldi gözlerine
Söylercesine dönelim
Eski günlerimize yine. 

   
    BAKIŞLARIN ÜSTÜNE

Siyah bulutlar mı geçti  
                           gözlerinden
Bakışların beni içerdi büsbütün
Söyle hangi rüzgâr şikâyetçi 
                                    benden?
Poyraz mı Lodos mu esmiş
                          üstün, üstün?

Sağır fısıltılar ağı içindedir
Düğümlü sözlerin asıl gerçekleri
Söylenemez! Dişler kenet
                               biçimdedir
Ortada sallanır bir zalim
                              hançeri.

Geç kalmış ay bile tuzakta
                                  çaresiz
Kaybetmiş kendini Toros
                           dağlarında
Mehtaplı gecede bıraktığımız iz 
Yeşerir bir gün gönül dallarında.

Goncalaşsın artık yüzündeki
                                     hüzün
Baharın kokusu anla 
                         çok yakında
Hasretini yitirsin güneşli yüzün
Çilenin perdesi durmasın arada.

Korkusuz buz kesildim
                            fırtınalara
Siper oldum elvan, elvan
                               çiçeklere 
Mutluluğu diktim bizim
                              Rodoplara
Bir gün inanırsın diye
                             gerçeklere.

       Bayram KUŞKU
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  BULMACA

AĞIZ TADIMIZ

            Bir Fıkra

                 Atasözü

 Süpermarket
   Süper markette alışveriş yapmakta olan genç adam, 
kendisini takip etmekte olan bir hanımı fark eder. Kadını 
görmezlikten gelse de, kadın dik dik bakmaya devam eder.
Nihayet kasa önünde kuyruğa gelirler. Kadın adamın birkaç 
sıra önüne düşmüştür. Kadın derki: Özür dilerim. Böyle 
dikkatli bakmam sizi rahatsız etmiş olmalı. Üzgünüm ama 
geçenlerde ölen oğluma o kadar benziyorsunuz ki adam şöyle 
cevap verir bunu duyduğuma çok üzüldüm. Sizin için yapa 
bileceğim bir şey varmı.Evet yavrum az sonra eşyalarımı alıp 
çıkarken ne olur bana güle güle anne diye seslene bilirmisin. 
Tabiki der genç adam. Yaşlı kadın çıkarken genç adam 
ona el sallar ve güle güle anne diye seslenir. Adam birisini 
mutlu etmenin mutluluğu içinde gülümser ve ödeme sırası 
kendine gelince kasanın 150 dolar yazdığını görür kasiyere 
sorar bu nasıl olur alt tarafı üç parça eşya aldım der. Kasiyer 
gayet sakin cevap verir anneniz hesabını sizin ödeyeceğinizi 
söyledi.

 Cahile söz anlatmak, deveye hendek 
atlatmaktan zordur.

AYVALI PİLAV

MALZEMELER: 

4 kişilik

400 gr dana eti

400 gr pirinç

100 gr sıvı yağ

2 adet kurusoğan

1 adet ayva

400 gr havuç

1 tatlı kaşığı kimyon

tuz

HAZIRLANIŞI: 
Havucu soyun ve halka halka doğrayın. Sıvı yağı bir tencerede 
kızdırdıktan sonra eti ekleyip kavurun. Et suyunu çekince 
havucu koyup kavurmaya devam edin. Havuç yumuşamaya 
başlayınca 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuz ve kimyon ilave 
edin. Ayvayı soyup dörde böldükten sonra çekirdeklerini 
çıkarın, etlere ilave edip yaklaşık 12 dakika haşlayın. Sonra 
ayvaları tencereden alın pirinci ilave edin. Ağzını kapatın ve 
pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilavın altını kapatın, 
ayvaları ekleyin ve ağzı kapalı olarak 30 dakika dinlendirin.

AFİYET OLSUN

Soldan Sağa

  1. İçten
  6. Yapma, etme
  9. Acı, keder
10. Suudi Arabistan’ın başkenti
12. Habeş soylusu 
13. Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
14. Belirli kurallara göre yapılan çiçek düzenleme sanatı
16.  Kök asil, temel, esas
17. İnleyen, feryat eden 
18. İskambilde bir kâğıt 
20. Bir renk 
22. Endonezya’nın plaka işareti
23. Başkaldıran
24. Kısaca Avrupa Ekonomi Topluluğu 
26. Öksüz
28. Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan ko-
lalı bez
30. Otomobil ve vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldı-
rıcı
32. Bir şeyin aşağıya doğru uzanan yüzü 
33. Vilayet

Yukarıdan Aşağıya

  1. Az soğuk, ılık ile soğuk arası 
  2. İlgili 
  3. Söz gelişi 
  4. İşaret 
  5. Alt dudak 
  6. Malik, sahip 
  7. Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından 
ayrılmış kollarından her biri 
  8. Mercek 
11. Ek
13. Plaka No su 45 olan T.C. İli.
15. Karıları kardeş olan erkeklerden her biri 
19. Yeryüzü parçası, toprak 
21. Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar mayalandık-
tan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki  
22. Başarısızlığa uğramış kimse 
25. Teknelerde suyun dibinde sürüklenerek çekilen huni biçiminde geniş 
ağızlı balık ağı 
26. İngilizlilerin geleneksel birası 
27. Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar 
topluluğu 
29. Ten 
31. Bir takı    

         Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:

Bilelim-Gülelim Kırcaali Haber
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Bebek gibi bir yüz için
İşte size bebek gibi bir yüze sa-

hip olmanın yolları. Evde kolay-
ca bulabileceğiniz malzemelerle 
hazırlayabileceğiniz bu karışımları 
deneyerek farkı görebilirsiniz.

Yüz için nemlendirici maske 

Malzemeler: Yumurta sarısı + 
süt 

Hazırlanışı: Bir kapta yumurta 
sarısı ve bir kaşık sütü karıştırın. Bu 
karışımı yüzünüze yayın, üzerini ince 
bir bezle örterek on beş dakika bek-
leyin. Ardından kâğıt mendille silerek 
temizleyin. Daha sonra sırasıyla, ılık 
ve soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. 

Ne işe yarıyor: Kuru ve nemsiz 
bir cildiniz varsa bu maske sizin 
için birebir. İçinde bulunan yumurta 
sarısı cildinizi beslerken, süt nem-
lendirecek, yumuşaklık verecek ve 
sıkılaştıracak. 

Ne zaman kullanmalı: Bu maskeyi 
haftada bir kez uygulamak yeterli. 

Siyah noktaların sonu geli-
yor 

Malzemeler: Limon suyu + 
yoğurt 

Hazırlanışı: Bir kâse yoğurda 
bir limonun suyunu karıştırın. Bu 
karışımı, gözlerinize gelmemesine 
dikkat ederek yüzünüze yayın ve 15 
dakika bekleyin. Yüzünüzde kuruyan 
maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın. 

Ne işe yarıyor: Limon suyu cildi 
arınık eder, sivilceleri kurutur ve siyah 

noktaların kaybolmasına yardımcı 
olur. Yoğurt ise cildi besler, nemlendi-
rir ve yağ miktarını dengeler. 

Ne zaman kullanmalı: Bu maske 

haftada bir kez uygulanabilir. 

Sivilceler için karnıbahar 

Malzemeler: Karnıbahar + 
Zeytinyağı 

Hazırlanışı: Sekiz adet karnıbahar 
yaprağını iki kaşık zeytinyağı ile be-
raber mikserden geçirin. Karışımı, 
problemli bölgeler üzerinde daha 

yoğun olacak şekilde yüzünüze 
yayın, on dakika bekleyin ve yüzünü 
ılık suyla temizleyin. 

Ne işe yarıyor: Karnıbahar 
yapraklarının temizleyici fonksiyonu 
vardır. 

Ne zaman kullanılmalı: Haftada 
bir ya da iki kez. 

Kırışıklara karşı maske 

Malzemeler: Kaymak + Elma 
H a z ı r l a n ı ş ı :  B u  m a s key i 

hazırlamak için soyulmuş bir elma 
ve üç kaşık kaymağı mikserle bir kaç 
dakika karıştırmanız yeterli. Karışımı 
cildinize yaydıktan sonra temiz bir 
bezle yüzünüzü kapatın. Yaklaşık on 
dakika bekledikten sonra maskeyi si-
lin ve yüzünüzü ılık suyla temizleyin. 

Ne işe yarıyor: Kaymak cildi 
yumuşatır, nemlendirir ve cilde elas-
tikiyet kazandırır. Kırışıklara karşı da 
etkilidir. Elma ise cildin diri kalması 
için önemli etken. 

Ne zaman kullanmalı: Haftada bir 
kez. 

Yağlı ciltler için 

Malzemeler: Bal + süt + limon 
suyu 

Hazırlanışı: Bir fincan içinde bir 
kaşık balı, bir kaşık limon suyunu 
ve kıvamın koyuluğunu bozmayacak 
miktarda sütü karıştırın. Karışımı 
yüzünüze ve boynunuza yayın ve 
hafifçe kuruyana kadar bekleyin. 
Maskeyi nemli bir sünger yardımıyla 
silerek temizleyin. 

Ne işe yarıyor: Bal cildi yumuşatır 
ve limon suyunda bulunan aktif mad-
delerin daha iyi emilmesini sağlar. 
Bu maddeler de cildin yağ salgısını 
dengeler, fazla yağ salgısı sonucu 
oluşabilecek sivilceleri önler. 

Ne zaman kullanılmalı: İhtiyaca 
göre 10 - 15 günde bir tekrarlayabil-
irsiniz. 

     Alerji vücudun herhangi bir 
maddeye karşı gösterdiği kötü 
(ters) tepkiyi ifade etmek üzere  
kullanılan bir terimdir. Alerjiye sebep 
olan çoğu şey aslında vücuda 
zararlı değildir ve alerjisi olmayan 
insanlar üzerinde herhangi bir ters 
etki göstermez. Alerjik tepkimeyi 
tetikleyen maddelere alerjen (alerjik 
madde) denir.

  Sayısız alerjik madde türü 
vardır ; bunlardan en yaygın 
olanları; polenler, ev toz akarları 
ve kuruyemişlerdir. Penisilin gibi 
bazı tedavi amaçlı ilaçlar da alerjik 
tepkimeye sebep olabilir. Bu ilaçlar 
protein içermezler fakat vücuttaki 
protein ile bir araya geldiklerinde 
tepkimeye neden olabilirler.

   Alerjik maddeyle temas edildiği 
an vücut risk altındadır. Temas, 
cilt, akciğerin koruyucu iç yüzeyi, 
ağız, boğaz, mide veya bağırsak 
yoluyla vücuda alerjik madde girişi 
gerçekleşebilir.

   Alerjik reaksiyonlar bir dizi 
semptoma sebebiyet verebilir. 
Genelde alerjik rahatsızlıklar 
ılımlı bir şekilde atlatılır, bu alerjik 
tepkimeler çok az rastlansa da  
ölümle sonuçlanabilir. 

Alerji Belirtileri Nelerdir?
   Aksırma, öksürme, hırıltılı 

soluma, isilik, şişlik, kaşıntı (göz, 
kulak, boğaz, damak, dudak), 
nefes darlığı, bulantı, kusma, sinüs 
ağrısı (burnun yukarı kısmında, 

göz çevresinde ve kafatasının 
ön tarafında ağrı veya baskı 
hissedilmesi)  gibi semptomlar alerji 
belirtisi rahatsızlıklardır.

Alerjinin Nedenleri Nelerdir?
   Ot, çiçek ve ağaç polenleri, 

çevremizde karşılaştığımız tozlar, 
evcil hayvanların tüy ve derileri, 
küf veya mantar sporları, arı veya 
böcek sokmaları, bazı ilaçlar, günlük 
tükettiğimiz bazı gıdalar (yumurta, 
süt, soya, meyve, deniz ürünleri ve 
kuruyemişler) gibi bazı maddeler 
en yaygın olan alerjenlerdendir. 
Bunların haricinde binlerce alerjik 
madde mevcuttur ama bunlar en 
sık rastlananlardır. 

Alerjiden Korunma Yöntemleri 
Nelerdir?

   A le r jen  madde le rden 
tamamen korunmak mümkün 
değildir. Çünkü bu maddeler 
nefes almak gibi zorunlu hayatsal 
faaliyetlerimiz yoluyla kolaylıkla 
bulaşabi l i r ler.  Zaten havada 
uçuşan ve gözle görülemeyen 
mikroskopik maddelerdir. Alerjilere 
karşı alınabilecek başlıca önlem 
çevresel temizliğe önem vermektir. 
Alerjenlere karşı verilen tepkiler 
kişiden kişiye değiştiği için herhangi 
bir perhiz vermek doğru değildir. En 
doğru hareket kişinin kendisinde 
alerjik belirtilerden herhangi birini 
gördüğünde hemen bir uzmana 
başvurmaktır.

Alerji Nedir? Alkol ve sigara meme 
kanseri riskini arttırıyor

Alkol ve sigara kullanmak 
meme kanserine yakalanma 
riskini ar t tırıyor. Doktorların 
söylediğine göre, alkol ve sigara 
kullanan kadınların yüzde 41’inin 
meme kanserine yakalanma riski 
bulunmaktadır. Ayrıca beyaz 
ırk olanların, siyah ırka nazaran 
meme kanserine yakalanma 
riskinin daha fazla olduğu da 
vurgulanmaktadır.

Hangi hastalık olursa olsun 

erken teşhis çok önemlidir. Meme 
kanseri riski en fazla ailesinde 
meme kanser ine yatk ın l ık 
olanlarda görülmektedir. Yani anne, 
teyze ve kız kardeşlerinde meme 
kanseri olanların meme kanserine 
yakalanma olasılığı daha fazladır. 
Tüm bunların yanı sıra diğer risk 
faktörlerini de sıralarsak: Uzun 
süre östrojene maruz kalma, 
düzensiz adet görme.
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  Reklamlarınızı  Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
    Kırcaali Haber gazetesi reklam 

fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada  
    1 sm. 2  -  9,00  lv. - 1 sayı  
    1 sm. 2  -  3,00  lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda 
    1 sm. 2 - 6,00  lv.  - 1 sayı 
    1 sm. 2 - 2,00  lv.  - 12 sayı

   Kırcaali Haber sitesi reklam 
fiyatları:

1. Baş sayfa 
    - 140/140 pix. -50 lv.-1 aylık
    - 140/140 pix. -300 lv. 12 aylık 

2. Firma rehberi
    -  250 lv.  - 12 aylık 

Festival Kırcaali Haber

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

Kircaali Türk Folklor Ekibi İzmir Buca’da Seyircilerin Gönüllerini Fethetti
  14-17 Haziran 2008 tarihinde 
İzmir Balkan Federasyonu ve 
Buca Belediyesi İşbirliği ile 
düzenlenen 1. Rumeli Festivaline 
Bulgaristan’ı temsilen Ömer Lütfi 
Kültür derneği folklor ekibi katıldı. 
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet 
başkanlığındaki 35 kişilik ekip 4 
gün boyunca Buca, Gaziemir ve 
Sarnıç’ta Bulgaristan Türkleri’nin 
halk oyunlarını ve türküleri-
ni içeren programlar sundu. 
Buca’nın Gölet piknik parkındaki 
amfitiyatroda yapılan festivalin 
açılış konserinde dört ülkeden 
gelen folklor ekipleri gösteriler 
sundular. Kırcaali Folklor ekibinin 
türküleri ve halk oyunları seyir-
ciler tarafından ayakta alkışlandı. 
Festival çerçevesinde Gaziemir 
ve Sarnıçta da gösteriler yapıldı. 
Konuk ekipler Bucanın en yük-
sek noktasında bulunan Mevlana 
heykelini ziyaret ettiler. 
 Sevgi, barış, dost luk ve 
hoşgörünün simgesi dünyaca 
ünlü MEVLANA’nın heykeli 
26.06.2003 yılında Buca Beledi-
ye Başkanı, Mimar Sn. Cemil 
Şeboy tarafından Buca’nın en 
yüksek noktası olan Tıngırtepe’ye 

diktirilmiştir. Kaidesiyle bir-
likte yüksekliği 24 metre olan 
heykel, yer seviyesinden 73, 
deniz seviyesinden 160 metre 
yüksekliğindedir. Daha sonra 

konuk ekipler Buca’nın harikası 
olarak bilinen Yedi Gölleri de  zi-
yaret etti. 
Kırcaali Folklor ekibiyle birlikte 
grupta yer alan üç gazeteci 

ekibin başarılı temsillerine yerel 
basında büyük yer verdiler. 

                   Kırcaali Haber

 6. Balkan Türk Folklor Festivali Programı
    07.07.2008 / Pazartesi /

 - Festival korteji ve açılışı 
    Saat: 10,00
    Yer: Tiyatronun yanı

 - Cebel’de gösteriler 
     Saat: 14,00
     Yer: Şehir meydanı 

 - Krumovgrad’ta gösteriler
    Saat: 17,00
    Yer: Şehir meydanı

   08.07.2008 / Salı /

 - Momçilgrad’ta gösteriler
    Saat: 10,30
    Yer: Şehir meydanı

- Ardino’da gösteriler
    Saat: 19,00
    Yer: Şehir meydanı
 
 09.07.2008 / Çarşamba /

 - Çorbaciysko’da gösteriler
       Saat: 10,30
      Yer: Köy meydanı

 - Çernooçene’de gösteriler 
     Saat: 14,00
     Yer: Köy meydanı 
    
 - GALA-KONSER

    Saat: 18,30
    Yer: Arena SPARTAK
    Kırcaali

                              Kırcaali Türk Folklor Ekibi İzmir’de gösteri sırasında

Balkanlar’dan Türk Folklor Ekipleri 
Kırcaali’de Buluşacak

   Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneği, Kırcaali, Ardino, Kru-
movgrad, Momçilgrad, Cebel, 
Çernooçene ve Kirkovo  beledi-
yeleri tarafından iki yılda bir 
düzenlenen Balkan Türk Folklor 
festivali bu yıl yine yüzlerce folk-
lorcuyu biraraya getirecek. 
  06-10 Temmuz 2008 tarihler-
inde düzenlenecek festivale 
Türkiye’nin Aliağa Belediyesi 
folklor ekibi ve Zonguldak Ha-
lay folklor ekibi, Yunanistan 
Batı Trakya’dan BTYTD folklor 
ekibi, Romanya Demokrat Türk 
Birliği folklor ekibi, Makedonya 
Valandova’dan Bahar Folklor   ve 
Mladost folklor ekipleri yer ala-
cak. 
 Festival Kırcaali Belediye 
Başkanı müh. Hasan Azis ve 

Kırcaali ilindeki tüm belediye 
başkanlarının ve Bulgaristan Kül-
tür Bakanlığının  maddi katkiları 
ile düzenlenmektedir.
 1997 yılından beri İki yılda bir 
düzenlenen Balkan Türk Folk-
lor Festivali bazı aşırı milliyetçi 
kişiler tarafından protesto edilme-
ktedir.
  Üç gün sürecek olan festival 
07 Temmuz saat 10,00 da kortej 
yürüyüşü ve açılışı yapılacak. 
Daha sonra Kırcaali ilindeki tüm 
belediye merkezlerinde göster-
iler sunulacak. 09 Temmuz 2008 
saat 18,30 da Kırcaali Spartak  
amfitiyatroda kapanış gala kon-
seri düzenlenecek. 
  Katılan tüm ekiplere plaketler 
verilecek. 
                                          KH  


