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Türküz, türküleri severiz. Türkü söyleriz, türkü dinleriz. Yalnız dinlemekle kalmayız, duruma göre içimizden mırıldanır, tempo tutar veya söyleyene eşlik
ederiz. Alkışlarız, ama sadece adet yerine gelsin
diye değil, candan gönülden alkışlarız. Bayramda
seyranda, düğünde dernekte hep türkülerle beraberizdir. Velhasıl, türküler bizim yaşantımızın ayrılmaz
bir parçasıdır; hayatımızın ta kendisidir.
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Ardino, 3. Ulusal Türk Folklor Festivali’ne Hazırlanıyor

On dört yıl bir aradan sonra,16-17 Temmuz günleri 3. Ulusal
Türk Folklor Festivali
Ardino’da düzenlenecek. Festivalin Organize Komitesi Sekreteri Leman Koçeva, 8
Haziran’a kadar ülkeden 10 folklor ekibinden 200’ün üstünde
amatör folklorcunun
kültür etkinliğine katılmak için başvurduklarını bildirdi.
O, “ Müzik- Anlaşma
Dili ” başlığı altında geçecek festivale Momçilgrat, Cebel, Krumovgrat, Borino, Devin,
Haskovo ilinden Dolno
Botevo köyü, Razgrat
ilinden Veselina köyünden folklor gruplarının
festivale katılacaklarını
söyledi. Bayan Koçeva, “İkinci Hemşeriler
Görüşmesi’nin yanı sıra
düzenlenecek festivale
yoğun hazırlıklar yapılıyor. Beraber yapılacak
iki etkinlik esnasında
kasabanın 600-700’den
fazla misafir tarafından
ziyaret edilmesini bekliyoruz” dedi.
3. Ulusal Türk Folklor
Festivalini Ardino Belediyesi ve bu yıl 90.
yıldönümünü kutlayan
“Rodopska iskra 1921”

HÖH Partisinden altı
üye ihraç edildi

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Merkez
Karar Yönetim Kurulundan partiye mensup
altı üye ihraç edildi. 10
Haziran 2011 Sofya Dedeman Prenses otelinde
yapılan MKYK toplantısında, parti tüzüğünün
6. Madde, 4. Paragrafın
1. ve 2. bendi ve bununla

Şazi Çavuşoğlu, eski
HÖH Ankara temsilcisi İbrahim Deliormanlı, eski Trakya bölgesi
temsilcisi Kemal Öztürk
ve Veselin Penev MKYK
üyeliğinden ve partiden
ihraç edildiler.
İhraca gerekçe olarak
MKYK üyeleri söz konusu kişilerin parti tüzü-

bağlantılı olan 9. Madde,
Paragraf 3 ve 4 uyarınca, yapılan oylamada oy
birliyle Dobriç milletvekili Korman İsmailov, eski
HÖH İstanbul temsilcisi
Enver Hatipoğlu, eski
HÖH Bursa ve Marmara Bölgesi temsilcisi

ğüne aykırı çalıştıklarını,
ayrıca da medyalarda ve
kamuoyu önünde partiyi
karalama, parti içinde bölücülük yapmaktan dolayı
bu kararı almak zorunda
kaldıklarını belirttiler.

Kırcaali Türk Folklor Ekibi
Halk Toplum Merkezi
düzenliyor.Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat’ın himayesi altında gerçekleşecek
Ulusal etkinlik, Kültür
Bakanlığı ve “Hoşgörü” Derneği tarafından
destekleniyor.
Ulusal Türk Folklor
Festivali ilk defa 1995
yılında Haskovo İlinin
Stambolovo Belediyesinde, ikincisi de 1997
yılında Razgrat’ta düzenlenmişti. Folklor
etkinliği Ardino merkezine kurulacak açık
sahnede yapılacak.
Festival yarışma niteliği
taşımıyor. Folklor toplu-

luklarının festivale katılmaları için 50’den fazla Belediye yönetimine
davetiye gönderilmiştir.
Ardino Belediyesi festival için Türkiye’den
kardeş Bursa- Nilüfer, İstanbul- Kartal ve
Yunanistan’nın Vissa
ve Orestiyada Belediyelerinden temsilcilerin
katılmalarını bekliyor.

Festivale katılmak için
başvurular 30 Haziran’a
kadar yapılabilir.
Festivale mali yardımlar için banka hesabı:
Banka DSK, Ardino
Şubesi, “Rodopska
İskra 1921” Halk Toplum Merkezi, IBAN
BG 69 STSA 9300 000
373 88 77
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Geçen sayıdan devamı
Babasının katı tutumuna
rağmen Selime kesin
k a r a r ı n ı v e r m i ş t i r.
Recep’ten başkasının
sözünü ettirmez. “Olursa
Recep olur, olmazsa…”
diye kestirip atar. Ne
va r k i , Re c e p ay nı
kararlılık içinde değildir.
G ar ibanlı ğın ezik li ğ i
a l t ı n d a d ı r. G ü c ü n ü ,
kuvvetini ve umudunu
yitirmiştir. Zira Salih
Hoca’nın dediği dediktir,
yörede her şey ondan
sorulur. Kaçarsa ikisini de
yaşatmazlar. Kendinden
çok Selime’yi düşünür.
Ona kıyılmasına sebep
olmak istemez.
Günler, kararsızlık içinde
g e l i p g e ç e r. Z o r a k i
kına gecesi gelip çatar.
Selime’ler in evinde
kına şenliği düzenlenir.
Tür küler, şar kılar ve
oyunlar gelir arka arkaya,
ama Selime’nin içinde
dinmez fırtınalar esmeye
b a ş l a r. G ö z l e r i n d e n
akan yaş lar adet ten
değildir, gerçektir. Gece
yarısına doğru ellerine
ve ayaklarına kına yakılır.
Yanık kına tür kül e r i
herkesi ağlatır.
Kına gecesi son bulur.
Herkes evine gider ve
uykuya yatar. Sadece
Selime’nin gözlerine uyku
girmez. Düşündüğü planı
uygulamak için fırsat
kollar. Gece yarısından
sonra sessizce yatağından
k a l k a r.
Kimseye
sezdirmeden evden çıkar
ve yavuklusu Recep’in
ev i n e u l a şır. K a pıyı
ürkek hareketlerle açan
Recep şaşkın, çaresiz
ve c esaretsizdir. Ne
yapacağını, ne diyeceğini
bilemez. Selime’yi içeriye
bile bile davet etmez. O
anda Selime’nin çöküşü
di l l e t a r i f e di l e m ez.
Yavuklusunun acizliği
karşısında yeni bir karar
alma aşamasına gelir.
Kalbinden vurulmuştur.

Osman AZİZ
Artık tek bir yol kalmıştır:
Arda boyları…
Kıyıya vardığında
şafak sökmek üzeredir.
Arda’nın suları azgın mı
azgın akar. Akan suların
çıkardığı uğultular vadiyi
dolduruyor ve etraftaki
dağlarda yankılanıyordu.
Tıpkı Selime’nin kalbinde
e s e n f ır t ın a l a r g i b i.
Koy n u n d a s a k l a d ı ğ ı
kalemi ve kâğıdı çıkaran
Selime kendi ağıtını bir
yandan yazar, bir yandan
da söyler:
“A rda Boylarına ben
kendim gittim,
Dalgalar vurdukça can
teslim ettim.”
S e l i m e ’n i n a ğ ı t ı n d a
kızların parayla satılması
töresine isyan ve
başkaldırı vardır. Öfke ve
kin vardır, Allah’tan da bir
istediği vardır:
“Arda boyunda potin
izleri,
Görmesin kâfir babam
cennet yüzleri.”
Selime
kendisini
Arda’nın soğuk sularına
bırakmazdan önce aşkına
sahip çıkmayan Recep’e
sitem dolu bir veda eder:
“Uyu uyan Recep’im ben
gidiyorum,
Şu şavklı dünyayı terk
ediyorum.”
Selime’nin sesini Arda’nın
suları dağa taşa, kurda
kuşa ulaştırır. Onlar
da alıp daha uzaklara
götürür. Herkes duysun
da Selime’nin ağıtını
dillendirsen diye.
Selime, bahtsız kaderini
ağıta döktükten sonra
kendini Arda’nın sularına
bırakır. Atlayışını Şeytan

Köpr üsü’nden geç en
bir yolcu görür. Hemen
kıyıya doğru koşar, ama
feryatları ve çırpınışları
boşunadır. Arda Selime’yi
bağrına alıp götürmüştür.
Elindeki ve ayaklarındaki
gelinlik kınaları da “can
teslim” etmişler, tıpkı
Selime gibi.
A rda boylarına her
gittiğimde akıp giden
suların sesleri arasında
Selime’nin ağıtını duyar
gibi oluyorum. Dik

yamaç lardan koşan
A r da’nın sul a r ı i l e
hayalen ben de alçaklara
doğru akıyorum. Vadiler
geçerek, barajlar aşarak
Kırcaali’ye ulaşıyorum. Bu
şehir Arda’nın iki tarafına
serili Rodopların Türklük
başkentidir. Bunun dışında
Kırcaali’nin benim için
daha başka bir anlamı da
var. Öğretmen Okulu’nu
burada tamamladım. 15
yıl da gazetecilik yaptım.
Şimdi her noktası benim

için sadece bir anıdan
ibaret. Ama Arda hep aynı;
dört barajla gemlenmiş
olsa da yoluna devam
ediyor, Selime’nin ağıtına
bir yenisini ekleyerek:
Feride, Arda’nın kudurmuş
s u l a r ı n d a Yu s u f ’u n u
arıyor devrilmiş kayığına
bakarak:
“ Kırcaali’yle Arda’nın
arası,
Saat sekiz sırası,
Yusuf ’um, saat sekiz
sırası.

Civan bre Yusuf ’umu
dalgalar aldı,
Yoktur a çaresi.
A m a n b r e d e r ya l a r,
kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız,
İkimizde bir boydayız,
Biz delikanlıyız.”
İşte bu ağıtlarla koşuyor
Arda, Meriç’e doğru.
Yolculuğunda ona hem
hüzün lü h e m n e ş e li
Rumeli türküleri eşlik
ediyor.
Son

elmayı bile ısırarak yemesini bilmeyen bir nesilden kahraman gençler olmasını beklemek
çok saçma değimlidir.
Modern gençlik maalesef ailelerin yanlış eğitiminden dolayı bu hale
gelmiştir. Bir genç 1819 yaşlarına geldiğinde
bile aileleri gözünde
daha ufaktırlar. Onlara
çalışmayı öğretecekleri
yerde onlara bir bilgisayar alıp farklı oyunlar
oynayarak veya internette dolaşarak zaman
geçirmelerine izin vermektedirler. Bu durumda da güya çocuklarına
iyilik yaptıklarını sanırlar.
Bugün 20 yaşına gelmiş
bir genç bir tabak yemek
yapamamakta, iki eşyaya ütü yapamamaktadır.
Böyle gençler maalesef
günümüzde çoğunluğu
oluşturmaktadır. Bunun
da bir numaralı sorumluları anne ve babalardır. Çocuklarını bu denli
yanlış yetiştiren aileler
ileride çocukları başarısız olduğunda isyan
etmeye başlarlar. Efen-

dim, ben bu kadar da
üzerine titredim, yemedim yedirdim karşılığı bu
mu olacaktı diye sorarlar. Cevabı da ‘kesinlikle
karşılığı budur’ olacaktır.
Yirmi yaşına kadar kendi
başına bir şey yapmamış, anne-babası üzerine titremiş, yemeğini
bile nerdeyse annesi
yedirmiş, bütün gününü
bilgisayar karşısında geçirmiş bir gençten başka
ne beklenebilir ki. Ailelerin çocuklarını bu şekilde
yetiştirmekten vazgeçmeleri ve onları hayata
daha çok küçük yaşlarda
hazırlamaları gerekir. Bir
çocuk ne kadar rahatlık
içinde büyürse kendi
başına başarılı olması
okadar da zorlaşır. Aynı
şekilde bir çocuk küçük
yaşlarda daha hayatın
zorluklarını öğrenirse,
kendi ayakları üzerinde
durmasını daha iyi öğrenecektir. Anne ve babaların artık çocukların
kötülük yapmayı bırakmaları ve onları gerektiği şekilde yetiştirmeleri
gerekmektedir.

Anne ve babanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri

Fevzi EHLİMAN
Şüphesiz bir toplumun
lokomotifi gençlerdir. Bir
toplumun gelişmesi ve
büyümesinde gençlerin
oynadığı rol çok büyüktür. Bu yüzden gençlerin
en güzel şekilde yetiştirilmesi gerekir. Bu görev de anne ve babaya
düşmektedir. Bir anne
ve babanın dünyadaki
1 numaralı görevi ve en
büyük amacı evladını en
güzel bir şekilde yetiştirmek olmalıdır. Maalesef
içinde bulunduğumuz
şartların da etkisi ile aileler nasıl çocuğumuzu
güzel terbiye ederiz diye
düşünmek yerine nasıl
çocuğumuz daha güzel
imkanlar sağlayabiliriz
düşüncesi ile hareket
etmektedir. Ailelerin bu
konuya çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
İyi evlat yetiştirmek çocuğunuzun her dediğini
yaparak, onun üzerine
titreyerek, cebine harç-
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lık koyup kendi başına
bırakmakla mümkün olmamaktadır. Ne yazık ki
günümüz ailelerin çoğu
bu yanlışa kapılmaktadırlar. Modern aileler
çocuklarının altlarına
bağladıkları bezleri bile
özel olarak seçerler,
hatta kimileri alt bezlerini ütüleme zahmetini
bile göstermektedir. Bir
anne çocuğunu kucağına aldığında ‘Bugün ben
seni sallıyorum, yarın
sende dünyayı sallayacaksın’ mantığı ile değil
de aman koşmasın, hoplamasın, zıplamasın da
bir an önce uyusun diye
sallamaya davam ettikleri sürece dinamik ve başarılı gençler yetişmesi
mümkün değildir. Daha
da kötüsü bugün 10 yaşındaki bir çocuk elmayı
dahi ısırarak yemekten
bile yoksundur. Bu konuda annesi çocuğu
uyarmıştır. Eğer elmayı
ısırarak yerse görgüsüz
derler diye çocuğuna
elmayı parçalayarak yemesini öğretmiştir. Allah
aşkına daha 10 yaşında
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Yüksel Esen: “Türk folklor çalışmaları yönetecek kadrolar hazırlamalıyız”

Kırcaali “Ömer Lütfi”
Kültür Derneği çatısı
altında faaliyet gösteren Türk folklor ekipleri
Bulgaristan Türklerini
yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çok
sayıda folklor festivallerinde başarıyla temsil
etmişlerdir. Ekiplerin bu
başarılara ulaşmalarında, onlarla azimli çalışan yöneticileri Yüksel
Esen’in payı büyüktür.
Muhabirimiz Resmiye
Mümün’un kendisiyle
yapmış olduğu söyleşiyi okuyucularımıza
sunuyoruz.

-Sayın Esen, “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği’nin
folklor ekiplerini ne zamandan beri yönetiyorsunuz?
- “ Ö m e r Lü t f i ” Tü r k
Kültür Derneğinde folklor ekiplerini yönetmeye 1996-97 sezonunda başladım. Buraya
geldiğimde dört senelik
orkestrayla beraber 25
kişilik bir ekip buldum.
Çocuklar, ilköğretim ve
lise okullarında öğrenciler,
üniversiteliler derneğin
çeşitli gruplarında yer
alıyor lardı. Der ne ğin
“Kadriye Latifova” Çocuk
Folklor Ekibi, “Kırcaali”
Türk Halk Oyunları ve
Türküleri Ekibinde solistleri ve orkestrası vardı.
Benden önce onlarla
eski tiyatro balecisi Rusi
Minev ç alışmıştı.Eki plerin yönetmenliğini
ondan devraldım. Onun
yürüttüğü program üzere ve Kırc aali halk
oyunları, Bahar ve
Aşk Heyecanı dansları
gibi ilk çalışmalarımla
işleri devam ettirdim.
H atır lıyo r um, 19 97
yılında “Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin beşinci
yıldönümünü kutladık,
çok başarılı bir program
olmuştu.
1998 yılında 8 kızın yer
aldığı “Sürpriz” Modern
Danslar Grubu kuruldu.
5 ile 14 yaş arasında
yaklaşık 35 çocuk “Kadriye Latifova” ekibinde, 1516 yaşından yukarı toplam 40 genç Türk folklor
sevdalıları ise, istedikleri
zamana kadar “Kırcaali”
ekibinde yer alabiliyorlar.
-Türk
folklor
çalışmalarını nasıl bir
programla yürütüyorsunuz?
-Yıllardır bu işi yapıyorum.
Ben Bulgar folklor kore-

ografisi okudum.1989 yılı
öncesi,10 yıl boyunca Bulgar folklor ekipleri yönettim. Demokrasiye geçiş
döneminde Türk folklor
ekipleri kurulunca, kendimi öz kültürüme yönelttim. Şunu belirtmek gerekir ki, Balkan ülkelerinin
halk oyunlarında benzer
unsurlar bulunmakta,
zaten dans yaratmada
aynı yöntem kullanılıyor.
Tabii ki, daha sağını, solunu bilmeyen çocuklarla
çalışmak ilk başta biraz zor oluyor, büyükler
ise küçük yaşta ed indikleri beceriler sayesinde kendilerini kolayca
geliştiriyorlar. Buraya
Türklüğü, Türk forklorunu, halk oyunlarını
seven çocuklar ve gençler
geldiği için memnuniyetle
birlikte faaliyet yürütüyoruz. Her hafta Çarşamba
günleri saat 18.00 ile
19. 3 0 arası
prova lar yapıyoruz ve çeşitli
konser programlarına
hazırlanıyoruz. Bildiğiniz
gibi, Tür kiye’de kutlanan 23 Nisan-Ulusal
Eğemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla bir
program sunduk, çok
güzel geçti. Konserde

özellikle çocukların yer
almasına dikkat ettik. Bu
sezonda en küçüklerle
yeni bir Roman ve bir
Trakya dansını sahneye
koyduk, büyüklerle ise
zeybek dansını başarıyla
sahneledik.Genellikle
çalışmalarımız bir yıl
boyunca sürüyor, çünkü
yaz aylarında da turnelere çıkıyoruz. Yurtiçinden
başka, özellikle Türkiye,
Yunanistan, Makedonya
ve Romanya’ya çeşitli
f o l k l o r f e s t i va l l e r i n e
katılıyoruz. Geleneksel
olarak,her yıl bölgemizde
düzenlenen çeşitli festi-

vallere katılıp,Ramazan
ve Kurban Bayramlarında
konserler vermekteyiz.
-“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği sadece Kırcaali
bölgesinde değil, tüm
Bulgaristan’da Türk
kültürünü yaşatan en
büyük kültür oc ağı
o l a r a k b i l i n i yo r.
Derneğin faaliyetleri,
Bulgaristan Türk kültür üne sahip çıkıp,
gelecek nesillere miras
devretmek için yeterli

kadro yetiştirebilir mi?
-“Ömer Lütfi” Derneğinde
Bulgaristan Türk kültürünün yaşatılmasına en
çok emeği geçen Müzekki
Ahmet olduğunu söyleyebilirim. Kendisi genç,
yetenekli ve çok çalışkan
bir isi. Hat ta rahatç a
söyleyebilirim ki, eğer o
olmasaydı, bu Türk kültür derneği bugüne kadar
yaşayamazdı. Çünkü bizim davamıza karşı çıkan
kişilerden bir sürü saldırı
gördük ve onun güçlü
iradesi sayesinde ayakta
kalmayı başardık.

Tabii ki, en çok desteği
ondan görüyorum, hem
de her yönden. En önemlisi zor anlarda bizleri motive etmesini biliyor. Bu
arada benim yönetmenlik
işinde bir yardımcım da
var. O, benim yanımda
yetişen genç Türk folklor
sevdalısı Sebahat Ahmet.
Ben bu duruma çok seviniyorum, çünkü inanıyorum
ki, yarın öbürgün hiç
can sıkmadan işimi ona
devredebileceğim.
Genç kızımız aslında

daha çok çocuk grubuyla
çalışıyor. Türklüğe sahip
çıkma davamızın de vam etmesi için mutlaka
onun gibi yeni kadroları
yetiştirmemiz gerekiyor.
Kırcaali Belediyesinin ve
dolayısıyla Başkan Hasan
A z i s’i n d e r n e ğ i m i z e
verdiği maddi ve manevi desteği belirtmeden
geçemeyeceğim.
Bence sadece “Ömer
Lütfi” Derneğinin faaliyeti Bulgaristan Türk
kültürünün yaşatılmasına
yeterli olamaz. Türklerin
yoğun olarak yaşadığı
b ö l g e l er de bir
çok

dernekler var.Maalesef,
çokları etkili bir faaliyet gösteremiyorlar.
Bizler, her zaman böyle
derneklere elimizden gelen konularda yardımcı olmaya hazırız. Başarmak
için deneyim alış verişinde
bulunmak çok önemli.
Ben zaman ayırabildiğim
kadar birkaç köyde de
folklor ekiplerini yönetiyorum. Önceden Kobilyane, Jinzifovo, Most ve
Perperek dernekleriyle,
şimdi ise Kostino, Şiroko
pole ve Cebel dernekleriyle çalışıyorum.Kırcaali
bölgesinde Bulgar folklor yönetmenli ği ya pacak kişiler tanıyorum.
Maalesef, Türk foklor
çalışmaları yürütmek için
özel eğitim almış, profesyonel yönetmenlerimiz yok.
Aslında Bulgaristan’da
böyle eğitim veren kurumlar mevcut değil. Bence,
Türk halk yaratıcılığına
gönül vermiş yetenekli
gençlerimiz Türkiye’ye
eğitim görmeye gönderilmeleri gerekiyor. Türk
kültürünü yaşatmak istiyorsak, yeni yeni folklor
yönetmenleri yetiştirmek
zo r un dayız. M e s e la,
bizim ekiplerde bunu
başaracak çok yetenekli
gençlerimiz var.
-Yerel Türk folkloru ile
ilgili gelecek projelerinizi paylaşır mısınız?
-Türk folkloruyla ilgili
daima yeni yeni arayışlar
i ç e r i s i n d ey i z . Ya k ı n
z amanda geleneksel
Kına Gecesini yeniden
tanıtmak istiyoruz. Aslında
sahnede Kına Gecesi
göster isi sunmuştuk,
fakat daha da profesyonel olması için çaba
sarf edeceğiz. Yerli halk
oyunlarına uygun müzik
araştırıp uygulayacağız.

Kısmetse, Hıdrellez
şenliklerini de tanıtmayı
düşünüyoruz ve tabii ki,
daha başka gelenek ve
göreneklerimiz örneklerini inşallah ileride sahneye koyacağız. Fakat
bu gösteriler, ancak halk
arasında araştırmalar
yapıldıktan sonra olabilir. Çünkü ne bizler, ne de
şimdiki gençler bu adetleri geleneksel halinde
tanıyoruz diyemeyiz. Niyetimiz, unutulmuş eski
adetlerimizi günümüzde
canlandırmaktır. Solistlerimiz genelde her konserde
yeni türkü ve şarkılar
söylüyor. Halk oyunlarına
gelince, onlar sabit kültür varlığımızdır. Mesela,
benim çocukluğumda
Kültür Evi’nde oynadığım
d a n s l a r, b u g ü n d e
oynanıyor. Tabii ki, bu
Türk folkloru için de geçerlidir. Bazı danslarımız,
12-13 yıldır sahneden
d ü ş m ü y o r. F o l k l o r
gruplarına yeni yeni solistler alıyoruz, ses yeteneği
olan veya geliştirmek
isteyen herkese şans veriyoruz. Şu anda en yeni
solistimiz çok yetenekli
9 yaşındaki Duygu Ali.
Yaklaşık iki yıldır popçu Emre Ahmet, Mert
Hüseyin, Ajda Sali, Emin
Ridvan bizimle sahneye
çıkıyorlar. Solistlerden
Behiye Ahmet, Emine ile
Nesrin Ziya kızkardeşler
programlarımızı ren klendiriyorlar.
-Son olarak, ne demek
istersiniz?
-“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği folklor ekiplerinin
faaliyetlerine 6 yaşından
yukarı isteyen her çocuk
katılabilir. Bu arada birkaç
yıldır faaliyet göstermeyen tiyatro bölümünü
canlandırmak istiyoruz.
Çalışmalarımizda yer
almak isteyen herkes
Derneğe başvurabilir.
Ancak Türk folklorunu
yaşatırsak, Türklüğümüzü
koruyabiliriz. Ayrıca bu
tür çalışmalar vücudun
gelişmesini sağlıyor,
çocukları ve gençleri
kötü alışkanlıklardan
alıkoyuyor, arkadaşlıklar
ediniyorlar, toplumsal
etkinliklerde yer almaya
alışıyorlar. Yurtdışında
festivallere katılmamız
yeni yetişenlerimiz için bir
olay oluyor. Bu turneler
esnasında arkadaşlıklar
kur uluyor, dostluk lar
pekişiyor.

4

Kırcaali Haber

15 Haziran 2011

Sayfa 4

Kırcaali bölgesinden siyasi mağdurlar, Belene’de anma törenine katıldılar
Belene (Persin) adası tüm ülkeden Todor
Jivkov’un totaliter rejimi
döneminde tutuklanan
yüzlerce insanı 28-29
Mayıs tarihlerinde bir
araya topladı. Belene ve
Stara Zagora’ya sürgün
edilmiş siyasi mağdurları anma töreninde birçok
devlet adamları, milletvekilleri ve siyasi güçlerin
temsilcileri hazır bulundular.
Kırcaali İlinde “Siyasi
Mağdurlar” Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Halil Rasim, Kırcaali bölgesinden
bu yıl Belene cezaevinde
kalan 8 siyasi mağdurun
anma törenine katıldığını
bildirdi. Onların Kırcaali,
Momçilgrat (Mestanlı) ve
Krumovgrat (Koşukavak)
mağdurları olduğunu belirtti. Totaliter rejimde hayatının toplam 20 yılını
hapislerde geçiren Küçük
Halil diye bilinen Sayın
Rasim, madurların bu yıl-

ki konferansı, Belene’de
değil de, 2 Haziran’da
Stara Zagora’da (Eski
Zağra) yapıldığını açıkladı. Toplantıda siyasi tutukluların birlik beraberlik
içinde devlet karşısında haklarını savunmak
için nasıl hareket edeceklerini konuştuklarını
söyledi. Sayın Rasim,
mağdurların tekrar Plovdiv, Burgas, Elin Pelin
ve Sofya’da toplanma
kararı aldıklarını bildirdi.
Siyasi mağdur, “Demokrasi dönem gelmesine
rağmen, biz devletten
hemen hemen maddi ve
manevi destek görmedik
diyebilirim. Hatta aramızda profesörler, hekimler,
otoriter kişiler olduğu halde, dışlandığımızı söyleyebiliriz. Bu sebepten
dolayı bizler dertlerimizi,
sıkıntılarımızı paylaşmak
amacıyla belli zamanlarda görüşüyoruz. En kısa
zamanda Burgas’ta top-

lanmayı düşünüyoruz ve
hükümete karşı belki bir
deklarasyon sunacağız.
Çünkü konferansta arkadaşlar, totaliter rejimin
düşmesine katkıda bulunan kişiler olarak, devletten hiçbir ilgi görmediklerini dile getirdiler. Bizler,

eskiden faşizme karşı
savaşan birilerine verildiği gibi büyük maaşlar
istemiyoruz, ama insana
yakışan bir şekilde yaşam sürdürebilmemiz için
mali desteğe ihtiyacımız
var” dedi.
Halil Rasim, Belene

Momçilgrat Belediyesi, Avrupa fonu desteğiyle
Güney Deresi’nin kıyılarını güçlendirecek

Momçilgrat (Mestanlı)
Belediye Başkanı Müh.
Erdinç Hayrullah, Bölge Kalkındırma Avrupa
Fonunun finanse ettiği
Belediye’nin projesiyle
kasabanın Güney Deresi
kıyılarının güçlendirileceğini bildirdi.
Başkan, Bölge Kalkındırma ve Bayındırlık
Bakanlığı ile sözleşmeyi
düzenlenen resmi törende imzaladı. “Momçilgrat 1.Sanayi Bölgesinde
Güney Derenin Sahilini
Güçlendirme ve Yeniden
Su Geçirmesini Sağlama” Projesinin birinci
aşaması 1,007 milyon
leva değerinde ve “Bölge
Kalkındırma-2007-2013”
Yürütme Programınca finanse ediliyor. Geri iade
edilmez mali yardımın
miktarı yaklaşık 956 bin
leva. Belediyenin projeye
kendi katkısı %5 veya 50
351 leva.
Erdinç Hayrullah, Momçilgrat Belediyesi, bu

proje teklifiyle finanse
edilmek için aday oldu,
çünkü Güney Dere’nin kıyıları son derecede kötü
durumda; doğal hali bozulmuş, sel kumu ve çakılla doldurulmuş, çalılar
büyümüş. Beton duvarlar,
su bentleri ve alt kapaklar yer yer viran olmuş ve
bol yağmur yağdığında
sular çevredeki alanlara
taşıyor.
Tesisin kurulması ve
güçlendirilmesi su taş-

kınlarını önleyecek, Belediyenin altyapısını geliştirecek, insanların sağlık
riskini azaltacak ve çevreyi iyileştirecek. Bu da
Belediye’nin tüm ahalisini
etkileyecek. Ayrıca Momçilgrat Belediyesi’nin altyapısını kullanan diğer
belediyelerin nüfusu ve
de turistler üzerinde etki
gösterecek.
Müh. Erdinç Hayrullah,
projenin “178 küçük belediyelerde taşkınları ön-

lemek için küçük ölçekli
tedbirleri desteklemek”
şemasına göre onaylandığını belirtti. Proje 12 ay
içinde gerçekleştirilecek.
Uygulayıcı inşaat firması
seçmek için ihale prosedürü açılması bekleniyor.
İnşaat işlerinin 2012 yılının Mayıs ayında bitirilmesi öngörülüyor.
1 Haziran’da Belediye
Başkanı 239 861 leva
mik tarında “ Karanf il Zvezdel köylerinin su
tedarik sisteminin su şebekesinin imarı” projesinin birinci aşaması için
ek mali araç sağlama
protokolünü imzaladı. Bu
paralar Momçilgrat’a Bölge Kalkındırma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın 2011
yılı bütçesinden sermaye
giderleri için ayrılan mali
araçlardan sağlandı. Paralar, inşaat işlerinin sonlandırılması ve yapılışın
operasyona geçirilmesi
için harcanacak.
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Krumovgrat Belediyesi, riskte bulunan çocuklar
için 840 000 Levalık proje gerçekleştirecek
Krumovgrat (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmed,
“Krumovgrat Belediyesinde Çocuklara ve

Velilere Entegre Edilmiş Sosyal Hizmetler
Sağlamak” projesinin finanse edilmesi
için Emek ve Sosyal

Politika Bakanlığı’nın
“Sosyal İçerme” Müdürlüğü ile sözleşme
imzaladı. Proje, 840
000 Leva değerinde.

Bu proje ile, 0’dan 7
yaşına kadar fakir ve
sosyal riskte bulunan
ailelere ait çocuklara
ve de özürlü olanlara

temerküz kampında 13
ay tutuklu kaldığını,517
tutukluyla aynı kaderi
paylaştığını anlattı. Aralarında sadece 6 Bulgar,
diğerlerinin Türk olduğunu vurguladı. Orada
gördüğü fiziksel baskıdan çok, psikolojik bas-

kından yakındı. Cezaevi
ardından,Montana’nın,
Vılçedrım köyüne sürgün
edildiğini söyledi.
Bu yıl siyasi tutukluları anma törenine
Momçilgrat’tan Bursa’ya
göç etmiş Sabri Gavaz
da katıldı. O her yıl olmasa da, imkan bulduğunda totaliter rejim madurlarını anma töreni için
Belene’ye gittiğini belirtti.
Sayın Gavaz duygularını,
“Belene’nin manzarası
beni 25 yıl geriye çevirdi.
Ben orada 28 Aralık 1984
- 1 Ağustos 1985 tarihleri
arasında bulundum. Sebep ise, Mestanlı olaylarına iştirak etmem oldu.
Türk halkının adına ve
haklarına sahip çıkması
için seslenmem suç kabul edildi. O sıralarda çok
işkenceler gördüm ama
davamdan asla dönmedim” şeklinde paylaştı.

Resmiye MÜMÜN

okula hazırlık yapmaları için yardımcı olunacak.
Ağır sosyal durumu
yüzünden riskli sosyal
gruplara ait çocuklar,
okul çağına gereken
temel hazırlıkları olmadan erişiyorlar.
Proje çalışmaları sayesinde onların sağlığı korunacak, eğitim
almalarına imkan ya-

edilecek. Proje çalışmaları bu binanın birinci katındaki odalarda gerçekleştirilecek,
onlara engelli çocuklar da ulaşabilecekler.
Yine burada Engellilere Erken Müdahale
Merkezi kurulacak.
Birinci kattaki mevcut
tuvaletler onarılırken,
engelliler için de ayrıca iki tuvalet yapı-

ratılacak ve bununla
da çocukların durumu iyileşecek.Proje,
0-3 ve de 3-7 yaşındaki çocukların okul
ç ağına gelmeden
önce onların velileriyle çalışılmasını ön
görüyor.
Projenin amaçları yerine getirilmesi
için Krumovgrat’ın
merkezinde, “Dimitır
Blagoev” sokağında
bulunan bir bina tamir

lacak. Bina girişinde
tekerlekli sandalye
odası olacak.
Ayrıca hekim, ameliyathane, psikolog ve
de logoped odası, Engellilere Erken Müdahale Merkezi, engellilerin velileri için oda,
öğrenim görme odası
ve metodolojik çalışma odası kurulması
öngörülüyor.
Kırcaali Haber
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Krizle mücadele politikasındaki başarısızlığı yüzünden hükümete gensoru geliyor

Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ ve Bulgaristan için Koalisyon
/BK/ , hükümetin krizle
mücadele politikasındaki başarısızlığı yüzünden gensoru istemini
meclise sunacaklar. Bu
karar HÖH ve BK Meclis Gruplarının yapmış
oldukları istişare toplantısı sonucunda alındı.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Lütvi Mestan, iktidarı dört oylama
beklediğini, bunlardan
ikisinin muhalefetten
gelirken, diğer ikisinin
de önümüzde yapılacak
yerel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Bulgar

halkı tarafından yapılacağını söyledi. Kendisi,
genel hükümet politikası
üzere yapılacak güvensizlik oylaması için tüm
şartların oluştuğunu ve
böyle bir oylamanın olacağını, ancak taktiksel
açıdan iktidarın uzun
süre rahat bırakmak
istemediklerini belirtti.
Bu yüzden, üzerinde
mutabakat sağlanan
gensorunun, hükümetin
krizle mücadele politikasındaki başarısızlığı
ve vatandaşlar üzerine
etki eden sonuçlara
yönelik olacağını söyleyen Mestan, hafta
sonuna kadar oylama

için gerekli olan hukuki
nedenlerin meclise su-

nulacağını söyledi.
Gazeteciler önünde

bir açıklama yapan deneyimli siyasetçi, genel

hükümet politikası üzerine oylama fikriyle siyasi mevsimin kapatılacağını belirtti ve bunun
da Temmuz veya Eylül
ayında gerçekleştirileceği konusunda açıklık
getirdi.
Emniyet alanında olanlara değinen Mestan,
hükümetin krizle mücadele politikasındaki
başarısızlığı tüm diğer
alan politikalarını kapsayamayacağını, ancak
yapılması planlanan iki
güvensizlik oylamasının
ülkedeki tüm alan politikalarını kapsayacağını
vurguladı.
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HÖH, Seçim Kanununu Yine Anayasa Simeon Sakskoburggotski:
Mahkemesine Götürüyor
Öz değerlerimiz ürpertici
Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ seçimlerde
zorunlu olarak kullanılması öngörülen “X” işaretinden dolayı Anayasa
Mahkemesine başvuruyor. Bu bilgi, HÖH Genel
Başkan Yardımcısı Lütvi
Mestan tarafından Anayasa Mahkemesi’nin yeni
Seçim Kanunundaki değişiklikleri aykırı bulmasının
sonucu Kanunun yeniden
Meclis Genel Kurul ikinci
oturum görüşmelerinde
duyuruldu.
Meclisteki ç oğunluk
“X” işaretinin Kanundan
kaldırılması konusunda
HÖH’nin ardı ardına sunmuş olduğu 15 teklifi de
reddetti, bundan dolayı
bu işaret seçimlerde oy
tercihini gösterecek işaret
olarak kaldı.
Mestan, Seçim Kanununda yer alan “oylar sadece oy pusulasında “X”
işareti kullanılarak geçerli
sayılır ve bu işaret dışında kullanılan tüm diğer
işaretler oyu geçersiz kılır” metinleriyle seçmen
haklarının sınırlanacağına inanıyor. Örnek olarak
Meclis Çıkar Çatışmaları
ile Mücadele Komisyonu
üye seçimini veren deneyimli siyasetçi, bu seçimde “X” işaretini kullanarak
oy veren milletvekillerinin
bile ciddi manada zorlandıklarının gözlemlendiğini
söyledi. Bu işaret lehine
tek olumlu kanıtın, kontrollü oylama için şartların
oluşmasına yardımcı olduğunu, ancak bir konu
hakkında doğru çözümün
olmadığı durumlarda demokratik toplum içerisinde

oluşan değerler hiyerarşisine uyulması gerektiği
Mestan tarafından ifade
edildi. Kendisi, ayrıca
seçmeni kolaylaştırarak
daha büyük temsil sağlanmasının çok değerli
olacağına, ancak mevcut durumda sayılmayan
oyun çalındığına işaret
etti. Lütvi Mestan’a göre,
iktidar partisi sadece “X”
işaretiyle oy verme sınırlaması getirerek korku
aşılama çalışıyor.

H Ö H M ec lis G r ubu
Genel Sekreteri Çetin
Kazak, kürsüden GERB
par tisinin yur tdışında
ikamet eden Bulgaristan
vatandaşlarının yeniden
kendilerine oy verecekleri konusunda o kadar
emin olmadıklarını söyledi. Yurtdışında yaşayan
birçok seçmenin son seçimlerde iktidardan yana
oy kullandığını, şimdi ise
diplomatik temsilciliğin
olmadığı yerde belirli bir
noktada seçim sandığı
açılması için yüz kişinin
başvuruda bulunması
şartını getirerek GERB’in
bu kişilere “teşekkür” etti-

ğini belirtti.
Mecliste yapılan Seçim
Kanunu Genel Kurul ikinci
oturum oylamasında, yerel seçimlerde oy kullanmak için dört ay ikamet
zorunluğu şartı getirildi.
Sonbaharda yapılacak
yerel seçimlerde belediye
başkanı, belediye meclis
üyesi ve köy muhtarı seçimlerinde, sadece son
dört ay süre zarfında oy
vereceği yerleşim alanında yaşamış olan Bulgaris-

tan veya Avrupa Birliğine
üye her devletin vatandaşının oy kullanma hakkının olması, milletvekilleri
tarafından kabul edildi.
Şimdiye kadar bu süre
on ay olarak belirlenmişti. Ayrıca aynı seçimlerde
adayların belediye başkanı ve muhtar olarak seçilebilmesi için Bulgaristan
vatandaşı olması, Avrupa
Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarının da meclis
üyesi olarak seçilebilmesi için aday olacakları bölgede son dört ay ikamet
etme zorunluğu Meclis tarafından getirildi. Şimdiye
kadar bu süre altı aydı.

şekilde görmezden geliniyor

Son dönemde
Sof ya’daki Banya
Başı Cami önünde
gerçekleşen olayı
ancak korkunç, Bulgar halkının doğasına
aykırı ve ülkemiz için
utanç verici olarak nitelendirilir.
Diğerinin inancına
ve etnik yapısına karşı olan hoşgörü her
zaman ulusumuzun
bir doğal hali olmuştur. O kadar doğal ki,
açıklanması bile gerekmiyor.
Vatandaşlarımızın
dini inançlarına karşı
olan hoşgörü, ülkemize on yıllardır yabancı halkların saygısını
kazanmaya vesile
olmuştur. Geçmişte
birden fazla hoşgörü,
dayanışma ve insanlığın ne demek olduğu
örneklerini verdik. O
kadar ki, tüm bu değerler doğal olarak
bizim birer parçamız
haline geldiler.
Bu yüzden başkentteki Müslümanların
Camisi önünde yapılan utanç verici olay
tüm varlığımızı – bizi,
bizim değerlerimizi,
öz geçmişimizi, inan-

cımızı, ortak tarihimizi hiçe saymaktır.
Bu, hayatımızın güç
ile kontrol edildiği,
Romanların ve Müslümanların isimlerinin değiştirildiği, kabirlerin ve camilerin
kirletildiği totaliter
dönemden bir yankıdır. Bundan hepimiz
çektik – Hristiyan’ı,
M üslüman’ı,
Roman’ı, Ermeni’si ve
Yahudi’si.
Müslüman ülkesinde
yaşamış veya yolculuk yapan herkes için
bu biçim davranış çok
yabancı ve anlam dışıdır, uygar ve uygun
davranışla hiçbir ilgisi
yoktur.
Üzücü
olan,
Bulgaristan’ın küçük

bir grup insan yüzünden yabancı basın ve
yayınlarda olumsuz
ve kınayıcı yazılar almasıdır. Yapılan yorumlar ülkemizin iyi
ismini etkilemektedir.
Farklı dini toplumların
barış ve anlayış içinde
yaşadığı kabul edilen
bir hoşgörülü toplum
için bu pek de talihsiz
bir durumdur. Uzun
yıllardan beri dünyadan kopmuş vaziyette
yaşamıyoruz. Bu yüzden başkalarının da
bizim hakkımızda ne
düşündükleri önemlidir. Bizim için bunları
mı düşünsünler? Bizler kendi hakkımızda
ne düşünmek istiyoruz?
Kırcaali Haber
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Sayfa 6

Mestanlı İlahiyat Lisesi yeni eğitim yılına yepyeni bir binada girecek
Resmiye MÜMÜN

Momçilgrat (Mestanlı) İlahiyat Lisesi yeni eğitim yılına
yepyeni bir binada girecek.
Çağdaş bir yapıya sahip
olacak İlahiyat Lisesi, Şumnu Nüvvap Lisesi, Rusçuk
İmam Hatip Lisesi ve Sofya İslam Enstitüsüyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından finanse ediliyor.
Eğitim ocağı, Bulgaristan
Başmüftülüğüne bağlı olup,
Eğitim Bakanlığı’nın Bölge
Müfettişliği tarafından denetlenmektedir. Okul 1991
yılından beri Bulgaristan
eğitim sistemine hizmet veriyor.
Okuldaki öğretim Bulgaristan liselerinin programına
göre uygulanıyor. Verilen
diplomalar tüm orta öğrenim haklarına sahip. Lisede
İdriz Bilal, Yusuf Ali, Aptikadir Aptişev, Orhan Kadirov,
Hasan Mehmed, Sami Süleyman gibi otoriteli kişiler
müdürlük yapmışlardır. Halihazırda Lise’nin Müdürü Ali

Nasuf’tur.
Okulda 12 yıldan beri tarih ve coğrafya öğretmeni
Mariyan Marinov’un verdiği
bilgilere göre, şu ana kadar
liseden 476 öğrenci mezun
olmuş, bu yıl da 27 öğrenci
mezun olacak. Şu an lisede 30’u kız, diğerleri erkek
olmak üzere 82 gencimiz
öğrenim görmektedirler.
Okulun 11 öğretmen kadrosu yanı sıra, 2 eğitmeni ve
3 lektörü var. Dört yıldır lise
bitirme sınavlarında zayıf
not görülmüyor. Sayın Marinov, geçen ders yıllarında
iki sınıf yeni öğrenci kabul
edilirken gelecek 2011/2012
eğitim yılından itibaren, büyük kapasiteye sahip yeni
binaya taşınacakları için üç
sınıf kabul edebileceklerini
tahmin ediyor. Genellikle

Kırcaali ve Haskovo illerinden, Smolyan ve Velingrat
bölgelerinden öğrencileri, İslam dini Mestanlı’da bir araya topluyor. Marinov, “Ben
daha önceden Kırcaali’de
öğretmenlik yaptım, fakat
bu okula gelince kendimi bir
başka hissetim ve buradan
ayrılmaya niyetim yok” diye
paylaştı. Öğretmen, okulun çok kısa bir zamanda,
inşa edilen yeni binası için
Diyanet Vakfına minnettar
olduklarını ifade etti. Binası
hazır olan okulun sadece
sınıf odaların donanması
kaldığını belirtti.
İlahiyat Lisesinde genel
öğretim verilen derslerden
başka Kuranı Kerim, Arapça, İslam hukukunu öğreten
Fıkıh, Hz. Peygamber Muhammed Mustafa’ın hayatını
ele alan Sier, Kuranı Kerim’i
açıklayan Tefsir, Müslümanlara İslam dinini anlatma
sanatı Hitabet, Allah’ın var
olduğuna deliller gösterilen
Akaid, İslam’da çeşitli mezheplerin geliştiğini öğreten

Kelam, İslam Tarihi ve Dinlerin Tarihi okutuluyor. Bu
ders kitapları Türkiye’den
sağlanıyor ve genelde Türk
Dilinde okutuluyor, Türkçe
bilmeyen öğrenciler için
Bulgarcaya çeviri yapılıyor.
İlahiyat Lisesi öğrencileri
eğitim yılı içinde ala ve çok
iyi başarı gösterdikleri için
30 leva civarında burs alıyorlar. Ayrıca okuldan mezun olup, üniversitelerde
öğrenimine devam edenlere
mezun oluncaya kadar mali
yardım sağlanıyor.
Her yıl okul yönetimi tarafından yaklaşık 25 öğrenci yaz ayları, yurtiçinde
ve Türkiye’ye 20 gün kurs
da gördükleri tatile götürülüyorlar. Ayrıca, mezun
olanlar İstanbul’da birkaç
günlük gezide bulunuyor-

lar. Tüm masrafları Diyanet Vakfı karşılıyor. Liseyi
bitiren öğrenciler, yüksek
eğitimini Plovdiv Üniversitesinin Kırcaali ve Smolyan
Şubelerinde, Plovdiv Tarım
Üniversitesinde, Gabrovo Teknik Üniversitesinde,
Sofya Yüksek İslam Enstitüsünde ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde devam
ediyorlar. Okulda eğitim görenlerin birçoğu bilgi teknolojisi uzmanları olmuş, birisi
ise şu anda Nedelino’da tıp
doktorluğu yapıyor.
İlahiyat Lisesinde bu yıldan itibaren Ürdün’de mezun olan Sami Fazliyski
öğrencilere Kuran-ı Kerim’i
ve Arapçayı öğretiyor. Genç
Hoca, “Arapçanın öğrenilmesi, hem öğretmenin ders
verme tarzına, hem de öğrencilerin bu dili öğrenmek
için çok meraklı olup, büyük
çaba göstermelerine bağlıdır. Tek taraflı emekle hiçbir
başarı elde edilemez” dedi.
Sami Hoca, “Her Müslüman
Kuran-ı Kerim’i okumayı öğrenmeli. Kim bunu başarırsa, Arapçayı %50 öğrenmiş
oluyor. Çünkü Yüce Allah’ın
indirdiği Kuran-ı Kerim’den

lir. Her dinde olduğu gibi,
Müslümanların da İslam’ın
temel esaslarını ve Şeriatı
tanımaları gerekiyor. Maalesef, Bulgaristan Müslüman

daha önemli bir kitap yok.
Bunu da herkes çok dilerse ve çalışmalarında ciddi
olursa, rahatça başarabi-

2’şer saat olmak üzere Nurcan Afkat veriyor.
Ali Halil yedi yıldır matematik ve bilişim dersini veriyor.

topluluğu olarak bu konuda
bilgilerimiz çok eksik. Ben
bu okulda çocuklarımıza
Kuran’ın dilini öğretmek için
elimden geleni yapmaya
hazırım, gerisi artık Allah’ın
taktiri” diye paylaştı.
Dini derslerin diğer genç
hocası Ahmed Bozov, Türkçeyi ise 9.sınıfta 1’er saat,
daha yukarıki sınıflarda

Burada, bu okulda öğretmen olmaktan çok memnun
olduğunu belirtti.
18 yaşındaki Aydın Mehmed bu yıl 9. sınıfı bitiriyor.
Okula Mestanlı’ya bağlı
Çayka köyünden gelmiş.
Delikanlı, “Ben bir Müslüman olarak Kuran-ı Kerim’i,
dolayısıyla İslam dinini öğrenmeye çok meraklıyım. O
yüzden bu okulda okumayı
seçtim. Elhamdüllah, bu
okulda gördüğüm eğitimden dolayı kendimi mutlu
hissediyorum. Okumayı çok
seviyorum. Buradan imam
olarak mezun olacağım,
fakat ben bir de öğretmen
olmak istiyorum, onun için
eğitimime bir pedagoji bö-

lümünde devam edeceğim”
diye paylaştı. Yetenekli öğrenci, Kırcaali Haber gazetesi aracılığıyla yeni yetişen
gençlere: “Onlar bir Müslüman olduklarını unutmasınlar ve okumak için bu okulu
tercih etsinler. Bazıları, “Ne
yapacaksın İmam Hatip Lisesine gidip de, sanki imam
mı olacaksın ”diyorlar. Ben
şunu söylemek istiyorum ki,
bu okulda okumakla sadece imam olunmuyor. Çünkü
liseyi bitirenler, istedikleri
meslek için çeşitli üniversitelerde eğitim görebilirler.
Yani, Mestanlı İlahiyat Lisesinden mezun olanın illaki
imam olacak diye bir durum
söz konusu değil. Sekizinci
sınıfı bitiren Müslüman çocukların çevrelerinden etkilenip böyle değerli bir okuldan vazgeçmeleri çok üzücü bir olay. Bulgaristan’da
bu gibi okullardan ne kadar
çok başarılı genç Müslümanlar mezun olursa, o kadar dini önderlerimiz çoğalır ve onlar dini haklarımızı
daha iyi savunurlar.” diye
mesaj verdi.
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“Kırcaali” Türk Folklor Ekibi, Tekirdağ Altın Kiraz Halk
Oyunları Yarışmasına Katılacak

“Ömer Lütfi” Kültür Derneğinin Müdürü Müzekki Ahmet, “Kırcaali” Türk
Halk Oyunları ve Türküleri
Ekibinden, yaklaşık 35 kişi,
16-20 Haziran günleri arasında Tekirdağ’da düzenlenen geleneksel 47. Kiraz
Festivaline katılacağını bildirdi. Organizasyon Tekirdağ Belediyesine aittir. Dernek Müdürü, geçen yıl yine
bu festivalde Bulgaristan’ı
“Kırcaali” folklor ekibinin
temsil ettiğini ve konserlerde gösterdiği yüksek
performansıyla Tekirdağ
Belediyesi yöneticilerin
ve yerli halkın beğenisini
kazandığını ve bu yıl da,

Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç’tan
özel davetiye aldıklarını bildirdi. Davetiyede festivalin
bu yıl ilk defa Uluslararası
Altın Kiraz Halk Oyunları
Yarışması şeklinde düzenleneceği açıklanıyor. Yarışmaya dünya çapından 15
ülkeden folklor ekiplerinin
katılacağı belirtiliyor. Sayın
Ahmet, “Yarışmaya halk
oyunları ekipleri orkestralarıyla birlikte katılacak. Ümit
ediyoruz ki, bizim grup bu
yarışmadan iyi sonuçlar
elde ederek, Kırcaali’ye

çeşitli şehir içi noktalarında
halk oyunları gösterileriyle
devam edecek. Ertesi gün
Tekirdağ’nın farklı semptlerinde folklor temsilleri verilecek. Yarışma programı
19 Haziran akşamı Tekirdağ Gençlik ve Kültür Evinde seyircilere sunulacak ve
jurinin verdiği puanlarla Altın Kiraz Festivali’nin birincileri belirlenecek, ödüller
takdim edilecek.
Tekirdağ, Kırcaali’nin kardeş Belediyesi. Her yıl Kiraz Festivaline bölgeden
folklor ekipleri davet edilmektedir.

dönecek” dedi. Festivalin açılışı 17 Haziran’da

BULTİŞ Filibe’de yardım amaçlı akşam yemeği düzenledi

T.C. Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) tarafından Asenovgrad'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla
3 Haziran 2011 Cuma günü
Dedeman Otel'de bir akşam
yemeği düzenlendi. Söz konusu
yardım yemeğine yaklaşık 100
kadar kişi katıldı.
Yemeğe T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, Filibe Belediye Meclis Başkanı İlko İliev,
Asenovgrad Belediye Başkan
Yardımcısı Adriana Milenova,
Filibe Belediye Meclis Başkan
Yardımcısı Suzana Nilkolova,
HÖH İl Başkanı Yüksel Rasim,
Filibe Belediye Meclis üyeleri Dobromir Trifonov, Lübozar
Fıratev, Mehmet Asan ve Petır
Yurukov katılanlar arasındaydı.

Gecede İstanbul’dan gelen
Keser Kardeşler ve Dostları
Türk Sanat müziği korosu, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği

ve Filibe Trakya Folklor Ekipleri
sahne aldılar ve katılanlar tarafından alkış yağmuruna tutuldular.
Kırcaali Haber

Çernooçene “Zname na Mira” Anaokulu 25.yıldönümünü kutladı

Çer nooç ene (Karagözler) Belediyesinin en büyük
anaokulu “Zname na Mira”
25.yıldönümünü kutladı. Tüm
gruplarda çocuklar öğretmenlerinin yönetmenliğinde en kü-

çükleri bile yer aldığı heyecan
verici müzik temsili sundular.
Toga giysili minikler doğum
günü pastasını kestiler.
Belediye yönetimi ve sponsorlar anaokulun bayramı için ço-

cuklara hediye ve tatlı yiyecekler sağladılar. Belediye Başkanı
Aydın Osman kutlamada bulunanları selamlama konuşmasında kreş ekibinin büyük emek
ve sevgiyle eğlence, öğretim ve

dinlenmek için çok iyi şartlar yaratılan bir sıra nesil yetiştirdiğini
vurguladı. Başkan, 25 yıl içinde
anaokulun istikrarında kesintisiz bir yükselme kaydettiğini
ve ekibindeki her kişinin katkısı

olmadan bugün aynı konuma
gelmesinin mümkün olmadığını
belirtti. Sayın Osman, önümüzdeki eğitim yılında birinci sınıfa
gidecek çocuklara birer okul
çantası hediye etti.
“Zname na Mira” Anaokulu’nun
Müdürü Elmaz Apti konuşmasında, Belediye yönetimine ve
Başkan Aydın Osman’a eğitim
yuvasının 2 yıl öncesi gördüğü ana tamirat için şükranlarını sundu. Bu tamiratı “Krasiva
Bılgariya” projesi üzere, Emek
ve Sosyal Politika Bakanlığı ve
Çernooçene Belediyesi ortaklaşa realize ettiler.
Çocuk yuvasında profesyonel pedagoji uzmanları ekibi,
nitelikli hemşireler ve eğitmen
yardımcıları 120’den fazla çocuğa bakıp, eğitiyorlar. Bugün
“Barış Bayrağı” Anaokulu belli
geleneklere sahip, sağlam ün
kazanmış bir kreş. Kreş, Belediyenin sağladığı okul öncesi
öğretim ve eğitimde onurlu bir
yer alıyor.
İsmet İSMAİL

Tekirdağ’da büyük kortej
yürüyüşüyle yapılacak ve

Kırcaali Haber

“Arda” Futbol Takımı, Bursa’da yapılacak
Balkan turnuvasına katılacak
“Arda” Futbol Kulübünün Yönetim Kurulu üyesi
Ehliman Çoban, kulübün
gençler takımının Bursa’da
oynayacağı maçları ileri
gelen Türk takımları menajerlerinin izleyeceğini bildirdi. Sayın Çoban, “Gençlerimiz, Bursa-Osmangazi
Belediyesi’nin, Rumeliler
Federasyonu ve Batı Trakya Federasyonuyla ortaklaşa düzenledikleri Balkan
Turnuvasında yer alacaklar. “Arda” takımı yarışmaya davet edilen tek Bulgaristan takımı.

Kulübünün yeni Yönetim
Kuruluna gönderdiklerini bildirdi. Organizatörler
gönderdikleri davetiyede
Balkan ülkelerindeki gençlerle dostluk ve kardeşlik
bağları kurmak istediklerini ifade ediyorlar. Ayrıca
onlar, misafirlerin komşu
ülkelerle hiçbir problemi
olmayan Türkiye’nin hızlı
geliştiğini görmelerini istediklerini dile getiriyorlar.
Ehliman Çoban, Balkan
Turnuvasının 12 Haziranda başlayıp, 17’sine kadar
süreceğini bildirdi. Ev sa-

Ehliman Çoban
Turnuvada, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Kosovo
ve Sırbistan olmak üzere
tüm Balkan ülkelerinden
takımlar yarışacak” dedi.
Kırcaali Meclis üyesi olan
Ehliman Çoban, turnuvayı
organize edenlerin davetiyeyi özel “Arda” Futbol

hiplerin mükemmel bir organizasyon olmasına çaba
gösterdikleri anlaşıldı. Takımlar lüks otellere yerleştirilecek. Turnuva için belirlenen ödüller var. En iyi
takım, kapıcı ve gol ustası
ödülleri verilecek.
Kırcaali Haber
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3. Ulusal Etnik Azınlıklar Festivali, Kırcaali’nin
hoşgörü başkenti olduğunu yine gösterdi
Resmiye MÜMÜN

Türklerin yoğun olarak
yaşadığı Kırcaali şehri,
Balkanlar’ın hoşgörü
başkenti olduğunu bir
kez dahaispatladı. Bu,“
Kırcaali- Hoşgörü Başkenti” 3. Ulusal Etnik
Azınlıklar Festivali esnasında, Kültür Evi sahnesinin Bulgaristan’da
var olan çeşitli kültürleri bir araya toplamasıyla mümkün oldu.
Türk, Bulgar, Roman,
Ermeni, Tatar ve Karakaçan etnik azınlıklarını
30’dan fazla folklor grubu temsil etti. Sahneye
yaklaşık 700 amatör
folklorcu çıktı. Festival,
Kırcaali Belediyesi’nin
maddi ve manevi desteğiyle “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği tarafından organize edildi. 3. Ulusal
Etnik Festivali Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’in himayesi
altında gerçekleşti.
Kırcaalilerden başka,
yurtiçinden ve yurt dışından misafirlerin de
büyük ilgi gösterdiği

folklor şölenini yüzlerce kişi tıklım tıklım dolu
salonda izledi. Açılışta
Müh. Hasan Azis, “Artık
üçüncü yıl Kırcaali’de
eşi benzeri olmayan
bir festival yapılıyor.
Bu festivalin eşi benzeri yok, çünkü sadece Bulgaristan’ın değil,
Avrupa’nın da hoşgörü
başkenti olan Kırcaali’de
yapılıyor. Ayrıca bu festivali eşsiz benzersiz
kılan Bulgaristan’da
tüm etnik grupları tem-

sil eden topluluklar. Bu
topluluklar, kendi etnik
azınlığının geleneklerini ve kültürünü koruyup, gelecek nesillere
devretme çabası gösteriyorlar” dedi. Başkan, Hoşgörü Başkenti
Kırcaali” 3.Ulusal Etnik
Azınlıklar Festivaline
katılan tüm amatör folklorculara şölenin onların sayesinde gerçek
olduğu için teşekkür
etti. Hasan Azis devamında, “Sizin bu Etnik

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Azınlıklar Festivali’nin
bir parçası olmayı hak
ettiğinizden eminim.
Kırcaali’nin de hoşgörü
başkenti olmayı hak ettiğinden eminim. Sizlerin burada bulunmanız
ve festivalde yer almanız bunu bir kere daha
ispatlıyor” diye duygula-

rını paylaştı.
Ardından Kırcaali iline
bağlı belediyelerden
çeşitli folklor ekipleri
farklı kültürlere ait halk
oyunları gösterdiler,
ayrı ayrı solistler türkü
söylediler. Festivalde
Kırcaalili saz ustası Ali
Emin de sözü ve bestesi kendisine ait iki türkü
okudu. Gala konserde, Belediye Kültür Evi
Dans Grubu, “Ömer
Lütfi” Kültür Derneğinin “Kırcaali” Türk Halk
Oyunları Ekibi, Haskovo
“Ararat” Kültür Derneği
“Gomidas” Ermeni Korosu, Ruse’nin Vetovo

kasabasından “Suygu” Tatar Folklor Ekibi, Ostrovitsa köyünün
“Nikola Yonkov Vaptsarov” Kültür Derneği’nin
küçük kızları Roman
dansıyla, Kubrat’ın Belovets köyünden Ümügül Osman’ın gösterdiği oryantal şovla aynı
sahneyi paylaştılar.
Festivale katılan tüm
folklor topluluklarının
yönetmenlerine Hasan Azis, Yardımcısı
Elisaveta Kehayova ve
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği Başkanı Seyhan
Mehmed teşekkürname
sundular.

Kırcaali Haber Ga zetesi’nin
gelecek sayısı 29 Haziran 2011
tarihinde çıkacak.
Следващият брой на вестник
Кърджали Хабер ще излезе на
29 Юни 2011 г.

