Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Bir Kırcaalilinin Türk sanat müziği aşkı

1972 yılında Kırcaali’den Türkiye’ye
göç eden 66 yaşındaki Hilmi İsmail –
Neşe 1963- 1965 yıllarında Ömer Lütfi
Derneği’nin kapatılmasından önce Derneğin Halk Müziği Korosunda korist ve
solistlik yapmış biri.
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Türkiye, Bulgaristan ve Katar Başbakanları Varna’da Görüştü
Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov
ve Katar Başbakanı El
Tani ile Varna'da bir araya gelerek üçlü işbirliğine
imza attı.

başlanması da kararlaştırıldı.
Karadeniz kıyısında
bulunan Evksinovgrad
Sarayı'ndaki görüşmenin ardından konuşan
Başbakan Erdoğan, 3

ilgili görevlendirilecek
yetkililerin, önümüzdeki
hafta bir araya gelerek
çalışmalara başlayacağını belirten Erdoğan, bu
sürecin başarılmasının,
Asya, Avrupa, Ortadoğu

ülkeye çektiğini, istikrar
olmayan bir ülkeye yatırımcıların da gelmek
istemeyeceğini söyledi.
Görüşmede Tuna Nehri
üzerinde gerçekleştirilen projelerin ele alındı-

arasında yapımı planlanan otoyol, Türkiye'den
doğalgaz sevkiyatı ve
Güney Akım Projesi'nin
de görüşmede geniş
kapsamlı olarak ele alındığını anlattı. Türkiye'den
kritik durumlarda doğalgaz tedarik edeceklerini, Katar'ın da doğalgaz
konusunda kendilerine
yardımcı olacağını vurgulayan Borisov, "Bugün ele
alınan konuların, planlanan yatırımların önümüzdeki yıllarda olumlu
sonuçlarını göreceğiz.
Yapılacak yatırımlar ülkelerimize ve bölgeye
büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
KATAR Başbakanı El

Tani de Başbakan Erdoğan ile bir araya gelmenin çok büyük bir fırsat
olduğunu dile getirerek,
g ö r ü ş m e de Tür k iye Katar ve Bulgaristan'ın
birlikte neler başarabileceklerini değerlendirdiklerini ve çok ciddi konuların ele alındığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa ve
Ortadoğu arasında bir
köprü olarak gördüklerini, Türkiye'den sonra da
Avrupa'ya açılan kapının
Bulgaristan olduğunu
vurgulayan El Tani, üç
ülke ve bölge için yatırım
konularının değerlendirildiğini söyledi.
Kırcaali Haber

Nurcan Hüseyin Görevden Alındı

Üçlü zirvede, VarnaBurgaz-İstanbul arasında
yapımı planlanan otoyol,
Türkiye'den doğalgaz
sevkiyatı ve Güney akım
Projesi ele alınırken,
Türkiye-Bulgaristan sınırında yıllardır çözümlenemeyen ve tarım alanlarına büyük zarar veren
sel felaketlerini önlemek
amacıyla baraj prolerine

dost ülke olarak bir araya geldiklerini belirterek, geleceğe yönelik
adımları görüştüklerini,
bu kapsamda Tunca ve
Rezve üzerindeki dere
barajlarla ilgili çalışmaları ele alarak, ilgili bakanları görevlendirdiklerini
söyledi. Otoyol ve otoban konusunda 3 ülkenin
yürüteceği çalışmalarla
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bağlamında önemli bir
sıkıntının çözülmesine
fırsat tanıyacağını vurguladı.
Bulgaristan Başbakanı Borisov da Katar'ın
Bulgaristan'da milyarlarc a dolar ve Euro
yaptırım yapmayı planladığına işaret ederek,
Bulgaristan'daki istikrarın yabancı yatırımcıları

ğını, bu projelerle ilgili
olarak Romanya ile de
görüşeceklerini belirten
Bulgaristan Başbakanı
Borisov, yapılacak projeler için Katar-Bulgar ve
Türklerden oluşan ortak
bir şirketin projenin uygulamasını yürüteceğini
belirtti.
Borisov, görüşmede
Varna-Burgaz-İstanbul

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Nurcan Hüseyin
Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ Genel
Başkanı Ahmet Doğan’ın
talimatıyla Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Nurcan Hüseyin gö revden alındı. Yapılan
değerlendirmeler ve
Kırcaali'de Hareket içerisinde oluşan taraflar
arasında görüşmelerin
sonuç vermemesi yine
devreye Genel Merkezi
soktu. Siyasi disipliniyle
ülke genelinde her siyasi oluşuma parmak ısıttıran ve ah vah çektirten
HÖH, ciddi çizgisinden
ödün vermemeye devam
ettiği görülmekte.
Son dönemde Arda’nın

kıyısında en çok tartışılan konu, hangi belediye
başkan yardımcılarının
görevden alınacağı ve
kimin geleceğiyle ilgiliydi
ve bu değişiklik 11 Mayıs itibarıyla gerçekleşti.
Teşkilat tarafından siyasi
kararla getirilen veya görevinden uzaklaştırılan
kişilere uygulanan mekanizma bir daha işledi.
HÖH Kırcaali teşkilatına Merkezden gönderilen, Genel Başkan Dr.
Ahmet Doğan’ın imzasını taşıyan bir faks ile
Nurcan Hüseyin’in görevden alınmasına ve
yerine de HÖH Grubu
Yerel Belediye Meclis
Üyesi Hüseyin Ahmet’in
getirilmesi kararlaştırıldığı açıklandı.
Nurcan Hüseyin, son
iki dönem Hasan Azis’in
yardımcılarından biriydi.
Hareketin kalesi durumundaki Arda incisi
kentte siyasi kazanın
kaynamaya devam edeceği görülüyor.
İsmail KÖSEÖMER

Olumlu Atılımlar
Dr. İsmail CAMBAZOV
Geçen sayıdan devam

1928 yılında Lom şehrinde yapılan 19. Kongrede adını değiştirip “Türk
Muallimler C emiyeti ”
olan “Muallimin-i İslâmiye
Cemiyet-i İttihadı” (Birliğinin) Bulgaristan Türk ve
Müslüman eğitim sisteminin gelişip çağdaşlaşmasında büyük hizmetleri
vardır. Çünkü her kongre
Türk eğitim sisteminin
esas sorunlarını ele almış, tartışmış, incelemiş
ve çözüm yollarını göstererek karara bağlamıştır.
Örneğin Ruse şehrinde
yapılan ikinci kongrede
okul programları, ders
kitapları, okul talimatnamesi, müfredatlı program
gibi esas meseleler görüşülmüştür. 1912 yılında
Tırgovişte’de toplanan VII.
Kongrede Türk ilkokullarına dair talimatname incelenmiştir. 146 maddeden
oluşan bu talimatnamenin
25. maddesi şöyledir:
“Her öğretmen, boş vakitlerinde, bahusus tatil
günlerinde ilmi ve terbiyevi malûmatını arttırmaya ve genişletmeye mecburdur. Arzu olunur ki,
öğretmenler, topografya,
coğrafya, tabakat (jeoloji)
fenlerine dair malumat almaya, memleketin iktisadi
ahvalini öğrenmeye, milli
türküleri, masalları, adetleri, hasılı yurdun umumi
ahvalini zaptetmeye çalışsınlar”.
Tırgovişte kongresi ayrıca öğretmenleri olgunlaştırma kursları açılmasını
da kararlaştırdı. Bu tür
kurslar sonra da devam
etti. Bu defa kurs açılacak
11 yer şunlardı: Aytos,
Plovdiv, Pleven, Ruse,
Tırgovişte, Razgrad, Şumen, Provadiya, Varna,
Dobriç, Silistre.
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Eski usülden yeni usule
geçmek için öğretmenleri
bu kurslarda hazırlıyorlardı. Köy-kent öğretmenleri
bu kurslara katılırlardı,
yaz tatili bu kurslarda geçerdi.
19 21’d e k i K ı z a n l ı k
Kongresinde programlar,
tüzükler yeniden gözden
geçirilmiş, yeni şekil verilmiştir.
Ayrıca bu kongre derneğin “Terbiye Ocağı” isminde bir dergi çıkarmasını
da karara bağlamıştır. İlk
sayısı Eylül 1921’de çıkan
bu dergi 1921-1923 yılları
arasında 10 sayı yayınlamıştır. Bu “Terbiyevi, ilmi
ve içtimai dergi”nin adı,
Muallimler Cemiyeti’nin
1923 yılında Sliven’de
yaptığı 14.kongrede alınan karar üzerine “Bulgaristan Türk Muallimler
Mecmuası” olarak değiştirilmiştir. Dergi bu ad
altında 1925 yılına kadar
Varna’da yayın hayatına
devam etmiştir. 1926 yılında Razgrad’a nakledilen dergi çok geçmeden
kapanmıştır.
Derneğin çeşitli kongrelerinde eğitim ile ilgili
isteklerini “Bulgaristan
Türk Muallimler Mecmuası” 1923 yılında çıkardığı
1.sayısında şöyle özetlemiştir:
1.Okullarda tahsilin; asrı,
terbiye fennine uygun yapılması
2.Maarif Kanunun
3 0. ve A nayasanın
78.maddelerinin Türk çocuklarına da tatbik edilerek tahsilin parasız olması, kitapların meccanen
verilmesi,
3.Okul masraflarının
hükümetçe ödenmesi,
belediye ve idareler tarafından verilen yardımların
arttırılması,
4.Mektep fondu olarak
tarla, çayır, koru verilmesi,
5.Okullarda program,

tüzük, ders dili bakımından milli muhtariyete tamamiyle riayet edilmesi
(1923’te Plovdiv Eğitim
Müdürü Bulgar Tarih ve
Coğrafyasının Bulgarca
okutulmasını istedi. Öğretmenler Birliği bunu kabul etmedi).

Öğretmen olacaklar, en
az ruşdiye mezunu olup
yeni tayin edileceklerin
ise Türk öğretmen Okulu
veya Nuvvab mektebini
bitirmiş olmaları lazımdır”
şeklinde değiştirilmesi.
Bulgaristan’da Türk eğitim sisteminin gelişme-

başlanması kararlaştırılmış ve bunu yayınladığı
3/32 numaralı tamimi ile
halka açıklamıştır. Bu
kararı yürürlüğe koyabilmek, yani 1928-1929
ders yılında yeni harflerle
öğretime geçebilmek için
Muallimler Birliği gereken
hazırlıklara da başlamıştır. Bulgaristan Türk öğretmenlerine hemen aynı
yıl içinde yeni harfleri
öğretmek için kursların

6.Hükümetçe sıhhî, uygun okul binası yapılması,
7.Resmi okul öğretmenlerine verilen emeklilik ve
diğer hakların Türk öğretmenlerine de tanınması,
8.İhtiyaca yetecek kadar
öğretmen okulu açılması,
öğretim dilinin Türkçe olması, Bulgarcaya yetecek
kadar yer verilmesi,
9.Ders araçlarının hükümetçe temini,
10.Ders kitaplarının parasız verilmesi,
11.Türk okulları için
umumi müfettişten başka
10 müfettiş daha tayini
(bunlar,Şumen, Ruse,
Varna, Razgrad, Tırnovo,
Stara Zagora, Plovdiv,
Burgas ve Kırcaali olmalı)
12.Ruşdiyeyi bitirenlerin
gimnazyaya alınması,
13.Tatillerde kurslar açılması,
14 . 3 3 6 . m a d d e n i n
“Müslüman okullarında

sinde 1928 yılında Lom
kasabasında düzenlenen
XIX. kongre büyük rol
oynamıştır. Zira burada
Türkiye’de yeni yazıya geçilir geçilmez, Bulgaristan
Türk okullarında da yeni
Türk harfleriyle öğretime

açılması yönünde “müsaade istemek üzere Bulgar
Maarif Nezareti nezdinde
teşebbüste bulunmuş”
diye yazıyor “Rehber”
gazetesi 22.09.1928 tarihli 36. sayısında. Yine
ayni gazetenin bildirdiği-

ne göre, bu kursların 15
Eylül 1928’den başlıyarak
30 Eylül 1928 tarihine kadar tamamlanması hususunda bütün Bulgaristan
Türk muallimler şubelerine 12 Eylül 1928 tarihli 7
numaralı tamim gönderilmiştir. Bu genelgeye uyularak Razgrad, Şumen,
Varna, Pravadi, Vidin ve
diğer kasabalarda öğretmen kursları açılmıştır. Türk öğretmenlerine
yeni yazı kursları vermek
üzere geçici bir süre için
Tüğrkiye’den öğretmen
istenmiştir. Birkaç Bulgaristanlı Türk öğretmeni
Edirne’ye kursa gönderilmiştir. Bunlara dönüşlerinde Bulgaristan’ın
çeşitli yerlerinde kurslar
açtırılmış ve öteki öğretmenlere yeni yazı kursları
verdirilmiştir. Öğretmneler
çok kısa bir zamanda yeni
yazıyı öğrenerek çocuklara öğretebilecek duruma
gelmişlerdir.
Buraya kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak
Türk Öğretmenler Birliği
27 yıl azimli, bilinçli ve
bilgili çalışmaları sayesinde Bulgaristan Türk
eğitim sistemini Avrupa
standartlarına göre yeni
baştan kurmak için canla
başla uğraşmış, büyük
başarılar elde etmiştir.
Devamı gelecek sayıda

Konyalı dervişlerin Sema gösterisi Sofya’yı büyüledi

Sofya’da dokuz Mayıs’ta
NDK- Ulusal Kültür Sarayında Bulgaristan’da üniversite eğitimi gören Türk
öğrencilerinin organizasyonu olan Türk Talebeler
Birliği’nin girişimiyle muhteşem bir Sema Gösterisi
düzenlendi. Sofya’ya davet edilen Medeniyetler
arası Mevlana, Mevlevi
Kültürü Musiki ve Sema
Toplulu ğ u’nun Sema
Mukabelesini izlemeye
gelen bine yakın kişi,
Mevlana’nın yolunda ilerleyen Dervişlerin felsefesi
ve sema anlayışını yakından tanıma fırsatı buldu.
Celalledin Rumi’nin evrensel fikirleri ve birleştirici yönü, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi
lideri Ahmet Doğan’ı bile
dokuz Mayıs’ta bu gösteriye gelmesine etken
oldu. Başkent Sofya’daki
Ulusal Kültür Sarayındaki
(NDK) sema gösterisine
olağanüstü ilgi vardı.
Konyalı Der vişler i
Sofya’ya davet etme fikri
aslında ünlü Bulgar yönetmeni Stiliyan İvanov’dan
geldi. Bundan önce “Medeniyetler beşiği Anadolu” adlı üçlü belgesel ve
“‘Welcome to Turkey”
(Türkiye’ye hoş geldiniz)

belgeselini hazırlayan
İvanov, dervişlerden çok
etkilendiğini, Konya’ya
gidip, Rumi hakkında
daha geniş araştırmalar
yaptığını ve hatta Aralık
sonunda “Dervişler” adlı
belgeselini tanıtacağını
belirtti. Türkiye’yi anlatan
belgesel filmlerini Bulgar
DODO Film ve Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hazırlayan
Stiliyan İvanov, gecenin
açılış konuşmasını yaparken “Çok ülke gezdim, çok dilde selamlar
verdim ve aldım, ancak
Konya’daki insanların selamı kadar beni etkileyen
olmadı: Aşk Olsun!” selamını iletti İvanov. Stiliyan
İvanov yıl sonuna kadar
“Dervişler” adlı belgese-

lin de tamamlanacağını
söyledi.Konya’da çekilen
Der vişler belgeselinde Mevlanave ve Hacı
Bektaş Veli başta olmak
üzere Anadolu erenleri
tanıtılıyor.
M e d e n i ye t l e r a r a sı
Mevlana, Mevlevi Kültürü Musiki ve Sema
Topluluğu’nun Sof ya
Sema Gösterisinin açılışında Türkiye’de Mustafa Cecelli ile yaptığı
başarılı düetlerle tanına
sanatçı ve Sofya Teknik
Üniversitesi öğrencisi Elvan Günaydın’ın “Lale li
si Zümbül li si , Gül li si”
( Lale misin, sümbül müsün, gül müsün” şarkısını
seslendirmesi, Dervişlerden önce izleyenleri
Devamı sayfa 3’de
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Bir Kırcaalilinin Türk sanat müziği aşkı
Resmiye MÜMÜN
1972
yılında
Kırcaali’den Türkiye’ye
göç eden 66 yaşındaki Hilmi İsmail – Neşe
1963 - 1965 yıllarında Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin kapatılmasından önce Derneğin
Halk Müziği Korosunda
korist ve solistlik yapmış biri. Demokratik
değişimin başlangıcından bu yana doğup büyüdüğü Kırcaali’ye ilk
defa gelen Hilmi Neşe,
Ömer Lütfi Derneğinin düzenlediği Çocuk
Bayramı kutlamasından
sonra verilen yemekte
Zeki Müren’in bir şarkısıyla konukları selamladı. Sanatçı, Derneği
de ziyaret etti ve Kırca-

ali Haber Gazetesine
geçmişle ilgili anılarını
paylaştı.
Gençliğinde “Veselça-

ne” semtinde yaşayan
Hilmi İsmail, o dönemde
eski pazar yerinde bulunan dernek çalışma-

Konyalı dervişlerin Sema gösterisi Sofya’yı büyüledi
2. sayfadan devam
büyüleyen ses oldu. Türk
Talebe Birliği koordinatörlerinden Berkant Hatipoğlu da “Sizden bize bizden
size” programında Sevda
Dükkancı’nın sorularını
yanıtladı.
Sema ettikçe Allah’a
yaklaşmak
Özünde “örnek olma”
prensibi bulunan Mevlevilik, aynı zamanda estetiği de içinde barındırıyor.
Mevlevilik ve sema gösterileri bugün tüm dünyada
büyük ilgi görüyor.
Tüm dünyada büyük ilgi
gören Mevlevi seması sırasında, dervişlerin kendi eksenleri çevresinde
dönüşleri tarikatın estetik
tarafını ortaya koyuyor.
Sema etmek, Mevlana’nın
ölümünden sonra tarikat
haline gelen Mevleviliğin
sembolü olarak kabul ediliyor.
Yapılan düzenlemelerle
müzikle birleşen ve belli
kurallara bağlanan Sema
gösterileri, Mevleviler’de
zamanla tören halini
aldı.
Allah’ın kainatı yaratışındaki “Ol” emrini sembolize eden Kudüm sesinin
ardından ilahi nefes olan
ney sesi duyulur. Böylece
evreninin oluşumu ve can
buluşu anlatılır. Şeyhin
önderliğindeki semazenler, semahane’nin etrafında bir yol izleyerek yürür.
Her bir dairenin ilk yarısı
maddi dünyayı, ikinci ya-

rısı manevi dünyayı sembolize eder. Semazen nefis sembolü olan hırkasını
çıkarır ve şeyhinden izin
alarak semaya başlar.
Semâ, Türk tarihinin,
inançlarının bir parçası
olup Hz. Mevlâna (12071273) ilhâmiyle oluşmuş
ve gelişmiştir.
S e m â 7 b ö l ü m d ü r.
Her bölümünün ayrı bir
manâsı vardır... Semâ’yı
ilmî yönden tetkik ettiğimizde, şunu görürüz: Var
olmanın temel şartı dönmektir. Varlıklar arasındaki müşterek benzerlik,
en ufak zerreden en uzak
yıldızlara kadar her birinin bünyesini teşkil eden
atomlarındaki elektron ve
protonların dönmesidir.
Her şeyin döndüğü gibi,
insanoğlu da bünyesini
teşkil eden atomlardaki
mevcut dönmelerle, vücudundaki kanın dönmesiyle, topraktan gelip toprağa dönmesiyle, dünya
ile beraber dönmesiyle
tabiî ve şuursuz olarak
döner. Ancak insanı öbür
varlıklardan farklı ve üstün kılan şey aklıdır. İşte,
dönen SEMÂZEN varlıkların müşterek hareketine, semâıyla beraber aklı
da iştirak ettirir...
SEMÂ, kulun hakikâte
yönelip, akılla - aşkla yücelip, nefsini terk ederek,
Hakk’ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kâmil bir
insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür. Bütün
varlığa, bütün yaratılanlara yeni bir ruhla, sevgi

için, hizmet için dönüşüdür... Semâzen hırkasını
çıkarmakla, manen, ebedî
âleme, hakîkate doğar,
orada yol alır.. Başındaki
sikkesi (nefsinin mezartaşı), üstündeki tennuresi
(nefsinin kefenidir).’ Sağdan sola kalbin etrafında
dönerek, bütün insanları,
bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır... Semâ
töreni 7 bölümdür. Her
bölümün ayrı bir manası
vardır.
Tören haline geldi
Mevlana’nın ne zaman
ve niçin sema ettiğine
dair herhangi bir bilgi yok.
Mevlana’- nın dergahta,
evde, çarşıda, bazen de
ders sırasında aşka gelip
herhangi bir kurala tabi
olmadan içinden geldiği
gibi sema ettiği biliniyor.
M evlana’nın, Tebr izli Şems’in kaybolmasının ardından kendisine
halef seçtiği Kuyumcu
Selahaddin’in dükkanının önünden geçerken
duyduğu çekiç darbelerindeki ritimle aşka gelip
sema ettiği de belirtiliyor.
Sema etmek, Mevlana’nın
ölümünden sonra tarikat
haline gelen Mevleviliğin
sembolü olarak kabul
ediliyor. Yapılan düzenlemelerle müzikle birleşen
ve belli kurallara bağlanan Sema gösterileri,
Mevleviler’de zamanla
tören halini aldı.
Sevda DÜKKANCI
Sofya

larına katılarak, besteci
Rujdi Şükrü’nün yönettiği orkestrada mandolin
çalıyor, Aydın ve Arzu
adındaki solistlerle birlikte Rodop türküleri
söylüyormuş.
O zamanki “Obedinenie” Halk Kültür Merkezi
yönetimi, merkezin bir
şubesi olarak faaliyet
sürdüren Ömer Lütfi
Derneği sanatçılarının
başka bir binada çalışmalarını ısrar etmesi
üzere Türk orkestrası
dağılmış. Hilmi ağabey, “Biz Ömer Lütfi
Derneği’nin sanatçılarıyız ve onun binasında
çalışmalarımıza devam
edeceğiz” diyerek kesinlikle Trakya Bulvarında bulunan başka
bir binaya taşınmayı
kabul etmedik” diye
izah etti. Fakat bu olay

dernek faaliyetinin sona
ermesine de sebep olmuştur.
Hilmi İsmail, ilkokulu “Gledka” semtinde
bitirdikten sonra, orta
ve liseyi Kırcaali Türk
Rodop okulunda ikmal
etmiş. Dernek çalışmalarından başka, 1966
yılında Madan kasabasında yaptığı askerlik
sırasında ünlü Kırcaalili halk sanatçısı Mümün
Karagöz ile birlikte Türk
Halk Müziği Korosunda
yer aldıklarını söyledi.
Bu koroyla ülke çapında
düzenlenen festivallerde birinci olmuşlar. Aynı
yıl Bulgaristan-Türkiye
arasında yapılan göç
anlaşmasının etkisiyle
Ulusal Televizyona çıkmaları engellenmiştir.
Hilmi Neşe, daha önceden ailesinde hiç
kimsenin müzikle ilgilenmediğini, kendisinin
ise daha ilkokulda katıldığı çeşitli programlarda ses yeteneğini göstermeye başladığını belirtti. “Sırası geldiğinde
türkü de söylerim, fakat
Türk sanat müziğini
daha çok severim. Zaten herkes de buna şaşıyor, `Rodoplar’da yetişen birinin Türk sanat
müziği sevdiğini görmedik` diyorlar” diye ifade
etti. Türk sanat müziğine olan sevgisi daha
çocukluk yıllarında dinlediği Türk radyoları ve
Türkiye’den getirttiği
plaklardan doğduğunu
paylaştı.

Şu anda İzmir
B o r n ova’d a ot ur a n
Hilmi Neşe, Sezgin
Topçu’nun yönetmenliğinde çalışmalar sürdüren 45 kişilik Konak
Belediyesi Cumhuriyet
Türk Sanat Müziği Korosunda /TSMK/ artık
4 yıldır koristlik ve solistlik yapmaktadır. Türk
sanat müziği şarkılarından başka, katıldığı etkinliklere göre türkü de
söylediklerini paylaştı.
Cumhuriyet TSMK, 29
Aralıkta Yılbaşı konserinden sonra 29 Mart’ta
“Eski Dostlar” başlığı
altında bir konser programı sunmuştur. Koro
sanatçıları şimdi, 31
Mayıs’ta Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezinde konser
vermeye hazırlanıyor.
1 Haziran’da bir derneğin mehter takımından
gelen teklif üzere ortak
düzenlenecek konser
programına katılacaklar.
Kırc aalili sanatçı,
“Ömer Lütfi Derneği
yönetiminin ve çalışanların Türk kültürümüzü
yaşatmak için gösterdikleri gayreti gördüm
ve bundan dolayı kendimi mutlu hissediyorum.
Rodop türkülerini, halk
oyunlarını, geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatmaya devam
etsinler. Dernek çalışmalarında daha üstün
başarılar dilerim” diye
ifade etti.

Boyko Borisov: “İhracat yapabilecek
kadar çok elektrik üretiyoruz”
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan'ın elektrik sıkıntısı çekmediğini
belirterek, ''İhracat yapabilecek kadar çok elektrik
üretiyoruz'' dedi.
Borisov, ''BTV'' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın
elektrik tüketiminin 5 bin,
üretiminin ise 10 bin megavat olduğunu söyledi.
Ülkenin Tuna kıyısında
bulunan Belene kentine
ikinci atom elektrik santralı kurmaktan vazgeçtiğini anımsatan Borisov,
yapılacak hükümet oturumunda yine Tuna kıyısındaki Kozloduy Atom

Elektrik Santralı'nda yeni
reaktör kurulmasına karar
verileceğini açıkladı.
Borisov, bu reaktörün
6 – 7 yıl sonra hizmete
gireceğini belirtti. Petrol
fiyatlarındaki artışı da

değerlendiren Başbakan
Borisov, İran'da savaş
başlaması durumunda
benzin fiyatının 7 levaya
kadar çıkabileceğini bildirdi.
Borisov, doğal enerji
kaynaklarının araştırılması ile ilgili yasanın yeniden gözden geçirilmesi
ve engellerin or tadan
kaldırılması gerektiğini
belirterek, ''Açıklamak
için daha çok erken ama
şunu söyleyebilirim ki,
Bulgaristan'ın elinde yeteri kadar enerji kaynağı
var. İhracat yapabilecek
kadar çok elektrik üretiyoruz'' ifadesini kullandı.
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“Kahve aroması ile” resim sergisi
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Belediyesi, Devlet Arşivleri Bölge Müdürlüğü, Kırcaali Bölge
Posta Müdürlüğü, Sofya
Sanat İçin Ortaklık Vakfı
ve KRIG Sanat Hareketi
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen
“Çok Kültürlü Bir Şehir”
girişimi ve Kırcaali Belediyesinin Mayıs Ayı Kültür
Etkinlikleri Programı kapsamında GRIG Sanat
galerisinde Kırcaalili genç
ressam Petya Zengin’in
granül kahve ile yaptığı
30 resminin gösterildiği
“Kahve Aroması İle” adlı
sergi açıldı. Petya, annesi Bilyana Atanasova’nın
50. yıldönümüne adamış
olduğu sergisinde kadını
her çeşit ruh halinde tanıtmaktadır. Sergi birçok
Kırcaalili resim severleri
bir araya getirdi.
Açılışta galerinin küratö-

rü Galina Dimova, KRIG
Sanat Galerisi adına ressamı kutlarken artık ikinci
kişisel sergisine ev sahipliği yapmaktan memnun
olduklarını belirtti. Petya
Zengin iki yıl önce KRIG
Sanat Galerisinde “Bulvarda Kuklalar” adlı moda
figürleri tanıtan ilk kişisel
sergisini açmıştı. Genç
ressam organizatörlere
ve açılışa gelen tüm Kırcaalilere teşekkür etti.
Petya Zengin, sergisi
için Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’ten
bir tebrik mesajı aldı.
Kahvenin boya olarak
kullanıldığı resim yapma
tekniği Tayland’da doğmuş, fakat bu tür resim
yapma sanatı özellikle
Çin ve Brezilya’da bazı
genç yaratıcılar ve illüstrasyon ressamları arasında yaygınlaşmıştır. Son
zamanlarda ise Avrupa’da
da granül kahve ve Türk
kahvesiyle yapılan eserler

yayılmaya başlamıştır.
10 aylık Nisa adında bir
kızı olan Petya Kırcaali
Haber gazetesi için, “İlk
defa kahve ile resim yapıyorum. Kahve ile çok kolay resim yapılıyor. Kızım
beni uyutmamaya başladığından beri geceleri

masamda daima kahve
bulunduruyorum. Bir gece
kahve ile resim yapmayı
denedim, hoşuma gitti,
çalışmalarıma devam ettim ve böylece bu sergi
doğdu” diye paylaştı.
Bulgar asıllı olan Petya,
Kırcaali’de iş yeri açtıktan

İl Bilgi Merkezi temsilcileri Krumovgradlılarla görüştü
Kırcaali’deki İl Bilgi Merkezi /İBM/ 14 Mayıs 2012
tarihinde Krumovgrad
Belediyesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Toplantıda İBM uzmanları “Kırcaali’de İl Bilgi
Merkezi Kurma” projesinin amaç ve faaliyetlerini,
sunacağı hizmetleri ve
operasyonel programlar
hakkında güncel bilgiler
verdi.
Kısa bir açılış konuşmasıyla Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet toplantıyı baş-

lattı. Toplantıda belediye
çalışanları, yerel idari bi-

rimlerin temsilcileri, kamu
sektörü temsilcileri, muh-

tarlar, okul temsilcileri ve
iş adamları yer aldı.
Katılımcıların soruları
proje finansmanı yönündeydi. Görüşmeye “Tarım” Fonu temsilcisi de
katıldı.
Haziran 2012y. sonuna
kadar böyle görüşmeler
Kırcaali ilindeki diğer belediyelerde de gerçekleşecek.
Kırcaali İl Bilgi merkezi,
Avrupa Birliği Bölge Gelişimi Fonu desteğiyle
kurulmuştur.

sonra yaklaşık 10 yıldır
Rodop şehrinde yaşayan
İzmirli iş adamı Ferhat
Zengin’in eşidir ve İslam
dinini kabul edeceğini ifade etti.
“Artisma” şirketinin sahibi Ferhat Zengin, iki yıldır
eşi olan Petya ile gurur
duyduğunu ve onu her
girişiminde desteklediğini dile getirdi. İş adamı,
“Petya resim işini severek
yapıyor, o yüzden de başarılı oluyor. Eşimi mutlu
görmek beni de mutlu ediyor” dedi. Ferhat Zengin,

Bulgaristan’da ilk önce
tekstil işi yaptığını, daha
sonra Kırcaali’de “Rusalka” restoranını, şimdi de
başkent Sofya’da “Bosfor” restoranını işlettiğini
paylaştı.
“Çok Kültürlü Bir Şehir”
girişimi bu yıl 14 Mayıs’ta
KRIG Sanat Galerisinde
ağaç ve çiçek köklerinden
elde edilen bitki özleri ile
pamuk, ipek ve yün boyama yöntemlerinin gösterildiği bir serginin açılışıyla
start almıştır. Bitki özleri
ile boyama tarifelerinin
tüm Kırcaali bölgesinden
yaşlı kadınlardan alınan
bilgiler üzere tanıtıldığı
belirtildi.
30 Mayıs’ta da Bölge
Posta Merkezinde saat
13.00’te özel aile koleksiyonlarında korunmuş olan
geçen yüzyıldan mühürler
ve posta pulları taşıyan
Kırcaalilerin mektuplarının
birer kopyasının görülebileceği özel tasarlanmış bir
sergi sunulacak. En eski
korunmuş Arapça metinli
posta pulu bir tütün tüccarı tarafından 1890 yılında
kesilen bir makbuz üzerinde bulunuyor.

Türkiye’deki anaokullarla işbirliği
Ardino, Slıntse /Güneş/ Birleşik Çocuk Kurumu /
ODZ/ Müdürü Dimitrina Aleksandrova ve başöğretmen Gülzade Hamzova Bursa’da düzenlenen 2. Uluslararası Pedagoji Forumuna katıldı. Ardinolu anaokul
öğretmenleri, Bursa Doğa Kolejine bağlı Abaküs
Anaokulu’nun davetlisi olarak Bursa’yı ziyaret ettiler.
Söz konusu anaokullar arasındaki işbirliği iki yıldır başarıyla devam etmektedir.

Kırcaali Haber

Cuma Meydanı’nın ismi Roma Stadyumu oldu!
Filibe’de Cuma Caminin bulunduğu ve halk
arasında Cuma Meydanı
(Cumayata) olarak bilinen
meydanın isminin ‘‘Roma
Stadyumu’’ olarak değiştirilmesine ilişkin Filibe
Belediye Başkanı İvan
Totev (GERB) tarafından
sunulan teklif üzere Filibe
Belediye Meclisi’nin son
oturumunda ele alındı.
Teklif, yapılan oylamada
29 evet, 7 hayır ve 9 çekimser oyla kabul edildi.
Söz konusu teklife en
ser t tepkiyi Belediye
Meclisi’nde 7 üyesi olan
BSP grubu gösterdi.
Basında çıkan haberlerde HÖH’lü 3 Belediye
Meclis üyesinin isim de-

ğişikliğine karsı çıkmakla
birlikte oylamada çekimser oy kullandıkları ileri
sürüldü. HÖH’lü Belediye

Meclis üyeleri çekimser
oy kullandıkları haberlerini yalanladılar. Belediye Meclisinin oturumuna

ilişkin protokol yayınlandığında konu netlik kazanacaktır.
Kırcaali Haber

Dimitrina Aleksandrova, Bursa’daki foruma Türkiye,
Bulgaristan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Japonya
ve başka ülkelerden öğretmenlerin de katıldığını söyledi. İki gün süren seminerin ana konusu “Çocuğun
Doğal Gelişimi ve Bu Süreçte Ailenin Rolü” olduğu
bildirildi.
Dimitrina Aleksandrova, “Konuşmacılar, ana okula
giden çocukların okula başarılı bir uyum sağlamaları
için yapılan hazırlığa ilişkin sunum ve bildiriler sundular, bu yönde Avrupa ve dünyadaki deneyimler paylaşıldı, çevrenin korunmasıyla ilgili eğitim çalışmaları
tanıtıldı.
Ev sahibi Abaküs Anaokulu öğretmenleri, öğrencilerle uygulama yaptı. Uluslararası Pedagoji Forumuna
katılan her öğretmene katılım sertifikası verildi” dedi.
Ardinolu öğretmenler, 23 Mayıs’ta yapılacak olan
Güneş Anaokulu’ 40. kuruluş yıldönümü kutlamaları
için Abaküs Anaokulundaki meslektaşlarını Ardino’ya
davet ettiler.
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Muhtar Erhan İzzet: “Köyümüzün toprakları
verimli, ancak işleyecek genç yok!”
Resmiye MÜMÜN
Son yerel seçimlerde
Erhan İzzet Kırcaali Belediyesinin Kobilyane /
Maşkılı/ köyüne üçüncü
dönem muhtar seçildi.
Erhan İzzet, muhtarlığın
Kobilyane köyü İzgrev /
Aşağı Mahalle/, Ogledna /Bahacılar/, Brezite /
Istamoğullar/, İzbitsa /
Mahmutoğullar/, Şeremetovo /Şermetler/, Yugovo /
Güneyköy/, Bagra /Boyacıoğulları/, Bilkovo /Kocamehmetler/ ve merkez
mahalle Çataklar olmak
üzere toplam 9 küçük
mahalleden oluştuğunu
bildirdi. Köyde daimi ikamet edenlerin sayısı 347
kişi, daimi ikamet adresi
Kobilyane olan başka 695
kişinin ise mevcut adresi
Türkiye’dedir.
K ırc aali b ölgesinde
olduğu gibi, Kobilyane
köyü nüfusu da çoğunlukta yaşlı insanlardan

oluşmakta. Gençlerin
daha çoğu Kırcaali ve
Türkiye’de ikamet ediyor.
Son yıllarda Batı Avrupa
ülkelerine çalışmaya gidenlerde bir hayli.
Erhan İzzet, köy halkı
geçimini genellikle hayvancılıkla sağladığını, her
tür büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlara bakıldığını,
köyde gençlerin olmadığı
için de büyük toprak arazilerinin işlenilmediğini
ve hiç kimsenin tütün ekmediğini söyledi. Köydeki
kadınlar ekseriyetle şehirde terzi, erkeklerin ise
inşaat işçisi olarak çeşitli
yerlerde çalışmaktadır.
Geçen iki dönem içinde
Kırcaali Belediyesinin
maddi desteğiyle köyün
çeşitli mahallelerinde
toplam 2,5 km yola asfalt
döküldüğünü paylaştı.
Göreve geldiği vakit köy
içinde hiçbir sokakta asfalt olmadığına, kendisinin
muhtar olduğu dönemde
köyde benzin istasyonu

Erhan İZZET
yapılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.
Erhan İzzet, “Köyde
içme suyu olmayan mahallemiz yok. Belki bahçe sulamak için yeterli
suyumuz yok, ama kendi

su kaynaklarından götürülen her mahallemizde
içme suyumuz var. Geçen dönemde Kobilyane
mahallelerindeki tüm eski
asbestli su boruları plastik borularla değiştirme

Momçilgrad Belediyesi, Bayramiç Belediyesi ile kardeş oldu
Momçilgrad /Mestanlı/
Belediyesi, ziraat alanının gelişmiş olduğu Türkiye Bayramiç Belediyesi
ile kardeş oldu. Kardeşlik
protokolü, Belediye Başkanı Akif Akif ile Bayramiç Belediye Başkanı
İsmail Sakin Tunçer tarafından Momçilgrad’da
imzalandı. Belediye Başkanları, tarım ve özellikle meyve yetiştirme
alanında Türkiye’de birinci sıralarda olan Bayramiç ile işbirliği ve fikir
alış-verişinde bulunmak
yönünde anlaşma imzaladılar.
Bayramiç Belediye
Başkanı, tarım alanın-

daki deneyimlerini paylaşmak üzere Momçilgradlı tarım üreticilerini
Türkiye’ye davet etti.
Bayramiç Belediyesinin nüfusu yaklaşık
17 bin kişi. Belediyede

yılda 120 bin ton elma
üretilmektedir, bu da
Türkiye’de elma üretiminin %15’ini oluşturuyor.
Bayramiç Belediyesi,
beyaz nektarın veya beyaz tüysüz nektarın ola-

Ardino Belediyesi, 138 kişiye iş sağlıyor

Ardino /Eğridere/ Belediyesi kazandığı bir
projeyle yol inşaatı işçisi ve su ve kanalizasyon tesisatçısı olmak
üzere iki profesyonel
alanda 138 kayıtlı işsiz
kişiye istihdam sağlayacak. Belediye Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban, proje “İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel
Programı çerçevesin-

de “Kalkınma” şeması
üzere finanse edilen
proje sayesinde mümkün olduğunu bildirdi.
O, Ardino, Byal İzvor,
Mleçino ve Borovitsa
köylerinde iki ay süren
meslek eğitimi kursları
sırasında hem teorik
bilgiler verildiğini, hem
de pratik çalışmaların
yapıldığını belirtti.
Düzenlenen meslek
eğitim kursunu başa-

rıyla tamamlayanlara
sertifika verildi. İzzet
Şaban, “Mayıs sonuna
kadar işsizler asgari
ücretle bir yıl süreliğine ayrı ayrı yerleşim
yerlerinde görevlendirilecekler. Böylece belediyemiz sürekli işsiz ve
fakir olan vatandaşlara
yardım etmiş olacak”
dedi.
Yol çalışanların görevleri dör t mevsim

rak da adlandırılan şeftali, kayısı ve erik arası
bir çeşit yerel şeftali ile
anılmaktadır. Özel bir
aroması ve lezzeti olan
bu şeftali çeşidi, iklimin
özelliklerinden dolayı sadece Bayramiç bölgesinde yetişmektedir.
Bayramiç Belediyesinde büyük miktarda
kiraz, helva, zeytinyağı
ve sebze üretilmektedir. Tarımsal üretimin
büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir.
Belediye sınırları içinde
Türkiye’deki büyük tarım
üniversitelerinden biri
bulunmaktadır.
Kırcaali Haber

boyunca yollarda rutin
bakım, onarım, temizlik,
buzlanmalara karşı önlemler, yol kenarı arklarını, drenaj tesislerini
temizleme olacak.
Su ve kanalizasyon
işleriyle görevlendirilenler, su ve kanalizasyon
işletmeleri tarafından
servis edilmeyen yerleşim yerlerindeki su temin sisteminde oluşan
arıza ve problemlerle
ilgilenecekler.
Güner ŞÜKRÜ

imkânımız oldu. 64 bin
leva tutarındaki bir proje
kapsamında bulduğumuz
bir su kaynağından İzgrev Mahallesi sakinlerine
içme suyu getirildi” diye
paylaştı.

Kobilyane muhtarı, bu
yıl içerisinde Ogledna
mahallesinde 1,5 km asfalt dökülmesini ve güreşlerin yapıldığı alanı
ufak bir stadyuma dönüştürülmesini hedeflediğini
açıkladı.
Ayrıca eski okul binası
önündeki alanı park yapılmasını istemektedir.
Köy okulu 2000 yılında kapatılmış. Şu anda
toplam 17 öğrenci yakın
Boyno köyündeki İlköğretim okulunda, 5 çocuk da
Kırcaali’deki ilköğretim
okullarında eğitim görüyor.
Köyde sağlık bir imi
yok. Haf tada bir gün
Kırcaali’nin Rezbar tsi
köyünde aile hekimliği
uygulamasında hizmet
veren Ürdünlü Dr. Mefleh
Hamayde’nin aile hekimi
olduğu yaklaşık 200 Kobilyaneli için köye gelip,
sağlık hizmeti vermektedir.
Boyno köyünde aile hekimi olarak çalışan Dr.
Boyko Boyçev de halkın
büyük bir kısmına sağlık
hizmetinde bulunuyor.

Trakya Üniversitesi’nden
bir heyet Kırcaali’yi
ziyaret etti

Türkiye-Avrupa Birliği Kültürler Arası DiyalogMüzeler Hibe Programı kapsamında proje lideri
olan Edirne Müzesinin ortağı Kırcaali Bölge Tarih
Müzesi ile gerçekleştirdiği “Arda Nehri Aynasında Müzelerimiz” projesinin uygulanmasına devam
edilmektedir.
Proje kapsamında Trakya Üniversitesinde restorasyon- konservasyon eğitimi gören bir grup
öğrenci ve yönetmenleri Prof. Yunus Pınar, Prof.

Dr. Ahmet Yaraş, Prof. Hüseyin Akıllı ve Edirne
Müzesinden Arkeolog Şahan Kırçın’ın yer aldığı
bir heyet Kırcaali’yi ziyaret etti.
Kırcaali Müzesi yetkililerinden verilen bilgiye
göre heyet çok yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği fikirleri ve kriterleri
çerçevesinde kültür ve sanat varlıklarının konservasyonu ve restorasyonuna yönelik pratik çalışmalar yapılmış, tarihi yerler ziyaret edilmiştir.
Tüm görüşmelerde ana konu iki ülke sınırları
içerisinde bulunan zengin kültürel ve tarihi mirasın
korunması olmuştur.
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Tarihi ahşap caminin genel tamirata ihtiyacı var

Resmiye MÜMÜN

71 yaşındaki Rasil Seyitahmet 15 yıldır Gorna
Krepost / Karalar/ köyünde bulunan tarihi ahşap
yapılı caminin imamı.
Yaklaşık 400 kişilik cemaat kapasitesi olan bu
cami komşu Dolna Krepost /Aşağı Karalar/ köyü
sakinlerine de ibadet için
hizmet etmektedir.
İmam Rasil Seyidahmet’e
cami işlerinde 67 yaşındaki Aptulla Emin yardımcı oluyor. İkisinden alınan
bilgiye göre, düzenli olarak cemaatle namaz kılmak için camiye 8-9 yaşlı
kişi, Cuma namazı için
ise 14-15 kişilik cemaat
toplanmakta. Ramazan
ve Kurban Bayramı namazlarına gelen Müslümanların sayısında bir
hayli artış görülüyor.

Şu anda devamlı olarak
camide namaz kılan en
genci 60 yaşında. Köydeki gençlerin çoğu Batılı
ülkelerinde geçim kay-

nağı aramakta. Köyde
bulundukları zamanlarda
onlardan 6-7’si camide
namaz kılıyor.
Köy imamı Rasil Se-

Dünyada her yıl yüzlerce
kadın Müslüman oluyor
Avrupa ülkeleri ve
Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD)
İslam dinini yeni kabul
edenlerin sayısı hızla
yükselmektedir. Çeşitli
araştırmalardan elde
edilen verilere göre
her yıl 20 bin civarında
A m e r i k a lı, 5 0 b i n
Britanyalı, 4 bin Alman
İs lam dinini kabul
etmektedir. Yapılan
araştırmalarda İslam’ı
yeni kabul edenlerin
s ay ı s ı n d a f a r k lı lı k
g ö r ü n ü y o r, f a k a t
genellikle Müslüman
olanların büyük bir
bölümü kadınlardır.
A BD’de Müslüman
olan kadınların sayısı
Müslüman
olan
erkeklerden 4 misli
fazladır.
İslam’ı yeni kabul
eden Amerikalı Ellen
Kaym, “Ben İslam’ı 57
yaşında kabul ettim.
Eşim ve çocuklarım
Müslüman değiller. Bir
Protestan papazının
eşi idim, feminist bir
kadındım. Fakat İslam
dini gönlüme giden yol
oldu ve Müslümanlığı
kabul et tim” diye
paylaştı. Ellen, “İslam
d i n i n d e k a dın l a r ın
statüsü diğer dinlere

yitahmet, 1974 yılında
caminin çatısındaki kiremitleri bir bir aktarıp, kırık
olanları değiştirmiş. Aynı
köyünden İstanbul’a göç
etmiş Veladdin Bayramali
1997 yılında caminin minaresini inşa etmiş. Buradan Türkiye’ye göç eden
Birsen Riza da 4 yıl önce
caminin dış duvarlarını
kendi mali imkânlarıyla
sıvattırıp, bahçe avlusunu
yeniletmiştir.
Köyden ve Türkiye’den
bazı hayırsever vatandaşlar, camiye küçük miktarda para, kilim, battaniye,
seccade gibi bağışlarda
bulunmaktadır.

Cami yanında bulunan
eski okul binası abdesthane olarak kullanılıyor.
Ayrıca namaz kılmak ve
genel dini bilgiler öğrenmek isteyen çocuklar ve
gençler, bu binada eğitim
görmekteler. Geçen yıl
yaz aylarında köy çocukları, komşu Murgovo /Esmilli/ köyünde düzenlenen
Kur’an-ı Kerim kursuna
katılmışlar.
İmam Rasil Seyitahmet,
“Ben kendim de din alanında eğitim görmedim,
fakat büyük gayretlerle bu
hususta kendimi geliştirdim. 22 yaşındaki torunum
Mercan Selami Mestanlı
İlahiyat Lisesi mezunu.
Şu anda dinle uğraşmak
yerine Yunanistan’da ekmek parası peşinde” diye
üzüntüyle ifade etti.
Köy imamına göre, bu
tarihi caminin ve eski okul
binasının genel bir tamire ihtiyacı var. Bunun için
hayırsever vatandaşların
maddi yardımda bulunmaları çağrısında bulunuyor.
Rasil Hoca, cami yakınında bulunan bir çeşmede caminin kuruluşuna
dair bilgi içeren Osmanlıca bir kitabenin, mezarlıkta mezar taşlarındaki yazılarla birlikte 1981-1984
yıllarında komünizm idarecileri tarafından kazındığını söyledi.

Köy imamı Rasil Seyitahmet, caminin tarihiyle
ilgili bir rivayeti anlattı:
“ Haskovo’da yaşayan
Mustafa isminde birine rüyasında Allah tarafından
Gorna Krepost köyüne
cami yapması emredilmiş.
Haskovolu Mustafa camiyi inşa ettikten sonra, köy
halkı da el birliğiyle para
toplayarak, yanına bir
okul yapmış. Bu okulda
tüm bölgeden öğrenciler
eğitim görürlermiş”.
Camide yapılan köy
mevlidine gelen Golemantsi /Beyköy/ imamı
Hacı Durmuşali Mümün,
Gorna Krepost camisinin 1616 yılında inşa
edildiğini kanıtlayan Osmanlıca yazılı bir lehvayı
gösterdi. Durmuş Hoca,
“Bu camiden önce buraya kurulan eski cami en
az 635-640 senelik. Osmanlılar o zamanki Doğu
Roma İmparatorluğu’nun
/Bizans/ başkenti
Konstantinopol’u fethetmeden önce buraya ayak
bastığında ilk olarak bir
cami kurmuşlar. Gorna
Krepost Camisi, Kirkovo
Belediyesi’nin Podkova
köyü yakınında bulunan
Yedi Kızlar Camisine
benzer biçimde, hiç bir
çivi kullanılmadan, sadece ahşap malzemelerle
yapılmıştır” diye anlattı.

Devlet Kurumları Sofya Dışına Taşınıyor

göre çok daha yüksek.
İslam’da erkeklerin ve
kadınların Allah’a karşı
aynı sorumlulukları
var, toplumda kadına
karşı saygı gösterilir
ve korunur” diye öne
sürdü. Elen, İslam’da
müminlerin mütevazı
olmaya çağrılmasını
çok beğeniyor.
Ye n i M ü s l ü m a n
olan kadın, “ Ben
erkeklerin etrafındaki
kadınlara karşı hoş
niyetli olmamalarını
iyi görmüyorum, fakat
bu durumda kadınlara
da
sorumluluk
düştüğünden, kadının
kendisine karşı saygı
duyması gerektiğinden
eminim. Hicaba
bürünerek bedenimi
gizlemek hoşuma
gidiyor, çünkü böylece

bedenimin sadece
bana ait olduğunu
hissediyorum. Hicap,
Allah’a karşı sadık
olduğumu hatırlatıyor
ve onunla görüşlerimi
ifade etmiş oluyorum”
dedi.
Ellen, “İslam hiçbir
şeyiyle kadın haklarını
çiğnemiyor. Üstelik
İslam çok pratik bir
din. İslam dini, dünya
problemlerine çok etkili
çözüm yolları gösteriyor.
İslam, zenginliğin bir
k ıs mının f a k i r l e r e,
öksüzlere ve dullara
ayrılmasını emrediyor.
K a dın l a r to p l um un
en hassas kesimi ve
Kuran’ın onlara karşı
şef kat gösterilmesi
çağrısında bulunması
çok önemli” diye kanaat
getirdi.

Bazı kurum idarelerini
başkent dışına taşımayı
planlayan Maliye Bakanı
Simeon Dyankov: "Taşraya gitmek istemeyen memurlar bir maaş bedelinde
tazminat alacak."
Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simeon Dyankov,
tüm devlet kurumların idarelerinin başkent Sofya'da
bulunmasının "yanlış olduğunu" savunarak, bir
bölümünün diğer büyük
kentlere taşınacağını bildirdi.
Özel bir radyoya konuşan Dyankov, başkentte
boş kalacak onlarca devlet kurum binasının müzeye dönüştürüleceğini
ifade etti.
Kurumsal deplasmanın
maliyetinin tahmin edildiğinden düşük olacağını
kaydeden Bakan Dyankov, "Taşrada çalışmak
üzere Sofya'dan ayrılmak
istemeyen memurlara bir
aylık maaş bedelinde tazminat ödenecek" dedi.
Reformcu fikirlerini savunan Dyankov, "Birkaç

dalga halinde yapılacak
bu transfer kapsamında
öncelikli olarak bazı kurumların idareleri Filibe,
Eski Zağara, Burgaz, Varna, Rusçuk, Veliko Tırnovo ve Plevne gibi kentlere
taşınacak" diye konuştu.
"İktidardaki GERB partisinin yönetimi uzun yıllar sürecek, dolayısıyla
kurum taşıma süreci
de uzun sürebilir" diyen
Dyankov, "Bağcılık ve Şarap Ajansı'nın Sofya'dan
Plevne'ye transferinin bedeli 27 bin avroyu geçmeyecek" ifadesini kullandı.
Verilen bilgiye göre

merkezleri başkentten
diğer büyük kentlere taşınacak ilk kurumların arasında Rusçuk'a gidecek
Gümrükler Ajansı, Veliko
Tırnovo'ya gidecek Milli
Gelirler Ajansı (NAP) ve
Burgas'a gidecek Balıkçılık Ajansı yer alacak.
Muhalefet
Mavi
Koalisyon'un Eşbaşkanlarından Martin Dimitrov,
hükümetçe ortaya atılan
kurumsal transfer fikirlerin ciddiyetini eleştirerek,
bakanların "iskambil oynar gibi devletin idaresi
ile oynamamaları gerektiğini" savundu.
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Cemal Vatansever: “Doğduğumuz yerleri hiç unutmadık”
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’nin Kobilyane /
Maşkılı/ köyünde düzenlenen Mayıs şenliklerinin
girişimcisi ve Organizasyon Komitesi Başkanı
Cemal Vatansever 1969
yılında 9 yaşında Hromitsa /Topallar/ köyünden
Türkiye’ye göç ettiğini ve
40 yıl sonra atalar topraklarına tekrar geldiğinde
yakın çevresindeki dostlarıyla birlikte bu güzel
organizasyonu desteklemeye karar verdiklerini
ifade etti.
Kırcaali Haber gazetesi
okuyucuları için kendini
tanıtan Cemal Vatansever 27 yıldır serbest avukatlık yaptığını, İstanbul
Eyüp’te ikamet ettiğini,
Mecidiyeköy’de yazıhanesi olduğunu paylaştı. Kobilyane şenliği ve güreş
turnuvasının organizasyonu için mali destek verenler arasında Strajevtsi
/Postallar/ köyünden göç
etmiş ve İstanbul’da deri
ticaretiyle meşgul Ayhan
Öztürk, Kobilyane’den
göç etmiş ve Erdinç Yıldırım ile Erdinç Kasapoğlu
ortaklarıyla birlikte “Gladyatör” deri firmasının
sahibi Şemsettin Arkın,

Çubrika /Dallıca/ köyünde Fırıncı İbrahim’in oğlu
diye tanınan, hava ve su
soğutma işi yapan Hikmet
Yılmaz, Kırcaali “Arda” takımının eski futbol oyuncusu Rafet Vatansever,
Hromitsa’dan göç etmiş
Emin Kasapoğlu, İstanbul Bakırköy 2. Devlet
Hastanesinde 2. Dahiliye
Mütehassısı Dr. Nazım
Zafer, Hromitsa’da eski
öğretmen Ahmet Hacı
Bekiroğlu gibi sponsorluk
yapan dostlarının isimlerini belirterek, kendilerine
teşekkür etti.
C emal Vat anse ver, “ Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göç etmiş olan
orada iş adamı, hakim,
savcı, avukat ve değişik
hedef dairelerinde görev yapan değerli insanlarımız var. Kobilyane
şenliğine destek verme
fikrimi onlarla paylaştığım zaman, onlar da
memnuniyetle kabul ettiler. Elimizden geldiği
kadar üç senedir biz bu
desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sözünü ettiğim
arkadaşlarımın çoğu da
benim müşterim. Onlarla fikir birliğine vardık ve
Kobilyane köyüne ekonomik destek sağlamaya

karar verdik. Böylece bir
para fonu oluşturduk ve
her sene o fonu buraya
gönderiyoruz. Spor müsabakalarına ve diğer organizasyonlar için gerekli
olan ekonomik ihtiyaçları
sağlamış oluyoruz” dedi.
Sayın Vatansever, “Başka ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bugün Belediye Başkanımız Hasan
Azis güzel bir şey söyledi, buradaki Toplum
Merkezine yardım edileceğini açıkladı. Bu kültür

ocağında kütüphane var.
İlk işim bu kültür ocağını
kitapla, belki bilgisayarla ve başka konularda
desteklemek yönünden
arkadaşlarla görüşüp,
destek sağlamaya çalışmak olacak” diye sözlerine ekledi.
Avukat Cemal Vatansever organizasyonu destekleme amacını şöyle
belirtti: “Daha çocukluğumuzdan biz bu panayırı
hatırlıyoruz, burada yapılan şenlikleri hatırlıyoruz.

Amatör sanatçılar Borino’da alkışlandı
Ardino Rodopska İskra Toplum Merkezinde
faaliyet gösteren amatör sanatçılar Borino
Belediyesinin Hıdrellez
kutlaması kapsamında
düzenlenmiş olan 2.
Etnik Azınlıklar Festivaline katıldılar. Yüksel
İsmail’in solist ve yönetmeni olduğu Yerel
Türk Folklor Orkestrası, Otantik Rodop
Folkloru Kadın Korosu
ve Svetla Semercieva
ile Ergün Mümünov’un
yönetmenliğindeki Rodopçanka Folklor Grubu çok sayıdaki seyircilerin alkışlarını kazandı.
Konser i izleyenler,
Ardino’nun Yabılkovets
köyü doğumlu saz ustası Ali Emin’in söylediği
türkülerle de keyifli anlar yaşadılar.
Ardinoluların festivale
katılımı Borino Belediye Başkanı Müh. Oktay Aliev’in daveti üzere

Bu insanların bir araya
gelmesi, birbirlerinden
haberdar olması, birbirleriyle hal hatır etmeleri
için gerekli ve çok faydalı
bir organizasyon. Dolayısıyla bu organizasyonun
yapılması gerekli diye
düşünüyoruz. Şenlikte
folklor gösterileri, futbol
müsabakaları yapılıyor,
milli sporumuz olan güreş
turnuvası düzenleniyor.
Gençlerimizi, çocuklarımızı spor yapmaya teşvik
ederek, o sportif düşünce
ve disiplinle kötü alışkanlıklardan kurtulmalarını,
aktif, sportif, sağlıklı bir
yaşam amaçlamalarını istiyoruz. En büyük
gayemiz de bu zaten.
Çevremizdeki gençleri
bu müsabakalarla spora
teşvik etmeye çalışıyo-

ruz, hem de çevre köy ve
kasabalardaki gençleri de
burada yılın bir gününde
yarışmaya davet ediyoruz
ve dereceye girenleri mükafatlandırıyoruz”.
Cemal Vatansever, Kırcaali bölgesinde ve ülke
genelinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı tüm
bölgelerde eskiden düzenlenen köy şenliklerinin Türkiye’ye göç etmiş
ve belli bir mevki sahibi
olan vatandaşların maddi ve manevi desteğiyle
tekrar canlandırılmasıyla
ilgili şunları ifade etti: “Bizim burada yaşadığımız
dönemle ilgili hatıralarımız var, gördüğümüz,
yaşadığımız örf ve adetlerimiz var. Bunları biz hiç
unutmadık. Doğduğumuz
yerleri, bu toprakları, bu
insanları hiçbir şekilde
unutmadık. Zaman oldu
buraya gelme imkanımız
olmadı, ama ne zaman
ki buraya serbest gelme imkanını elde ettik o
zaman bize nispetle bu
çevrede kalan insanların
ekonomik, kültürel yönden sıkıntılar yaşadığını
gördük. Bunu gidermek
için ne yapabiliriz dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey finansal destek
sağlamak oldu. Buradaki
kültür ocaklarını, spor kulüplerini, diğer sosyal faaliyetleri destekleyerek,
insanlarımızı bu şekilde
hareketlendirmek, belli
yerlere yönlendirmek istedik. “

Halka yardım sağlanması için
bilgilendirme görüşmeleri

gerçekleşti.
Etnik A zınlıklar
Festivali’nde Borino
bölgesinden amatör sanatçı ve gruplar, ilkbahar ve Hıdrelleze ilişkin
türkü, gelenek ve halk
oyunları gösterisi sundular. Festival, yarışma
amaçlı olmasa da, Ardinolu sanatçılar, Borino
Belediye Başkanı ta-

rafından özel tebrik ve
takdir belgesi aldılar.
Oktay Aliev, festivalin
ana amacı farklı etnik
gruplara mensup olan
katılımcılar arasında
kültürel deneyim paylaşımı olduğunu belirtti.
Ardino Toplum Merkezi Başkanı Yüksel
İsmail, Borino Belediye
Başkanına ve Borino

Obnova Toplum Merkezi Başkanı Engül
Baçkova’ya jübile plaketleri ve hatıralık eşyalar sundu. Yüksel İsmail, “Ardino Belediyesi
ile Borino Belediyesi
arasında gerçekleşen
kültürel deneyim paylaşımı umarım gelecekte
de devam edecektir”
dedi. Güner ŞÜKRÜ

Ardino Yerel Girişim Grubu Derneği’nin 20102015 Yerel Gelişim Stratejisinde yer alan tedbirler
üzere yardım sağlanması için başvuru prosedürüne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Derneğin İcra Müdürü Hafize Mümün, toplantıya
katılanlara görsel bir sunumla Stratejinin amaçlarını, kriterlerini ve önceliklerini tanıttı. Hafize Mümün, 16 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında stratejide yer alan 6 tedbir üzere yardım alabilmeleri
için vatandaşların başvuruda bulunabileceklerini
açıkladı. Bu tedbirlerin arasında No:121-Çiftliklerin
Modernleşmesi, No: 123-Tarım ve Ormancılık
Ürünlere Değer Katılması, No:312 Tarımsal Olmayan girişimlerin Çeşitlendirilmesi, No: 312 Küçük İşletmelerin Kurulması ve Geliştirilmesiyle
Desteklenmesi, Kırsal Bölgelerin Ekonomisiyle
Nüfusuna Temel Hizmetler Sunulması, No: 322
Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi
yer almaktadır.
Hafize Mümün, “Buna benzer bilgilendirme
toplantıları Mleçino, Gorno Prahovo, Borovitsa,
Çubrika köylerinde de yapıldı. Byal İzvor, Jıltuşa
ve Padina muhtarlıklarında da bilgilendirme toplantıları düzenlenecek” dedi.
Ardino Belediyesi Yerel Gelişim Stratejisi,
Bulgaristan’da onaylanan 16’sından biridir. Kırcaali İlinde de tektir.
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Kuzey Arpezos Parkı, Kırcaalilerin dinlenme noktası oldu
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’in en büyük projelerinden biri olan
Kuzey Arpezos Parkı projesi şehrin çehresini değiştirdi.
Daha tamamlanmamasına
rağmen her gün yüzlerce
Kırcaali sakininin akınına

layacak.
Son günlerde her gün yağmur yağmasına rağmen parka gelen vatandaşlar, güneşli günlerde peykelerde boş
yer bulunmadığını belirttiler.
Emekli kadınlar, torunlarıyla
burada hoş vakit geçirdiklerini ifade ediyorlar. Turist
olarak şehre gelen iki kadın,

lar/ köyünden Resmiye Hasan, bugün şehre gelmişken
yakında iki yaşını dolduracak
torunu Çağla’yı görmek istediğinde gelini Seniha ile birlikte onları parkta bulduğunu paylaştı. Park yanındaki
Pentagon binasında yaşayan
oğlu İsmail ile gelini, günün
büyük bir bölümünü küçük

uğruyor. Yaşlı, genç, çocuk
demeden herkes, serbest
vakitlerini burada geçiriyor.
Özellikle çocuklu anneler
oraya kurulan çocuk oyun
alanlarına büyük ilgi göstermektedir.
Merkez park ile bağlantı kuracak yol üzerinde yaya geçidi yapıldı ve trafik ışıkları
monte edildi. Işıklar, parka
geçilmesi için kolaylık sağ-

“Kırcaali’nin merkezinde
yüksek binalar yerine yeşil
alanın yapılması çok güzel
bir olay. Ağaçların büyüdüğü zaman manzara daha da
güzelleşecek ve sıcak havalarda daha çok insanı burası celp edecek. Vatandaşlar
olarak artık bizim görevimiz
bu güzelliği korumaktır” diye
dile getirdiler.
Kırcaali’nin Rani List /Işık-

Çağla ile birlikte çocuk alanında geçirmektedir.
Resmiye Hasan, “Park
gerçekten çok güzel oluyor.
Devam eden çalışmalarla her geçen gün daha da
güzelleşiyor. Kırcaali’nin en
güzel parkı olacağı ortada.
Ben hiçbir yerde böyle bir
güzelini görmedim, zannederim bütün Bulgaristan’da
bile yoktur” diye ifade etti.

Resmiye MÜMÜN

Burgas şehrinde yaşayan
29 yaşındaki Valeriya Dimitrova aslen Kırcaalili. 2
yaşındaki oğlu Vasil’i parkta
eğlendiriyordu. Valeriya, “İlk
defa bu parka geliyorum ve
çocuk oyun alanları çok hoşuma gitti. Oyun tesisleri çok
modern, küçük çocukların
erişimine uygun bir şekilde
yapılmış ve sağlıkları için de
tehlike oluşturmuyor. Veliler
çocuklarının serbestçe bu

oyun alanlarında eğlenmelerine izin verebilirler, yani
tüm annelere tavsiye ederim” dedi.
Parkta çalışmalar yoğun
olarak sürüyor. Proje faaliyetlerini uygulayıcı şirket
TVB’den bölgeden daha 1520 kişiyi işe alıp, inşaat ve
montaj çalışmalarının hızlandırılması hedeflendiğini
bildirdiler. Parkın bir iki aya
kadar bitmesi bekleniyor.
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