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yaptılar.
Türk diplomatı konuşmasında
Makedonya’nın dost bir ülke olduğunu ve festivalin Balkanlarda birliğin sembolü olduğunu
kaydetti. Nikolço Çurlinovski,

Fiyatı 0,80 Lv.

Hıdırellez ile ilgili geleneklerin
korunmasını ve UNESCO’nun
Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi'ne dahil edilmesini arzu
ettiklerini dile getirdi.

Devamı 3’de

Türkçemizin yok olmasına
izin vermeyelim!
Ana dil nedir?
İnsanın doğumundan itibaren
öğrendiği, ailesinin, ait olduğu
milletin konuştuğu dildir. Yani,

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin çatısı altındaki
Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
Makedonya’da düzenlenen 25.
Uluslararası Hıdırellez ve Bahar Şenlikleri’nde sergilediği
halk oyunlarıyla seyircilerden
büyük beğeni topladı. Rumeli

halk oyunları sergileyen gençler, jüriyi etkiledi. Festivalde
Türkiye’den profesyonel folklor
toplulukları ile rekabet içerisine

giren gençler mükemmel performansı için hakkıyla ödüllendirildi.
Uluslararası Hıdırellez ve
Bahar Şenlikleri bu yıl yirmi
beşinci kez gerçekleştirildi.
Festival, nüfusun yüzde 15’inin
Türk kökenli olduğu Valandovo

İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Festival
programı gelenek üzerine
Makedonya’nın güneydoğu-

sunda bulunan Valandova'ya
bağlı Çalıklı köyünde kurulan
sahnede icra ediliyor. Festivale tüm Balkan ülkelerinden
folklor grupları katılıyor. Festivalde Makedonya’da bulunan
tüm etnik azınlıkları temsil
eden gruplar yer aldı.
Geçen yıla kadar festival yarışma niteliğinde düzenleniyordu. Fakat bu yıldan itibaren
profesyonel folklor topluluklarının da katılımı birdenbire seviyeyi yükseltti.
Organizatörler, festivalin
UNESCO’nun Somut Olmayan
Kültürel Miras Listesi'ne kaydı için başvuruda bulunmuşlardır. Önceki yıllarda bizzat
Makedonya Cumhurbaşkanı
George İvanov festivalin onur
konuğu olmuştu. Bu yılki festival Makedonya ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.
Festivalin açılışını Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçisi Ömür Şölendil ve Valandovo Belediye
Başkanı Nikolço Çurlinovski

Sebahat NECİB
kişinin önce annesinden ve ailesinden, daha sonra da sosyal
çevresinden öğrendiği, şuur
altına yerleşen ve bireyle ait olduğu millet arasındaki bağlarını
oluşturan dil.
Bulgaristan Türklerinin ana dili
Türkçedir. Peki, biz ana dilimizi
ne kadar biliyor ve konuşuyoruz?!
Başta Kırcaali, Filibe, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre, Dobriç, Burgaz ve Rusçuk
şehirleri olmak üzere, birçok
yerleşim bölgesinde yaklaşık
1,5 milyon Türk ve Müslüman
yaşamaktadır.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehir ise Kırcaali ve Güneydoğu Rodoplardır. Türkçe
en çok bu bölgede konuşulur.

Ancak çoktandır gözlemlediğim
bir konu var, bu da bazı gençlerin Türkçeyi hiç kullanmaması ve bilmemesidir. Yeni neslin
yarattığı ve uyduğu bir moda
günümüzde hızla yayılmaktadır.
Buna uyan bazı kişiler, okul ve
iş yerleri haricinde, evde ailesiyle ve sosyal çevresinde bile
Türk arkadaşlarıyla devamlı
Bulgarca konuşmaktadır. Bunun
sebebi ise, ana dilimiz Türkçenin okullarda okutulmaması ve
Bulgarca konuşmanın bazı çevrelerde üstünlük ve büyüklük
anlamına gelmesidir.
Eğitime ana dilinde başlanırsa,
okulda başarılı olmamız daha
mümkündür ve diğer dilleri de
daha iyi öğrenmemiz buna bağlıdır. Ancak ne yazık ki bu bilinci
taşımayan ebeveynler anaokuluna giden çocuğuna ana dilini
öğretmeden Bulgarcayı (resmi
dil) öğretiyor. Evde, dışarıda,
sosyal çevrede çocuğuyla sürekli Bulgarca konuşuyor ve
böylelikle okulda ve hayatta
daha başarılı olacağına inanıyor. Bir çocuk kendi ana dilinde
ne kadar güçlü olursa, başka bir
dili de aynı ölçüde iyi ve güzel
öğrenir. Dil, insanın dünyaya
açılan penceresidir. Bir insanın
ana dilinden kopması veya koparılması onun yalnızca ailesi,
milleti ile bağlarının kopması
değil, aynı zamanda dünya ile
bağlarının kopması demektir.
Şimdi gelelim, Bulgarca koDevamı 2’de
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Türkçemizin yok olmasına izin vermeyelim!
1. sayfadan devam

nuşmanın bazı çevrelerde üstünlük ve büyüklük
anlamı taşımasına. Bazı
çevreler ve özellikle de
genç nesil evde veya dışarıda Türk arkadaşlarıyla sürekli Bulgarca konuşuyor ve böylece kendini
daha akıllı ve üstün görüyor. Hele de şehirde
yaşayan bazı kişiler, Türk
köylerinde yaşayan diğer
kişiyle kendisini Bulgar
dili üzerinden kıyaslamaya kalktığında ortaya çok
çirkin bir durum çıkıyor.
İnsanlar karşılıklı konuşurken; “Sen daha Bulgarca konuşamıyorsun,
önce git Bulgarca öğren
ve sonra gel karşıma” gibi
çirkin sözler sarf edebiliyorlar. Tabi Bulgarcayı
daha iyi ve güzel konuşan
her zaman daha üstün ve
akıllı olarak görülüyor.
Belki karşındakinin ana
dili Türkçesi daha güçlü,
belki yabancı dili İngilizcesi daha iyi, ama yok,
Bulgarcası çok çok süper
değilse çevresinde ezik
duruma düşüyor.
Geçenlerde Kırcaali
Otogarında bir şoför ile
yolcu arasında bir duruma tanık oldum. Şoför
Bulgaristanlı bir Türk, yol-

cu ise eskiden Türkiye’ye
göç etmiş bir vatandaş.
Memleketine tatile gelmiş. Aralarında geçen

Kırcaali’ye 40 kilometre
uzaklıktaki bir şehirde düzenlenen bir Türk düğününde şahit olduklarım da

manı Rayna Knyaginya’yı
anlatan “Bayrağı Kim Dikti” isimli şarkı seslendirildi. Dilimizin yanı sıra örf

konuşmalarında yolcu
şoförle Türkçe konuşarak
yardım istedi. Ancak şoför
Bulgarca “Ben Türkçe bilmiyorum” yanıtını vererek
yardım etmeyi reddetti.
Yolcunun tüm çabalarına
rağmen şoförün yardımından mahrum kaldı. Böyle
çirkin bir olayı gördüğümde sadece bir soru sordum, “Biz ne zaman bu
kadar bencil olduk?”

beni hayli hayal kırıklığına uğrattı. Düğünde Türk
orkestrasının yanı sıra bir
de Bulgar şarkıcısı vardı.
Düğünün üçte biri Bulgar
adetleriyle, üçte biri Türk
orkestrasının çaldığı müzik, üçte biri de Bulgar
şarkıcısının söylediği
Bulgar şarkılarıyla devam
etti.
Düğünün devamında,
Bulgarların milli kahra-

ve adetlerimizin de yavaş
yavaş Bulgarlaştırılışına
şahit oldum, maalesef.
Başkente doğru ilerlersek daha da trajik olaylara şahit olabiliriz. Benim
tanıdığım eski Kırcaalili
bir Türk ailenin Sofya’da
yaşamaya başladıklarında çocuklarının ana dillerinin yok oluşuna şahit
oldum. Türkçeyi yarım
yamalak ancak konuşu-

mans sergileyen çocuklara verilmesi arzusunu
dile getirdi. Dereceye giren çocuklar, Momçilgrad
Belediye Başkanı Müh.
Sunay Hasan tarafından

re iki kalifiye antrenörler
angaje edildi.
Rodopi Masa Tenisi
Kulübü Başkanı Ersin
Ömer, “Projenin kapanış
turnuvası olarak her bir

Djarova’nın müdürlük
yaptığı Ştastlivo Detstvo Anaokulu’ndaki çocuklar arasında yarışma
yapıldı. Bu anaokulunda
artık beşinci yıl çocukların motor becerilerin ve
alışkanlıkların oluşması,
fiziksel niteliklerin gelişimi ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla anaokul eğitimi kapsamında Anaokul
Öğretmeni Toşka Vılçeva
tarafından masa tenisi
dersleri veriliyor. Ödevleri
en iyi şekilde yerine getiren kız ve erkek çocuklar
Gelgelçeva’nın madalyaları, en iyi performans
sergileyen iki çocuk ise
kupaları ile ödüllendirildi.
Böylece toplam 10 çocuk
ödüllendirilip, gelecek nesiller için Momçilgrad’ın
spor tarihini koruma imkanına sahip oldular.
Kız çocuklardan Duygu
Recep, erkek çocuklardan
ise Doğan İbryam şampiyonluk kupalarını kazandı.
Ardından Aysel Emin’in
müdürlük yaptığı Zornitsa
Anaokulu’ndaki çocuklar

Masa tenisinde en iyi olan
anaokulu çocuklarına ödüller

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi ve Rodopi
Masa Tenisi Kulübü tarafından düzenlenen gönüllü programı kapsamında
masa tenisi eğitimine katılan ilçe dahilindeki anaokullarında ilkokula hazırlık
sınıflarından 80’den fazla
çocuk ve Engelli Çocuklar Günlük Merkezi’nden
10’dan fazla çocuk, sporun büyüsüne kapıldı.
Her bir anaokulunda düzenlenen yarışmalarda
en iyi performans gösteren çocuklar en iyi Bulgar
bayan tenisçisi Daniela
Gergelçeva’nın zamanında ad yapan Rodopi
Kulübü adına kazandığı kupa ve madalyalarla
ödüllendirildi. Momçilgrad Fahri Vatandaşı Daniela Gergelçeva, masa
tenisinde Avrupa şampiyonluğunu elde eden tek
Bulgar bayandır. Kulübe
kupa ve madalyalarını bağışlayan Gelgelçeva, bir
kısmının özellikle Aralık
2015-Mayıs 2016 döneminde masa tenisi eğitimi
gören en başarılı perfor-

da birer takdir belgesiyle
ödüllendirildi.
Eğitim ve antrenman
sürecinde kulüpte eski
kıdemli antrenör Toşka
Vılçeva ve çok kez ulusal, uluslararası ödüllerin
sahibi, veteranlar şampiyonu ve halihazırda
Bulgaristan Masa Tenisi
Federasyonu Veteranlar
Komisyonu Başkanı Dimitır Karaivanov olmak üze-

anaokulda ayrı ayrı yarışma düzenlemeye karar
verdik” diye izah ederek,
ilk iki masa tenisi kursunun Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın Anaokul Çocukları İçin Spor Programı
kapsamında, üçüncü kurs
programının ise tamamen
Belediye İdaresi ile ortak
çabaların meyvesi olduğunu belirtti.
Birinci olarak Violeta

yorlardı.
Birde; “Bulgaristan’da
yaşayıp da Bulgarca bilmemek çok ayıp. Korkum
Türkçeyi unutmak değil,
Bulgarcayı bilmemektir”
diyenler ve bu şekilde
düşünenler var. Bu Türkçeyi çok iyi bildiğini sanıyor. Ancak Türkiye’den
biri konuştukları Türkçeyi
duysa çoğu cümlelerini
anlamaz.
Türkçeyi iyi bilmek Bulgarcayı iyi konuşmayı ve
öğrenmeyi engelliyor diye
bir iddia var. Halbu ki ana
dilini iyi bilen bir kişi diğer
dilleri de çok daha kolay
ve iyi öğrenir. Hem içinde
yaşadığımız toplumun,
ülkenin dilini öğrenmek,
hem de kendi ana dilimizi, Türkçemizi iyi bilmek

zorundayız. Çünkü çok
dillilik bir zenginliktir.
1984 yılı öncesi şu anki
durum gözlemleniyordu.
O yıllarda da Bulgarca konuşmak üstünlük, Türkçe
isimlere Anife yerine Ani
diye hitap etmek modaydı. Ancak Bulgarlaştırma
sürecinde herkes birbirine kenetlendi ve Türkçe
değer kazandı.
O yıllarda kulaktan kulağa “Bir gün gelecek şu an
yapamadığımızı herkes
kendi isteğiyle yapacak”
diye söyleniyordu.
Türklüğümüzü, kültürümüzü, özgürlüğümüzü,
benliğimizi, kısaca güzel
ana dilimiz Türkçemizi
yaşatmamız için illa kötü
süreçler mi yaşamamız
gerekiyor?

Başsavcı’nın yetkileri
kısıtlanıyor

Adalet Bakanlığı, Başsavcı Sotir Tsatsarov’un yetkilerinin ciddi ölçüde kısıtlanmasını önerdiği Yargı
Sistemi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin
yeni hazırladığı kanun tasarısını bakanlık sitesinde
yayınladı. Yeni maddelerin, geçen yıl aralık ayında
kabul edilen Anayasa değişikliklerinin uygulanması
üzere hazırlandığı anlaşıldı.
Yeni maddelere göre savcılar
ve sorgu hakimleri, resmi olarak Başsavcının idaresi altında
bulunmayıp, sadece savcılıkların yöneticilerin idaresi altında
bulunacaklar. Savcılık yöneticileri ise sadece idari yönden
Başsavcıya bağlı olacaklar, davalarla ilgili kararlar konusunda bağımsız olacaklar. Yasa
Sotir Tsatsarov tasarısını hazırlayanlar bunun
sorgu hakimlerinin bağımsızlığını garanti edeceğini
ileri sürüyor.
Başsavcı, kurumun faaliyetine ilişkin Parlamento ve
Yüksek Yargı Konseyi’ne yıllık raporlar sunmak zorunda olacak. Milletvekilleri artık Başsavcı’dan başka türden bilgi vermesini de talep edebilecek. Yıllık
faaliyet raporlarının görüşülmesinde vatandaşlar ve
sivil toplum kuruluşları da Başsavcıya yazılı sorular
yöneltebilecek.
Parlamento’nun Başsavcılıktan raporlar vermesini
talep etmesi önerisi Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde ele alındı, fakat meclis tarafından yeterince destek görmedi. Bu önerinin yerine milletvekilleri,
Meclis’in başka raporları da dinleyebileceğini, fakat
talep edemeyeceğini kabul ettiler.
arasında da yarışma yapıldı. Bu anaokulu spor
çalışmaları yapılması için
en iyi koşullara sahip.
Buradaki çocuklara masa
tenisi derslerini Dimitir
İvanov verdi. Yarışmada
kız çocuklardan Selen
Mustafa, erkek çocuklardan ise Mert Arif en iyi
performans gösterdi.
S o n o lar ak G ülhan
Ömer’in müdürlük yaptığı
Zdravets Anaokulundaki
çocuklar arasında yarışma yapıldı. Buradaki çocuklar beş ay süren eğitim
boyunca edindikleri bilgi
ve becerileri sergilemek

için sabırsızlıkla beklediler. Kız çocuklardan Esel
İbrahim, erkek çocuklardan ise İvaylo Karausev
yarışma kapsamında verilen ödevleri en iyi şekilde
yerine getirdiler.
Eğitim gören miniklerin
bir kısmı masa tenisi alanında kendilerini geliştirmek için Rodopi Masa
Tenisi Kulübü’nde yürütülen antrenmanlara katılmak üzere çocuk takımına dahil oldu ve Daniela
Gergelçeva’nın izinde yürümeye azimli olduklarını
gizlemiyorlar.
Kırcaali Haber
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Leyla Hatipoğlu’nun 0-3 Yaş Çocuklar İçin
Yaşam Koçluğu isimli kitabı yayınlandı
Kitapta insan hayatının
temelini oluşturan ilk 3
yılından bahsedilmektedir. Bebeklerin fiziksel,
sosyal, psikolojik, içsel
gelişimi yerli ve yabancı
kaynaklardan araştırılarak, geniş kapsamlı gözlemler yapılmış ve örnekler verilmiştir.
Kitabın yazılış amacı
bebek bakımında hayati
önem taşıyan bazı ayrıntıların farkına varılmasına
katkıda bulunabilmektir.
Yazar, bebekler arası kıyaslama yapmadan, farklılıkların buluştuğu ortak
noktaları, öğretmen-psikolog ve deneyimli çocuk
bakıcı gözlem ve yardımları ile görebilme imkanını sağlamıştır. Tüm bu
gözlem ve pratikleri, çok
geniş kapsamlı literatür
bilgileri ile harmanlayıp
okuyucularıyla paylaşmıştır. Kesinlikle her anne-babanın kendine has
bir tarzı vardır. Bu kitapla kendi tarzınızın doğru
olup olmadığını test etme
şansını da yakalamış olacaksınız.

Unutmayın; çocuk yetiştirmek gerçek bir sanattır.
Sanatçı olmaya hazır mısınız?
Leyla Hatipoğlu kimdir?
Leyla Hatipoğlu; 1958

yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu. İlk ve
orta öğreniminden sonra
Kırcaali Öğretmen Enstitüsü, Tarih, Coğrafya Öğretmenliği ve Rehberlik

Bölümü'nü bitirdi. Daha
sonra eğitimine Sofya
Devlet Üniversitesi'nde
devam etti ve sonrasında
öğretmen olarak çalıştı.
Yaşanan sıkıntılar sonucu 1990 yılında zorunlu göç sırasında eşi, iki
kızı ve bazı akrabaları ile
Anavatan'a geldi. İntibak
eğitiminden sonra Tarih,
Sosyal Bilgiler öğretmeni
olarak görev yaptı.
Eğitimde yeni yaklaşımlar, öğrenci merkezli eğitim, özel eğitim, kişisel
eğitim konuları ile ilgili
katıldığı kurs ve seminerlerden edindiği bilgileri
uyguladı ve olumlu sonuçları çevresi ile paylaştı.
Mesleğini ve öğrencilerini çok seven Leyla
Hatipoğlu, 30 yıl öğretmenlikten sonra 2010 yılında emekli oldu. Bebek
bakımı ve eğitimi ile ilgili
kaynaklar araştırarak bilgilerini ve birikimlerini genişletti.
Not: Kitaba sahip olmak
isteyen internet üzerinden
satın alabilir.
Kırcaali Haber

Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
Makedonya’da gönülleri fethetti
1. sayfadan devam

Çurlinovski, “ Bizler
azınlıkların haklarına
saygı gösterilmesi ve
Balkanlarda barış olmasından yanayız” diye
vurguladı.
6 Mayıs’ta Bulgaristan,
Romanya, Türkiye ve
Makedonya’dan katılan
folklor grupları Valandovo şehrinin merkezinde
kor tej yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra
sahneye çıkan gruplar
gösteriler sergiledi. Valandovolular, önceki katılımlarından dolayı burada çok iyi bilinen Kırcaali
Türk Folklor Ekibi’ni alkış
yağmuruna tuttu. Festivalin ev sahipleri, Yüksel
Esen ve Sebahat Necib
yönetmenliğindeki ekibin dans hareketlerindeki kusursuz senkron ve
dansların büyüleyici koreografisinden çok etkilendi. Kırcaalili genç yetenekler, muhteşem bir
performans sergiledikleri Ustrumca şehrinde
de seyircilerden büyük

beğeni topladı.
Festivalin gala konseri
8 Mayıs’ta Çalıklı köyünde gerçekleşti. Kırcaali
Türk Folklor Ekibi, Bahar
ve Rodop halk oyunlarıyla seyircilerin gönlünü
fethetti. Ekip, mükemmel
performans için hakkıyla
ödül aldı. Ekip adına plaket Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Başkanı
Seyhan Mehmet ve Dernek Müdürü Müzekki

Ahmet’e sunuldu.
Diğer folklor gruplarının
yöneticileriyle birlikte Valandovo Belediye Başkanı Nikolço Çurlinovski
tarafından makamında
kabul edilen Müzekki
Ahmet, kısaca Kırcaali Türk Folklor Ekibi’nin
faaliyetlerini tanıttı. Belediye Başkanı, bu tür
etkinliklerde kurulan
dostlukların gençleri
birleştirmesinden daha

güzel bir şey olmadığını paylaştı. Çurlinovski, Kırcaali Türk Folklor
Ekibi’ni Valandovo’da
çağdaş Makedon şarkısına ithafen düzenlenen
Sonbahar Festivali’ne
katılmaya davet etti.
Popüler Bulgar pop-folk
sanatçısı Preslava’nın
kariyerinin bu festivalde
başladığı anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Bu yıl 2500 kişi, Dambalı
Tepesi’nde şifa aradı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkan Yardımcısı
Erol Mehmet, “Bu yıl da yaklaşık 2500 kişi 5 Mayıs’ı 6
Mayıs’a bağlayan gecede hasta çocuklarına şifa bulmakta için Dambalı Tepesi’ne çıktı. Asırlardır süregelen bir gelenek üzere Sünni ve Alevi Türkler, Hıristiyan
ve Müslüman Bulgarlar ve Romanlar, şifalı kaynak suyundan içmek için Bulgaristan’ın her yerinden buraya
akın ediyor. Yunanistan, Türkiye, Kıbris, Romanya gibi
ülkelerden gelenler de var. 2001 yılından bu yana bu
eşsiz benzersiz insan toplanmasını belediye organize

ediyor. Birçok sembolik anlam taşıdığı için geleneksel
kutlama Belediye’nin Kültürel Etkinlikler Takvimi’nde
“İnanç, Gelenek ve Sağlık” başlığı altında yer alıyor.
Tepede üç türbe bulunuyor. Tepede Kırklar-Kırk Alevi
Dervişin yaşadığına dair bir inanç var” diye ifade etti.
Mehmet, Belediyenin İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman
İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün desteği ile gece boyunca hasta çocuk ve onlara refakat
eden yakınlarının tepeye taşınmaları için dağ arabaları
sağladığını vurguladı. Suyun şifalı olduğuna inanılan
çeşmenin bulunduğu yerde aydınlatma yapıldı.
Erol Mehmet, “Suyun şifalı olduğuna dair inanç
üzerine vurgu yapılmasını arzu ederiz. İnsanlar suyun
Hıdırellez veya Gergövden gününde hastalara şifalı
olduğuna inanıyor. Hemen hemen her yıl konuşamayan çocukların konuşmaya başladığına dair olaylardan
haberdar oluyoruz. Bilimin çaresiz kaldığı durumlarda
ebeveynlerin son umudu bu su” diye paylaştı.
Belediye Başkan Yardımcısı, misafirlerin Dambalı
Tepesine kolay ulaşmaları için belediyenin yolda yaptığı çalışmaları tamamladığını belirtti. Yolun asfaltlanması için Başbakan tarafından vaat edilen finansman

sağlanması bekleniyor.
Momçilgrad İlçesi’nde Paskalya Yortusu ve “İnanç,
Gelenek ve Sağlık” başlığı altında Dambalı’da geleneksel Hıdırellez ve Gergövden Kutlama Etkinliği ile Mayıs
Kültür Günleri başlıyor. 9 Mayıs-Avrupa Günü ve Zafer
Günü’nü kutlama etkinlikleri düzenlendi. Nov Jivot Halk
Toplum Merkezi’nin 90.kuruluş yılı münasebetiyle birçok etkinlikler öngörülüyor. 18 Mayıs’ta Müzeler Günü
kutlanacak. Kutlamaların doruk noktası 24 Mayıs-Slav
Alfabesi ve Bulgar Eğitim ve Kültür Günü’nü Kutlama
Etkinliği olacak.
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DOST Partisi’nin Kırcaali’de İstişare Toplantısı
Kırcaali “ Vızrojdentsi” semtindeki Oryantal
Re sto r anı’nda D O ST
partisinin istişare toplantısı gerçekleşti. Toplantıya
DOST partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Milletvekilleri Hüseyin Hafızov,
Şabanali Ahmet, Aydoğan
Ali ve DOST partisi kurucularından Mehmet Hoca
katıldı.
Toplantının sunuculuğunu yapan DOST partisi
Genel Başkan Yardımcısı
Şabanali Ahmet, Bulgaristan Balkan coğrafyasında
Türkiye’nin ekonomisinden ve potansiyelinden
en az pay alan ve en az
yararlanan ülke olduğunu
vurgulayarak, “Biz bundan sonra Bulgaristan’ın
Türkiye’den en fazla Balkan coğrafyasında yararlanan ülke olmasını sağlayacağız” dedi.
DOST par tisi Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin Hafızov, konuşmasında” Tarihi bir süreç
içerisindeyiz. Bu halkın,
bu vatanın ve hakkın da
üstün olması için biz şuanda seferber olduk. Yalnız halkımızı değil, Türk
ve Müslümanı değil, herkesi kucaklayarak, dost
bilerek, bu vatanı sahiplenerek, bu vatana hizmet
ederek kurtarma davasındayız. Bizim mesajlarımız
yalnız siyaset değildir,
hizmet olacak. Biz yarın
öbür gün ister iktidar, ister iktidar ortağı, isterse
muhalefet olalım, biz sizlerin sesi ve onuru olmaya
hazırız. Biz hizmeti şöyle
anlıyoruz, bir, bu devlet
herkesi eşit görerek bu
halkımıza gereken istihdamı, yatırımları sağlayacak. Biz de bunlara aracı
olmaya hazırız. İkinci nokta da şu, altyapıda biz de

eşit olmak istiyoruz. Sofya’daki gibi büyük alışveriş merkezleri, sinemalar
değil, biz köylerimize ve
küçük şehirlerimize altyapı istiyoruz. Üçüncüsü
de, her konuda eşitlik isteyeceğiz. Biz siyasetçi
olarak sürünebiliriz ama
halkımızın sürünmesine
izin vermeyiz. Her türlü
eşitliği isteyeceğiz. İçişleri
Bakanlığı’nda, istihbaratta, tüm devlet dairelerinde
halkımızın eşit olmasını
isteyeceğiz. Biz hizmeti
bu üç koldan yavaş yavaş gayretli bir şekilde
yürütmeye hazırız. Yeter
ki siz bize güvenin, sahip
çıkın ve bir kez güvenerek
şans verin. Göreceksiniz
hep birlikte ismimizi tarihe
yazdıracağız” dedi.
DOST partisi kurucularından ve Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Hoca,
“Bu akşam buradaki beraberlikten dolayı sizlere
ne kadar teşekkür etsem
azdır. Bilirsiniz dost kötü
günde belli olur, o zaman
sınanır. Dört ay öncesi
hep beraber bugüne ka-

Pazarcık ve Stara Zagora belediyelerinin ardından Filibe Belediyesi
de kamusal alanlarda
burkayı yasakladı.
Filibe Belediye Başkanı
İvan Totev, sağ popülist
partilere mensup belediye meclisi üyeleri tarafından sunulan burka
yasağı teklifini desteklediğini belirterek diğer iki
belediye gibi Filibe'nin de
burkayı yasaklaması gerektiğini söyledi.
Bulgaristan Başmüftülüğünden yapılan açıklamada, yasağa karşı olunduğu ifade edildi.
B a ş müf tülük G ene l
Sekreteri ve Sözcüsü Celal Faik, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, yüzü
kısmen veya tamamen
kapatan giysi yasağını

desteklemediklerini
belirterek şöyle konuştu:
"Kısıtlamalar, Müslüman kadınların dini
vecibelere göre kapanmalarına engel
oluyor. Başmüftülük
olarak yasağa karşıyız. Bulgaristan'da
y üzü n ü t a m a m e n
kapatan Müslüman
kadın sayısı çok az.
Yüzün kapalı olmasının
dinimize aykırı olduğunu
söyleyemeyiz ancak vatandaşlarımızın güvenliği için belirli yerlerde
yüzleri tamamen kapatan giysilere karşı getirilen yasaklara sert tepki
vermeyerek sağduyulu
yaklaşıyoruz."
Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Ve-

dar benzeri emsali olmayan yeni bir yola çıktık.
Sanki bizim yeni partimizin kuruluşunda ilahi bir
güç var. İsmi bile bugüne
kadar hiçbir yerde belki
de duyulmamış, görülmemiş bir isimdir. Bunun
çok rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Burada bir
mucize var, biz de bunu
iyi bilmeliyiz ki, hiçbir zaman karşımıza ne kadar
güçlükler çıkarsa çıksın
bizi dostluğumuzdan hiç
kimse ayıramaz ve ayırmayacak. DOST partisi
yönetim kurulunun içinde
en yaşlısı benim. Lakin
böyle gençlerin arasında
ve onlarla beraber olduğum sürece ben fiziki
yaşımı unutacağım. Son
nefesime kadar eğer bizim partimiz ilkelerinden,
programından, vaatlerinden sapmazsa bu partiye destek vereceğim. Bu
partinin kurulma kararı
alınırken şunu bütün samimiyetimle ifade etmek
istiyorum ki, hiç kimsenin
kendi özel zevki ve kişisel
çıkarları için kurulmamış-

tır. DOST partisi Bulgaristan için, bizler için, Bulgaristan Türk ve Müslümanları için objektif bir ihtiyaçtır. Şunu çok rahatlıkla
söyleyebilirim, eğer böyle
bir parti kurulmasaydı,
inanın Bulgaristan’da Türk
ve Müslümanları temsil
eden bir parti birkaç yıl
sonra olmayacaktı” dedi.
DOST par tisi Genel
Başkanı Lütfi Mestan,
kapsamlı bir konuşma
yaparak, Bulgaristan’ın
sorunlarını masaya yatırdı
ve çözüm yollarını paylaştı. Lütfi Mestan, “Her şeyden önce DOST partisine
üye olmanızdan ve bazılarınızın da kuruluş toplantısına katılmalarından
dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, yolumuz
kutlu ve kutsal bir yoldur.
Çünkü kimliğimiz ve Türklüğümüz adına çekildik bu
yola. 1989 olaylarında biz
nereye gittik, hangi ülke
bizi kabul etti – Türkiye.
Bir an gelmiş bir Rus
uçağı Türkiye’nin kutsal
sınırını ihlal etmiş. Bu

Bulgaristan'da burkayı yasaklayan belediyelerin sayısı artıyor

Celal Faik
dat Ahmed, Müslümanlara karşı kampanya yürütüldüğünü savunarak "Bu
karalama kampanyası
sadece Bulgaristan'la da
sınırlı değil. Avrupa'da da
bu yönde gelişmeler var.
Dolayısıyla Bulgaristan'a
da yansıyor. Burka meselesi de bunlardan biri"
ifadesini kullandı.
Pazarcık şehrinde yak-

laşık 30 Müslüman kadının yüzlerini peçeyle
kapattığını kaydeden Ahmed, ülkede Müslümanların haklarını sınırlama
çabalarına işaret etti.
Ahmed, bazı siyasi partilerce parlamentoya sunulan Dinler Yasası'nda
değişiklik öngören üç
teklifin de Müslümanların haklarını kısıtladığını
iddia etti.
Pazarcık ve Stara Zagora belediye meclisleri, geçen ay belediye sınırları
içindeki kamusal alanlarda burkayı yasaklamıştı.
Yasağa uymayanlara
para cezası kesilecek.
Nüfusu 7,3 milyon olan
Bulgaristan'da 1,5 milyon
Müslüman yaşıyor.
Anadolu AJANSI

krizde Türkiye’yi desteklemek için Bulgaristan’ın
en yüksek kürsüsünden
bir Türk siyasetçisi sözü
aldı, Türkiye’yi savundu.
Bu suç mu kardeşlerim?!
Bu bildirgeyi okumamdan
sonra nelerin yaşanacağını bilseydim, yine de okumadan geçmeyecektim.
Çünkü benim bu milletime
destek olan Türkiye önünde bir borcumdur. Bundan
sonra bizleri gören herkes
bilecek ki, bu yeni, parlak
ve tertemiz partinin temsilcileri kimliğimizi koruyacak, kimliğimizden
bizlere gurur duyduracak
bir partinin temsilcileri gibi
görecekler. Biz sizlere
sadece hizmet değil, gerekirse köleniz olacağız.
Bugün siyasi kariyerimin
en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Yedikızlar
Camii’nde halkımız tarafından çok güzel karşılandık. Onların bizlere
olan samimiyeti ve sıcak
karşılaması beni çok
mutlu etti. Bu şu anlama
gelir DOST partisi artık
kurulmuştur. Bu parti sizin kalbinizde doğdu, sizin kalbinizde yaşayacak.
Bu partinin önünde kim-

se duramaz. İsmi de bize
yakışan bir isim. Hiç kimseyi desteksiz bırakmayacağız, her kardeşimizi
savunacağız. Eğer aşırı
milliyetçilerin kabul ettiği
faşist kanunu değişmezse
onlara biz bir ders vermek
için, önümüze kimse duramaz dersi vermek için
Türkiye’deki vatandaşlarımızı seçimlerde burada
bekleyeceğiz. Dört aydır
aşırı milliyetçiler kiminle
uğraşıyor – DOST partisi
ile. Diğer partiler ile problemleri yok. İki ay içinde
partinin tescillenmesini
bekliyoruz. Teşkilatları da
her ilçede ve her köyde
kuracağız. HÖH’ten milletvekillerine ve belediye
başkanlarına bizlerden bir
mesaj var. Önümüzdeki
bir ayın içinde gelirlerse gelirler, gelmezler ise
daha sonra dilekçe yazsalar bile yanımızda yerleri
yoktur. Bizim için önemli
olan milletimizin, halkımızın bizlerle beraber olmalarıdır. Siz bizlerlesiniz,
sağ olun var olun, sizlerin
yalnız kölesi değil, böyle
kişilere kurban olmaya razıyım” diye konuştu.
Kırcaali Haber

Jıltuşa köyünde
geleneksel mevlit
yapıldı
Ardino’nun (Eğridere) Jıltuşa (Sarıkız) köyünde gerçekleşen geleneksel sağlık ve bereket mevlidine yerli
ve etraf köylerden üç binden fazla kişi katıldı. 1999
yılında bölgede meydana gelen şiddetli hortumdan
sonra artık 17. yıl düzenlenen dini merasimde Kur’an-ı
Kerim tilaveti sunuldu, Mevlid-i Şerif okundu. Mevlit,
yerli halkın desteğiyle organize edildi.
Mevlide gelen herkese yerli usta aşçı Tihomir Aleksandrov tarafından hazırlanan geleneksel pilav ikram
edildi. Artan pilav gelemeyen aile fertlerine ulaştırmaları üzere katılımcılara dağıtıldı.
Pilavın hazırlanması için bir ton et ve 800 kg pirinç
kullanıldı. Yerel “Jıltuşa” Şirketi tarafından herkese birer

kutu ayran sağlandı. Organizatörler, lezzetli yiyecekten
Ardino Hastanesi’nde yatan hastalara ve personele
“Sığınma Evi’nde bulunanlara da gönderdiler. Jıltuşa
köyü muhtarı Karamfil Dimitrov, mevlidin organizesine
destek veren herkese teşekkür etti.
Mevlide Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali
İl Başkanı ve Ardino Belediye Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban ve Meclis Başkanı Sezgin Bayram katıldı.
Bilindiği gibi, 17 yıl önce köyde oluşan şiddetli hortum büyük hasarlara yol açtı. Toplam 550 evden 500’ü
zarar gördü. 1500 kişilik nüfustan yaklaşık bini evsiz
kaldığı için yakınları ve komşularına sığınmıştır.
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Bulgaristan’daki Türk çocukları, Türkçe okuyamıyor
Bulgaristan’ın Kırcaali
merkezli Altay Derneği
Başkanı Cevdet Mustafa
ve Dernek Üyesi Mehmet
Tevfik, Bulgar hükümetinin halen asimilasyona
devam ettiğini söyleyerek kendi hazırladıkları
‘Komşu ülkelerde ve Balkan ülkelerinde yaşayan
Türkler’ konulu kanun
önerisini Edirne’deki siyasi partilere verdi. Mustafa,
söz konusu kanun önerisiyle Türk hükümetinden
yardım beklediklerini belirterek, “Çocuklarımız şu
anda 1993 yılında kalma
Türkçe kitaplarını iğne iplikle dikip okuyor. Türkçe
okuma sayısı sıfırlanmaya
kadar geldi” dedi.
G e ç t i ğ i m i z g ü n l e rde Edirne Belediye
Başkanlığı’na yazdıkları
mektupla gündeme gelen
Altay Derneği yetkilileri,
Edirne’ye gelerek bazı
siyasi partilere Bulgaristan’daki Türkçe öğrenme
ve Türk hakları konusunda hazırladıkları kanun
önerisini verdi. Dernek
Başkanı Mustafa, tamamen kendi hazırladıkları
kanunla oradaki gençlerin baskı altında değil,
özgürcü ve kendi özünü

iyi bilerek yaşayabileceğini kaydetti.
“Türkçe okuma sayısı
sıfırlanmaya kadar geldi”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı ziyareti sırasında
konuyla ilgili açıklama
yapan A ltay Der neği
Başkanı Cevdet Mustafa,
Bulgaristan’daki Türkler
ve Müslümanlar’ın yaşadığı sıkıntı ve sorunlarla
ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getirerek şunları
söyledi;

“Bulgaristan’da sözde
demokrasi döneminden,
1990’ın başlarından beri
Türklerin hakları sözde
geri verildi. Bunun içinde
Türkçe okumak ve ibadet
serbestti. Fakat bu durum ne yazık ki böyle gelişmedi. Bulgaristan Milli
Eğitim Bakanlığı’na göre
1993 senesinde Türkçe
okuyan çocuk sayısı 130
bin civarındaydı. Bugüne
baktığımızda ancak 5 bin
çocuk Türkçe okuyor. Bu
5 bin çocuktan da çoğu
devamlı gidemiyor Türkçe

sınıflarına. Bulgar devleti
bir nevi sınırlamalar getirdi. Türkçe okuma sınıfı
oluşması için 10-15 çocuk
şartı koştu. Türkçe kitapları 1993’de basıldığından
beri bu zamana kadar hiç
kitap yenilenmedi. Şu
anda o Türkçe kitaplarını iğne iplikle dikiyorlar.
Böylelikle Türkçe okuma
sayısı sıfırlanmaya kadar
geldi.
“Türklerin hakları korunmuyor”
Şu anda Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Kırcaali

Karamantsi köyünde Bulgarlaştırma
süreci mağdurları anıldı
Mineralni Bani (Meriçler)
İlçesine bağlı Karamantsi
(Karamanlar) köyünde düzenlenen köy şenliği kapsamında Bulgarlaştırma
sürecinin 32.yılında asimilasyon politikası mağ-

durları da anıldı. Şenliğe
3 binden fazla kişi katıldı.
10.00’da etraf köy okullarından katılan folklor grupların sunduğu gösterilerle
başlayan program saat
11.30’da resmi konukların
bir araya gelen 3 binden
fazla kişiye hitaben selamlama konuşmalarıyla
devam etti.
Anma töreninde yer alan

resmi konuklar arasında
ev sahibi konumundaki
Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Dobriç
(Hacıoğlu Pazarcık) ve

Razgrad Milletvekilleri
Ruşen Riza ve Hasan
Ademov, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Necmi Ali, Haskovo (Hasköy)
Milletvekilleri Mehmet
Ataman ve Saliha Emin,
Loveç Milletvekili Ceyhan
İbryamov, HÖH Haskovo
İl Başkanı Ercan Yusuf,
HÖH Mineralni Bani İlçe
Başkanı Efrem Yüzeyir,

HÖH Merkez Konseyi
Üyesi ve Eski Ulaştırma
Bakan Yardımcısı Yücel
Atilla, Eski Haskovo Valisi Kadir İsov, Karamantsi
Muhtarı Müren İbryam,
Eski Mineralni Bani Belediye Başkanları Yaşarali
Ahmet ve
Orhan Şaban ve Mineralni Bani
Belediye
Meclis Başkanı M eh met Latif hazır bulundu.
Törende 10
Mayıs 1984
yılından
sonra siyasi
tutuklulardan
Ramadan
Halibram,
Feim Ömer, Nuri Fahri,
Mümün Süleyman, Halibram Ferat, Remzi Mümün,
Ömer Yusuf, Hasan Fahri,
Aptula Ferat ve artık rahmetli olan siyasi mağdurların yakınları da konuklar
arasında yerlerini aldı.
Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender
yaptığı selamlama konuşmasında mağdurlara

dönerek, “Bulgaristan’da
demokratik geçiş sürecinin başlamasına katkısı olan tüm bu kişilere
teşekkür etmek isterim”
dedi. İskender, “Her geçen yıl burada bir araya
toplandığımızda bizim
ilçede altyapıda gelişme
olduğunu görüyoruz” diye
belirtti. Belediye Başkanı, Törene katılıp önemli
mesajlar vermesi beklenen HÖH partisinin yeni
seçilen Başkanı Mustafa
Karadayı’nın son anda
çıkan görevleri sebebiyle
Karamantsi köyüne gelemediğini aktardı. Mümün
İskender, “Demokratik dönüşüm Karamantsi köyünde başladı. 10 Mayıs 1984
tarihinde bu köyde toplum
merkezinde düzenlenen
köy toplantısı sonrasında
60 kişi gözaltına alınmıştır. Daha sonra onlardan
6’sı 4-5 yıl hapis cezasına mahküm edilip, farklı
hapislere gönderilmiştir.
Toplantıdan sonra yaklaşık 130 kişi o zamanki istihbarat servisine (DS) ifade için çağrılmıştır” dedi.
1989 yılındaki Büyük
Göç sırasında yaklaşık
120 ailenin köyden zorla
Türkiye’ye göç ettirildiğini
belirtti.
Kırcaali Haber

bölgesinde çok az sayıda yüzde 1-2 oranında
Türkçe okuyan var. Merkezde zaten kimse Türkçe okumuyor. Biz bunun
teşvik edilmesini istiyoruz. Türklük kimliğinin
kazanılmasını, bu kimliğin gelişmesini istiyoruz
çocuklarımızda. Bununla
ilgili sözde Türklerin partisi gibi görülen partilerin
içeride yaptığı siyasi destekler çok az. Türklerin
haklarını korumuyorlar.
Bu yüzden Türkiye’nin bir
kanun kabul etmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir
örnek hazırladık. Bunun
ismi ‘Komşu ülkelerde ve
Balkan ülkelerinde yaşayan Türkler Kanunu’ olabilir. Buradan yola çıkarak
yaptığımız kanunun örneğini Edirne’deki siyasi partilere getiriyoruz.”
Söz konusu kanunun
gençlerin kendi özünü

çok daha iyi tanıyıp, kendi
kültürüne yakın olmalarına katkı sağlayacağını
düşündüklerini söyleyen
Mustafa; “Bu kanunun
Türk gençlerinin kendi
özünü çok daha iyi tanımasına ve kendi kültürüne
çok daha yakın olacaklarına katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Bunun aslında
Bulgaristan’la ikili ilişkilerde de faydası olacağını
düşünüyoruz. Çünkü bu
gençlerimiz baskı altında
değil, özgürcü ve kendi
özünü iyi bilerek yaşadığı ülkeye daha faydalı
olabilir. Biz Türk mevzuatını çok iyi tanımıyoruz.
Hükümetten tek isteğimiz, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun bir
kanun hazırlanmasını,
Bulgaristan’la da bunun
uygulanması için irtibata
geçilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

B o j i d a r D i m i t r ov :
“Devlet, DOST Patisinin
Parlamento’ya girmesine
izin vermeyecek”
Irkçı tavırlarıyla bilinen Ulusal Tarih Müzesi Genel
Müdürü Bojidar Dimitrov, devletin müdahalesi sonucunda Lütfi Mestan’ın liderliğindeki Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin
Parlamento’ya giremeyeceğini ileri sürdü. BTV’nin “Bu
Sabah” programında Dimitrov, “Bu parti Parlamento’ya
girmeyecek. Bir partinin Parlamento’ya girip girmemesi
gibi şeyler bari bize bağlı. Oylar var, bilgisayarlar kullanılıyor. Merkez Seçim Komisyonu’nun olaya müdahale
edeceğini düşünüyorum” dedi.
Hıdırellez kutlamaları için Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Podkova (Nalbantlar) köyünde bulunan Lütfi Mestan, Dimitrov’a sert tepki vererek, Başbakan Boyko
Borisov’un kendisini tarihçinin kullandığı ifadelerden

ayrı tutmasını istedi.
Mestan, Dimitrov’un sözlerine şöyle karşılık verdi:
“Kelimenin tam anlamıyla (Bojidar Dimitrov) DOST partisinin ne kadar oy alacağının hiçbir önemi olmadığının,
DOST partisinin Parlamento’ya giremeyeceğini, çünkü
bir düşünün bilgisayarlar onların elindeymiş (bilmem
onlar kimler), Merkez Seçim Komisyonu varmış ve
DOST’un Parlamento’ya girmesine izin vermeyecekmiş. Yani seçim sonuçları seçmenlere değil de, Merkez
Seçim Komisyonu’na bağlıysa biz nereye gidiyoruz.
Medya aracılığıyla Başbakan Boyko Borisov’a şunu
sormak istiyorum: Bu devlet memuru acaba Bulgaristan hükümetinin resmi pozisyonunu mu dile getiriyor?”
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Rodop Renkleri Bölge Çocuk
Resim Yarışması’nın ödül töreni
Cimi lakabıyla bilinen
ünlü Kırcaalili ressam
Cemal Emurlov’un anısına düzenlenen Rodop
Renkleri Bölge Çocuk
Resim Yarışması’na çocuklar 202 resimle katıldı.
Kırcaali Birleşik Çocuk
Kompleksi’nde (ODK)
düzenlenen ödül töreninde dereceye giren eserler
ödüllendirildi. Yarışmada
il çapında 11 yerleşim
yerindeki 15 okul ve resim okulundan öğrenciler
mücadele etti.
Ödül töreninde hazır bulunan Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova, tüm katılımcılarına hitaben tebrik
ve teşekkür konuşması
yaptı. Törende Bölge
Eğitim Müdürü Grozdan
Kolev, Emurlov’un eşi
Zdravka ve kızı Desislava Emiliyanova, Vladimir
Dimitrov-Maystora Lisesi
Müdürü Angel Spasov,
resim öğretmenleri, ebeveynler hazır bulundu.
Birleşik Çocuk Kompleksi Müdürü Zlatka Penyova, “Bu yarışmayla resim

sam Cemal Emurlov’un iç
dünyasına değinmelerine
imkan veriyor.
Türk kökenli ünlü Bulgaristanlı ressam Cemal Emurlov-Cimi, 1948
yılında Çiftlik köyünde
doğdu. Kırcaali’de yaşadı ve orada eserler yarattı. Sofya Ulusal Güzel
Sanatlar Akademisini
bitiren Emurlov, Bulgaristan Ressamları Birliği
Kırcaali Şube Başkanlığını yaptı. Vladimir Dimitrov-Maystora Lisesi’nde
Resim öğretmenliği yap-

alanında yetenekli çocukların keşfedilmesi, popülarize edilmesi ve gelişmelerine destek olunmasının yanı sıra Cemal
Emurlov-Cimi’nin yaratıcılığı popülarize edilmesi
amaçlanıyor. Çocuk resim
yarışmasının konusu Rodop renkleri, büyük ressamın yaratıcılığına çok
yakın bir konu” diye paylaştı. Penyova, Kırcaalili

ressamlar Emil Pençev,
Penka Atanasova ve Hari
Atanasov’un yer aldığı
jüriyi ödüllerin bir kısmını
sunmaya davet etti.
Penka Atanasova,
“Cimi’nin eserleri genç
yeteneklere ilham kaynağı olması harika bir şey.
O, dünya çapında bir yaratıcıydı, güzel olanı gören ve keşfeden göze ve
kalbe sahipti. Gördüğü

güzellikleri resimlerinde
canlandırdı ve o resimler
şimdi etrafımızda” diyerek, yarışmanın gelenek
haline gelmesini diledi.
Emil Pençev, yarışmanın
geleceği olduğuna vurgu
yaptı. Pençev’in ifadelerine göre yarışma gençlerin yeteneğini gözler
önüne sermelerine şans
vermekten başka daha
fazla insanın büyük res-

2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Şeki Görkemli Törenle Açıldı
2016 Tür k D ünya s ı K ü l t ü r B a ş ke n t i
A ze r b ayc a n’ın Ş e k i
şehri, TÜRKSOY, Azerbaycan Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Şeki Valiliği
işbirliğinde gerçekleştirilen görkemli bir açılış törenine ev sahipliği yaptı.
29 Nisan 2016 tarihinde, Şeki şehrinde yer
alan tarihi Han Sarayın
bahçesine inşa edilen
Kültür Başkenti Köyü’nde
gerçekleştirilen etkinlikte
TÜRKSOY üyesi ülkelerden misafir sanatçılar
sahne alırken, Azerbaycan el sanatları ve halk
oyunlarından çeşitli örnekler de sunuldu. Kültür
başkenti açılışına anlam
katan bir başka özel
etkinlik ise geleneksel
olarak gerçekleştirilen
TÜRKSOY Basın Ödülleri Töreni oldu.
2016 Şeki Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışına, Azerbaycan Kültür
ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek
Başkanı Nassir Abdu-

laziz Al-Nasser ve Şeki
Valisi Elhan Usubov’un
yanısıra diplomatik misyon temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda
davetli katıldı.
Etkinliğin açılışında
ko nu ş a n T Ü R KS OY
Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov, Türk Dünyası
Kültür Başkenti programının kültür ve sanat
hayatına gözle görülür
bir canlanma getirdiğini
söyleyerek, TÜRKSOY
üyesi ülkeler Kültür Bakanları adına, ev sahibi
Azerbaycan Kültür ve

Turizm Bakanı Ebülfes
Garayev’e teşekkürlerini
iletti.
Azerbaycan Kültür ve
Turizm Bakanı Ebülfes
Garayev yapmış olduğu
konuşmada Azerbaycan
kenti, Türk kenti ve Şeki
kenti’nin birbirine eş anlamlı olduğunu dile getirdi. Şeki’nin dünya çapında bir kültür merkezi
olduğunu belirten bakan
Garayev ‘’Azerbaycan
kültürünü Şeki’siz düşünmek mümkün değildir’’ dedi.
Etkinliğin onur konu-

ğu olarak Şeki’de
bulunan BM Medeniyetler İttifakı
Yüksek Başkanı
N as s i r A bdula ziz Al-Nasser ise
Şeki’de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu,
Tarihi İpek yolu
üzerindeki şehrin
kültür başkenti ilan
edilmesi ile birlikte,
zengin bir kültürün
yaşayan sembolü
olarak pek çok turistik ve ekonomik
katkı sağlayacağını belirtti.
Konuşmaların ardından, 2016 Şeki Türk
Dünyası Kültür Başkenti
Açılış Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’den Şeki
şehrine gelen sanatçı
ve müzik grupları performansları ile sanatseverleri Türk dünyasında
unutulmaz bir yolculuğa
çıkardı.
Kırcaali Haber

tı. Kırcaali’de Dar Sanat
Galerisi’ni kurdu. Onun
eserleri Bulgaristan’da
hemen hemen tüm il merkezlerindeki sanat galerilerinde olduğu gibi yurt
dışında çok sayıda özel
koleksiyonlarda ve Ulusal
Güzel Sanatlar Akademisi Galerisi’nde bulunuyor.
2014 yılında vefat etti.
Emurlov, eserlerini halktan insanların eşsiz cazibesine, Rodop dağlarının
güzelliğine ve Kırcaali’nin
doğal güzel yerlerine ithaf
etti.

Müslümanlardan
uzatılan yardım eli

Ardino Aziz Melek Mikail Kilisesi Encümenliği’nin
girişimiyle dört yıldır kronik hastalısı Peder Marin’in
tedavisi için bağış kampanyası düzenleniyor.
Geçen hafta cuma namazı sonrası Ardino (Eğridere) Cami Cemaati Kırcaali’nin Rezbartsi köyündeki kilisede rahiplik yapan Peder Marin’in tedavisi
için bağış topladı. Peder, çektiği sürekli ağrının kesilmesi için İstanbul John Hopkins Hastanesi’nde
birkaç aşamalı ameliyattan ihtiyaç duyuyor. Tedavi için kendisinin ve yakınlarının mali imkanlarını
aşan 25 bin leva gereklidir.
Ardino Cami Derneği Başkanı Zeki Aptikadir,
“Yerel Kilise Encümenliği’nin girişimine katılıp, Peder Marin’in tamamen iyileşmesi için yardım etme-

ye karar verdik. İyi bir insan için yardıma muhtaç
olanın din ve etnik mensubiyeti fark etmiyor. Zor
anlarda hepimizin birbirimize yardımcı olmamız
önemli” dedi.
Peder Marin 2002 yılında Ardino Aziz Melek Mikail Kilisesi’nde rahiplik yapmaya başladı. Rahip,
kilise cemaatinin azalması, kilise nikahı ve vaftiz
törenlerinin yapılmamasından dolayı görev yerinin Kırcaali’ye değiştirilmesi için Plovdiv (Filibe)
Piskoposluğu’na dilekçe sundu. Paskalya, Aziz
İlyaz Günü, Kilise Yeni Yılı ve 8 Kasım’da kutlanan Kilise Yortusu gibi büyük Hıristiyan dini bayramlarında Ardino’daki kilisede görevde bulunması
şartıyla dilekçesi kabul görüyor.
Bağış kampanyası 2 Mayıs’ta sona erdi ve ertesi gün Peder Marin, Ardino Aziz Melek Mikail
Kilisesi’ni ziyaret etti.
Peder Marin’in tedavisine destek vermek isteyenler banka aracılığıyla bağışta bulunabilirler.
Banka hesap bilgileri
BIC COD: STSABGSF
IBAN: G68STSA93000023363062
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Yurt dışındaki vatandaşlar: ”Valeri Simeonov,
tutumunuz etik dışı ve tehlikeli!”
Vatansever Cephe Eşbaşkanı Valeri Simeonov,
New York’ta yaşayan Elena Hambarcieva’nın kendisine gönderdiği protesto
mektubuna skandal cevap
vererek, büyük tepki çekti. Aşırı ırkçı ve milliyetçi
tavırlarıyla bilinen Simeonov, yurt dışında yaşayan
Bulgaristan vatandaşları
hakkında “vatansızlar” ifadesini kullanmaya cesaret
ederek, Seçim Yasası’nda
değişiklerle ilgili onları
"Ayağımızın altında dolaşmayın" diye tehdit etti.
Simeonov’un kullandığı
bu ifadelere kendisine
mektup yazarak karşılık
veren yurt dışındaki vatandaşlar, sürekli skandal
yaratan milliyetçinin tutumunu “etik dışı ve tehlikeli” olarak nitelendirdiler.
Yur t dışındak i Bul gar istan vatandaşları
Simeonov’a şu mektubu
gönderdiler:
“Seçim Yasası’nda yapılan kabul edilemez değişiklere karşı yurt dışındaki
vatandaşların Paskalya
tatilinde gerçekleştirdikleri protestonun bildirildiği mektuba Simeonov’un
anında verdiği cevabı bizim için kötü bir sürpriz
oldu ve öfke uyandırdı.
Mektuptan anlıyoruz ki,
Simeonov’un ifadesine

göre görüş beyan etmek
ve bir vatandaşlık pozisyonunun savunulması
“ayak altında dolaşmak”,
sivil protesto hakkı ise
“patırtı yaratmaktır”.
Simeonov’a şunu hatırlatmak isteriz ki, onun
görevi gerçekte aslında
kendi işverenleri olan seçmenlerin iradesine kulak
vermekten öteye gidemiyor.
Mektubunda Simeonov,
yurt dışında bir seçim
sandığı açılmasının 8
000-12 000 avro arasında kaynağa mal olduğunu söylüyor. Hatırlatmak

isteriz ki, 2014 yılında yurt
dışında 428 sandık açıp,
seçimlerin organizesi için
ayrılan paranın toplam
miktarı 1,8 milyon leva ve
bu da bir sandığa 1 700
avro civarında gider yapıldığını gösteriyor. Devlet temsilcisinin göreve
gönderilmesi için yapılan
giderlerin yarısı tasarruf edilebilir. Kıyaslamak
gerekirse, yurt içinde yapılan seçimler için 26 milyon leva ayrıldı.
Yurt dışında yaşayan
çok sayıda Bulgaristan
vatandaşı devlet vergileri
ödemeye devam ediyor,

çok iyi bilinir ki, Bulgar
diasporası yılda yaklaşık
3 milyar leva miktarında
olmak üzere Bulgaristan
bütçesine en büyük katkıda bulunuyor. Öyle ki,
yurt dışında seçimler düzenlenmesi için her ne kadar para ödense de, bize
adil bir pay ayrılması için
katkıda bulunmuşuzdur.
Sayın Simeonov’un, “Oy
kullanmanıza kim engel
oluyor?” sorusuna net bir
cevap veriyoruz: “Bulgar
toplumunu sahte iddialarla aldatarak, Bulgar
topluluklarının gerçekten
yoğun olarak yaşadık-

Krumovgrad İlçesi’nde geleneksel
Devesilite Şenliği yapıldı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali ve Haskovo (Hasköy)
Milletvekilleri Müh. Erdinç Hayrullah ve Saliha Emin, HÖH Kırcaali
İl Başkanı Müh. İzzet
Şaban, 9 Mayıs Faşizme Karşı Zafer Günü ve
Avrupa Günü anısına düzenlenen geleneksel Devesilite Şenliği’ne katıldı.
Uzun yıllardır düzenlenen şenlik, Krumovgrad
(Koşukavak) İlçesi Malık
Devesil (Dikilikayrak),
Golyam Devesil (Dikilicafer) köyleri ve Krumovgrad üçgeni arasında
bulunan Pametnika adlı
yerde yüzlerce kişiyi bir
araya getiriyor.
Şenlikte yer alan konuklar arasında HÖH
Krumovgrad İlçe Başkanı Metin Bayramali,
Krumovgrad Belediye
Başkan Yardımcısı Necdiye Akif, Savaş Gazile-

ri Birliği Kırcaali İl Şube
Başkanı Ani İvanova hazır bulundu.
Tüm katılımcıları gönülden selamlayan Milletvekili Erdinç Hayrullah,
birincil hak olan özgürlük
için sürekli mücadele
etme gerektiğinin üzerine
vurgu yaptı. Milletvekili,
barış dolu bir dünyada
herkesin mutlu yaşamasını diledi.
Krumovgrad Belediye
Başkan Yardımcısı Nec-

diye Akif, “9 Mayıs’ta
Avrupa kıtasında insanların kalbinde iki önemli
anı birleşiyor. Biri ortak
çabalar sonucu elde edilen faşizme karşı acı bir
zafer, diğeri refah ve barış arayışına girilmesidir”
diye vurguladı.
Savaş Gazileri Birliği
Kırcaali İl Şube Başkanı
Ani İvanova, “Krumovgrad ve bölge Bulgar askerlerinin şanlı zaferinde
önemli yer alır. 10. Rodop

Piyade Tümeni’nin en elit
takımlarında yer alan 88
ordu mensubu savaş
cephelerinde hayatını
kaybeder. Onların arasında bulunan 44 askeri
görevli bu bölgedendir”
dedi.
Katılımcılar 2.Dünya
Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin anısına bir
dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Faşizme Karşı Zaferin
71.yılı ve Avrupa Günü
m ü n a s e b et i y l e K r u movgrad Belediye Çocuk
Kompleksi (ODK) Bando
Takımı’ndan çocuklar 71
adet beyaz, yeşil ve kırmızı balon uçurdular.
Şenli k kaps amında
zengin folklor gösterileri sunuldu. Gösterilerde
Savaş Gazileri Birli ği Kırcaali İl Şubesi’ne
bağlı Ahrida Kadın Vokal
Grubu, Rositsa Dibekova
ve Mitko Karamfilov’un
yönetmenliğindeki Krumovgrad Hristo Botev
1914 Halk Toplum Merkezi İzvorçe Folklor Top-

ları yabancı ülkelerde
seçim sandığı açılması
imkanından bizi kolayca
mahrum eden, parti arkadaşlarınızla birlikte Siz
Beyefendi. Seçimlerde oy
kullanmak bizim anayasal
hakkımızdır. Bu hakkın
kullanılması ne pahalı, ne
de milli çıkarlar açısından
tehlikelidir.
Bulgar bir siyasetçinin
devlet bütçesini ayakta
tutan ve yıllarca ses hakkı
ve Bulgaristan’ın toplumsal hayatına katılma mücadelesi veren binlerce kişiye “vatansızlar” demeye
cüret etmesi etik dışı bir
tavırdır ve bir milletvekilinin vatandaşlara karşı
saygı göstermediğinin
tehlikeli bir tezahürüdür.
Simeonov, bir televizyonda gönderilen mailin
kişisel bir ilişki meselesinden kaynaklandığı söyledi. Bu durumda kendisini
şundan haberdar etmek
isteriz ki, bir vatandaşa

karşı sözel saldırıda bulunarak, yüzlerce, binlerce
vatandaşı karşısına alıyor.
Bundan sonra Sizin kabul
edilemez Seçim Yasanızı
protesto eden New York,
Boston, Chicago, Melbourne, Zurich, San Francisco, Paris, Brüksel,
Atina, Londra, Frankfurt,
Münih ve dünya haritasında mevcut daha onlarca
şehirde yaşayan binlerce
Bulgaristan vatandaşı ile
kişisel meseleniz olacaktır.
Çünkü biz hepimiz
Elena’nın yanındayız ve
Hepimiz Elena’yız.
Çünkü oy kullanma hakkı kutsaldır. Çünkü biz bu
toplumun bir parçası olmaktan şeref duyuyoruz
ve pozisyonumuzu başımız dik savunuyoruz.
Seçim Yasası’nı protesto eden yurt dışındaki
Bulgaristan vatandaşları
grubu”
Kırcaali Haber

Çiftçilere 3 milyon leva
hasar tazminatı ödendi
Devlet Tarım Fonu’ndan yapılan açıklamada 2015
yılında yaşanan doğal afetler veya olumsuz hava şartlarından zarara uğrayan çiftçilerin hasarlarının telafi
edilmesi için 3 310 263 leva destek ödemesi yapıldığı
bildirildi. 386 çiftçiye hasar tazminatı ödendi.

Devlet desteği ödemeleriyle doğal afet veya olumsuz hava şartlarından zarara uğrayan meyve, sebze,
mısır, silajlık mısır, tatlı mısır, tütün, pamuk ve başka
kültür bitkileri yetiştiren çiftçilerin gördüğü hasarların
yüzde 80’i telafi ediliyor. Tahıl ve yem bitkileri yetiştiren
çiftçilerin hasarları yüzde 50, kış kolzası yetiştirenlerin
ise yüzde 30 oranında karşılanıyor.
Olumsuz hava şartlarından kültür bitkileri ekili alanların yüzde 100 hasar gördüğü belirtilen hasar tespit tutanağı bulunan çiftçiler tazminat alma hakkına sahiptir.

luluğu, Burguçieva’nın
yönetmenliğindeki Avren
köyü Narodni Buditeli Halk Toplum Merkezi
Otantik Folklor Kadın
Grubu, Kırcaali Obedinenie Halk Toplum Merkezi
Zornitsa Folklor Grubu
ve Malık Devesil köyü
Folklor Grubu yer aldı.
Törenin sonunda Vatanseverlik Savaşı’nda hayatını kaybeden 10. Rodop

Piyade Tümeni’nden
subay ve erlerin anısına
yaptırılan anıtın önüne
çelenk ve çiçekler konuldu.
Şenlik Krumovgrad Belediyesi tarafından Malık
Devesil, Golyam Devesil,
Devesilovo ve Devesilitsa (Dikilihaluren) köyleri
muhtarlıklarının desteğiyle organize edildi.
Kırcaali Haber
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Türkiye-Bulgaristan Geri Kabul Anlaşması Uygulama Protokolü

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Rumyana
Bıçvarova, ülkesinin, Türkiye'nin
2,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı barındırmasını ve bu
konuda gösterdiği gayretleri
takdirle karşıladığını söyledi.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği
Arasındaki İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin
Anlaşmanın Uygulama Pro-

tokolü", İçişleri Bakanı Efkan
Ala ile Bıçvarova'nın katılımıyla
Bakanlıkta düzenlenen törende
imzalandı.
Törende konuşan Bıçvarova,
iki ülke arasında imzalanan protokolle sığınmacılar konusundaki iş birliğinin daha da geliştirileceğini belirtti.
Bıçvarova, bu kapsamda, Türkiye ve Bulgaristan'daki sınır
kapılarında yakın zamanda faaliyete geçecek Sınır Koordinasyon Merkezi'nin çalışma esasla-

sında değil, Türkiye ile AB arasındaki göçmen krizinin nasıl
çözüleceğine dair çözüm yolu
göstereceğini söyleyen Bıçvarova, "Türkiye ile ortak sınırımızı
korumaya önem veriyoruz. Bu
konuda iş birliğini çok önemli
görüyoruz" diye konuştu.
Bulgaristan sınırına gelen
sığınmacı sayısı azaldı
Bıçvarova, Suriyeli sığınmacıların geri kabulüne yönelik olarak kısa sürede hazırladıkları
Geri Kabul Anlaşması Uygulama Protokolü'nü bugün imzaladıklarını, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi olarak

yorumlanabileceğini kaydetti.
Türkiye ile yaptıkları çalışmalar sonucu Bulgaristan sınırına
gelen sığınmacı sayısında ciddi
düşüş yaşandığına dikkati çeken Baçvarova, "Bulgaristan,
Türkiye'nin 2,5 milyondan fazla
Suriyeli sığınmacıyı ülkesinde
barındırmasını ve bu konuda
gösterdiği gayretleri takdirle karşılamaktadır. Türkiye,
Bulgaristan'ın ticari, ekonomik
ve siyasi partneri olması açısından çok önemlidir. İnanıyorum
ki iş birliğimiz bundan sonra da
artarak devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

yandan HÖH’lü Kırcaali, Kirkovo (Kızılağaç), Ardino (Eğridere) Belediye Başkanları Müh.
Hasan Azis, Şinasi Süleyman,
Resmi Murat, HÖH Kırcaali İl
Başkanı İzzet Şaban ve HÖH
Kırcaali Milletvekili Erdinç Hayrullah da mevlitte hazır bulundu.
Camiye girmeden önce Lütfi Mestan gazetecilere yaptığı
açıklamada, “Hem Müslümanların, hem Hıristiyanların bugün
kutladığı Hıdırellez veya Gergövden gününü kutluyorum. Bu

kutsal yerde siyaset konuşmayacağım” dedi. Aslen bu bölgeden olan DOST Başkanı, `eğer
biri bugünkü cami ziyaretimde
bir işaret ararsa, önyargılı davranmış` olacağını vurguladı.
Mestan, "Siyasi görüş farklılığı üstün bir değerdir, bölünme
değil. Totaliter ülkelerde siyasi
görüş farklılığı yasak, fakat Bulgaristan demokratik bir ülke ve
siyasi ağırlık seçmenlerin oylarıyla belirleniyor” diye yorum
yaptı.

rının belirlendiğini söyledi.
Sığınmacılar sorununa karşı
ortaya koyacakları iş birliğinin
iki ülke halklarının yararına sonuçlar getireceğini ifade eden
Bıçvarova, "Bu, aynı zamanda
insan ve göçmen kaçakçıları
için de bir uyarı niteliği taşımaktadır. Birlikte çalışmamızın sonucu olarak şunu da belirtmek
isterim ki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk protokol Bulgaristan ile imzalanmıştır." dedi.
Protokolün sadece iki ülke ara-

Yedikızlar Camii’nde Hıdırellez mevlidi
Geçen 6 Mayıs günü Kirkovo
(Kızılağaç) İlçesi Podkova (Nalbantlar) köyündeki tarihi Yedikızlar Camii’nde Hıdırellez mevlidi yapıldı. Mevlide Türkiye’den
çok sayıda misafir olmak üzere
1500’ün üzerinde vatandaş katıldı.
Mevlide Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) partisi ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partilerinin temsilcileri de katıldı.
Saat 11.00 sularında köye gelen
DOST Genel Başkanı Lütfi Mestan bölge halkı ve Türkiye’deki
göçmen derneklerinin temsilci-

leri tarafından karşılandı. Lütfi
Mestan, milletvekilleri Şabanali

Ahmet ve Hüseyin Hafızov ile
beraber mevlide katıldı. Öte
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