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Geçenlerde, şehrimizde, Kırcaali ”Hristo Botev”
Yabancı Diller Lisesi 11.sınıf öğrencisi Cüneyt’in
katılımı ile işlenen bir faciaya etraf tanıklığı ettik.
Olay tüm ülkede de büyük yankı buldu. Burada
onun analiz ve yorumuna girmeyeceğim. Olup
biten, eğitim konusu ile ilgili düşüncelerimize
sadece bir vesile oldu.
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Işıklar köyünde Hıdrellez kutlamaları
lıncak kurup sallanmaları
da eski geleneğin vazgeçilmez parçası.
Ya b a n c ı l a r g r u b u ,
Işıklar’ın Manı Mahallesinin üst tarafında bulunan
eski ağaçlara kurulan salıncakları görmeye yollandıklarında Koru Çeşmesi
yanında eşeği ile bir dedeye rastladıklarında bol
bol resim çektiler. Ancak
çok merak edilen yere
varıldığında salıncaklarda sadece iki çocuk gördüler. Köy kızlarının öğleüstü toplu halde kurulan
sofrayı kaldırdıktan sonra
akşamın geç saatlerine
kadar salıncaklarda ola-

Resmiye MÜMÜN
“Çok Kültürlü Bir Şehir” girişimi esnasında
Kırcaali’de ziyarette bulunan 36 kişilik bir grup
bugün Rani list (Işıklar)
köyünde kutlanan Hıdrellez bayramını yerinde
gördü. Misafirleri durakta
köy muhtarı Faytin Murad ve yerel “İvan Vazov”
Halk Toplum Merkezi’nin
Başkanı Margarita Todorova ve sekreteri Resmiye
Hasan karşıladılar. Onlar,
misafirlere muhtarlıkta
geleneksel bir tür mekik
çöreği ve ayranla “Hoş
geldiniz!” dediler. KRIG
Sanat Hareketi Başkanı
Radost Nikolaeva, yabancılara görecekleri geleneğin hikâyesini anlattı.
İnançlara göre, dünyanın
dört bir yanına insanlara
iyilik yapmak için dağılan Hz. Hıdır ve Hz. İlyaz
kardeşler, birbirlerine hayırlarını anlatma vesileyle
bu günde görüşüyorlar.
Yazın başlangıcı kabul
edilen 6 Mayıs’ta Müslümanlar Hıdrellez, Hıristiyanlar ise Aya Georgi
günü olarak kutluyorlar.

Işıklar köyünde de uygulanan adet üzere genç
kızlar akşamdan bir bakır
kap içine yedi çeşmeden (pınardan) su, ayrıca
kırlardan çiçek, şifalı ot,
yaprak ve ağaç dalları topluyorlar. Ardından
türkü söyleyerek, ev ev
geziyorlar, kapılara söğüt ağacı dalı koyuyorlar. Mani söyleyerek, ev
sahiplerinden ve özellikle kızlardan bu bakıra
kısmet için koyulacak bir
özel eşya alıyorlar. Halk

a Gorna Krepost (Karallar) mayesi yine yüzlerce kişiyi bir araya
getirdi
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Edirneli Çiftbudak ailesi ebru
ustalığıyla Kırcaalilerin hayranlığını kazandı
Sayfa 4

dilinde “martuval” denilen bu kap, aynı gece bir
gül dibinde duruyor, sabah gün ağarırken yüzü
kapalı bir kız, birer birer
eşyaları çıkarıyor ve sahiplerine veriyor. Bu mani
eşliğinde oluyor, eşya
kimin kısmetine bırakıldıysa, çıkarılırken söylenen kıtanın içeriği onun
kısmetine yorumlanıyor.
Kalan suyla herkes elini
yüzünü sağlık, bereket,
mutluluk, aşk, kısmet için
ıslıyor. Genç kızların sa-

Devamı 7’de

Aşırı ırkçı ve Türk düşmanı Ataka,
Müslümanların sabrını zorluyor

Ataka mensupları, Cuma
namazı kılanları çan sesi,
Hıristiyan şarkıları ve kilise ilahileriyle kışkırttılar.
Tacizciler, Koca Mimar
Sinan’ın Sofya’da 1566
yılında inşa ettiği Banyabaşı ya da diğer bilinen
adıyla Seyfullah Efendi
Cami’de Cuma namazı

a

HÖH Kırcaali Gençlik Kolları kilise ve cami peykelerini boyadılar
Sayfa 5

a Kobilyane şenliği Rodopluları
bir araya topladı

cakları anlaşıldı. Yabancılar, kendileri salıncaklara
bindiler, eğlendiler, kova
içine toplanan martuval
suyunu hayallerinin gerçekleşmesi için yüzlerine
serpiştirdiler. Dönüşte
misafirler, köyün her mahallesinde ayrı kutlanılan
Hıdrellez’in bir parçası
olarak, Orta Mahallede
meydana kurulan yerli
kadınların hazırladığı sofralara davet edildiler. Türk
mutfağına has yiyeceklerle donatılan sofralar yerli
halkın misafirperverliğini,
asırlarca süregelen geleneklere bağlılığını bir kez

Sayfa 7

kılan 1500’den fazla Müslümanın sabrını zorladılar.
Ezan verilmesiyle başlayan ve Cuma hutbesinin
okunmasında da devam
eden kışkırtma girişimi,
ırkçı Ataka partisinin resmi aracının hoparlörlerinden yapıldı. Polise haber
verilmesi ve devreye girmesiyle birlikte cami yanından uzaklaşan kışkırtıcı tacizciler daha sonra
tespit edilip sorguya alındılar. İkisi bayan olduğu
anlaşılan üçlü grubun sürücüsü Emil Yarev olduğu
açıklandı. Parti lideri Volen Siderov ve avukatların
girişimiyle sorguya alınan

kişiler serbest bırakıldı.
Cuma namazı esnasında tacize ve kışkırtmaya
maruz kalan Müslümanlar adına bir açıklama
yapan Başmüf tülük,
yetkili kurumları, siyasetçileri ve tüm kamuyu
Ataka’nın gerçekleştirmiş olduğu kanun dışı
ve hoşgörüden uzak
hareketi kınamaya davet
etti. Aynı şekilde Bulgaristan Müslümanlarını
sabıra davet ederken,
bu tür incitici hareketlerin kesinlikle hoşgörü ve
Devamı 8’de
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Aile eğitiminin bazı yönleri
Doç. Dr. Kasım Yunus

G eç enlerde, ş ehr i mizde, Kırcaali ”Hristo
Botev” Yabancı Diller
Lisesi 11.sınıf öğrencisi Cüneyt’in katılımı ile
işlenen bir faciaya etraf
tanıklığı ettik. Olay tüm
ülkede de büyük yankı
buldu. Burada onun analiz ve yorumuna girmeyeceğim. Olup biten, eğitim
konusu ile ilgili düşüncelerimize sadece bir vesile
oldu. Sabık bir üniversite
öğretmeni olarak yıllarca
edindiğim deneyimlerime
ve izlenimlerime dayanarak, bir baba sıfatıyla, çocukların aile terbiyesinin
bazı yönleri ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak
istiyorum.
Böyle ve benzer negatif hadiselere karşı hiçbir
laboratuarda aşı yapılamaması durumunda,
ne kadar da istemesek,
başka bir zamanda, başka bir yerleşim yerinde,
başka bir ailede onlarla
yine yüz yüze gelme ihtimali hiç de düşük değildir. Nitekim bizleri en çok
trajedi olayları sarsıyor,
ama unutmamalıyız ki,
birçok ailelerde eğitim
eksiklikleri, sürekli olarak
yüzlerce çocuğun bün-

yesine derin fiziksel ve
ruhsal yaralar oluşturup,
hayatlarını berbat ediyor,
tüm hayallerini öldürüyor.
Dolayısıyla bizler ebeveynler olarak çocuklarımızla ilişkilerimizde
uyguladığımız davranışlarımızı, tutumumuzu,
kullandığımız yöntemleri
analiz edip, dikkatimizi
artırıp yanlışlarımızı telafi edebilirsek, onların
olasılık oranı maksimum
düşebilir.
Üzerimizden suçu atmak için ne kadar güçlü
mazeret göstermeye çalışsak da ailede, çocuklarımızın davranışları ile
ilgili tüm olup bitenlerin
esas sorumluluğu bizlere, ebeveynlere aittir.
Aslında, neden bizler,
ebeveynler, en küçük
toplum birimi olan ailenin yönetiminde bu kadar zorlanıyoruz? Artı
o, bizler, ebeveynlerden
ve çocuklarımızdan oluşuyor. Acaba nerede ve
ne tür hatalar ediyoruz?
Bundan böyle, somut
olarak, çocuklarımızla
ilişkilerimizde meydan
verdiğimiz noksanlıkların ve kusurlarımızın bazı
yönleri üzerinde durmak
istiyorum.
Aile eğitimi, bulunduğu

yeri, organizasyonu, kullanılan usuller açısından
özel bir süreçtir. O aile
ortamında cereyan eder.
Aile ortamı ebeveynleri,
kardeşleri ve yaşlı ebeveynleri dahil eder. Fakat o sadece bir fiziksel

leşmiş bulunan kişiler
arasındaki bağ ve ilgi,
onların kişisel olarak
gelişmesine ve topluma
kazandırılmasına yardım
eden, aralarındaki duygu, saygı, hizmet, muamele, komünikasyonları

ortam olmayıp, akraba
bağları ile birleşmiş bulunan kişilerin kendilerinde
karakter ve şahsiyet olarak taşıdıkları her şeydir.
Aile ortamının esas içeriği aile üyeleri arasındaki karşılıklı ilişkilerdir.
Karakter ve mahiyetiyle
çok farklı olan bu ilişkiler
aile psikolojik iklimi oluştururlar. Onun çocuklar
üzerine etkisi çok önemlidir ve aile eğitiminde
(terbiyesinde) de esas iç
etken teşkil eder.
Genel olarak aile psikolojik iklimi, aralarında
akrabalık bağları ile bir-

içeren sistemdir. Adı
geçen ve ilgili unsurların
karakteri, yönü, hattı ve
etkileme tarzı açısından,
o, sağlıklı ve sağlıksız
psikolojik iklim olarak
ikiye bölünür. Sağlıklı
psikolojik iklim, duyarlı
fikir birliğine ve aile sorunlarına bulunan umum
çözüme dayanan karşılıklı sevgi, saygı, ahenkli
komünikasyonlar talep
eder. O, aile üyeleri arasında en uygun şekilde
mevcut olan, muamelelerdeki çok nazik hisler,
aralarındaki kullandıkları daha başka sıcak ve
tatlı dil, aile ortamındaki
iyi niyetlik, hoşgörürlük,
huzur gibi unsurları ile
farklıdır.
Psikolojik iklimin görevi, çocuğun, normal gelişmesinde hayati önem
taşıyan, psişik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Dolayısıyla amaç, herhangi
bir psikolojik iklim değil,
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sağlıklı psikolojik iklim
oluşturmaktır. Çocuğun
sağlıklı gelişimi ile ilgili,
kendisini tatmin edecek,
psikolojik gereksinimler
(değerler) bulunmaktadır.
Ebeveynler olarak meydan açtığımız yanlışlıklar ve noksanlıklar, daha
fazla, çocukları bu son
derece önemli psikolojik
gereksinimlerle tatmin
etme tarzları ve şekilleri, seviyesi doğrultusundadır. Burada kısaca
sevgi, saygı, dinlenilme,
tolerans (hoşgörü), yönlendirme ve oyun gibi
gereksinimler üzerinde
duracağız.
1. En önemli, en doğal
gereksinim sevgidir. O
yemek, içmek, barınmak
gibi sürekli doyurulması gereken bir ihtiyaçtır.
İfade tarzlarına gelince,
görsel, işitsel, dokunsal
olarak tüm duyularla
yapılabilir. Daha somut
olarak buraya, gönül okşayıcı münasip sözler,
çocukla beraberlikler,
hediyeler, ona dokunma,
okşama, kendisinin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama
ile ilgili hizmet davranışları, dahildir. Sevginin içten ve koşulsuz verilmesi
çok önemlidir. Çocuk, sevildiğini hissetmelidir.
Birçok ailelerimizde
sevgi yeterince verilmemektedir, ebeveynlerin
onu ne kadar ve nasıl
verecekleri hakkında bilgisizliği ve beceriksizliği
göze çarpar. En çok rastlanan zayıflıklarımız, ya
çok soğuk davranmak,
ya da onları nazlandırmak ve şımartmaktır.
Maddiyatı daha iyi olan

bazı kesimler, sevgi simgesi olarak, bahaneli bahanesiz, çocuklarına çok
pahalı eşyalar hediye,
başka birileri de büyük
miktarda para armağan
ediyorlar. Bunların bazılarında, („başkalarından
çok farklıyız„ anlamında) gösteriş unsurunun
bulunduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bunların
hepsinin (hatta içtenlikle
yapılanlarda dahi) terbiyevi etkisi daima müspet
değildir. Pahalı hediyeler,
çocuğu, derslerinde, spor
alanında vb. daha iyi başarılara teşvik edeceği
yerde, ona, gevşetici etki
yapabilir. Büyük miktarda verilen para ise onu,
kumarcılık, uyuşturucu
(narkotik kullanmaya),
vb. bağımlılıklara itebilir.
Sevgi için verilecek hediyeler çocuğun yaşına ve
ihtiyaçlarına göre uygunlaştırılmasının amaca en
iyi olacağını düşünüyorum. Başka, çok yaygın
bir noksanlığımız da çocuğa yaptığımız hizmet
ve jestleri kendisine başa
kakmak, azarlamaktır.
Çok zaman ağzımızdan
şöyle ifadeler duyulur:
„Bak sana nasıl eşyalar
hediye ediyoruz, sen ise
bizi biraz olsun sevindirmek, rahatlatmak için
bir şey yapmıyorsun”.
Bu davranışımızı son
derece çirkin buluyorum.
Onun gösterdiği çaba ve
ulaştığı sonuçlardan hoşnutsuzluğumuzu ifade etmek için, daha uygun ve
ağrısız olabilecek başka
çok usuller, yöntemler
bulunmaktadır.
Devamı gelecek sayıda
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Gorna Krepost mayesi yine yüzlerce kişiyi bir araya getirdi
1 Mayıs’ta Kırcaali’nin
Gorna krepost (Karallar)
köyünde düzenlenen geleneksel maye yüzlerce
kişiyi bir araya getirdi.
Bu maye yerli Alevi halkının erenler evliyası Hıdır
Baba’nın anısına yaptıkları
çok eski zamanlardan beri
süregelen bir gelenektir. Mayede onun ruhuna
türbede mezarı başında
dua, ayrıca camide babanın adına mevlit okunur.
Karallar’da, başka yerlerde yapılan mayelerde
olduğu gibi önceki günün
akşamında Alevilere has
bir adet olan cem yapılmaz, fakat başka bir akşam mutlaka Hıdır Baba
anısına cem evine toplanılır. Dualardan sonra sıra
daha fazla para toplamak
amacıyla sembolik yapılan açık artırmayla türbeye adak edilen hayvan ve
mallar satılarak, gelecek
yılki maye için para sağlanır. Bu satılışlardan genelde 10- 15 bin leva arası para toplanır. Sıra baş
aşçı Beysim Haşim ve
yardımcıları Kasim Ömer
ve Rahim Ferad’ın hazırladığı pilava gelir. Genelde üç büyükbaş hayvan
ve de adak hayvanların
kesilmesiyle hazırlanan
pilav, mayeye gelen herkese dağıtılır. Kurbanları, kasap Seval ve Sadık
Latif kardeşler keserler,
Ertan Sebahtin onlara
yardım eder. Günümüzde
mayeler gençlerin ve çocukların eğlendiği şenlik
haline gelmiştir.
Bu mayeye her yıl Kır-

caali Belediye Başkanı
Hasan Azis de katılır. Aleviler, Başkan’a duydukları
sevgi ve saygıyı dile getirirken, onlara her zaman
yakın durup, son derecede hoşgörülü davrandığını, elinden geldiğince
gerektiği zaman maddi
ve manevi yardımda bulunduğunu söylediler. Bu
yıl da Hasan Azis’in Hıdır
Baba türbesine maddi
destek sağladığını paylaştılar. Başkan, türbeye
girip, dua okur, yerli halkla
hep birlikte pilav yemeye
oturmaktadır.
Maye hazırlıkları birkaç
aydan önce başlar. Organizasyonu başta Ahmet Ömer ve yerli AleviBektaşi toplumun Dedesi
Hasan Ferad yönetirler.
Onlara ise Niyazi Bayram, İlyas Veysal ve Üzeyir Tefik yardımcı olurlar.
Güney Bulgar istan
Alevi-Bektaşi Vakfı Başkan Yardımcısı Sadullah
Hayrullah Dede, Hıdır
Baba hikayesini ve mayeleri şöyle anlattı: “Hıdır

Baba ve onun gibi başka
alevi ulemalar ve dervişler
dördüncü asrın ortalarında Moğol istilası baskısından kaçarak Horosan’dan
Anadolu’ya gelerek, o zamanki Rum topraklarına
yerleşiyorlar. Orada hünkar Hacı Bektaş Veli’nin
dergahında yetişiyorlar
ve dini felsefesini yaymak
üzere Balkanlara yer yer
dağılıyorlar. Burada Roma

ve Bizans İmparatorlukları ile mücadele yürüterek,
yerli halka Aleviliği kabul
ettirmeye çalışıyorlar. İk-

tidarla yapılan savaşta
şehit düşüyorlar. Yedinci
asırdan beri Aleviler bu
evliyaların ruhuna mayeler
düzenliyor. Onların mezarı başında dualar okunur,
önceki geceden ise onların adına cem yapılır. Türbeyi ziyaret edenler, “Esselamu aleykum erenler,
dünya malını terkedenler,
Hak Muhammed, Ali yolunda şehit düşenler, biz
seni anmaya geldik, sen
bizim dualarımızı kabul et,
ya erenler!” şeklinde dua
okurlar. İsteyen türbeye,
ekseriyette yeşil renkte olan hediye getirir ve
merhumun karanlıkta yatmaması için mum yakar.
Cem evlerinde Aleviler
sazlarla nefes söylerler,
dua okurlar, sema dönerler. Ardından babaların
ruhuna aş yenilir, dem
çekilir, sohbetler kurulur.
Alevilikte buna “lokma
yemek” denilir. En sonun-

da da hayırsever insanların mayeye bağış yaptığı
hayvanlar, eşyalar, giysiler açık artırmayla satışa

sunulur, bir sonraki maye
için para sağlanır”.
Sadullah Dede, Aleviliğin İslamiyetin başlangıcından sonra doğarak,
insanlar arasındaki sevgiyi artırabilmek, huzur
sağlayabilmek, genç, ihtiyar, çocuk, yaşlı demeden, herkesi bir tutarak,
bir gömleğe koyarak, bir
can yaparak, yani bir cem
yaparak, akıl paylaşma,
ilim, ırfan ocağı olduğunu
belirtti. Mayeler, Alevilerin
felsefesini oluşturan in-

sanları bir araya toplayıp,
kaynaştırmak amacıyla
yapıldığını söylüyor. Sadullah Dede, “Bunun için
bizler, kimsenin malında,
mülkünde, zenginliğinde,
fukaralığında gözü olmamak şartıyla beraber oturup yemek yeriz, sohbet
ederiz, derdimizi paylaşırız, eğleniriz. Bizim ana
prensibimiz, eline, diline,
beline sadık olmak” diye
paylaştı.

Resmiye MÜMÜN

Çiftlikler Avrupa standartlarına uymaya çalışıyor

Razgrad bölgesindeki 865 çiftliğin Avrupa standartlarına uygun olabilmeleri için bazı eksikliklerini
tamamlaması gerektiği açıklandı. Özellikle çiftliklerde
bulunan binalarının gerekli kriterlere uymadığı ve bu
konuda şirket sahiplerinin bazı değişiklikler yapmaları gerektiği bildirildi. Çiftlikleri acil bir şekilde Avrupa standartlarını yakalamalı gerektiği, aksi taktirde
Avrupa’nın yaptığı yardımların kesileceği belirtiliyor.
Şu ana kadar iki çiftlikten alınan sütün kriterlere uymadığı, bu durumun düzeltilmemesi durumunda 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren bu çiftliklerden süt alımı yapılmayacak. Mevcut durumdaki Razgrad bölgesinde bulunan toplam 973 çiftliğin arasında 106’sı 1.
grup, sadece 2 tanesi 2. grup ve 865 çiftliğin de 3.
gruptan olduğu bildirildi.
Fevzi EHLİMAN

Gluhar „Progres1971” Toplum Merkezi Kriz sonrası Başmüftülüğe
çocuk folklor ekibi Edirne şenliğine katıldı ilk ziyaret Boğaziçililerden...

Kırcaali’nin Gluhar (Sağırlar) köyü „Progres1971”
kültür merkezi çocuk folklor ekibi 19- 23 Nisan Ulusal Egemencik ve Çocuk
Bayramı münasebetiyle
düzenlenen „II Edirne
Balkan çocuk şenliğine”
katıldı.
Şenliğe Arnavutluk, Kosova, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan
ve Bulgaristan’dan misafir
gruplar katıldı.
B a l k a n ş e n l i ğ i 19
Nisan’da defile ile başladı
ve her gelen konuk ekipler
kısa programla kendilerini
tanıttılar.
20 Nisan’da Saraçlar
caddesinde Sağırlar ekibi
30 dk. gösteri sundu, ve
alkış yağmuruna tutuldu.
21 Nisan günü ekibi misafir eden Yüksel Yeşil İlköğretim okulunun önün-

de yine 30 dakikalık bir
gösteri sunuldu.
Ayni akşam Milli Eğitim
Müdürlüğünden tüm misafir gruplara plaket verildi.
22 Nisan’da konuk ekibi
Misafir eden okul, misafirlere Edirne gezisi düzenledi. Selimiye Camisi,
Edirne Şükrü pasa anıtı

ve Balkan savaşı müzesi,
Edirne arkeoloji ve etnografı müzesi ziyaret edildi.
23 Nisan günü Edirne
stadyumda gösteriler sunuldu ve sonrada, Belediye Başkanı ve Valilik ziyaretleriyle Balkan şenliği
sona erdi.
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40 kişilik bir grupla
Rumeli Gezisine çıkan
BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üyeleri
Sofya'da Başmüftü Hacı
Mustafa Aliş'i ziyaret etti.
Bulgaristan'da aylardır
süren Başmüftülük krizinin çözülmesinin hemen
akabinde gerçekleşen
görüşme, kriz sonrası
Başmüftülük makamına
yapılan ilk ziyaret oldu.
BURA Başkanı Erkan
Karabekmez, Başmüftülüğe gelen ilk grup olmaktan duydukları kıvancı
dile getirdi. Karabekmez
BURA'nın Balkanlarla yakın ilişki içerisinde olduğuna değinerek defalarca bu
bölgelere gezi düzenlediklerini ve Balkanlardaki
STK larla projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karabekmez, Müftülük
sorununun çözülmesi ar-

dından yapılan ilk ziyarette bundan böyle Bulgaristan Müslümanlarının geleceğe daha emin adımlarla
yürüyeceklerine inandığını belirterek AB üyesi olan
Bulgaristan'ı insan hakları
ve özgürlükler konusunda
dikkatli olmaya davet etti.
BURA Başkanı Bulgaristan Devlet televizyonundaki 10 dakikalık Türkçe
haberlerin kaldırılmaması gerektiğini belirterek,
Türkçe haberlerin kısa

ve yetersiz olmasına karşın hoşgörü ve diyaloğun
sembolü olduğunun altını
çizdi.
Boğaziçi Üniversitesi
mezun ve öğrencilerinden
oluşan BURA heyetinin
Başmüftü Hacı Mustafa
Aliş'i ziyaretinde İslam
Şurası Başkanı Şabanali Ahmed ve T.C. Sofya
Büyükelçiliği'nden Murat
Dikmen de hazır bulundular.
Kırcaali Haber

4

Kırcaali Haber

11 Mayıs 2011

Sayfa 4

Edirneli Çiftbudak ailesi ebru ustalığıyla Kırcaalilerin hayranlığını kazandı
“Ö mer Lüt f i ” Kültür
Derneği’nin organizasyonu sayesinde ilk defa
Kırcaaliler şehirde ebru
sanatı gösterisi izlediler.
Kültür Evinin fuayesini
bir nevi ebru atölyesine
çeviren etkinliğe tüm ilin
Belediye okullarından
yüzlerce öğrenci geldi.
Aralarında hayli bir Momçilgrad İmam Hatip Lisesi
öğrencileri bulunan kalabalık Çiftbudak ailesinin
yarattıkları muhteşem
sanat eserlerinin uyandırdığı hayranlığını gizleyemediler. Birçokları su,
toprak ve başka doğa
malzemeleri kullanılan
ebru sanatına merak ettiler, ustalardan inceliklerini
öğrenmeye çalıştılar. Bazıları ise göze ve gönüle
hitap eden, özgün eserleri
görür görmez satın aldılar.
Bir tanesini Mehmet Hadi

Çiftbudak, Kırcaali Belediyesi adına gösteriye gelen
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova’ya hediye
etti.
Mehmet usta, eşi Sevim
ve kızları Bağdagül ile
ebru sanatını Edirne’de
bulunan İkinci Beyazıt
Külliyesinin Sağlık Müzesinde bir atölyede gerçekleştiriyor. O, yaklaşık
17 yıl ebru çalıştıklarını
belirtti. Mehmet usta, bu
sanatla ilk defa İstanbul
Atatürk Eğitim Enstitüsünde resim okuduğu
sırada tanışıyor. Hocalarıyla ebru çalışmaları yapıyorlar. O zaman genç
yaşta olan usta, ebrunun
kolay bir sanat olduğunu
düşünüyor ve bu sanatta
ustalaşmaya karar veriyor.
Seçiminin sebebini ise
Türklere has bir süsleme
sanatı olmasıyla açıkladı.

Mehmet usta, “Bir milleti
millet yapan kültürüdür.
Ebru Türk kültürünün çok
önemli bir parçası ve ben
onun yaşamasında kat-

kıda bulunmaya çalışıyorum” dedi. Ayrıca yaratıcılık arayışı açısından,
“Sanatın felsefesi, güzeli
aramaktır. Bazıları güzeli

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad, iş adamlarıyla görüştü
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad’ın 30’dan
fazla iş adamlarının katıldığı görüşmesi son derece büyük ilgi içinde geçti.
Yaklaşık iki saat süren görüşmede Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekili
Ünal Tasim de bulundu.
Görüşme Ardino Belediye Başkanı’nın girişimiyle, “Trud” gazetesinde
yayınlanan bir makalede
Kırcaali ili belediyelerin
ülkenin en çok yolsuzluk
olan belediyelerinden oldukları iddialarından dolayı organize edildi. Konuyla
ilgili Resmi Murad, “Bu iddia, doğru değil ve ülkede
belirli siyasi güçler tarafından sipariş edilen bir şey
diyebilirim” dedi. Başkan,
yerli halkın %62’sinin Belediye idaresine tam bir
destek verdiğini bildiren
bir sosyoloji araştırmasını göz önünde bulundurdu. Belediye Başkanı,
ankete katılanların ancak
%3’ünün idareden hizmet
görmeleri için kendilerinden rüşvet istendiğini söyleyip, bunun da kabul edilebilir hatalar çerçevesinde kaldığını yorumladı.
Görüşmenin birinci kısmında Belediye Başkanı,
kısaca Belediye’nin küçük
ve orta işletmelerle etkileşimini tanıtan izahat sundu. Resmi Murad, “Özel
iş sektöründe en çok
uygulanan ortaklık formu
özelleştirme ve imtiyazlar.
Şüphem yok ki, eğer belediye ile işletmelerin fonksiyonları ve yükümlülüklerin
ciddi sınırlaması yapılırsa,
aramızda faydalı bir işbirliği gelişebilir” dedi.

kağıdın, ağacın, mermerin, çamurun, sözün, vesairenin üstünde arar, ben
ise ebru ile güzeli suyun
üstünde arıyorum” diye
dile getirdi. O, ilk heyecanla memleketine gidip,
orada ebru teknesi açıyor,
fakat bu işi başaramadığını anlıyor. Daha sonra
Milli Eğitim Bakanlığının
düzenlediği ebru kursuna
gidiyor, fakat bunu ebru
tekniğini öğrenmek için
yeterli bulmuyor ve kendi
kendini devamlı geliştiriyor. Bu yönde İstanbullu
büyük ustaların yanına gidip, ebrunun sırlarını çözmeyi başarıyor. Mehmet
Çiftbudak bu yönde ünlü

Gülbaba diye bilinen Yılmaz Eneş’in pratik, Fuat
Başar’ın öğrencisi Eda
Funda’nın ise teori açısından büyük emeklerini
ifade etti. Ebru ustalığını,
yavaş yavaş çok çalışma
ve azimle kazandığını
söylüyor. Mehmet usta
ikinci defa Bulgaristan’ı
ziyaret ediyor. Geçen yıl
Filibe’de eşiyle birlikte
Türkiye Başkonsolosluğu
davetlisi olarak, bir galeride ebru gösterisi sunuyorlar. Geçen hafta da,
aynı şekilde Türkiye’nin
Filibe Başkonsolosu Ramis Şen’in konuğu olarak,
Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrin bir okulunda ve
bir galerisinde ebru gösteri yapmışlar.
Mehmet Çif tbudak,
Kırcaali’yi ziyaretini şöyle
değerlendirdi: “Türk kenti
olan Kırcaali’de bulunmaktan çok mutluyum. Kendimi burada hiç yabancı hissetmiyorum, çok rahatım.
Nasıl diyeyim, mesela, insan kendi öz evladını, babasını veya kardeşini kaybeder. Ve gün gelir, onları
tekrar bulur. İşte, ben de
şu anda aynı duygu içindeyim. İçimden gelerek
söylüyorum ki, Kırcaali
halkını çok sevdim. Tüm
Bulgaristan’daki soydaşlarımıza sevgiler, saygılar,
selamlar sunuyorum”.
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Bulgaristan’da 4 yıl sonra on
bin elektrikli araba olacak

İş adamları, “20 yıldır
Bulgaristan’da iş yapmak için uygun koşullar
mevcut değil ve bundan
dolayı bizim ciddi problemlerimiz var, çünkü iş
yapma kanunlara bağlıdır,
onlar ise Millet Meclisinde
kabul ediliyor. Belediyeye
karşı hiç bir talebimiz yok,
çünkü bu dönemde birçok
şey yapıldı” dediler. Onlar,
dağlık ve yarı dağlık bölgelerde yürütülen işler
için vergilerde ayrımlaşma
olmasını ısrar ettiler.” İş
adamları devamında “12
yıl içinde bandroller toplam 15 kere değişti, küçük
işletmeler Parlamento’dan
hiçbir yardım görmediler,
sadece manevi baskı...
Bu zamanda bir iş yeri bile
sağlamanın ne olduğunu
biliyor musunuz? İnsanlar
%10 vergi ödenmesinden
dolayı kitle halinde süt satın alma anlaşması imza-

lamaktan vazgeçiyorlar”
diye yakındılar.
Milletvekili Ünal Tasim,
tarımın bugünkü halinin
sorumluluğunu en büyük
derecede eski Tarım Bakanı Mehmed Dikme’nin
taşıdığını paylaştı. Sayın
Tasim’e göre, eski Bakan, Avrupa Birliğine üye
olmak için anlaşma sürecinde ekonominin bu sektöründe çalışan insanların
çıkarlarını savunmayarak,
anlaşmadan “Tarım” Bölümünün kapanmasına sorumludur.
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu Bölge Koordinasyon Kurulu Başkanı İvanka Karakoleva, “Küçük
ve orta işletmecilerin girişimciliğine seviniyorum.
Ardino Belediye İdaresi ile
mükemmel işbirliği içerisinde bulunuyoruz ve bunun da beni sevindirme-

mesi mümkün değil” diye
vurguladı. O, “Ulusal basının ne kadar yolsuzluk yapıyoruz diye bizleri bilgiye
boğmasından usandım.
Yolsuzluk yapanlar kanunca tutuklanıp, mahkum
edilsinler, geri kalan boş
laf. Sizlere sadece şunu
söyleyeceğim, Kırcaali’de
çalışan 38 000 işçinin
hemen hemen yarısı-17
000’i serbest meslek sahipleri. O zaman nasıl bir
biznesten bahsediyoruz!”
diye belirtti.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murad sonunda, “3
yıl önce seçim kampanyası sırasında biznese hiçbir
şekilde engel olmayacağımı vaat ettim, bence bu
vaadimi yerine getiriyorum, elimden geldiğince
de yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.
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Akaryakıtlı araçların yerini önümüzdeki yıllarda elektrikli arabaların alması bekleniyor.
Akaryakıtlı araçların çevreye verdiği zararlar da göz önünde bulundurularak yerlerine
daha çevreci alternatifler aranmakta. Yapılan
araştırmalara göre Bulgaristan yılda 6 milyar
civarında yakıt harcaması yapıyor. Bu rakamın daha aşağılara çekilebilmesi açısından
elektrikli arabaların Bulgaristan genelinde 4
yıl içinde 10 000’e ulaşması bekleniyor.
Akaryakıtlı arabaların elektrikli arabalarla kıyaslandığında elektrikli arabaların çok daha
ekonomik olmaları ve daha çevreci olmaları
sebebiyle onların yayılması konusunda Ekonomi ve Çevre Bakanlıklarının girişimlerde
bulunacakları bildirildi. Şu anda bir otomobil 100 km ortalama 15 – 30 leva arasında
bir harcama yaparak geçebiliyor. Elektrikli
arabaların ise 100 km gibi bir mesafeyi sadece 2 – 3 levalık bir harcama sonucunda
geçecek olması elektrikli arabaların ne kadar
ekonomik olduğunun en büyük göstergesi. 1
elektrikli arabaların normal otomobilden çok
daha maliyetli olması şu aşamada yeni nesil
arabaların yayılması konusundaki en büyük
engel.
Kırcaali Haber
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HÖH Kırcaali Gençlik Kolları kilise ve cami peykelerini boyadılar
Hak ve Özgür lükler
Hareketi’nin (HÖH) Gençlik Kolları Kırcaali teşkilatından gençler, ilk önce
“Aya Georgi” Merkez Kilisesi ve ardından Merkez
Caminin avlusunda bulunan peykelerin boyasını
yenilediler. Bu girişim,
kilise rahibi Peder Petır
Garena ve Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’i çok
sevindirdi. Yaklaşık 12
genç geleneksel değerlere karşı saygı duymalarının öncelikleri arasında
olduğunu ispat etmek için
ellerine boya fırçaları aldılar.
Gençlerin girişimi “Temiz
Çevre-Temiz Gelecek”
ulusal kampanya çerçevesinde gerçekleştirildi.

Peder Petır olayı şöyle
yorumladı: “Gençlerin bu
girişimi beni şaşırttı. Onların mabetlere gösterdikleri hizmet çok güzel bir
şey. Bu büyüklere karşı
duydukları saygının göstergesidir”.
Beyhan Mehmed ise,
“Bu kızların ve delikanlıların girişimi övgüye layık. Çünkü şehirde mevcut dinler arasında köprü
oluşturuyor. Bu, farklı dine
mensup gençlerin arasında anlaşma ve dostluk olması açısından önemli bir
adım” diye belirtti.
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Bayram Bayram, gençlerin ilk önce iki mabedi
ziyaret ettiklerini paylaştı.

Peykelerin acilen boyaya
ihtiyaçları olduğu görülün-

HÖH Gençlik Kolları Türkan
Çeşme Anıtını parlattılar
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Gençlik
Kollarının “Temiz ÇevreTemiz Gelecek” başlığı
altında geçen ulusal kampanyaya iştirak etme çağrısına Kirkovo Belediyesinden gençler duyarlılık
gösterdiler. Kampanyaya
HÖH Gençlik Kolları Kirkovo Teşkilatından üye ve
yandaşlar, Mogilyane köyünde gerçekleştirdikleri
çok anlamlı bir girişimle
katıldılar. Buradaki gençler, Türkan Çeşme Anıtına
tamamen yeni bir görünüm vermeyi başardılar.
Hayırsever gençlerin ellerinde kışın kaprislerini
dimdik ayakta karşılayan
anıt kompleksi, sanki bir
bahar çiçeği gibi açtı.
Gençler, bir hayli olan işi
birkaç gruba ayrılarak,
paylaştılar.
Bir tarafta gençlerin bir
kısmı Türkan Çeşmenin
güzel demir duvarlarını
boyarken, diğer kısmı
da bir bir döşeme taşları

arasında biten gür otları
temizlediler. Aynı şekilde
birileri anıta giden geçitteki ağaçları budayarak
temizlerken, başka birileri
de çiçeklerin etrafını kazıyarak, geçen yıldan kalma
nemli yaprak ve kuru ot
kalıntılarını topluyorlardı.
En sorumlu işi belki de
Detelina üstlendi. O, büyük bir sabırla açık kitap
üstündeki yazıyı canlandırmayı başardı. Doğa
afetlerine dayanamayan
bu harfler, daima güler

yüzlü olan ve asillik telkin
eden genç anne tarafından tek tek şefkatle yazılmışlardı.
Günün sonunda büyük
anlam taşıyan bu etkinliğe katılan gençler, oldukça yorucu iş görmelerine
rağmen aralarında hiç
kimsenin yorgunluktan
bahsetmeyişinden son
derece memnundular.
Onların yüzünde sadece
güzel gülümsemeler ve
mutlulukla birbirlerine bakışan gözler vardı.

Ardino ve Cebel HÖH Gençlik Kolları
da “Temiz Çevre-Temiz Gelecek”
Kampanyasına katıldılar
Nisan ayının son gününde Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik
Kollarının Ardino teşkilatından gençler, Nülüfer
Parkının devamındaki
Ardino nehrinin yatağını temizlediler. Aynı zamanda Belediye teknik
araçlarla nehrin kasaba
kısmındaki yatağı düz-

ce boya ve fırça aldıklarını
söyledi. Girişime çok katılmak isteyen olduğu halde,
sadece en meraklıların
seçildiği anlaşıldı.
Aybiyükke ve Selda “Kliment Ohrisdki” Lisesinde
iki öğrenci. Onlar, fırçayı
ellerine ilk defa almadık-

larını söylediler. Daha
önceleri, okudukları okul
duvarlarının boya tazelenmesinde yardımcı olmuşlar. İkisi de evlerinde
boya işleri yapmışlar.Kilise ve cami peykelerinin
boyanmasına memnuniyetle katıldıklarını paylaş-

tılar.
“Aya Georgi” kilisesinin
avlusunda bulunan Ataka
yandaşlı nineler, bu girişimden şaşkınlığını gizleyemediler. Onlar, Müslüman gençlerin böyle
bir girişimlerine hayret
kaldılar.
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı
Ahmed Habib, “Bizler, insanlar arasında barış ve
sevgi olmasını istiyoruz”
dedi.
Krumovgradlı gençler
Burgaz nehri üzerindeki
köprünün parmaklıklarını
boyadılar. Cebelliler ise
stadyumlarını temizlediler.
Momçilgrad, Ardino ve
Çernooçene belediyelerindeki gençler bölgelerine
ait yerlerde temizlik işleri
yaptılar.Kirkovo belediyesi Kayaloba köyünde bulunan Türkan Çeşme’nin
boyası yenilendi ve etrafına çiçekler ekildi.

leştiriyordu.
Bir kaç saat içinde
gençler hayli bir çöp
toplamayı başardılar. Bu
çöpler çevrede zor imha
edilen naylon ve plastik
atıklardı. Genç çevreciler, “Sayılı dakika ve saat
süren temizlik işinin kim
ne etkili olmayacağının
farkındayız, fakat yine de
güzel bir iş yaptık. Amacımız, insanlara şu mesajı vermek: Seri temizlik
girişimleri düzenleyeceğimize, çevreyi koruyup
kirletmemeyi öğrenmeliyiz!” diye yorumladılar.
Onların başında HÖH
Gençlik Kolları Ardino
İlçe Teşkilatı Başkanı
öğretmen Bahtiyar Hocov bulunuyordu.
Temizlik girişiminin sonunda gençler, öğleüstü
kasaba merkezinde hep
birlikte kahve içtiler.
HÖH Gençlik Kollarının Cebel Teşkilatından
gençler ise, kasaba stadyumunu tüm atıklardan
temizlemeye karar verdiler. Ayrıca onlar peykelerin boyasını yenilediler
ve ana giriş kapısının
önünde oluşan delikleri
betonla doldurdular.
Teşkilat Başkanı Seyfi Mehmedali, sadece
sporla gençler alkol ve
sigara içmek gibi kötü
alışkanlıklardan kendilerini koruyabileceklerini,
internet sosyal ağları ve
bilgisayar oyunlarından
ayrılabileceklerini belirtti. Arkadaşları da ona

katılarak, herkesin çevreyi nasıl temiz tutulabileceğini ve elde edilenin

hafiften yitirilmemesi gerektiğini paylaştılar.
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Çernooçene gençleri, Belediyenin en eski camisini ve en
yeni semptini temizlediler

İki gün içinde yaptığı etkinliklerle Hak ve Özgürlükler
Hareketi Gençlik Kollarının Çernooçene teşkilatı yapılışlarından gençler, “Temiz Çevre-Temiz Gelecek” hayırseverlik ulusal kampanyasına katıldılar. Geçen Cuma
günü 15 genç, Jitnitsa dolayında bulunan en eski cami
olarak bilinen Çıbıklı Camiisinin avlusunda biten ot ve
dikenleri temizlediler.
Cuma namazına gelen müminler gençlerin girişiminden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler ve ilgiyle işlerini
izlediler. Mayıs ayının ortasına doğru burada geleneksel
Yağmur Duası düzenleniyor. Yaşlılar, “Sizin girişiminiz
çok zamanında yapılıyor” diye paylaştılar.

Yerli imam onlara bizzat teşekkürler sundu, gençler
ise müminlerden cuma namazında onların daha güzel
gelecekleri için dua etmelerini istediler.
Temizlik girişimi Çernooçene’nin en yeni semptinin,
“Hristo Smirnenski” Lisesi ve “Barışın Bayrağı” Anaokulu dolayısının temizlenmesiyle devam etti.
HÖH Gençlik Kolları Çernooçene Teşkilatının tüm yapılışlarından 35 üye ve yandaş yol kenarına ve yeşillendirilmiş alanlara atılan kağıtları, naylon poşetleri, plastik
kutular ve cam şişelerini bir araya topladılar.
Organizatörler, iki günlük temizlik işine gereken çuval
ve eldivenler, katılımcılara yiyecek ve içecek sağladılar.

İsmet İSMAİL
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Halaçdereliler, yerli camiyi yenilediler
Yerli halktan toplanan paralarla Ardino Belediyesine bağlı
Brezen (Halaçdere) köyünün
eski camisi yenilendi. Caminin
çatısı onarıldı, pencereleri yeni
PVC ile değiştirildi. Camiye
seslendirme cihazları yerleştirildi. Avlusunun ön tarafına
taş duvar örüldü. Müminlerin
namaz vakitlerini beklerken
oturmaları için cami önüne
yeni peykeler koyuldu.
Cami dışından göz alıcı beyaz, içinden ise geniş. Ana
kapıdan girişin sağ tarafında
caminin 1923 yılında yapıldığını bildiren Türkçe yazılmış
bir tabela mevcut. Ayrıca
1994 yılında yerli usta Cemil
Ferad tarafından ek olarak minare kurulduğunu öğreniyoruz.

Cami iki katlı, ikinci katta kadınlar bölümü bulunuyor.
Cami Encümenliğinin ka-

sadarı Celil Ferad, camideki
namaz kilimlerini Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad’ın

Taşımacılar: “Bir daha Hasan Azis
gibi Belediye Başkanı bulamayız”
S k a l n a g l a v a kö y ü n den iş adamı İsmet Murad
Murad,otobüsleri ile 12 yıldır
günde 5 kez Kırcaali - Sredinka - Entçets - ZelenikovoBlenika - Penevo - Dıjdovnitsa - Skalna glava yönünde ve
karşıtlı insan taşımakta. Hareket saatleri otogardan 7.30,
11.00, 14.00, 18.00 ve 19.30.
Son kursu Belediye Başkanı
Hasan Azis’in arzusu üzere
geç vakide kadar Kırcaali’de
okuyan öğrenciler ve çalışanlar için aldıklarını dile getirdi. Şirketine adlarını verdiği
oğulları Murad ve Ferdi kendisine yardım ediyorlar. Üçü,
iki otobüs ve bir mikrobusla
çalışıyorlar. Her gün karşılıklı yaklaşık 50-60, bazen ise
80 yolcuları var. Ayrıca onlar,
Entçets kreşine giden çocukları evlerinden alıp, öğleden
sonra tekrar ailelerine teslim
ediyorlar. İsmet Murad, ana
yoldan uzak, dere boyunda
bulunan Dolna Blenika (Göllü) mahallesinden bile bu yıl
8 çocuk taşıdıklarını söyledi. Bu kursları çocuklara
sağlayan Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’e çok
memnun olan anneler adına
teşekkürler ifade etti. Ayrıca
şirket olarak, kendisinden büyük anlayış gördüklerini dile
getirdi. Belediye’nin, Skalna
glava muhtarlığı aracılığıyla
geçen kış Sevdalina - Dıjdovnitsa yolunun temizliğini
şirkete verildiğini açıkladı.
Kırcaali Haber gazetesi aracılığıyla İsmet Murad, bundan dolayı Belediye Başkanına teşekkürlerini sundu. O,
“Hasan Azis gibi bir Belediye
Başkanımız olduğu için çok
şanslıyız. Bir daha onun gi-

bisini bulamayız. Sadece ben
değil, diğer meslektaşlarım
da böyle düşünüyor” diye
duygularını paylaştı.
Bir de Murad ailesinin otobüsleri, aynı köylerden sabah
saat 6.00’dan “Slavi” tekstil
şirketine işçi taşıyor. Otobüs
bileti Kaya Başına kadar 1.50
Leva, öğrencilere 30, emeklilere ise 20 stotinka indirim
yapılıyor.
İsmet Murad ilk başta zorluklarla atıldığı bu işten mem-

zaman bulduğunda bizlere
yardımcı oluyor” dedi.
Murad İsmet dört yıldır babasının şirketinde çalışıyor
ve ileride de mesleği olan
şoförlüğe devam edeceğini
söylüyor.
İsmet Murad, “Araçlarımız
mazotla çalışıyor. Fiyatlar
ise günden güne yükseliyor.
Bu işte her ne kadar büyük
kazanç olmasa da, aileme rahat geçim sağlayabiliyorum,
Allah bereket versin” diye de-

nun olduğunu belirtti. İsmet,
“Yolcularımızın bize gösterdiği saygıdan dolayı, işimizi
severek yapıyoruz” diye dile
getirdi. Bu gidişle insan taşımacılığıyla nafakalarını kazanmaya devam etmeyi hedefliyorlar. Şirketin adını ET
“Murad ve Ferdi” olarak gelişi güzel verdiğini söyledi. O,
“Bununla çocukların hayatında başarılı olmaları için moral
vermek istedim” diye paylaştı.
İsmet Murad, “Daha çok büyük oğlum Murad ile çalışıyoruz. Küçük oğlum Ferdi Tarım kolejinde “Turizm” üzere
yüksek lisans yapıyor ama

ğerlendirdi.
Akaryakıt fiyatları için İsmet
Murad, “Akaryakıt fiyatları çok yüksek. Bir kilometre
için bir leva alıyoruz, mazotun litresi ise 2.50 leva. Bu
kötü yollarda, akaryakıtın
bu fiyatlarıyla başetmek çok
zor. Onun için taşımacıların
protestolarına her zaman
mutlaka şirketimizden bir kişi
gidecek” dedi.
Ferdi, Kırcaali’de akaryakıt
fiyatlarına karşı düzenlenen
protestolara şirket adına katıldığını belirtti.
Resmiye MÜMÜN

bağış yaptığını paylaştı. O
köyden Türkiye’ye göç edenler, yerli avukat-yazar Mustafa Bayramali’nin fikri üzere
Balkan ve Birinci Dünya Harbinde hayatını kaybeden 13
Halaçderelinin isimleri yazılı
mermer taş hazırlamışlar. Bu

açılıyor. Her hafta geleneksel
Cuma namazına daha çok
yaşlılar olmak üzere, yöreden
yaklaşık 30 kişi katılıyor. Cuma
namazını kıldırmak için yakın
Çubrika köyünden imam geliyor.
Caminin arka avlusunda me-

mermer taş
caminin giriş
kapısının yanına yerleştirilecek. Cami
Encümenliği
adına Celil
Ferad, bağış
yapanlara
hayırsever
davranışla rından dolayı
teşekkür ediyor.
Şimdi köy
c ami si s a dece Cuma
günleri, Ramazan ve
Kurban Bayramlarında
Türkiye’den
ve etraf köylerden misafirler geldiği zaman
müminlerle doluyor. O zaman
caminin bakımı için para bağışında bulunanlar için “sergiler”

zarlık var. Burada bölgede en
eski olan 300 yıl evvelsinden
tarihli mezarlar bulunuyor.
Güner SÜKRÜ

Kırcaali Meclisi, Bölge Eğitim Müfettişliği
Müdürlüğüne karşı deklarasyon kabul etti

Kırcaali Belediyesi Meclis Kurulu Bölge Eğitim Müfettişliği
Müdürü Emilya Vladeva’nın eğitimi siyasete çevirdiğini belirten
bir deklarasyon kabul etti.
Eğ i t i m
B a k a nı S e r g ey
İgnatov’a gönderilecek olan
deklarasyonda Meclis üyeleri, “Bölge Eğitim Müfettişliği Müdürü’nün hareketlerini
onaylamıyoruz “ deniliyor. Yerel
Meclis çoğunluğu bulunduğu
talebin sebeplerini bildirirken,
Vladeva’nın Belediye okullarına
öğrenci kabul etme devlet planını kendi başına karar alarak,

neksel olarak şehri, Belediye’yi
ve ili tüm ülkede temsil eden en
başarılı öğrencilerin okuduğu
belirtiliyor. Meclis üyeleri, Emilya Vladeva’nın bu göreve getirildiğinden beri Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis ile hiçbir
görüşme yapmadığından yakınıyorlar. Deklarasyonda, ” Meclis üyeleri olan Bölge Eğitim Müfettişliği uzmanları ve Belediye
okulları müdürlerinin görevden
alınmasını yorumsuz bırakacağız” deniliyor. GERB Meclis
üyeleri, “P. R. Slaveykov” Lisesi
Müdürü Milko Bagdasarov’u ki-

hiçbir neden belirtmeden yıllarca %100 realizasyon gösteren
sınıfların oluşmasını onaylamadığını vurguluyorlar.
“P. R. Slaveykov” Lisesinde
yedinci sınıftan sonra yabancı
dil eğitimi, İngilizce ve İspanyolca verilen sınıf söz konusu
olanlardan. Bu sınıfta ise gele-

şisel çıkarları yürürlüğe sokmak
amacıyla çalıştığını belirttiler.
Bagdasarov, Bölge Eğitim
Müfettişliğine karşı ilde ve ülkede bulunan 15 kuruma dilekçe göndermiştir. Milletvekili
Dimço Mihalevski ise konuyla
ilgili Parlamento’ya soru yöneltecek.
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Kobilyane şenliği Rodopluları bir araya topladı
Kırcaali’nin Kobilyane köyünde geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi. Etkinlik
Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri, köy muhtarlığı ve yerel “Nikola Yonkov Vaptasarov”
Halk Toplum Merkezi tarafından
organize edildi. Köy bayramına
etraf köylerin ahalisi doluştu,
Türkiye, Belçika, İngiltere ve
Hollanda’dan göçmenler misafirdiler.
Köy halkını ve misafirleri köyün
eski muhtarı Beysim Şaban,
Göçmenler Organizasyon Komitesi Başkanı İstanbul’dan Cemal
Vatansever ve yerli şair Habibe
Hasanova selamladılar.
Resmi misafirler Kırcaali Kamu
Denetçisi Hakif Emin ve köy
muhtarı Erhan İzzet idi.
Beysim Şaban, bu güzel etkinliğin başlangıcının 1964 yılında,
artık rahmetli olan Mümün Feyzulov, Adem Tsakov, Bayram
Mümün, Tefik Mehmedali ve
Mümün Kerim’in girişimiyle yapıldığını vurguladı. O, “Bugünkü şenlik, Kobilyanelilerin geleneklerini sürdürmeye devam
ettiklerinin ve ayrı ayrı nesiller
arasında topluluk hissini sabitleştirdiklerinin sıradaki ıspatı”
dedi. Beysim Şaban, köy şenliğine maddi destekte bulunan
avukat Cemal Vatansever’e ve
Türkiye’den iş adamları Ayhan
Özgür, Şemsettin Arkın, Himet
Öztürk, Rafet Vatansever ve Nihat Barış’a teşekkürler sundu.
Köy Toplum Halk Merkezi’nin
folklor ekibi ve Kobilyaneli çocuklar, İsmigül Mümün’ün yönetmenliği altında zengin müzik ve bedii program sundular.
Köy meydanında kıvrak horalar
oynandı.
Küçük kapılarda oynanan futbol turnuvası düzenlendi. Birinci
olan takımlara Kırcaali Belediyesi para ödülleri sağladı. Turnuvada Kobilyane’nin takımı birinci, Kırcaali’nin Prileptsi semtinin

takımı ikinci, üçüncü ise yakın
Strajevtsi köyünün oyuncuları
oldular.
Kobilyane’ye yakın Velişane
köyünden Naim Albayrak, 14 yıl
sonra geleneksel köy şenliğine
ilk defa geliyor. O, “1997 yılında
İstanbul’a göç ettim. Türkiye’ye
gitmezden önce her yıl panayıra
geliyordum. O zamanlarda buraya daha çok insanlar toplanıyordu, aralarında birlik vardı ve
hepsi iyilik dolu insanlardı, yanındakine selam verip, onunla
arkadaşça muhabbet etmeyen
insan yoktu. Şimdi ise doğduğum büyüdüğüm yerlerde kendimi yabancı gibi hisediyorum”
diye üzüntüyle paylaştı.

Müren Mutlu, güreş turnuvasında koç kazandı
Aynı gün düzenlenen geleneksel serbest güreş turnuvasında
22 yaşındaki İstanbullu Müren
Mutlu tüm rakiplerini yenerek
koçu kazandı. Turnuvanın birincisini belirleyecek finalde
Türkiye’nin üç kez şampiyonu
o l a n ve M o s kova D ünya
Şampiyonasında yarışan Müren,
Haskovo “Angel Voyvoda” spor
kulübü takımının deneyimli
oyuncusu Kenan Kemal’i tuş

Işıklar köyünde Hıdrellez kutlamaları

1. sayfadan devamı

daha gözler önüne serdi. Köy
sakinleri, yabancıları bu samimi karşılamaları sayesinde onlar köyden çok güzel duygularla
ayrıldılar.
Radost Nikolaeva amacın yabancılara bölge köy halkının
kutladığı geleneksel bayram
modelini göstermek olduğunu
belirtti. O, “Yabancıların Belediye içinde yaşayan insanların
kültürünü çeşitli şekillerde hafızalara toplayıp, geçmişe saygı
gösterildiklerini görmelerini istedik” dedi.
Resmiye Hasan, Işıklar Halk
Toplum Merkezinin KRIG ile
yaptığı işbirliğinden memnuniyetini dile getirdi. Bundan önce
kültür teşkilatının birçok girişimlerinde yer aldıklarını paylaştı.
65 yaşındaki Sabriye Rufat
Şerif, “Kendimi bildim bileli Hıdrellez kutluyoruz. Her yıl şimdiki

gibi köy meydanına geniş sofra
kuruyoruz. Bugün konu komşuyla hep birlikte yenilen yiyeceklerin çok bereketli olduğu
söyleniliyor. Bizler de yiyiyoruz,
içiyoruz, muhabbet ediyoruz”
diye ifade etti.
Girişim dahilinde yapılan etkinlikler KRIG Sanat Hareketi
ve Kırcaali Belediyesinin işbirliğiyle organize edilmektedir.
Bu yıl dördüncüsü yapılan “Çok
Kültürlü Şehir” girişimine İsveç,
Kıbrıs, Romanya ve İspanya’dan
sivil toplum örgütleri, belediye
ve üniversitelerin temsilcileri
katılıyorlar. Onların bir kısmı Avrupa Nesiller Arası Dayanışma
Gününe adanan bir dizi etkinliklerde yer alacaklar.
Işıklar köyünde Hıdrellez kutlamasından sonra misafirler, Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köyünde
bulunan Sanat Evini ve insanlarla görüşmeye gittiler.

ile yendi ve hakkıyla büyük
sayıdaki seyircilerin alkışlarını
aldı. Onların arasında Kırcaali
Kamu Denetçisi Hakif Emin
d e b u l u n u yo r d u. H a ke m,
Müren’in başarısını haber
veren elini kaldırınca, Türkiyeli
başpehlivan koçu hemen alıp
omuzlarına çıkararak, resim
çektirmek istedi, fakat tüm güreş
hayranlarına sürpriz olarak, organizatörler koçu mindere getirmeyi unutmuşlardı. Güreşleri
kazananların ödüllendirilmesinin başka bir yerde olacağı
anlaşıldı.
Koçu almaya meraklı güreşçiler
en çok olan 75 kilodan fazla
yarışmacılarla güç ölçtüler. Bu
kategoriden 12 yarışmacı katıldı.
Üç güreşmesinde de genç Türk
oyuncusu sadece 30 saniyede
tuş ile rakiplerini yenerek, onlara hiçbir şans bırakmadı.
M u t l u , “ K o b i l y a n e ’d e k i

turnuvayı ilk defa kazanıyorum.
Çok
mutluyum.
Köy
turnuvalarına katılmak için her
yıl doğup, büyüdüğüm yerlere
geliyorum. Geçen yıl Gorno
Prahovo’da verilen koçu da ben
kazandım. Benim için amaç her
zaman birinci yere çıkmaktır”
diye paylaştı.
Müren Mutlu, Türkiye’nin milli
yarışmacısı, Kocaeli ilinde
bulunan İzmit Belediyesinin
takımında güreş antrenmanlığı
yapıyor. Ailesi 1990 yılında
Kırcaali’nin Entçets köyünden
Türkiye’ye göç ediyor. Onun
babası Fikret İsmetov, “Arda”
takımının eski güreşçisidir.
Mutlu’nun Türkiye’deki antrenörü “Krepost” spor kulübünün
eski güreşçisi Erdinç Mustafa.
30 Nisan günü, 5 saat süren
yarışmada Stremtsi “Krepost”
ve Haskovo “Angel Voyvoda”
spor kulüpleri, Asenovgrad,
Madan, Kırcaali, Türkiye ve
etraf köylerden 100 çocuk,
oğlan, delikanlı ve erkekler kas
ve güreş tekniklerini gösterdiler.
Güreşçilerin dikkatini para ödüllerin miktarı çekti. Delikanlı ve
erkeklerde yenenlere 100 leva,
birinciliği kazanan çocuk ve
oğlanlara ise 50’şer leva para
verildi.
Bu yılki güreş turnuvası
ye r l i a nt r e n ö r ve “A r d a”
spor kulübünün uzun yıllar
yarışmacısı olan, Kobilyane’nin
eski muhtarı rahmetli Recep
Emin Çelik’in anısına düzenlendi. Turnuvanın sponsorluğunu
Türkiye’de yaşayan bölgeden

göçmenler yaptılar. Güreşlerde
başhakem Haskovo’dan Stojan Jelev, onun minderde
yardımcıları ise “Londz 81” ve
“Budapeşte 83” olmak üzere iki
kere Avrupa Şampyonası kazanan Ali Mehmedov ve “Krepost” spor kulübünün antrenörü
Aydın Rufat idiler.
S t o j a n J e l ev t u r n u vay ı,
“ Yarışlara,
ülke
şampiyonalarında madalya
kazanan çok iyi güreşçilerin
katılması benim için sürpriz oldu.
Çok güzel güreş oyunları gösterildi. Yarışmacılar tamamen
kendini güreşe verdiler ve tüm
becerilerini gözler önüne serdiler. Özellikle Gılıbovo “Energetik”
kulübünde güreşen Kırcaalili 50
kilolu Dimitır İvanov, Haskovo
“Angel Voyvoda” takımından
Engin Raşid, Stremtsi kulübünden Fahris Mustafa ve Durgut Tasim olağanüstü güreş
tekniğiyle dikkati çektiler” diye
değerlendirdi.
35 kiloya kadar kategoride
yenen Stremtsi takımından
Durgut Tasim turnuvanın en
teknik yarışmacısı olarak ilan
edildi. 65 kilolularda birinci olan
Haskovo’dan Engin Raşid en
olumlu sonuç veren yarışmacı
ödülünü aldı.
Turnuvada birinci olanlara ödüllerini Sponsorlar Organizasyon
Komitesi Başkanı Cemal Vatansever sundu. Kobilyane’nin
muhtarı Erhan İzzet sponsorlara
özel teşekkürlerini dile getirdi.

Güner ŞÜKRÜ

Cebel Kamu Yardım Merkezi ilk yuvarlak
masa toplantısını gerçekleştirdi

Cebel’de Şubat ayında “Hristo
Botev” Lisesinin binası içinde
açılan Riskte Bulunan Çocuklar
ve Ailelere Kamu Yardım Merkezi ilk yuvarlak masa toplantısını
yaptı. Tartışmanın odak noktası
merkezin yeterli kamu yardımı
sağlaması, faaliyetinin popularize edilmesi ve de toplumda çocuklara hizmet verilmesi
oldu. Çeşitli kamu örgütleriyle
görüşen merkezin ekibi, onlarla
sabit sosyal partnerlikler kurup,
deneyim ve fikir alışverişinde
bulunmayı kendine bir ödev olarak belirledi.
Şu ana kadar, merkezin açılışından beri ihtiyacı olan 12
çocukla anlaşma imzalanmıştır. Onların dördü annesi veya
babası olmayan ailelerden
olup, birisi ise suç olaylarında
bulunan bir çocuktur. Sekiz çocuk merkeze anne babaların
verdiği dilekçeler üzere, başka
dört de “Çocuk Koruma” Ajansı
Şubesi’nden yönlendirilerek kabul edilmişlerdir.
Toplantıya Cebel Belediyesi,
“Çocuk Koruma” Ajansı, yerel

Küçüklerde Suç olaylarıyla Mücadele Komisyonu ve okulların
temsilcileri katıldılar.
Merkez yönetimi, toplam beş
yuvarlak masa toplantısı yapmayı öngörüyor.
Proje üzere açılan merkez,
Avrupa Birliğinin Avrupa Sosyal
Fonu tarafından “İnsan Kaynakları Geliştirme” Programı üzere
finanse ediliyor. Merkezin kurulmasının ana amacı çocukları
koruma sisteminin reformuna
katkıda bulunmak ve Avrupa

Birliğinde alternatif hizmetler
geliştirerek, risk içinde olan çocukların sayısını azaltmaktır.
Proje, Cebel Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Projenin toplam değeri
141 545 Leva. Gerçekleştirilme
süresi 12 ay, belediye ise merkeze 5 yıl kullanması için odalar
sağlamıştır. Merkezin müdürü
olarak Emine Sali göreve getirilmiştir. O, yedi kişilik pedagog,
psikolog ve sosyal işçilerden
oluşan ekibi yönetiyor.
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“Ömer Lütfi” Kültür Derneği, Kırcaali’de 23 Nisan-Çocuk Bayramını kutladı

“Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Kırcaali’de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
28 Nisanda Kültür evi
salonunda büyük bir
konser verdi. Etkinlik
Kırcaali Belediyesinin maddi ve manevi
desteğiyle gerçekleşti.
Türk halk oyunları ve
türküleri, çocuk bayramına adanmış şiirlerin
okunduğu konser Kırcaalilerin yoğun ilgisiyle geçti, çocuk bayramına dönüştü.
Programda Yüksel
Esen’in yönettiği, dernek çatısı altında faaliyet gösteren foklor
ekipleri, orkestra ve solistler yer aldılar. Resmi
misafirler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğu Ramis Şen, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis ve Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Hak
ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Teşkilatı
Başkanı Bahri Ömer,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmed seyirciler arasındaydılar.
“ Kadriye Latifova”

Başkonsolosu Ramis
Şen, Belediye Başkanı Hasan Azis,HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı,
Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Bulgar
Sosyalist Partisi Kırca-

Aşırı ırkçı ve Türk düşmanı
Ataka, Müslümanların
sabrını zorluyor
1. sayfadan devamı

çocuk folklor grubundan küçük yetenekler,
çocuklara, bahara ve
Bulgaristan’a hasredilmiş şiirler okudular,
gönülleri kazandılar.
Ayrıca Türk oyunları
ve Roman dansı sahnelediler. “Çiftetelli” ve
Rumeli dansları gösterisi sundular, yürekleri
oynattılar.
Küçük solistlerden
Duygu Ali, Emre Ahmed, Mert Hüseyin ve
Ajda Sali gerek halk,
gerek arabesk şarkılarla seyircileri coştur-

dular. Dernekte uzun
yıllar solistlik yapan
Nesrin ve Emine Ziya
kızkardeşler de sahneye çıktılar, keyifli anlar
yaşattılar.
Belediye Başkanı
Hasan Azis, sahneden Kırcaalili, kendi
ifadesiyle, güneşli çocukların bayramını başarı dilekleriyle kutladı. Başkan, “Kırcaali’yi
hepimiz çok seviyoruz,
ama en çok çocuklarını seviyoruz. Sağ olun,
var olun! Sizler, bizim
için herşeysiniz!” diye

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

ali İl Teşkilatı, Kırcaali
Haber gazetesi ve “Dekorstil” Şirketi sahibi
Gürsel Hüseyin adına
rengarenk çiçek dolu
sepetler sunuldu.
Kırcaali Haber

çocuklara seslendi.
Hasan Azis, konseri
gerçekleştiren “Ömer
Lütfi”Kültür Derneği yönetimine teşekkürlerini
sundu ve programda
yer alan her çocuğa
birer Türkçe kitap hediye etti.
Seyircilerin bol alkışlarını kazanan folkor
ekiplerine, T.C. Filibe

anlayışla karşılanmayacağını, Anayasa ve ülkedeki kanunlara göre her
vatandaşın özgürce dini
ibadetini yapmaya hakkı olduğunun altı çizildi.
Bununla beraber bugüne kadar asılsız olarak
sözde her tür aşırı İslam
tehdidine karşı girişimde
bulunup kendi kendini
görevlendiren Savcılığın,
şimdi de görevini yapmaya davet edilirken, DANS
(Devlet Ulusal Güvenlik
Ajansı) ve İçişleri yetkililerinin bu tür olayları
dikkatle takip ettiği umudunu taşıdıkları söyleniyor. Başmüftülük basın

bürosunun yaptığı yazılı
açıklamada en dikkat
çekici nokta şu cümleyle, “Bu kurumların bilgili
davranıp bu tür olayların
ulusal güvenliğe bir tehdit olduğu, kamu huzurunu ve düzeni bozduğu,
gerilimi arttırdığı, korku
ve kuşku yarattığı ve bazen de beklenmedik bir
şekilde çirkin boyutlara
ulaştığı” belirtiliyor.

