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Kırcaalililer Oreşarski Hükümetini Destekledi 
Geçen haf ta Pazar 

günü Kırcaali merkezin-
deki Belediye Kültür Mer-
kezi önünde Plamen Ore-
şarski hükümetine destek 
mitingi düzenlendi. Mitin-
ge Kırcaali ve il çapından 
yaklaşık 2000 kişi katıldı. 
Ayrıca Sofya’dan da bir 
otobüs dolusu destekçi 
geldi. Destek mitinginde 
Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) Milletvekili Milko 
Bagdasarov da hazır 
bulundu. BSP ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partilerinin Kırca-
ali ve yerel teşkilatlarının 
yöneticileri de buraday-
dı. 

Yarım saat süren mi-
ting Bulgaristan’a Şans, 
Oreşarski’ye Şans slo-
ganı altında Kırcaali Gi-
rişim Komitesi tarafından 
düzenlendi.  Göstericiler, 
“Bizlere yardımcı ola-
mazsanız, engel de ol-
mayın”, “Bizleri bölmeyin 
Sayın Plevneliev”, “Bura-
ya farklı siyasi görüşleri 
olan insanlar toplandık, 
fakat davamız aynı-yeni 
hükümete çalışması için 
şans verilmesini istiyo-

ruz”  yazılı pankartlarla 
hükümete desteğini gös-
terdiler.  

Kırcaali mitingine des-
teklemek için Varna’dan 
gelen asıl adı Mihail Mi-
haylov olan ünlü Bulgar 
rap sanatçısı Mişo Şa-
mara yaptığı konuşma-
sında “Ben bir sanatçı-
yım, işim şarkı söylemek. 
Ancak haklar elimden 
alınırsa şarki söylemem 
arka planda kalır. Bi-
zim özgürlüğümüz için 
savaşmamız gerekiyor. 

Plamen Oreşarski ve 
kabinesi ülkemizdeki de-
mokrasiyi yeniden geri 
getirmeye çalışıyor“ diye 
belirtti. Rapçı, son yıllar-
da ülkeyi diktatör gibi yö-
neten Boyko Borisov’un 
tekrar iktidara gelmesinin 
engellenmesinin ancak 
şimdiki hükümetin des-
teklenmesiyle olacağını 
kaydetti. Mişo Şamara, 
“Plamen Oreşarski hü-
kümeti düşerse, dürüst 
seçimler yapılması şan-
şı yok” dedi. Kırcaali’de 
Sofya’dan iki misli daha 
fazla kişinin Plamen 
Oreşarski’ye destek mi-
tingine geldiğini görmek 
beni mutlu ediyor” diye 
kaydetti. Borisov’un dört 

yıl iktidarda olduğu sıra-
da, “Pis komünistler, pis 
Türkler!” diye konuşmala-
rına başladığının ve farklı 
etnik gruplar arasında kin 
aşıladığının altını çizdi. 
Rap sanatçısı, “Bulgaris-
tan, burada doğan her-
kes içindir ve kanunlarla 
tanrı karşısında hepimiz 
aynıyız” diye vurguladı. 

Diğer konuşmacılar da 
GERB Partisi ve onun 
Başkanı Boyko Borisov’u 
eleştirdiler.

Daha sonra tekrar eli-
ne mikrofonu alan rapçı, 
Boyko Borisov’un engelli 
bir vatandaşı tehdit et-
tiğini ileri sürerek, aynı 
şekilde kendisi de onu 
tehdit etti.

Girişim Komitesi’nden 
Stoyan Boriçev, “Biz Pla-
men Oreşarski hüküme-
tini destekliyoruz, çünkü 
bu hükümet tüm ülkenin 
din farkı yapılmadan, 
sosyal statüs ve başka 
kriterlere bakılmaksızın 
dürüst vatandaşları tara-
fından kanunen seçildi. 
Önceki iktidar bizim ulu-
sumuzu bölmeye çalıştı. 
Fakat biz buna izin ver-
meyeceğiz, çünkü ancak 
birlik, beraberlik içinde 
güçlü oluruz ve haketti-
ğimiz gibi yaşarız. Her-
kese iş olur ve ailelere 
geçim kaynağı sağlanır. 
Biz Plamen Oreşarski’yi 
destekleyen parti sempa-

tizanlarına güveniyoruz” 
dedi. Daha sonra GERB 
partisinin iktidarı sırasın-
da polislerin Kırcaali’de 
asılsız iddialarla Mustafa 
ailesine evinde düzenle-
diği baskını ve uyguladık-
ları şiddeti, ülke içinde 
yapılan daha başka hak-
sız tutuklama olaylarını 
hatırlattı. 

Ardino’dan mitinge ge-
len 43 yaşındaki Şahin 
Bayram Kırcaali Haber 
için, “Bu hükümetin Bul-
garistan halkı yararına 
çalışacağına inandığım 
için buradayım. İşsizliğin 
giderilmesi, vergilerin 

Resmiye MÜMÜN

Devamı 3’de

Bozdağ, Bulgaristanlı 
Türk Gençlerle Bir 

Araya Geldi
Başbakan Yardımcısı 

Bekir Bozdağ, Bulga-
ristanlı Türk gençlere, 
"Siz nerede olursanız 
olun asla yalnız değilsi-

niz. Arkanızda siyasetiy-
le, ekonomisiyle, gücü, 
kuvveti, kudretiyle, nu-
füzu ve nüfusuyla her 
alanda güçlü ve kuvvetli 
bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti vardır.
Bu dün böyleydi, bu-

gün böyle, kıyamete 

kadar da böyle olacak-
tır" dedi.
Bozdağ, Birlik Vakfının 

"Biz kardeşiz" sloganıy-
la düzenlediği eğitim 

ve tanıtım projesiyle 
Türkiye'ye getirilen 120 
Bulgaristanlı Türk gen-
cini, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Baş-
kanlığında kabul etti.
"Hepiniz evinize, kar-

deşler inizin yanına 

Devamı 3’de
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Edebiyatın dışında kültürümüz, halk geleneğini aşamadı
- Etnik bilincin durumu 

pek parlak değil anlaşı-
lan. Dini bilincimiz ne 
halde?

- Din; bir inanç, ibadet ve 
ahlak sistemi olmakla bir-
likte aynı zamanda kimli-
ğin başlıca öğelerinden, 
veyahut da belirtilerinden 
birisidir. Din, kimliği iki bi-
çimde etkiliyor – birincisi 
her şeyden önce din, dini 
kimlik oluşturulmasında 
tek etken. İkincisi; din, 
kültürel ve etnik kimli-
ğin gelişmesinde önemli 
katkıda bulunuyor. Hatta 
diyelim ki Pakistan, Bos-
na gibi uluslar, doğrudan 
doğruya din, İslamiyet 
üzerine kurulmuşlardır. 
Öteki ulusların da din, 
kimliğin öğelerinden bi-
risi.

Örneğin Bulgaristan 
Türkleri, kendilerini ge-
nellikle Müslüman olarak 
tanımlamakta. Bulgaris-
tan Türklerinin çoğun-
luğu Sünni mezhebin-
dendir. 2011’de yapılan 
nüfus sayımına göre, 
Bulgaristan’da 588 bin 
318 Türk var. Bunlardan 
576 bini, kendini Sünni 
olarak tanımlamış. Ancak 
27 bin 700 kadarı da ken-
dini Alevi olarak belirtmiş-
tir. Sünnilik, her şeyden 
önce Kur’an-ı Kerim’e, 
Kur’an-ı Kerim’in Hz. Mu-
hammed tarafından tevsi-
rine ve Hz. Muhammed’in 
sünnetine sadık kalmak 
anlamına gelmekte. Bu 
bakımdan Sünnilik ile Şi-
ilik arasında belli ayrılıklar 
vardır. Her şeyden önce 
Sünniler, Kur’an-ı Kerim’i 
olduğu gibi kabullenmek-
te, bundan bir tereddüt 
yok. Şiizimde, biliyorsu-
nuz, Kur’an-ı Kerim’in 
bazı ayetlerinin kısaltıldığı 
ileri sürülüyor. Yani eldeki 
Kuran’ın tam olmadığını 
iddia ediyorlar.

Alevilik, Bulgaristan 
Sünnilerini de etkilemiştir. 
Sufizme ve Sufizmin Bek-
taşilik tarikatına özgü olan 
türbe, tekke, baba gibi ko-
nular, Sünniler arasına da 
girmiştir. Onun için bugün 
Bulgaristan’da belirli böl-
gelerde çeşitli tekke ve 
türbeler bulunmaktadır. 
Örneğin, Haskovo’da Ot-
man Baba Tekkesi, Stara 
Zagora’da Kıdemli Baba 
Tekkesi, Varna’da Akya-
zılı, Deliorman’da Demir 
Baba Tekkesi. Bunların 

hepsi Bektaşi tekkesidir. 
Ama bunlara bugün Ale-
viler sahip çıkmakta. Ale-
viler bunları kendi eserleri 
olarak kabullenmekte ve 
dolayısıyla gerektiği za-
manlarda her yılın belirli 
günlerinde bunları ziyaret 
etmekte, orada ibadet et-

mektedirler.
- Aleviliğin, Bektaşili-

ğin kökenleri aynı değil 
mi?

Bunların kökeni Sufizm, 
ama ondan sonra ayrı 
tarikat haline gelmişler, 
sonra bazıları birleşmeye 
başlamışlar. Örneğin bazı 
araştırmacılar diyorlar ki, 
Bulgaristan’da Bektaşilik, 
Babailik, Gülşenilik, bun-
lar Aleviliğin birer koludur. 
O kadar birbiriyle birleş-
mişler. Bizim İsperih tara-
fında dostlarla görüşecek 
olursan onların kanaatine 
göre onlar Bektaşi. As-
lında onlar Bektaşilerle 
çok kaynaşmışlar, bugün 
aralarında fark yapmak 
pek o kadar olası görül-
memekte.

İşte bu bakımdan tasav-
vufa özgü kurumlar, Sün-
niler arasında da sızmış. 
Fakat aynı zamanda diye-
lim ki, ağaç dallarına pırtı 
vb. takmak, ondan sonra 
kurşun dökmek, muska 
taşımak gibi bir takım hu-
rafeler var. Bu hurafeler, 
aslında halk inançların-
dan gelmiş. İslamiyet’ten 
önce belirmiş, belli ölçü-
de bugün de yaşamaya 
devam ediyor. Bunlar her 
yerde, her ulusta bulun-
makta.

İşte bu hurafeler de gir-
diği için, İslamiyet’ten ayrı 

bir takım elemanlara biz 
Bulgaristan Türkleri ara-
sında da rastlamaktayız. 
Yalnız şurası çok önemli 
ki, bizim insanlarımız di-
nini derin bilmedikleri için 
hurafeler ile gerçek din 
arasında fark yapamıyor-
lar. Bu farkı sezemiyorlar. 

Şimdi, neden dinlerini ye-
teri kadar bilmiyorlar? Her 
şeyden önce bu eğitim 
düzeyine bağlı. Eğer tari-
he bir göz atacak olursak 
2. Dünya Savaşı’na kadar 
Bulgaristan Müslümanla-
rının çoğu ilkokula bile 
devam edememiş. Veya 
en uyanık olanlar, ilkokul 
mezunu. Bunlar dinini 
ancak namazını kılacak 
kadar öğrenmişler. Tota-
liter dönemde dini eğitim 
tamamen yasaklandı. 
Bulgaristan’da Müslü-
man okulları yoktu, aynı 
zamanda devlet okulla-
rında din eğitimi 1951’de 
yasak edildi. Onun için 
Bulgaristan Müslüman-
ları, dinini derinlemesine 
benimseyemedikleri için 
bazı hurafelere de kapı-
lıyorlar.

- Biz azınlığız. Bu du-
rumda bizim güçlü bir 
kültürümüz olabilir mi? 
Güçlü yazarlarımız, şa-
irlerimiz olması müm-
kün mü?

- Gördüğünüz gibi ben 
bu konulara her şeyden 
önce kimlik açısından 
yaklaşıyorum. Kültür, 
kimliğin başlıca belirtile-
rinden, hatta bazı bilim 
adamlarına göre kimlik 
demek kültür demek-
tir. Aynı zamanda şunu 
belir tmemiz lazım ki, 

dünyada kendi öz kül-
türü olmayan ulus veya 
ulusal azınlık veyahut 
etnik azınlık yoktur. Her 
ulusun kendine göre bir 
kültürü vardır. Her ulu-
sun, kuşaktan kuşağa 
aktardığı değerler, gele-
nekler, töreler, düşünce 

tarzı, yaşam tarzı vardır. 
İşte bunlar her kültüre bir 
takım özellikler vermekte, 
yani her ulusun kültürü 
özellik kazanmakta. İşte 
bu özellikler vasıtasıyla 
bir ulus ötekinden ayrı-
labiliyor, bir azınlık öteki 
azınlıktan ayrılabiliyor.

Her azınlığın kültürü 
vardır, diyoruz, bu arada 
Bulgaristan Türkleri de ta-
rihi süreç esnasında ken-
dilerine özgü bir kültür ya-
ratmışlardır. Bu kültürün 
kaynakları, hatta ister-
sen daha Orta Asya’lara 
kadar uzanabilir, fakat 
başlıca bu, Osmanlı kül-
türü ve Osmanlı kültürü-
nün bir kolu olan Rumeli 
kültürü temelleri üzerine 
kurulmuştur, bizim Türk 
kültürü. Yani Osmanlı 
döneminde Rumeli’de, 
Balkanlar’da o kültür bir 
takım özellikler kazanmış. 
Bunun da başlıca neden-
leri burasının coğrafyası, 
burasının sosyoekonomik 
ortamı, bir taraftan, öte 
taraftan da Balkanlar’da 
Osmanlı kültürünün ya-
ratılıp geliştirilmesine bir-
çok ulus katılıyor. Böylece 
buradaki Osmanlı kültürü 
biraz özellik kazanıyor, 
bu özelliklerin başında 
çok renkliliktir. Çok renkli 
bir kültür ortaya çıkıyor. 
Osmanlı döneminden 

gelen bu kültür, Osman-
lılar buradan çekildikten 
sonra gelişmeye devam 
ediyor. Bu dönemde Bul-
garistan Türkleri, Türkiye 
ile, daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti ile kültürel 
ilişkilerini sürdürüyorlar. 
Bir taraftan Bulgaristan 
aydınlarının bazıları, hiç 
değilse 20’li yılların son-
larına kadar, Türkiye’nin 
İstanbul, Edirne gibi şe-
hirlerinde eğitim görü-
yorlar. Türkiye’den bazı 
yayın organları – dergiler, 
gazeteler, Bulgarsitan’a 
da geliyor. Yani kültürel 
etkileşim devam ediyor.

Bulgaristan Türkleri, 
özellikle ilerici kesim, 
Türkiye’de gerçekleştiri-
len kültür alanındaki re-
formları izliyorlar, onları 
belli ölçüde Bulgaristan’da 
da uygulamaya çalışıyor-
lar. Öyle ki, Bulgaristan 
Türk kültürünü, belli öl-
çüde Türkiye kültürünün 
bir uzantısı olarak kabul 
edebiliriz. Aynı zaman-
da bu kültür, hele de 3. 
Bulgar Devleti kurulduk-
tan sonra, daha doğrusu 
20’li 30’lu yıllarda, Bulgar 
kültürünün bazı değerle-
rinden etkileniyor. Hatta 
benim sözünü ettiğim 
gazeteler, diyorlar ki, “biz 
yerli kültürü şimdiye kadar 
küçümsedik, ama biz bu 
kültürü kendi kimliğimizi 
yaralamayacak derecede 
kucaklamalıyız”.  Ve dola-
yısıyla Bulgaristan kültü-
rünü, Bulgaristan tarihini, 
coğrafyasını, Bulgarcayı 
öğrenmeye özendiriyorlar 
gençleri. “Biz bunları öğ-
renmeliyiz”, diyorlar.

Daha devam edecek 
olursak, Bulgaristan’daki 
Türk kültürü, Avrupa’dan 
da etkileniyor. Bu genel-
likle Bulgar kültürü vası-
tasıyla oluyor, ama aynı 
zamanda Avrupa’nın di-
rekt etkisi de oluyor. Öyle 
ki, Bulgaristan’da, hiç de-
ğilse, benim kanaatime 
göre, 20’li 30’lu yıllarda 
bir özel, yerli Türk kültürü 
meydana geliyor. Türkiye 
kültürünün uzantısı ol-
makla beraber, o belirli 
bir takım yerli özellikler 
kazanıyor.

Bu kültür, aynı zamanda 
20’li ve 30’lu yıllarda biraz 
çağdaşlaşmaya başlıyor. 
Türkiye’deki gelişmeleri 
izleyerek modernleşmeye 
başlıyor. Örneğin eğitim 
alanında herşeyden önce 
pedagoji biliminin doğrul-
tusunda ulusal idenin te-
meli üzere yeni bir eğitim 
sistemi kurulması önerili-

yor ve belirli ölçüde eğitim 
alanında reformlar yapılı-
yor. Başlıca bunu şöyle 
diyebilirim: dini derslerle 
dünyevi dersler arasında 
bir uyum sağlanmaya, bir 
denge kurulmaya çalışılı-
yor. Dış giyimde, yaşam-
da da belirli ölçüde de-
ğişiklikler yapılıyor. Öyle 
ki Bulgaristan’da Türk 
kültürü, Türkiye kültürü-
nü belirli ölçüde izliyor. 
Bulgaristan’da gelişen bu 
kültür, genellikle Bulgaris-
tan Türklerinin yaşamını, 
düşünce tarzını yansıt-
makta.

Kültürün hemen hemen 
tüm kolları gelişmiştir 
bizde. Her şeyden önce 
Bulgaristan Türklerinin 
oldukça uzun bir tarihe 
sahip olan önemli bir halk 
bilimi, yani folkloru vardır. 
Folklorun çeşitli dalları. 
Masal, öykü, halk şiiri 
vs. gelişmiştir. Ve bunlar 
özellikle Bulgaristan’da 
gelişen olaylara daya-
narak üretilmiştir. Bu 
folklora dayanarak baş-
lıca bedii edebiyat ge-
lişmiştir Bulgaristan’da. 
Bulgaristan’da bedii ede-
biyatın kökenleri de 14. 
yüzyıla kadar uzanmak-
ta.

Bazı araştırmacılara 
göre, Osmanlı döneminde 
Bulgaristan topraklarında 
400 kadar yazar çizer bu-
lunmuş. Bunlar öykü ve 
genellikle şiir yazmışlar. 
Yani edebiyat 14. yüzyıl-
larda başlıyor ve 93 sa-
vaşından sonra, yani Rus 
Türk savaşından sonra 
bu bir azınlık edebiyatı ni-
teliği kazanıyor. Harpten 
ikinci Dünya Savaşı’na 
kadar edebiyatımız hızla 
gelişemiyor. Hatta diye-
bilirim ki, harpten sonra 
ilk yıllarda fazla bir adım 
atılmıyor. Bu dönemde 
birkaç eser, destan var. 
Bunlardan birisi Eski Zağ-
ra müftüsünün hatıraları. 
Bunlar daha fazla savaş 
yıllarındaki Türk ve Müs-
lümanların durumunu dile 
getiriyor. Genellikle İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar 
yazarlarımız, şairlerimiz 
öğretmen. Ve bu dönem-
de genellikle şiir gelişiyor. 
Nazım gelişiyor. Şiirler 
de gazete ve dergilerde 
yayımlanıyor. Birkaç ayrı 
kitap da yayımlanmış bu 
dönemde. Şunu da be-
lirtmem lazım ki, işte o 
dönemde daha bir takım 
sahne eserleri de ortaya 
konmuştur. Orijinal eser-
ler.  

Doç. İbrahim Yalımov

Geçen sayıdan devam

Devamı gelecek sayıda

Söyleşi:
İzzet İSMAİLOV 
Kelimelik
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Emeklilik sisteminde yeni reformlar yapılacak
Emeklilik sisteminde 

yeni reformlar hazırlanı-
yor. Hükümet, sosyal or-
taklar ve uzmanlar tara-
fından tüm tavan emek-
lilik maaşlarının kaldırıl-
ması tartışılıyor. Şu anda 
tavan ücretten dolayı 53 
000 emekli hak ettiklerin-
den daha düşük emeklilik 
maaşı alıyorlar. 
Bulgaristan’da bir işçi 

kaç yıl çalıştığına ve öde-
diği emeklilik sigortası 
miktarına bakılmaksızın 
maksimum 770 leva veya 
maksimum emeklilik si-
gortasının yüzde 35’ini 
emeklilik ücreti alabilir. 
Tavan emekli maaşının 
düşmesi yıllardır tartı-
şılan bir konudur, fakat 
herhangi bir karar alın-
ması birkaç kez ertelen-
miştir. 
Şu anda 53 bine ya-

kın emekli kişi gerçek 
emekli maaşlarından 
daha düşük ücret alı-

yor. Son yapılan kanun 
değişikliğine göre tavan 
emekli maaşı 2014 yılın-
da yürürlükten kaldırıl-

ması gerekiyor, fakat bu 
sadece yeni bağlanan 
emekli maaşlar için ge-

çerlidir. Eski dönemlerde 
emekli maaşı bağlanan 
kişiler için uygulanmaya 
devam edecek. Çalışma 

ve Sosyal Politika Bal-
kan Enstitüsü’nden İvan 
Neykov, “Eskiden bağ-

lanan emekli maaşların-
da tavan uygulamasının 
devam etmesi tahminen 
bu tür ayrımcı bir karara 

tepki olarak birçok talep-
ler, protestolar ve dava-
ların açılmasına sebep 

olacak” diye kaydetti. Bu 
tür duruma düşülmeme-
si için devlet birkaç şey 
yapmayı düşünüyor. On-
lardan birisi 2014 yılında 
tüm emeklilik tavan üc-
retlerinin kaldırılmasıdır. 
Çalışma ve Sosyal 

Politika Bakanı Hasan 
Ademov’un ifadesine 
göre bunun yapılması 
şart, çünkü haksızlık ve 
ayrımcılık ortadadır. Bu 
fikrin uzmanlar ve sos-
yal ortaklarla görüşül-
mesi devam edecek. İlk 
hesaplamalara göre tüm 
emeklilik maaşlarında 
kısıtlamalar kaldırılırsa 
yılbaşına ek olarak yak-

laşık 120 milyon levaya 
mal olacak. Kıyaslama 
yapılması gerekirse, Av-
rupa Birliği’nin 28 üye 
ülkesinden 15’inde tavan 
emeklilik maaşı uygula-
ması yok.
Tüm tavan emeklilik 

maaşlarının kaldırılması 
konusunda uzlaşmaya 
varılmazsa aşamalı ola-
rak maksimum sigorta 
gelirinin yükseltilmesine 
geçilecek. Böylece bu 
gelire göre hesaplanan 
maksimum emekli l ik 
maaşları otomatikman 
yükseltilmiş olacak. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali-Podkova- Makas-
Gümülcine yolu hükümetin 

öncelikleri arasında
Hükümet Bulgaristan’da Kuzeybatı, Kuzey 

Merkez, Kuzeydoğu, Güneybatı, Güney Merkez 
ve Güneydoğu olmak üzere altı bölgeye yönelik 
gelişim planları kabul etti. Güney Merkez Bölge-
si Gelişim Planı’nın stratejik hedefleri ekonomik, 
sosyal ve bölgesel açıdan yakınlaşmanın önemli 
yönlerini kapsıyor. Onlar belirlenirken bölgenin 
özellikleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler konu-
sunda sahip olduğu potansiyel, eko turizm, tarihi, 
balneoloji, kırsal ve başka turizm çeşitleri, sınır 
ötesi işbirliği, zengin biyolojik çeşitlilik ve karayolu 
ağı göz önünde tutulmuştur. Bulgaristan karayolu 

ağının yeniden yapılandırılması ve modernleşti-
rilmesi bölgenin ulusal ve uluslararası bağlantı-
larının iyileştirilmesini sağlayacak. 

Bu bağlamda Plovdiv-Smolyan-Rudozem-
Ksanti (İskeçe), Kırcaali-Podkova (Nalbant-
lar)- Makas-Komotini (Gümülcine), Tserovo-
Septemvri-Velingrad-Yakoruda-Gotse Delçev, 
Gotse Delçev-Smolyan-Kırcaali-Burgas son 
derece büyük önem arz ediyor. Bölge gelişim 
planlarında çeşitli sektörlerde öngörülen önlem 
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bölgelerin den-
geli ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik ve böl-
gesel gelişimi, mevcut bölgeler arası farklılıklar 
ve bölge içi eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesi-
nin daha yüksek seviyeye taşınması için daha iyi 
koşullar yaratacak.                                        KH

Kırcaalililer Oreşarski 
Hükümetini Destekledi 

azaltılması, yani vatan-
daşın yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi için elinden 
geleni yapacağından emi-
nim” diye paylaştı. 
Bir yandan miting sü-

rerken, diğer yandan 
Plaman Oreşarski hükü-
metini desteklemek ve 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev’in görevden 
alınması için başlatılan 
imza kampanyası yürü-
tülüyordu. Kırcaaliler bu 
kampanyaya katılmak 

üzere uzun bir kuyruk 
oluşturdular. 
Mitinge gelenlerin çoğu 

önceden partiler tarafın-
dan yapılan bir organi-
zasyon olmaksızın bura-

da olduklarını söylediler. 
Kırcaali, Sofya dışında 

Nova Zagora, Troyan, 
Blagoevgrad’dan sonra 
Plamen Oreşarski hü-
kümetine desteğini gös-
termek için vatandaşla-
rın toplandığı dördüncü 
şehir.  
Organizatörlein ifade-

sine göre şu ana kadar 
başkent dışında yapılan-
ların arasında Kırcaali 
mitingi en kalabalık ola-
nıdır.  

1. sayfadan devam

Bozdağ, Bulgaristanlı Türk Gençlerle Bir Araya Geldi
1. sayfadan devam

hoşgeldiniz" sözleriyle 
gençleri karşılayan Boz-
dağ, Bulgaristan'daki 
Türklerin ve Müslüman-
ların iki ülke arasındaki 
ilişkilerin güçlenmesi 
açısından büyük önem 
taşıdığını söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan 

ilişkilerinin çok iyi olma-
sının, orada yaşayan 
soydaş ve dindaşların 
hukukunun daha ileri 
götürülmesinde etkili 
olduğunu vurgulayan 
Bozdağ, "Türkiye ile Bul-

garistan arasında çok 
boyutlu ilişkilerin olması 
her iki ülkeye kazandı-
racaktır ama daha da 
fazlasını Bulgaristan'a 
kazandıracaktır" dedi. 
Bozdağ, konuk genç-

lerin bir kısmının Türkçe 
bilmediğini ve tercüman 
kullanıldığını hatırla-
tarak, "Sevgili gençler 
benim sizlerden bir de 
ricam olacaktır o da şu: 
Şimdi tercüman aracı-
lığıyla sizlerle konuşa-
biliyorum. Gönül istiyor 
ki burada kardeşlerimle 
tercümansız konuşa-

lım. Çünkü kardeşler 
tercümansız konuşur-
lar. Onun için Türkçeyi 
lütfen iyi öğrenin" diye 
konuştu.
Bulgaristan'daki Türk 

geçnlerin Bulgarcayı da 
iyi öğrenmeleri gerekti-
ğine dikkati çeken Boz-
dağ, bu tür ziyaretlerin 
hem dili ve tarihi öğren-
me hem de dini bilgileri 
artırma bakımından çok 
faydalı olduğuna inan-
dığın söyledi. Bozdağ, 
"Siz nerede olursanız 
olun asla yalnız değilsi-
niz. Arkanızda siyasetiy-

le, ekonomisiyle, gücü, 
kuvveti, kudretiyle, nu-
füzu ve nüfusuyla her 
alanda güçlü ve kuvvetli 
bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti vardır. Bu dün 
böyleydi, bugün böyle, 
kıyamete kadar da böy-
le olacaktır" ifadelerini 
kullandı.
Bozdağ, kendisine kılıç 

hediye eden konukları-
na, içerisinde Safahat 
ve Ömer Seyfettinhika-
yelerinin de bulunduğu 
hediye paketleri verdi.
      Anadolu Ajansı
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Güner ŞÜKRÜ

Dolno Prahovo’da köy mevlidi yapıldı
Dolno Prahovo (Aşağı 

Tosçalı) ve etraf Gorno 
Prahovo (Yukarı Tosçalı), 
Başevo (Hallar), Mleçi-
no (Sütkesiği) köylerin-
den, Türkiye, İngiltere ve 
Belçika’dan gelen vatan-
daşlardan oluşan yakla-
şık 1 000 kişi geleneksel 
sağlık ve bereket mevlidi-
ne katıldı.

Dolno Prahovo muhtar-
lığı ve yerel Cami Encü-
menliği tarafından orga-
nize edilen etkinlik köy 
yakınında bulunan med-
resede yapıldı.

Medrese imamı Nurid-
din İbram başta olmak 
üzere imamlar Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler ve mev-
lit okudular.

Yerli usta aşçılar Şaban 
Üseyin ile Kasim Feyzul-

lah dana etinden 18 ka-
zan keşkek hazırladılar. 
Keşkek mevlide gelen 
herkese ikram edildi, ka-

lanı da evde olanlara gön-
derildi.

Tüm masrafları Dolno 
Prahovo’dan İzmir’e göç 

etmiş Şefket Güler karşı-
ladı. O, acil işleri yüzün-
den mevlide gelemedi. 
Babası İzzet Güler, mev-

litteydi. İzzet Güler, “Bura-
da dünyaya göz açtık, ço-
cukluğumuz burada geçti, 
dost ve yakınlarımız bura-
da bulunuyor. Türkiye’de 
yaşasak da, daima sıla 
özlemi çekiyoruz” diye 
paylaştı. 

25 yaşındaki Yaşar 
Emin, 7 yıldan fazla 
İngiltere’nin Shef f ield 
şehrinde yaşıyor. Yaşar, 
“Her yaz Dolno Praho-
vo mevlidi için özellikle 
Bulgaristan’a geliyorum. 
Çok güzel bir gelenek. 
Gelecekte de devam 
edip genç nesillere örnek 
olmasını diliyorum” diye 

ifade etti. O, şu ana ka-
dar etraf köylerden 7 işsiz 
gencin İngiltere’ye gelip iş 
bulmaları için yardımcı ol-
duğunu paylaştı. 

Dolno Prahovo muhtar-
lığı sakinleri adına köy 
muhtarı Ahmet Emin’e 
şenlik ve mevlidin düzen-
lenmesinde artık üçüncü 
kez yardımcı olduğu için 
kalbi teşekkürlerini sun-
du.

Mevlide Ardino Belediye 
Başkan Yardımcısı İzzet 
Şaban, Yerel Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram ve 
Yerel Meclis Üyesi Alper 
Sami katıldı.

Ahmatlarlılar köy şenliğinde bir araya geldi
Her yıl Ağustos ayının 

or tasında Ardino’nun 
Dolno Prahovo (Ahmat-
lar) köyünde geleneksel 

şenlik düzenleniyor. Bu 
yıl şenlik köy muhtarlığı 

ve köyden İzmir’e göç 
etmiş 48 yaşındaki iş 
adamı Şefket Güler’in 
mali desteğiyle organize 

edildi. 
Sıcak havaya rağmen 

pazar günü köy meydanı-
na etraf Gorno Prahovo, 
Başevo, Borovitsa köyle-
rinden çok sayıda insan 

akın etti. Türkiye, Belçika 
ve İngiltere’de yaşayan 

vatandaşlar arasından da 
çok sayıda konuk vardı. 
Ya k ı n  Ç e r n i g o v o 

Mahallesi’nden yaşlı bir 
dede, “Bu güzel gelene-
ğin devam etmesini sağ-
layan organizatörlere çok 
teşekkür ederim. Böyle 
etkinliklerde insanlar ya-
kın ve tanıdıklarıyla gö-
rüşme fırsatı buluyorlar. 
Türkiye ve İngiltere’de ya-
şayan oğullarım var. On-
lar her yıl özellikle şenlik 
için buraya geliyorlar” 
diye paylaştı. 
Şenliğe gelenlerin ne-

şesine neşe katmak için 
yerli müzisyen Aydoğan 
süper bir gösteri sundu. 
Kırcaali’den son derece 
yetenekli klarnetçi Bay-
ram Bayram’ın çalgısı 
eşliğinde yerli halk böl-
gedeki diğer şenliklerde 
seyrek görülebilen pro-
fesyonellere taş çıkarta-
cak oyunlar sergilediler. 
            Güner ŞÜKRÜ

Makas Sınır Kapısı 
9 Eylül’de Açılıyor
Bulgaristan ile Yunanistan Hükümetleri Makas 

yolundan 3,5 tona kadar araçların trafiğe açıl-
masını kabul etti.

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, sınır kapısının 9 
Eylül (Pazartesi) günü açılacağını bildirdi. Bu 
tarih Yunanistan ile yapılan müzakere sonucun-
da belirlendi.

Vali Nikolov, “Makas yolu bölge sakinlerinin on 
yıldan beri bekledikleri bir yoldur. Eminim ki, bu 
kapının açılmasıyla her iki ülkenin sınır bölgele-
rinde turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır” 
diye yorumladı. 

Sınır kapısının açılış haberini Vali Nikolov Yu-
nanistan Doğu Makedonya ve Trakya bölgesi 
Valisi Aristidis Yanakidis ile görüşen müzakere 
heyetinden aldığını söyledi.

Resmi açılış töreninin tarihi gelecek hafta be-
lirlenecek.

Protestolara rağmen 
Sosyalistler önde

Sofya'da haftalardır süren protestolarda gösteri-
ciler, Sosyalistlerin öncülüğünde kurulan hükümetin 
istifasını istiyor.

Ancak Gallup International'ın yayımladığı son an-
ket sonuçlarına göre Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne 
(BSP) verilen destek, yüzde 21.5'dan yüzde 21.7'ye 
çıkmış durumda.

Kurduğu hükümet geçtiğimiz Şubat ayında istifa 
eden merkez sağ GERB partisine destek ise de yüz-
de 17.8'den yüzde 17.5'e geriledi.

Buna karşın ankete katılanların yüzde 40'ı hükü-
metin istifa etmesi gerektiği görüşündeyken, yüzde 
38'lik bir oran ise kabineye destek veriyor.

Plamen Oreşarski başbakanlığında, Sosyalistler 
ve Türk azınlığını temsil eden Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin (HÖH) kurduğu hükümet iki buçuk aydır 
görevde bulunuyor. Ancak iki partinin görevde kala-
bilmek için aşırı milliyetçi Ataka partisinin de deste-
ğine ihtiyacı bulunuyor.

HÖH'e verilen destek ise Ağustos ayında yüzde 
6.7'den yüzde 6'ya geriledi.

GERB lideri ve eski Başbakan Boyko Borisov, hü-
kümetin ek kamu harcamalarında bulunma planlarını 
eleştirdi ve yıl sonuna kadar erken seçime gidilmesi 
gerektiğini söyledi.

Romanlar Yeni Parti Kurdu
Roman asıllı va-

tandaşların kurdu-
ğu 'Birlik, Gelişim 
ve Adalet Partisi'yle 
Bulgaristan'daki res-
mi kayıtlı siyasi parti 
sayısı 182 oldu.
Bulgaristan'daki Ro-

manlar 'Birlik, Gelişim 
ve Adalet' adında yeni 
bir siyasi parti kurdu. 
Parti Başkanı İliya 

İvanov, Filibe şehrin-
deki kuruluş toplantı-
sının ardından yaptığı 
açıklamada, amaç-
larının Roman asıllı 
vatandaşların sağlık, 
sosyal ve konut prob-
lemlerini çözmek ol-
duğunu belir terek, 
bunu yapabilmeleri 
için önce meclise 
girmeleri gerektiğini 

kaydetti.
"Bizim insanlarımız 

ülkedeki idarenin tüm 
katmanlarında tem-
sil edilmeyi bekliyor. 
Her seçim öncesi bu 
insanları kullanıp son-
ra da unutamazsınız" 
diyen İvanov, kendi-
lerine el uzatmaya 
hazır tüm siyasi olu-
şumlarla çalışacakla-

rını ve çizgilerinin de 
merkez sol olacağını 
vurguladı.
Roman asıllı vatan-

daşların kurduğu 'Bir-
lik, Gelişim ve Adalet 
Par tisi 'yle bir likte 
Bulgaristan'da kayıt-
lı siyasi parti sayısı 
182'ye çıktı.

      Kırcaali Haber 
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Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, 
kardeş Bayramiç Belediyesi’ni ziyaret etti

Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif başta 
olmak üzere bir heyet 
kardeş Bayramiç Bele-
diyesini ziyaret etti. Bul-
garistan heyeti, Bayramiç 
Belediyesinin himayesi 
altında bu yıl 20 kez ger-
çekleştirilen İda Kültür 
ve Sanat Etkinlikleri’ne 
davetli olarak katıldılar. 
Etkinlikte Romanya’nın 
Campi Thurzo şehrinden 
de konuklar yer aldı. 
Be led iye  Başkanı, 

Bayramiç’e beraberinde 
yerel Meclis üyeleri, köy 
muhtarları ve belediye 
memurları olmak üzere 
ziyarette bulundu. Üç 
günlük ziyaret progra-
mında Bayramiç Beledi-
ye Başkanı İsmail Tuncer 
ve Yerel Meclis’te çeşitli 
partileri temsil eden Mec-
lis üyeleriyle resmi görüş-
meler yer aldı. 
İda Kültür ve Sanat 

Etkinlikleri’nin açılışın-
da yaptığı konuşma-
sında Belediye Başka-
nı Akif Akif, “Bizim için 

Bayramiç’in misafirleri 
olmak şeref ve gururdur, 
çünkü birbirimizi tanıma, 
deneyim alışverişinde bu-
lunma ve bayramları hep 
birlikte kutlamamız için 
bir fırsattır. İki belediyenin 
işbirliği sözleşmesi imza-
lamasından sadece bir yıl 
sonra biz sadece tarım 
alanında iyi uygulama-

lara dair örnek vermekle 
kalmıyoruz, uluslarara-
sı düzeyinde ortaklık ve 
dostluk örneği de oluyo-
ruz. İda Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri’ne katılımımız, 
gelecekte kültür ve sanat 
alanında girişimler orga-
nize edilmesi için karşılık-
lı yardımlaşma yönünde 
ciddi bir adımdır. Mom-

çilgrad ve Bayramiç’in iki 
bölgenin gelişimine katkı 
sağlayacak ortak projeler 
gerçekleştirilmesi için ça-
lışmalara devam edece-
ğinden eminim” dedi. 
Açılıştan bir gün son-

ra Momçilgrad Beledi-
ye Başkanı, Bayramiç 
Belediyesi’nden tarım 
üreticilerinin katıldığı Al-

tın Elma yarışmasında 
derece alanları ödüllen-
dirme töreninde yer aldı. 
Bayramiç Belediye 

Başkanı’nın makamında 
gerçekleşen Akif Akif’in 
İsmail Tuncer ile res-
mi görüşmesinde son 
derece faydalı ve iyi 
diyalog kuruldu. Mom-
çilgrad Belediye Başka-
nı ev sahibine yerli res-
sam Kamber Kamber’in 
Rodoplar’dan manzara 
yansıtan resmini hediye 
etti, kendisine ise Turgut 
Özakman’ın Cumhuriyet-
Türk Mücizesi adlı kitabı 
ve Bayramiç’de üretilen 
ürünler hediye edildi. 
Sayın Tuncer konuğuna 
Türk çayı ikram etti, ar-

dından ikisi şehir içi ula-
şım araçlarını kullanarak 
yerel tarihi ve kültürel 
yerleri gezdiler. 
Bayramiç Belediye 

Başkanı, belediyeciler, iş 
adamları, kültür faaliyet-
çileri ve tarım üreticile-
rinden oluşan bir heyetle 
Bulgaristan’ı ziyaret et-
mek istediğini açıkladı. 
Hatırlatmak gerekirse, 

12 Mayıs 2012 tarihinde 
Momçilgrad’da imzala-
nan kardeş protokolüyle 
Rodop belediyesi ile Bay-
ramiç Belediyesi arasın-
da yapılan işbirliğe adım 
atıldı. İki belediye ara-
sında tarım alanında iş-
birliği yapılmasına ilişkin 
sözleşme var. 

İmamlar imaj 
tazeliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlattığı yeni cüb-
be ve sarıklar, üretiminin yapıldığı Çorum’un İski-
lip ilçesinden Türkiye ve Balkanlar’da görev yapan 
imamlara gönderilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yenilenme-
sine karar verilen imamların cübbe ve sarıklarının 
üretim işi, beğenilen tasarım Çorum’un İskilip ilçe-
sindeki Metin Alkan Halk Eğitim Merkezine veril-
di. Daha önce Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nde 

üretilen cübbe ve sarıklar, farklı renk ve tasarımıyla 
yeniden üretilmeye başlandı. Metin Alkan Halk Eği-
tim Merkezi Müdürü Mürsel Kayış, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na 3 farklı model hazırlayıp sunduk. 
Yapılan değerlendirmede gri renkte ve biyeli olan 
sade cübbe ile kırmızı fes üstüne, 8 metre beyaz 
kumaşın sarılmasıyla yapılan sarıkta karar kılındı. 
Biz de bu modelin üretimine başladık. Diyanet İşleri 
Başkanımız da modeli inceledi ve beğendi” dedi. 

50 bin cübbe ve sarık 
Türkiye’de 46 kentte ve Yunanistan, Bulgaris-

tan, Kosova ile Bosna-Hersek gibi çeşitli Balkan 
ülkelerinde görev yapan imamlar için yaklaşık 
50 bin cübbe ve sarık üreteceklerini dile getiren 
Kayış, “İzmir’den Düzce’ye üretim yapıyoruz. 
Adana’dan İstanbul’a kadarsa Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün ürettiği cübbe ve sarıkları kullanıl-
makta” dedi. 

Kırcaalili öğrenciler Portekiz’de pratik eğitim gördüler
Kırcaali Elektronik Tek-

nik Lisesi’nden bir grup 
öğrenci Portekiz’de ulus-
lararası pratik uygulama 
programı gerçekleştirdi-
ler. Program, Leonardo da 
Vinci Programı gereğince 
gerçekleştirilen Daha İyi 
Bir Yaşam İçin Gelişmiş 
Enerji Teknolojileri proje-
si kapsamında 3 haftalık 
süreyle Portekiz’in Viseu 
şehrinde uygulandı. 

Portekiz’deki pratik uy-
gulama bu eğitim öğre-
tim yılında 11. sınıfını ta-
mamlayan Ahmet Mümün 
Bayram’ın bulduğu, içinde 
kişisel belgeler, çok mik-
tarda para olduğu anla-
şılan bir erkek cüzdanını 
sahibine teslim etmesiyle 
hatırlanacak. Ahmet’e 
cüzdan sahibi, grubun 
yerleştirildiği otel sahipleri 
ve proje ortağı Globala-
damastor Başkanı Hugo 
Ribeiro tarafından da özel 
teşekkürler sundular. 

Meslek lisesi öğren-
cileri, fotovoltaik enerji 
santralleri, güneş enerjisi 
tesisatları, biyokütle ve 
biyoyakıttan elektrik üre-
timi için tesisler ve rüzgar 
çiftlikleri gibi yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üre-
timi için yüksek teknoloji 
üretim tesislerinde pratik 
eğitim gördüler. 

Pratik eğitimi sonunda 
erkek öğrenciler edindik-
leri bilgi ve becerilerini 
göstermek için bir sınav 
verdiler. Sınav sonrası 
öğrencilere Europass Ha-
reketlilik Sertifikası verildi. 
Bu belge lise diploması ve 
mesleki eğitim belgesine 
ek olacak. 

Proje, öğrencilere Por-

tekiz ülkesinin kültürel ve 
tarihi mirası, gelenek ve 
ekonomi gelişimi hakkın-
da derin bilgi sahibi olma-
larına fırsat yarattı.

Pratik uygulama sa-
yesinde okul ile üretim 
ortamı arasında sıkı bir 
bağlantı oluştu, eğitim 
programı tamamlandı ve 
genişletildi. Öğrenciler, 

ek bir dil eğitimi ve pratik 
bilgi almış oldular ve ev 
sahipliği yapan ülke ziya-
retinden faydalı deneyim 
elde ettiler. 

Portekiz’de yapılan öğ-
renci stajı sırasında iyi bir 
performans gösterme-
lerinden dolayı sürpriz 
olarak Globaladamastor 
tarafından paintball oyu-
nu düzenlendi. Gençler, 
oyun sayesinde bol bol 
eğlendiler. Kırcaali öğren-
cilerinin Daha İyi Bir Ya-
şam İçin Gelişmiş Enerji 
Teknolojileri projesi kap-
samında gördükleri pratik 
eğitim gruba eşlik eden 
İspanyalı stajyer gazeteci 
Juan Carlos tarafından 
Portekiz elektronik bası-
nına ve internet ortamına 
da yansıtıldı. 

Taksi sürücüleri yeni psikolojik testlerden geçirilecek
Taksi sürücülerinin sı-

nav edildiği psikolojik 
testlerin yeni bir metodu 
üzerine hazırlanması yü-
rürlüğe giriyor. Sürücüler, 
risk alma derecesi, ken-
dini kontrol etme ve alkol 
kullanma yönünde eğilim 
düzeyi açısından değer-
lendirilecektir.
Ayrıca taksi sürücüleri-

ne yönelik şiddet konu-
sunda hazırlanan ek bir 
soru listesi uygulamaya 
girecek. 
Ek sınav malzemelerin 

tüm psikolojik laboratuar-
lara daha 1 Ağustos 2013 
tarihinde dağıtıldığı belli 
oldu. Yeni sınavdan taksi 
sürücüleri aşamalı olarak 
geçecekler. 

Taksi sürücüleri çalış-
ma izin belgesinin 3 yıllık 
süresinin dolmasından 
sonra bu psikolojik test-
ten geçmek zorunda ka-
lacaklar. 
60 bini aşan tüm taksi 

sürücülerinin hemen bu 
yeni psikolojik testinden 
geçirilmesi teknik açıdan 
imkansız bir şey. 
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Bir Osmanlı şehri: Filibe
Bulgar istan'ın ikinci 

büyük şehri olan Filibe, 
Osmanlı'dan kalan yapı-
ları ile Roma ve Bizans 
kalıntılarıyla ülkenin kültür 
sanat başkenti. 

Bulgaristan'ın zengin 
tarihinin önemli bir tanığı 
olan Filibe, ülkenin kültür 
başkenti. 7 asırlık geç-
mişe sahip olan şehir, 
Osmanlı döneminde de 
Doğu Rumeli'nin merke-
ziydi.

Sofya'ya 120 kilometre 
uzaklıkta, 700 bine yakın 
nüfusuyla Bulgaristan'ın 
2. büyük şehri olan Filibe, 
Roma, Bizans ve Osmanlı 
kültürünün bir arada görü-
lebildiği, modern yapılarla 
tarihî dokuyu iç içe muha-
faza eden bir şehir. Bu-
gün hâlâ şehirdeki Türkler 
için ismi Filibe olan şehrin 
resmî adı ise Plovdiv ola-
rak geçiyor.

1390'da Osmanlı top-
raklarına katılan ve bu 
dönemde tam bir Türk 
şehri karakterine bürü-
nen Filibe'de sayısız Os-
manlı eseri bulunuyor. 
15. yüzyılın ilk yarısında, 
Anadolu'dan getir i len 
Türk ailelerin kente yer-
leşmesi ile Filibe, Rumeli 
Beylerbeyi'nin merkezi 
olmuştu. Bu dönemde 
çok sayıda Osmanlı ese-
rinin inşa edildiği Filibe'yi 
Seyahatnamesi'nde Ev-
liya Çelebi şu sözlerle 
anlatır:

"Şehir 9 adet kayalık 
tepe üzerine ve dere-
ler arasına kurulmuş. 
Filibe'de 17. yüzyılda 53 
cami, 70 okul, 9 medrese, 
7 darül-kurra, 11 tekke, 8 
hamam, 9 han ve sayısız 
kervansaray var idi."

Filibe, Bulgaristan'ın 
Kültür Başkenti

Geçmişin ruhunu bu-
günle uyum içinde gele-
ceğe taşıyan Filibe, mü-
zeleri, konser salonları 
ve tiyatro binaları ile bu-
gün Bulgaristan'ın "kültür 
ve sanat başkenti" olarak 
anılıyor.

Bulgaristan'ın ulusal 
öneme sahip 100 turistik 
yeri listesinde de kendisi-
ne yer bulan Filibe, her yıl 
binlerce turist tarafından 
ziyaret ediliyor. Geniş ye-
şil alanları, her iki tarafı 
kafelerle çevrili caddeleri 
ve neo-barok tarzı yapıla-
rı ile şehir, farklı kültürleri 
bir arada yaşatıyor. Bal-
kanların gözdesi, tarihi 
ve mimarisi ile ünlü şehri 
Filibe, camileri ve yaşa-
yan kültürel miraslarıyla 
canlılığını koruyor. Şehrin 
ana meydanını süsleyen 
ve ayakta kalan önemli 
mimari eserlerin başın-

da gelen Cuma Camii 
500 yıldır Müslümanlara 
secde mahalli olmaya 
devam ediyor. Şehir mer-
kezinde bulunan Murat 
Hüdâvendigâr Camii, halk 
arasında Cuma Camii 
olarak biliniyor ve çevre-
sindeki meydan da aynı 

adı taşıyor.
Osmanlı padişahı 1. 

Murat Hüdâvendigâr za-
manında inşa edilen eser, 
Balkanlar'daki en önemli 
ve en büyük Osmanlı ca-
milerinden biri. İçerisinde 
han, hamam ve bedeste-
nin bulunduğu bir külliye 
olarak inşa edilen ve Mu-
radiye, Hüdavendigar ve 
Ulu isimleriyle de anılan 
Cuma Camii, Türk ve er-
ken Osmanlı dönemi çok 
kubbeli camileri arasında 
yer alıyor.

Şehrin simgelerinden 
olan cami, kültür bakanlı-
ğı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye başkanlığının 
desteğiyle restore edildi 
ve 2008'de yeniden iba-
dete açıldı. Cami kalem 
işi tekniğinde yapılmış hat 
yazıları ile süslü. Yapının 
en önemli özelliklerinden 
biri de 18. ve 19. yüzyıla 
ait çinilerinin orijinal şekil-
de günümüze kadar ulaş-
mış olmasıdır.

Şehrin simgelerinden 
olan Cuma Camii, Rama-
zan ayında tarihî şehre 
gelen turistlerin uğrak 
yerlerinden biri oldu.

Tepeler Şehri Filibe
Osmanlı evleri, Bizans 

döneminden kalan eser-
leri ve doğal güzelliği ile 
tarih ve doğa meraklıları 
için eşsiz bir şehir olan ve 
farklı kültürleri buluşturan 
Filibe, aynı zamanda te-
peler şehri olarak da bi-
liniyor. Şehir gezisinden 
sonra kenti bir de kuşba-
kışı seyretmek isteyen-
lerin uğrağı olan tepeler 
hâlâ Türkçe isimler ta-

şıyor. Saat Tepesi adını 
üzerindeki saat kulesin-
den alıyor. Kuleyi 17. yüz-
yılda Filibe'ye gelen Evli-
ya Çelebi; "Şehrin içinde 
bir tepe var, bu tepenin 
adı saat tepe. Minare gibi 
yüksek kulesinde bir saat 
bulunmakta. Bu saat öğ-

lede iki kere çalıyor. Kule 
görmeye değer" sözleri 
ile anlatıyor. Roma döne-
minde gözetleme noktası 
olarak kullanılan Nöbet 
tepesi, su dağıtımının 
yapıldığı Taksim tepesi, 
şenliklerde sert kayalar 
üzerinde cambazların 
gösteri yaptığı Canbaz 
tepesi, şehri simgeleyen 
tepeler. Tepeler üzerinde 
yükselen Filibe'de tarihi 

bugüne taşıyan yer ise 
Eski Şehir.

Bugün sit alanı olan 
semt, Türk ve Bulgar mi-
marisinden taşıdığı izlerin 
yanı sıra koruma altında-
ki geleneksel evleri ile de 
biliniyor. Her gün binlerce 
turistin ziyaret ettiği Eski 

Şehir, Filibenin adeta tarih 
bekçisi. Safranbolu evleri-
ni hatırlatan eski Osmanlı 
evleriyle, dar kaldırım so-
kaklarıyla UNESCO kül-
tür mirası listesine alınan 
Eski Şehir turistlerin ilgi 
odağı. Bulgar uyanış dev-
rinden kalma evler olarak 
adlandırılan yapılar, sade 
ancak göz alıcı işçiliği ile 
dikkat çekiyor.

Güneş ışığını alacak 

şekilde yerleştirilen pen-
cereleri ve ahşap tavanlı 
yapıları ile Filibe evleri 
oymacılık sanatının da 
en güzel örneklerini ba-
rındırmakta. Osmanlı mi-
marisini yaşatan bu evle-
rin bazılarında hala hayat 
sürenler bulunurken, res-
tore edilen yaklaşık 150 
evin çoğu müze, galeri, 
atölye ya da restoran ola-
rak kullanılıyor.

Eski Şehir Tarihe Açı-
lan Bir Kapı

Osmanlı döneminde en 
parlak yıllarını yaşayan 
Filibe'de, kentin zengin 
tüccarları Türkiye ve Arap 
ülkeleriyle ticaret yapar ve 
kentlerinin kalkınmasını 
sağlarmış. 19. asırdan 
Argir Kuyumcuoğlu'nun 
evi bugün etnografya mü-
zesi olarak ziyaretçilere 
açılmış durumda. Ahşap 
sanatının inceliklerini 
yansıtan, 570 metre kare 
üzerine kurulu, 4 katlı, 12 
oda ve 130 pencereden 
oluşan barok mimari ürü-
nü bina 1917'de müzeye 
dönüştürülmüş. Asırlık 
ağaçların bulunduğu 
bahçesi ve çevre düzen-
lemesiyle Filibe Evleri'nin 
seçkin örneklerinden olan 
etnografya müzesi binası, 
mimarisi ve içeriğiyle Eski 
Şehir'in kültür hazineleri 
arasında yer alıyor.

Eski Şehir'in sokakla-
rında tarihi bir kaleye ya 
da kalenin duvarları ara-
sında tarihe açılan bır ka-

pıya rastlamak mümkün. 
Bir zamanlar kale kapısı 
olarak kullanılan Hisarka-
pı bunlardan biri. 8 metre 
yüksekliğinde, 2,5 metre 
kalınlığında büyük taş-
lardan inşa edilen kale, 
şehrin korunması için ya-
pılmış. Tarihi antik çağa 
kadar uzanan, Bizans ve 
Osmanlı hâkimiyetlerine 
şahitlik eden kalesi Hisar-
kapı, bugün hâlâ şehrin 
merkezindeki görkemini 
koruyor.

Osmanlı'nın Bulgar top-
raklarından çekildikten 
sonra ardında bıraktığı 
mimari ve tarihi eserle-
rin çoğu şekil değiştirse 
de, işlevini sürdürmeye 
devam ediyor. Osmanlı 
döneminden kalan Sarı 
Mektep de bunlardan biri. 
Halkının sosyal ve eği-
tim ihtiyaçlarına oldukça 
önem gösteren Osmanlı 
yönetimi dönemin ibadet-
hane ve dini yapılarının 
yanında, mektep adı ve-
rilen okullar inşa ettirdi.

19. asırda Rumeli Bey-
lerbeyi tarafından yaptı-
rılan Sarı Mektep üzerin-
deki sarı boyadan dolayı 
Sarı Okul adıyla anılıyor. 
Günümüzde konservatu-
ar olarak kullanılan Sarı 
Mektep, müzik, dans ve 
resim derslerinin yapıldığı 
bir sanat okulu. Sarı Mek-
tep, inşa edildiği dönemin 
tarihî ve kültürel mimari-
sinden izler de taşıyor.

    Kuzey Haber Ajansı

Anadolu Üniversitesi Bulgaristan'da
Esk işehi r  Anadolu 

Üniversitesi (AÜ), 2013-
2014 öğretim yılından 
itibaren Bulgaristan'da 
yerleşik soydaş, vatan-
daş ve Türkçe bilen her-
kese yönelik başlayacak 
olan Açık Yükseköğretim 
Programları kapsamında 
koordinasyon toplantı-
sı düzenlendi. Toplantı 
öncesi AÜ Bulgaristan 
Temsilcisi Fahrie Murad 
ile Batı Trakya Temsilci-
si Koray Hasan, Rektör 
Prof. Dr. Davut Aydın, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Aydın Ziya Özgür ve 
Açıköğretim Fakültesi 
(AÖF) Dekanı Prof. Dr. 
Kerim Banar'ı makam-
larında ziyaret ettiler. 
Rektör Prof. Dr. Davut 
Aydın, Batı Trakya ve 
Bulgaristan temsilcilerini 
kabulü sırasında yaptığı 
konuşmada, yaşam boyu 
öğrenme odaklı dünya 
üniversitesi hedefini adım 

adım gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Aydın, ‘‘Göreve 
geldiğimizde Lefkoşa ve 
Köln temsilcilerimiz bu-
lunmaktaydı. Bugün bun-
lara Paris, Bakü, Gence, 
Üsküp, Gostivar, Prişti-
na, Prizren, Gümülcine 
ve Filibe temsilcilerimiz 
eklendi. Bu merkezlerde 
20'nin üzerinde perso-
nel görev almakta ve 35 
değişik ülkede yerleşik 

öğrencilerimize hizmet 
sunulmaktadır. Sayın Ha-
san ile bir yılı aşkın süre-
dir çalışmaktayız. Sayın 
Murad ise Bulgaristan'da 
uluslararası ilişkiler ala-
nında uzman bir elema-
nımızdır. 
Her ik i  temsi lc imi -

ze Bat ı  Trakya ve 
Bulgar istan'daki ça-
lışmalarında başarılar 
dilerim'' dedi. Anadolu 

Üniversitesi'nin Batı Av-
rupa, Kafkaslar ve Bal-
kan hizmetlerinin geli-
şerek devam ettiğini dile 
getiren Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aydın Ziya Öz-
gür ise şunları kaydetti: 
"Yürüttüğümüz hizmetler 
ve bu hizmetlere yönelik 
geliştirdiğimiz modeller, 
Türk yükseköğretim sis-
teminin yurtdışına açılı-
mına örnek olmaktadır. 
2013-2014 öğretim yılın-
da Bulgaristan'ın katılımı 
ile Balkan hizmetlerimize 
yönelik önemli bir talebe 
cevap vermiş oluyoruz.'' 
Bulgaristan ve Batı Trak-
ya temsilcileri, ziyaretle-
rin ardından Batı Avrupa 
Programları Koordinatö-
rü Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Atilla Doğan'ın modera-
törlüğünde yeni öğretim 
yılı hazırlık çalışmaları 
koordinasyon toplantısı-
na katıldılar.
   İhlas Haber Ajansı
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Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dimitır Grekov: 
“Küçük çiftlikler kapatılmayacak”

Tarım ve Gıda Baka-
nı Prof. Dimitır Grekov, 
Kırcaali’de tarım üreticile-
ri, hayvan üreticileri, köy 
muhtarları, Bakanlığın il 
ve ilçelerdeki bölge mü-
dürlüklerinden uzman-
larla görüştü. Büyük ilgi 
gösterilen görüşmede 
Kırcaali Valisi Biser Niko-
lov ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis de 
yer aldılar.
Karşılaşma öncesi dü-

zenlenen basın toplantı-
sında Bakan, tütün üre-
ticiliğinin Rodoplar için 
önemli bir sektör oldu-
ğunu ve hükümetin tütün 
üreticilerini destekleyece-
ğini söyledi. Prof. Grekov, 
üçüncü ve dördüncü ka-
tegoriden hayvan çiftlik-
lerinin kapatılmayacağını 
belirtti.
İki hafta önce Avrupa 

Birliği’nden uzmanlar 
tarafından tarım sektö-
ründe denetim yapıldı-
ğını ve o zaman bu tür 
çiftliklerdeki üretimin sa-
tışının sağlanması için 2 
yıl sürenin uzatılmasını 
talep ettiklerini kaydetti. 
Bununla birlikte 4 Nolu 
Talimatname’de de de-
ğişiklik yapılarak AB’ne 

gönderilen tebliğde kü-
çük çiftlikler 3 ile 10 ara-

sı inek bakılan çiftliklerin 
küçük çiftlik olarak kabul 
edilmesinin ısrar edildiği 
açıklandı. Prof. Grekov, 
“Bu çiftliklerin bazıla-
rı uzak, yüksek dağlık 
bölgelerde bulunuyor ve 
orada yaşayanlar geçi-
mini sadece bu çiftlikle-
rin sayesinde sağlıyor. 
Bunun için bu çiftlikler 
var olmaya devam ede-
cek” diye ifade etti. Şu 
ana kadar bu konuda 
eleştiri alınmadığı için 16 

Eylül 2013 tarihine kadar 
AB’den söz konusu çift-

liklere ilişkin izin alınaca-
ğına dair ümitli olduğunu 
paylaştı. 
Ülkede yaklaşık 33 bin 

hayvan çiftliğinin Avrupa 
standartlarına uymadı-
ğını vurguladı. Kırcaali 
bölgesinde 4 500’ü aşan 
çiftliğin kriterleri dışında 
olduğu anlaşıldı. Prof. 
Grekov, tütün üreticilerine 
AB’nden sübvansiyonlar 
ödenmesinin öngörülme-
diğini, fakat buna rağmen 
Rodop bölgesinde yaşa-

yanlar için bu sektörün 
önemli olması sebebiyle 

tütün üretiminin aynı dü-
zeyde devam etmesinin 
sağlanması amacıyla 
ulusal ödeme yapılaca-
ğını vurguladı. Oreşarski 
hükümetinin tütün üretici-
lerine destek sağlanma-
sı için ek olarak ayrılan 
11,5 milyon levayı örnek 
gösterdi. Toplam 2013 
yılı için tütün üreticileri-
ne 84 milyon leva öde-
necek. Bakan, sadece 
tütün üreticilerinin değil, 
Rodoplar’daki tarım üreti-

cilerinin de teşvik edilme-
si için kaynaklar aranaca-
ğını söyledi. 
Tarım Bakanı, çeşitli 

AB programlarına aday 
olunması istemlerinin ko-
laylaştırılacağını ve uzak 
bölgelerde yaşayan tarım 
üreticileri için bilgilendir-
me kampanyaları düzen-
leneceğini açıkladı. Ga-
zetecilerin Bulgar çiftçile-
rinin ne zaman AB’ndeki 
meslektaşlarının aldığı 
sübvansiyonlara eşit 
miktarda sübvansiyonlar 
alacaklarını sormaları 
üzerine Grekov, bunun 
en erken 2016 yılında 
olacağını söyledi. Ba-
kan, bu yıl sonuna kadar 
tarım üreticilerini ilgilen-
diren kanun değişiklikleri 
yapılması planlandığını 
duyurdu. 

Hükümete karşı yapılan 
protestolarla ilgili “Pro-
testolar daha aktif ola-
rak çalışmam için beni 
teşvik ediyor. Üç ay içe-
risinde hükümet başka 
hükümetlerin bir yıl için-
de yaptığı değişiklikleri 
yaptı. Başında olduğum 
bakanlıkta tarım üreti-
cilerinin sorunlarının bir 
bölümünün çözümü için 
çaba gösterilerek çalışı-
lıyor. Diğer bakanlıklarda 
da aynı şekilde çalışıldı-
ğına eminim. Bir an için 
bile görevden istifa etme-
yi düşünmedim, çünkü 
vatandaşların yararına 
yapmam gereken çok 
daha önemli ödevlerim 
var. Bunun için görevden 
istifa etmem hiçbir soru-
nu çözmeyecek” diye yo-
rum yaptı. 

Bulgaristan’da Türk tütün üreticileri
Kapıkule sınırına 20 

kilometre mesafedeki 
Dositeevo köyünde otu-
ran Mümin Cafer (54), 
40 yıldır tütün üretici-
si. Mart ayında ekilen 
10 kibrit kutusu kadar 
tütün tohumundan 1 
ton ve üzeri tütün elde 
ediliyor. 1,80 metreye 
kadar ulaşan fidanla-
rın yaprakları teker te-
ker iğnelere geçirilerek 
ipe diziliyor ve güneşte 
kurumaya bırakılıyor. 
Yaprakları, ortalama 
20 gün içinde sararıyor. 
Tütün üreticisi, kilog-
ram başına 5-10 leva 
(6-12 lira) kazanıyor.
Hava sıcaklığının yük-

sek olması nedeniyle 
yaprakların toplanması-
na sabaha karşı başla-
nıyor. Bu işlem öğleden 
önce sona eriyor. Aksi 
takdirde yapraklar kırı-
şıyor. Katranlı tütünün 
sıcakta toplanması da 

zor oluyor. Üreticiler el 
feneri, bazen de araba 
farları yardımıyla gece 
tütün topluyor.
Tütün üreticilerinden 

Mesut Tahir, devletin 
başka iş imkanı sun-
madığını sadece tütün 
üretimine az da olsa 
destek çıktığını belirti-
yor. 80 yaşındaki Hörü 

Tahir de gözlerinin az 
görmesine rağmen tü-
tün dizerek aile ekono-
misine katkı sağlıyor.
Koşukavak kasabası-

nın Bryagovets köyün-
den Kadir Mehmet de 
30 yıldır tütün üretiyor. 
Mehmet geçen yıl 7 le-
vadan sattığı tütünün 
bu yıl 10 levadan alı-

nacağını ümit ediyor. 
15 dönüm tütün eken 
Kadir Mehmet, devletin 
tütün üreticilerine daha 
fazla destek vermesin-
den yana. Mehmet, 
“Gençleri bu ülkede 
tutmak istiyorsak on-
lara destek çıkılması 
lazım” diyor.
                     CIHAN

Adında Türk  geçen 
derneğe kuruluş izni yok!

BATI Trakya’da, adında “Türk” sözcüğü bulunma-
sı nedeniyle kuruluş izni verilmeyen “Rodop Türk 
Kadınları Kültür Derneği”nin (RTKKD), AİHM’den 
çıkan olumlu kararın ardından Yunan yargısına 
yaptığı başvuru ikinci kez reddedildi. RTKKD avu-
katlarından Ahmet Kara, derneğin hak arama sü-
recinin devam edeceğini belirterek, AİHM kararının 
uygulanmasına yönelik Avrupa Konseyi nezdinde 
girişimlerde bulunacağını kaydetti. 2001 yılında ku-

ruluş izni verilmeyen dernek, 2005’te Yunanistan 
Yüksek Mahkemesi’nin onayının ardından davayı 
AİHM’ye götürmüştü. AİHM davayı 2008 yılında 
karara bağlamış ve “Yunanistan’ın Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) örgütlenme hakkıyla 
ilgili 11. maddesini ihlal ettiği” görüşüne varmıştı. 
Daha önce de kapatılan İskeçe Türk Birliği’nin 2 
başvurusu da “AİHM’nin kararlarının Yunan hukuku 
için bağlayıcı olmadığı” gerekçesiyle reddedilmiş-
ti. 

‘Azınlık’ da yasak 
BATI Trakya’da kurulmak istenilen ancak, adında 

“azınlık” kelimesi bulunduğu gerekçesiyle kurulma-
larına izin verilmeyen derneklerin de ülkedeki hu-
kuk mücadelesi sürüyor. Yunan mahkemeleri, Batı 
Trakya’da kurulmak istenilen azınlık derneklerinin 
isminde ve tüzüğündeki “azınlık” kelimesiyle hangi 
azınlığın kast edildiğinin belli olmadığını ileri süre-
rek, kuruluş dilekçelerini reddediyor. 
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Atatürk’ün Selanik’teki evi ziyaretçilerini karşılamaya hazır
Ulu önder Mustafa Kemal 

Atatürk'ün 1881 yılında haya-
ta gözlerini açtığı ve babası 
Ali Rıza Efendi'nin vefatına 
kadar yaşadığı "Selanik Ata-
tük Evi"nin Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
yürütülen yenileme çalışmaları 
tamamlandı. 

AA muhabirinin Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndan edindiği bil-
giye göre, Atatürk'ün Selanik'te 
dünyaya geldiği ev, yenilenen 
yüzüyle Kültür ve Turizm Baka-
nı Ömer Çelik'in 16 Ağustos'ta 
gerçekleştirdiği açılışın ardın-
dan ziyaretçilerini kabul etmeye 
başladı. 

2010 yılında Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı’nın onayıyla 
başlatılan ve Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda yürütülen 
evin tarihi ve milli önemi çer-
çevesinde, çağdaş müzecilik 
anlayışına uygun olarak yeni-
den düzenlenmesi ve binanın 
ihtiyaç gösterdiği onarımlarının 
yapılmasına yönelik çalışmalar-
da sona gelindi. 

Projelendirme ve inşat uygula-

ma çalışmalarına Ocak 2011'de 
başlanılan Selanik Atatürk 
Evi'nin rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri, İstanbul 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü-
nün denetiminde Bilgili Turizm 
Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 
tarafından hazırlandı. 

Sponsorluk protokolü çerçe-
vesinde restorasyonu yapılan 

ev, Bilgili Holding A.Ş. tarafın-
dan hazırlatılan teşhir tanzim 
projesi doğrultusunda modern 
bir müzecilik anlayışıyla yeni-
den tefriş edildi. 

Atatürk Cumhurbaşkanı 
Koltuğunda

Atatürk'ün yaşamına ait kesit-
lerin güçlü bir görsellik ve bilgi-
lendirmeyle ziyaretçilere sunul-

duğu evde, ulu önder hakkında 
panolara ve belgesel filmlere 
de yer verildi. 

Üç kattan oluşan binanın ze-
min katında "Atatürk ve Çocuk 
Odası", üst katlarda sofalarda 
evin eski teşhir düzenini gös-
teren maketler sergilenirken, 
birinci katta "Selanik Odası" ve 
"Manastır Odası", ikinci katta 
"İstanbul Odası" ve "Ankara 
Odası" olarak isimlendirilen 
odalarda, Atatürk'ün hayatı-
nın geçtiği şehirleri tanıtan ve 
hayatını anlatan bilgi panoları 
bulunuyor. 

İkinci katta "Ankara Odası"nda 
ise Atatürk'ün Cumhurbaşkanı 
koltuğundaki silikondan gerçek-
çi heykeli ziyaretçileri karşılaya-
cak. 

Babasının Vefatına Kadar 
Bu Evde Kaldı

1870 yılında Rodoslu Mü-
derris Hacı Mehmet Vakfı’nca 
yaptırılan bu ev, önce İbrahim 
Zühdü Efendi'nin, daha sonra 
Selanikli Abdullah Ağa ve eşi 
Ümmü Gülsüm'ün mülkiyetine 
geçti. 

Ali Rıza Efendi'nin, Atatürk 'ün 

doğumundan birkaç yıl önce 
kiraladığı evin ikinci katında, 
güney taraftaki odada Atatürk 
dünyaya geldi. 

Babasının 1888'de vefatına 
dek bu evde ikamet eden Ata-
türk ve ailesi daha sonra bu 
evin bitişiğindeki daha küçük 
bir eve taşındı. II. Meşrutiyet'in 
ilanının ardından Selanik'te 
görevlendirilen Atatürk, bu dö-
nemde, annesi ve kız kardeşiy-
le birlikte burada kaldı. 

O Selanik'ten ayrıldıktan son-
ra annesi ve kız kardeşi bir süre 
daha bu evde yaşadı. 1912'de 
Selanik Yunanistan'ın yöneti-
mine geçince Zübeyde Hanım 
ve kızı da Selanik'ten ayrılarak 
İstanbul'a geldi. Bundan sonra-
ki süreçte Atatürk'ün doğduğu 
bu ev, Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki anlaşma gereğince 
Yunan hükümetine bırakıldı ve 
sonrasında da bir Yunan aile 
tarafından satın alındı. 

Ev daha sonra, Atatürk'e he-
diye edilmek üzere Selanik 
Belediyesi tarafından satın alı-
narak, anahtarı 19 Şubat 1937 
tarihinde Türkiye'nin Selanik 
Başkonsolosluğu’na verildi. 

Yapı, 1950 yılında başlatılan 
çalışmaların tamamlanmasının 
ardından Atatürk'ün ölümünün 
15. yıldönümü olan 10 Kasım 
1953 tarihinde "Atatürk Evi" 
olarak ziyarete açıldı. 

Atatürk 'ün doğduğu ev, 
Selanik'in Apostolou Pavlu 
Caddesi 17 numarada bulun-
makta olup, Türkiye Cumhuri-
yeti Selanik Başkonsolosluğu 
ile aynı yerleşkenin parçasıdır. 

Ev in,  Aposto lou Pav lu 
Caddesi'nde olan asıl girişi bu-
gün kullanılmıyor. Eve 2012'deki 
restorasyon sonrasında, Isaias 
Sokak üzerinden, arka bahçe 
kapısından giriş ve çıkış yapıl-
maya başlandı. 

                   Anadolu Ajansı

Canan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda İkinci Oldu
Sofya  Arena Armeets salo-

nunda düzenlenen Dünya Genç-
ler Güreş Şampiyonası’nda 
Kirkovo Belediyesi’nin Vırben 
köyünden Canan Manolova 
gümüş madalya kazandı. Şam-
piyona bu yıl 13-18 Ağustos ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. 

Final maçına kadar Canan 
tüm rakiplerini yendi. 

Birinci maçta Canan Avust-
ralyalı Dalma Kaneva’ya 3:0 
galip geldi. İkinci tur karşılaş-
malarda Kazakistan’dan İrina 
Kazulina’yı 4: 0, çeyrek final-
de ise Ukrayna’dan Albina 
Lekanova’yı 6: 3 yendi. 

Yarı finalde kızımız İtalyalı 
Dalma Kaneva’yı 4:0 yendi. 

Finalde 67 kg altı katego-
r isinde Canan Manolova, 
Kanada’dan Dorothy Its’e 1 
:4 yenildi. Singapur Gençlik 
Olimpiyatları’nda şampiyonluk 
elde eden Dorothy, iki kez de 
kızlar ve bayanlar dünya şam-
piyonu unvanına sahip. 

Canan’ın babası ve özel ant-
renörü Filip Manolov’un (Fahri 
Ahmet) ifadesine göre kız Ha-
kem Kurulu tarafından olumsuz 

etkilenmiştir. Babası Canan’ı 3 
puan daha alarak dünya şam-
piyonu olmayı hak ettiğini dü-
şünüyor. 

Canan Manolova’nın Bulgar 
güreşinde yeni bir çığır açması 
bekleniyor. Son yıllarda elde et-
tiği başarılarla elit sporcu ola-
rak kendini kanıtladı. Babasının 
ifadesine göre Canan 5 kez 
dünya ve 6 kez Avrupa şam-
piyonu olan Stanka Zlateva’yı 
geçecek. 

Sofya Armeets – CSKA Kulü-
bü oyuncusu olan Canan Ma-
nolova, 2012 yılında Avrupa Ba-
yanlar Güreş Şampiyonası’nda 

ve 2013 yılında Avrupa Kızlar 
Güreş Şampiyonası’nda da 
üçüncü oldu. Singapur Gençlik 
Olimpiyatları’nda dördüncü yeri 
kazandı. Çok kez milli şampi-
yon oldu. 

Filip Manolov Kırcaali Ha-
ber için, “Pazartesi gününden 
itibaren Samokov’da kamp 
çalışmalarına başlayacağız. 
Orada 13-18 Eylül 2013 tarih-
lerinde Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’de yapılacak Dünya 
Güreş Şampiyonası’na hazırlık 
yapacağız. Kulüpten Canan’ın 
şampiyon olması bekleniyor” 
diye paylaştı.


