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Kırcaali’de Muhteşem Kurban Bayramı Konseri 

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği geleneksel Kurban 
Bayramı konseri ziyafeti sun-
du. Belediye Kültür Evi salonu 
her bayramda olduğu gibi bu 
bayramda da tıklım tıklım do-
lup taştı. Yaklaşık iki saat sü-
ren konsere tüm Kırcaali böl-
gesinden yediden yetmişe Türk 
folklorunu seven yaklaşık 500 
kişi katıldı. Kucağında bebeği 
ile gelen birçok anne-baba da 
gözlerden kaçmadı. 

Yüksel Esen ve Sebahat 
Necib’in yönetmenliği’nde fa-
aliyet yürüten derneğe bağlı 
folklor ekipleri ve solistler, Fahri 
Ahmet'in yönettiği canlı orkest-
ra eşliğinde Türk halk oyunları, 
Rumeli türküleri, arabesk, pop 
müziği ve modern danslardan 
oluşan zengin bir program 
sundu. Seyirciler tarafından 
durmadan alkışlanan grup ve 
şarkıcılar bir kez daha gönülle-
ri fethetti. 
Konserde Kırcaali Belediye 

Başkanı Müh. Hasan Azis, Kır-

caali Milletvekili Mustafa Ah-
met, HÖH Kırcaali İl Başkanı 
İzzet Şaban, Kirkovo (Kızıla-
ğaç) Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman, HÖH Kırcaali İlçe 
Başkanı Mümün Ali, Batı Trak-
ya Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Toraman, yurt 
içi ve yurt dışından, Türkiye ve 
Yunanistan Batı Trakya’dan ge-
len konuklar hazır bulundular.
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis, şahsı, be-
lediye yönetimi adına Kurban 
Bayramı’nı tebrik ederek, sağ-

lık, baş hoşluğu, huzur, başa-
rılar ve gençlere, şimdiki ve 
gelecek nesillere, tüm ülkeye, 
Avrupa’ya ve dünyaya hoşgörü 

örneği olmaya devam etmele-
rini diledi. Müh.Azis, şunları 
dile getirdi: “Kırcaali’de her bir 

Resmiye MÜMÜN

Devamı 6’da

Başmüftülük müessesesi Bulgaristan Müslümanlarının dinî 
işlerini düzenleyen tek kurum olması hasebiyle hac hizmetlerine 
büyük önem vermektedir. Yıldan yıla artan hac hizmetleri kali-
tesiyle Başmüftülük her yıl yüzlerce Müslümanın hacı olmasına 
vesile olmaktadır. 

Bu yıl Başmüftülük teşkilâtına güvenerek 233 kişi kutsal top-
rakları ziyaret etti. Bu hacılar arasında Bulgaristan farklı bölgele-
rinden hacıların yanı sıra Avrupa’da ikamet eden Bulgaristanlılar, 
çifte vatandaşlık sahibi Türkler, Bulgaristan’da mukim Filistinli, 
Sudanlı ve Endonezyalı hacılar da bulunmaktadır. Smolyan böl-
gesinden hacıların sayısı en fazladır. 

Hacılık, bir fedakârlık işidir, zahmetli ve sıkıntılı bir şekilde ye-
rine getirilen bir ibadettir. Tabii, bu ölçüde manevî kazancı da 
büyüktür. Hac, zorluklarla, imtihanlarla dolu bir ibadet olmakla 
birlikte Başmüftülük hacıları bu yıl, Allah’ın yardımı ve iyi teşkilât 
sonucu, son beş yılın en rahat hacılığını gerçekleştirdi. Bunun 
sebepleri arasında Suudi Arabistan Hac Bakanlığının aldığı yeni 
yeni güvenlik tedbirleri, Başmüftülük hac organizasyon ekibinin 
edindiği tecrübe, Suudi Arabistanlı hacı sayısına getirilen ciddi 
sınırlama ve İranlı hacıların gelmemesi sebebiyle hacı sayısın-
daki azalma, hacıların yaş ortalamasının nibeten genç olması ve 
rehberlerinin yönlendirmelerine riayet etmeleri söz konusudur.

Bulgaristanlı hacılar, önceki yıllardaki gibi bir aylık süre için 
kutsal topraklara gelip bunun 22 gününü Mekke’de, 9 gününü de 
Medine’de geçirecektir. Mekke’de bulundukları süre içerisinde 
önce haccın ilk kısmı olan umreyi yerine getiren hacılar, Arife ve 
Bayram günlerinde Arafat, Müzdelife, Mina ve Kabe’de yapılması 
gereken ritüelleri ifa ederek hac ibadetlerini tamamladılar. Bu 
şekilde hacılığın gereklerini yerine getiren Başmüftülük kafilesi, 
bundan sonra Mekke’de dinî ve kültürel program ve gezilerle son 
günlerini geçirerek 22 Eylülde Medine’ye yolculuk yapacaktır.

Başmüftülük organizasyonuyla hac borcunu eda eden 233 
kişiden dinî vazifelerini yerine getiremeyen olmadığı gibi, ciddi 
sağlık sorunu yaşayanlar da olmamıştır. KH

Başmüftülüğün Organizasyonuyla 
233 Kişi Hacı Oldu
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Geleneksel Elmalı Baba Mayesi, 
yüzlerce kişiyi bir araya topladı

Geçen haf ta cumar-
tesi günü Momçilgrad 
(Mestanlı) ilçesi Bivol-
yane (Mandacı) köyün-
de bulunan Elmalı Baba 
Tekkesi’nde her yıl gele-
neksel olarak düzenle-
nen büyük maye yapıldı. 
Eylül ayının ilk hafta-
sında düzenlenen ge-
leneksel maye ile Doğu 
Rodoplar ’da yaşayan 
Alevilerin sonbaharda 
mayeleri başlıyor. Maye-
de resmi konuklar arasın-
da Kırcaali Milletvekilleri 
Mustafa Ahmet ve Erdinç 
Hayrulla, Momçilgrad 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan, Belediye Başkan 
Yardımcısı Erol Mehmet 
ve Belediye Meclis Üyele-
ri hazır bulundular. Maye-
yi Alevilerin ibadet ettikleri 
Elmalı Baba Tekkesi’nin 
restorasyonu ve yeni-
lenmesi için en çok mali 
destekte bulunan eski 
Milletvekili Ünal Tasim de 
şereflendirdi. 

Bu yılki geleneksel pilav 
yemeği onlarca kurbanlık 
hayvan ve 450 pirinç ile 
hazırlandı. Kurban yeme-
ği için 60 koyun, 3 dana 
ve 1 inek bağışlandı. Va-
tandaşların bağışladığı 

eşya ve hayvanların hayır 
amaçla satışa sunulduğu 
açık arttırmada gelecek 
yılki maye için gelir elde 
edildi. Kurban yemeğinin 
hazırlığına daha 2 Eylül’ü 
3 Eylül’e bağlayan gece-
de başlandı. Geleneksel 
olarak yemek gece bo-
yunca usta aşçı Ahmet 
Cafer tarafından hazır-
landı. hazırlanan yemek 
mayeye katılan binlerce 
kişiye dağıtıldı. 
Elmalı Baba Tekkesi, 

ülkede en popüler olan 
Alevi Bektaşi mabedi-
dir. Yurt dışında da bili-
nen tekkeye ibadet için 
Türkiye, Yunanistan ve 
Makedonya’dan gelenler 
oluyor. 
Güney Bulgaristan Alevi 

Topluluğu Dedesi Meh-
medali Dede’nin anlat-
tığı rivayete göre Elmalı 
Baba’nın asıl ismi İbn Bifa 
Sultan imiş. Osmanlı dö-
neminde Edirne vilayeti, 
Gelibolu sancağının Sul-

tanyeri kazasının merkezi 
olan Mestanlı bölgesine 
müritleriyle birlikte Ab-
dal Musa Sultan gelmiş. 
Onlar kurumuş bir elma 
ağacının altında durmuş-
lar ve bu ağaçtan hiçbir 
meyve toplayamamışlar. 
Fakat yerli Alevilerden 
İbn Bifa Sultan bu elma 
ağacının altında durunca 
pek çok meyve vermiş. 
Yerde meyve örtüsü oluş-
muş. Abdal Musa Sultan 
o zaman şöyle demiş: 

“İkimiz birlikte bu ağacın 
altında duramayız. Benim 
müritlerle bir ordu kur”. O 
zamandan beri yerli Ale-
vi İbn Bifa Sultan, Elmalı 
Baba olarak anılmaya 
başlamıştır.
Elmalı Baba Tekkesi’nin 

özelliği, Balkanlarda eşi 
benzeri olmayan bir dini 
merkez olarak tekke ile 
caminin bir arada olma-
sıdır. Elmalı Baba’nın 
türbesinden başka, tek-
kede altı evliyanın ve 
başka Bektaşi erlerinin 
mezarları bulunduğuna 
inanılıyor. Ayrıca Müs-
lümanların Peygamberi 
Hz. Muhammed’in kızı 
ve Hazreti Ali’nin eşi Hz. 
Fatima’nın gözü ve elinin 

gömülü olduğu bir mezar 
bulunduğu söyleniliyor.
Cem Vakfı Güney Bul-

garistan Şube Başkanı 
Mustafa Mustafa’nın ifa-
delerine göre Hz. Fatima 
Alevilerde kadın-erkek 
eşitliği konusunda temel 
rol oynamıştır. 
Elmalı Baba Tekkesi, 

sürekli yenileniyor. Şu 
anda yemekhane bölümü 
genişletiliyor.
Alevilerin ifadelerine 

göre tekke kütüphane-
sine yapılan bağışlar en 
değerlidir. Milletvekili 
Mustafa Ahmet, bilginin 
Alevilik ile ayrılmaz bir 
şekilde bağlantılı olduğu-
nu söyledi. 
               Kırcaali Haber

Şabanlar köyünde yılın son yağmur duası
Kurban Bayramı’na bir 

hafta kala müminler bu 
yıl da Çernooçene’nin 
(Yenipazar) Kableşkovo 
(Şabanlar) köyüne yakın 
bir mevkide düzenlenen 
yağmur ve bereket dua-
sında bir araya toplandı. 

Çernooçene köyü ima-
mı Şaban Müslüm başta 
olmak üzere yerli hoca-
lar, Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundular, mevlit okudular, 
ilahiler söylediler. 

Gelenek üzerine burada 
Çernooçene İlçesi’ndeki 
yerleşim yerlerinde ilkba-
har ve yazın düzenlenen 
yağmur dualarının sonun-
cusu yapılmaktadır. 

Yaz Kuran Kurslarına 
katılan öğrencilerin sun-
duğu ilahi programı ka-
tılımcılardan büyük alkış 
aldı. 

Katılımcılar, büyüklere 
saygı, küçüklere sevgi, 
bütün insanlara hoşgörü 
göstermek ve muhtaçlara 
yardım etmek gibi İslam 
dininin temel inanç esas-
larını öğrenmeleri üzere 
yazın çocuklarını Kuran 
Kurslarına göndermeyi 

tercih eden ebeveynleri 
tebrik etti. 

Yağmur duasına ko-
nuk olan Çernooçene 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman, tüm katılımcıla-
rı selamlayarak, bu zor 
zamanlarda gelenekleri-
ni korumayı başardıkları 
için tebrik etti. Belediye 
Başkanı, “Bu tür mera-
simler, dünyanın değişik 
yerlerine dağılmış insan-
ların birbirleriyle görüşüp 
kaynaşmalarına vesile 
oluyor” diye vurguladı. 

Aydın Osman, prog-
ramda ilahilerle yer alan 
çocukları hediyelerle se-
vindirdi. 

Yağmur duası, Kableş-
kovo Camisi Müslüman 
Encümenliği tarafından 
Kableşkovo, Jeleznik 
(Karademir), Bojur tsi 
(Keneler) ve Çernooçene 
(Yenipazar) köyleri muh-
tarlıklarının desteğiyle 
düzenlendi. 

Müslüman Encümenliği 
üyeleri, yağmur duasına 
hazırlık konusunda des-

tek le r i nden 
d o lay ı  köy 
m u h t a r l a r ı 
Güner Meh-
met, Sebahat-
t in Mustafa, 
Halibram Ha-
lil ve Vildane 
Sal i ’ye mü -
teşekkirlerini 
ifade ederek, 
yerli halka ve 
ba ğ ış ç ı l a ra 
da kalbi şük-
ranlarını arz 
ettiler. 
Yağmur du-

asından son-
ra tüm katılımcılara yerli 
usta aşçı Halil ağabey 
tarafından kurban eti ve 
pirinçle hazırlanan pilav 
ikram edildi. Aşçı, iştah-
la yenilmesi için yemeğin 
büyük sabırla pişirildiğini 
ifade etti. 
Halil ağabey, “Bundan 

daha önemli olanı bu ye-
mek insanları kaynaştı-
rıyor. Buna rağmen usta 
aşçıların sayısı günden 
güne azalıyor” dedi. 
              İsmet İSMAİL

Tarım sigortasına 
devlet desteği

Tarım sigortasına devlet desteği yapılmasına 
ilişkin programa başvuru döneminde toplam 2 
097 892 leva tutarında prime ilişkin 442 başvuru 
dilekçesi kabul edildi. Şu ana kadar 1 394 630 
leva miktarında destek ödenmesine ilişkin 399 

sözleşme imzalandı. Sigorta poliçelerinin 30 
Eylül’e kadar Devlet Tarım Fonu’nun il müdürlük-
lerinde “Destek Programları ve Tedbirleri Uygu-
lanması” şube müdürlüklerine verilmesi gerekir. 
Tarım Fonu ile destek ödenmesine ilişkin sözleş-
me imzalama ve fon tarafından destek ödeme 
süresi 16 Aralık 2016 tarihinde dolacak. 

Daha çok tarım üreticilerinin bu destek prog-
ramından faydalanmalarına imkan verilmesi için 
Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu kararıyla 2016 
Yılı Tarım Sigorta Destek Programı’nın bütçesi 
2,5 milyon levaya yükseltildi. 

Yapılan destekle meyve, sebze, yağ bitkileri ve 
tütün üretimi yapan küçük ve orta işletmelerin, 
çiftlik sahiplerinin sigorta primlerinin bir kısmının 
karşılanmasıyla tarımsal üretimini doğal afetler ve 
olumsuz etki yaratan diğer hava olaylarına karşı 
gönüllü olarak sigorta ettirmelerinin teşvik edil-
mesi amaçlanıyor. Desteğin maksimum miktarı 
sigorta maliyetinin yüzde 65’i oranındadır. 

Çiftlik sahipleri, tarım sigortasına devlet deste-
ği yapılmasına ilişkin bu programdan 2020 yılına 
kadar faydalanabilirler. KH
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Mineralni Bani’de Sağlık Merkezinin 
yenilenen binasının açılışı yapıldı

Haskovo’ya (Hasköy) 
bağlı kaplıcalarıyla ünlü 
ilçe merkezi Mineralni 
Bani (Meriçler) Belediye 
Başkanı Mümün İsken-
der, Sağlık Merkezinin 
tamamen yenilenen bi-
nasının resmi açılışını 
yaptı. Açılışta konuşan 
Belediye Başkanı, ”Pro-
jenin maliyeti 240 bin 
leva, onlardan 180 bini 
şu anda Mineralni Bani 
İlçesinde altın arama 
çalışmaları yapan Ka-
nadalı şirket “Mondoro” 
tarafından bağışlandı” 
diye bildirdi. Altın ara-
ma çalışmalarından şu 
ana kadar elde edilen 
sonuçların çok iyi oldu-
ğunu belirten Belediye 
Başkanı, konuşmasının 
devamında şunları söy-
ledi: “Sağlık Merkezi 
binasının onarımı için 
harcanan kaynakların 
60 bin levalık kısmı be-

lediye bütçesinden sağ-
landı. Eczane açılıştan 
önce hizmete başladı, 
çünkü bu Mineralni Bani 
İlçesinde ciddi sorunlar-
dan biriydi. En basit ilaç 
için insanlar Haskovo il 

merkezine yolculuk yap-
mak zorunda kalıyordu. 
Burada eczane açacak 
bir yatırımcı celbedebi-
linmesi için belediyeciler 
aylık kira bedelini 1 leva 
olarak ilan ettiler. 2011 

yılında ilk dönemimin 
başından beri mücadele 
ettiğim eczaneden baş-
ka merkezde genç ve 
yetenekli bir diş hekimi-
nin hizmet vereceği gü-
zel bir muayenehane de 

bulunuyor. Yeni bir kaza-
nım olarak ilçe sakinleri 
ve misafirleri haftada bir 
kere bu merkezde labo-
ratuvar testleri de yaptı-
rabilecekler”.
Mümün İskender, “Bu-

gün açılışını yaptığımız 
yapının onarımını yapan 
şirket hakkında da birkaç 
söz söylemek isterim. 
Hazırladığımız projeden 
sapmalar olduğu için ilk 
defa bir yapı ile ilgili çok 
ciddi eleştirilerim var. 
İnşaat firmasına hatala-
rını düzeltmesi için bir 
haftalık süre veriyorum. 
Bu süreden sonra basın 
mensuplarının yeniden 
Sağlık Merkezini göz-
den geçirmelerini iste-
rim. Taleplerimi yerine 
getirmezse, inşaat firma-
sından bunun hesabını 
soracağım. Çünkü biz 
Mineralni Bani’de şimdi-
ye kadar yarım yamalak 

iş yapmadık ve şimdiden 
sonra da yapmayaca-
ğız”. 
Konuşmadan sonra 

Mümün İskender ve Be-
lediye Meclis Başkanı 
Mehmet Latif, yenilenen 
Sağlık Merkezi binasının 
açılış kurdelesini kestiler. 
Açılış töreninde Beledi-

ye Başkanı, yatırımcılar 
tarafından eski Rehabili-
tasyon ve Ekonomi Lise-
si binasının modern bir 
kliniğe dönüştürülmesi-
ne ciddi ilgi gösterildiğini 
duyurdu. Gelecek sağlık 
kurumunda kardiyoloji, 
kalp cerrahisi, onkoloji 
ve damar hastalıkları gibi 
tıp alanlarında kendini is-
patlamış Türkiye’den tıp 
profesörlerinin hizmette 
bulunmalarının hedeflen-
diğini açıkladı. İskender, 
olası yatırımcıların da 
Türkiye’den olduğunu 
ifade etti. KH

Garanti Koza'dan Bulgaristan'a milyar 
Avroluk otel, AVM ve konut projesi

Garanti Koza, toplam 
yatırım değeri 1.2 milyar 
euroyu bulan Bulgaris-
tan’daki iki projesini Dubai 
Cityscape Gayrimenkul 
Fuarı’nda tanıttı. Sofya’ya 
4 bin 200 konut oteller 
ve alışveriş merkezleri 
inşa edecek olan şirket, 
Balkanlar’da büyüme ka-
rarı aldı. 

Garanti Koza, Sofya'da 
hayata geçireceği 1.2 
milyar euro değerindeki 
yeni projesini Dubai'de 
kapılarını açan Cityscape 
Uluslararası Gayrimen-
kul Fuarı'nda görücü-
ye çıkardı. Hali hazırda 
Bulgaristan'da 1.500 ko-
nutluk Grand Kanyon adlı 
projeyi inşa eden şirket, 
2 bin 700 konut, otel, ofis 
ve alışveriş merkezinden 
oluşan yeni projesine So-
fia Square adını verdi.

Sözcü gazetesinden 
İsmail Şahin'in haberine 
göre, 1948 yılından bu 
yana inşaat müteahhitliği 
ve gayrimenkul geliştirme 
alanında faaliyet gösteren 
Garanti Koza, İstanbul 
Esenyurt ve Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya'daki pro-
jelerini Dubai Cityscape 
Global'de lanse etti. Üst 
üste dört yıldır fuara ka-
tılan Garanti Koza, bu yıl, 
Esenyurt'ta satışa sunu-
lan Swissotel Kozapark, 
Sofya'da inşaatı süren 
Grand Kanyon & Swis-
sotel Residence Sofia 
ve Bulgaristan'daki yeni 
projesi Sofia Square ile 
fuarda yer aldı.

Projede SWISSOTEL 
de var

Şirketin yeni yatırımla-
rı hakkında fuarda ga-
zetecilere bilgi veren 
Garanti Koza Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Dr. 
Ahmet Murat Binark, 
Bulgaristan'da 105 bin 
metrekare arazi üzerinde 
1.2 milyar euro değerinde 
proje hayata geçirecekle-
rini bildirdi. Sofia Square 
adlı projede 2 bin 700 
konut, 65 bin metrekare 
alışveriş merkezi, Swis-
sotel ve ofis bloku ile 18 
bin metrekarelik yer ala-
cağını belir ten Binark, 
“Son projemizle birlikte 
Bulgaristan'daki en büyük 
yabancı yatırımcı olduk. 
Sofia Square ile Sofya'nın 
merkezini değiştirme id-
diasındayız. Metrekare fi-
yatlarımız lansmana özel 
1200 eurodan başlıyor” 
dedi. Garanti Koza'nın 
Sofya'daki i lk projesi 
Grand Kanyon'da ise 43 
bin metrekarelik arazide 
bin 500 konut, AVM ve 
otel inşa ettiklerini söyle-
yen Binark, projenin 2019 
yılında tamamlanacağını 
ifade etti. Yüzde 70'in sa-
hiplerini bulduğu projeyi 
metrekaresi 875 eurodan 

başlayan fiyatlarla satı-
şa sunduklarını belirten 
Binark, “Şu anda fiyatlar 
1900 euro seviyesine gel-
di. Yatırım geri dönüş sü-
resi 7 yıl olan projemiz mi-

mari olarak İstanbul'daki 
Kanyon'a benziyor” dedi.

Kampanya başlattı
G a r a n t i  K o z a , 

Esenyurt'ta yapımını sür-
dürdüğü Kozapark projesi 
ve Bulgaristan'da inşaatı-
na başladığı Grand Kan-
yon Sofya projesinde 15 
Temmuz darbe girişiminin 

ardından ödeme kampan-
yası başlattı. Buna göre, 
alıcılar hiç peşinat öde-
meden firma bünyesinde 
100 ay taksitle vade far-
kı ödemeden ev sahibi 

olabiliyor. Kampanyaya 
vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiğini kaydeden 
Garanti Koza Pazarlama 
Direktörü İrem Koşal, 
“Darbeden sonraki iki haf-
ta 200 daire sattık” dedi.

Üç ülkeye daha gide-
cek

Orta Doğu'daki karışık-

lık nedeniyle bölge ülke-
lerinde yatırım yapmama 
kararı aldıklarını kayde-
den Murat Binark, huku-
kun üstünlüğüne inanan 
ve öngörülebilir olan ül-

kelerde iş yapacaklarını 
belirtti. Bu çerçevede ilk 
adımı Bulgaristan'da attık-
larını ifade eden Binark, 
“2008 krizinin ardından 
uluslararası yatırımcılar 
Balkanlar 'dan çekilin-
ce yeni fırsatlar doğdu. 
Sırbistan, Hırvatistan ve 
Yunanistan'da proje ge-

liştirmek için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” açık-
lamasında bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta ha-
yata geçirdikleri projeler-
den alım yapan yabancı 
yatırımcıların oranının 
yüzde 30 seviyesine 
ulaştığını söyleyen Bi-
nark, başta Orta Doğu ve 
Körfez ülkeleri olmak üze-
re yabancı yatırımcıların 
Türkiye ilgisinin sürdüğü-
nü kaydetti.

Halka açılma planı ya-
pıyor

Bugüne kadar kat karşı-
lığı hiçbir işe girmedikleri-
ni ve kendi arazileri üze-
rinde proje geliştirdiklerini 
bildiren Murat Binark, Ga-
ranti Koza'nın yatırımları 
hakkında şunları söyledi: 

“İstanbul'da 20 bin konut 
inşa ettik. Akkoza ve Ak-
batı gibi markaları kente 
kazandırdık. Orta ve üst 
gelir grubunun erişebile-
ceği fiyatlarla lüks proje-
ler geliştirmeye devam 
edeceğiz. Esenyurt'ta ve 
Bulgaristan'da toplam 400 
dönüm arazimiz var. Bu-
nun yanı sıra İstanbul'un 
Avrupa Yakası'nda bir 
kentsel dönüşüm projesi 
için çalışma yürütüyoruz.” 
Önümüzdeki yıllarda hal-
ka açılmayı planladıklarını 
kaydeden Binark “Şirketi-
mizde şu anda 6'sı büyük 
olmak üzere 60-70 hisse-
darımız var. Bu yıl 1.5 mil-
yar lira ciro hedefliyoruz.”

            Turizm Güncel
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Güney Akımı yerine Türk Akımı
Rus doğalgaz dev i 

Gazprom’un Başkanı 
Aleksey Miller, Güney 
Avrupa ülkelerinin gaz 
talebinde bulunmaları 
durumunda Türkiye’ye 
başvurmaları gerektiğini 
açıkladı.

Erdoğan-Put in G20 
zirvesi görüşmesinde 
Rusya’nın Karadeniz ge-
çişli doğalgaz boru hattı 
için Türkiye’den talep et-
tiği yeni izin belgeleriy-
le ilgili açıklama yapan 
Aleksey Miller, “Bizim 
Türk makamlarından ta-
lep ettiğimiz izin belgeleri 
tamamen inşa edilecek 
Türk Akımı projesiyle ilgi-
li. Daha önce konuşulan 
ve ardından iptal edilen 
Bulgaristan geçişli Gü-
ney Akım projesiyle hiçbir 
bağlantısı yok. Güney Av-
rupa ülkeleri inşa edilecek 
Türk Akımı hattından gaz 
talebinde bulunmaları du-
rumunda bu imkanı Türki-
ye Yunanistan ile sınırda 
sunacaktır. Dolayısıyla 
gaz alımı yapmak isteyen 
Avrupa ülkeleri Türkiye’ye 
başvuruda bulunabilir” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Er-

doğan ile Rusya lideri 
Putin arasında Çin’deki 
G20 zirvesi öncesinde 
gerçekleşen ikili görüş-
menin içeriği hakkında 
açıklama yapan Kremlin 
Sarayı, Türkiye’nin ilişki-
lerin normalleşmesi sü-
recinde charter yasağı-
nın kaldırılması ardından 
tarım ürünlerine uygula-
nan sınırlandırmaların da 
tamamen kaldırılmasını 
talep ettiğini duyurdu. 
İki liderin hangi konuları 

ele aldıklarını sıralayan 
Putin’in basın danışmanı 
Dmitriy Peskov, “İkili iliş-
kilerde üç önemli konu 
vardı. Bunlar ‘Türk Akımı’ 
doğalgaz boru hattı proje-
si, Türkiye’nin Rusya’dan 
daha fazla ham petrol 
alımı yapması niyeti ve 
Akkuyu nükleer santral 
projesi. Ayrıca Türk tarafı 
aramızdaki normalleşme 
süreci çerçevesinde ta-
rım ürünlerine Rusya’nın 
uyguladığı yasağın da bir 

an önce kaldırılması ge-
rektiğini gündeme getirdi. 
Biz de bu yönde çalışaca-
ğımız sözü verdik” dedi.

“Türk Akımı” projesinin 
hayata geçirilmeye baş-
laması için bir formalite 
meselesinin de Çin’deki 
görüşmede gündeme 
geldiğini belirten Peskov, 
“Aslında Türkiye daha 
önce Rusya’ya Karadeniz 
geçişli doğalgaz boru hat-
tı için tüm izinleri vermiş-
ti. Ancak bu belgelerde 

boru hattının adı Güney 
Akım’ olarak geçiyor. 
Şimdi Türkiye, Karade-
niz kıta sahanlığında 
boru hattının döşenebil-
mesi için belgelerdeki 
‘Güney Akım’ ifadesinin 
‘Türk Akımı’ ifadesine 
değiştir ilmesi gerek-
mekte. Türk tarafı kısa 
sürede gerekli düzen-
lemeyi yapacağını söy-
ledi” ifadesini kullandı. 
Erdoğan ile Putin’in ikili 
ve heyetler halindeki te-

masları sırasında ham 
petrol alımı konusunun 
da gündeme geldiği-
ni vurgulayan Peskov, 
“Türkiye daha fazla ham 
petrol alımı yapmak is-
tiyor. Görüşmede petrol 
konusu açıldığında bu 
alımların Rusya devlet 
petrol şirketi Rosneft 
üzerinden yapılabilece-
ğine kanat getirildi. Pet-
rol konusunda ayrıntıları 
bakanlıklar aralarında 
görüşecek” dedi. KH

Başbakan, mevkidaşları 
Merkel, Orban ve Vuçiç ile 

telefonda görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Almanya Başbakanı An-

gela Merkel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve 
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç ile telefon 
görüşmeleri gerçekleştirdi. 

Başbakan Borisov ve Angela Merkel, 16 Eylül’de 
Bratislava’da gerçekleştirilecek AB üyesi ülkelerin 
devlet başkanları ve başbakanları arasındaki görüş-
meye yapılan hazırlıkları ele aldılar. Gelecek foru-
mun ana konusu Avrupa’daki mülteci krizi ve ortak 
bir karar alma durumuna ihtiyaç duyulması olacak. 

Borisov, “AB ve Türkiye’nin karşılıklı olarak sorun-

larını çözmesi ve tüm devletlerin dayanışma için-
de şu ana kadar varılan anlaşmaları ve üstlenilen 
sorumlulukları yerine getirmesi gerekir” diye altını 
çizdi. 

Bratislava’da gerçekleştirilecek AB zirvesiyle ilgi-
li Borisov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 
Slovakya başkentinde Birleşik Krallık’ın AB’nden 
çıkma kararını alması ve gittikçe artan göç dalgası 
göz önünde bulundurularak, AB’nin durumuyla ilgili 
tartışmalar yapılması görüşünde birleştiler. Borisov, 
sığınmacı dalgası sorununun çözümü ve AB’nin dış 
sınırlarının yeterli derecede korunması konularında 
AB üyesi ülkeler arasında ortak bir karar alınması 
ve Avrupa ülkelerinin gerçek bir dayanışma göster-
mesini ısrar edeceği tezini bir kez daha dile getirdi. 

Boyko Borisov’un daveti üzerine 13 ve 14 Eylül’de 
Viktor Orban Bulgaristan’ı resmi ziyarette bulundu. 
İki başbakan, Bulgaristan-Türkiye sınırına çekilen tel 
örgünün bir kısmını gözden geçirdiler. 

Başbakan’ın Sırbistan mevkidaşı Aleksandar Vu-
ciç ile yaptığıkısa görüşmede de mülteci krizi üze-
rine vurgu yapıldı. İkisi, vatandaşların güvenliğinin 
ve huzurunun korunması için iki ülke arasındaki ile-
tişimin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda 
hemfikir oldular. Görüşme sırasında iki başbakan, 
enerji ve Sırbistan-Bulgaristan arasında interkon-
nektör bağlantısı kurulması alanlarında iki ülke ara-
sında işbirliği yapılması imkanlarını da ele aldılar. 

Rus Devinden Avrupa'ya Gaz 
Resti: Türkiye'den İsteyin

Gazprom Başkanı Miller, 
"Güney Avrupa ülkeleri 
gaz alımı yapmak istiyor-
sa Türkiye'ye başvuruda 
bulunabilirler" dedi.

"Avrupalılar Türkiye'ye 
başvurabilir"

Erdoğan-Put in G20 
zirvesi görüşmesinde 
Rusya'nın Karadeniz ge-
çişli doğalgaz boru hattı 
için Türkiye'den talep et-
tiği yeni izin belgeleriy-
le ilgili açıklama yapan 
Gazprom'un Başkanı 
Aleksey Miller, "Bizim 
Türk makamlarından ta-
lep ettiğimiz izin belgeleri 
tamamen inşa edilecek 
Türk Akımı projesiyle ilgi-
li. Daha önce konuşulan 
ve ardından iptal edilen 
Bulgaristan geçişli Gü-
ney Akım projesiyle hiçbir 
bağlantısı yok. Güney Av-
rupa ülkeleri inşa edilecek 
Türk Akımı hattından gaz 
talebinde bulunmaları du-
rumunda bu imkanı Türki-
ye Yunanistan ile sınırda 
sunacaktır. Dolayısıyla 
gaz alımı yapmak isteyen 
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye 
başvuruda bulunabilir" 
dedi.

Görüşmelerin detayla-

rını peskov açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan ile Rusya lideri Putin 
arasında Çin'deki G20 

zirvesi öncesinde ger-
çekleşen ikili görüşmenin 
içeriği hakkında açıklama 
yapan Kremlin Sarayı, 
Türkiye'nin ilişkilerin nor-
malleşmesi sürecinde 
charter yasağının kaldırıl-
ması ardından tarım ürün-
lerine uygulanan sınırlan-
dırmaların da tamamen 
kaldırılmasını talep ettiğini 
duyurdu.

Üç önemli konu
İki liderin hangi konuları 

ele aldıklarını sıralayan 
Putin'in basın danışmanı 
Dmitriy Peskov, "İkili iliş-
kilerde üç önemli konu 

vardı. Bunlar 'Türk Akımı' 
doğalgaz boru hattı proje-
si, Türkiye'nin Rusya'dan 
daha fazla ham petrol 

alımı yapması niyeti ve 
Akkuyu nükleer santral 
projesi. Ayrıca Türk tarafı 
aramızdaki normalleşme 
süreci çerçevesinde ta-
rım ürünlerine Rusya'nın 
uyguladığı yasağın da bir 
an önce kaldırılması ge-
rektiğini gündeme getirdi. 
Biz de bu yönde çalışaca-
ğımız sözü verdik" dedi.

"Türk tarafı gerekli dü-
zenlemeyi yapacak"

"Türk Akımı" projesinin 
hayata geçirilmeye baş-
laması için bir formalite 
meselesinin de Çin'deki 
görüşmede gündeme 

geldiğini belirten Peskov, 
"Aslında Türkiye daha 
önce Rusya'ya Karade-
niz geçişli doğalgaz boru 
hattı için tüm izinleri ver-
mişti. Ancak bu belgeler-
de boru hattının adı 'Gü-
ney Akım' olarak geçiyor. 
Şimdi Türkiye, Karadeniz 
kıta sahanlığında boru 
hattının döşenebilmesi 
için belgelerdeki 'Güney 
Akım' ifadesinin 'Türk 
Akımı' ifadesine değişti-
rilmesi gerekmekte. Türk 
tarafı kısa sürede gerekli 
düzenlemeyi yapacağını 
söyledi" ifadesini kullandı.

Erdoğan ile Putin'in iki-
li ve heyetler halindeki 
temasları sırasında ham 
petrol alımı konusunun da 
gündeme geldiğini vur-
gulayan Peskov, "Türki-
ye daha fazla ham petrol 
alımı yapmak istiyor. Gö-
rüşmede petrol konusu 
açıldığında bu alımların 
Rusya devlet petrol şirketi 
Rosneft üzerinden yapıla-
bileceğine kanat getirildi. 
Petrol konusunda ayrıntı-
ları bakanlıklar aralarında 
görüşecek" dedi. AA
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu darbe girişimini 
şiddetle kınıyor ve AB - Türkiye işbirliğini destekliyor

Avrupa Parlamentosu 
Türkiye Dostluk Grubu 
darbe girişimini şiddetle 
kınadı, Türkiye ve Türk 
milletine dayanışma ve 
destek mesajında bulun-
du. ALDE ve AB Parla-
mentosu Türkiye Dostluk 
Grubu üyesi olan Necmi 
Ali’nin yaptığı analiz grup 
içinde tam destek görür-
ken hazırlanan açıklama 
mesajında yaptığı ince-
lemelerin yoğunlukla yer 
aldığı gözlerden kaçmadı. 
Grup üyeleri Necmi Ali’nin 
AB-Türkiye etkin işbirliğin 
olağanüstü gerekli oldu-
ğunu, göç, güvenlik ve 
enerji gibi alanlarda or-
tak zorluklarla mücadele 
verilmesi gerektiği ko-
nusunda diğer tüm grup 
üyelerinden tam destek 
gördü. Ve işte o açıklama 
mesajının içeriği:

“Avrupa Birliği Parla-
mentosu Türkiye Dostluk 
Grubu’nun üyeleri olarak 
darbe girişimini şiddetle 
kınıyoruz ve Türkiye’nin 
laik ve demokratik ku-
rumlarına dayanışma ve 
desteğimizi göstermek 
istiyoruz. Türkiye halkı 
ile dayanışmamızı ifade 

ederken darbe girişimi 
sırasında hayatını kaybe-
den 265 şehidin ailelerine 
en içten baş sağlığı dilek-
lerimizi sunuyoruz.

Samimiyetle darbe giri-
şimin ardından meydana 
gelen siyasi birliğin daha 
güçlü bir demokrasiye yol 
açacağını ve hukukun 
üstünlüğünün güçlenece-
ğini umuyoruz. Darbe gi-
rişimin ardından meydana 
gelen toplu işten çıkartıl-
malara ve tutuklanmalara 

toplum içinde daha fazla 
kutuplaşmalara ve bölün-
melere yol açabileceği 
konusunda endişe duyu-
yoruz. Hukukun üstünlü-
ğünün güçlendirilmesi, 
insan hakları ve insan 
onurunun üstünlüğüne 
saygı darbe girişiminin yol 
açtığı yaraları sarmak için 
tek yoludur.

Türkiye, tarihinin en 
zor zamanlardan birini 
yaşarken tüm muhalefet 
partilerinin ve sivil toplum 

örgütlerinin Türk hüküme-
ti ile samimi ve yapıcı bir 
diyalog içerisinde bulun-
ması her zamankinden 
daha fazla önem kazan-
maktadır. AB ve Türkiye 
göç, güvenlik ve enerji 
gibi alanlarda ortak zor-
luklarla mücadele için 
etkin bir şekilde birlikte 
çalışmalıdırlar. Türkiye’nin 
NATO güvenilir üyesi ola-
rak uzun vadeli rolünü 
destekliyoruz. 

AB liderlerini ve üst dü-

zey Avrupa Dış Eylem 
Servisi ve Avrupa Ko-
misyonu yetkililerinin ba-
şarısız askeri darbenin 
Türkiye’deki etkisini ve 
sonuçlarını daha iyi anla-
mak için en kısa zamanda 
Türkiye’yi ziyaret etmele-
rini tavsiye ediyoruz.

Tür k i ye - A B Kar ma 
Parlamento Komisyonu 
eşbaşkanlarına açık bir 
gündem ve görüşlerin 
serbest olduğu acil top-
lantı düzenlemelerini ve 
faaliyetlilerini yenilemeleri 
için çağrısında bulunuyo-
ruz.

Avrupa Parlamentosu bu 
olayların meydana geldi-
ği zamanlar yıllık izinde 
olduğundan sadece 19 
Temmuz’da yapılan Ola-
ğanüstü Dışişleri Komi-
tesi toplantısında darbe 
girişimini görüşme fırsatı 
bulmuştur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütün siyasi 
grupları temsil eden heyet 
üyelerini Brüksel’i ziyaret 
etmelerini ve Avrupa Par-
lamentosu üyeleri ve AB 
yetkilileriyle görüşmeleri 
için davette bulunmak is-
teriz.

Bu zor zamanlarda Tür-

kiye ve Türk milletiyle 
yapıcı diyaloğun ve iliş-
kilerin önemini yeniden 
vurgulamamızda yarar 
görüyoruz.”

Açıklamayı AB Parla-
mentosu Türkiye Dostluk 
Grubu’nun eş başkanları 
Artis Pabriks ve İsmail Er-
tuğ, Necmi Ali, Franc Bo-
govic, Anna Maria Coraz-
za Bildt, Marietje Schaa-
ke, Pavel Poc ve Geoffrey 
Van Orden destekledi.

Açıklama mesajı bir yan-
dan T.C. Cumhurbaşka-
nına, T.C. Başbakanı’na, 
T.C. Dışişleri Bakanı’na, 
T.C. AB Bakanı’na, TBBM 
Başkanı’na ve T.C. Avru-
pa Birliği Daimi Temsil-
cisine, diğer yandan ise 
Avrupa Birliği Dış Politika 
Yüksek Temsilcisi Fe-
derica Mogherini’ye, AB 
Komisyonu Başkanı Jean 
Claude Juncker’e, AB 
Konseyi Başkanı Donald 
Tusk’a, AB Parlamentosu 
Başkanı Martin Schulz’a 
ve Avrupa Komisyonu 
Genişleme Müzakerele-
ri sorumlusu Johannes 
Hahn’a geçtiğimiz günler-
de gönderildi.

             Kırcaali Haber

ABD ile Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaştı
ABD ile Rusya, Suriye'de 

çatışmaların durdurulması 
amacıyla ülke genelinde 
ateşkesin 12 Eylül'de Kur-
ban Bayramı ile başlama-
sı konusunda anlaşmaya 
vardı.

ABD Dışişleri Baka-
nı John Kerry ve Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, İsviçre'nin Ce-
nevre kentinde bir otel-
de Suriye krizine ilişkin 
görüşmelerinin ardından 
basın toplantısında açık-
lamalarda bulundu.

Kerry, Suriye'de şiddetin 
azaltılması, acıların hafif-
letilmesi, barış ve siyasi 
geçiş sürecinde çalışma-
ların sürdürülmesi konu-
sundaki planı açıklamak 
üzere toplandıklarını söy-
ledi.

ABD i le Rusya'nın, 
Suriye'de çatışmaların 
durdurulması için anlaş-
maya vardığını vurgula-
yan Kerry, "Suriye'de ülke 
genelinde ateşkes, 12 
Eylül'de Kurban Bayramı 
ile başlayacak. Planın uy-
gulanmasının, Suriye için 
dönüm noktası olacağını 
inanıyoruz" dedi.

Tüm taraflara Suriye'de 
çatışmaların durdurulması 
anlaşmasına uyma çağrı-

sında bulunan Kerry, an-
laşmanın 7 gün başarıyla 
uygulanmasından sonra 
terör örgütleri DAEŞ ve El 
Nusra ile mücadele konu-

sunda ABD ile Rusya'nın 
ortak askeri koordinasyon 
sağlamak için çalışacağı-
nı dile getirdi.

"Ilımlı muhalefet ile 
teröristler birbirinden 
ayrılacak"

Lavrov ise ateşkesin 7 
gün uygulanmasının ar-
dından ABD ile bir uygula-
ma merkezi kuracaklarını 
aktardı.

Her iki ülkeden askeri 
ve siyasi uzmanların, Su-
riye'deki terörist unsurlar 
ile ılımlı muhalefeti yer-
lerini tespit ederek birbi-
rinden ayıracağını bildi-
ren Lavrov, "Rusya hava 

kuvvetleri ve ABD hava 
kuvvetlerinin Suriye'deki 
teröristlere karşı birlikte 
hava saldırısı düzenle-
mesi konusunda anlaştık. 

Saldırıların yapılacağı 
yerlerin koordinatları ko-
nusunda da anlaşmaya 
vardık" diye konuştu.

Hava saldırılarıyla vuru-
lacak bölgeler konusunda 
Suriye rejimini de bilgilen-
dirdiklerine değinen Lav-
rov, "ABD ile hava saldırı-
sı yapacağımız bölgelerin 
dışındaki yerlerde Suriye 
hava kuvvetleri görev ya-
pacak." bilgisini paylaştı.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı 
ile vardıkları anlaşmanın 
en önemli unsurlarından 
birinin, Suriye toprakla-
rında ılımlı muhalefet ile 
teröristlerin birbirinden 

ayrılması olduğunu be-
lirtti.

ABD ile mutabık kaldık-
ları anlaşma belgesindeki 
diğer önemli bir hususun, 
Suriye'ye insani yardımla-
rın ulaştırılması olduğuna 
değinen Lavrov, özellikle 
Halep'in doğusu ve batısı-
na yardım götürülmesinde 
Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Uluslararası Kızılhaç Ko-
mitesiyle de iş birliği için-
de olacaklarını kaydetti.

Başta insani yardımlar 
ve teröristlerle mücadele 
olmak üzere anlaştıkları 
adımları 12 Eylül'de atma-
ya başlayacaklarını anla-
tan Lavrov, "En önemli 
şey, belgede ne yazdığı 
değildir, pratikte nasıl uy-
gulandığıdır." değerlendir-
mesinde bulundu.

Bu arada, basına kapalı 
gerçekleşen ve 15 saat 
süren görüşmeyi takip 
eden gazeteciler, son 4 
saatte basın toplantısının 
yapıldığı odada bekleti-
lerek dışarı çıkmalarına 
izin verilmedi. Lavrov, 
basın toplantısı öncesi 
gazetecilere pizza ve vot-
ka ikram ederken, "Piz-
zalar ABD'den, votka ise 
Rusya'dan" ifadesini kul-
landı. AA

Bursa’dan Ardino 
Hastanesi’ne bağış

Bursa Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Yetkin Tekin 
Ardino (Eğridere) Hastanesi’ne bağışta bulundu. Ardi-
no sakinlerinin dostları İdris Özdoğan ve Kırcaali’den 
Cemal Şen’in aracılığıyla Türk ilaç şirketi tekrar sağlık 
kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak için tıbbi malze-
meler gönderdi.

İnsani yardım hastane müdürü Dr. Güner Osman’a 
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram tarafından 

teslim edildi. 
Yardım temel 
ilaçlar ve ev-
rensel tıbbi 
malzemeler 
içeriyor.

Şahısları ve 
tüm hastane 
ekibi adına 
Dr.  Osman 
ve Hastane 
Derneği Baş-

kanı Sezgin Bayram, eczaneler zinciri sahibi Yetkin 
Tekin’e yaptığı hayırdan dolayı en samimi şükranlarını 
ifade etti.

Hastane Müdürü Dr. Güner Osman, “Yetkin Ecza-
neler Zinciri, yapmış oldukları bağışla bir kez daha 
bizleri sevindirdi. Bu tıp malzemeleri hastaları hasta-
nede tedavi etmemize imkan verecek” dedi. 

Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Yetkin Tekin, 1981 
yılında Bursa’da dünyaya geldi. Onun en değerli va-
sıflarından olan hayırseverliği ve yardımseverliği 1912 
yılında Yunanistan’ın Selanik şehrinden Türkiye’ye 
göç eden büyük dedesinden aldığını söyledi. Yetkin 
Tekin, ”İnsanları sevindirecek bir misyonda yer almayı 
seviyorum. İnsanlığın amacı insanlık olmalıdır” dedi. 
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Elis Ahmet köyünün gururu olmaya devam ediyor
Azerbaycan Milli Güreş 

Takımı adına güreşen 
Vırben (Ayvaz) köyünden 
Elis Manolova (Elis Ah-
met) Fransa’nın Macon 
kentinde 30 Ağustos – 4 
Eylül tarihlerinde yapılan 
Dünya Gençler Güreş 
Şampiyonası’nda 67 kilo-
da çetin geçen mücadele-
ler sonunda bronz madal-
ya kazandı. Kura gereği 
eleme güreşleriyle şam-
piyonaya başlayan Elis 
ilk karşılaşmasında Öz-
bekistan güreşçisi Bakh-
t igul Baltaniyazova’yı 
her iki devrede üstünlük 
sağlayarak 3-0 (5-0) gibi 
sonuçla puan vermeden 
yendi. Çeyrek final kar-
şılaşmasında Ukraynalı 
rakibi Yuliyia Lisovska’yı 
ilk devredeki üstün oyu-
nu, rakibinin sağ ayak 
bileğine yaptığı oyun ve 
ardından da aldırdığı 
ihtarla 3-0 (3-0) geçen 
Kırcaali İlinin bayan gü-
reşindeki gururu, iki kız 
kardeşten küçüğü adını 
yarı finale yazdırdı. Bura-
daki rakibi ise Haziran’da 
yapılan son Gençler Avru-
pa Şampiyonasının final 
karşılaşmasında kaybet-
tiği Fransız Koumba Se-
lene Fanta Larroque idi. 
Maalesef Fransız rakibi-
ne yine galip gelemeyen 
Elis Manolova karşılaş-
mayı 3-0 (5-0) kaybetti 

ve Bükreş’in rövanşını 
alamadı. Üçüncülük kar-
şılaşmasında Hintli raki-
bi Reshma Anil Mane’yi 
3-1 (4-2) her iki devrede 
üstünlük sağlayarak ye-
nen Elis yeniden dünya 
üçüncüsü olmayı başardı 
ve takımı Azerbaycan’a 8 
puan getirdi. 

2004 yılından beri ba-
bası Filip Manolov (Fahri 
Musa) tarafından çalıştırı-
lan Elis son yıllarda dünya 
güreşinin en iyileri arası-
na girmeyi başardı. Ga-
zetemize açıklama yapan 
babası, “şampiyonaya ge-
rek fiziki gerekse de psi-

kolojik açıdan çok iyi ha-
zırlanmıştık ve finale çıkıp 
birincilik alacak güçtey-
dik” dedi. Kızının bir anlık 
dikkat kaybetmesinin yarı 
finalin de kaybedilmesine 
mal olduğunu belirtti. De-
vamında, “Amacımız bize 
kucak açan Azerbaycan 
milli takımına altın madal-
ya getirmekti ama olmadı” 
diyerek güreşe daha çok 
destek verilmesi gerekti-
ğini belirtti.

2011 yılında dünya gü-
reş arenasına çıkan Elis 
Manolova Bulgaristan 
adına güreşirken Dünya 
Gençler Şampiyonasın-

da 5. ve Avrupa Gençler 
Şampiyonasında da 14. 
olmuştu. Bir sonraki yıl 
Katoviçe’de yapılan Av-
rupa Gençler Şampiyo-
nasında 65 kiloda tüm 
rakiplerini yenmeye ba-
şaran Elis Avrupa Şampi-
yonu oldu. Ardından 2 yıl 
milli takımdan uzak kalan 
16 Ocak 1996 doğumlu 
güreşçi 2015 yılında Azer-
baycan adına güreşmeye 
başladı ve sıklet değişik-
liklerinden sonra 67 kiloda 
güreşmeye başladı. O yıl 
yapılan Dünya Bayanlar 
Şampiyonasında 24. olan 
Elis Manolova, Bakü’de 

gerçekleşen Uluslara-
rası GOLDEN GRAND-
PRIX 2015 turnuvasında 
9., Uluslararası Dan Ko-
lov – Nikola Petrov Tur-
nuvasında 3., Gençler 
Dünya Şampiyonasında 
3., Gençler Avrupa Şam-
piyonasında 2. ve 23 yaş 
Avrupa Şampiyonasında 
9. olmuştu. 

Kendisi gibi güreşçi olan 
ablası Canan Manolova 
(Las Vegas 2015 dün-
ya üçüncüsü) ile birlikte 
Temmuz ayında Mestan-
lı (Momçilgrad) Güreş 
Turnuvasında bir gösteri 
karşılaşması yapmış, se-
yircilerden büyük beğeni 
almışlardı.

     İsmail KÖSEÖMER

Zeybekler Grubu, 10. Geleneksel 
Yörük Şenlikleri Festivali’ne katıldı

Momç i lg rad  (Mes -
tanlı) Zeybekler Grubu 
Makedonya’da düzenle-
nen 10. Geleneksel Yörük 
Şenlikleri Festivali’nde 
Bulgaristan’ı temsil etti. 
Zeybekler Grubu ve gru-
bun solistleri Semra, Rosi 
ve Mustafa’nın sunduğu 
gösteriler büyük alkış 
aldı. Zeybekler Grubu, 
Radoviş şehrine bağlı 
Toplonitsa köyünde ger-
çekleştirilen festival prog-
ramının doruk noktasını 
oluşturdu. Festival, Doğu 
Makedonya Türkleri Der-
neği tarafından organize 
edildi. 
Zeybekler Grubu’nun 

yönetmeni Metin Hasan, 
“Bu festivale ilk defa ka-
tılıyoruz. Programın he-
men hemen tamamı bi-
zim gösterilerden ibaret-
ti. Makedonya’daki folklor 
severlere Rumeli ve Türk 
geleneklerini, türkülerini 
ve halk oyunlarını göster-
mek için iki saatten faz-
la sahnede kaldık” diye 

kaydetti. Metin Hasan, 
Makedonya Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanlı-
ğı Genel Sekreteri Enver 
Hüseyin’e ve Makedon-
ya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Ziya Sait’e ver-
dikleri destek için teşek-

kürlerini sundu. 
Zeybekler Grubu, 2006 

yılında kuruldu. Grubun 
şimdiye kadar bölgesel, 
ulusal ve uluslararası et-
kinlere sayısız katılımları 
oldu. Bulgaristan, Türki-
ye, Yunanistan, Make-

donya ve İsveç’te muh-
teşem konserler sundu. 
Grubun repertuarında 
Balkan Yarımadası’nda 
yaşayan tüm etnik grup-
ların dansları, oyunları ve 
gelenekleri yer alıyor. 
              Kırcaali Haber

bayram birlikte olmamız 
için bir vesiledir. Gerek 
Müslümanların, gerekse 
Hıristiyanların hep birlikte 
kutladığı her bir bayram-
da Kırcaali’nin sadece 
bölgede değil, tüm ülkede 
ilgi odağı olmasını sağlı-
yoruz. Bayramları birlikte 
kutladığımız zaman Kır-
caali hoşgörü başkentine 
dönüşüyor. Bu diğer gün-
lerde birlikte olmadığımız 
anlamına gelmez. Fakat 
bizim için en önemli olan 
şey bayramlarımızı pay-
laşmamızdır.
Müslümanların bay-

ramları burada Hıristi-
yan kardeşler tarafından 
paylaşılıyor. Aynı şekilde 
Hıristiyanların bayramla-
rını da bizim Müslüman 
kardeşlerimiz paylaşıyor. 
Sadece Avrupa değil, 
tüm dünyanın sorunlarla, 
risklerle çalkalandığı bir 
zamanda bizim verdiği-
miz işaret son derece 
önemli. Bunlar etnik kö-
ken ve din farklılıkların-
dan kaynaklanan sorun-
lar. Kırcaali, her zaman 
iyi bir etkileşim modeli 
örneği olmuştur. Kırca-
ali, etnik ve dini gruplar 
arasındaki hoşgörü ile 
ülkeye ve tüm Avrupa’ya 
her zaman örnek olmaya 
devam ediyor. Şimdiye 
kadar Kırcaali’de etnik 
farklılıklardan kaynakla-
nan çatışmalar yaşan-
dığını hatır lamıyoruz. 
Kırcaali’de böyle bir olay 
olmamıştır. Ben de en 
hoşgörülü şehrin Beledi-
ye Başkanı olmaktan se-
vinç ve gurur duyuyorum 
ve bunun için size teşek-
kür ediyorum. 
Tekrar bayramınızı kut-

larım! Uzun yıllardan beri 
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği bizim için bay-
ram konserleri sunuyor. 
Ben dernek yönetimine 
bizleri bayramlarda bir 
araya toplayıp, bayram 
havası yaşattığı için te-
şekkür ediyorum. Sağ 

olun, var olun!”. 
Sunuculuğunu Türk-

çe öğretmeni Habibe 
Halilibrahim’in yaptığı 
programda Kırcaali Türk 
Folklor Ekibi, Çocuk 
Folklor Ekibi ve Sürp-
riz Modern Dans Grubu 
muhteşem dans gösteri-
leriyle yer aldı. Çocuk ve 
gençlerin sunduğu halk 
oyunları seyircileri bir 
kez daha büyüledi. Ayrı-
ca derneğin sevilen so-
listlerinden Behiye Ahmet 
ve Bayram Bayram’dan 
başka yeni küçük ses 
yetenekleri Tolga Hasan, 
Çağla Birol, Duygu Emin, 
Aysun Ahmet  söyledik-
leri slow pop, arabesk ve 
türkülerle sahne aldı. Yıl-
dızı parlayan küçük solist 
İlayda Şevket ritimli tür-
külerden başka, bu defa 
da Tolga Hasan ile düet 
olarak muhteşem bir ara-
besk şarkı söyledi. Ayrı-
ca Çağla Birol ve Duygu 
Emin  söyledikleri türkü-
lerden başka düet olarak 
bir şarkı seslendirdiler. 
Tüm gruplar ve solistler 
muhteşem dans, türkü 
ve şarkı performanslarıy-
la izleyicilere keyifli anlar 
yaşattı, büyük beğeni ka-
zandılar. Genç yetenekler 
dakikalarca alkışlandı.
Ayrıca konserde sahne 

alan Minik Alara kendi gi-
rişimiyle hazırladığı mo-
dern bir dans gösterisiyle 
bol bol alkış aldı.
Konserde yer alan yak-

laşık 100 çocuk ve genç-
lere Kırcaali Valisi İliya 
İliev, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa, Cebel (Şeyhcuma) 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer ve Yunanistan Batı 
Trakya Türk Öğretmenler 
Birliği tarafından çiçek 
sunuldu. 
Programın sonunda 

konseri sunan çocuk 
ve gençler hep birlikte 
sahnede “Hayat Bayram 
Olsa” şarkısını söyledi.

Kırcaali’de Muhteşem 
Kurban Bayramı Konseri 
1. sayfadan devam
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
Geçenki sayıdan 
devamı -->

Bahsett iğim derenin 
yamaç kısmında, bizden 
yana olan tarafta insanları 
ipe bağlayıp bir araya top-
lamışlar. Hepsini tek tek 
kuşuna dizmişler. Kurşu-
na dizilenlerin çoğu olay 
yerinde ölmüş, ancak ara-
larından bir veya iki tane-
si yaralı olarak kurtulmuş. 
Ortalık Bulgar askerleri ve 
çeteciler ile sarılı imiş. Bu 
yüzden cesetlerin yanı-
na hiç kimse yanaşama-
mış, ancak ortalık biraz 
durulup, hava kararınca, 
köylüler bu şehitleri apar 
topar bir araya defnetmiş-
ler. Şimdi bu toplu mezar, 
halk arasında türbe olarak 
bilinmektedir.

Bir de mahallenin doğu 
istikametinde, Karaah-
metler denen yerde birkaç 
şehit mezarı daha vardır, 
fakat bu mezarların kim-
lere ait olduğu meçhul, 
çünkü mezar taşlarında 
hiçbir yazı yok. Bu tür bir-
kaç mezar, Çandır’ın mer-
kezinden Alminler mahal-
lesine giderken, birinci 
çeşmenin yakınında da 
var. Bunlar da şehit meza-
rı olarak anılmaktadır. İn-
sanların çoğu Türkiye’ye 
göç ettiler. Bilmem bu me-
zarlarla ilgilenen oluyor 
mu? Benim bildiklerim ve 
büyüklerimden duydukla-
rım bu kadar.”

Sabri Amca ve iki ay 
önce, 102 yaşında Allah’ın 
rahmetine kavuşan Rasim 
Hacıoğlu amca, bizim 
yörenin en yaşlı iki kar-
deşiydi. İkisi de geçmiş 
tarihi iyi bilen kişilerdi. 
Maalesef, Rasim Hacıoğ-
lu Amca’mızı iki ay önce 
ebediyete uğurladık ve 
bizim yazımızın sonucu-
nu göremedi, fakat şunu 
itiraf etmek isterim ki, Ra-
sim ve Sabri Hacıoğulla-
rı kardeşler tarihin birer 
canlı örneğidirler. Çandır 
köyünün geçmişini en iyi 
bilen onlardır.

Yaptığımız en son araş-
tırmamıza göre, Cebe-
ciler mahalle mezarlığı 
altındaki toplu mezar( 
Türbe) Kocadere’nin az-
gın sularına dayanama-
mış ve tahrip olmuş. Bir 
daha da yerine sembolik 
bir Türbe yapılmamış.
Kahramanımız Recep 
Osmanoğlu’nun öyküsü

Yine o yıllarda, Halil- 
hocalar mahallesindeki 
1907 doğumlu, merhum 
Hayrullah Osmanoğlu’nun 
babası olan Recep Os-
manoğlu hakkında sizle-
re bilgi vermek istiyorum. 
Anlatacağım acıklı öykü-
nün kahramanı benim dip 

komşum olur. Bu hikâyeyi 
çocukluğumda çok dinle-
mişim, fakat o yıllarda çok 
küçük olduğum ve ayrıca 
yazı yazmaya ilgim olma-
dığından, bu gerçeği kale-
me almak ancak bugüne 
nasipmiş. Bu gerçek ve 
çok acıklı yaşam öyküsü-
nü rahmetli amcanın toru-
nunun oğlu olan Ceylan 
Şentürk’ten dinleyelim:

“ Yıllar yılı bu acıklı 
hikâyeyi dinleyerek bü-
yüdüm. Bu gerçek olayın 
üçüncü kuşak dinleyicisi-
yim. Bu olay Balkan Sa-
vaşı zamanında olmuş, 
çünkü rahmetli Hayrullah 
dedem 1907 doğumludur. 
Babasını kaybettiğinde 
çok küçükmüş, 5-6 yaş-
larında ya varmış, ya da 
yokmuş. O zamanlar Hay-
rullah dedemin babası, 
yani şehit bildiğimiz büyük 
dedemiz Recep, Çanak-
kale taraflarında Osmanlı 
askeriymiş. Köyüne izine 
geliyormuş. O zamanlar 
buraları Osmanlı Devleti 
sınırları içinde kalıyormuş. 
Malum, ülkede yeterli 
derecede araç yokmuş. 
Recep dedem, Aladağ 
sırtlarına kadar kestirme 
ve kısa yolu takip etmiş. 
Sonra da kendini koyu-
vermiş dağın tepesinden 
aşağı doğru. 3-4 saatlik 
yolu iki saatte almış ve 
köyüne dayanmış. Lakin, 
daha Sivritepe’ye yakla-
şınca gözüne bir duman 
bulut ilişmiş. Merak etmiş 
ve adımlarını daha sıklaş-
tırarak koşmaya başla-
mış. Sırtbayırı’na gelince 
gördüklerine inanama-
mış. Onların evlerinin al-
tındaki ot yığınları yanı-

yormuş. İçine bir kuşku 
düşmüş, nedir bu felaket 
diye. Hemen soyunmuş 
ve ot yığınları söndür-
meye koyulmuş. İşte ne 
olduysa, o an olmuş. Bir 
de bakıyor ki, karşısında 
üniformalı askerler. Heye-
candan donup kalmış ve 
yeniden kendinde biraz 
cesaret bularak, onlara 
etmeyin eylemeyin gibisi-
ne ricada bulunuyor. Aynı 
zamanda, kendisine Bul-
garca bir şeyler söyleme-
ye başlamışlar, o da fazla 
dil bilmediği için onlara 

karşı koymuş. Bakmış ki, 
ailesinden evde hiç kimse 
yok, çocuklarının da bu 
yangında telef oldukları-
nı düşünmüş ve etrafta 
dolaşan bir grup askere 
daha sert cevap vermiş. ” 
Bu topraklar bizim!” diye 
direnmeye kalkışmış. 

Meğer, Recep dedemin, 
Rodoplar’ın bu bölgesini 
Bulgar Ordusu’nun işgal 
ettiğinden haberi yok-
muş. Daha sonra dede-
min ellerini bağlamışlar 
ve mahalleden 2-3 km 
uzak olan merkeze yakın 
olan “Çandırdüzü” diye bi-
linen yere götürmüşler ve 
burada Recep dedeme, 
kulaktan kulağa gelen bil-
gilere göre, en insafsızca 
işkenceler yapılıyor. Onu 
öldürmeden önce, diri 
diri derisini yüzmeye kal-
kışmışlar ve vücudunun 
çok yerinden şişleyerek, 
canlı canlı bağırtarak yarı 

ölü bırakmışlar. Rahmet-
li dedemin bu çığlıklarını 
çok kişi duymuş, ama can 
korkusundan tek kişi bile 
yardıma gidememiş. Duy-
duklarımıza göre, büyük 
dedemin iniltileri birkaç 
gün sürmüş ve sonra kan 
kaybından ölmüş. Ortalık 
biraz yatışınca, birkaç kişi 
cesaret edip, gece yarısı 
kendisine yardım etmek 
istemişler. Ancak gittikle-
rinde, olay yerinde hiç bir 
cesede rastlanılmamış…”

Kahraman bir Osmanlı 
Türk askeri olan Recep 

Osmanoğlu’nun öyküsü 
hala dilden dile bu şe-
kilde dolaşmakta. O yıl-
larda, Recep amcamız 
için taştan bir türbe ya-
pılmış ama bugün bunun 
tam yeri bilinmiyor. Mer-
hum şehidimiz Recep 
Osmanoğlu’na, Allah’tan 

rahmet diler, yattığı top-
raklar mekanı olsun!

İki şehit kardeşin unu-
tulmamış isimleri

Başka bir kahramanlık 
öyküsünde ise, Kamil ve 
Ramadan Kadıoğlu kar-
deşler anlatılıyor. Kamil 
büyüğü ve evli, Ramadan 
ise bekâr. Aslında onlar 
dört kardeşlermiş. İki de 
kız kardeşleri varmış. 
Büyüğünün adı Emine, 
küçüğünün adı da Nuri-
ye. Savaş bu dört kardeşi 
birbirinden ayırıyor. Erkek 
kardeşler askere çağrılı-
yor. Kamil ve Ramadan 
Kadıoğlu kardeşlerin as-
kere gidişleri oluyor, fakat 
dönüşleri olmuyor... Her 
iki kardeş de Gümülcine 
taraflarında savaş esiri 
düşüyor. Resmi olarak 
uzun yazışmalara rağmen 
her iki kardeşten geriye 
hiçbir haber alınamıyor. 
Biz onların köylüsü ola-
rak bu iki büyüğümüze, 
yakınlarının elinde kayıtlı 
hiçbir belge olmamalarına 
karşın, kendilerini şehit 
olarak anmaktayız. Kadı-
oğlu kardeşlerden Emine, 
evliğinden doğan oğluna 
Kamil, kız kardeşi Nuriye 
de, dünyaya gelen oğluna 
Ramadan adını veriyor. 
Böylece iki şehit kardeşin 
isimleri unutulmamış olu-
yor. Bu acıklı hikâyenin 
yanı sıra, okuyucularıma 
Kadıoğlu adının nereden 
geldiğini arz etmeye çalı-
şacağım. Bu aileden olan 
merhum Nuriye ninenin 
dedesinin adı Sadullah 
imiş. Bu kişi oldukça zeki 
ve itibarlı bir kişiymiş. O 
zamanki halk mahkeme-
lerine katılır, fikirlerini be-
yan ediyormuş. Yine bir 

gün bir mahkemenin ka-
panışında, kendisine söz 
hakkı vermişler. Mahke-
mede suçlunun, suçsuz 
olduğunu kanıt lamış. 
Mahkemenin kadısı ona 
bundan sonra kadı sensin 
demiş. Ve o günden son-
ra bu sülaleye Kadıoğlu 

lakabı verilmiş...
H ayr u l lah  en iş t e , 

Çanakkale’yi anlatıp 
dururdu

O zamanlar Eğridere 
kazası, Edirne Vilayeti’nin 
Gümülcine Sancağına 
bağlıymış. Osmanlı Dev-
leti sınırları içindeymiş. 
O sıraları Bulgar ordu-
su, Türkleri ortadan kal-
dırmak için, kendilerini 
zorunlu göçe zorlamış. 
Şehit Recep askerin öy-
küsü Eğridere kazasının 
Çandır köyünde meyda-
na gelen canlı bir örnek-
tir. Yine bu mahallenin 
çok sevimli, beyaz sakallı 
bir dedesi vardı. Adı Hay-
rullah İbramoğlu, kendisi 
aslen Ercek ( Tırnoslivka) 
köyünün Çukurlar mahal-
lesinden. Bu köye damat 
olarak geliyor. Bu yüzden, 
biz ona Hayrullah Enişte 
diye hitap ediyorduk. O 
da Çanakkale Savaşı’na 
katılıyor, daha sonra ya-
ralanıyor ve buna rağ-
men sağ salim köyüne 
dönüyor, kendisinin sağ-
lığında, bizler henüz okul 
çocuğu idik. Bayramlarda 
şeker toplarken, ille onun 
askerlik sırasındaki sa-
vaş anılarını dinlemekten 
hoşnut olurduk. Anlatır 
dururdu ve bizleri kendi-
sine bağlardı. Doksan ya-
şından sonra gözleri gör-
mez oldu ve vücudundaki 
mermi iziyle, 1963 yılında 
102 yaşında hakkın rah-
metine kavuştu. Onun da 
Çanakkale’nin kurtuluşun-
da katkısı büyüktür.

Dikme Mehmet’in Hin-
distan’daki esirliği

Çandır ’ın geçmiş in i 
araştırırken, karşıma bir 
sevimli dede daha çıktı. 

Adı Mehmet Hasan Ber-
beroğlu. Biz onu “Dikme 
Mehmet” lakabıyla tanı-
yorduk. Meğer köyümü-
ze komşu olan Berberler 
( Srınsko) köyünden iç 
güveysi olarak geliyor. 
Mehmet Amca, 1893 
doğumlu. Yıllar yılı haya-
tını Deremahallesi’nde 
sürdürüyor. Her delikanlı 
genç gibi, o da askerlik 
çağı gelince vatan borcu-
nu ödemeye gidiyor. İlk 
olarak, İstanbul Selimiye 
Kışlası’nda acemi birli-
ği eğitimini alıyor. Daha 
sonra Çanakkale’ye gön-
deriliyor. Orada askerli-
ğini yapmak üzere iken 
Birinci Dünya Savaşı 
patlak veriyor ve bir anda 
kendini savaşın içinde 
buluyor. Yarbay Mustafa 
Kemal’in komutasında 
savaşa katılıyor. Seddül-
bahir köyü yakınlarında, 
Kanlıdere, Conkbayırı 
ve Anafartalar Sırtların-
da uzun süre savaşıyor. 
Cephede Limni ve İmroz 
Adaları’ndan yapılan İn-
giliz çıkartmalarına karşı 
savaşıyor ama tam as-
kerliğinin sonuna doğru, 
İngiliz Komutasına esir 
düşüyor. Bir İngiliz va-
puruyla Hint Okyanusu 
sularını aşarak, diğer 
esir askerlerle birlikte 
Hindistan’a götürülüyor. 
Üç yıl orada esir olarak 
kalıyor. İngilizlerin emri 
altında Hindistan’ın Bir-
manya Eyaletine bağlı 
Beklete kasabasındaki 
demiryolu yapımında en 
zor şartlarda çalıştırılıyor. 
Aradan beş yıl geçiyor. 
Kendisinin ailesiyle olan 
bağları tamamen kesi-
liyor. Bu arada Mehmet 
Amca’nın umutları da sö-
nüyor. Onun umutlarının 
söndüğü gibi, Çandır’da-
ki ailesinin umutları da 
yok oluyor. Hatta ailesi 
kendisinin şehit olduğu 
düşüncesiyle, onun ma-
neviyatı huzurunda dua-
lar okutmayı bile düşün-
müş, fakat bu karamsar 
düşüncelerin dolaştığı bir 
zamanda, esir askerler 
çok sevindirici bir haber 
getiriyor. Habere göre, 
Osmanlı Devleti ile İngiliz 
Devleti arasında esirlerin 
karşılıklı değişimi yapı-
lacaktır. Bu değişimle 
birlikte, Mehmet Amca 
beş yıl sonra ailesinin 
bulunduğu köye ve aile-
sine kavuşuyor. Öncele-
ri, çok küçükken ayrıldığı 
çocukları babalarını ya-
dırgıyor. Daha sonra aile 
birbirine alışıyor.

Devamı gelecek 
sayıda -->

Mümin ALTINDİŞ
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Oruzlar köyünde yeni caminin açılışı yapıldı

Kırcaali’nin Povet (Oruzlar) 
köyünde yeni inşa edilen ca-
minin resmi açılışı yapıldı. 
Açılışa katılan konuklar ara-

sında HÖH Milletvekilleri 
Mustafa Ahmet, Ayhan Etem, 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis, Kırcaali Bölge Müftü 
Vekili Nasuf Nasuf, Belediye 
Meclis Üyeleri yer aldı. 
Açılış konuşmasını yapan 

Povet köyü muhtarı Şaban 
Mümün, “Bugün Povet köyü-
nün en değerli günüdür, çün-
kü camimizin açılış günüdür. 
Burada olduğunuz için hepi-
nize teşekkür ediyorum. Bu 
caminin yapılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Bazıları bağışlarla, ba-
zıları da alnının teriyle yardım 
edenlererden ve yardım ede-
meyenlerden Allah razı olsun. 

İnşallah camimiz hiç bir zaman 
cemaatsiz kalmaz” diye ifade 
etti. 
HÖH Milletvekili Ayhan Etem, 

yeni caminin tüm halka hayırlı 
olmasını ve hiçbir zaman ce-
maatsiz kalmamasını, camide 
olduğu gibi her zaman birlik ve 
beraberlik içerisinde olunma-
sını diledi.
HÖH Milletvekili Mustafa Ah-

met, konuşmasında “Yıllardır 
buralara geldiğimizde köyün 
bir eksiği olduğunu ve yeni bir 
cami yapılmasını dile getirdi-
niz. Allah nasip kısmet etti, 
bugün yeni camimizin açılışını 
yapıyoruz. Çok önemli bir gün-
de caminin açılışını yapıyoruz. 
Bugün Kurban Bayramı’nın 
arife günüdür ve Allah Oruzlar 
halkının dualarını en güzel şe-
kilde kabul eder. Oruzlar halkı 
olarak birlik ve beraberlik için-
de geleceğimizi hep beraber 
kuracağız” dedi. 

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, yapmış ol-
duğu konuşmasında şunları 
ifade etti: “Bugün artık Oruz-
lar köyümüzün yakışığı geldi. 
Tüm bölge köylerimizde ol-
duğu gibi bizlerin arzusu bu 
köyün de camisi olmasıydı ve 
inşallah en yakın zamanda ca-
minin dış cephesi ve minaresi 
de yapılır. Son 12 yıl içerisinde 
Kırcaali’nin çevre köylerinde 
12 yeni cami inşa ettik. Biz, 
Müslüman yaşayan her köy-
de cami olmasını istiyoruz ve 
bunun için gereini yapıyoruz. 
Camilerimiz halk tarafından 
toplanan yardımlarla ve aynı 
zamanda belediyemizin ve 
etrafında çalışan arkadaşları-
mızın, milletvekillerin ve mec-
lis üyelerinin desteği ile yapıl-
maktadır. Yakın zamanda da 
yakın bir köyde yeni bir cami-
nin daha açılışını yapacağız. 
Camiler halkımızı bir araya 
toplayan Allah’ın bir mekanı-
dır. Bizim gayret ettiğimiz tek 
bir şey vardır o da halkımızın 
birliğini ve beraberliğini sağla-
maktır.” 
Caminin hayırlı olması için 

Bölge Müftü Vekili Nasuf Na-
suf dualar okudu. 
Kurdele kesiminden sonra 

camiye geçen halk, Kırcaali 
imamlarının okuduğu Mevlid-i 
Şerif’i dinledi. 
Köy muhtarı Şaban Mü-

mün, Kırcaali Haber Gazete-
si için şunları belirtti: “Bugün 
açılışı yapılan camimiz, eski 

bir caminin yerine kuruldu. 
Camimizin inşaatında Kır-
caali Belediye Başkanı Ha-
san Azis’in yanı sıra, Kırcaali 
HÖH Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Mollahasan’a, Meclis 
Üyesi Muharrem Muharrem’e, 
Avrupa’da ve Türkiye’de yaşa-

yan köydeşlerimize ve komşu-
larımıza katkılarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Ancak 
camimiz tam olarak bitmiş de-
ğil; dış cephesini, minaresini 
ve apdeshanesini de bundan 
sonraki gelecek desteklerle 
inşallah tamamlayacağız.” 

Sebahat NECİB

Hasan ve İbrahim ikiz 
kardeşlerden hayır konseri

Virtüöz piyanist Hasan ve İbrahim ikiz kardeşler, 6 
Eylül Bulgaristan’ın Doğu Rumeli ile Birleşme Günü 
kutlamaları kapsamında Smolyan (Paşmaklı) il mer-
kezinde hayır konseri verdiler. Müzik etkinliği Rodop 
Drama Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Konser, Smolyan 
Belediyesi’nin desteği ile Ustovo semtinde bulunan En-
gelli Çocuk ve Gençler İçin Aile Tipi Yerleştirme Merkezi 

tarafından organize edildi. 
Merkez Müdürü Rozaliya Maneva, düzenlenen bu 

muhteşem hayır konseri için ikiz kardeşlere, ailesine ve  
konserin gerçekleştirilmesine destek veren Smolyan 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Maneva, Merkezin ihtiyaç-
ları için harcanacak olan konserden elde edilen 670 leva 
gelir için de teşekkür etti. Konserin amaçlarından biri 
sosyal kurumun faaliyetinin yaygınlaştırılmasıdır. 

İkiz kardeşler ve ailesi Engelli Çocuk ve Gençler İçin 
Aile Tipi Yerleştirme Merkezi’ne misafir oldu. Engelli 
çocuk ve gençler, genç müzisyenlerle sosyal temasta 
bulunma fırsatı buldular.

2014 Malta Çocuk Eurovision’da ikinci olan Krisiya’nın 
seslendirdiği Çocukların Gezegeni şarkısına piyano eş-
liği eden Hasan ve İbrahim ikiz kardeşler, Smolyan’da 
verdikleri konserde piyanoda Rachmaninoff, Chopin, 
Panço Vladigerov, Lübomir Pipkov gibi klasik bestekar-
ların eserlerini seslendirdi. İkizler, çeşitli ulusal ve ulus-
lararası yarışmalarda onlarca ödül kazanmış ve yete-
nekleriyle profesyonel müzisyenleri de şaşırtıyorlar. KH


