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Filibe Belediyesi ile mezarlık krizi
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, 5 yıl
önce Edirne ve Filibe’deki
mezarlıkların yeniden düzenlenmesi için Filibe Valiliği ve Filibe Belediyesi
ile protokol imzaladıklarını, ancak Bulgar belediyesinin bu protokole
uymadığını belirterek,
”Filibe Belediyesi, Müslüman Mezarlığından yol
geçirmeyi düşünüyorsa,
biz de Edirne’deki Bulgar
Mezarlığından yol geçirmeyi düşüneceğiz” dedi.
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, düzenlediği basın toplantısında
geçen hafta Bulgaristan’a
yaptığı gezi ve görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Bulgaristan’da iktidar
par tisi GERB’in Grup
Başkanvekili ve AB Ko-

misyon Başkanı ve bazı
milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Sedefçi,
Meriç Nehri taşkınları,
AB fonlarından ortak proje yapımı, sözde “Ermeni
Soykırımı” yasa tasarısını onaylayan belediyeler
ile Filibe’deki Müslüman
mezarlığı durumunun
gündeme geldiğini ifade
etti.
2007′de Filibe Valiliği ve
Filibe Belediyesi ile her
iki ildeki mezarlıkların yeniden düzenlenmesi için
protokol imzaladıklarını
anımsatan Sedefçi, Filibe
Belediyesi’nin bu protokole uymadığını söyledi.
Sedefçi, şöyle devam
etti: ”Protokolle her iki
ildeki Bulgar ve Türk mezarlıklarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak-

tı. Biz Edirne Belediyesi
olarak Bulgar mezarlığını
düzenleyerek protokole

uyduk. Fakat, Filibe Belediyesi tam tersine bırakın
protokole uymayı, temiz-

HÖH’ten yer adlarının değiştirilmesine tepki
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(DPS – HÖH), ülkede
bazı belediye meclislerinin girişimleri ile Türkçe
ve Arapça kökenli yer
adlarının Bulgarcalaştırılmasını kınadı.
HÖH Başkan Yardımcısı Lütvi Mestan parlamentoda okuduğu bildiri-

Lütvi Mestan
de, “Ülkede yer adlarının
Bulgarcalaştırılması etnik
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tolerans ve çok kültürlü
toplum değerlerine zarar
veriyor” dedi.
Mestan, dünyada artık
tek etnikli devletlerin kalmadığını, çağdaş devletlerin çok kültürlü olduklarını vurguladı. Filibe
kentinde yüzyıllarca “Cumaya” olarak adlandırılan
meydanın isminin “Roma
Stadyumu” şeklinde değiştirilmesini eleştiren

Mestan şöyle konuştu:
“Böyle bir karar dilin
tabiatında kabul edilmeyen, geleceği görmeyen,
kaba bir politik müdahale
sayılır. Bunun tek amacı
benzer toponimlerin (yer
adların) yüzyıllar boyunca temsil ettiği kültürel
belleğini silmektir.”
Uygulamanın, ülkeyi
1989 yılına dek yöneten
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lik yapmayı, mezarlığın
içerisinden yol geçirmeyi
düşünüyor. Bu yanlışlarını
düzeltmeleri için kibar bir
dille uyardık. Filibe Valiliği
ile Filibe Belediyesine bu
hafta resmi yazı yazarak
protokolün uygulanmasını
talepte bulunacağız.

Bulgar Mezarlığının
tapusu Edirne belediyesinin elinde. Aksi halde
onlar ne yapmayı düşünüyorsa, biz de onu yapacağız. Onlar, Müslüman mezarlığından yol
geçirmeyi düşünüyorsa,
biz de yol geçirmeyi düşüneceğiz. Bu iş karşılıklı
iyi niyettir ya da karşılıklı
art niyettir. Biz iyi niyetli
olmaya devam ediyoruz.
Ama karşı taraf iyi niyeti
devam ettirmiyorsa, biz
de ilişkilerimizi düşüneceğiz. Biz de farklı bakış
açısı sergileyeceğiz. Onlar yanlış yapıyorsa biz
de yanlış yaparız. Benim
ülkemin onuru, şerefi vardır. Hepimizin onuru, şerefi, namusu var.
Ben ülkemin onurunu,
namusunu korumakla
görevliyim. Ülkem adına
o yanlışı yapmak istemiyorum. İnşallah yanlıştan
dönerler. Müslüman mezarlığının mezbelelik halinin önüne geçmiş olurlar
diye düşünüyorum.”

Bulgaristan’dan kardeş köprüsü

BAL-GÖÇ Görükle Şubesi’nin girişimleriyle Stremtsi /Göklemezler/ köyü Kiril Metodiy Okulu ile Bursa
Görükle’deki Ali Durmaz İlköğretim Okulu’nun kardeş
okul olmasının ardından devam eden kardeş ziyaretleri bu yıl da sürdü.
Her yıl periyodik olarak bir araya gelen ve iki yıldır
sürdürülen kardeş okul ziyaretlerinde bu yılki durağın adı Görükle oldu. Kırcaali’nin Stremtsi okulundan
gelen ve çocuklardan oluşan 20 kişilik öğrenci grubu
Nilüfer’deki kültürel ve sportif faaliyetlere katıldılar.
Bu yılki etkinlere katılmak üzere Bursa’da bulunan
kardeş okul öğrencilerini karşılamaya gelen BALGÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan bu tür
organizasyonların kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı
sunduğunu vurguladı. Kardeş okul projesinin önemini
belirten Başkan Özkan, “Çocukların kültür alışverişini
sağlamak, kardeşlik duygularını geliştirmek, eğitimöğretim faaliyetlerinde yeni projeler üretmek için bu
tür diyaloglar hayati derecede mühimdir” dedi.
Bulgaristan’dan gelen kardeş öğrencilerin kafile
başkanı Gündüz İsmail, karşılama törenindeki fevkaladelik için Ali Durmaz İlköğretim Okulu Müdürü
Abdullah Urgan’ı tebrik ederek, iki okul arasındaki
bağların daha da güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.
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Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 - 2010)

Prof. Dr. Hayriye S.
Yenisoy
Bulgarlardan sonra en
büyük nüfusa sahip olan
Bulgaristan Türklerinin
oldukça zengin bir kültür
mirası vardır. Değişik dönemlerde burada yayımlanan gazeteler, dergiler
ve kitaplar, bu kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bu ülkedeki Türkçe
basın çoktandır dikkati
çekmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bugün
Türkçe basın hakkında epey bilgiye sahibiz.
Bu konuda Adem Ruhi
K a r a g öz ’ü n1, İs m a i l
Hakkı Tevfik Okday’ın2,
M. Türker Acaroğlu’nun3
değerli çalışmaları kitap
olarak basılmıştır. Bulgaristan Türklerinin tarihi,
kültürü, edebiyatı konulu
eserlerde4, derlemelerde5, dergi ve gazetelerde
de6 söz konusu basına
ilişkin yazılar bulunuyor.
Kuşkusuz bu alanda yeni
yeni araştırmalar da yapılabilir. Örneğin gazete ve
dergilerin ideolojik, politik
yönü, dili ve uslûbu, sanat değeri, Türk topluluğun eğitim ve kültürüne
katkıları esaslı bir biçimde incelenebilir.
Bu yazımızda günümüze kadar yapılan araştırmaları esas alarak Türkçe süreli basının başlıca
gelişme süreçleri, dikkati
çeken yönleri üzerinde
kısaca durularak 1990
yılından bu yana Türkçe
süreli basının durumu
hakkında bilgi verilecektir.

Bulgaristan Türklerinin
Türkçe basın tarihinde
başlıca şu dönemlerden
söz edilebilir:
Osmanlı Döneminde
Türkçe Basın (1865 1877).
Prenslik Döneminde
Türkçe Basın (1878 1908).
Çarlık (Krallık) Döneminde Türkçe Basın
(1908-1944).
Halk Cumhuriyeti Döneminde Türkçe Basın
(1945-1985).
Cumhuriyet Veya Demokrasiye Geçiş Döneminde Türkçe Basın
(1990-2010).
Osmanlı Döneminde
Türkçe Basın (18651877)
Bulgaristan’da Türkçe
süreli basının kökleri Osmanlı dönemine kadar
uzanır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılan bazı
reformlar sayesinde Osmanlı Devletinin belli başlı şehirlerinde basım evleri kuruldu. İlk basım evi
Rumeli’nin Tuna Vilâyet
merkezi olan Rusçuk’ta
bulunuyordu. Rusçuk
Valisi Mithat Paşa, 1864
yılında Viyana’dan “Kayzer” marka bir basım
makinesi getirtti. Türkçe,
Bulgarca ve Fransızca
harfler döktürdü. Yeni
Osmanlılar hareketinin
başlattığı ıslahat reformlarını kamuoyuna duyurmak amacıyla 1865
tarihinde Tuna adlı bir
gazete çıkarmaya başladı. Başyazarı İsmail Kemal, daha sonra da Türk
kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuş Ahmet
Mithat Efendi gazetenin
başyazarlığını yaptı. Bu
gazetenin birinci ve ikinci
sayfaları Türkçe, üçüncü
ve dördüncü sayfaları da
Bulgarca olarak yayımlanıyordu. Eğitime ait yazılara çok yer ayrılıyordu.

Resmî bir yayın organı
olan Tuna gazetesi 1877
yılına kadar aralıksız çıktı. Osmanlı-Rus Savaşında Rusçuk şehrinin Ruslarca işgali üzerine 13
Haziran 1877’de gazete
kapatıldı.
Yine Rusçuk’ta TürkçeBulgarca olarak Mecra-i
Efkâr (1867) adlı bilimsel, edebî aylık bir dergi
ile Güneş (La Solei) adlı

gi ile 1872-1874 yıllarında
yine ayda iki defa olmak
üzere Uçilişte (Okul)
adlı Bulgarca bir eğitim
dergisi yayımlanmıştır.
1865’te Tuna Vilâyet Basım Evinin açılışında Vali
Mithat Paşa’nın bağışı
olarak Bulgar okullarına
bir de kitap dağıtılmıştır:
Okumayı Öğrenmeleri
İçin Çocuklara ALFABE
Veya İlk Kitap (BUKVAR

Türkçeye çevirerek yayımlar. Ancak bu gazetenin ömrü bir buçuk yıl
sürer.
Bulgar Prensliğinin başkenti Sofya’da ilk çıkan
Türkçe gazete Tarla adını taşır. 1882 yılının ikinci
yarısında haftalık olarak
yayımlanan bu gazete
siyasî, edebî bir gazetedir. Dört sayfasından üçü
Türkçe, biri de Bulgarca-

Türkçe-Fransızca bir de
gazete (1875) yayımlandı. Adı geçen dergi ile
gazeteden başka, Tuna
vilâyetindeki mekteplere
(okullara) ders kitapları
Vilâyet Basım Evinde basılmıştır. Salname-i Tuna
– Tuna Vilâyeti Salnamesi (1867-1877) de bu
Basım Evinde yayımlanmıştır. O zamanlar Varna Rüştiyesinde müdür
yardımcısı olan Muallim
Naci’nin Terkib-i Bend’i
de burada basılmıştır.
Bulgarlara ait Bulgarca
basılan dergiler, alfabeler,
okuma kitapları, gramerler ve sözlükler de Vilâyet
Basım Evinde basılmıştır.
1871-1873 yıllarında ayda
iki defa Slava (Şan, Şöhret) adlı Bulgarca bir der-

ili pırva kniga za detsata
da sa uçat da çetat. Dar
ot glavniya upravitel na
Dunavskata provinstiya
n.[egovo] pr. [evızhoditelstvo] Mitat Paşa na
bılgarskiti uçilişta pod
negovoto upravlenie, v
sluçaya na otvaryanieto
na pırvata knigopeçatnitsa v taya strana. Rusi,
v knigopeçatnitsata na
Dunavskata provintsiya,
1865-eski imlâ uygulanarak yazılmıştır)7.
Prenslik Döneminde
Türkçe Basın (18781908)
13 Temmuz 1878’de
imzalanan Berlin Barış
Antlaşmasına göre, Tuna
Vilâyeti topraklarında
özerk bir Bulgar Prensliği
kuruldu. Savaşın getirdiği yıkım yüzünden basım
hayatında bir duraklama
oldu. Savaş aylarında
ölen ölmüş, göçen göçmüştü, kalan kalmıştı.
Kalan Türkler, bundan
böyle Bulgar uyruklu etnik
bir azınlık olarak varlığını sürdürmeliydi. Türkçe
basın da yeni koşullara
ayak uydurmalıydı.
Bulgar Prensliğinde
devlet tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Bulgaristan Resmî Gazetesi
Tercümesi’dir. Bu haftalık
gazete, 1879 yılında çıkmaya başlar ve Bulgaristan Hükümetinin Resmî
Gazetesinde Bulgarca
yayımlandığı yasaları,
kararları, yönetmelikleri

dır.
Bundan sonraki yıllarda
Sofya’da iki Türkçe gazete daha çıkar: Dikkat
(1883-1885) ve Çaylak
(1884-1885) gazeteleri. Haftada bir çıkan bu
gazetelerde politikadan
başka, eğitimden de söz
edilmektedir.
1885’te Doğu Rumeli Vilâyeti de Prenslik
Bulgaristan’ına katılınca
bu ülkedeki Türklerin sayısı çoğaldı. Bunu izleyen
yıllarda Filibe, Sofya, Varna, Rusçuk vb. şehirlerde birkaç Türkçe gazete
daha yayımlanır.
Prenslik döneminde
Bulgaristan’da Türkçe
olarak gazeteler, bazı
kültür kitapları vb. yayımlanmıştır. Bu dönemde Türkçe çıkmış süreli
basının sayısı hakkında
farklı rakamlar verilmektedir. Bazı kaynaklarda
bunların sayısı 40, bazılarında 44, başka kaynaklarda da 48 olduğu
belirtilmektedir.
Bulgaristan Devletinin kuruluşundan İkinci Meşrutiyetin ilânına
k a d a r (1 8 7 8 -1 9 0 8 )
Bulgaristan’da Türkçe
çıkan gazetelerin yarısından çoğu Genç (Jön)
Türklerin yayımıydı. Padişah II. Abdülhamid’in
istibdadından kaçarak
Bulgaristan’a sığınmış
Jön Türkler 25-30 dolayında Türkçe gazete
çıkarmış, bunların bir-

çoğu Sultanın istibdadını eleştirmişlerdir. Hilâl,
Bedreka-i Selâmet,
İttihad-ı İslâmiye gazeteleri ise II. Abdülhamit
politikasını destekle mişlerdir. Tüm bunlara
karşın, Bulgaristan’da
gerçek Jön Türk davası
uğuruna yayın yapanlar
gayet samimî, idealist kişilerdi. Onlar Bulgaristan
Türklerinde ulusal benliğin, bilincin ve gururun
yükselmesi, okulların ve
dinî kuruluşların ıslah
olunup, sağlam temellere oturtulması uğurunda
çaba harcamışlardır8.
Jön Türklerin çıkarmış
olduğu gazetelerden birçoğu Filibe’de basılmıştır.
Filibe’nin İstanbul’a yakın
olması, süreli basının da
başkent İstanbul’a hızlı
bir biçimde ulaştırılması
kolay olmuştur. Bu dönemde çıkan süreli basında eğitim ve kültüre
ilişkin konular, çocuklara
uygun yazılar bulunuyordu. Böyle yazıların birçoğu Jön Türklerin çıkarmış
oldukları gazete sayfalarında bulunmaktadır. Jön
Türkler, çıkardıkları süreli yayımlarla, bazıları da
öğretmenlik yaparak Bulgaristan Türklerinin eğitim ve kültürel kalkınmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Bulgaristan’da
Türk gazetecilik sanatının
daha da yüksek bir düzeye ulaşmasını sağlamışlardır. Özellikle, Balkan
(1906 -1916), Uhuvvet
(1904-1906) gazeteleri
Bulgaristan Türk gazetecilerine en modern gazete örnekleri olmuşlardır. Uhuvvet gazetesinde
ayrıca edebiyat sayfası,
mizah sayfası, kadın sayfası gibi yenilikler vardı.
Türk, Bulgar ve dünya
edebiyatından örneklere
yer verildi. Bulgar yazar
Aleko Konstantinov’un
Değişik Kişiler-Değişik
Görüşler ve başka öykülerinin Türkçeye çevirisi
yapılıp bu gazetede yayımlanmıştır. Balkan gazetesi Zağra Müftüsü’nün
93 Savaşına ait hatıralarını kitap hâlinde basılmazdan önce Tarihçe-i
Vak’a-i Zağra başlığıyla
tefrika etmiştir9. İttifak
(1894 -1895) gazetesi
Balkan federasyonu fikirlerini ilk yayan gazete
olmuştur. Programındaki
şu noktalar ilgi çekicidir:
Türk topluluğuna tüm yasal önlemleri duyurmak;
sağlık önlemlerini yaygınlaştırmak; her türlü sağlık
bilgilerinin anlaşılmasını
kolaylaştırmak vb.
Jön Türkler basını, Bulgaristan Türklerinin istek
ve ihtiyaçlarının tercümanı olmuştur.
Devamı gelecek sayıda
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Emel Balıkçı yeni kitabını tanıttı
Güner ŞÜKRÜ

A raştır macı -ya zar
Emel Balıkçı, Türkçe
ve Bulgarca yazılmış
“Bulgaristan Türklerinin Dili, Dini ve Folkloru” adlı yeni kitabını
tanıttı. Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneğinde sıcak dostane bir
ortamda geçen kültürel
etkinliğe yazarın dostları ve okurları katıldı.
Tanıtım konuşmasında Emel Balıkçı,
Allah’ın rahmetine kavuşan annesi Fatma
Ocak’a adanmış bu
kitabın araştırma, deneme ve röportajlar
içeren bir derleme olduğunu kaydetti. Yedi
bölümden oluşan kitabın ilk iki bölümünü
müellif, Merkez Rodoplarda yaşayan Türklerin dili ve ülkenin çeşitli
bölgelerinde bulunan

türbe, tekke ve camiler
üzerine yaptığı araştırmalara, üçüncü bölümü Türklerin kutladığı
bayramlara ayırmış,
dördüncü bölümde ise
Türk folklorunda efsanevileşen türküler yer
almaktadır.
Emel Balıkçı, “Bulgaristan kültüründen bir
parça olan yerli Türk
kültürümüzde daha
araştırılması ve zenginleştirilmesi gereken
çok şeyler var. Benim
çalışmam amatörce
yapılmış bir şey, ondan
herkes bilgi edinebilir,
bilgi ekleyebilir ve bu
yönde yapılan çalışmalarda daha ileri gidebilir” dedi. Sayın Balıkçı,
bu kitabı annesi Fatma
Ocak’a adanmış olmasının sebebinin genç
nesillerin örnek alabileceği büyük araştır-

macı ruhuna sahip olduğundan ileri geldiğini
belirtti.
Şair Habibe Hasan,
Emel Balıkçı’nın eşi
benzeri olmayan Anadili ve resmi dilde yazılmış eserinden çok

etkilendiğini paylaştı.
Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Recep
Küpçü Edebiyat Kulübü adına Başkanı Durhan Ali, Emel Balıkçı’yı
yeni kitabından dolayı

Dostluk kötü günde belli olur
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Recep Altepe, Bulgaristan temasları çerçevesinde Harmanlı
kasabasını ziyaret
etti.
Ziyarete Altepe ile
birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa
Öztürk, İl Başkanı Sedat Yalçın, İl Başkan
Yardımcısı Cemalettin Torun, Büyükşehir
Belediyespor Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Karadeniz
ve Kültür AŞ Yönetim
Kurulu Üyesi Emir
Cemal Beşkardeş de
katıldı. Bursa heyeti,
Harmanlı’da incelemelerde bulundu.
Şubat ayında meydana gelen sel felaketinde yapılan yardımlardan dolayı bölge
halkı adına Altepe’ye
teşekkür eden Harmanlı Belediye Başkanı Mihail Liskov,
“Zor zamanımızda
bizi yalnız bırakmayarak, gerçek dost
olduğunuzu gösterdi-

tebrik etti ve başarıların devamını diledi. Bu
eserin bir hayal ürünü
olmadığını, gerçeklere
dayanarak alınteriyle
yazılmış bir eser olduğunu belirtti.
Saz ve ses ustası,

şair Ali Emin, yazarın
kitabını saz eşliğinde
söylediği türkülerle
kutladı.
Emel
Balıkçı,
Smolyan’ın Stomanovo
/Çelikli/ köyünde dünyaya gelmiştir. Plovdiv
Paisiy Hilendarski Üniversitesinde yüksek
eğitim görmüş ve 30
yıldan fazla öğretmenlik yapmıştır. Son yıllarda yaratıcılıkla uğraşıyor. Emel Balıkçı, Pesnite na Mama /Amanın
Türküleri/, StomanovoSeltseto Katsnalo Nad
Vıça /Çelikli Köyü/ , Tri
Plamıka v Dlan /Bir
Avuçta Üç Kıvılcım/
- şiir, Glasove na Sıdbata /Kaderin Sesleri/
ve Yuruşka Prokletiya
/Yürük Laneti/ öykü
kitaplarının yazarıdır.
Alev kültür dergisinin
sahibidir.

HÖH’ten yer adlarının
değiştirilmesine tepki
1. sayfadan devam

niz. Sizlere müteşekkiriz” dedi.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluğun bir kez daha
açığa çıktığını ifade
eden Harmanlı Belediye Başkanı Mihail
Liskov, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan
sel felaketinden sonra kendilerine yardım
elini uzatan ilk ülkenin
Türkiye olduğunu hatırlattı. Liskov, “Türkiye adına Bursa halkının gönderdiği yar-

dımlar, ihtiyaç sahibi
köylülerin hepsine dağıtıldı. Bütün köylüler,
yapılan yardımlardan
dolayı çok memnun
oldu. Hakikaten zor
zamanımızda, çok işe
yarayan adımlar atıldı” diye konuştu.

YANINIZDAYIZ!

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe de, Türkiye ile
Bulgaristan’ın dost
ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi. İki
ülke arasında hem

dostluk, hem kardeşlik, hem de komşuluk
hakkı bulunduğunu
belirten Altepe, “O
yüzden sizlerin yanınızdayız. Dostluk kötü
günlerde belli olur. Arkadaşlarımız felaketi
duyar duymaz harekete geçerek bir gün
sonra yardım konvoyunu yola çıkardılar.
İşadamı, kamuoyu
ve vatandaşıyla tüm
Bursa, bu yardımlara
katkı koydu” diye konuştu.

Komünistlerin Türk ve Müslümanlara yönelik giriştiği
asimilasyon kampanyasını andırdığını anımsatan Mestan, “Zamanında ‘yeniden doğuş’ adı altında, yapay
olan ve gerçeği yansıtmayan bir tanımla yürütülmüş
bulunan bu kampanya benzer bir şekilde bugünlerde
yer adları konusunda yapılıyor. Bu girişimler toponim
sisteminde asla kalıcı olamaz” dedi.
Dil geleneği kendine özgü kurallara göre gelişir
Bulgaristan’da yer adların geleneğinde “Kabakum”,
“Cumaya” ve “Hisar” gibi isimlerin daima korunacağını
belirten Mestan, dil geleneğinin kendine özgü kurallara
göre geliştiğini vurguladı.
Mestan, Bulgarların, kendi ulusal mutfağında bildikleri “kebap”, “sarma”, “börek”, “kapama”, “güveç”, “patlıcan” ve “biber” gibi yemek ve sebze isimlerin kökünü
sorgulamadan, kültürler arası diyalog geleneğini de
sürdürdüklerini vurguladı.
Dilin gelişim reçetesi olmadığını, müdahale kabul
etmediğini kaydeden Mestan, “Dilin özü bir fenomen
olduğu için, gelecekte de Filibe’de sevgililer “Roma
Stadyumu”nda değil, “Cumaya”da buluşmaya devam
edecekler” dedi.
Hükümet adına söz alan Tarım Bakanı Miroslav
Naydenov, gerek hükümet, gerekse iktidardaki GERB
(arma) partisinin yer adların değiştirilmesini uygun bulmadıklarını söyledi.
HÖH’nin bildirisine tam destek verdiklerini ifade eden
Naydenov, “Başbakan Boyko Borisov’un özel talimatı
üzerine GERB’in ülkedeki tüm belediye meclis üyeleri,
yer adların değiştirilmesi girişimlerine karşı tavır almaya devam edecekler” dedi.
Son zamanlarda başlatılan, Bulgaristan’da Türk ve
Müslüman azınlığını rahatsız eden yer adları değiştirme girişimleri sonucu Filibe’de “Cumaya” meydanının
adı “Roma Stadyumu” olarak değiştirilmişti. Aşırı milliyetçi ve ırkçı belediye meclis üyeleri, Varna ve Eski
Zağara kentlerinin belediye meclislerinde Türkçe ve
Arapça kökenli yüzlerce yer adının Bulgarcalaştırılması yönünde girişimlerde bulunmuştu.
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“Kırcaali 2012 Geleneklerle Geleceğimiz” Festivalinde Türk Folkloru Yoktu!
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de bu yıl ikincisi düzenlenen ve Mayıs
Festivali olarak da bilinen
“Kırcaali 2012 Geleneklerle Geleceğimiz” festivali merkez şehir parkında düzenlendi.
Çocukların ve öğrencilerin tiyatro binasından
Anıt’ın önüne kadar yaptıkları yürüyüşten sonra
açılış töreni yapıldı. Açılışta Bulgaristan Parlamento Başkanı Tsetska
Tsaçeva, Birleşik Krallık
ve Polonya Büyükelçileri
Jonathan Allen ve Leszek
Hensley, Ekonomi, Enerji
ve Turizm Bakan Yardımcısı İvo Marinov, GERB
Kırcaali Milletvekili Tsveta Karayançeva, Güney
Bulgaristan’dan birçok
Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı resmi konuk
olarak yer aldılar. Onların

arasında Kırcaali İli Belediye Başkanlarının veya
her hangi bir yerel iktidar
temsilcisinin olmaması
dikkatlerden kaçmadı.
Festivalin girişimcisi

olan Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova ev sahibi
olarak tüm konukları ve
Kırcaalileri selamladı. Vali
konuşmasında bu etkinliğin manevi bir bayram

olduğunu ve geleneklerin
devam ettirildiğinin gözler
önüne serdiğini kaydetti.
Bölge halkının yaşattığı
gelenek ve göreneklerin
yeni nesle aktarılmasın-

Ömer Lütfi Kültür Derneğine Türkçe kitap bağışı

Resmiye MÜMÜN

Edirne’den emekli öğretmen ve emekli üniversite hocaların yer aldığı
bir grup Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneğini zi-

Bulgaristan’daki Türk kültürünün korunması ve
gelişimi için ellerinden
gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.
Müzekki Ahmet, dernekte faaliyet sürdüren

Müzekki Ahmet, bağışladıkları Türkçe kitaplardan dolayı emekli öğretmenlere teşekkür etti ve
Başkanı olduğu Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat

yaret ederek, Türkçe eğitimi verilmesi amacıyla
çok sayıda Türkçe ders
kitabı ve roman bağışında bulundular. Konuklar,
Ömer Lütfi Derneği Müdürü Müzekki Ahmet ve
Kırcaali Belediyesi Eğitim
ve Kültür Şube Müdürü
Şirin Süleyman tarafından karşıladı.
Konukları der nek te
ağırlayan Sayın Ahmet,
kültür ocağının kuruluşundan bu yana tarihini
kısaca anlattıktan sonra
yaşanılan tüm zorluklara
ve engellemelere rağmen

yaklaşık 150 çocuk ve
gencin Yüksel Esen ve
Sebahat Ahmet yönetmenliğindeki Türk folklor
ekiplerinde yer aldıklarını,
50 civarında yazarın ise
gazeteci, şair ve yazar
Durhan Ali’nin başkanlığındaki Recep Küpçü
Edebiyat Kulübünde faaliyet yürüttüklerini belirtti.
Ayrıca derneğin yanı sıra
kendisinin sahibi olduğu
Türkçe yayınlanan haftalık Kırcaali Haber gazetesinin de Türklere hizmet
etme amacıyla yayımlandığını öne sürdü.

Derneği’nin de desteğiyle
gelecekte düzenlenecek
olan Türkçe kurslarında kullanılarak, bağışın
amaca ulaşmış olacağına kanaat getirdi.
Grupta bulunan Bulgaristan Şumnu doğumlu
eğitimci, ressam, fotoğrafçı Tayyip Yılmaz kendi imzasını taşıyan hayat
hikayesini, aralarında
Osmanlı döneminde
Bulgaristan’ın ünlü pehlivanlarının da bulunduğu, Edirne Kırkpınar
Yağlı Güreşlerinin 650
yıllık tarihinde ün yap-

mış 43 başpehlivanın
yer aldığı, “Tarihi Edirne
Kırkpınar Başpehlivanları” adlı fotoğraf tablosunu
ve “Edirne’nin Köprüleri” broşürünü Müzekki
Ahmet’e hediye ederek
birçok noktada birleşen
tarihin unutulmaması
gerektiğini ifade etti.
Edirne Yenigün gazetesi
muhabiri Burhan Aytekin
Kırcaali Haber için, “Bu
kitapların büyük bir kısmı gönüllü olarak emekli
öğretmenler tarafından
sağlanmaktadır. Bazı kitaplar Edirne’deki Sınav
ve Boyut Dershanelerinden alındı. Bu girişime
ileride devam ederek,
Kırcaali’ye daha geniş
kapsamlı Türkçe kitaplar
getirmeyi düşünüyoruz”
diye açıklama yaptı.
Gazeteci, “Kırcaali’ye ilk
defa geliyoruz. Geçtiğimiz
hafta Yunanistan’da Dedeağaç ve Gümülcine’ye
gittik ve oradaki Türk
okullarına da aynı kitaplardan hediye etik” diye
belirtti.
Ressam Tayyip Yılmaz
da, “Buraya ilk defa geliyorum ve çok mutlu
oldum. Buranın adını veren soyadları olan akrabalarımız var. Burayı çok
sevdim, çok iyi intibalar
edindim, eksik olmayın”,
diye paylaştı.
Daha sonra emekli öğretmenler Kırcaali’nin tarihi yerlerini gezdiler.

da büyük payı olan börek
çeşitlerinin tanıtılmasına
önem verildiğini belirtti.
Vali, zanaat becerilerini göstermeleri için çok
sayıda usta kişileri davet ettiklerini ve bu yıl ilk
olarak Mayıs Festivali’nin
yansıtıldığı fotoğraf yarışması düzenlendiğini dile
getirdi.
Tsetska Tsaçeva selamlama konuşmasında
bir insanın güzelliği bulması için geriye bakması
gerektiğini söyledi. Parlamento Başkanı, “Biz bakir
güzelliği Rodoplarda bulduk, sağlam köklerimizin
burada olduğunu gördük.
Burada var olmuşluğumuzun, var olduğumuzun ve
var olacağımızın bilincine
vardık. Kırcaali’nin geleceği var, çünkü çocuklarınız çok değerli sermayedir” diye konuştu.
Konuklar, Kırcaali ilindeki 7 ilçenin yerli halkın

yaşayış tarzı ve maddi
kültür ürünleri, folkloru,
etnografya ve mutfak
çeşitliliğinin sergilendiği
pavyonları gezdiler, çocukların tanıttığı resimleri gördüler. Daha sonra
sahnede yer alan Kırcaali
bölgesinden amatör folklor sanatçıları ve ülkenin
başka yerlerinden halk
oyunları gruplarını izlediler.
Festivalin açılışında çok
sayıda Türk de vardı. Fakat birçoğu, gezdikleri
pavyonlarda geleneklerimizi ve göreneklerimizi
yansıtan maddi kültür
ürünleri göremediklerinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını gazetemize paylaştılar.
“Kırcaali 2012 Geleneklerle Geleceğimiz” festivali Kırcaali Valiliği tarafından, GERB partisinin
partnerliğinde düzenlenmektedir.

“Sabah Yıldızı” filminin
ikinci galası yapıldı

Ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali’nin hayatını konu
eden “Sabah Yıldızı” belgesel filminin galası 2 Nisan
2012 yılında İstanbul’da yapıldı. Filmin yapımcısı
ve yönetmeni Metin Avdaç. Filmin çekimiyle ilgili
çalışmalar yaklaşık 2 yıl sürdü. Çekim ekibi, 1907
yılında Ardino’da /Eğridere/ dünyaya gelen büyük
Türk yazarının hayatı ve yaratıcılığıyla ilgili olan tüm
yerleri gezdi. Ekip, Türkiye’den başka, Sabahattin
Ali’nin 1928-1930 yıllarında üniversitede öğrenim
gördüğü Almanya’da da çekim ve araştırmalar yaptı.
2011 yılında Ekim ayında Bulgaristan’da da film için
çekimler yapıldı.
Filmin kurgusu Ankara Or tadoğu Teknik
Üniversitesi /ÖDTÜ/ Öğretim Üyesi olan Alman
uzmanı Thomas Balkenhol’un yüksek profesyonel
çalışması ile 5 ay içinde yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey
Konser Salonunda gerçekleşen “Sabah Yıldızı”
filminin galasına Belediye Başkanı Resmi Murat
ve Meclis Kurulu Başkanı Sezgin Bayramov
başkanlığında Ardino’dan bir heyet de katıldı.
Bulgaristan’da yapılan çekimler sırasında daha
Belediye Başkanı Resmi Murat ekibi, İstanbul’da ilk
pömiyerin ardından, belgeselin ikinci bir prömiyerinin
de ünlü Türk yazarı Sabahattin Ali’nin doğum yeri
olan Ardino’da yapılması için davet etti. O zaman
filmin yaratıcı ekibi, bu daveti memnuniyetle kabul
etti.
“Sabah Yıldızı” belgesel filminin Ardino’da galası 18
Mayıs 2012 tarihinde Rodopska İskra Toplum Merkezi
salonunda gerçekleşti. Resmi konuklar arasında film
yapımcısı ve yönetmeni Metin Avdaç başta olmak
üzere ekibin bir bölümü, Kırklareli Belediye Başkan
Yardımcısı Ünal Başkur başkanlığında sivil toplum
kuruluşlarının /STK/ etkin üyelerinin yer aldığı bir
heyet hazır bulundular. Kırklareli’de faaliyet sürdüren
bu STK’lar Sabahattin Ali’ye ithaf edilmiş yıllık kültür
festivallerinin öncüsüdür. İki yıl önce Kırklareli’de
Sabahattin Ali anıtı dikildi. O sırada da belgesel film
çekimleri başladı.
Toplum Merkezi’nde gösterime sunulan “Sabah
Yıldızı” belgeselini Ardino’nun çok sayıda vatandaşı
ve misafirlerinin yanı sıra, o sırada kasabada
gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bratstvo /Kardeşlik/
Edebiyat Forumunun katılımcıları da izledi.
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Hasan Azis, başarılı öğretmenleri ve yaratıcıları ödüllendirdi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Ardastroy restoranında
düzenlenen bir resepsiyonda Kırcaali belediyesinden davet edilen öğretmenleri, okul müdürlerini,
kültür alanında faaliyet
gösterenleri, yaratıcı ve
gazetecileri tüm Belediye
yönetimi adına 24 Mayıs
Slav Alfabesi ve Bulgar
Kültürü Günü dolayısıyla
kutladı.
Başkan, ekonomi krizin
ortak çabayla aşılabileceğinin mümkün olduğunu belirterek, manevi
kültürde, eğitimde, tarihte
oluşan krizin aşılmasının
kolay olamayacağını öne
sürdü. Başkan, aydın kişilere dönerek, onlarda var
olan manevi güce inandığını ve bu inanç oldukça
kültürde kriz yaşanmaya-

cağını vurguladı. Başkan,
öğretmenlere genç nesle
aşıladıkları bu manevi güç
için teşekkür etti. Çocukların iyi bir insan olarak
yetişmeleri için bu manevi
gücün çok önemli olduğunu dile getirdi. Tebrik konuşmasından sonra Başkan, davetliler arasında
bulunan toplam 33 aydın
kişiye işinde gösterdikleri yüksek başarılarından
ve çalıştıkları kurumlarda
verdikleri hizmetlerinden
dolayı birer plaket ve diploma ile ödüllendirdi.
Onların arasında Entçets /Salman/ köyünde
kreşte eğitmen Tatyana
Miluşeva, Kırcaali Çayka
kreşinin kolektifi, Miladinovo Hristo Botev İlköğretim Okul Müdürü Bayram
Hüseyin ve aynı okulda
Kıdemli Öğretmen Nevin

Kamber, Stremtsi /Göklemzler/ “Sveti Sveti Kiril
ve Metodius” İlköğretim

Okulu Kıdemli Öğretmen
Yordanka Raeva, Gluhar
/Sağırlar/ Sveti Sveti Kiril

40. kuruluş yıldönümü kutlandı
Güner ŞÜKRÜ

A r di n o / Eğ r i d e r e /
Slıntse /Güneş/ Birleşik Çocuk Kurumu /
BÇK/ kuruluşunun 40.
yıldönümünü kutladı.
Bu vesileyle kurumun
bahçesinde çocuklar
duygu yüklü program
sundular. Kutlama töreninde hazır bulunan Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Belediye
Genel Sekreteri Kemal
Aliev, Belediye Eğitim,
Kültür ve Spor Daire
Başkanı Bahar Recebov, kreş, anaokul, okul
ve başka kurumların
müdürleri, veliler resmi
konuklar arasındaydı.
Programı izleyenler
miniklerin yeteneğine
hayran kaldılar. Çocuklar çeşitli rollere bürünerek bir temsil sundular.
Sahnede çiçek, uğurböcekleri, kuğular, jimnastikçiler, palyaçolar
gibi masal kahramanları canlandırıldı. Temsili
süsleyen çocukların şık
elbise takımları temsilin
içerdiği halk, klasik, pop
ve çocuk melodileriyle
uyum içindeydi. Çocuklar, manevi yönden
seyircilere erişmeyi başardılar, onlar da minik
oyuncuları sürekli alkışladılar.

ve Metodius İlköğretim
Okulu Kıdemli Öğretmen
Rumyana Karaçomakova, Kostino İvan Vazov
İlköğretim Okulu Kıdemli
Öğretmen Stoil Yanev,
Kırcaali Birleşik Çocuk
Merkezi Palitra Ressam
Okulu Yönetmeni ve Kıdemli Öğretmen Sevinç
Eminova, Vladimir Dimitrov Maystora Müzik Lisesi Müdürü Angel Spasov,
Kırcaali Dimitır Dimov
Drama ve Kukla Tiyatrosu
oyuncusu Rusalina Maynolovska, ressam Vanya
Petkova, Standart gazetesi muhabiri Roza Dimova, KRIG Sanat Hareketi
Başkanı Radost Nikolae-

va vardı.
Bayram Hüseyin, Belediye yönetiminin layık
gördüğü ödülü şahsı adına değil, okuldaki tüm
eğitim ekibinin göstermiş
olduğu başarıların adına
kabul ettiğini kaydetti. Sayın Hüseyin, “Bu kaynaşmış ekip olmasaydı, onun
başarıları olmasaydı, bugün ödül alanlar arasında
bulunamazdım. Bu ekip,
ileride de harikalar yaratmaya devam edecek”
dedi.
Radost Nikolaeva, “Bu
ödülü alırken, tüm dostlarımıza, ortaklarımıza,
gönüllülerimize ve artık
12 yıldır düzenlediğimiz
kültürel faaliyetlere sahne sağlayan Dıjdovnitsa
/Yağmurlar/ köyü halkına
teşekkür etmek isterim.
Tabii ki, Belediye yönetimine de yaptığımız işbirliğinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” diye dile
getirdi.
Ödüllendirme töreninde
Belediye Başkan Yardımcıları Elisaveta Kehayova ve Hüseyin Ahmet,
Kırcaali Belediye Meclis
Başkanı Raif Mustafa,
Kırcaali Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev, Kırcaali
Ortodoks Kilisesi Başkanı Peder Petar Garena,
Meclis Üyeleri ve Belediye kültür uzmanları hazır
bulundular.
Resmiye MÜMÜN

HÖH par tisinin
yeni yerel gençlik
teşkilatı kuruldu
Bayramın doruk noktası, Belediye yönetimi
tarafından sağlana altı
katlı dev pasta oldu.
Resmi Murat tebrik konuşmasında Kurumun
tüm kolektifine sağlık,
refah ve profesyonel
başarılar diledi.
Başkan, “BÇK Slıntse
ile yaptığımız başarılı
işbirliğinden gerçekten
çok memnunum. Gerçekleştirdiğimiz birkaç
proje ile çocuk kurumunda maddi ve eğitim ortamını iyileştirdik.
Okul öncesi dönemde
bulunan çocukların yetiştirilmesi ve eğitilmesi
için muhteşem koşullar
yarattık” diye paylaştı.

Başkan, Slıntse kurumuna Belediye yönetimi
adına bir tebrik mektubu sundu. BÇK müdürü
Dimitrina Aleksandrova, çocuk kurumunun
hayatında yaşanılan
sevinçli ve zor anlara
duyarlı olan herkese
özel olarak teşekkürlerini ifade etti.
Aleksandrova kalabalığa hitaben, “Bilanço
yapmayı denememiz,
çocuk kurumumuzun
geleceğine güvenle
bakmamızı sağlıyor.
Gerçekte elde edilen
sonuçlar ve geniş kamu
yankısı yapması, Slıntse BÇK’nin isim yapan,
belli bir pozisyonu ve

misyonu olan bir ön
eğitim kurumu olduğunu kanıtlıyor. Bu hediye edilen birş ey değil,
kazanılan bir şeydir”
dedi.
Çocuk Kurumunun 40.
kuruluş yıldönümü için
Kırcaali Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev ve Ardino Vasil Levski Lisesi
yönetiminden de tebrik
mesajları alındı.
Slıntse BÇK 1972 yılında Mayıs ayında hizmete açılmıştır. Kurumun 40 yıllık tarihinde
1 ile 7 yaş arasında binlerce çocuk yetiştirilmiş
ve ön eğitim almıştır.
Şu anda burada 6 gruba dağıtılmış 130 çocuk
yetiştirilmektedir.

Ardino Belediyesi’nin Mleçino /Sütkesiği/ köyünde 15 gençten oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketinin /HÖH/ Gençlik Kolları Teşkilatı kuruldu. Yeni
teşkilatın başkanı oy birliğiyle genç Öğretmen
Gülcan Rafet seçildi. Gerçekleşen ilk toplantıda
Kurucu üyelerden Nevin Ahmet, Bahar Salimehmet, Merdiye Murtalib ve Bircan Rıfkı’nın HÖH
Gençlik Kolları Mleçino Teşkilatı’nın yönetiminde
olmalarına karar aldılar.
9 Haziran 2012 tarihinde Ardino’da yapılacak
HÖH Gençlik Kollarının İlçe Teşkilatı Olağan
Kongresinde bölgeyi temsil edecek 3 delege seçildi.
Yeni kurulan HÖH Gençlik Kolları Mleçino Teşkilatına Başkan seçilen Gülcan Rafet, Plovdiv
“Paisiy Hilendarski” Üniversitesinde Okul Öncesi
ve İlkokul Dönemi Pedagojisi Bölümünden mezun.
5 yıldır eğitim alanında hizmet veriyor. Mleçino
ve Gorno Prahovo köyleri okullarında öğretmenlik
yapmıştır. Gülcan, Gençlik Kollarının HÖH partisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Genç
etkin üye, HÖH Gençlik Kollarının gelişimine ilişkin Mleçino köyündeki gençlerin her türlü fikirlerine açık olacağını kaydetti.
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Kırcaali Tarih Müzesi, Edirne’de ikon sergisi açtı
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
başkanlığında yakla şık 60 kişilik bir heyet
Edirne’de Devecihan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Rodoplar’dan 16-19.
Yüzyıl İkonları” sergisinin
açılışına katıldı. Heyette
Belediye Başkan Yardımcıları Elisaveta Kehayova,
Vasil Bobekov, Ahmet Hüseyin, Meclis Başkanı Raif
Mustafa, Genel Sekreter
Sezgin Bekir, Kırcaali Tarih Müzesi Müdürü Pavel
Petkov, Kırcaali Hastanesi
Müdürü Dr. Todor Çerkezov, birçok Meclis Üyesi,
belediye kültür uzmanları, ressam Penka ve Hari
Atanasov’lar çifti, müze
ve hastane çalışanları,
birçok basın mensupları
yer aldılar.
Kırcaalili heyet iki otobusle Edirne’ye yolculuk
yaptı. Zaman zaman birinin direksiyonu başına
geçen Belediye Başkanı
şoförün işini kolaylaştırdı.
Edirne’deki sergi açılışına ayrıca Haskovo’dan
başka bir grup da katıldı.
Sergi, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog- Müze-

ler Hibe Programı (ICDMUSE) kapsamında Edirne Müze Müdürlüğü’nün,
Kırcaali Tarih Müzesi ile
ortaklaşa yürüttüğü “Arda
Nehri’nin Aynasında Müzelerimiz” projesi çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Daha önce Bulgaristan’da
5 kentte gösterilen sergi
Edirne Müzesi, Kırcaali Bölge Tarih Müzesi,
Kırcaali Sanat Galerisi,
Haskova Tarih Müzesi
işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Sergide 78 ikon
yer alıyor.
Açılışta Edirne Vali Yar-

dımcısı Abdullah Aslaner,
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
Nihan Akdere, Edirne
Müze Müdürü ve Proje Koordinatörü Hasan
Karakaya, Kırcaali Tarih
Müzesi Müdürü Pavel
Petkov, Haskova Tarih
Müzesi Müdür Vekili Valentin Dimitrov, Edirne
Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi Papazı
Aleksandır Çıkırık hazır
bulundular.
Edirnelilerin de yoğun
ilgi gösterdikleri sergi As-

Bulgaristan'daki Türkçe Eğitimine Katkı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgar-Türk
Kadınları Dostluk Dern e ğ i ( B U D K A D) i ş birliğiyle Sofya Şehir
Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu.
BUDKAD’ın girişimiyle
düzenlenen kampanya
sonucu, kütüphanenin
Türkçe Okuma Salonu,
çağdaş Türk yazarlarının son romanlarının
yanı sıra Türkiye’de yayımlanan eğitim kitapları
ile malzemelere kavuştu.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği 2’nci Sekreteri
Sinan Zeren, kitap teslim
töreninde yaptığı konuşmada, BUDKAD’ın inisiyatifini çok değerli bulduğunu belirterek, elçilik
olarak kültür ve eğitim
alanındaki yardımları sürdüreceklerini ifade etti.
Büyükelçilik Kültür ve
Turizm Müşaviri Cemal
Tekkanat da iki halkın
yüzyıllar boyunca beraber
yaşayıp kültürel iletişimini
sürdürdüklerini belirterek,
‘’Bulgaristan’daki kültürel
faaliyetleri ve ikili kültürel
münasebetleri destekle-

laner, Hasan Azis, Nihan
Akdere tarafından açıldı.
Edirne Vali Yardımcısı
Abdullah Aslaner, yaptığı
konuşmada, böyle büyük
bir sergiye ev sahipliği
yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Edirne’nin tarihi, kültürel,
coğrafi bağlantılarının
kentle sınırlı olmadığını
sürekli dile getirdiklerini vurgulayan Aslaner,
“Gördüğümüz ikonlarla
Hilye-i Şerifler birbirinden
çok ayrı bir kültür. İkonlar
bize çok yakın gelmiyor
ama burada üretilmiş, tasarlanmış eserler” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yaptığı
konuşmasında, Kırcaali
ile Edirne arasında çok
sayıda birleştirici noktalar bulunduğunu ve bu
noktalardan bir tanesinin
insanlar olduğunu vurguladı. Sayın Azis, “Sergide bulunan ikonların

çok özelikleri vardır. Bu
özelliklerinden bir tanesi
ilk kez Kırcaali dışında
Edirne’de sergileniyor.
Burada sergilenen ikonlar
aslında Edirne’de yapılan
ikonlardır. O yüzden ilk
kez bu ikonları görmesi
gereken kentin Edirne
olduğunu düşündük. O
yüzden bu ikonları ilk kez
Edirnelilere gösteriyoruz”
diye kaydetti.
Hasan Azis, bu sergide
emeği geçen herkese teşekkür ederken Kırcaali
Tarih Müzesinin faaliyetinde büyük bir adım olduğunu öne sürdü. Edirne
Tarih Müzesi ile yapılan
kültürel işbirliğin devam
etmesini istediğini söyleyen Başkan, serginin
Türkiye’nin başka noktalarında da açılmasından
memnun olacağını dile
getirdi. Hasan Azis, Edirne Müzesi yetkililerini de
Kırcaali’de sergi açmaya
davet etti.
Konuklarını selamlayan
Edirne Müze Müdürü ve
Proje Koordinatörü Hasan
Karakaya “Arda Nehri’nin
Aynasında Müzelerimiz”
projesi esnasında yapılan
ortak çalışmalar hakkında
bilgi verdi. İkonların resim
sanatının çok önemli bir
unsuru olduğunu belirten Sayın Karakaya, “Bu
eserlerden birkaçı ilimize
ait Enez ve Edirne okulunda üretilmiş olması
ile de ayrıca dikkati çekicidir. Edirne’mizin her
zaman sanat üretiminde
önemli bir merkez olduğunun tanıklarıdır. Bu nadide eserler Bulgaristan
dışında ilk kez sergilen-

mektedir. İlk kez sergileniyor olması, bu serginin
önemini bir kez daha artırmaktadır” diye konuştu. “Rodoplar’dan 16-19.
Yüzyıl İkonları” sergisi
3 Haziran 2012 tarihine
kadar ziyaretçilere açık
kalacaktır.
Karakaya, AB-Türkiye
Kültürlerarası DiyalogMüzeler Hibe Programı
projesinin ikinci sergisi olan “Hilye-i Şerifler
Sergisi”nin ise Kırcaali’de
açılacağını kaydetti. Hilye Arapça’da ziynet, süs,
yaratılış, sıfat, şekil manalarına gelir. Peygamberimizin sıfatlarını anlatan
manzum veya nesir halindeki yazılara, kitaplara ve
tablolara Hilye-i Saadet
veya Hilye-i Şerif denilir.
Sergiden önce Kırcaali heyeti, tarihi Selimiye
Camiini ve külliyesinde
bulunan ve 3 yıl restorasyondan sonra 10 gün
önce hizmete açılan Türk
ve İslam Eserleri Müzesini ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi.
Daha sonra ziyaret edilen Trakya Üniversitesi
Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Kırcaalilerde derin izlenimler
bıraktı. Heyeti karşılayan
Sağlık Müzesi Müdürü
Enver Şengül müzenin
tarihini anlattı. Eskiden 3
bölümden oluşan ve hastane olan bu binada 4 asır
boyunca akıl ve ruh hastalarının müzik ve su sesi
ile tedavi edildiği öğrenildi. 1997 yılında hizmete
açılan Sağlık Müzesinin
her yıl 200 binden fazla
ziyaretçisi vardır.

Türkiye’den Yunanistan'a vizesiz seyahat
meye devam edeceğiz’’
dedi. BUDK AD Genel
Başkanı Türkan Duman
da Sofya Şehir Kütüphanesi Türkçe Okuma
Salonu’nda ‘’küçük de
olsa’’ saklanan bu kitap
servetine büyük değer
verdiklerini bildirerek,
şunları söyledi:
‘’Bu servetin daha da
büyümesi için üzerimize
düşen sorumluluğu, ‘vicdan görevi’ olarak görüyoruz. Bu görevimizin bir
parçasını yerine getirmek
amacıyla okuma salonunun kitap koleksiyonunun
zenginleştirilmesine kat-

kıda bulunmak istedik.
Hedefimiz okuma salonunda bulunan çağdaş
Türk romanlarının sayısını artırmak, Türkçe eğitimine yönelik ders kitapları ve yardımcı kaynak
kitapları Türkçe Okuma
Salonu’na kazandırmaktı.’’ Kampanya kapsamında bağışlanan yüzlerce
kitabın yanı sıra Türkçe
Okuma Salonu’na 8 Türk
gazetesi ve dergisinin yıllık aboneliği ile internet
aboneliği sağlanmış bilgisayar da teslim edildi.

Kırcaali Haber

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras
Yunanistan’a vizesiz
seyahatin başlayacağı
müjdesini Twitter’dan
verdi.
Kerim
Uras,
Twitter’da mesajlarında, ‘’Yunanistan’a 15
günlük ziyaretler için
yakında vizesiz seyahat müjdesi vermeyi
ümit ediyorum. Tüm
izleyicilere sevgi ve
saygılar sunuyorum.
Vizesiz seyahat şimdilik 5-6 ada ile sınırlı
olacak. Başarılı olursa
genişleyeceğini ümit
ediyorum” dedi.
PİLOT PROGRAM
Önceki
gün
Yunanistan’ın, Doğu

Ege
adalarına
Türkiye’den yapılacak
ziyaretler için limanda
vize uygulaması başlatacağı öne sürülmüştü.
Anadolu Ajansı, Yunanistan Vatandaşı
Koruma Bakanlığı’nca
alınan karar doğrultusunda, Türkiye’den
ziyaretçilerin Yunan

konsolosluklarından
vize almadan söz konusu adaları ziyaret
edebileceğini bildirmişti.
Pilot program kapsamında önceliğin Midilli, Sakız, Sisam, Rodos ve Kos adalarına
yapılacak ziyaretlerde
olması bekleniyor.
Kırcaali Haber

7
Kırcaali Haber 7

HABERLER

06 Haziran 2012

6. Göklemezler Güreş Turnuvasında Madalya Yağdı
İsmail KÖSEÖMER

Kırcaali Belediye Başkanı Kupası adı altından
düzenlenen 6. Geleneksel
Göklemezler Güreş Turnuvasında madalyalar yağan yağmur gibi ev sahibi
takıma yağdı. En çok altın
madalya kazanan Krepost Güreş Spor Kulübü
(SKB Krepost -Stremtsi),
takım halinde de birinci
oldu. Ülke genelinden
10 takım ve yaklaşık 100
güreşçinin katıldığı turnuvaya vize alamadıkları
için Türkiye’den ve teknik
nedenlerden dolayı da
Yunanistan’dan gelmesi
beklenen takımlar katılamadı. Böylelikle uluslararası biçiminden planlanan
turnuva gerçekleşemedi.
Çernomorets Burgaz güreş takımını taşıyan otobüsün arıza yapması güreşlerin planlanan saatin
aksine öğle vakti başlamasına sebep oldu. Spor
sahasına kurulan minder
pehlivanları sabırsızlıkla
bekliyordu!
Üç farklı yaş sınıfına
göre on bir sıklete dağılan SK Borba - Asenovets
(Asenovgrat), SKB Çernomorets – Burgaz, SKB
Energetik – Gılıbovo, SKB
Zagorets – Nova Zagora,
SKB Minyor- Radnevo
(Radnevo), SK Angel
Voyvoda – Haskovo, SK
Borba i Sambo – Yambol,
SKB Lokomotif – Plovdiv,
SKB Hebros-2007 – Harmanli ve ev sahibi takımdaki güreşçiler sırasıyla:
Minikler (11-13 yaş) 30 kg,
35 kg, 38 kg, 42 kg ve 47
kg, Yıldızlar (14-15 yaş) 42
kg, 47 kg, 53 kg ve 66 kg,
Gençler (16-17 yaş) 46 kg
ve 54 kg olarak ayrıldılar.
Ancak, koç için yapılan
güreşler güne damgasını
vurdu.
1999 – 2001 yılları arasında doğan miniklerin 30
kilodaki müsabakalarında, 2011-2012 spor yılında iki kez ulusal birinciliği
elde eden Mustafa Faik
kendi evinde rakiplerine
hiç şans tanımadı ve sıkletinde birinci oldu. İlk iki
karşılaşmayı hızlı bir biçimde önce Deniz Hristef
(Asenovets) ve sonra Viktor Nedelçev’i (Radnevo)
tuşlayarak alan Mustafa,
yarıfinalde son bireysel
kış ve bireysel ile takım
yaz şampiyonalarında
finalde yendiği rakibi Dimitır Angelof (Burgaz) ile
bir kez daha karşılaştı.
Birinci devre çetin bir güreşe sahne oldu. 1:1 devam eden karşılaşmada
iki dakikalık süre dolmak
üzereyken rakibinin oyu-

nuna ani bir karşılık veren
ve onu köprüden geçiren
Mustafa iki puan alarak
devreyi 3:1 önde kapattı.
İkinci devre başlar başlamaz oyuna hızlı başlayan
Göklemezlerli güreşçi iki
kere rakibini tuş pozisyonundan geçirdi ve 4:0
öne geçti. Nefes almakta zorlanan Angelov’a ilk
yardım verildikten sonra
yeniden başlayan güreşte Mustafa bir puan
kaybetse de bir sonraki
akında her şey bitti. Rakibini yere indirir indirmez
arkasına geçip bir puan
almaktansa, Mustafa hızlı bir biçimde dana bağı
oyununun üçünden biri
olan yandan çatal arası
ense ayak kilidi yaparak
Angelov’u iki hafta içerisinde ikinci kez tuşladı ve
devreyi 10:1 aldı. Ulusal
şampiyonun finaldeki rakibi takım arkadaşı Serdar Sezgin oldu. İkinci
karşılaşmasında Nova
Zogara’lı Semo Karailiev’i
her iki devrede (5:0, 4:0)
yenen Serdar, yarıfinal
karşılaşmasında Yambollu Mustafa İsmedov’u da
her iki devrede (5:0, 3:0)
yendi ve birincilik için güreşmeye hak kazandı. İki
köydeşin karşılaşmasında
ulusal şampiyon Mustafa
birinci devrede 5:0 öndeyken Serdar’ı tuşladı ve
birinciliğe ulaştı. Havuz
karşılaşmalarında, yarı
finalleri kaybeden Angelof ve İsmedof rakiplerini
yenerek tunç madalyanın
sahipleri oldular.
35 kiloda yükselen değer Faris Mustafa
Miniklerin ikinci sıkleti
olan 35 kiloda beş sporcu
olduğundan Nordik sistemi uygulandı. Bu sistemde hepsi birbirleri ile karşılaşır. Tuş için 4 sıralama
puanı verilir. Galibiyet
sayısı fazla olan güreşçi
birinci olur. Eğer hala eşitlik varsa en fazla sıralama
puanı olan güreşçi birinci
sırada gelecek. Ancak
eğer hala iki güreşçi aynı
sıralama puanına sahipse aralarındaki maçın galibi ilk sırada yer alacak.
Bu sıklette Gorna
Or yahovitsa’da hake min taraf lı düdüğünü
yenemeyen Faris Mustafa tüm rakiplerini güzel
oyunlarla yenerek birinci
oldu ve altın madalyanın
sahibi oldu. İlk karşılaşmasında Haskovo’lu
Mehmet Mehmedov’u
her iki devrede de yenen
Faris ikinci turda dinlendi. Üçüncü turda, ikinci
karşılaşmasını yapan güreşçimiz Nova Zagoralı
Bojidar Diçev’i 3:1 ve 7:1

yenmeyi başardı. İkide
iki yapan Faris Mustafa,
üçüncü karşılaşmasını
diğer Haskovolu güreşçi Vladimir Zapryanof ile
yaptı. Burada da dikkatli
bir karşılaşma çıkaran güreşçimiz devreleri 5:0 ve
3:0 alarak müsabakayı da
kazanmış oldu. Son karşılaşmada altın madalya
için güreşti ve Burgazlı
rakibi Stefan Mladenov’u

dirençle karşılaştı. Dişe
dişe güreş sergileyen her
iki pehlivan da göze güzel
oyunlar yaptılar. Karşılaşma 4:4 iken Mert rakibini
tuş durumunda tutamadı
ve bir sonraki oyunda 1 +
2 puan verdi ve sonra da
tuş oldu. Yenilgiden sonra
rakibin elini sıkmaktansa
tokat atmayı tercih etti!!!
Okulda da aynı disiplinsiz hareketler sergilediği

palı salonda devam eden
güreşlerde Mert Radnevolu Rakibi İvan Mihaylov’u
tuşla yendi. Alınan sonuçlar sonrasında Altın Aleks Nedelçev’in,
gümüş Haskovo’lu Bayram Mehmet’in ve diğer tunç madalya da
yine Radnevo’lu Daniel
Yordanov’un oldu. Bu
sıklette toplam 12 güreşçi vardı.

ilk devrede 4:0 ve ikinci
devrede güzel bir tuşla
yenen Faris birincilik kazandı. Gümüş madalya
Mehmet Mehmedov’un
olurken tunç madalyanın sahipleri de Vladimir
Zapryanof ve Stefan Mladenof oldular.
38 kiloda altın Durgut
Behçet’in
Bu sıklette de Nordik
sistemi uygulandı. Köydeşler güreşinde Durgut
Behçet – Emre Yüksel’i
ilk devrede 5:0 ve ikinci devrede tuş ile yendi.
İkinci turda Burgazlı İvan
Bangov’u da aynı sonuç
ile yenen güreşçimiz ikide
iki yaptı. İlk karşılaşmasını kaybeden Emre ikinci
karşılaşmasında Burgazlı Kiro Mihov’u devreleri
5:0 ve 4:0 yendi. Son karşılaşmalarını da kazanan
güreşçilerimiz birinci ve
ikinci olurken, Burgazlı
güreşçiler de tunç ile yetindiler. Yağmurun başlamasıyla güreşler kapalı
spor salonuna geçti.
42 kiloda altın
Radnevo’ya gitti
42 kiloda altın Radnevo’lu
güreşçi Aleks Nedelçev’in
oldu. Tüm rakiplerini kolaylıkla yenen Aleks en
zor karşılaşmayı ev sahibi
takımından Mert Murat’a
karşı çıkardı. Turnuvada,
pehlivanlığa yakışmayan
tek çirkin hareket bu karşılaşmada yaşandı. İlk
devreyi 5:0 alan Radnevolu güreşçi ikinci devrede

anlaşılan Mert, az da olsa
turnuvaya gölge düşürüp
pehlivanlığa leke sürdü.
Yine de turnuvadan atılmadı ve havuz karşılaşmaları da dahil tüm diğer
karşılaşmaları kazandı ve
tunç madalyanın sahibi
oldu. Yağmur sonrası ka-

Ve Süleyman altını
aldı
Minikler dalının son altın madalyası 47 kiloda
ev sahibi takımdan Süleyman Hasan’ın oldu.
5 güreşçinin bulunduğu
sıklette Süleyman dört
Radnevo’lu rakibinin ara-

sından sıyrılarak birinci
oldu. Hem de karşılaşmaların tamamını tuşla aldı.
Hiç kimse ondan böyle
bir başarı beklemiyordu.
13 gün önce ulusal yarışmada ağır yarışmalar
yapmıştı ve dokuzuncu
olmuştu. Çabuk toparlandığı gözetlenen Süleyman, kendi aralarında en
iyiyi belirlemek için güreşen rakiplerine bırakın bir
devre puan dahi vermedi.
İlk turda Slavi Yorgof, ikincide Desislaf Georgief,
üçüncüde Valentin Dimitrof ve son turda da Krasen Kınef sırtları mindere sıkıca değdiler! Diğer
karşılaşmalar sonucunda
gümüş Yorgov’un ve tunç
madalyalar da Georgief
ve Kınev’in oldular.
Yıldızlarda 3 altın, 1
gümüş ve 1 tunç
1997-1998 yıllarında
doğanlar 4 ayrı sıklette
altın madalya için minderde ter döktüler. 42
kiloda Serkan Sezgin ilk
rakibi Gılıbovo’lı Dimitır
Demirev birinci devre 3:1
ve ikinci devrede tuş yaparak yendi. İkinci karşılaşmasını da ilk devreyi
4:0 ve ikincisini de 12:0
ile Asenovgrat’lı Angel
Çolakov’u yenen Serkan
altının sahibi oldu. İkinciyi
belirleyecek karşılaşmada
Çolakov - Demirev’i 5:0 ve
11:1 yenerek gümüşü alırken rakibi tunçla yetindi.

Bir Rodop köyü şenliğinde anlamlı karşılaşma
T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen ve Bulgaristan HÖH Milletvekili Arif Aguş Smolyan’a
(Paşmaklı) bağlı Viyevo
köyünde düzenlenen

köyünden göç etmiş ailelere mensup iki diplomatın görev yapmakta
olduğuna dikkat çekti.
Başkonsolos Ramis
Şen, Dışişleri Bakanlığı

şenliğe katılarak, soydaşlarımızı selamladılar.
Başkonsolos Ramis
Şen, Viyevo köyünde
yaşayanların Türki ye ile yakın bağlarına
işaretle, Türk Dışişleri
Bakanlığı’nda Viyevo

Personel Dairesi Başkanı Tuncay Babalı ile Filibe Başkonsolosluğu’nda
Muavin Konsolos İmren
Çamlıklı’nın Viyevo köyünden olduğunu, Daire Başkanı Babalı’nın
yakında Büyükelçi olmasının beklendiğini

bu itibarla Türk Dışişleri Bakanlığında köylerinden bir Büyükelçinin
de olacağını ifade etti.
Viyevo köyü sakinleri
hemşerileri ile duydukları gururu güçlü alkışlarla ifade ettiler.
Başkonsolos Ramis
Şen ayrıca, Edirne ile
Smolyan Belediyeleri’nin
kardeş belediye olmaları
yönündeki çalışmaların
yakında tamamlanmasının beklendiği bilgisini
verdi.
Törene ayrıca Edirne Belediye Meclisi
ile Sanayi ve Ticaret
Odası’ndan yetkililer de
katıldılar. Edirne’den gelen misafirler ailelerinin
geçmişte Viyevo köyünden göç etmiş olduklarını, bu itibarla Viyevo
köyündeki şenliğin kendileri için ayrı bir anlam
ve önemi olduğunu ifade ettiler.
Kırcaali Haber

Кърджали Хабер
8

06 Юни 2012 Сряда - Година: VI Брой: 21 (137)

Цена 0,50 лв. www.kircaalihaber.com İSSN 1313-6925

Rodop Müslümanlarına Moral
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,
Bulgaristan’ın Rodop bölgesinde bulunan Madan ve
Rudozem kasabalarındeki
Müslümanları ziyaret etti.
Gittiği yerlerde halkın büyük

tarafından kapıda karşılandı.
Girişte önemli konuklar için
uygulanan geleneksel ekmek
ve bal seremonisinden geçen
Başkan Altepe, daha sonra
toplantı salonunda Madanlılarla bir araya geldi. İlk defa

ilgisiyle karşılaşan Başkan
Altepe, Balkanlar´da yaşayan Müslümanların bulundukları ülkelerde eşit hak ve
özgürlüklere sahip olmaları,
gelişmeleri ve daha iyi hayat
şartlarında yaşamaları için
Bursa olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Başkan Altepe´ye Madan
ve Rudozem ziyaretlerinde
Başkan Danışmanı Fahrettin Yıldırım, BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan, işadamı Feridun Kahraman, İnegöl-Yenice Belediye
Başkanı Hasan Aksu ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler
Partisi (HÖH) Smolyan Milletvekili Arif Aguş eşlik etti.
Beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Madan´a geçen
Başkan Altepe, Belediye
Başkanı Fahri Molla Hüseyin

Bursa´dan bu derece önemli
bir misafiri ağırladıklarını belirten Madan Belediye Başkanı Fahri Molla Hüseyin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Başkan Altepe´ye
teşekkür eden Molla Hüseyin, “Tarifi imkansız duygular
içerisindeyim. Recep Altepe
şehrimize gelerek, bizleri
inanılmaz derecede mutlu
etti. Kendisini zaten tanıyoruz
fakat buraya gelmesi bizleri
ayrıca onurlandırdı” dedi.
Başkan Altepe, Madan ziyaretinden sonra Rudozem´e
geçti. Rudozem´de Belediye
Başkanı Rumen Pehlivanov
tarafından kapıda karşılanan Başkan Altepe, burada
da ev sahibi ekiple birlikte
çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Başkan
Altepe´nin ziyareti kendileri

için bir onur olduğunu belirten Rudozem Belediye
Başkanı Rumen Pehlivanov,
bunun yalnız olmadıklarının bir göstergesi olduğunu
kaydetti. Rudozem´in yüzde
95´inin Müslüman geriye kalan yüzde 5´inin de Hristiyan
olduğunu belirten Pehlivanov, “Türkiye´nin geliştiğini
ve güçlendiğini gördükçe imreniyoruz, seviniyoruz. Pozitif
anlamda kıskanmakla birlikte
gururlanıyoruz. Sizin buraya
gelişiniz, bizlere yalnız olmadığımızı gösterdi. Teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Başkan Altepe, Madan
ve Rudozem ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda,
Balkanlar´da yaşayan Müslümanların Türkiye ve Bursa
açısından önemine değindi.
Türkiye´nin Balkanlar olmadan dış politika yapamayacağını, stratejik açıdan bölgenin
öneminin büyük olduğunu
vurgulayan Başkan Altepe,
“Bursa, bir Balkan şehridir.
Buralarda yaşayan Müslümanların, Bursa´yla illa ki bir
bağlantısı bulunuyor. Bu nedenle, Bursa ve Türkiye için
buralardayız. Sizlere moral
vermeyi ve destek çıkmayı
kendimize görev kabul ediyoruz. Kültürünüze sahip
çıkarak, bulunduğunuz bölgelerde ayakta kalmalısınız.
Bizler ihtiyaç duyulduğunda
her zaman için yanınızdayız.
Hayat şartlarınızın daha da
iyiye gitmesi, Bulgaristan´la
birlikte kalkınıp gelişmeniz
Bursa ve Türkiye olarak en
büyük arzumuzdur. Bunun
yerine getirilmesi konusun-

da elimizden ne geliyorsa
yapmaya hazırız” şeklinde
konuştu.
Rodoplar’a ilk kez geldiğini,
yaptığı ziyaretlerin gecikmiş
sayılabileceğini de ifade eden
Başkan Altepe, “Türkiye, son
10 yılda kendine gelmeye ve
yeni yeni politikalarını belirlemeye başladı. Bugüne kadar
hep iç politikadaki sıkıntılarla, bürokrasiyle uğraştık. Son
5-6 yılda işler rayına girmeye başladı. İnşallah şimdiden

sonra çok daha iyi gelişmeler
olacak” dedi.
Madan ziyareti sonrasında
Başkan Altepe´ye, Madan
Belediye Başkanı Fahri Molla
Hüseyin tarafından doğal bal
ve yerin 800 metre altından
çıkartılmış işlenmemiş doğal
kristal taş hediye edildi. Başkan Altepe de Fahri Molla
Hüseyin´e, Bursa´nın simgesi
olan Hacıvat ve Karagöz´ün
camdan plaketini takdim etti.
Kırcaali Haber
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