“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски
обекти
GSM: 0884067245
GSM: 0884067246

KIRCAALİ HABER
28 Mayıs 2014

Yıl: 8

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 232

Fiyatı 0,80 Lv.

Kırcaali’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni
Resmiye MÜMÜN

Müzekki Ahmet’in başkanlığındaki Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD)
Kırcaali’de ilk kez 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramını kutlama
etkinliği düzenledi. Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneğinin
kütüphanesinde gerçekleştirilen kutlamada Bursa’da
BAL-GÖÇ’ün kurucularından
Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel Sekreteri Zülkef Yeşilbahçe, 1984
yılında Bulgarlaştırma sürecine karşı Gorno Prahovo
(Tosçalı), Mleçino (Sütkesiği)
bölgesinde meydana gelen
kalkınmalarda yer alan Salih
Özertürk, Ömer Lütfi Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet hazır bulundular. Kırcaali gençlerinin doldurduğu salonda
çok sayıda aydın vardı.
Programın başında Müzekki Ahmet’in teklifi üzere,
Manisa’nın Soma İlçesinde
yaşanan maden faciasında
hayatını kaybeden maden
şehitleri anısına bir dakika
saygı duruşunda bulunuldu.
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği ve Ömer Lütfi Türk
Kültür Derneği Başkanları
olarak Seyhan Mehmet ile
birlikte bizzat T.C. Filibe Başkonsolosluğunda Soma faciasına ilişkin taziye defterini
imzaladıklarını bildirdi.
Daha sonra Mustafa Kemal
Atatürk’ün hayatını anlatan
bir yazı okudu. Aynı zamanda salondakiler slayt gösterisi izlediler. Atatürk ile ilgili
verilen bilgiler üzerine kısa
bir soru-cevap yarışması düzenlendi. Soruları doğru cevaplayanlara renkli Atatürk
kitapçığı hediye edildi. Ata’ya
ithaf edilmiş bir şiir, beş yaşındaki Atakan Ömer çok içtenli okudu ve salondakilerin
alkışlı beğinisini kazandı.
Konukları ve gençleri selamlayan Ömer Lütfi Derneği Başkanı Seyhan Mehmet,

dernek başkanı olduğundan
bu yana gençlerin Atatürk
hakkında daha fazla bilgi-

lendirilmesini hedeflediğini
paylaştı. Kendi neslinin Atatürk konusunda biraz geri

kaldıklarını, fakat son yıllarda sınırların açılması ve gelişen teknoloji sayesinde bu

Türk Kültür ve Sanat Derneği Filibe Şubesi, T.C. Filibe Başkonsolosluğunun
değerli katkılarıyla, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı münasebetiyle anma töreni düzenledi.
Atatürk kütüphanesinde gerçekleşen etkinlik Manisa’nın
Soma ilçesinde meydana
gelen maden trajedisinden
dolayı sade bir Anma töreni
olarak gerçekleştirildi.
Programın açılışı TÜRKSAD Filibe Şubesi Başkanı
Sn. Fahrie Murad ve T.C.
Filibe Başkonsolosu Sn. Şener Cebeci tarafından yapıldı. Sn. Cebeci konuşmasında, “19 Mayısın Türkiye
Cumhuriyeti’nin doğum tarihi
olmasının yanı sıra, biyolojik
doğum tarihi bilinmediğinden
dolayı bizzat Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal ATATÜRK
bu tarihi kendi doğum günü

olarak kabul etiğini” paylaştı
ve günün anlam ve önemine
değindi.
Soma’ da vefat eden ma-

den işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen
T.C. Filibe Başkonsolosu Sn.
Cebeci’nin konuşmasından

eksikliğin hep beraber telafi
edilmesi gerektiğinin altını
çizdi. Müzekki Ahmet ile birlikte dernek başkanları olarak
Filibe Başkonsolosluğunun
desteğiyle gençleri ilk önce
Atatürk’ün doğduğu eve götüreceklerine dair söz verdi.
Ayrıca derneklerin Atatürkçülüğü yaşatmak, Cumhuriyetin
kuruluşu, Türk tarihi, Çanakkale Savaşları konusunda
gençlere bilgi vermek için
çaba sarf edeceklerini belirtti. Seyhan Mehmet gençlere, “Hep beraber bu yolda
ilerleyelim. Gelecek nesillere
Atatürk’ü çok iyi tanıtalım”
diye seslendi.
Ardino’nun (Eğridere) Hromitsa (Topallar) köyünden
1972 yılında Türkiye’ye göç
eden gazeteci ve yazar Zülkef Yeşilbahçe, bu girişimden
dolayı dernek yöneticilerini

Devamı 7’de

Filibe’ de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

sonra TÜRKSAD Filibe Şubesi tarafından hazırlanan
program sunuldu.
Fahrie MURAD
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Bir Osmanlı şehri: Filibe

Bulgar ist an'ın ikinc i
büyük şehri olan Filibe,
Osmanlı'dan kalan yapıları ile Roma ve Bizans
kalıntılarıyla ülkenin kültür
sanat başkenti.
Bulgaristan'ın zengin
tarihinin önemli bir tanığı
olan Filibe, ülkenin kültür
başkenti. 7 asırlık geçmişe
sahip olan şehir, Osmanlı döneminde de Doğu
Rumeli'nin merkeziydi.
Sofya'ya 120 kilometre
uzaklıkta, 700 bine yakın
nüfusuyla Bulgaristan'ın
2. büyük şehri olan Filibe,
Roma, Bizans ve Osmanlı
kültürünün bir arada görülebildiği, modern yapılarla
tarihî dokuyu iç içe muhafaza eden bir şehir. Bugün
hâlâ şehirdeki Türkler için
ismi Filibe olan şehrin
resmî adı ise Plovdiv olarak geçiyor.
1390'da Osmanlı topraklarına katılan ve bu
dönemde tam bir Türk
şehri karakterine bürünen Filibe'de sayısız Osmanlı eseri bulunuyor.
15. yüzyılın ilk yarısında,
Anadolu'dan getirilen
Türk ailelerin kente yerleşmesi ile Filibe, Rumeli
Beylerbeyi'nin merkezi
olmuştu. Bu dönemde
çok sayıda Osmanlı eserinin inşa edildiği Filibe'yi
Seyahatnamesi'nde Evliya Çelebi şu sözlerle anlatır:
"Şehir 9 adet kayalık
tepe üzerine ve dereler arasına kurulmuş.
Filibe'de 17. yüzyılda 53
cami, 70 okul, 9 medrese,
7 darül-kurra, 11 tekke, 8
hamam, 9 han ve sayısız

kervansaray var idi."
Filibe, Bulgaristan'ın
Kültür Başkenti
Geçmişin ruhunu bugünle uyum içinde geleceğe
taşıyan Filibe, müzeleri,

ayakta kalan önemli mimari eserlerin başında gelen Cuma Camii 500 yıldır
Müslümanlara secde mahalli olmaya devam ediyor.
Şehir merkezinde bulunan

ğı ve İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığının
desteğiyle restore edildi
ve 2008'de yeniden ibadete açıldı. Cami kalem
işi tekniğinde yapılmış hat

konser salonları ve tiyatro binaları ile bugün
Bulgaristan'ın "kültür ve
sanat başkenti" olarak
anılıyor.
Bulgaristan'ın ulusal
öneme sahip 100 turistik
yeri listesinde de kendisine yer bulan Filibe, her yıl
binlerce turist tarafından
ziyaret ediliyor. Geniş yeşil alanları, her iki tarafı
kafelerle çevrili caddeleri
ve neo-barok tarzı yapıları ile şehir, farklı kültürleri
bir arada yaşatıyor. Balkanların gözdesi, tarihi ve
mimarisi ile ünlü şehri Filibe, camileri ve yaşayan
kültürel miraslarıyla canlılığını koruyor. Şehrin ana
meydanını süsleyen ve

Murat Hüdâvendigâr Camii, halk arasında Cuma
camii olarak biliniyor ve
çevresindeki meydan da
aynı adı taşıyor.
Osmanlı padişahı 1.
Murat Hüdâvendigâr zamanında inşa edilen eser,
Balkanlar'daki en önemli
ve en büyük Osmanlı camilerinden biri. İçerisinde
han, hamam ve bedestenin bulunduğu bir külliye
olarak inşa edilen ve Muradiye, Hüdavendigar ve
Ulu isimleriyle de anılan
Cuma camii, Türk ve erken Osmanlı dönemi çok
kubbeli camileri arasında
yer alıyor.
Şehrin simgelerinden
olan cami, kültür bakanlı-

yazıları ile süslü. Yapının
en önemli özelliklerinden
biri de 18. ve 19. yüzyıla
ait çinilerinin orijinal şekilde günümüze kadar ulaşmış olmasıdır.
Şehrin simgelerinden
olan Cuma Camii, dini
bayramlarda tarihi şehre
gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor.
Tepeler Şehri Filibe
Osmanlı evleri, Bizans
döneminden kalan eserleri ve doğal güzelliği ile
tarih ve doğa meraklıları
için eşsiz bir şehir olan ve
farklı kültürleri buluşturan Filibe, aynı zamanda

görmeye değer" sözleri
ile anlatıyor. Roma döneminde gözetleme noktası
olarak kullanılan Nöbet
tepesi, su dağıtımının
yapıldığı Taksim tepesi,
şenliklerde sert kayalar
üzerinde cambazların
gösteri yaptığı Canbaz
tepesi, şehri simgeleyen
tepeler. Tepeler üzerinde
yükselen Filibe'de tarihi
bugüne taşıyan yer ise
Eski Şehir.
Bugün sit alanı olan
semt, Türk ve Bulgar mimarisinden taşıdığı izlerin
yanı sıra koruma altındaki geleneksel evleri ile de
biliniyor. Her gün binlerce
turistin ziyaret ettiği Eski
Şehir, Filibenin adeta tarih
bekçisi. Safranbolu evlerini hatırlatan eski Osmanlı
evleriyle, dar kaldırım sokaklarıyla UNESCO kültür mirası listesine alınan
Eski Şehir turistlerin ilgi
odağı. Bulgar uyanış devrinden kalma evler olarak
adlandırılan yapılar, sade
ancak göz alıcı işçiliği ile
dikkat çekiyor.
Güneş ışığını alacak
şekilde yerleştirilen pencereleri ve ahşap tavanlı
yapıları ile Filibe evleri
oymacılık sanatının da en
güzel örneklerini barındırmakta. Osmanlı mimarisini yaşatan bu evlerin
bazılarında hala hayat
sürenler bulunurken, restore edilen yaklaşık 150
evin çoğu müze, galeri,
atölye ya da restoran olarak kullanılıyor.

oda ve 130 pencereden
oluşan barok mimari ürünü bina 1917'de müzeye
dönüştürülmüş. Asırlık
a ğ aç lar ın bulundu ğ u
bahçesi ve çevre düzenlemesiyle Filibe Evleri'nin
seçkin örneklerinden olan
etnografya müzesi binası,
mimarisi ve içeriğiyle Eski
Şehir'in kültür hazineleri
arasında yer alıyor.
Eski Şehir'in sokaklarında tarihi bir kaleye ya
da kalenin duvarları arasında tarihe açılan bır kapıya rastlamak mümkün.
Bir zamanlar kale kapısı
olarak kullanılan Hisarkapı bunlardan biri. 8 metre
yüksekliğinde, 2,5 metre
kalınlığında büyük taşlardan inşa edilen kale,
şehrin korunması için yapılmış. Tarihi antik çağa
kadar uzanan, Bizans ve
Osmanlı hâkimiyetlerine
şahitlik eden kalesi Hisarkapı, bugün hâlâ şehrin
merkezindeki görkemini
koruyor.
Osmanlı'nın Bulgar topraklarından çekildikten
sonra ardında bıraktığı
mimari ve tarihi eserlerin çoğu şekil değiştirse
de, işlevini sürdürmeye
devam ediyor. Osmanlı
döneminden kalan Sarı
Mektep de bunlardan biri.
Halkının sosyal ve eğitim ihtiyaçlarına oldukça
önem gösteren Osmanlı
yönetimi dönemin ibadethane ve dini yapılarının
yanında, mektep adı veri-

tepeler şehri olarak da
biliniyor. Şehir gezisinden sonra kenti bir de
kuşbakışı seyretmek isteyenlerin uğrağı olan tepeler hâlâ Türkçe isimler
taşıyor. Saat Tepesi adını
üzerindeki saat kulesinden alıyor. Kuleyi 17. yüzyılda Filibe'ye gelen Evliya Çelebi; "Şehrin içinde
bir tepe var, bu tepenin
adı saat tepe. Minare gibi
yüksek kulesinde bir saat
bulunmakta. Bu saat öğlede iki kere çalıyor. Kule

Eski Şehir Tarihe Açılan Bir Kapı
Osmanlı döneminde en
parlak yıllarını yaşayan
Filibe'de, kentin zengin
tüccarları Türkiye ve Arap
ülkeleriyle ticaret yapar
ve kentlerinin kalkınmasını sağlarmış. 19. asırdan
Argir Kuyumcuoğlu'nun
evi bugün etnograf ya
müzesi olarak ziyaretçilere açılmış durumda. Ahşap sanatının inceliklerini
yansıtan, 570 metre kare
üzerine kurulu, 4 katlı, 12

len okullar inşa ettirdi.
19. asırda Rumeli Beylerbeyi tarafından yaptırılan Sarı Mektep üzerindeki sarı boyadan dolayı
Sarı Okul adıyla anılıyor.
Günümüzde konservatuar olarak kullanılan Sarı
Mektep, müzik, dans ve
resim derslerinin yapıldığı
bir sanat okulu. Sarı Mektep, inşa edildiği dönemin
tarihî ve kültürel mimarisinden izler de taşıyor.

Tarihi cami yine dolup taştı
Mestan ADALI

Geçen 6 Mayıs Hıdrellez günü, Kirkovo ilçesi Podkova köyü yakınlarındaki tarihi Yedi
Kızlar Camisi bu yıl da
yüzlerce Müslüman’ı
bağrına bastı. Kırcaali
ilinden, Türkiye ve bilhassa Yunanistan’dan
gelen misafirler düzenlenen dini törene
ayrıca bir renk kattılar.
Sabahın erken saatlerinde çeşitli hastalıklara şifa aramak için
birçok insan Deliklitaş’ı
Belkayası’nı ziyaret ettiler. Kur’an’ı Kerim’den
ayetler ve Mevlid-i Şerif okundu. Salavat sedaları etrafa yayıldı.
Gelen konuklar arasında İzmir Balkan
Göçmenler Federas-

yonu Başkanı Hüseyin
Kocaman, Genel Sekreter Hüseyin Mercan,
Kırcaali, Krumovgrad,
Gümülcine Müftülük-

lerinden sorumlu yetkililer ve Haskovo belediye yönetim kurulu
üyeleri yer aldılar. Dini
görevlilerin icra ettikleri
hadisler, ilahiler ve bilhassa ilginç konuşmaları dinleyicilerde derin

izler bıraktı. Yunanistanlı konuklar törene
iştirak edenlere tespih
ve seccade hediye ettiler.

Kılınan öğle namazından sonra bol bol pilav
ve çeşitli tatlılar ikram
edildi. Dini törenden
herkes memnun kaldı.
Yedi Kızlar Cami’den
unutulmaz hatıra ve
anılarla ayrıldılar.

Kuzey Haber Ajansı
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Bir grup emekli vatandaşa Türkiye gezisi düzenlendi
Güner ŞÜKRÜ
Bir grup Ardinolu emekli Edirne, Kırklareli ve
İstanbul güzergahında
Türkiye’yi ziyaret etti. İlerlemiş yaşına rağmen onlar 400 km yolculuk yapıp,
komşuların misafirperverliğini hissettiler. İki günlük
gezi Ardino Emekliler
Kulübü tarafından Belediyenin mali desteğiyle
düzenlendi.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Türkiye’nin bazı
tarihi ve kültürel yerlerini
görme arzusunu yerine
getirmeleri gereken taşıtı
sağladı.
İki günlük gezi esnasında çok güzel izlenimler
edinildi. Edirne’de Balkan
Savaşı Müzesini ziyaret
edildi. Balkan Savaşında
Edirne Kalesi garnizonu
komutanı Şükrü Paşa
Anıtına çelenk konuldu.
Edirne’nin sembolü haline
gelen 1569-1575 döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camisi ziyaret edildi.
Turist rehberi Bülent
Kols onlara caminin tarihi ve inşasıyla ilgili efsaneleri detaylı bir şekilde

anlattı. Diğer destinasyon Kırklareli idi. Burada,
1907 yılında Ardino’da
dünyaya gelen dünyaca
ünlü şair ve yazar Sabahtin Ali’nin adını taşıyan bir
park bulunuyor. Parkta
onları Kırklareli Belediye
Başkan Yardımcısı Tahsin Gençay, eski Belediye
Başkanı Ünal Başkur ve
Gorno Prahovo (Tosçalı)
köyü doğumlu Varol Şen
karşıladılar. Emekliler, Sabahattin Ali’nin anıtı önü-

ne çelenk koydular. Sabahattin Ali’nin anıtı 2010 yılında Kırcaalili heykeltıraş
Ziyaddin Nuriev tarafından
yapılmıştır. Daha sonra ev
sahipleri misafirlere çay
ikram edildi, hediye değişiminde bulunuldu.
İstanbul’a yolculuk esnasında grup Ardino Belediyesinde eski Mimarlık,
Bayındırlık ve Belediye
Mülkiyeti Daire Başkanı
Müh. Veli Engin’in daveti
üzerine Lüleburgaz’a da

uğradı. Müh. Engin, yaşlı
insanları Ayvalı köyünde
bulunan villasında yemekledi.
Lüleburgaz’dan sonra
İstanbul’a gidildi. Burada
31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in emriyle
1843–1856 yılları arasında inşa edilen Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi.
Sarayda, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün son
günlerini geçirdiği odayı

Makas Sınır Kapısı, trafik yoğunluğunda ikinci sırada
Sınır Polis Müdürlüğünün verilerine göre
Hıdrellez vesilesiyle
ilan edilen tatil günlerinde BulgaristanYunanistan sınırında
yeni açılan Makas Sınır
Kapısı’ndan geçiş yapan araç ve yolculara
göre yoğun trafik bakımından ikinci oldu.
Smolyan Bölge Sınır
Polis Müdürü Komiser
Boyko Bojkov, Fokus
Ajansına yaptığı açıklamada 30 Nisan saat
12.00’den 5 Mayıs saat
12.00’ye kadar 48 000
motorlu araç ve 210
bin kişi olmak üzere en
yoğun trafiğin KulataPr o m a h o n o n S ınır
Kapısı'nda olduğunu
bildirdi.
Komiser Bojkov, “İkinci yerde yoğunluk bakımından bizim beklediğimiz, fakat çoğunun
beklemediği Makas Sınır Kapısı’dır. Bu gümrükten 20 500 motorlu
araç ve 75 bini aşkın
yolcu geçmiştir. Kulata
Sınır Kapısı’nda iki yönde olmak üzere toplam
8 trafik şeridi üzerinden
hizmet imkanı varken,

Makas Sınır Kapısında
ise ufak motorlu taşıtlar
için girişte 2 ve çıkışta
da 2 trafik şeridi üzerinden çalışma imkanı vardır. Makas Sınır Kapısı
görevlileri, Kulata’ya
bakış çok daha yoğun
şekilde çalışıyorlar”
diye belirtti.
Verilere göre şimdiye
kadar Makas Sınır Kapısı başlıca Kırcaali ve
bölge nüfusu tarafından
Yunanistan’a geçiş için
kullanılmışsa da, artık
yerlilerin yaptığı geçişler çok azaldı. Komiser

Bojkov, “Varna, Dobriç
(Hacıoğlu Pazarcık),
Rusçuk, Burgaz, Haskovo, Stara Zagora
(Eski Zağra), Filibe,
hatta Pleven plakalı
araçların sayısı en fazladır. Merkez ve Doğu
Bulgaristan’dan yolculuk yapanların bu sınır
kapısından geçiş yaptıkları görülüyor” diye
kaydetti.
Sınır Polis Müdürlüğünün verilerine göre
yoğunluk bakımından
İlinden–Eksohi Sınır
Kapısı üçüncü sırada.

Buradan 9 200 motorlu taşıt aracı geçiş
yapmıştır. Daha sonra
Kulata’dan sonra olması gereken Svilengrad
Sınır Kapısı yoğunluk
bakımından dördüncü
sırada bulunuyor.
Komiser Bojkov, “Yeni
yolun hizmete açılmasıyla ülkenin her yerinden Kırcaali’ye ulaşmak
kolay oldu. Kırcaali’den
Makas’a da kısa bir zamanda ulaşılıyor ve bu
yüzden herkes bu destinasyonu tercih etmektedir.” diye belirtti.

gördüler. Bununla birlikte
Topkapı Sarayı, Aya Sofya (Aziz Sofya) Kilisesi
ve Sultan Ahmet Camisini de ziyaret ettiler.
Geziye katılan emekliler,
Türkiye’nin tarihi yerlerine
hayran kaldıklarını paylaştılar. Ardinolu 66 yaşındaki Dilaver Recebov,
iki günlük geziden son
derece memnun kaldığını paylaştı. Recebov, “Bir
yer hakkında kitaptan bilgi edinmek başka, iki gözünle görmen bambaşka
birey. Bu tür organizasyonlar sayesinde belediye ve insanlar arasında
köprü oluşturulmasına bir
yoldur. Gerek altyapı, tarım ve çevre konularında
bilgilerimizi genişletmiş
olduk” dedi.
Başevo (Hallar) köyünden Tahir Tahir, “Sanki
Cennet köşesini gördük.
Ağrılarım vardı, fakat
şimdi Türkiye’nin güzelliklerini gördükten sonra
kendimi daha iyi hissedi-

yorum” dedi. Tahir amca,
Türkiye’nin düzgün yollarından çok etkilendiğini
belirterek, “Düzeni olan
bir devlet. İnşallah, biz
de bir gün böyle bir ülkede yaşarız” diye sözlerine ekledi.
Ardino Emekliler Kulübü üyeleri adına Kulüp
Başkanı Nazif Sadettin,
Belediye Başkanı Resmi
Murat’a gezinin gerçekleştirilmesi için verdiği
destekten dolayı içten teşekkürlerini sundu. Ayrıca onlara sıcak ve misafirperver davranan Müh.
Veli Engin ve eşi Nevriye
Hanıma ve otobüs şoförü
Mümün Tahir’e sağladığı
rahat ve güvenli yolculuk
için teşekkür etti. Nazif
Sadettin, “Gerçekten
çok hoş ve mükemmel
organize edilen bir geziydi. O yüzden daima
hafızalarımızda güzel ve
unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır” dedi.

Dambalı Tepesinde
binlerce kişi şifa aradı
Bulgaristan’ın birçok yerinden binlerce çocuk ve yetişkin insan bu yıl da 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede Momçilgrad’ın Letovnik (Miralköy) köyüne yakın
Dambalı Tepesi’nde taş kütlelerinden akan suda şifa
aradı. 6 Mayıs Hıdrellez günü sabahın ilk saatlerinde
güneş doğmadan önce tepeden taş kütlelerinden akan
suyun şifalı olduğuna inanılıyor.
Asırlarca sürdürülen gelenek bu yıl da Dambalı’da
binlerce Müslüman ve Hıristiyan’ı bir arada topladı.
Akan suyun şifalı olduğuna dair inancın ne zamandandır bilinmiyor. Yerel halk bu inancın Alevi evliyası Yaran

Baba’ya olan hürmetle ilgili olduğunu düşünüyor.
Efsaneye göre kuraklık zamanında kendisi taş
kütlesine yumrukla vurmuş ve oradan su fışkırmaya
başlamış. Bu, yıl da çocuk ve daha yaşlılar gece yarısından sonra elbiselerinin bir kısmını ağaçların dallarına bağladılar. Bu hastalığın orada kaldığı inancıyla
yapılıyor.
Şifa arayanların Dambalı Tepesine kolay ulaşmaları için yolda yapılan onarım çalışmaları zamanında
tamamlandı. Artık üçüncü yıl Tepeye ulaşım Momçilgrad Belediyesi tarafından sağlanıyor. İki katlı çeşme
yanındaki havuza gelenlerin buraya akın ettiği için
dar gelmeye başlaması nedeniyle yenilendi. Letovnik
köyünden Dambalı’ya giden yol düzleştirilip temizlendi, ayrıca ek olarak otopark yerleri oluşturuldu. Hasta
çocuk ve onlara eşlik eden yakınlarının Yazla mahallesinden bu eşi benzersiz yere taşınmaları için araç
sağlandı.
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Filibeli Gençler Atatürk’ ün Evini Ziyaret Etti
19 Mayıs “Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı” münasebetiyle Filibeli Türk gençler
Atamızın doğduğu ve yaşadığı Selanik’teki evini
ziyaret etti. Lise ve üniversite öğrencilerinden
oluşan 40 kişinin katıldığı
organizasyon Türk Kültür
ve Sanat Derneği’nin Filibe Şubesi tarafından
T.C. Filibe Başkonsolosluğunun değerli katkı ve
destekleri ile geçen hafta
gerçekleşti.
Atatürk’ün Selanik’teki
evini ziyaret eden heyet
T.C. Selanik Başkonsolosu Sn. Tuğrul Biltekin
tarafından karşılandı.
Ata’nın evi ve yaşamı
hakkında Sn. Biltekin tarafından bizzat bilgilendirildi.
TÜKSAD Filibe Şubesi
Başkanı Fahrie Murad,
T.C. Selanik Başkonsolosu Sn. Biltekin’e Türk
insanına ve kültürüne
yapmakta olduğu değerli katkılarından dolayı

teşekkürlerini sundu ve
kendilerine bir plaket takdim etti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu,
ailesiyle birlikte nice sevinçler ve hüzünler yaşadığı ev saygı ve ilgi ile
gezildi.
Selanik’te önemli Tarihi
Osmanlı yapılarının da

ziyaretinden sonra heyet
uğurlandı.
Gezinin 2. günü Batı
Trakya Türk azınlığının
yoğun yaşadığı yerlerden olan Gümülcine’ye
geçen heyet burada 1928
yılında “Ümit Spor Yurdu”
ismiyle kurulan 1938’ den
itibaren “Gümülcine Türk
Gençler Birliği” olarak fa-

aliyetlerine devam eden
Derneği ziyaret etti.
Bulgar ist an’dan
Atatürk’ün evini ve Batı
Trakya’da yaşayan soy-

dı. Başkan Koray Hasan
GTGB’nin hukuki statüsü,
kuruluş amacı, faaliyetleri
hakkında bilgiler verdi ve
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. TÜRKSAD Filibe Şubesi Başkanı Fahrie Murad yaptığı
konuşmasında, Kültürel
bir gezi düzenlediklerini,
iki ülkede yaşayan Türk
soydaşların karşılıklı kaynaşmaları ve tanışmaları
kapsamında Derneklerin
üzerine düşen görevlerin
önemine değindi. Ayrıca
Gümülcine Türk Gençler
Birliğine yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
YK Başkanı Koray Hasan ziyaretlerinden dolayı
Başkan Fahrie Murad’ a
bir Ebru tablosu hediye
etti.
Dostluk Eşitlik Barış

edildi. Sn. Çavuş “Batı
Trakya Türk halkı için
mücadele veren kahraman Dr. Sadık AHMET’
i her zaman şükran ve
minnetle andıklarını, onu
hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını
ve unutturtmayacaklarını” söyledi. Rahmetli Dr.
Sadık AHMET’ in kabri
başında dualar okundu.
Rodopların kuzeyinden
çok sayıda soydaş, hayır
dualarıyla merhumu yad
ettiler.
Bulgaristan sınırına 58
km, Türkiye’ye ise 36 km.
mesafede bulunan Dimetoka İlçesi 1361 yılında
inşa edilen, uzun yıllardır
ibadete kapalı olan Celebi Sultan Mehmet Camii
de ziyaret edildi. İhtişamıyla adeta büyüleyen

daşlarıyla tanışmaya
yola koyulan heyeti Gümülcine Türk Gençler
Birliği Başkanı Sn. Koray
Hasan, YK üyeleri ve Gümülcineli gençler karşıla-

(DEP) Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
ve YK üyeleriyle birlikte
Batı Trakya Türklerinin
Lideri merhum Dr. Sadık
AHMET’ in kabri ziyaret

önemli bir Osmanlı mimari eseri olan bu cami
2 günlük Yunanistan Batı
Trakya gezisinin son durağı oldu.
Fahrie MURAD

Ardino ve Stremtsili amatör sanatçı gruplar
Borino ve Devin’de gösteri sundular
Ardino (Eğridere) kasabası ve Stremtsi (Göklemez) köyünde faaliyet
gösteren folklor ekipleri
Smolyan İli Borino İlçesinde Gergövden ve Hıdrellez münasebetiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri

lık izleyicilerin bol alkışlarını topladılar.
Yarışma niteliği taşıyan festivalde Ardino ve
Stremtsi’deki amatör sanatçılara sahnede gösterdikleri mükemmel performans için Borino Belediye

sayesinde Bulgar ve Türk
azınlıkları arasında birlik ve hoşgörü olduğunu
göstermeyi amaçlıyoruz”
dedi. Belediye Başkanı,
Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle etnik azınlıklar
festivalinin ulusal düzeye

Medrese davasının kararı 16 Haziran’da açıklanacak
çerçevesinde “Hepimiz El
Ele” sloganı altında artık
dördüncü kez gerçekleştirilen Etnik Azınlıklar Folklor Festivalinde Kırcaali
ilini layıkıyla temsil ettiler.
Ardino Rodopska İskra Toplum Merkezi çatısı
altındaki Yüksel İsmail’in
solistliğini yaptığı Yerel
Türk Folklor Orkestrası,
Nikola Veliçkov’un yönetmenliğindeki Balkanika
Dans Grubu ve Gürsel
Halil’in yönetmenliğindeki
Kırcaali’nin Stremtsi Ognişte Toplum Merkezine
bağlı folklor grubu kalaba-

Başkanı Müh. Oktay Aliev
tarafından özel tebrikler
ve takdir belgeleri sunuldu. Festivalde söylenen
tüm türkü ve oynanan
danslar kayda alındı ve
ülkede yayın yapan TV
kanallarından başka yurt
dışında televizyonlarda
da yayınlanacak. Konser
öncesi Bulgaristan Ulusal
Televizyonu (BNT) için
Kırcaali bölgesi amatör
sanatçılarının faaliyetine
ilişkin röportaj yapıldı.
Borino Belediye Başkanı Müh. Aliev, “Bu kültür
etkinliği aracılığıyla folklor

taşınmasını hedeflediklerini paylaştı.
Ardino ve Stremtsili
amatör sanatçı gruplar
Devin’in Gövren köyünde
de konser sundular. Kırcaali ili temsilcileri burada da izleyicilerin büyük
beğenisini kazandı.
Ardino Rosopska İskra
Toplum Merkezi Başkanı
Yüksel İsmail, Borino ve
Devin belediye başkanları
Müh. Oktay Aliev ile Tsvetelin Penkov’a gösterilen
sıcak misafirperverlikten
dolayı teşekkür etti.
Güner ŞÜKRÜ

Bölge Mahkemesi’nde
Başmüftülüğün medresenin iadesi için yürüttüğü
davanın üçüncü ve son
duruşması yapıldı. Sıkı
güvenlik altında yapılan
duruşmada Başmüftülük
avukatı Krasimir Ruev
davanın durdurulmasını
istedi. Sofya Yüksek Mahkemesinde eski Başmüftü
Nedim Gencev tarafından
açılan davayı gerekçe olarak gösterdi.
Hakim, avukat Ruev’in
bu teklifini reddederek duruşmanın devamına karar
verdi.
Ruev savunmasında binanın 1923-1928 yılları
arasında medrese olarak
inşa edildiğinin altını çizerek, daha sonra devlet
tarafından hiçbir yasal
dayanağı olmadan el konulduğunu belirtti.

Medresenin müzeye dönüştürülmesi sosyalizm
döneminde Bulgaristan
Komünist Partisi (BKP)
kararıyla alındığını belirten avukat Ruev, “bir parti kararının yasal değeri
olamaz” diyerek binanın
Başmüftülüğe iade edilmesini istedi.
Valilik avukatı ise 1949
yılına kadar mevcut olan

Kırcaali Müslüman Encümenliğinin varisi olduğuna
hiçbir belge sunulmadığını söyleyerek, binanın
kendilerine ait olduğuna
dair güçlü bir kanıt sunamadıklarını belirtti.
İki tarafı dinleyen mahkeme heyeti konu ile ilgili
kararını 16 Haziran 2014
tarihinde açıklayacağını
bildirdi.
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Bafra Uluslararası 3. Şiir ve Edebiyat Şöleni'nde Bulgaristan temsilcileri
Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Haber Gazetesi muhabiri şair Resmiye Mümün ve Momçilgrad (Mestanlı) doğumlu
İzmir’de yaşayan ressam
ve şair Aynur Açıkgöz,
Bulgaristan’ı temsilen
Neyzen Tevfik Kolaylı Bafra Uluslararası 3. Şiir ve
Edebiyat Şöleni'ne katıldılar. Etkinlik Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi,
Kuzey Kıbrıs Türk Kültür
Derneği Genel Merkezi, Tokat Kümbet Altında
Edebiyat Dergisinin destekleriyle Bafra Musiki
Cemiyeti tarafından düzenlendi. Samsun ilinin
Bafra ilçesine bağlı Kolay Beldesinde dünyaya
gelen ney üstadı ve ünlü
hiciv şairi Neyzen Tevfik

Kolaylı adına bu yıl ilk
defa düzenlenen 3. Uluslararası Bafra Şiir Şöleni 9
farklı ülke ve Türkiye’den

yazar, eleştirmen, çevirmen ve edebiyatçının katılımı ile 15-18 Mayıs 2014
tarihleri arasında gerçek-

Ardinolu bir göçmen, Bursa’da
başarılı işadamı oldu
Bursa’da faaliyet sürdüren Yılmazlar Holding sahibi Ardino (Eğridere) kökenlidir. Bulgaristan göçmeni olan 78 yaşındaki
Şahin Yılmaz, Türkiye’de
başarılı işadamlarından
biri. Kumaş ve matrak
üreten aile şirketinin yıllık cirosu 25 milyon dolar.
Dünyada 65 ülkeye ürün
ihracatı yapmaktadır. Holding 550’den fazla işçi ve
görevliye sahiptir.
Şahin Yılmaz, “Zengin olmak için gece gündüz çalışmak zorundasın. Hedefin olmalı. Dürüst olmalısın. Açgözlü olmamalısın.
Emek ve sabırla her şey
başarılıyor. Biz göçmenlerse yetenekli ve çalışkan
insanlarız” diyerek, küçük
yaştan beri çalışmaya
alışık olduğunu belirtti. O,
“Daha 6 yaşında çobanlık
yapmaya başladım. Tütün
toplamak için anneme ve
babama yardımcı oluyordum. Artık yaşlandım ve
şimdi işlerimde en büyük
yardımı oğullarım Aydın
ile Eyvaz’dan görüyorum”
diye paylaştı.
Şahin dedeye, cuma namazından önce Ardino’da
cami kahvesinde rastladık. Akraba, tanıdık ve
dostlarla görüşmek için
doğup büyüdüğü kasabasına gelmişti.
Ardinolular, Şahin dedeyi
iyi yürekli, yardımsever ve
cömert biri olarak tanıyor.
2000 yılında onun sağladığı mali kaynaklarla Ardino
Merkez Camii onarılmıştır.
Bunun dışında Şahin Yılmaz, Kartal Kayaları yolu
üzerine bir çeşme yaptırdı. Bursa Osmangazi İlçesinde kendi adını taşıyan
bir ilkokul inşa etmiştir. Bu

okul, Ardino Vasil Levski
Lisesi ile birleşmesinden
sonra da temasların devam ettirildiği eski Hristo
Botev İlkokulu ile kardeş
oldular. Şahin Yılmaz,
Bursa Eğridereliler Kültür
ve Dayanışma Derneğinin
kurucularındandır. Şahin
dede, “Merhametli davran-

mak her bir Müslüman’ın
vazifesidir” diyerek, her
bir zengin malının zekatını vermesi farz olduğunu
hatırlatıyor.
Şahin Yılmaz, 1936 yılı
Ardino doğumlu. Yoksulluktan dolayı 7.sınıftan
sonra eğitimini durdurmak
zorunda kalmış. Askere
gitmeden önce 1955 yılında Durgadın Yılmaz ile
evleniyor.
İki oğul ve iki kız evlat
sahibi. Nesillerini 9 torun
ve 3 torun çocukları devam ettiriyor. Askerden
döndükten sonra Rudozem kasabasında madenci olarak çalışmaya
başlıyor. 1969 yılında Bulgaristan ile Türkiye arasında imzalanan göç sözleşmesi sayesinde ailesi
ile birlikte Türkiye’ye göç
ediyor. İlk önce Bursa’da
bir tekstil firmasında işe
başlıyor. Zamanla bu işin
inceliklerini öğreniyor ve

leşti. Ayrıca Neyzen Tevfik Kolaylı’nın yakın dostu
İstiklal Marşı şairi Mehmet
Akif Ersoy’un torunu Selma Argon da şölenin onur
konuğu oldu.

onurlandırdı. Aynı gece
etkinliğin resmi açılışı
yapıldı. Burada katılımcılar kendilerini tanıttıktan sonra etkinlikle ilgili
duygu ve düşüncelerini
paylaştılar. Program iki
yetenekli çocuğun (Polat
ve Naz) İstiklal Marşı ve
bayrak şiirlerini okuyarak
sona erdi.
Ertesi gün Bafra Kaymakamı Ali Katırcı ile Bafra
Belediye Başkanı Zihni
Şahin konuk şairleri makamında ağırladılar, Neyzen Tevfik Kolaylı ile ilgili
başka projeleri paylaştılar. Ayrıca Bafra Müzesi
ve Kuş Cenneti gezildi.
Şairler gruplara ayrılarak
çeşitli okullarda öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirdiler.
Bulgaristan temsilcileri, Bafra Mustafa Kemal
Ortaokulu öğrencileriyle

ve İstiklal Marşı ile başladı. Bafra Musiki Cemiyeti
Şiir Kulübü Başkanı Fatma Hatun Esen’in açılış
konuşmasının ardından
Bafra Musiki Cemiyeti
Başkanı Namık Anarat konukları selamladı. Konuşmaların ardından sahneye Mehmet Akif Ersoy'un
torunu Selma Argon çıktı.
Soma ile ilgili taziyelerini
sunduktan sonra katılımcılara dedesini anlatan
Selma Argon, kızkardeşi
Ferda için dedesinin yazdığı Ferda Kadın adlı şiiri
okudu.
Bafralı ney ustası Furkan
Topcu’nun ney resitali ile
başlayan programda sırasıyla KKTC Cumhuriyetçi
Türk Partisi Milletvekili Dr.
Arif Albayrak, Aynur Açıkgöz, Gürcistan’dan Prof.
Lile Tandileva, Resmiye
Mümün, Kazakistan’dan

Manisa'nın Soma İlçesinde maden ocağında
meydana gelen kazada
hayatını kaybeden işçilerin hüznü şölene damgasını vurdu. Türkiye’de ilan
edilen milli yas nedeniyle
şiir şöleni kapsamında öngörülen müzik ve eğlence
programları iptal edildi.
Etkinlik 15 Mayıs’ta bölgede turistik yerlerin ziyaretiyle başladı. Altınkaya
Barajı, su altında kalan köyün minaresi bulunan Boğazkaya, Asar Kaleleri’nin
ziyaretinden sonra, Neyzen Tevfik Kolaylı’nın köyü
Kolay’da bulunan anıtına
çelenk koyuldu. Aynı gece
Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
(BAL-GÖÇ) Bafra Şubesi
ziyaret edildi. Burada konukları BAL-GÖÇ Bafra
Şube Başkanı Memduh
Aksu, Balkan Türkleri
Konfederasyonu Başkan
Yardımcısı İzzet Altuntaş
ve Türkiye Emekliler Derneği Bafra Şube Başkanı
Turgut Seden karşıladılar.
Daha sonra Bafra Musiki
Cemiyeti binasında verilen yemeği Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin

görüştü. Burada okul müdürü Mustafa Kurt tarafından hazırlanan teşekkür
belgesi sunuldu.
Aynı akşam Alaçam İlçesinde öngörülen şiir şöleni
yasın devam etmesi nedeniyle iptal edildi. Cumartesi günü Samsun ziyaret
edildi. Burada şairler Türkiye Cumhuriyetine giden
yolda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 18 kader arkadaşını Samsun’a
getiren, milli mücadelenin
başlamasında önemli bir
görev yapan Bandırma
Vapurunu ve Batıpark’ta
bulunan Amazon Köyünü
görme fırsatı buldular.
17 Mayısta Bafra Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen şiir
şöleninde Soma`daki 301
şehide ithafen okunan şiirler yürek burktu. Resmi
konukların bulunmadığı
şölende Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Samsun
Milletvekili Mustafa Demir,
Bafra Belediye Başkanı
Zihni Şahin tarafından
gönderilen tebrik mesajları okundu.
Şölen programı şehitlerin anısına saygı duruşu

Doç. Dr. Sevil Piriyeva,
İzmir’den Ayşe Manav,
Gürcistan’dan Prof. Maia
K ik vadze, K K TC ’de n
Dervişe Güneyyeli Kutlu,
Azerbaycan’dan Malahat
Hasanova, Tokat’tan Yıldırım Akgül, Adana’dan
Münevver
D ü v e r,
Kastamonu’dan Ziver Kaplan, Azerbaycan’dan Terane Musayeva, Ankara’dan
Nursen Kurban, Bafra’dan
Burhan Güven ve Oktay
Zerrin sırasıyla duygularını dile getirerek şiirlerini
okudular, Soma faciasından dolayı gözyaşlarını
zor tuttular.
Şölende Balkan Kadınlar Derneği Başkanı
da olan ressam ve şair
Aynur Açıkgöz (ünlü ressam Kamber Kamber’in
öğrencilerinden) şehitlere ithafen “Ney Sesinde
Yağmur” şiirini, Resmiye
Mümün de geçen yıl kaybettiği babası için yazdığı “Babamın Kızı” şiirini
okudu.
Gecenin sonunda organizatörler tarafından
şölene katılan tüm şairlere etkinliğin anısına birer
madalyon takıldı.

ileriye adım atmaya başlıyor. Şahin Yılmaz, “1982
yılında büyük oğlum Aydın
patrondan maaşının yükseltilmesini talep etmişti,
maalesef teklifi kabul görmedi. O zaman başkalarına köle olmaya gerek
olmadığına karar verdim
ve kendi işimi kurdum”

diye paylaştı. Şahin dede,
Bursa’daki zenginlerden
en çok Cebel kökenli Ali
Osman Sönmez’i sevdiğini söylüyor.
Doğup büyüdüğü yerin
değişip değişmeyeceği
sorusuna Şahin dede şöyle cevap verdi: “Çok güzel
kasaba, fakat hareket yok.
Onlarca yıl öncesinde
Ardino’nun küçük bir kasaba olmasına rağmen
kıpır kıpır bir hayat vardı.
Sokaklar insan doluydu.
Özellikle cuma günleri, Ramazan ve Kurban
bayramlarında insandan
geçilemezdi. Şimdi kasaba boş. Sadece yaşlılar
burada kalmış, gençlerse
yurt dışına kaçmış. Ülkenin ekonomisi çökmüş
durumda. Zor bir durum.
Ekonomik krizden çıkılması için hükümetin en
kısa süre içinde önlemler
almasını umuyorum”.
Güner ŞÜKRÜ
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Sofya Büyükelçiliği'nde anma töreni
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen
maden faciası ve bu
faciada hayatını kaybeden maden işçileri
için Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği'nde 15
Mayıs’ta anma töreni
düzenlendi. Büyükelçilik
binasında yapılan anma
törenine Sofya’daki Türk
toplumu ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Türkiye’nin
Bulgaristan Büyükelçisi
Süleyman Gökçe, son
derece üzücü bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Tüm ülkeyi
kedere boğan bu üzücü
olayın maalesef devam
ettiğini belirten Gökçe,
Türkiye’de nadiren görülen yas ilanı yapıldığını hatırlattı. Büyükelçi,
"Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
ailelerine sabır ve baş-

Türkiye’yi yalnız bırakmadıklarını dile getiren
Gökçe, başta Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev olmak üzere Başbakan Plamen Oreşarski,
Meclis Başkanı Mihail
Mihov ve Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin’den
taziye mesajlarını aldıklarını aktardı. Büyükelçi,
ancak acımızın çok derin
olduğunu ve hiçbir şeyin

Bulgarca kursu görenlere
sertifikalar verildi
sağlığı diliyoruz. Son
derece zor bir görevi ifa
ederken hayatlarını kaybettiler. Bu kişileri görev
şehidi olarak addetmek
daha doğru olacaktır.
Tek endişemiz bu değil.
Maalesef maden altında
daha çok sayıda maden-

cimiz var. Bu sayının artmamasını temenni ediyoruz. Fakat geçen zamana karşın madenden
iyi haberler gelmiyor"
ifadelerini kullandı.
Tüm dı ş te m s i l c i liklerde olduğu gibi
Bulgaristan’da da taziye

defteri açtıklarını belirten Gökçe, Sofya’nın
yanı sıra Plovdiv ile
Burgas’daki Başkonsolosluklarda da taziye
defteri açtıklarını belirtti.
Bulgaristan makamlarının bu zor zamanda

ETSO, Bulgaristan ilişkileri sıkı tutuyor
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) komşu
ülke Bulgaristan ile ticari ilişkileri geliştirmek
ve projeler üretmek için
görüşmeler yapmak
üzere Bulgaristan'a ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bulgaristan'ın Dobrich
ve Varna şehrine giden
ETSO heyeti ticaret ve
sanayi odalarını ziyaret
ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılabilmesine yönelik görüş
alışverişinde bulundu.
ETSO Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Zıpkınkurt ile Meclis Başkanı
Mehmet Eren ve Meclis Başkan Yardımcıları Çetin Kürkçü, Cahit
Elmas,Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Özalp, Ali
Taşdemir, Faruk Demir,
Meclis Üyeleri Yener İşbilir Aydoğan Akıncı, Kadir
Çakay, Seyit Ahmet Bulut ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Elmas Aslan'dan oluşan
ETSO heyetinin ilk durağı
Dobrich Ticaret ve Sanayi Odası oldu.
Ziyaret esnasında Dobriç şehrinin ekonomisi ve
yatırım olanakları hakkında bilgiler veren Dobriç
Ticaret Odası Başkanı
Rosenov, "Dobriç bölgesi tarım ve tarım ürünleri üretimi bakımından
Bulgaristan'ın en gelişmiş
bölgesidir. Birlikte projeler
yürüterek, iş adamlarımı-

kaybedilen canları geri
getirmediğini kaydetti.
Bu ve benzer faciaların
bir daha yaşanmamasını ve milletin bu gibi
acılarla sınanmamasını
temenni eden Büyükelçi, buradan gerekli sonuçların çıkartılıp can
kaybının olmadığı daha
güvenli bir şekilde çalışmaların devam etmesi
dileğinde bulundu.

zı karşılıklı görüşmelerini
sağlayarak ticaretimizi
geliştirebiliriz" diye konuştu. Belediye Başkan

Yardımcısı Petkova ise
yaptığı konuşmada Dobriç şehrinin Karadeniz
bölgesinde olduğunu ve
doğallığını koruduğunu
söyleyerek tarım ve turizm alanlarında yatırımlar yapılabileceğini söyledi.
Edirne ve Dobriç şehirlerinin tarım alanında
benzerlikleri olduğunu
söyleyen Zıpkınkurt: "Bölgemizde tarım aletleri
üreten ve satan firmalar
var. Türkiye'deki fiyatlar
Avrupa'ya göre yüzde 40
daha uygun. Bu firmalarımızın Bulgaristan'daki
firmalarla işbirliği yapmalarını sağlarsak, bizim üreticilerimiz de
Bulgaristan'daki firmalar
da kazanır" dedi. Komşu
ülke araçları ile tarım alet

ve makinalarının tamir
ve bakımını Edirne'de
yaptırabilmelerine olanak sağlayan protokolün

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile
Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası arasında imzalandığını söyleyerek konu
ile ilgili açıklama yapan
Zıpkınkurt: "İmzalanan
protokolle komşu ülkelerimiz Bulgaristan ve
Yunanistan'dan gelen
araç ve tarım aletlerinin
tamiri ilimizde uygun fiyatla yapılmaya başlandı. Bir tarım şehri olan
ilinizdeki tarım aletlerinin
bakım ve onarımını ilimizde yaptırabilirsiniz" ifadelerini kaydetti.
Daha sonra Varna Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden ETSO heyeti,
Başkan İvan Tabakov ile
bir görüşme gerçekleştirdi. ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt, bölgedeki ti-

cari yatırımları araştırmak amaçlı ziyaretler
gerçekleştirdiklerini ifade
ederek, Bulgaristan'ın
Yambol, Haskova Plovdiv, Sofya kentlerinde
yatırımlar yapan Edirneli
iş adamlarının olduğunu
anımsattı.Varna bölgesinde Türk öğrencilerinin olduğunu da söyleyen Zıpkınkurt, öğrencilerin yurt
sorunu olduğu konusuna
da değindi. Varna'nın
geliştiğini, yatırımların
gelmeye başladığını ve
Varna limanının değişerek yat limanı olacağını
söyleyen Varna Ticaret
Odası Başkanı Ivan Tabakov, kıyıya yakın yerlere
lüks oteller yapılma kararı
alındığını ifade etti.
Türkiye'ye döndükten
sonra açıklama yapan
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt, "Bu ziyaretlerimiz, ilişkilerin ileriye
dönük olarak güçlü bir
şekilde geliştirilebilmesi
bakımından son derece
yararlı oluyor. Burada
önemli olan birliktelikleri
ve iş ortaklıklarını ekonomik akılla geliştirmektir. Komşu ülkelerimizin
pazarlarını tanımak bakımından son derece elverişli imkanlar sunan bu ziyaretlerimizin meyvelerini
ve kısa süre içerisinde rakamsal sonuçlarını almaya başlayacağız" dedi.
ERGİN YILDIZ

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu ve Babaeski
Bulgaristan Türkleri Derneği ortaklaşa 04.03.2014
- 29.04.2014 tarihleri arası düzenledikleri altmış
(60) saatlik Bulgarca dil kursu başarı belgeleri düzenlenen tören ile sertifikaları verildi.
Törene Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah
Hacı, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Lübomir Popov, Balkan Türkleri Federasyon
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve Babaeski Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Fatma Özcan hazır
bulundular.
Sertifika merasiminde kısa konuşma yapan Belediye Başkanı Sn. Abdullah Hacı ilçede düzenle-

nen Bulgarca dil kursu için Federasyon ve Dernek
yetkililerine teşekkür etti.
Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu
Lübomir Popov konuşmasında Trakya bölgesinde Bulgarca dil kurslarına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu belirterek bu faaliyetlerin iki
ülke ilişkilerine katkı sağladığını ifade etti.
Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Zürfettin

Hacıoğlu ise bölgede düzenlene 4. Bulgarca dil
kursu olduğunu söyleyerek son yıllarda gerek
Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları veya
yerli halk tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade
ederek Bulgarca dil kurslarının devam edeceğini
belirtti. Bulgarca dil kursu Edirne Bulgaristan Eğitim ve Kültür Merkezi Müdürü Nedyalko Ruskov
tarafından verilmiştir.
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Kırcaali’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni
1. sayfadan devam

kutladı. Kendini mutlu
hissettiğini paylaşan
yazar, “Türküm diyemeyen insanlara şunları
anlatacağız. Türk milleti, özellikle hoşgörüsüyle, sevgisiyle dünya
tarihine imzasını atmış
bir millet” dedi. Osmanlı
Devletinin çöküşü döneminde Atatürk’ün ortaya
çıkıp “Ya ölüm, ya istiklal!” sözünü hatırlattı.
500 yıl Balkanlarda hakimiyet kuran Osmanlı
İmparatorluğu asimilasyon politikası uygulamış
olsaydı, bu topraklarda
Türkten başka millettin
kalmamış olacağına
dikkat çekti. Osmanlının bölünme olmaması
amacıyla kendi insanından ziyade azınlıklara
önem verdiğini söyledi.
Gençlere dönerek,
bunları Bulgar arkadaşlarına anlatmalarını, Atatürk’ün ilke ve
inkılaplarını daha yakından benimseyerek
kendi nesillerine anlatmalarını diledi. “Hiçbir
zaman Türküm demekten çekinmeyin, çünkü

Türkün tarihinde kara
bir leke yok” dedi.
Rahmetli Mümin Genç oğlu başta olmak
üzere Bursa’da kurdukları BAL-GÖÇ’ün
Bulgarlaştırma süreci
yıllarında yarattığı tepkiye değindi. İki kitaba
sahip olduğunu ve birisinin üzerine Kaçış adlı
sinema filmi çekildiğini
paylaştı.1950-1970 yılları arasında Bulgaristan’
dan Türkiye’ ye kaçan
üç Türk gencinin kaçış
hikayesini konu almaktadır. Üçüncü kitabı

üzerinde de çalıştığını
kaydetti.
Daha sonra şair ve
yazar Şefika Çoban
çocukların Atatürk ile ilgili bilgi sahibi olmaları
gerektiğini kaydetti. “Biz
Türküz ve hiçbir zaman
Türk olduğumuzdan
utanmamamız gerekiyor. Yüce Atatürk’ün
bize bahşettiği Türklüğü
yaşamakta, her zaman
arkasında durmakta
fayda var diye düşünüyorum” diye ifade etti.
Gecede söz alan avukat ve yazar Mustafa

Bayramali etkinlikten
dolayı organizatörleri kutladı. Çocukları
Atatürk’ün hayatıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplardan dolayı tebrik
etti. Kendisinin çocuk
yaşta Atatürk hakkında
bilgi sahibi olmadığını
paylaştı. Bunun o zaman bilgi teknolojilerinin
gelişmiş olmamasından
kaynaklandığını söyledi.
Atatürk’ün kim olduğunu bilmediği gençlik yıllarına dayanan bir olayı
anlattı.
Günümüzde bu tür sı-

Guzumlar Çeşmesinde Mevlit Okutulacak
Gızlap (Kokoşane) ve
Postallar (Strajevtsi)
köyleri sakinleri adına
Guzumlar çeşmesinde

mevlit okutulacak.
Organizasyon Boyno
köyünün eski muhtarı
Bayram Rüstem ve aynı
köyden olup Türkiye’de

ikamet eden Salih Güneş tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışın-

dan çok sayıda misafirin davet edildiği
etkinlik 31 Mayıs 2014
saat 10,00’da Guzumlar
çeşmesinde gerçekle-

şecek.
Konu ile ilgili Bayram
Rüstem Kırcaali Haber
gazetesine şunları söy-

ledi: “Bu yıl düzenlenen
mevlite çok sayıda üst
düzey misafirlerin yanı
sıra 25 Mayıs’ta seçilmiş olan Avrupa Parla-

mentosu milletvekillerimizi de davet edeceğiz.
Onların gelecek 5 yıl
zarfında hayırlı işlere

imza atmaları için de
dualar edilecek.”
Yeni restorasyonu yapılan Guzumlar Çeşmesi geçen yıl Eylül ayında
açılmıştı.

kıntıların yaşanmadığına sevindiğini belirten
yazar, gençlere Atatürk
konusunda çağdaş bilgi
kaynaklarından faydalanmalarını belirterek,
“Atatürk’ün yolunda,
onun ilkeleriyle kendimizi aydınlatalım” diye
seslendi. Ayrıca tüm
bilgilerini arttırıp dünya
görüşlerini genişletmelerini söyledi.
“Kaçış” filminin çekildiği Zülkef Yeşilbahçe’nin
“Ata Topraklarından
Anavatana Dair” kitabının Ömer Lütfi Kütüphanesinde bulunduğuna dikkat çekerek,
gençlere okumalarını
tavsiye etti.
Müzekki Ahmet, bundan böyle Kırcaali’de 19
Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramını daha geniş çaplı
bir programla kutlamaya devam edeceklerini
belirtti. Bununla etkinlik

sona erdi.
Tören öncesi Müzekki
Ahmet, etkinlikle ilgili
Kırcaali Haber’e şöyle
konuştu: “Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği olarak Kırcaali’de ilk
kez 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramını kutluyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk
dünyada yaşayan tüm
Türkler için olduğu gibi
Bulgaristan Türkleri
için de çok önemli bir
şahıs. Tüm Türkler için
Atatürk’ün yeri ayrıdır.
Bilindiği üzere Ata’mızın
sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve şu
anda güçlü bir Türkiye
Cumhuriyeti var. Bizler
de yurt dışında yaşayan Türkler, Türkiye’nin
gücüyle daha büyük
huzur içinde yaşamaktayız. Çünkü her zaman
Atatürk’ün kurduğu
cumhuriyet bizlere sahip çıkıyor”.

Çöp Yönetim Merkezi Proje
Anlaşması İmzalandı
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve
Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Çavdar Georgiev, Çöp Yönetim Merkezi Projesini gerçekleştirme anlaşmasını imzaladılar.
Bu anlaşmada, Vişegrad köyü yakınında
bulunan çöp deposunun aşamalı inşaatı ve

tamamlanması yer almakta.
6 milyon leva değerinde olan ilk aşamada 1.
kafesin inşaatı ve islahını gerçekleştirmek için
proje hazırlıkları yer almakta. Depo avlusu, su,
kanalizasyon, elektrik tesisleri arıtma tesisatı
inşaatları ve deponun hazır hale gelmesi için
tüm çalışmalar da buna dahil edilmektedir.
Projenin bu aşaması 2014 yılı sonuna kadar
tamamlanacaktır. İnşaat çalışmalarını gerçekleştirecek şirket ihalesi hazırlıkları yapılmaktadır.
2015 yılında gerçekleştirilecek ikinci aşamada ise 1. kafesinin tamamlama çalışmaları ve
2. kafesin projesini hazırlama ve inşa etme
faaliyetlerini kapsamaktadır.
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Mineralni Bani Belediyesi’nde iki önemli projenin temeli atıldı
Bayram KUŞKU

Haskovo ili Mineralni Bani
Belediyesi onaylanan yeni
bir projenin temelini attı.
Yıllardır içme suyu yetersizliğinden sıkıntı çeken
Karamanlar (Karamantsi),
Durakköy (Boyan Botevo),
Kumburlar (Angel Voyvoda),
Şeremetler (Vinevo ) köylerinin içme suyu problemleri
proje sayesinde temelli çözülecek.
İki milyon leva tutarındaki proje ile yedi kilometre
uzaklıktan, Uludere boyunca gelecek olan içme suyu
Komuniga (Kuşallar) , Yonçevo (Kireztarla) dere kaynaklarından toplanacak.
Bu projeyi „Bunar” Su ve
Kanalizasyon Şirketi sahibi,
Paniçkovo (Çanakçı) köyü
doğmlu Haskovolu iş adamı

renine çok sayıda bölge
sakini iştirak etti. Misafirler

Haskovo Valisi Kadir İsov,
Mineralni Bani Belediyesi

Çolak ve Haskovo Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi
yer aldılar.
Tören öncesi Haskovo
imamı Mümün Hoca ve
arkadaşları Mevlidi-i Şerif
okudular. Projenin hayırlı ve

uğurlu olması temennilerini
dilediler. Okunan Mevlidi–i
Şerif ‘ten sona projenin temeli atıldı. Önceden kesilen
350 kiloluk kurban dana, törene katılanlara ikram edildi.
Boyan Botevo Muhtarı Mehmetali Bekir’in bu organizasyonun gerçekleşmesinde
büyük payı vardı.
Ertesi gün de, ikinci bir
projeden, yıllardır bakıma
ihtiyaç duyan Karamanlar
camisinin temelli tamir projesi gün yüzü gördü.
Bu vesileyle de kurban kesildi, Mevlidi – Şerif okundu.
Mineralni Bani Belediye
Başkanı Mümün İskender
konuşmasında yeni bir cami
de Sarnıç (Sırnıtsa) köyünde
kurulacağını bildirdi.
Haskovo müftüsü Eminefendi, “Böyle projelerinin
gündeme gelmesinden dolayı tüm bölge Müslümanları adına alkışlıyorum ve
yeni projelerin Belediyesi
Başkanı Mümün İskender’in
gündeminden düşmemesini
dilerim” diye ifade etti.

Filibe'de Türkçe Şiir Gecesi
etkinliği düzenlendi
Filibe Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencileri, eğitmenleri
Harun Bekir öncülüğünde 19 Mayıs günü Filibe'deki Trimontium/Ramada Otelinde Türkçe Şiir Gecesi düzenlendi.
T.C. Filibe Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen

Fikret Veli üstlendi.
Projenin temel atma tö-

arasında HÖH Haskovo Milletvekili Mehmet Ataman,

Başkanı Mümin İskender,
İlçe HÖH Başkanı Musa

etkinlik, Soma'da meydana gelen maden faciası nedeniyle saygı duruşuyla başladı. Program çerçevesinde Türk Dili
Bölümü öğrencileri çeşitli şairlerden şiir okudular, Türkçe
şarkılar söylediler. Trimontium/Ramada Otel yönetimi de bu
kültürel faaliyetin gerçekleşmesine katkı sağladı.
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