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Kırcaali’de Kurban Bayramı Coşkusu

Resmiye MÜMÜN
Müslüman alemi Kurban Bayramına kavuşma sevincini yaşıyor. 12 Eylül sabahı ülkede
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde mübarek
kurban bayramı coşkuyla karşılandı. Yüzlerce Müslüman Türk,
bayram namazını eda etmek
üzere Kırcaali Merkez Camii’ne
akın etti. Bu bayramda cami
daha da dolup taştı. Cemaatin
yarısı bayram namazını cami
avlusunda eda etmek zorunda
kaldı.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy beraberinde Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin
Demokratlar (DOST) Partisi
Genel Başkanı Lütfi Mestan
ve Filibe Din Hizmetleri ve Kültür Ataşesi Metin Akbaş bayram namazını Kırcaali Merkez
Cami’nde eda ettiler.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, HÖH Milletvekili Ayhan Etem, HÖH Kırcaali İlçe Başkanı Mümün Ali,
Kırcaali Belediye Meclis üyeleri
bayram namazını Kırcaali cemaati ile birlikte kıldılar.

Saat 06.15’te Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet tarafından
kıldırılan sabah namazının ardından Kuran okundu, tövbe
ve istiğfar edildi. Daha sonra
Bölge Müftüsü bayram namazına kadar yaklaşık yarım saat
cemaate günün anlam ve önemine binaen coşkulu bir vaaz
ve nasihatte bulundu. Ardından cemaate hitap eden T.C.
Filibe Başkonsolos Vekili Birey
Yılmazsoy, herkesin Kurban
Bayramı’nı tebrik etti. Bayram
namazını kıldıran Merkez Cami
Baş İmam Hatibi Erdinç Hayrullah, namazın kılınışının usulünü
hatırlattıktan sonra Başmüftülük tarafından ilan edilen tam
saat 7.35’te müminler namaza
saf tuttular. Erdinç Hayrullah’ın
bayram hutbesinden sonra edilen dualarla namaz sona erdi.
Namazdan sonra bayramlaşmaya geçildi. Müslümanlar, birbirleriyle kardeşçe kucaklaşıp,
büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek, Kurban
Bayramı’nı kutlayıp birbirlerine
güzel dileklerde bulundu. Böylece küs olanlar bayram vesilesiyle birbirileriyle barıştı.
Bayramlaşma geleneğinden

yararlanıp, şeker ve para toplamak için onlarca çocuk, cami
avlusunda müminlerin çıkmasını bekledi. Cami kapısı önünde
iki kişi ise, bayram vesilesiyle
camiye yapılan para bağışlarını
topladı.
Birbirleriyle bayramlaştıktan
sonra Müslümanlar hazırladıkları kurbanlık hayvanları kesmek üzere evlerine gittiler.

Kırcaali Belediye Başkanı
Müh.Hasan Azis, cami avlusuna gelen basın mensuplarına şunları söyledi: ”Bugün her
bayramda olduğu gibi büyüklerin ellerini öpüp, onlara karşı
işlemiş olduğumuz hatalardan
dolayı af dileyeceğiz. Özellikle
Kırcaali’de bayram birlikte kutlandığı zaman güzel oluyor. Bu
bayramı da ailelerimizin yanı
sıra Hıristiyan kardeşlerimizle
birlikte kutlayacağız. Bu defa
da Kırcaali’de bayramlarımızı
birlikte kutladığımızı göstereceğiz. Böylece hoşgörü, komşuluk ve bir arada barış içinde
yaşama örneği olmaya devam
edeceğiz. Herkesin bayramı
kutlu olsun!”.
Daha sonra müftülükte Kırcaali Haber Gazetesine konuşan
T.C. Filibe Başkonsolos Vekili
Birey Yılmazsoy, tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı
kutlayarak şunları dile getirdi:
“Bulgaristan’daki tüm soydaşlarımızın, vatandaşların, dost
ve kardeş Bulgaristan halkının, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten
dileklerimle kutluyorum. Sayın
Büyükelçim ve şahsım adına
Bulgaristan’daki soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza esenlikler
dileklerimi bu vesileyle sunmak
istiyorum. Kurban Bayramı ve-

silesiyle tüm soydaşlarımıza
aileleriyle, sevdikleriyle, hısım
akrabasıyla mutlu, huzurlu bir
bayram diliyorum. Bu vesileyle
tüm Müslüman alemine barışın,
huzurun hakim olacağı yarınlar
diliyorum. Ülkemizin, hükümetimizin, devletimizin Bulgaristan’daki soydaşlarımıza selam,
muhabbet ve esenlik dileklerimi bilhassa iletmek istiyorum.
Hepsinin bayramlarını tekrar
kutluyorum!”.
DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan da gazetemiz
aracılığıyla herkesin bayramını
kutladı. Lütfi Mestan: “Bizleri
biz yapan Kurban Bayramımızı bir kez daha birlikte kutlayabiliyoruz. Ne mutlu bizlere!
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filibe
Başkonsolosu, Bölge Müftümüz milletimiz bugün bizlerle
birlikte. Tüm Türk ve Müslüman
toplumunun Kurban Bayramı’nı
kutlar, sağlık ve baş hoşluğu
dilerim. İnşallah, yaşadığımız
acıları gelecekte tekrar yaşamayız. Türkiye’nin de bir an
önce askeri darbe girişiminin
sonuçlarını aşmasını ve yeniden dünyanın en büyük, en
güçlü ülkelerinden biri olarak,
olağanüstü hal durumunun da
ortadan kaldırılmasını temenni
ederim” diye ifade etti.
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Çepintsi’de Kuran’ı hatim eden 25
çocuk için tören düzenlendi
Rudozem Belediyesi’ne
bağlı Çepintsi (Çangırdere) köyünde bulunan camide 21 Ağustos 2016
tarihinde 7 ile 14 yaş
arasında Kuran’ı hatim
eden 13 kız ve 12 erkek
öğrenci için hatim töreni
düzenlendi. 400’den fazla kişinin katıldığı hatim
merasimi ebeveynlerin
girişimi sonucunda Cami
Encümenliği tarafından
organize edildi.
Merasimde Smolyan
(Paşmaklı) ili ve yurt
içinden başka komşu
Yunanistan’dan da misafirler hazır bulundu. Resmi konuklar arasında tüm
ekibiyle birlikte Smolyan
Bölge Müftüsü Necmi
Dıbov, Madan Hafızlık
Kursu yönetimi, Rudozem ve Madan Belediye
Başkanları Rumen Pehlivanov ve Fahri Molaysenov, il çapından imamlar,
Müslüman Encümenliği
temsilcileri ve toplumda
önde gelen isimler yer
aldı.
İsmet Mollov, Sevdi
Karaahmet, Asen Me-

ru yola götüren bu hayırlı
işlere devam etmelerini
tavsiye ederek, bu tür
merasimlerin Müslüman
toplumu için bir bayrama dönüştüğünün altını
çizdi.
Kuran’ı hatim eden çocuklara Smolyan Bölge
Müftüsü, Rudozem Be-

tevski ve Riza Kaylitski
hocalar tarafından hazırlanan program esnasında çocuklar ezbere
Kuran ayetleri, Peygamber Efendimiz’in (SAV)
hadislerini söyleyip, İslam dininin değerleri ve
erdemlerini hatırlattı.
Program, hocalar ve çocukların, Yüce Allah’tan
esenlik diledikleri bir dua
ile son buldu.
Smolyan Bölge Müf-

tüsü yaptığı selamlama
konuşmasında Kuran
Kursları sırasında ve
programın hazırlanmasında gösterdikleri çaba
ve sabır için hocaları,
çocukları İslam değerleri
doğrultusunda yetiştirme
sorumluluğuyla hareket
eden ebeveynleri ve Kuran Kurslarında azimle
çalışan öğrencileri tebrik
ederek, dini eğitim ve öğretim yolunda özgüven

içerisinde devam etmeleri çağrısını yaptı. Necmi Dıbov, çocukları ve
ebeveynleri, çocukların
eğitimini Madan Hafızlık
Kursu’nda veya Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi’nde devam ederek
dini eğitimi alanında uzmanlaşmaları üzerine
düşünmeye davet etti.
Ru d oze m B e l e d i ye
Başkanı, çocuklara ve
ebeveynlere, onları doğ-

Krumovgrad ilçe merkezinde
yeni pazar inşa ediliyor
Ekim
ayında
Krumovgrad’da (Koşukavak) yeni belediye
pazarının resmi açılışı
yapılacak. Pazarın inşaatı altyapının iyileştirilmesi için hükümetin
880 bin leva tahsis etmesi üzerine başladı.
Mali kaynakların bir
kısmı kasabadaki bazı
merkez sokakların yeniden yapılandırılması
ve onarımı için harcanacak.
Belediye, 10 yıldan
beri Pazar Projesine
finansman arıyordu.
Şimdiki pazar, ilçe halkının ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, mevcut pazarın bulunduğu
alanın bir kısmının 2011
yılında özelleştirildiğini
ve arazi sahibine iade
edildiğini söyledi. Bu
yüzden pazarın şimdiki alanı yeterli değil.

lediye Başkanı, Çepintsi
köyü Cami Encümenliği,
işadamları ve törene katılanlar tarafından hediyeler verildi. Hatim merasimine katılan herkese
çocukların ebeveynleri
tarafından hazırlanan
öğle yemeği ikram edildi.
Kırcaali Haber

Bu yıl ortalama işçi
maaşının 1000 levayı
aşması bekleniyor
Bulgaristan Telegraf Ajansı’na verdiği demeçte Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, “Bu yıl ortalama işçi maaşı 1000 levayı aşacak, gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 3 oranında artacak”
diye tahminde bulundu. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün
(NSİ) verilerine göre yılın ikinci üç ayında ülkede ortalama brüt maaş 946 leva.
Simeonov, “Bulgar iş dünyası üzerinde etkili olan
olumlu ve olumsuz faktörlerin dengesinin olumlu olmasını bekliyoruz” dedi. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı, Bulgaristan’ın vergi oranlarında artış
olmasına izin vermediğini ve yatırım için elverişli ortamın korunduğunu hatırlattı.
Simeonov, “Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri devletin ülkede istikrarın sağlanılmasına yönelmesinden ve bunun uzun vadede olumlu etkisi olacağından dolayı memnuniyet duyuyorlar. Ekonominin motor
gücü ileri teknolojiler, outsourcing, otomobil ve makine
parçaları üretimi, ilaç üretimi ve kozmetik sektörleri olmaya devam ediyor. İdari yük, finansmana ulaşım ve
yasaların sık sık değiştirilmesi iş yapmanın önünde
engel olmaya devam ediyor” dedi.
Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı
araştırmanın sonuçlarına göre Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması Bulgar firmalarında endişe
yaratmıyor.
Simeonov, Bulgar bankalarının stres testlerinden
elde edilen iyi sonuçlara da değindi. Simeonov, “Beklentiler kredi faizlerinin düşürülmesi yönündedir, önümüzdeki yıldan itibaren bazı banka işlem ücretlerinin
azaltılması ise ekonomiyi teşvik edecek” diye düşüncesini açıkladı. KH

Yabancı fonların
Bulgaristan’daki
aktifleri daralıyor
Cuma günleri anayolda bulunan bir sokağa
sergiler kuruluyor ve
bu durum trafiği zorluyor, güvenliği tehlikeye
sokuyor.
Yeni Pazar 3,5 dekar
alan üzerine, yeni otogarın hemen yakınına

kurulacak. Meyve ve
sebze pazarının bir kısmı kapalı olacak. Bazı
tezgahlar, pazar günü
olan sadece cuma günleri kurulacak.
Belediye, kasabanın
bayramını kutlandığı
ekim ayında inşaatın

tamamlanıp hizmete
açılmasını planlıyor.
Hükümet tarafından
sağlanan mali kaynakların bir kısmı kasabada
önemli sokakların yeniden yapılandırılması ve
onarımı için harcanacak. KH

Bulgaristan’da faaliyet gösteren yabancı yatırım fonlarının aktifleri son üç ay içinde yaklaşık 75 milyon Avro
azaldı.
Fakat bu düşüşün yabancı fonların Bulgaristan'daki
ekspozisyonlarının daralmasının mı, yatırımcıların kaynaklarını geri çekmesinin mi veya Brexit ile ilgili olarak
borsa düşüşünün mü bir sonucu olduğu belli değildir.
Yılın ilk yarısı sonunda yabancı fonların
Bulgaristan’da 690 milyon Avrosu varken üç ay öncesi
105 milyon Avro fazla kaynakları vardı.
Aynı dönem içinde yerel fonların aktifleri 30 milyon
Avro artmıştır. Haziran sonlarına doğru yatırım fonları
toplam 1,12 milyar Avro ellerinde bulunduruyordu. Bu,
yıllık bazda % 1 oranında artıştır. KH
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Makedontsili Mehmet Rufat’ın en büyük tutkusu arıcılık
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali ilçesi Makedontsi (Kışlaarası) köyünden 75 yaşındaki
Mehmet Rufat’ın hobisi
ve hayatındaki en büyük
tutkusu arıcılık. Bahçesinde birkaç kovanı bulunuyor. Mehmet Rufat,
“Bu yıl bal rekoltesi çok
düşük. Akasya ağaçları
çok erken çiçek açtı ve
kırağı düştüğü için arılar
onlardan bal toplayamadı. Çok yağmur yağdığı
gibi büyük kuraklık da
yaşandı. Geçen yıl bir kovandan yaklaşık 10 kg bal
alıyor, akraba ve tanıdıklara hediye ediyordum,
fakat bu yıl ailem için bile
yok” dedi.
Rufat, “On yıldır arıcılıkla uğraşıyorum, fakat
bal üretimi bu yılki kadar
düşük olmamıştı. Arıları
beslemezsem, kışı çıka-

ramayacaklar. Şimdi onları kenelere karşı ilaçlamam gerekiyor” diye
yakınıyor. Temenuga
mahallesindeki bahçesindeki kovanların yanı
sıra meyve ve sebze ye-

tiştiriyor.
Mehmet Rufat, 1941
yılında Ardino’nun (Eğridere) Sinçets (Durabeyler) köyünde dünyaya geldi. Ardino’da lise
bitirdi. Daha sonra eski

Sovyetler Birliği Komi ve
Çeçenistan’a gidip, orada şoförlük yaptı. Gurbeti çok çok sevemeyen
Mehmet Rufat, memleketine geri döndü. Tütün
üretimi alanında ustabaşı

Köy şenliği, yeniden canlandırıldı
Güner ŞÜKRÜ
Son yıllarda kutlamalara ara verilen Ardino’nun
(Eğ r i d e r e) B o r ov i t s a
(Çamdere) köy şenliği
tekrar canlandırıldı. Köy
merkezi, civar köyler, yurt
içi ve Türkiye’den gelen
yüzlerce kişiyle doldu.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, şenliğin
özel konuğu oldu.
Şenlik Borovitsa muhtarlığı, yerel Kliment Ohridski Halk Toplum Merkezi
ve köy sakinlerinin mali
desteğiyle organize edildi.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan köy muhtarı
Aysel Mehmet, etkinliğin
düzenlenmesi ve gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese en içten teşekkürlerini sundu.
Aysel Mehmet, “Geçen
yıllarda ara verilen bir
geleneği tekrar canlandırmayı başardığımızdan
dolayı son derece mutluyum. Özellikle hepinizi
köyümüzde bir arada ve
kaynaşık bir halde gördüğüme çok seviniyorum.
Bugün biz sadece köy
şenliğini değil, komşuluğun, birliğin, kaynaşmanın, anlaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın
gününü de kutluyoruz. Bu
ara verilen girişimi gelenek haline getirmemize
canı yürekten inanıyorum”
dedi.
Selamlama konuşmasında Belediye Başkanı
Resmi Murat, birlik ve
kaynaşma olduğu zaman
çok güzel şeyler yapıldığı-

nı kaydetti ve konuşmasının devamında şunları
dile getirdi :”Köy şenliğinizi tebrik etmekten son
derece memnunum. Aranızda bulunmaktan büyük
heyecan duyuyorum. Son
yıllarda burada birçok çeşitli projeler gerçekleştirildi. Köyde sağlık ocağı
binasının onarımına başlandı. Aile Hekimliği Uygulama Biriminin açılışı
yapılacak. Bundan sonra
köyde daima hizmette
bulunacak bir aile hekimi
olacak. Bu yıl köyün merkez kısmında su rejimi
uygulanmıyor. Bu büyük
başarı, yerli halk ve belediye yönetiminin birlik ve
anlaşma içinde olmalarından kaynaklandı. Borovitsa muhtarlığına bağlı
civar mahallelerde de su
sorununu kısa zamanda
çözmemizi umuyoruz”.
Resmi Murat, Hak ve

Özgür lük ler Hareket i
(HÖH) Başkanı Mustafa
Karadayı’nın desteği sayesinde ilçe sınırları içinde toplam maliyeti 420 bin
leva olan çeşitli yapılar
inşa edileceğini bildirdi.
“Borovitsa’da 50 bin leva
maliyetinde sokakların yeniden yapılandırılmasına
ilişkin çalışmalar yapılacak” diye belirtti.
Borovitsa şenliği bol bol
neşe ve eğlenceyle kutlandı. Şenlik programında
köydeki A.S. Makarenko
İlköğretim Okulu’ndan
öğrenciler tarafından sunulan müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra ilginç
spor etkinlikleri de vardı.
Öğrenciler, Sezgül Bekir
ve Hılmiye Faris’in yönetiminde hazırladıkları sıla
konulu şiir ve şarkılar seslendirdi.
E b e v e y e n l e r i
Borovitsa’dan olan Kırca-

alili 8 yaşındaki Mert Dönmez, akustik davullarla
Hard Rock müziğin öncü
grubu Deep Purple'ın popüler parçalarını çaldı ve
seyircilerden sürekli alkış
aldı.
Aslen bu yöreden olan
diş hekimi Emine Recep,
el yapımı nakışlar, örgü
ve eski zamanlardan bu
yana çeyiz ürünlerinin
sergilendiği bir köşe hazırlamıştı.
Şenlik kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında Mümün Bayram,
masa tenisi turnuvasında
ise Aydın Rıfkı birinciliği
elde ettiler. Mleçino (Sütkesiği) köyünden olan iki
yarışmacı para ve takdir
belgeleriyle ödüllendirildi.
Şenlikte sahne alan Kırcaali Express Müzik Grubu misafirlere ve köy halkına neşeli anlar yaşattı.

olarak çalıştı. Evlendi ve
iki çocuk babası oldu.
Geçen asrın 70’li yıllarında bir dönem Sinçet köyü
muhtarlığını yaptı. Şimdi
emekli ve Makedontsi köyünde ikamet ediyor.
Mehmet Rufat, “İşsizlikten dolayı köyler insansız
kaldı. Herkes ekmeğini
büyük şehirlerde veya
gurbette arıyor. İnsanlar
çaresiz, ne yapacaklarını bile bilmiyor, normal
yaşam koşullarına sahip
olmak için doğru yolu
nasıl bulacaklarını bilmiyorlar” diye ifade etti.
Ardino bölgesinde tütün
işçilerini yönettiği yıllarda
her bir grubun 60-80 ton

tütün ürettiğini anımsadı.
Yaşlı adam, “O yıllarda
ve yakın zamana kadar
tütüncülük nüfusun temel
geçim kaynağıydı, tütün
üretmeyen aile yoktu.
Herkes sosyal güvenceli çalışıyordu, insanlar
hayatından memnundu.
Şimdi ise tam tersi” diye
dile getirdi.
Mehmet Rufat’ın ifadelerine göre Avrupa Birliği
çalışmadan para vermeyecek ve biz kendi kendimize yardımcı olmazsak,
Allah da bize yardımcı
olamaz. Mehmet dede,
“Bedava ekmek yok. Çok
çalışmak lazım” diye konuştü.

İktidar parti liderleri
irade gösterdi
İktidardaki parti liderleri, Başbakan Boyko Borisov ile yaptıkları görüşmede hükümetin yönetim
programını başarıyla dört yıllık dönemini tamamlamasına hazır olup, gerekli iradeye sahip olduklarını dile getirdi.
Uluslararası tehditler ve Bulgaristan’ın milli çıkarları başlayan yeni siyasi sezonda milli
güvenliğin, mali istikrarın garanti altına alınmasını ve Bulgaristan’ın AB Konseyi’nin Dönem
Başkanlığı’na başarılı bir şekilde hazırlanmasını

gerektiriyor. Parti liderleri, ülkenin ekonomik gelişiminin ve reformların süreceğinin garantisini verecek siyasi istikrarın sağlanmasına gereksinim
duyulduğu konusunda uzlaşmaya vardı.
Bundan sonra Bulgaristan’ın AB ve NATO’da
karar alma sürecine aktif olarak iştirak etmesi
kalıyor.
Borisov ile yapılan görüşmede Koalisyon Politikası ve Devlet İdaresinden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Rumyana Bıçvarova, Avrupa Politikaları Koordinasyonu ve Kurumsal İlişkilerden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Bulgaristan
Vatandaşların Hareketi (DBG) Genel Başkanı
Meglena Kuneva, Ekonomi Bakanı ve Demokratik Güçler Birliği (SDS) Genel Başkanı Bojidar
Lukarski, Savunma Bakanı ve Bulgaristan Çiftçi
Halk Birliği (BZNS) Genel Başkanı Nikolay Nençev, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) Genel
Başkanı Korman İsmailov, Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu
Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Reform Blok Koalsiyonu Meclis Grubu Eşbaşkanı Nayden Zelenogorski ve Reform Blok Meclis Grubu Başkan
Yardımcısı Borislav Velikov hazır bulundu. KH
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Beşiktaş Masa Tenisi Teknik Direktörü Dr. Sabahattin Sabrioğlu:
Ardino’da masa tenisinin gelişmesi için daima yardıma hazırız
Güner ŞÜKRÜ

İstanbul Beşiktaş Masa
Tenisi Teknik Direktörü ve
Beşiktaş masa tenisi takımı antrenörü 53 yaşındaki Dr. Sabahattin Sabrioğlu, Ardino (Eğridere)
Yunak 2005 Masa Tenisi
Kulübüne antrenman ve
yarışmalar için 112 “DHS”
orijinal tenis topu, profesyonel lastikler, bariyerler
ve spor tişörtleri bağışladı.
Dr. Sabahattin Sabrioğlu, “Burada, Ardino’da
büyüdüm. Spor ustalığı
yolunda ilk adımları gerek
yarışmacı gerekse antrenör olarak burada attım.
Bu mütevazi hediyelerle
Ardino’daki genç kız ve
erkek masa tenisçilerin
antrenman ve yarışma
sürecine yardımcı olmak
istiyorum. Çocukların
gelecekte bizim başarılarımızdan daha üstün başarılara imza atmalarını
temenni ederim” dedi.
Sabahattin Sabrioğlu,
16 Temmuz 1963 tarihinde Byal İzvor (Akpınar)
köyünde dünyaya geldi.
Sofya Vasil Levski Ulusal Spor Akademisi’nde
Masa Tenisi Bölümü’nü
bitirdi. Daha sonra Ulusal
Spor Akademisi’nde mastır ve doktora yaptı. Şu
anda İstanbul Marmara
Üniversitesi Spor Akade-

misi akademik kadrosunda yer alıyor.
D r.
Sabahattin
Sabrioğlu’nun spor kariyeri Nahit Ömerov’un
antrenörlüğünde kendi
köyünde başladı. Daha
sonra li se e ğ it imine
Kırcaali’de devam ederken A rda Kulübünün
genç takımında oynamaya başladı. 1978 yılında
Arda takımı il birincisi
oldu. Üç yıl sonra Durgut
Ademov-Cofi’nin antrenörlüğünü yaptığı Ardino
masa tenisi takımına katıldı. Masa tenisi performansıyla o zamanki büyük masa tenisi uzmanları Haskovo’dan Georgi

Damyanov ve Pleven’den
rahmetli Çolakov’un dikkatlerini çekti ve daha
sonra kendisine onların
takımlarında yarışmayı
ve antrenörlük yapmayı
teklif ettiler.
Dr. Sabrioğlu, “Unutulmaz yarışmacı ve antrenör Durgut ağabey spor
ustalığı yolunda ilk adımları atmama fırsat verdi.
O, daima dürüst, çalışkan
ve gerek kendisine gerekse bize karşı titiz davranmasıyla kalplerimizde yaşayacak” diye ifade etti.
1989 yılında Zorunlu
Göç esnasında Ardinolu
masa tenisçisi ve antrenör İstanbul şehrine göç

etti. ENKA masa tenisi takımında oynamaya
başladı ve Efes Pilsen
takımında yardımcı antrenörlük görevine atandı.
1990 yılında Spor Bakanlığı tarafından İstanbul’da
devlet antrenörlüğüne
atandı. Sadece iki yıl içinde antrenörlüğünü yaptığı
Teletaş Kulübü Türkiye’de
her bir yaş grubunda
şampiyonluğu elde etti.
1992 yılında ise kulübün
takımı ülkenin masa tenisi
tarihinde ilk defa genç erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Ödül
olarak rahmetli Türkiye
Cumhurbaşkanı Turgut
Özal, Teletaş Kulübü’nü

24 ayar 80 adet altınla
ödüllendirdi.
1992 yılında Dr. Sabrioğlu, uzmanlaşma eğitimi
almak üzere Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Orada
çok iyi uzmanlar tarafından eğitildi. Onunla birlikte Türkiye’ye takımlarda
oynayan Çinli antrenör ve
yarışmacılar da geldiler
ve güney komşumuz Avrupa ve dünya düzeyinde
masa tenisinde daha da
üstün başarılar yakalamaya başladı.
1996 yılında Dr. Sabrioğlu Türkiye Masa Tenisi
Federasyonu Başkanlığına aday oldu ve mücadeleyi sadece bir oy farkla
kaybetti. 2000-2013 yılları arasında Antrenörler
Konseyi Başkanlığı ve
tüm yaş gruplarına ilişkin
milli takımların baş antrenörlüğünü yaptı.
Dr. Sabrioğlu, “Masa tenisi dünyada en çok sevilen sporlardan biri. Tenis
oynamak beni dinlendiriyor ve aynı zamanda
bana pozitif duygular ve
güç aşılıyor. Doruğa ulaşman için çok çaba gerekir. Yenilikleri talip etmek
zorundasın, rakiplerini
yenmen için ise her zaman daha küçük yaştan
itibaren uluslararası turnuvalara katılman lazım.
Ardino’da masa tenisinde
her zaman başarılar kay-

dedildi. Yurt içinde ve yurt
dışında kasabanın ismi
daha fazla anılması için,
daha fazla spor emekçilerinin, iş adamlarının
ve belediye yönetiminin
çalışmalarında bu güzel
spor dalına vurgu yapacaklarına inanıyorum.
Ardino’nun yetenekli tenisçilerinin geliştirilmesi
konusunda bize gelindiğinde kapımız daima açık
olacak” dedi.
Bulgaristan Masa Tenis
Federasyonu’nu (BFTM)
temsilen Ardino’da Durgut
Ademov-Cofi’nin anısına
düzenlenen 13.Uluslararası 15 Yaş Altı Masa
Tenisi Turnuvası’nın resmi açılışına katılan Mihail
Froloşki, Dr. Sabahattin
Sabrioğlu’nun milli masa
tenisi takım baş antrenörlüğüne atanmayı hak
ettiğini kaydetti. Froloşki,
“Sabahattin, yüksek seviyede masa tenisi oynuyordu. Bir antrenör doğru
oynadığı zaman, doğru
bir şekilde tenis tekniklerini gösterdiği zaman
çocuklar da doğru oynamayı öğreniyor” diye dile
getirdi.
Yunak 2005 Masa Tenisi
Kulübü Başkanı Svetoslav Şaşev, yarışmacılar
ve antrenörler adına Dr.
Sabahattin Sabrioğlu’na
genç sporculara yaptığı
bağışlar için en içten teşekkürlerini sundu.

(Göklemezler) köyü,
Momçilgrad (Mestanlı)
ve Haskovo (Hasköy)
şehirlerinden güreşçiler katıldı. Dereceye
girenlere para ödülleri
verildi. Yöresel Yemek

Yarışması’nda dereceye
girenler de para ödülleri
ile ödüllendirildi.
Ardino Rodopska İskra
(Rodop Kıvılcımı) Halk
Toplum Mer kezi’nin
çatısı altındaki yönetmenliğini ve solistliğini
Yüksel İsmail’in yaptığı
Türk Folklor Orkestrası
konser sundu. Programda sazı ve sözüyle
sahne alan saz ustaları Yabılkovets köyünden Hıkmet Akbulut ve
İzmir’den Mehmet Serbest katılımcılara zevkli
anlar yaşattı. Yetenekli
müzisyenler Mleçinolu
(Sütkesiği) Erdan Nazmi
ve Ardinolu Ergün Mümünov sundukları müzik
gösterileriyle köy halkını
ve konukları neşelendi.
Şenlik her yıl ağustos
ayının son pazar gününde düzenleniyor.

Köy şenliğinde ata sporu güreşe büyük ilgi
Güner ŞÜKRÜ
Ardino’nun (Eğridere) Yabılkovets (Elmalı)
köyünde bu yıl ikincisi
yapılan şenlik programı
köy muhtarlığı tarafından Türkiye’deki göçmenlerin mali desteğiyle
organize edildi. Şenliğe
civar köylerden çok sayıda kişi akın etti. Türkiye’deki birçok vatandaş
da şenliğe misafir oldu.
Şenliğe gelen, Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl
Başkanı İzzet Şaban,
Ardino Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
ve köy muhtarları da konuklar arasındaydı.
Köy sakinlerine hitaben selamlama konuşmasında Yabılkovets
muhtarı Müzeyyen Süleyman, “ Köy şenlikleri

bizim geleneğimizdir.
Bu tür etkinliklerde yaşam tarzımızı, kültürümüzü ve aile belleğimizi
gösteriyoruz. Köyümüzün yaşamak için daha
güzel bir yer olabilmesi
için daha büyük kaynaşma ve birlik içerisinde
olalım” dedi.
Katılımcıları selamlayan HÖH Kırcaali İl
Başkanı İzzet Şaban,
şunları dile getirdi: “
Birlik ve kaynaşma olduğu zaman meyvesi
de alınıyor. Mükemmel
bir şenlik organizasyonu
diyebilirim. Önümüzdeki yıl aslen Yabılkovets
köyünden olan dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış daha çok sayıda
kişinin burada bir araya
gelmelerini umuyorum.
Burada yakınları ve tanıdıklarıyla görüşecek-

ler. Sevgiyle burada
geçen çocukluğunu,
gençliğini ve zamanını
hatırlayacaklar”.
Bu yılki şenlik programı çeşitli spor etkinlikleri ve bireysel sahne per-

formanslarıyla doluydu.
Satranç, masa tenisi ve
tavla turnuvaları gerçekleşti. Düzenlenen
güreş yarışması büyük
ilgi uyandırdı. Yarışmaya Kırcaali, Stremtsi
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AP Milletvekili Necmi Ali: AB'ne Türkiye
ile açık ve yapıcı diyalog çağrısı yapıyoruz
Avrupa ParlamentosuTürkiye Dostluk Grubu
üyeleri, Avrupa Birliği
Parlamentosu Avrupa
Liberal ve Demokratlar
İttifakı (ALDE) Grubu
Üyesi Milletvekili Necmi
Ali’nin, “15 Temmuz’da
Türkiye’de gerçekleşen
askeri darbe girişimi
kesinlikle kınanmalıdır
ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki demokratik kurumlara ve Türk halkına
karşı dayanışmamızı ve
desteğimizi göstermemiz lazım” şeklindeki
sözlerini ve analizini oybirliğiyle desteklediler.
Av r upa Par lam e n tosu- Türkiye Dostluk
Grubu’nun olağanüstü
görüşmesi 31 Ağusto s 2 016 t a r i h i n d e
Brüksel’de gerçekleşti.
Grubun olağanüstü görüşmeye çağrılmasının
sebebi 15 Temmuz’da
Türkiye’de gerçekleşen
askeri darbe girişimi
sonuçlarının bilançosu
yapılmasının yanı sıra
darbe girişimi sonrasında Avrupalı liderlerin
tepkisinin değerlendirilmesidir.
Necmi Ali, “Bu zor zaman Türkiye’de demokrasi testi olarak nitelen-

dirilebilir. Darbe girişimi
sonrasında gösterilen
siyasi birliğin, iktidar
güçlerinin ayrılmasının
hızlandırılmasıyla demokratik sürecin pekiştirilmesine yol açacağını içtenlikle umuyorum”
diye vurguladı. AP Milletvekili, Türkiye’nin bu
zor zamanda Avrupalı
ortaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Necmi Ali, “Avrupa
Parlamentosu- Türkiye
Dostluk Grubu üyeleri
olarak bizler dayanışma
ve duyarlılık göstererek,
meşru hükümetin ve

Cumhurbaşkanı’nın yanında olan Türk halkını
desteklemek zorundayız. AB ve Türkiye’nin
göç, güvenlik ve enerji
gibi ortak zorlukların üstesinden gelinmesi için
etkin bir şekilde birlikte
çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor” diye kaydetti.
AP Milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’ye karşı eleştiriler yönelttiğimiz zaman, iktidarda olsun,
muhalefette olsun tüm
siyasi partilerin ortak
bir pozisyon aldıklarını
göz önüne almalıyız. Bu

demokrasi adına yükseltilen bir sesti, çünkü
bir rejim demokrasi koşullarında askeri güçle
değiştirilemez. Kısa bir
süre önce AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok ve AP
Türkiye Raportörü Kati
Piri ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Türkiye
ziyaretlerini alkışlarken
AB’nde cevabı olmayan
askıda kalan tüm problemlerin ele alınması ve
Türkiye’de gerçekleşen
askeri darbe girişiminin
etkisinin ve sonuçlarının

Diyanet Vakfı ve Kızılay’dan
Bulgaristan’a 315 Büyükbaş Kurban
Türkiye Diyanet Vakfı
ve Kızılay vekalet sistemiyle topladığı kurbanları Türk-İslam coğrafyasına ulaştırmaya devam
ediyor. Kurban bağış
programı kapsamında
Diyanet Vakfı 165, Türk
Kızılay’ı da 150 büyükbaş kurbanlık hayvanı
kestirerek Bulgaristan’da
ki ihtiyaç sahibi Müslümanlara dağıtmak üzere
ülkenin çeşitli bölgelerine gönderdi.
Filibe Din Hizmetleri
ve Kültür Ataşesi Metin
Akbaş, vekalet yolu ile
Bulgaristan’da kurban
kestiren Türkiye’deki vatandaşların kurbanlıklarının kesimi ile ilgili bilgileri bayram dilekleri ile
beraber, kurbanlık sahibi
her bir kişiye anında me-

saj yolu ile bildirdiklerini
söyledi.
Kırcaali Bölgesi için
ayrılan 34 büyükbaş
kurbanın kesim duasına, DOST Partisi Genel

Başkanı Lütfi Mestan,
Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy ve
Cebel belediye Başkanı
Bahri Ömer’de katıldı.
Türkiye’nin Sofya Bü-

y üke l ç i s i S ül ey m an
Gökçe ve DOST Lideri
Lütfi Mestan’da birer büyükbaş kurban keserek
Bulgaristan Müslümanlarına dağıttı.
KH

farkında olunması üzere
Avrupalı liderlerinin, Avrupa Dış İlişkiler Servisi
ve AB Komisyonu görevlilerinin ilk imkanda
Türkiye’yi ziyaret etmelerini ısrarla tavsiye ediyoruz”.
Necmi Ali, Türkiye’deki
ortaklarla yapıcı diyaloğu sürdürme çağrısını
yaptı. Bununla birlikte
açık diyalog fırsatı verilmesi amacıyla onun
gerçek işleyişine vurgu yaparak, mümkün
olan en kısa sürede
AB-Türkiye Karma Parlamento Heyeti’nin oturum yapması çağrısında
bulundu.
Av r upa Par lam e n tosu- Türkiye Dostluk
Grubu’nun olağanüstü
toplantısının sonunda

grubun görüşünü bildirdiği bir mektup hazırlanıp, bir yandan Türkiye
Cumhurbaşkanı, Türkiye
Başbakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye
AB Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türkiye’nin AB
Daimi Temsilcisi’ne, öte
yandan da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB
Konseyi Başkanı Donald
Tusk, AB Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz
ve Avrupa Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden
Sorumlu AB Komiseri
Johannes Hahn’a gönderilmesi kararı alındı.

3 gün kalma şartı kalktı!
Türkiye’den yurt dışına çıkış yapan ve orada 3 gün
kaldıktan sonra ülkelerine giriş yapan kişiler hakkında
uygulanan “üç gün kalma şartı” Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Kanunu’nda ki değişiklikle esnetilmiş
oldu.
Resmi Gazetede yayımlanan ve “4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Karara göre daha önce yolcuların free shop’dan alışveriş yapabilmeleri için 3 gün yurt dışında kalmaları gerekirken, yapılan değişiklikle bu şart kaldırılarak, alışveriş
yapma hakları ayda 10 adetle sınırlandırılmıştır.”denildi.
Yani buna göre yurt dışına çıkış yapacak kişilerin
free shoplardan alışveriş yapmaları için 3 gün kalma
şartı ortadan kalmış oldu. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar yurt dışına giriş çıkış yaptıktan sonra dönüşte
free shoplardan 3 karton sigara ve 1 litre içki alımı
yapabilecekler. Bunu da aylık 10 defaya mahsus olmak kaydıyla sınırlandıran yetkiler bir kişinin ayda en
fazla 30 karton sigara ile 10 litre içki alabileceğinin bu
değişiklikle mümkün olabileceğini kaydettiler.
Yapılan bu değişiklik sonrasında içki ve sigara alımı
yasağının esnetilmesiyle çifte vatandaşlar başta olmak
üzere Edirne iline günübirlik gelen yabancıların avantajlı olabileceği,her gelişlerinde 3 karton sigara ve bir
litre içki alabileceği,otobüs firmalarının ise bunu abartarak koltuk bazlı yolcu taşımacılığını eskiden olduğu
gibi yeniden yaparak Türkiye’ye sigara ve içki girişini
arttırabilecekleri ifade ediliyor.
Bu uygulamanın en çok gümrük sahalarını işleten
free shoplara yarayacağı ve satışlarını artacağı belirtilirken SETUR gibi Gümrük sahalarında satış yapan
firmaların sistemlerini değiştirecekleri ve kişilerin pasaport bilgileri üzerinden satış yapacakları ayda 10
defa sınırlamasını ve kotayı sistemden görerek satışı
buna göre yapacakları ifade edildi.
Yapılan bir başka değişiklik ile yurt dışından emekli olanlar için emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk
defa getirecekleri taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş
gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu
aranmaz.
Ayrıca, sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla
Türkiye’den çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak
koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye’ye girişlerinde, bir yılda en az
yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında
bulunma koşulu aranmaz şartının değiştiği ifade edildi.
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Asarkaya’da yağmur duası yapıldı
duası için para toplandı.
Köyün güneyinde bulunan ve yerli halkın Asarkaya ve Büyüktepe olarak adlandırdığı yerde
bir Trak Kalesi ve Trak
Tapınağı’nın kalıntıları bulunuyor. Kale, taş yığınlarından oluşturulan yüksek
bir çıkıntının üzerinde yer
almaktadır.
Yerliler, “Traklar’dan kalan bu kutsal yer, en az 50
asırdan önce günümüze
kadar ulaşmıştır” dedi.
Kalenin alt tarafında

İsmet İSMAİL

Çernooçene (Yenipazar)
İlçesi’ne bağlı köylerden
ve Türkiye’deki göçmenlerden olmak üzere yüzlerce vatandaş, Sokolite
(Şahinler) köyü yakınlarındaki Asarkaya adlı
yerde yapılan geleneksel
yağmur duasında bir araya geldi.
Her yılki yağmur duası,
kale kalıntılarının alt tarafında asırlık bir meşe ağacına yakın bulunan ve hatırı sayılır bir Müslümanın
sembolik mezarı yanında
yapılıyor.
Dini merasimde Çernooçene ve Komuniga imam
hatipleri Şaban Müslüm
ve Sunay Akif başta olmak üzere civar köylerden daha altı yerli imam
tarafından Kur’an-ı Kerim
tilaveti sunuldu, mevlit ve
ilahiler okundu. Sonunda topluca yağmur duası

yapıldı. Yağmur duasına
katılanların el parmakları
toprağı gösterir.
Bu tür dini merasimler,
yurdun başka kesimlerine göç etmiş insanların
birbirleriyle görüşüp kaynaşmalarına bir vesiledir.

Yağmur duası bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgiyle izlendi.
Katılımcılara yerli aşçıların 300 kilogram dana
etiyle hazırladıkları geleneksel kurban yemeği
ikram edildi.

Duadan sonra yardım
toplamak amacıyla yapılan maddi bağışların
satışa sunulduğu açık
arttırmaya Batı ülkelerinde çalışan gurbetçilerin
katılması sayesinde gelecek yıl yapılacak yağmur

Belediye Başkanı Resmi Murat: İyi
ve kötü günde hep beraber olalım
Ardino’nun (Eğridere)
Çubrika (Dallıca) köyünde
geleneksel sağlık, bereket
mevlidi ve şenlik düzenlendi. Etkinlik, köy muhtarlığı, yerel Sveti Kliment
Ohridski Toplum Merkezi
ve bölgeden Türkiye’ye
göç etmiş vatandaşların
mali desteğiyle organize
edildi. Sıcağa rağmen
şenliğe etraf köylerden
çok sayıda insan geldi.
Ayrıca Türkiye, Avustralya
ve İngiltere’ye göç edenler
de şenliğe misafir oldu.
Resmi konuklar arasında
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban, Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Bursa

ler Kültür ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Korkmaz
hazır bulundu.

Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel
Yurtsever ve TBMM Eski
Milletvekili ve Eğridereli-

Belediye Başkanı Resmi
Murat, belediye yönetimi
ve kardeş belediyelerin
yönetimleri adına yaptığı
selamlama konuşmasın-

da, “Hep beraber olduğumuz zaman bayramdır. İyi
ve kötü günde hep beraber olalım” mesajını verdi.
Bu yılki şenlik programı
da çeşitli spor
etkinlikleriyle
doluydu. Küçük kalelerde
futbol ve satranç turnuvaları düzenlendi. Dereceye
girenler para
ödülleri ile
ödüllendirildi.
Çeşitli yöresel
yemeklerin
sergilendiği
yemek sergisi
yapıldı.
Programın onur konukları yönetmenliğini ve solistliğini Yüksel İsmail'in
yaptığı Türk Folklor Or-

kestrası oldu. İki saat
süren konser, köy sakinleri ve misafirlere neşeli
anlar yaşattı. Ardino Orkestrası muhteşem performansıyla bir kez daha
seyircilerden büyük alkış
aldı. Yetenekli müzisyen
Ergün Mümünov’un gösterisi de büyük beğeni
topladı. Eski okul binası
önünde Resmi Murat’ın
başta olduğu kıvrak horalar tepildi.
Çubrika köyü muhtarı
Ferdun Ali, geleneksel
köy mevlidi ve şenliğin
sponsorları İstanbul’dan
işadamları Turan ve Nazmi Canbaz kardeşler, Hikmet Yılmaz’a ve bu yılki
mevlit ve şenlik organizasyonunda emeği geçen
herkese kalbi teşekkürlerini sundu.
Güner ŞÜKRÜ

bulunan mantar şeklindeki bir kaya oluşumunda
farklı yönlerde trapez biçiminde nişler oyulmuştur. Kalenin üzerindeki
kayalar da nişlerle dolu,
bazı yerlerde ise oluklar,
girintiler, yarım daireler
ve başka şekillerde oyuklar görünüyor. Karşıki yamaçta bulunan ayrı ayrı
kayaların üzerinde de eski
oymalar var.
Yağmur duası Sokolite
köyü Cami Encümenliği
tarafından organize edildi.

Bulgaristan ile ABD
arasında askeri işbirliği

Rus savaş uçaklarının sıklıkla ülkenin hava sahasına
yaklaştığını öne süren Bulgaristan Savunma Bakanı
Nikolay Nençev, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş
uçağının geçici olarak hava sahalarının korunmasına
destek vereceğini açıkladı.
Nençev, iki ülkenin NATO himayesindeki işbirliği kapsamında 9-16 Eylül'de iki ABD uçağının Bulgar MiG
29’ların görevine destek vereceğini bildirdi.
Geçici olacak görevin, ABD jetlerin Bulgar Hava
Kuvvetleri ile eş güdümlü olarak yürütüleceğini anlatan
Nençev, "Hükümetimizin onayı ile gerçekleşecek bu
çalışmaların maliyeti tamamen ABD tarafından karşılanacak. Bulgaristan’ın hiçbir masrafı olmayacak.” dedi.
Ülkenin tek başına da kendi hava sahasının koruyabildiğine işaret eden Nençev, Polonya ile yapılan askeri
işbirliğin kapsamında Bulgar MiG29’ların bakım onarımı için 30 milyon avro harcandığını anımsattı.
Bakan Nençev, Rus savaş uçaklarının NATO üyesi
olan Bulgaristan’ın hava sahasına sıklıkla yaklaşmaya
başladıklarını öne sürmüştü.
Bu arada görevinden istifa ederek siyasete katılmaya karar veren Hava Kuvvetleri Komutanı Rumen
Radev’in yerine Bulgaristan’ın ABD Askeri Ataşesi general Tsanko Stoykov’un atanacağı bildirildi.
Askeri eğitimini ABD’de alan Radev, Bulgaristan’ın
hava sahasının müttefik NATO üyelerin uçaklarınca
korunmasına karşı çıkarak, görevinden istifa etmişti.
Radev, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) adına aday oldu. KH

Dallıca’da geleneksel
sağlık ve bereket mevlidi
Ardino (Eğridere) ilçesi Çubrika (Dallıca) köyünde
düzenlenen geleneksel sağlık ve bereket mevlidine
civar köylerden de olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.
Köy camisinde okunan mevlide katılan
konuklar arasında
Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Vekili Yalçın
Işıkyıldız, Belediye
Meclis Üyesi Naci Kale, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban,
Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Smolyan (Paşmaklı)
şehrinden iş adamı Rayço İliev hazır bulundu.
Kobilyane (Maşkılı) köyünün eski imamı Mehmet Şaban ve İstanbul’dan Bahri Güngördü başta olmak üzere
yerli imamlar Kur’an-ı Kerim tilaveti sundular, mevlit
okudular ve ardından sağlık ve bereket duası yaptılar.
Mevlide katılan herkese köydeşleri Hayriye
Mehmet’in hazırladığı 5 kazan etli pilav ikram edildi.
Pilav malzemeleri için yapılan masraflar aynı köyden
89 yaşındaki Hikmet Yılmaz ve oğulları Rafet ve Hikmet tarafından karşılandı. KH
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
Unutulmaz bayram
yeri manileri ve yedi
kızlar türküleri
Her yöre gibi, buranın
da kendine özgü gelenek
ve görenekleri vardır. Osmanlıdan kalma ve dinimizin gerektirdiği örf ve
adetler bu köyde de geçmişini korumaktadır.
Dini bayramlarımızda,
büyükler imiz bayram
namazı için bir araya
gelirler. Bayram namazı
sonrası bayramlaşmalar
başlar. Önce büyüklerin
ve hastaların evleri ziyaret edilerek, hal hatırları
sorulur. Daha sonra akrabalar ve komşular arasında sofralar kurulur ve
gerekli ikramlar yapılır.
Bayramlarda mahalle
kızları bir araya gelirler
ve mani okurlardı. Çevre köylerden gelen genç
delikanlılar da bu güzel
manileri dinler. Mani söyleyen kızlar grubunda
beğendiği kız varsa onun
ismini sorar ve o kızdan
hoşlandığını elçiye bildirir.
Daha sonra oğlanın adı
sorulur, gençler arasında
karşılıklı mendil değişimi
yapılırdı.
Bayram yerleri, gençlerin birbirlerini tanıma
yeridir. Bu yerlerde evlilik
çağına gelmiş olan gençler arasında bir duygusal
yaklaşım meydana gelir.
Bu tanışma daha sonra
bir aşka dönüşür. Zamanın geçmesiyle her iki

ram yerleri, iki cinsin birbirini tanıması için çok
uygun bir yerdir.
Söylenen manilerden
bir iki örnek vermek istiyorum:
“Ha bakesin, bakesin
Fese püskül takesin.
Söylesene be yârim,
Burdan kime bakesin?”
Diğer bir mani de suyun
akışı ve sevdalıların buna
yalvarışları dile getirilmekte. Bayram yerlerinde
bu tür maniler coşup gidiyor. Bu manilerde, genç
sevdalıların birbirine karşı duydukları aşk ve tutku
hissi okunmaktadır.
”Dere geliyor, dere
Kumunu sere sere...
Al beni, götür dere,
Yarimin olduğu yere.”
Bu maniler çok anlamlı ve duygusaldır. Lakin,
bunlar artık nostaljide
kaldı. Çünkü bayramlarda
mani söylenen köy yerlerini, belde ve kasabalardaki parklar aldı. Bu yüzden gençlerin birbirlerini
tanıma ve tanışma yerleri
burası oldu.
Köyün en meşhur yemekleri arasında; sütlü
çorba, patatesli veya lahanalı etli yemek, kapama (pirinç üzeri kuzu
veya dana eti), yufka üstü
yoğurt, irmik, kadayıf tatlısı, çeşitli börekler ve baklava gelir. Kış mevsimleri
buğday dövmeli etli keşkek ve taş değirmeninde
iri taneli mısır kırması ile
etli göce çorbası beğenilen yemek listesinde yer
almaktadır.
Köyümüzde çoğu işler
imece usulü yapılmaktadır. Bilhassa bir kom-

tür şenliklere önem verilmez oldu.
Yeni doğum yapan, loğusa anneye ziyaretler
komşuların işbirliğiyle yapılır. Askere giden gencin
evi ziyaret edilir ve sabahlara kadar eğlenceler
düzenlenir. Köy düğünleri

Köy düğünleri, genelde
hafta sonları yapılır ve
iki gün sürer. Cumartesi
günü sabah saatlerinde,
mehter takımı oyun havaları çalmaya başlar.
Düğüne davetliler erkek
evine gelirler ve o gece
damat evinde yemek

de gelin sofrası kurulur.
Daha sonra çalgılar eşliğinde gelin, damadın evine götürülür. Damat adayı
gelinin yanına girmeden
önce köy gençleri tarafından alkışlarla uğurlanır.
Bu tür düğün gelenekleri
çok anlamlıydı ve anıları

yöre düğünlerinden pek
farksızdır. Birbirini seven
iki genç kendi aralarında
görüşüp konuşurlar. Kız
isteme sonrası; söz ve nişan merasimleri gerçekleştirilir. Kurban bayramında nişanlı çiftlerden,
erkek tarafı kız tarafına
nişanlık koç gönderir. İlginç olan, koçun boynuzlarına uzun kurdeleler takılır ve ayrıca kına yakılır.
Beraberinde kıza nişanlık
bohçası da gider. Karşılık
olarak, kız tarafından da
oğlana nişanlık bohçası
gelir. Yöreye göre, gönderilen koçun etinin bir

genç birbirlerini tanımaya
çalışır. Sık sık görüşürler
ve kendi aralarında bir
gönül hoşnutluğu yaşarlar. Zamanla bu buluşmalar bir aşkın ve geleceğin
temelini oluşturur. Bunun
sonucunda, işler tatlıya
bağlanır ve iki genç arasında düğün hazırlıkları
başlar. Bahsettiğim bay-

şunun ev yapımında taş,
tuğla ve kum taşıma işleri yardımlaşarak yapılır.
Örneğin yaz mevsiminde
tarladan tütünün toplanması ve renklerine göre
tasnif edilmesinde hep
yardımlaşmaya gidilir.
Köyün” Yedi Kızlar Aşı”
eğlencesi çok meşhur idi,
lakin son zamanlarda bu

kısmı oğlan tarafına bir
elçi eliyle getirilir. Yöreni
rivayetine göre, nişanlık
olarak gönderilen bu koç
iki genç arasındaki sevginin ve aşkın bir simgesidir. Erkek tarafı bu gelenekle, kıza ben bir koç
gibi kudretliyim ve senin
aşkına kurbanım demek
ister.

yenir, içki içilir ve şenlik
yapılır. Burada buna “Kayınço bölüğü ”adı verilir.
Aynı günün gecesinde kız
evinde de şenlik yapılır.
Gecenin geç saatlerine
kadar eğlence düzenlenir
ve gelin olacak kızımıza
kına yakılır. Öyle duygusal türküler söylenir ve
oyunlar oynanır ki, gelin
adayı kızımızın hüngür
hüngür ağlamasına kadar
gidilir. Pazar günü sabahı davul ve zurna takımı
tarafından çalgılar çalınır
ve köy halkı tek tek düğüne davet edilir. Erkek
tarafına misafirler gelince, damat tıraşı yapılır.
Tıraş sırasında damadın
yakınları, eş ve dostları
damada para takar, oyun
oynarlar. Daha sonra damat giydirilir ve düğün
alayı kız evine doğru yol
alır. Yol boyunca, çalgılar
eşliğinde gençlerin oyun
istekleri yerine getirilir ve
halaylar çekilir. Düğün
alayına, kız evinde ikram
yapılır, kız tarafının oyun
istekleri yerine getirilir.
Günün ilerleyen saatlerinde, gelinin çeyizleri
üsülen tek tek bağırarak,
sesli olarak sayılır, daha
sonra çeyizler kayın baba
tarafından teslim alınır.
Kayın baba da cömertliğini göstermek için çeyizlerin üzerine oturtulan
çocuklara para dağıtır.
Ayrıca çeyizleri taşıma
sırasında yardımcı olan
kişilere de bahşiş verir.
Eski düğünlerde, gelin
at sırtında yüzü kapalı
olarak damat evine gelir
ve yol boyunca atın ipini
de kayın baba yeterdi.
Damat evine gelindiğin-

uzun zaman belleklerden
silinmiyordu, fakat bugün
bu tür eski usul düğünler
tarihe karıştı ve onların
yerlerini çağdaş restoran
düğünleri aldı.
Çeteler, harpler ve şehitlerimiz
Bulgaristan, 1908 yılında bağımsızlığına
kavuştuk tan sonra,
Balkanlar’da etkin bir
politika izlemeye başladı. Kendini çok güçlü
hisseden Bulgaristan,
Birinci ve İkinci Balkan
savaşlarında yer almıştır.
Bu sırada Balkanlar’da
Türklüğü yok etme politikası izlemeye başladı.
Bu gelişmelerin akabinde Bulgar çeteleri, Türk
köylerine ufak ufak saldırılar başlattı. Bu göz korkutucu saldırılar şiddetini
artırmaya başladı. Balkan Savaşı, 1912-1913
yılları arasında olanca
hızıyla sürdü ve Osmanlı
Devleti’nin dengesi değişmeye başladı. Önceleri Hacıköy, daha sonraları
da Eğridere olarak bilinen
Eğridere kazası’na bağlı
Çandır ( Svetulka) köyünde Türklere karşı acımasızca işkence ve saldırılar
başlatıldı.
Çocukluğumda, annem,
geçmişin çileli günlerini bana anlatsa da, ben
bazı şeylerin farkında
değildim. Ancak lise çağına geldiğim 1966-1968
yıllarında, küçüklüğümde
annemi ağlatan o yılların
acı takıntısı benim beynimi kurcalamaya başladı.
İşte o zaman, rahmetli
annemle uzun uzun ko-

Geçenki sayıdan
devamı -->
Mümin ALTINDİŞ

nuştum ve Birinci Balkan
Savaşı ile Birinci Dünya
Savaşı’nın karanlık ve
dumanlı günlerini anlatmasını istedim. Daha
doğrusu her iki savaşın
yöremize ve özellikle
Türk halkına neler kaybettirdiğini merak ettim.
Rahmetli annem yeniden
o eski karanlık ve dumanlı günlere döndü, içini çekerek şunları anlatmıştı;
“ Hiç unutmam, sanki
dün gibi hatırlıyorum. 5-6
yaşlarında ya vardım, ya
yoktum. Köyümüze, 1015 erkekten oluşan bir
grup çete geldi ve tek
tek evlerin içini aradılar.
Annem de babamı çetelerden önce bir grubun
gelip götürdüğü süsünü
vermek için mahsustan
ağlıyordu. Oysa babam
odanın altında bulunan
patates kuyusuna bulamasınlar diye saklanmıştı. Bu çeteciler gidince de
babamı kuyudan çıkarmışlar.”
Çete grubu, evde yakaladığı erkekleri tek tek
toplayıp uzaklara götürüyormuş. Zorla götürülen
Türklerin akıbeti meçhulmüş. Bazısı kurşuna dizilmiş, bazıları da sürgün
edilmiş. Annem o zamanlar çok küçükmüş. Her
seferinde,” Ağlayan annelerin seslerini dün gibi
hatırlıyorum” diye bana
anlatıyordu. O yıllarda
Bulgar ordusu ve çetecileri Türk halkına etmediği
eziyeti bırakmamış.
Çandır köyüne bağlı Cebeciler mahallesinden,
1924 doğumlu Sabri Hacıoğlu halen hayattadır,
kendisi Bursa’nın Osmangazi İlçesine bağlı
İstiklal mahallesinde ikamet etmektedir. Yaşı 92
olmasına rağmen, Çandır
köyü ve çevresinde yaşanan olayları babasından
duyduğu gibi bize aktardı;
“ Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’nı ben bilmiyorum, fakat babam ve
amcam, her ikisi de bu
savaşları yaşamışlar.
Bizim mahallemiz olan
Cebeciler ile Veli Paşalar mahallesi arasından
koca bir dere geçmektedir. Savaş zamanında
Bulgar askerleri bizim
köylere baskın yapmışlar
ve önüne çıkanı toplayıp
götürmüşler. Bu saldırılar
sonucunda birçok Türkü
kesilip doğranmış, hatta bir gün öyle toplu bir
katliam olmuş ki, babam
bunları bize hıçkıra hıçkıra anlatıyordu.

Devamı gelecek
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Balkan Rumeli Türkleri, Cihan Pehlivan
Koca Yusuf’u doğduğu köyünde andı
Türkiye'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Cihan Pehlivan Koca Yusuf'u
anmak ve müze evi ziyaret
için, Şumnu ili, Şeytancık ilçe-

iptal edilmesi büyük üzüntü
yaşattı.
Programa Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu,
Edirne Balkan Türkleri Fe-

Koca Yusuf 'un Türkiye'de
yaşayan köylüleri Türkiye'nin
ve Bulgaristan’ın değişik illerinden gelen güreş severler
katıldı.
Anma töreni için gelenler ilk

si, Karalar köyünü ziyaret etti.
Cihan Pehlivan Koca Yusuf
adına düzenlenen beşinci
Koca Yusuf Yağlı Güreşleri
için Türkiye'den gelen ziyaretçiler ve Bulgaristan çapından gelen güreş severler Cihan Pehlivan Koca Yusuf'un

derasyonu Başkanı Nedim
Dönmez, Adana Büyükşehir
Belediyesi Bilgi İşlem Daire
Başkanı ve Akdeniz Balkan
Türkleri Federasyonu Başkanı Mükremin Duygun, Büyük
Karıştıran Bulgaristan Türkleri
Derneği Başkanı Erhan Pek-

doğduğu Karalar köyünde bir
araya geldi.
Gelen ziyaretçiler dünya güreş tarihine altın harflerle Türkün adını yazdıran ve halklar
arası barışın ve kardeşliğin
timsali Koca Yusuf'un adına
düzenlenen yağlı güreşlerin

kan, Kilikadılılar Derneği Başkanı Bilgin İnceoğlu, Kırklareli
Balkan Göçmenleri Derneği
Başkanı Erol Ateş, Babaeski ve Lüleburgaz Bulgaristan
Türkleri Dernek yöneticileri,
Büyükarıştıran Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çolak,

önce Şeytancık’taki Koca Yusuf Anıtına çelenk koydular.
2012 yılında yapılan Cihan
Pehlivan Koca Yusuf Anıtı
önünde toplanan kalabalık
topluca anıt önüne gelerek
Balkan Rumeli Türkleri Federasyonu çelengini koydular.
Anıt önündeki programı tamamladıktan sonra Adana
Büyükşehir Belediyesi tarafından Restore edilen Cihan
Pehlivan Koca Yusuf adına
yapılmış olan Müze Evi ziyaret için Karalar köyüne gidildi.
Kafile Karalar'da Cihan Pehlivan Koca Yusuf'un doğduğu
köyün muhtarı İsmail Ebazer
tarafından karşılandı.
Karalar köyü meydanında
bulunan Cihan Pehlivan Koca
Yusuf Anıtı’nda gelen misafirlere kısa bilgi verildikten sonra
müze eve geçildi.
Müze evde önce çelenkler
konuldu. Çelenk töreninin ardından Cihan Pehlivan Koca
Yusuf için dualar edildi. Dualardan sonra önce BRTK
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu
kısa bir açıklama yaptı. " Bugün buraya Balkan Türklerinin
Medarı iftiharı Cihan Pehliva-

nımız Koca Yusuf'u anmak ve
güreşleri izlemek için gelmiş
bulunuyoruz. Güreşlerin bu
yıl için iptal edilmesini duymamıza rağmen yine de burada
olup Cihan Pehlivanımız Koca
Yusuf'u anmak istedik. Bu yılki iptal inşallah hayırlara vesile
olur.
Bu olay da şunu gösterdi ki
ortak değerlerimizi anma törenlerinde siyasi partiler boy
gösteremeyecekler. Belediye
Başkanımız ikinci bir Cebel
vakası yaşanmaması adına
programı iptal etmiştir. Saygıyla karşılıyoruz. Eminim ki
seneye daha görkemli güreşler olacaktır" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi adına konuşan Mükremin
Duygun; "Bugün bizi burada
toplayan Cihan Pehlivanımız
Koca Yusuf'tan Allah razı olsun. Bu müze evi yaparken ki
düşüncemiz halklar arasında
barış köprüsü oluşturması idi.
Belediye Başkanımız Hüseyin
Sözlü ’nün talimatlarıyla başladığımız bu çalışma çok şükür

yüz akıyla tamamlanmıştır.
Şeytancık Belediye Başkanı Sayın Nurettin İsmail'e,
Karalar köyü muhtarı İsmail
Ebazer'e, Alkomet'in sahibi
Fikret İnce'ye, Karalar köyünden Mecit Sağır'a teşekkür
ederek. güreşlerin seneye
daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.
Karalar köyü muhtarı İsmail
Ebazer, Koca Yusuf'un köylüsü Mecit Sağır, Süleyman
Tuna, gelen misafirlere hoş
geldiniz diyerek teşekkür ettiler.
Cihan Pehlivan Koca Yusuf'u
anma törenlerine katılmak için
Rusçuk'tan gelen ozan Mesut
Tunalı ise söylediği türkülerle
ziyaretçilere duygulu anlar yaşattı.
Ziyaretçiler Cihan Pehlivan
Koca Yusuf'un müzesinin yapımında emeği geçen, katkısı
olan herkese teşekkür etti.
2017 Eylül'ünün ilk pazarı buluşmaya söz vererek programı
tamamladılar.
Kırcaali Haber
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