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Kırcaali’de Muhteşem Kurban Bayramı Konseri
lık, baş hoşluğu, huzur, başarılar ve gençlere, şimdiki ve
gelecek nesillere, tüm ülkeye,
Avrupa’ya ve dünyaya hoşgörü

örneği olmaya devam etmelerini diledi. Müh.Azis, şunları
dile getirdi: “Kırcaali’de her bir
Devamı 6’da

Başmüftülüğün Organizasyonuyla
233 Kişi Hacı Oldu

Başmüftülük müessesesi Bulgaristan Müslümanlarının dinî
işlerini düzenleyen tek kurum olması hasebiyle hac hizmetlerine
büyük önem vermektedir. Yıldan yıla artan hac hizmetleri kalitesiyle Başmüftülük her yıl yüzlerce Müslümanın hacı olmasına
vesile olmaktadır.
Bu yıl Başmüftülük teşkilâtına güvenerek 233 kişi kutsal toprakları ziyaret etti. Bu hacılar arasında Bulgaristan farklı bölgelerinden hacıların yanı sıra Avrupa’da ikamet eden Bulgaristanlılar,
çifte vatandaşlık sahibi Türkler, Bulgaristan’da mukim Filistinli,
Sudanlı ve Endonezyalı hacılar da bulunmaktadır. Smolyan bölgesinden hacıların sayısı en fazladır.

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği geleneksel Kurban
Bayramı konseri ziyafeti sundu. Belediye Kültür Evi salonu
her bayramda olduğu gibi bu
bayramda da tıklım tıklım dolup taştı. Yaklaşık iki saat süren konsere tüm Kırcaali bölgesinden yediden yetmişe Türk
folklorunu seven yaklaşık 500
kişi katıldı. Kucağında bebeği
ile gelen birçok anne-baba da
gözlerden kaçmadı.

Yüksel Esen ve Sebahat
Necib’in yönetmenliği’nde faaliyet yürüten derneğe bağlı
folklor ekipleri ve solistler, Fahri
Ahmet'in yönettiği canlı orkestra eşliğinde Türk halk oyunları,
Rumeli türküleri, arabesk, pop
müziği ve modern danslardan
oluşan zengin bir program
sundu. Seyirciler tarafından
durmadan alkışlanan grup ve
şarkıcılar bir kez daha gönülleri fethetti.
Konserde Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis, Kır-

caali Milletvekili Mustafa Ahmet, HÖH Kırcaali İl Başkanı
İzzet Şaban, Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi
Süleyman, HÖH Kırcaali İlçe
Başkanı Mümün Ali, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman, yurt
içi ve yurt dışından, Türkiye ve
Yunanistan Batı Trakya’dan gelen konuklar hazır bulundular.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, şahsı, belediye yönetimi adına Kurban
Bayramı’nı tebrik ederek, sağ-
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Hacılık, bir fedakârlık işidir, zahmetli ve sıkıntılı bir şekilde yerine getirilen bir ibadettir. Tabii, bu ölçüde manevî kazancı da
büyüktür. Hac, zorluklarla, imtihanlarla dolu bir ibadet olmakla
birlikte Başmüftülük hacıları bu yıl, Allah’ın yardımı ve iyi teşkilât
sonucu, son beş yılın en rahat hacılığını gerçekleştirdi. Bunun
sebepleri arasında Suudi Arabistan Hac Bakanlığının aldığı yeni
yeni güvenlik tedbirleri, Başmüftülük hac organizasyon ekibinin
edindiği tecrübe, Suudi Arabistanlı hacı sayısına getirilen ciddi
sınırlama ve İranlı hacıların gelmemesi sebebiyle hacı sayısındaki azalma, hacıların yaş ortalamasının nibeten genç olması ve
rehberlerinin yönlendirmelerine riayet etmeleri söz konusudur.
Bulgaristanlı hacılar, önceki yıllardaki gibi bir aylık süre için
kutsal topraklara gelip bunun 22 gününü Mekke’de, 9 gününü de
Medine’de geçirecektir. Mekke’de bulundukları süre içerisinde
önce haccın ilk kısmı olan umreyi yerine getiren hacılar, Arife ve
Bayram günlerinde Arafat, Müzdelife, Mina ve Kabe’de yapılması
gereken ritüelleri ifa ederek hac ibadetlerini tamamladılar. Bu
şekilde hacılığın gereklerini yerine getiren Başmüftülük kafilesi,
bundan sonra Mekke’de dinî ve kültürel program ve gezilerle son
günlerini geçirerek 22 Eylülde Medine’ye yolculuk yapacaktır.
Başmüftülük organizasyonuyla hac borcunu eda eden 233
kişiden dinî vazifelerini yerine getiremeyen olmadığı gibi, ciddi
sağlık sorunu yaşayanlar da olmamıştır. KH
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Geleneksel Elmalı Baba Mayesi,
yüzlerce kişiyi bir araya topladı
Geçen haf ta cumartesi günü Momçilgrad
(Mestanlı) ilçesi Bivolyane (Mandacı) köyünde bulunan Elmalı Baba
Tekkesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen büyük maye yapıldı.
Eylül ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel maye ile Doğu
Rodoplar ’da yaşayan
Alevilerin sonbaharda
mayeleri başlıyor. Mayede resmi konuklar arasında Kırcaali Milletvekilleri
Mustafa Ahmet ve Erdinç
Hayrulla, Momçilgrad
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Belediye Başkan
Yardımcısı Erol Mehmet
ve Belediye Meclis Üyeleri hazır bulundular. Mayeyi Alevilerin ibadet ettikleri
Elmalı Baba Tekkesi’nin
restorasyonu ve yenilenmesi için en çok mali
destekte bulunan eski
Milletvekili Ünal Tasim de
şereflendirdi.
Bu yılki geleneksel pilav
yemeği onlarca kurbanlık
hayvan ve 450 pirinç ile
hazırlandı. Kurban yemeği için 60 koyun, 3 dana
ve 1 inek bağışlandı. Vatandaşların bağışladığı

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

ülkede en popüler olan
Alevi Bektaşi mabedidir. Yurt dışında da bilinen tekkeye ibadet için
Türkiye, Yunanistan ve
Makedonya’dan gelenler
oluyor.
Güney Bulgaristan Alevi
Topluluğu Dedesi Mehmedali Dede’nin anlattığı rivayete göre Elmalı
Baba’nın asıl ismi İbn Bifa
Sultan imiş. Osmanlı döneminde Edirne vilayeti,
Gelibolu sancağının Sul-

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

Aydın Osman, programda ilahilerle yer alan
çocukları hediyelerle sevindirdi.
Yağmur duası, Kableşkovo Camisi Müslüman
Encümenliği tarafından
Kableşkovo, Jeleznik
(Karademir), Bojur tsi
(Keneler) ve Çernooçene
(Yenipazar) köyleri muhtarlıklarının desteğiyle
düzenlendi.
Müslüman Encümenliği
üyeleri, yağmur duasına
hazırlık konusunda des-

teklerinden
dolayı köy
muhtarları
Güner Mehmet, Sebahattin Mustafa,
Halibram Halil ve Vildane
Sali’ye mü teşekkirlerini
ifade ederek,
yerli halka ve
bağışçılara
da kalbi şükranlarını arz
ettiler.
Yağmur duasından sonra tüm katılımcılara yerli
usta aşçı Halil ağabey
tarafından kurban eti ve
pirinçle hazırlanan pilav
ikram edildi. Aşçı, iştahla yenilmesi için yemeğin
büyük sabırla pişirildiğini
ifade etti.
Halil ağabey, “Bundan
daha önemli olanı bu yemek insanları kaynaştırıyor. Buna rağmen usta
aşçıların sayısı günden
güne azalıyor” dedi.
İsmet İSMAİL

Şabanlar köyünde yılın son yağmur duası
Kurban Bayramı’na bir
hafta kala müminler bu
yıl da Çernooçene’nin
(Yenipazar) Kableşkovo
(Şabanlar) köyüne yakın
bir mevkide düzenlenen
yağmur ve bereket duasında bir araya toplandı.
Çernooçene köyü imamı Şaban Müslüm başta
olmak üzere yerli hocalar, Kur’an-ı Kerim tilaveti
sundular, mevlit okudular,
ilahiler söylediler.
Gelenek üzerine burada
Çernooçene İlçesi’ndeki
yerleşim yerlerinde ilkbahar ve yazın düzenlenen
yağmur dualarının sonuncusu yapılmaktadır.
Yaz Kuran Kurslarına
katılan öğrencilerin sunduğu ilahi programı katılımcılardan büyük alkış
aldı.
Katılımcılar, büyüklere
saygı, küçüklere sevgi,
bütün insanlara hoşgörü
göstermek ve muhtaçlara
yardım etmek gibi İslam
dininin temel inanç esaslarını öğrenmeleri üzere
yazın çocuklarını Kuran
Kurslarına göndermeyi

tercih eden ebeveynleri
tebrik etti.
Yağmur duasına konuk olan Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman, tüm katılımcıları selamlayarak, bu zor
zamanlarda geleneklerini korumayı başardıkları
için tebrik etti. Belediye
Başkanı, “Bu tür merasimler, dünyanın değişik
yerlerine dağılmış insanların birbirleriyle görüşüp
kaynaşmalarına vesile
oluyor” diye vurguladı.

“İkimiz birlikte bu ağacın
altında duramayız. Benim
müritlerle bir ordu kur”. O
zamandan beri yerli Alevi İbn Bifa Sultan, Elmalı
Baba olarak anılmaya
başlamıştır.
Elmalı Baba Tekkesi’nin
özelliği, Balkanlarda eşi
benzeri olmayan bir dini
merkez olarak tekke ile
caminin bir arada olmasıdır. Elmalı Baba’nın
türbesinden başka, tekkede altı evliyanın ve
başka Bektaşi erlerinin
mezarları bulunduğuna
inanılıyor. Ayrıca Müslümanların Peygamberi
Hz. Muhammed’in kızı
ve Hazreti Ali’nin eşi Hz.
Fatima’nın gözü ve elinin

gömülü olduğu bir mezar
bulunduğu söyleniliyor.
Cem Vakfı Güney Bulgaristan Şube Başkanı
Mustafa Mustafa’nın ifadelerine göre Hz. Fatima
Alevilerde kadın-erkek
eşitliği konusunda temel
rol oynamıştır.
Elmalı Baba Tekkesi,
sürekli yenileniyor. Şu
anda yemekhane bölümü
genişletiliyor.
Alevilerin ifadelerine
göre tekke kütüphanesine yapılan bağışlar en
değerlidir. Milletvekili
Mustafa Ahmet, bilginin
Alevilik ile ayrılmaz bir
şekilde bağlantılı olduğunu söyledi.
Kırcaali Haber

Tarım sigortasına
devlet desteği

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

sözleşme imzalandı. Sigorta poliçelerinin 30
Eylül’e kadar Devlet Tarım Fonu’nun il müdürlüklerinde “Destek Programları ve Tedbirleri Uygulanması” şube müdürlüklerine verilmesi gerekir.
Tarım Fonu ile destek ödenmesine ilişkin sözleşme imzalama ve fon tarafından destek ödeme
süresi 16 Aralık 2016 tarihinde dolacak.
Daha çok tarım üreticilerinin bu destek programından faydalanmalarına imkan verilmesi için
Devlet Tarım Fonu Yönetim Kurulu kararıyla 2016
Yılı Tarım Sigorta Destek Programı’nın bütçesi
2,5 milyon levaya yükseltildi.
Yapılan destekle meyve, sebze, yağ bitkileri ve
tütün üretimi yapan küçük ve orta işletmelerin,
çiftlik sahiplerinin sigorta primlerinin bir kısmının
karşılanmasıyla tarımsal üretimini doğal afetler ve
olumsuz etki yaratan diğer hava olaylarına karşı
gönüllü olarak sigorta ettirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Desteğin maksimum miktarı
sigorta maliyetinin yüzde 65’i oranındadır.
Çiftlik sahipleri, tarım sigortasına devlet desteği yapılmasına ilişkin bu programdan 2020 yılına
kadar faydalanabilirler. KH
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Mineralni Bani’de Sağlık Merkezinin
yenilenen binasının açılışı yapıldı
Haskovo’ya (Hasköy)
bağlı kaplıcalarıyla ünlü
ilçe merkezi Mineralni
Bani (Meriçler) Belediye
Başkanı Mümün İskender, Sağlık Merkezinin
tamamen yenilenen binasının resmi açılışını
yaptı. Açılışta konuşan
Belediye Başkanı, ”Projenin maliyeti 240 bin
leva, onlardan 180 bini
şu anda Mineralni Bani
İlçesinde altın arama
çalışmaları yapan Kanadalı şirket “Mondoro”
tarafından bağışlandı”
diye bildirdi. Altın arama çalışmalarından şu
ana kadar elde edilen
sonuçların çok iyi olduğunu belirten Belediye
Başkanı, konuşmasının
devamında şunları söyledi: “Sağlık Merkezi
binasının onarımı için
harcanan kaynakların
60 bin levalık kısmı beGaranti Koza, toplam
yatırım değeri 1.2 milyar
euroyu bulan Bulgaristan’daki iki projesini Dubai
Cityscape Gayrimenkul
Fuarı’nda tanıttı. Sofya’ya
4 bin 200 konut oteller
ve alışveriş merkezleri
inşa edecek olan şirket,
Balkanlar’da büyüme kararı aldı.
Garanti Koza, Sofya'da
hayata geçireceği 1.2
milyar euro değerindeki
yeni projesini Dubai'de
kapılarını açan Cityscape
Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda görücüye çıkardı. Hali hazırda
Bulgaristan'da 1.500 konutluk Grand Kanyon adlı
projeyi inşa eden şirket,
2 bin 700 konut, otel, ofis
ve alışveriş merkezinden
oluşan yeni projesine Sofia Square adını verdi.
Sözcü gazetesinden
İsmail Şahin'in haberine
göre, 1948 yılından bu
yana inşaat müteahhitliği
ve gayrimenkul geliştirme
alanında faaliyet gösteren
Garanti Koza, İstanbul
Esenyurt ve Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'daki projelerini Dubai Cityscape
Global'de lanse etti. Üst
üste dört yıldır fuara katılan Garanti Koza, bu yıl,
Esenyurt'ta satışa sunulan Swissotel Kozapark,
Sofya'da inşaatı süren
Grand Kanyon & Swissotel Residence Sofia
ve Bulgaristan'daki yeni
projesi Sofia Square ile
fuarda yer aldı.

lediye bütçesinden sağlandı. Eczane açılıştan
önce hizmete başladı,
çünkü bu Mineralni Bani
İlçesinde ciddi sorunlardan biriydi. En basit ilaç
için insanlar Haskovo il

merkezine yolculuk yapmak zorunda kalıyordu.
Burada eczane açacak
bir yatırımcı celbedebilinmesi için belediyeciler
aylık kira bedelini 1 leva
olarak ilan ettiler. 2011

yılında ilk dönemimin
başından beri mücadele
ettiğim eczaneden başka merkezde genç ve
yetenekli bir diş hekiminin hizmet vereceği güzel bir muayenehane de

bulunuyor. Yeni bir kazanım olarak ilçe sakinleri
ve misafirleri haftada bir
kere bu merkezde laboratuvar testleri de yaptırabilecekler”.
Mümün İskender, “Bugün açılışını yaptığımız
yapının onarımını yapan
şirket hakkında da birkaç
söz söylemek isterim.
Hazırladığımız projeden
sapmalar olduğu için ilk
defa bir yapı ile ilgili çok
ciddi eleştirilerim var.
İnşaat firmasına hatalarını düzeltmesi için bir
haftalık süre veriyorum.
Bu süreden sonra basın
mensuplarının yeniden
Sağlık Merkezini gözden geçirmelerini isterim. Taleplerimi yerine
getirmezse, inşaat firmasından bunun hesabını
soracağım. Çünkü biz
Mineralni Bani’de şimdiye kadar yarım yamalak

Garanti Koza'dan Bulgaristan'a milyar
Avroluk otel, AVM ve konut projesi
Projede SWISSOTEL
de var
Şirketin yeni yatırımları hakkında fuarda gazetecilere bilgi veren
Garanti Koza Yönetim
Kurulu Başkanvekili Dr.
Ahmet Murat Binark,
Bulgaristan'da 105 bin
metrekare arazi üzerinde
1.2 milyar euro değerinde
proje hayata geçireceklerini bildirdi. Sofia Square
adlı projede 2 bin 700
konut, 65 bin metrekare
alışveriş merkezi, Swissotel ve ofis bloku ile 18
bin metrekarelik yer alacağını belirten Binark,
“Son projemizle birlikte
Bulgaristan'daki en büyük
yabancı yatırımcı olduk.
Sofia Square ile Sofya'nın
merkezini değiştirme iddiasındayız. Metrekare fiyatlarımız lansmana özel
1200 eurodan başlıyor”
dedi. Garanti Koza'nın
Sof ya'daki ilk projesi
Grand Kanyon'da ise 43
bin metrekarelik arazide
bin 500 konut, AVM ve
otel inşa ettiklerini söyleyen Binark, projenin 2019
yılında tamamlanacağını
ifade etti. Yüzde 70'in sahiplerini bulduğu projeyi
metrekaresi 875 eurodan

başlayan fiyatlarla satışa sunduklarını belirten
Binark, “Şu anda fiyatlar
1900 euro seviyesine geldi. Yatırım geri dönüş süresi 7 yıl olan projemiz mi-

ardından ödeme kampanyası başlattı. Buna göre,
alıcılar hiç peşinat ödemeden firma bünyesinde
100 ay taksitle vade farkı ödemeden ev sahibi

lık nedeniyle bölge ülkelerinde yatırım yapmama
kararı aldıklarını kaydeden Murat Binark, hukukun üstünlüğüne inanan
ve öngörülebilir olan ül-

mari olarak İstanbul'daki
Kanyon'a benziyor” dedi.
Kampanya başlattı
Garanti
Koza,
Esenyurt'ta yapımını sürdürdüğü Kozapark projesi
ve Bulgaristan'da inşaatına başladığı Grand Kanyon Sofya projesinde 15
Temmuz darbe girişiminin

olabiliyor. Kampanyaya
vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiğini kaydeden
Garanti Koza Pazarlama
Direktörü İrem Koşal,
“Darbeden sonraki iki hafta 200 daire sattık” dedi.
Üç ülkeye daha gidecek
Orta Doğu'daki karışık-

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

iş yapmadık ve şimdiden
sonra da yapmayacağız”.
Konuşmadan sonra
Mümün İskender ve Belediye Meclis Başkanı
Mehmet Latif, yenilenen
Sağlık Merkezi binasının
açılış kurdelesini kestiler.
Açılış töreninde Belediye Başkanı, yatırımcılar
tarafından eski Rehabilitasyon ve Ekonomi Lisesi binasının modern bir
kliniğe dönüştürülmesine ciddi ilgi gösterildiğini
duyurdu. Gelecek sağlık
kurumunda kardiyoloji,
kalp cerrahisi, onkoloji
ve damar hastalıkları gibi
tıp alanlarında kendini ispatlamış Türkiye’den tıp
profesörlerinin hizmette
bulunmalarının hedeflendiğini açıkladı. İskender,
olası yatırımcıların da
Türkiye’den olduğunu
ifade etti. KH
liştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
İstanbul Esenyurt'ta hayata geçirdikleri projelerden alım yapan yabancı
yatırımcıların oranının
yüzde 30 seviyesine
ulaştığını söyleyen Binark, başta Orta Doğu ve
Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların
Türkiye ilgisinin sürdüğünü kaydetti.
Halka açılma planı yapıyor
Bugüne kadar kat karşılığı hiçbir işe girmediklerini ve kendi arazileri üzerinde proje geliştirdiklerini
bildiren Murat Binark, Garanti Koza'nın yatırımları
hakkında şunları söyledi:
“İstanbul'da 20 bin konut
inşa ettik. Akkoza ve Akbatı gibi markaları kente
kazandırdık. Orta ve üst
gelir grubunun erişebileceği fiyatlarla lüks projeler geliştirmeye devam
edeceğiz. Esenyurt'ta ve
Bulgaristan'da toplam 400
dönüm arazimiz var. Bunun yanı sıra İstanbul'un
Avrupa Yakası'nda bir
kentsel dönüşüm projesi
için çalışma yürütüyoruz.”
Önümüzdeki yıllarda halka açılmayı planladıklarını
kaydeden Binark “Şirketimizde şu anda 6'sı büyük
olmak üzere 60-70 hissedarımız var. Bu yıl 1.5 milyar lira ciro hedefliyoruz.”
Turizm Güncel
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Güney Akımı yerine Türk Akımı
Ru s d o ğ a l g a z d ev i
G a zprom’un Başkanı
Aleksey Miller, Güney
Avrupa ülkelerinin gaz
talebinde bulunmaları
durumunda Türkiye’ye
başvurmaları gerektiğini
açıkladı.
Er d o ğ a n - Pu t i n G 2 0
zir vesi görüşmesinde
Rusya’nın Karadeniz geçişli doğalgaz boru hattı
için Türkiye’den talep ettiği yeni izin belgeleriyle ilgili açıklama yapan
Aleksey Miller, “Bizim
Türk makamlarından talep ettiğimiz izin belgeleri
tamamen inşa edilecek
Türk Akımı projesiyle ilgili. Daha önce konuşulan
ve ardından iptal edilen
Bulgaristan geçişli Güney Akım projesiyle hiçbir
bağlantısı yok. Güney Avrupa ülkeleri inşa edilecek
Türk Akımı hattından gaz
talebinde bulunmaları durumunda bu imkanı Türkiye Yunanistan ile sınırda
sunacaktır. Dolayısıyla
gaz alımı yapmak isteyen
Avrupa ülkeleri Türkiye’ye
başvuruda bulunabilir”
dedi.
C u m h u r b a ş k a nı Er-

boru hattının adı Güney
Akım’ olarak geçiyor.
Şimdi Türkiye, Karadeniz kıta sahanlığında
boru hattının döşenebilmesi için belgelerdeki
‘Güney Akım’ ifadesinin
‘Türk Akımı’ ifadesine
değiştirilmesi gerekmekte. Türk tarafı kısa
sürede gerekli düzenlemeyi yapacağını söyledi” ifadesini kullandı.
Erdoğan ile Putin’in ikili
ve heyetler halindeki te-

doğan ile Rusya lideri
Putin arasında Çin’deki
G20 zirvesi öncesinde
gerçekleşen ikili görüşmenin içeriği hakkında
açıklama yapan Kremlin
Sarayı, Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi sürecinde charter yasağının kaldırılması ardından
tarım ürünlerine uygulanan sınırlandırmaların da
tamamen kaldırılmasını
talep ettiğini duyurdu.
İki liderin hangi konuları

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

an önce kaldırılması gerektiğini gündeme getirdi.
Biz de bu yönde çalışacağımız sözü verdik” dedi.
“Türk Akımı” projesinin
hayata geçirilmeye başlaması için bir formalite
meselesinin de Çin’deki
gör üşmede gündeme
geldiğini belirten Peskov,
“Aslında Türkiye daha
önce Rusya’ya Karadeniz
geçişli doğalgaz boru hattı için tüm izinleri vermişti. Ancak bu belgeler de

rını peskov açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin
arasında Çin'deki G20

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

geldiğini belirten Peskov,
"Aslında Türkiye daha
önce Rusya'ya Karadeniz geçişli doğalgaz boru
hattı için tüm izinleri vermişti. Ancak bu belgelerde boru hattının adı 'Güney Akım' olarak geçiyor.
Şimdi Türkiye, Karadeniz
kıta sahanlığında boru
hattının döşenebilmesi
için belgelerdeki 'Güney
Akım' ifadesinin 'Türk
Akımı' ifadesine değiştirilmesi gerekmekte. Türk
tarafı kısa sürede gerekli
düzenlemeyi yapacağını
söyledi" ifadesini kullandı.
Erdoğan ile Putin'in ikili ve heyetler halindeki
temasları sırasında ham
petrol alımı konusunun da
gündeme geldiğini vurgulayan Peskov, "Türkiye daha fazla ham petrol
alımı yapmak istiyor. Görüşmede petrol konusu
açıldığında bu alımların
Rusya devlet petrol şirketi
Rosneft üzerinden yapılabileceğine kanat getirildi.
Petrol konusunda ayrıntıları bakanlıklar aralarında
görüşecek" dedi. AA

Rus Devinden Avrupa'ya Gaz
Resti: Türkiye'den İsteyin
Gazprom Başkanı Miller,
"Güney Avrupa ülkeleri
gaz alımı yapmak istiyorsa Türkiye'ye başvuruda
bulunabilirler" dedi.
"Avrupalılar Türkiye'ye
başvurabilir"
Er d o ğ a n - Pu t i n G 2 0
zir vesi görüşmesinde
Rusya'nın Karadeniz geçişli doğalgaz boru hattı
için Türkiye'den talep ettiği yeni izin belgeleriyle ilgili açıklama yapan
G a zprom'un Başkanı
Aleksey Miller, "Bizim
Türk makamlarından talep ettiğimiz izin belgeleri
tamamen inşa edilecek
Türk Akımı projesiyle ilgili. Daha önce konuşulan
ve ardından iptal edilen
Bulgaristan geçişli Güney Akım projesiyle hiçbir
bağlantısı yok. Güney Avrupa ülkeleri inşa edilecek
Türk Akımı hattından gaz
talebinde bulunmaları durumunda bu imkanı Türkiye Yunanistan ile sınırda
sunacaktır. Dolayısıyla
gaz alımı yapmak isteyen
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye
başvuruda bulunabilir"
dedi.
Görüşmelerin detayla-

zirvesi öncesinde gerçekleşen ikili görüşmenin
içeriği hakkında açıklama
yapan Kremlin Sarayı,
Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi sürecinde
charter yasağının kaldırılması ardından tarım ürünlerine uygulanan sınırlandırmaların da tamamen
kaldırılmasını talep ettiğini
duyurdu.
Üç önemli konu
İki liderin hangi konuları
ele aldıklarını sıralayan
Putin'in basın danışmanı
Dmitriy Peskov, "İkili ilişkilerde üç önemli konu

alımı yapması niyeti ve
Akkuyu nükleer santral
projesi. Ayrıca Türk tarafı
aramızdaki normalleşme
süreci çerçevesinde tarım ürünlerine Rusya'nın
uyguladığı yasağın da bir
an önce kaldırılması gerektiğini gündeme getirdi.
Biz de bu yönde çalışacağımız sözü verdik" dedi.
"Türk tarafı gerekli düzenlemeyi yapacak"
"Türk Akımı" projesinin
hayata geçirilmeye başlaması için bir formalite
meselesinin de Çin'deki
gör üşmede gündeme

masları sırasında ham
petrol alımı konusunun
da gündeme geldiğini vurgulayan Peskov,
“Türkiye daha fazla ham
petrol alımı yapmak istiyor. Görüşmede petrol
konusu açıldığında bu
alımların Rusya devlet
petrol şirketi Rosneft
üzerinden yapılabileceğine kanat getirildi. Petrol konusunda ayrıntıları
bakanlıklar aralarında
görüşecek” dedi. KH

Başbakan, mevkidaşları
Merkel, Orban ve Vuçiç ile
telefonda görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç ile telefon
görüşmeleri gerçekleştirdi.
Başbakan Borisov ve Angela Merkel, 16 Eylül’de
Bratislava’da gerçekleştirilecek AB üyesi ülkelerin
devlet başkanları ve başbakanları arasındaki görüşmeye yapılan hazırlıkları ele aldılar. Gelecek forumun ana konusu Avrupa’daki mülteci krizi ve ortak
bir karar alma durumuna ihtiyaç duyulması olacak.
Borisov, “AB ve Türkiye’nin karşılıklı olarak sorun-

larını çözmesi ve tüm devletlerin dayanışma içinde şu ana kadar varılan anlaşmaları ve üstlenilen
sorumlulukları yerine getirmesi gerekir” diye altını
çizdi.
Bratislava’da gerçekleştirilecek AB zirvesiyle ilgili Borisov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban,
Slovakya başkentinde Birleşik Krallık’ın AB’nden
çıkma kararını alması ve gittikçe artan göç dalgası
göz önünde bulundurularak, AB’nin durumuyla ilgili
tartışmalar yapılması görüşünde birleştiler. Borisov,
sığınmacı dalgası sorununun çözümü ve AB’nin dış
sınırlarının yeterli derecede korunması konularında
AB üyesi ülkeler arasında ortak bir karar alınması
ve Avrupa ülkelerinin gerçek bir dayanışma göstermesini ısrar edeceği tezini bir kez daha dile getirdi.
Boyko Borisov’un daveti üzerine 13 ve 14 Eylül’de
Viktor Orban Bulgaristan’ı resmi ziyarette bulundu.
İki başbakan, Bulgaristan-Türkiye sınırına çekilen tel
örgünün bir kısmını gözden geçirdiler.
Başbakan’ın Sırbistan mevkidaşı Aleksandar Vuciç ile yaptığıkısa görüşmede de mülteci krizi üzerine vurgu yapıldı. İkisi, vatandaşların güvenliğinin
ve huzurunun korunması için iki ülke arasındaki iletişimin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda
hemfikir oldular. Görüşme sırasında iki başbakan,
enerji ve Sırbistan-Bulgaristan arasında interkonnektör bağlantısı kurulması alanlarında iki ülke arasında işbirliği yapılması imkanlarını da ele aldılar.
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu darbe girişimini
şiddetle kınıyor ve AB - Türkiye işbirliğini destekliyor
Avrupa Parlamentosu
Türkiye Dostluk Grubu
darbe girişimini şiddetle
kınadı, Türkiye ve Türk
milletine dayanışma ve
destek mesajında bulundu. ALDE ve AB Parlamentosu Türkiye Dostluk
Grubu üyesi olan Necmi
Ali’nin yaptığı analiz grup
içinde tam destek görürken hazırlanan açıklama
mesajında yaptığı incelemelerin yoğunlukla yer
aldığı gözlerden kaçmadı.
Grup üyeleri Necmi Ali’nin
AB-Türkiye etkin işbirliğin
olağanüstü gerekli olduğunu, göç, güvenlik ve
enerji gibi alanlarda ortak zorluklarla mücadele
verilmesi gerektiği konusunda diğer tüm grup
üyelerinden tam destek
gördü. Ve işte o açıklama
mesajının içeriği:
“Avrupa Birliği Parlamentosu Türkiye Dostluk
Grubu’nun üyeleri olarak
darbe girişimini şiddetle
kınıyoruz ve Türkiye’nin
laik ve demokratik kurumlarına dayanışma ve
desteğimizi göstermek
istiyoruz. Türkiye halkı
ile dayanışmamızı ifade

ederken darbe girişimi
sırasında hayatını kaybeden 265 şehidin ailelerine
en içten baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
Samimiyetle darbe girişimin ardından meydana
gelen siyasi birliğin daha
güçlü bir demokrasiye yol
açacağını ve hukukun
üstünlüğünün güçleneceğini umuyoruz. Darbe girişimin ardından meydana
gelen toplu işten çıkartılmalara ve tutuklanmalara

toplum içinde daha fazla
kutuplaşmalara ve bölünmelere yol açabileceği
konusunda endişe duyuyoruz. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi,
insan hakları ve insan
onurunun üstünlüğüne
saygı darbe girişiminin yol
açtığı yaraları sarmak için
tek yoludur.
Türkiye, tarihinin en
zor zamanlardan birini
yaşarken tüm muhalefet
partilerinin ve sivil toplum

örgütlerinin Türk hükümeti ile samimi ve yapıcı bir
diyalog içerisinde bulunması her zamankinden
daha fazla önem kazanmaktadır. AB ve Türkiye
göç, güvenlik ve enerji
gibi alanlarda ortak zorluklarla mücadele için
etkin bir şekilde birlikte
çalışmalıdırlar. Türkiye’nin
NATO güvenilir üyesi olarak uzun vadeli rolünü
destekliyoruz.
AB liderlerini ve üst dü-

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

kuvvetleri ve ABD hava
kuvvetlerinin Suriye'deki
teröristlere karşı birlikte
hava saldırısı düzenlemesi konusunda anlaştık.

sunda ABD ile Rusya'nın
ortak askeri koordinasyon
sağlamak için çalışacağını dile getirdi.
"Ilımlı muhalefet ile
teröristler birbirinden
ayrılacak"
Lavrov ise ateşkesin 7
gün uygulanmasının ardından ABD ile bir uygulama merkezi kuracaklarını
aktardı.
Her iki ülkeden askeri
ve siyasi uzmanların, Suriye'deki terörist unsurlar
ile ılımlı muhalefeti yerlerini tespit ederek birbirinden ayıracağını bildiren Lavrov, "Rusya hava

Saldırıların yapılacağı
yerlerin koordinatları konusunda da anlaşmaya
vardık" diye konuştu.
Hava saldırılarıyla vurulacak bölgeler konusunda
Suriye rejimini de bilgilendirdiklerine değinen Lavrov, "ABD ile hava saldırısı yapacağımız bölgelerin
dışındaki yerlerde Suriye
hava kuvvetleri görev yapacak." bilgisini paylaştı.
Lavrov, ABD'li mevkidaşı
ile vardıkları anlaşmanın
en önemli unsurlarından
birinin, Suriye topraklarında ılımlı muhalefet ile
teröristlerin birbirinden

ayrılması olduğunu belirtti.
ABD ile mutabık kaldıkları anlaşma belgesindeki
diğer önemli bir hususun,
Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması olduğuna
değinen Lavrov, özellikle
Halep'in doğusu ve batısına yardım götürülmesinde
Birleşmiş Milletler (BM) ve
Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle de iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.
Başta insani yardımlar
ve teröristlerle mücadele
olmak üzere anlaştıkları
adımları 12 Eylül'de atmaya başlayacaklarını anlatan Lavrov, "En önemli
şey, belgede ne yazdığı
değildir, pratikte nasıl uygulandığıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, basına kapalı
gerçekleşen ve 15 saat
süren görüşmeyi takip
eden gazeteciler, son 4
saatte basın toplantısının
yapıldığı odada bekletilerek dışarı çıkmalarına
izin verilmedi. Lavrov,
basın toplantısı öncesi
gazetecilere pizza ve votka ikram ederken, "Pizzalar ABD'den, votka ise
Rusya'dan" ifadesini kullandı. AA

zey Avrupa Dış Eylem
Servisi ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin başarısız askeri darbenin
Türkiye’deki etkisini ve
sonuçlarını daha iyi anlamak için en kısa zamanda
Türkiye’yi ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.
Tü r k i y e - A B K a r m a
Parlamento Komisyonu
eşbaşkanlarına açık bir
gündem ve görüşlerin
serbest olduğu acil toplantı düzenlemelerini ve
faaliyetlilerini yenilemeleri
için çağrısında bulunuyoruz.
Avrupa Parlamentosu bu
olayların meydana geldiği zamanlar yıllık izinde
olduğundan sadece 19
Temmuz’da yapılan Olağanüstü Dışişleri Komitesi toplantısında darbe
girişimini görüşme fırsatı
bulmuştur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi bütün siyasi
grupları temsil eden heyet
üyelerini Brüksel’i ziyaret
etmelerini ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ve AB
yetkilileriyle görüşmeleri
için davette bulunmak isteriz.
Bu zor zamanlarda Tür-

kiye ve Türk milletiyle
yapıcı diyaloğun ve ilişkilerin önemini yeniden
vurgulamamızda yarar
görüyoruz.”
Açıklamayı AB Parlamentosu Türkiye Dostluk
Grubu’nun eş başkanları
Artis Pabriks ve İsmail Ertuğ, Necmi Ali, Franc Bogovic, Anna Maria Corazza Bildt, Marietje Schaake, Pavel Poc ve Geoffrey
Van Orden destekledi.
Açıklama mesajı bir yandan T.C. Cumhurbaşkanına, T.C. Başbakanı’na,
T.C. Dışişleri Bakanı’na,
T.C. AB Bakanı’na, TBBM
Başkanı’na ve T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisine, diğer yandan ise
Avrupa Birliği Dış Politika
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye, AB
Komisyonu Başkanı Jean
Claude Juncker’e, AB
Konseyi Başkanı Donald
Tusk’a, AB Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz’a
ve Avrupa Komisyonu
Genişleme Müzakereleri sorumlusu Johannes
Hahn’a geçtiğimiz günlerde gönderildi.
Kırcaali Haber

ABD ile Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaştı Bursa’dan Ardino
Hastanesi’ne bağış
ABD ile Rusya, Suriye'de
çatışmaların durdurulması
amacıyla ülke genelinde
ateşkesin 12 Eylül'de Kurban Bayramı ile başlaması konusunda anlaşmaya
vardı.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir otelde Suriye krizine ilişkin
görüşmelerinin ardından
basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kerry, Suriye'de şiddetin
azaltılması, acıların hafifletilmesi, barış ve siyasi
geçiş sürecinde çalışmaların sürdürülmesi konusundaki planı açıklamak
üzere toplandıklarını söyledi.
A B D i le Rusya'nın,
Suriye'de çatışmaların
durdurulması için anlaşmaya vardığını vurgulayan Kerry, "Suriye'de ülke
genelinde ateşkes, 12
Eylül'de Kurban Bayramı
ile başlayacak. Planın uygulanmasının, Suriye için
dönüm noktası olacağını
inanıyoruz" dedi.
Tüm taraflara Suriye'de
çatışmaların durdurulması
anlaşmasına uyma çağrı-

Bursa Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Yetkin Tekin
Ardino (Eğridere) Hastanesi’ne bağışta bulundu. Ardino sakinlerinin dostları İdris Özdoğan ve Kırcaali’den
Cemal Şen’in aracılığıyla Türk ilaç şirketi tekrar sağlık
kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak için tıbbi malzemeler gönderdi.
İnsani yardım hastane müdürü Dr. Güner Osman’a
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram tarafından
teslim edildi.
Yardım temel
ilaçlar ve evrensel tıbbi
malzem e l er
içeriyor.
Şahısları ve
tüm hastane
ek ibi adına
D r. O s m a n
ve Hastane
Derneği Başkanı Sezgin Bayram, eczaneler zinciri sahibi Yetkin
Tekin’e yaptığı hayırdan dolayı en samimi şükranlarını
ifade etti.
Hastane Müdürü Dr. Güner Osman, “Yetkin Eczaneler Zinciri, yapmış oldukları bağışla bir kez daha
bizleri sevindirdi. Bu tıp malzemeleri hastaları hastanede tedavi etmemize imkan verecek” dedi.
Yetkin Eczaneler Zinciri sahibi Yetkin Tekin, 1981
yılında Bursa’da dünyaya geldi. Onun en değerli vasıflarından olan hayırseverliği ve yardımseverliği 1912
yılında Yunanistan’ın Selanik şehrinden Türkiye’ye
göç eden büyük dedesinden aldığını söyledi. Yetkin
Tekin, ”İnsanları sevindirecek bir misyonda yer almayı
seviyorum. İnsanlığın amacı insanlık olmalıdır” dedi.

21 Eylül 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Elis Ahmet köyünün gururu olmaya devam ediyor
Azerbaycan Milli Güreş
Takımı adına güreşen
Vırben (Ayvaz) köyünden
Elis Manolova (Elis Ahmet) Fransa’nın Macon
kentinde 30 Ağustos – 4
Eylül tarihlerinde yapılan
Dünya Gençler Güreş
Şampiyonası’nda 67 kiloda çetin geçen mücadeleler sonunda bronz madalya kazandı. Kura gereği
eleme güreşleriyle şampiyonaya başlayan Elis
ilk karşılaşmasında Özbekistan güreşçisi Bakhtigul Baltaniyazova’yı
her iki devrede üstünlük
sağlayarak 3-0 (5-0) gibi
sonuçla puan vermeden
yendi. Çeyrek final karşılaşmasında Ukraynalı
rakibi Yuliyia Lisovska’yı
ilk devredeki üstün oyunu, rakibinin sağ ayak
bileğine yaptığı oyun ve
ardından da aldırdığı
ihtarla 3-0 (3-0) geçen
Kırcaali İlinin bayan güreşindeki gururu, iki kız
kardeşten küçüğü adını
yarı finale yazdırdı. Buradaki rakibi ise Haziran’da
yapılan son Gençler Avrupa Şampiyonasının final
karşılaşmasında kaybettiği Fransız Koumba Selene Fanta Larroque idi.
Maalesef Fransız rakibine yine galip gelemeyen
Elis Manolova karşılaşmayı 3-0 (5-0) kaybetti

gerçekleşen Uluslararası GOLDEN GRANDPRIX 2015 turnuvasında
9., Uluslararası Dan Kolov – Nikola Petrov Turnuvasında 3., Gençler
Dünya Şampiyonasında
3., Gençler Avrupa Şampiyonasında 2. ve 23 yaş
Avrupa Şampiyonasında
9. olmuştu.

ve Bükreş’in rövanşını
alamadı. Üçüncülük karşılaşmasında Hintli rakibi Reshma Anil Mane’yi
3-1 (4-2) her iki devrede
üstünlük sağlayarak yenen Elis yeniden dünya
üçüncüsü olmayı başardı
ve takımı Azerbaycan’a 8
puan getirdi.
2004 yılından beri babası Filip Manolov (Fahri
Musa) tarafından çalıştırılan Elis son yıllarda dünya
güreşinin en iyileri arasına girmeyi başardı. Gazetemize açıklama yapan
babası, “şampiyonaya gerek fiziki gerekse de psi-

kolojik açıdan çok iyi hazırlanmıştık ve finale çıkıp
birincilik alacak güçteydik” dedi. Kızının bir anlık
dikkat kaybetmesinin yarı
finalin de kaybedilmesine
mal olduğunu belirtti. Devamında, “Amacımız bize
kucak açan Azerbaycan
milli takımına altın madalya getirmekti ama olmadı”
diyerek güreşe daha çok
destek verilmesi gerektiğini belirtti.
2011 yılında dünya güreş arenasına çıkan Elis
Manolova Bulgaristan
adına güreşirken Dünya
Gençler Şampiyonasın-

da 5. ve Avrupa Gençler
Şampiyonasında da 14.
olmuştu. Bir sonraki yıl
Katoviçe’de yapılan Avrupa Gençler Şampiyonasında 65 kiloda tüm
rakiplerini yenmeye başaran Elis Avrupa Şampiyonu oldu. Ardından 2 yıl
milli takımdan uzak kalan
16 Ocak 1996 doğumlu
güreşçi 2015 yılında Azerbaycan adına güreşmeye
başladı ve sıklet değişikliklerinden sonra 67 kiloda
güreşmeye başladı. O yıl
yapılan Dünya Bayanlar
Şampiyonasında 24. olan
Elis Manolova, Bakü’de

Momçilgrad (Mestanlı) Zeybekler Grubu
Makedonya’da düzenlenen 10. Geleneksel Yörük
Şenlikleri Festivali’nde
Bulgaristan’ı temsil etti.
Zeybekler Grubu ve grubun solistleri Semra, Rosi
ve Mustafa’nın sunduğu
gösteriler büyük alkış
aldı. Zeybekler Grubu,
Radoviş şehrine bağlı
Toplonitsa köyünde gerçekleştirilen festival programının doruk noktasını
oluşturdu. Festival, Doğu
Makedonya Türkleri Derneği tarafından organize
edildi.
Zeybekler Grubu’nun
yönetmeni Metin Hasan,
“Bu festivale ilk defa katılıyoruz. Programın hemen hemen tamamı bizim gösterilerden ibaretti. Makedonya’daki folklor
severlere Rumeli ve Türk
geleneklerini, türkülerini
ve halk oyunlarını göstermek için iki saatten fazla sahnede kaldık” diye

kaydetti. Metin Hasan,
Makedonya Çalışma ve
Sosyal Politika Bakanlığı Genel Sekreteri Enver
Hüseyin’e ve Makedonya Kültür Sanat Derneği
Başkanı Ziya Sait’e verdikleri destek için teşek-

kürlerini sundu.
Zeybekler Grubu, 2006
yılında kuruldu. Grubun
şimdiye kadar bölgesel,
ulusal ve uluslararası etkinlere sayısız katılımları
oldu. Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Make-

donya ve İsveç’te muhteşem konserler sundu.
Grubun repertuarında
Balkan Yarımadası’nda
yaşayan tüm etnik grupların dansları, oyunları ve
gelenekleri yer alıyor.
Kırcaali Haber

Kendisi gibi güreşçi olan
ablası Canan Manolova
(Las Vegas 2015 dünya üçüncüsü) ile birlikte
Temmuz ayında Mestanlı (Momçilgrad) Güreş
Turnuvasında bir gösteri
karşılaşması yapmış, seyircilerden büyük beğeni
almışlardı.
İsmail KÖSEÖMER

Kırcaali’de Muhteşem
Kurban Bayramı Konseri
1. sayfadan devam

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

bayram birlikte olmamız
için bir vesiledir. Gerek
Müslümanların, gerekse
Hıristiyanların hep birlikte
kutladığı her bir bayramda Kırcaali’nin sadece
bölgede değil, tüm ülkede
ilgi odağı olmasını sağlıyoruz. Bayramları birlikte
kutladığımız zaman Kırcaali hoşgörü başkentine
dönüşüyor. Bu diğer günlerde birlikte olmadığımız
anlamına gelmez. Fakat
bizim için en önemli olan
şey bayramlarımızı paylaşmamızdır.
Müslümanların bayramları burada Hıristiyan kardeşler tarafından
paylaşılıyor. Aynı şekilde
Hıristiyanların bayramlarını da bizim Müslüman
kardeşlerimiz paylaşıyor.
Sadece Avrupa değil,
tüm dünyanın sorunlarla,
risklerle çalkalandığı bir
zamanda bizim verdiğimiz işaret son derece
önemli. Bunlar etnik köken ve din farklılıklarından kaynaklanan sorunlar. Kırcaali, her zaman
iyi bir etkileşim modeli
örneği olmuştur. Kırcaali, etnik ve dini gruplar
arasındaki hoşgörü ile
ülkeye ve tüm Avrupa’ya
her zaman örnek olmaya
devam ediyor. Şimdiye
kadar Kırcaali’de etnik
farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar yaşandığını hatırlamıyoruz.
Kırcaali’de böyle bir olay
olmamıştır. Ben de en
hoşgörülü şehrin Belediye Başkanı olmaktan sevinç ve gurur duyuyorum
ve bunun için size teşekkür ediyorum.
Tekrar bayramınızı kutlarım! Uzun yıllardan beri
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği bizim için bayram konserleri sunuyor.
Ben dernek yönetimine
bizleri bayramlarda bir
araya toplayıp, bayram
havası yaşattığı için teşekkür ediyorum. Sağ

olun, var olun!”.
Sunuculuğunu Türkçe öğretmeni Habibe
Halilibrahim’in yaptığı
programda Kırcaali Türk
Folklor Ekibi, Çocuk
Folklor Ekibi ve Sürpriz Modern Dans Grubu
muhteşem dans gösterileriyle yer aldı. Çocuk ve
gençlerin sunduğu halk
oyunları seyircileri bir
kez daha büyüledi. Ayrıca derneğin sevilen solistlerinden Behiye Ahmet
ve Bayram Bayram’dan
başka yeni küçük ses
yetenekleri Tolga Hasan,
Çağla Birol, Duygu Emin,
Aysun Ahmet söyledikleri slow pop, arabesk ve
türkülerle sahne aldı. Yıldızı parlayan küçük solist
İlayda Şevket ritimli türkülerden başka, bu defa
da Tolga Hasan ile düet
olarak muhteşem bir arabesk şarkı söyledi. Ayrıca Çağla Birol ve Duygu
Emin söyledikleri türkülerden başka düet olarak
bir şarkı seslendirdiler.
Tüm gruplar ve solistler
muhteşem dans, türkü
ve şarkı performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar
yaşattı, büyük beğeni kazandılar. Genç yetenekler
dakikalarca alkışlandı.
Ayrıca konserde sahne
alan Minik Alara kendi girişimiyle hazırladığı modern bir dans gösterisiyle
bol bol alkış aldı.
Konserde yer alan yaklaşık 100 çocuk ve gençlere Kırcaali Valisi İliya
İliev, Kırcaali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis, Kırcaali Belediye
Meclis Başkanı Raif Mustafa, Cebel (Şeyhcuma)
Belediye Başkanı Bahri
Ömer ve Yunanistan Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği tarafından çiçek
sunuldu.
Programın sonunda
konseri sunan çocuk
ve gençler hep birlikte
sahnede “Hayat Bayram
Olsa” şarkısını söyledi.

21 Eylül 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 7

İlk göz ağrım; Çandır köyü
Geçenki sayıdan
devamı -->
Mümin ALTINDİŞ
Bahset tiğim derenin
yamaç kısmında, bizden
yana olan tarafta insanları
ipe bağlayıp bir araya toplamışlar. Hepsini tek tek
kuşuna dizmişler. Kurşuna dizilenlerin çoğu olay
yerinde ölmüş, ancak aralarından bir veya iki tanesi yaralı olarak kurtulmuş.
Ortalık Bulgar askerleri ve
çeteciler ile sarılı imiş. Bu
yüzden cesetlerin yanına hiç kimse yanaşamamış, ancak ortalık biraz
durulup, hava kararınca,
köylüler bu şehitleri apar
topar bir araya defnetmişler. Şimdi bu toplu mezar,
halk arasında türbe olarak
bilinmektedir.
Bir de mahallenin doğu
istikametinde, Karaahmetler denen yerde birkaç
şehit mezarı daha vardır,
fakat bu mezarların kimlere ait olduğu meçhul,
çünkü mezar taşlarında
hiçbir yazı yok. Bu tür birkaç mezar, Çandır’ın merkezinden Alminler mahallesine giderken, birinci
çeşmenin yakınında da
var. Bunlar da şehit mezarı olarak anılmaktadır. İnsanların çoğu Türkiye’ye
göç ettiler. Bilmem bu mezarlarla ilgilenen oluyor
mu? Benim bildiklerim ve
büyüklerimden duyduklarım bu kadar.”
Sabri Amca ve iki ay
önce, 102 yaşında Allah’ın
rahmetine kavuşan Rasim
Hacıoğlu amca, bizim
yörenin en yaşlı iki kardeşiydi. İkisi de geçmiş
tarihi iyi bilen kişilerdi.
Maalesef, Rasim Hacıoğlu Amca’mızı iki ay önce
ebediyete uğurladık ve
bizim yazımızın sonucunu göremedi, fakat şunu
itiraf etmek isterim ki, Rasim ve Sabri Hacıoğulları kardeşler tarihin birer
canlı örneğidirler. Çandır
köyünün geçmişini en iyi
bilen onlardır.
Yaptığımız en son araştırmamıza göre, Cebeciler mahalle mezarlığı
altındaki toplu mezar(
Türbe) Kocadere’nin azgın sularına dayanamamış ve tahrip olmuş. Bir
daha da yerine sembolik
bir Türbe yapılmamış.
Kahramanımız Recep
Osmanoğlu’nun öyküsü
Yine o yıllarda, Halilhocalar mahallesindeki
1907 doğumlu, merhum
Hayrullah Osmanoğlu’nun
babası olan Recep Osmanoğlu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.
Anlatacağım acıklı öykünün kahramanı benim dip

komşum olur. Bu hikâyeyi
çocukluğumda çok dinlemişim, fakat o yıllarda çok
küçük olduğum ve ayrıca
yazı yazmaya ilgim olmadığından, bu gerçeği kaleme almak ancak bugüne
nasipmiş. Bu gerçek ve
çok acıklı yaşam öyküsünü rahmetli amcanın torununun oğlu olan Ceylan
Şentürk’ten dinleyelim:
“ Yıllar yılı bu acıklı
hikâyeyi dinleyerek büyüdüm. Bu gerçek olayın
üçüncü kuşak dinleyicisiyim. Bu olay Balkan Savaşı zamanında olmuş,
çünkü rahmetli Hayrullah
dedem 1907 doğumludur.
Babasını kaybettiğinde
çok küçükmüş, 5-6 yaşlarında ya varmış, ya da
yokmuş. O zamanlar Hayrullah dedemin babası,
yani şehit bildiğimiz büyük
dedemiz Recep, Çanakkale taraflarında Osmanlı
askeriymiş. Köyüne izine
geliyormuş. O zamanlar
buraları Osmanlı Devleti
sınırları içinde kalıyormuş.
Malum, ülkede yeterli
derecede araç yokmuş.
Recep dedem, Aladağ
sırtlarına kadar kestirme
ve kısa yolu takip etmiş.
Sonra da kendini koyuvermiş dağın tepesinden
aşağı doğru. 3-4 saatlik
yolu iki saatte almış ve
köyüne dayanmış. Lakin,
daha Sivritepe’ye yaklaşınca gözüne bir duman
bulut ilişmiş. Merak etmiş
ve adımlarını daha sıklaştırarak koşmaya başlamış. Sırtbayırı’na gelince
gördüklerine inanamamış. Onların evlerinin altındaki ot yığınları yanı-

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

Osmanoğlu’nun öyküsü
hala dilden dile bu şekilde dolaşmakta. O yıllarda, Recep amcamız
için taştan bir türbe yapılmış ama bugün bunun
tam yeri bilinmiyor. Merhum şehidimiz Recep
Osmanoğlu’na, Allah’tan

gün bir mahkemenin kapanışında, kendisine söz
hakkı vermişler. Mahkemede suçlunun, suçsuz
olduğunu kanıtlamış.
Mahkemenin kadısı ona
bundan sonra kadı sensin
demiş. Ve o günden sonra bu sülaleye Kadıoğlu

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

yormuş. İçine bir kuşku
düşmüş, nedir bu felaket
diye. Hemen soyunmuş
ve ot yığınları söndürmeye koyulmuş. İşte ne
olduysa, o an olmuş. Bir
de bakıyor ki, karşısında
üniformalı askerler. Heyecandan donup kalmış ve
yeniden kendinde biraz
cesaret bularak, onlara
etmeyin eylemeyin gibisine ricada bulunuyor. Aynı
zamanda, kendisine Bulgarca bir şeyler söylemeye başlamışlar, o da fazla
dil bilmediği için onlara

ölü bırakmışlar. Rahmetli dedemin bu çığlıklarını
çok kişi duymuş, ama can
korkusundan tek kişi bile
yardıma gidememiş. Duyduklarımıza göre, büyük
dedemin iniltileri birkaç
gün sürmüş ve sonra kan
kaybından ölmüş. Ortalık
biraz yatışınca, birkaç kişi
cesaret edip, gece yarısı
kendisine yardım etmek
istemişler. Ancak gittiklerinde, olay yerinde hiç bir
cesede rastlanılmamış…”
Kahraman bir Osmanlı
Türk askeri olan Recep

rahmet diler, yattığı topraklar mekanı olsun!
İki şehit kardeşin unutulmamış isimleri
Başka bir kahramanlık
öyküsünde ise, Kamil ve
Ramadan Kadıoğlu kardeşler anlatılıyor. Kamil
büyüğü ve evli, Ramadan
ise bekâr. Aslında onlar
dört kardeşlermiş. İki de
kız kardeşleri varmış.
Büyüğünün adı Emine,
küçüğünün adı da Nuriye. Savaş bu dört kardeşi
birbirinden ayırıyor. Erkek
kardeşler askere çağrılıyor. Kamil ve Ramadan
Kadıoğlu kardeşlerin askere gidişleri oluyor, fakat
dönüşleri olmuyor... Her
iki kardeş de Gümülcine
taraflarında savaş esiri
düşüyor. Resmi olarak
uzun yazışmalara rağmen
her iki kardeşten geriye
hiçbir haber alınamıyor.
Biz onların köylüsü olarak bu iki büyüğümüze,
yakınlarının elinde kayıtlı
hiçbir belge olmamalarına
karşın, kendilerini şehit
olarak anmaktayız. Kadıoğlu kardeşlerden Emine,
evliğinden doğan oğluna
Kamil, kız kardeşi Nuriye
de, dünyaya gelen oğluna
Ramadan adını veriyor.
Böylece iki şehit kardeşin
isimleri unutulmamış oluyor. Bu acıklı hikâyenin
yanı sıra, okuyucularıma
Kadıoğlu adının nereden
geldiğini arz etmeye çalışacağım. Bu aileden olan
merhum Nuriye ninenin
dedesinin adı Sadullah
imiş. Bu kişi oldukça zeki
ve itibarlı bir kişiymiş. O
zamanki halk mahkemelerine katılır, fikirlerini beyan ediyormuş. Yine bir

lakabı verilmiş...
Hayrullah enişte,
Çanakkale’yi anlatıp
dururdu
O zamanlar Eğridere
kazası, Edirne Vilayeti’nin
Gümülcine Sancağına
bağlıymış. Osmanlı Devleti sınırları içindeymiş.
O sıraları Bulgar ordusu, Türkleri ortadan kaldırmak için, kendilerini
zorunlu göçe zorlamış.
Şehit Recep askerin öyküsü Eğridere kazasının
Çandır köyünde meydana gelen canlı bir örnektir. Yine bu mahallenin
çok sevimli, beyaz sakallı
bir dedesi vardı. Adı Hayrullah İbramoğlu, kendisi
aslen Ercek ( Tırnoslivka)
köyünün Çukurlar mahallesinden. Bu köye damat
olarak geliyor. Bu yüzden,
biz ona Hayrullah Enişte
diye hitap ediyorduk. O
da Çanakkale Savaşı’na
katılıyor, daha sonra yaralanıyor ve buna rağmen sağ salim köyüne
dönüyor, kendisinin sağlığında, bizler henüz okul
çocuğu idik. Bayramlarda
şeker toplarken, ille onun
askerlik sırasındaki savaş anılarını dinlemekten
hoşnut olurduk. Anlatır
dururdu ve bizleri kendisine bağlardı. Doksan yaşından sonra gözleri görmez oldu ve vücudundaki
mermi iziyle, 1963 yılında
102 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Onun da
Çanakkale’nin kurtuluşunda katkısı büyüktür.
Dikme Mehmet’in Hindistan’daki esirliği
Ç an dır ’ın g e ç m i ş i n i
araştırırken, karşıma bir
sevimli dede daha çıktı.

Adı Mehmet Hasan Berberoğlu. Biz onu “Dikme
Mehmet” lakabıyla tanıyorduk. Meğer köyümüze komşu olan Berberler
( Srınsko) köyünden iç
güveysi olarak geliyor.
Mehmet Amca, 1893
doğumlu. Yıllar yılı hayatını Deremahallesi’nde
sürdürüyor. Her delikanlı
genç gibi, o da askerlik
çağı gelince vatan borcunu ödemeye gidiyor. İlk
olarak, İstanbul Selimiye
Kışlası’nda acemi birliği eğitimini alıyor. Daha
sonra Çanakkale’ye gönderiliyor. Orada askerliğini yapmak üzere iken
Birinci Dünya Savaşı
patlak veriyor ve bir anda
kendini savaşın içinde
buluyor. Yarbay Mustafa
Kemal’in komutasında
savaşa katılıyor. Seddülbahir köyü yakınlarında,
Kanlıdere, Conkbayırı
ve Anafartalar Sırtlarında uzun süre savaşıyor.
Cephede Limni ve İmroz
Adaları’ndan yapılan İngiliz çıkartmalarına karşı
savaşıyor ama tam askerliğinin sonuna doğru,
İngiliz Komutasına esir
düşüyor. Bir İngiliz vapuruyla Hint Okyanusu
sularını aşarak, diğer
esir askerlerle birlikte
Hindistan’a götürülüyor.
Üç yıl orada esir olarak
kalıyor. İngilizlerin emri
altında Hindistan’ın Birmanya Eyaletine bağlı
Beklete kasabasındaki
demiryolu yapımında en
zor şartlarda çalıştırılıyor.
Aradan beş yıl geçiyor.
Kendisinin ailesiyle olan
bağları tamamen kesiliyor. Bu arada Mehmet
Amca’nın umutları da sönüyor. Onun umutlarının
söndüğü gibi, Çandır’daki ailesinin umutları da
yok oluyor. Hatta ailesi
kendisinin şehit olduğu
düşüncesiyle, onun maneviyatı huzurunda dualar okutmayı bile düşünmüş, fakat bu karamsar
düşüncelerin dolaştığı bir
zamanda, esir askerler
çok sevindirici bir haber
getiriyor. Habere göre,
Osmanlı Devleti ile İngiliz
Devleti arasında esirlerin
karşılıklı değişimi yapılacaktır. Bu değişimle
birlikte, Mehmet Amca
beş yıl sonra ailesinin
bulunduğu köye ve ailesine kavuşuyor. Önceleri, çok küçükken ayrıldığı
çocukları babalarını yadırgıyor. Daha sonra aile
birbirine alışıyor.

Devamı gelecek
sayıda -->

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Oruzlar köyünde yeni caminin açılışı yapıldı
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bir caminin yerine kuruldu.
Camimizin inşaatında Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in yanı sıra, Kırcaali
HÖH Gençlik Kolları Başkanı
Ahmet Mollahasan’a, Meclis
Üyesi Muharrem Muharrem’e,
Avrupa’da ve Türkiye’de yaşa-

Цена 0,80 Лв.

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

Hasan ve İbrahim ikiz
kardeşlerden hayır konseri
Virtüöz piyanist Hasan ve İbrahim ikiz kardeşler, 6
Eylül Bulgaristan’ın Doğu Rumeli ile Birleşme Günü
kutlamaları kapsamında Smolyan (Paşmaklı) il merkezinde hayır konseri verdiler. Müzik etkinliği Rodop
Drama Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Konser, Smolyan
Belediyesi’nin desteği ile Ustovo semtinde bulunan Engelli Çocuk ve Gençler İçin Aile Tipi Yerleştirme Merkezi
Sebahat NECİB
Kırcaali’nin Povet (Oruzlar)
köyünde yeni inşa edilen caminin resmi açılışı yapıldı.
Açılışa katılan konuklar arasında HÖH Milletvekilleri
Mustafa Ahmet, Ayhan Etem,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Bölge Müftü
Vekili Nasuf Nasuf, Belediye
Meclis Üyeleri yer aldı.
Açılış konuşmasını yapan
Povet köyü muhtarı Şaban
Mümün, “Bugün Povet köyünün en değerli günüdür, çünkü camimizin açılış günüdür.
Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu
caminin yapılmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. Bazıları bağışlarla, bazıları da alnının teriyle yardım
edenlererden ve yardım edemeyenlerden Allah razı olsun.

İnşallah camimiz hiç bir zaman
cemaatsiz kalmaz” diye ifade
etti.
HÖH Milletvekili Ayhan Etem,
yeni caminin tüm halka hayırlı
olmasını ve hiçbir zaman cemaatsiz kalmamasını, camide
olduğu gibi her zaman birlik ve
beraberlik içerisinde olunmasını diledi.
HÖH Milletvekili Mustafa Ahmet, konuşmasında “Yıllardır
buralara geldiğimizde köyün
bir eksiği olduğunu ve yeni bir
cami yapılmasını dile getirdiniz. Allah nasip kısmet etti,
bugün yeni camimizin açılışını
yapıyoruz. Çok önemli bir günde caminin açılışını yapıyoruz.
Bugün Kurban Bayramı’nın
arife günüdür ve Allah Oruzlar
halkının dualarını en güzel şekilde kabul eder. Oruzlar halkı
olarak birlik ve beraberlik içinde geleceğimizi hep beraber
kuracağız” dedi.

Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, yapmış olduğu konuşmasında şunları
ifade etti: “Bugün artık Oruzlar köyümüzün yakışığı geldi.
Tüm bölge köylerimizde olduğu gibi bizlerin arzusu bu
köyün de camisi olmasıydı ve
inşallah en yakın zamanda caminin dış cephesi ve minaresi
de yapılır. Son 12 yıl içerisinde
Kırcaali’nin çevre köylerinde
12 yeni cami inşa ettik. Biz,
Müslüman yaşayan her köyde cami olmasını istiyoruz ve
bunun için gereini yapıyoruz.
Camilerimiz halk tarafından
toplanan yardımlarla ve aynı
zamanda belediyemizin ve
etrafında çalışan arkadaşlarımızın, milletvekillerin ve meclis üyelerinin desteği ile yapılmaktadır. Yakın zamanda da
yakın bir köyde yeni bir caminin daha açılışını yapacağız.
Camiler halkımızı bir araya
toplayan Allah’ın bir mekanıdır. Bizim gayret ettiğimiz tek
bir şey vardır o da halkımızın
birliğini ve beraberliğini sağlamaktır.”
Caminin hayırlı olması için
Bölge Müftü Vekili Nasuf Nasuf dualar okudu.
Kurdele kesiminden sonra
camiye geçen halk, Kırcaali
imamlarının okuduğu Mevlid-i
Şerif’i dinledi.
Köy muhtarı Şaban Mümün, Kırcaali Haber Gazetesi için şunları belirtti: “Bugün
açılışı yapılan camimiz, eski

tarafından organize edildi.
Merkez Müdürü Rozaliya Maneva, düzenlenen bu
muhteşem hayır konseri için ikiz kardeşlere, ailesine ve
konserin gerçekleştirilmesine destek veren Smolyan
Belediyesi’ne teşekkür etti. Maneva, Merkezin ihtiyaçları için harcanacak olan konserden elde edilen 670 leva
gelir için de teşekkür etti. Konserin amaçlarından biri
sosyal kurumun faaliyetinin yaygınlaştırılmasıdır.
İkiz kardeşler ve ailesi Engelli Çocuk ve Gençler İçin
Aile Tipi Yerleştirme Merkezi’ne misafir oldu. Engelli
çocuk ve gençler, genç müzisyenlerle sosyal temasta
bulunma fırsatı buldular.
2014 Malta Çocuk Eurovision’da ikinci olan Krisiya’nın
seslendirdiği Çocukların Gezegeni şarkısına piyano eşliği eden Hasan ve İbrahim ikiz kardeşler, Smolyan’da
verdikleri konserde piyanoda Rachmaninoff, Chopin,
Panço Vladigerov, Lübomir Pipkov gibi klasik bestekarların eserlerini seslendirdi. İkizler, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca ödül kazanmış ve yetenekleriyle profesyonel müzisyenleri de şaşırtıyorlar. KH
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