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Ömer Lütfi Kültür Derneği 20 Yaşında
Kırcaali Ömer Lütf i 

Kültür Derneği, bu yıl 

20. kuruluş yıldönümü-
nü kutluyor. Dernek 25 
Haziran 1993 yılında ye-
niden canlandırıldı. Yıl-
dız ismiyle 1940 yılında 
kurulan dernek, 1946’da 
Ömer Lütfi ismini almış 
ve 1960 yılında ise ka-
patılmıştır. 

Dernek hakkında Mü-
zekki Ahmet şu bilgileri 
verdi: 

“Bu yıl derneğin 20. 

kuruluş yıldönümü. De-
mokrasinin ilk yıllarında 
(1993) yaklaşık 30 kişi-
nin katılımıyla bir toplan-

tı düzenledik ve totaliter 
rejimin kapattığı der-
neğin yeniden faaliyete 
geçmesi için karar aldık. 
Ardından mahkeme ka-
rarıyla bunu tasdikleş-
tirdik ve 25 Haziran 
1993’ten bu yana Ömer 
Lütfi Kültür Derneği fa-
aliyettedir.  Derneğin ilk 
başkanı gazeteci-yazar 
Mümün Tahir seçildi. 
Kurucular arasında eski 

tiyatro sanatçısı Nu-
reddin Mehmet, Filibe 
Üniversitesi’nin Kırca-
ali Şubesi’nde Öğretim 

Görevlisi olan Sabri Ala-
göz, şair-yazar Durhan 
Ali yer aldılar. Kurucu-
lardan biri de Ömer Lütfi 
Derneği’nin 1960 yılında 
kapanmadan önceki son 
başkanı rahmetli Emin 
İdriz’dir. Ben derneğin 
kurucularından biri ve ilk 
Müdürü olarak da hala 
görevimin başındayım. 
Derneğin faaliyete geç-
mesiyle ilk işimiz Kırca-

ali Türk Folklor Ekibini 
kurmak oldu. Canla 
başla çalışan bu ekip 
kısa bir zamanda ülke 
çapında, Türklerin yo-
ğun yaşadığı bölgelerde 
temsil vermeye başladı 
ve devam da etmektedir. 
Bilindiği gibi 1989 yılın-
dan önce Bulgaristan’da 
Türkçe yasağı vardı. Bu 
yasaktan sonra bizim 
gerçekleştirdiğimiz faa-
liyetler Türk halkına bir 
ümit verdi. Demokrasi-
nin gelmesiyle biz türkü-
lerimizi ve gelenekleri-
mizi yeniden yaşatmaya 
başladık. Şu  geçen 20 
yıl zarfında folklor ekibi-
miz yaklaşık 60 ulusla-
rarası festivale katılmış 
ve başarıyla ülkemiz 
Bulgaristan’ı temsil et-
miştir. Hali hazırda Kır-
caali Türk Folklor Ekibi, 
çocuk, orta ve büyükler 
olmak üzere üç grupta 
faaliyet gösteriyor. 

Yaklaşık 100 çocuk ve 
gencimiz her akşam der-
neğimizde prova yapıp 
hazırladıkları bölgemize 
ait türkü ve halkoyunla-
rı gösterilerini çeşitli 
etkinliklerde halkımıza 
sunuyorlar. Folklor ekibi 
sayesinde derneğimizde 
yıllarca çalışmış bazı 

solistlerimiz 2003 yılın-
da eski Kırcaali Kadriye 
Latifova Devlet Müzikal 
ve Drama Tiyatrosu ku-
rulduğunda ilk olarak 
kadroya alındılar ve bu 
tiyatronun temelini oluş-
turdular.  

Kırcaali Türk Folklor 
Ekibine destekler ini 
hiçbir zaman eksik et-
meyen T. C. Filibe Baş-
konsolosluğuna canı 
gönülden teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. 

Derneğimizde 10 bin 
adet kitaba sahip olan 
bir kütüphane bulu-
nuyor. Kütüphanemiz 
Bulgaristan’da en çok 

Türkçe kitabı olanlar-
dan biri sayılır. Kitap-
ların büyük bir bölümü 
Türkiye’den derneğimi-
ze bağış olarak gelmiş 
ve gelmeye devam edi-
yor. Okuyucularımızın 
sayısı da  her geçen yıl 
artmaktadır. 

Bu lga r i s t an  Tü r k 
Edebiyatı’nın çap taşla-
rından biri olan rahmetli 
ozan Recep Küpçü’nün 
adını taşıyan bir edebi-
yat kulübümüz var. Şair 
- yazar Durhan Ali’nin 
başkanlığında 35 ede-
biyatçımız bir çatı altı-
na toplandı. Kulüp yeni 

Resmiye MÜMÜN

Devamı 4’de

Hükümetin İstikrar Sağlama Önlemleri
Avr upa  B i r l i ğ i ' n i n 

e n  y o k s u l  ü l k e s i 
Bulgaristan'da göreve 
yeni başlayan Başbakan 
Plamen Oreşarski, toplu-
mun en yoksul kesimine 
yönelik önerdiği istikrar 
önlem paketi konusun-
da parlamentodan onay 
aldı.
Oreşarski, iş dünyası-

nı iyileştirmek ve geçim 
sıkıntısı yaşayan vatan-
daşların sosyal sorunla-
rını azaltacak önlemler 

için parlamentodan des-
tek talebinde bulundu. 
Pakette yer alan sosyal 

önlemler bölümünde, 
1 Temmuz'dan itibaren 
elektrik fiyatlarının yüzde 
5 oranında düşürülmesi, 
aylık annelik ödenekle-
rinin 240 levadan (120 
avro) 310 levaya (160 
avro) yükseltilmesi, dev-
let okullarında okuyacak 
ilkokul öğrencilerin düşük 

Devamı 7’de
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Türkler ve Bulgarlar 
ya inandıklarından ya 
da ellerinden bir şey 
gelmediğinden iyi niyet-
lerini korumaya devam 
ederler. Trakya’da ya-
şanan egemenlik soru-
nunun barışçıl yollar-
dan çözüleceğine olan 
inançlarını korumayı 
sürdürürler. Onların böy-
le bir tutum sergiledikleri 
dönemde müttefikler, 
yapacaklarını yaparlar. 
Bulgaristan’ın önüne sa-
vaşın faturasını koyar-
lar. 29 Kasım 1919’da 
N öy i  A n la ş mas ı ’n ı 
Bulgaristan’a imzalatır-
lar. Peki, Nöyi anlaşması 
Bulgaristan için ne ifade 
ediyor, ne anlam taşı-
yordu? Gazeteci Rıdvan 
Tümenoğlu bu konuda 
şunları söylemektedir: 
“Bulgaristan daha 1878 

de prenslik olarak ku-
rulduğu andan itibaren 
nogo (veliko) Bulgarya 
yani büyük Bulgarya 
diye bir hedefi var. İşte 
Doburca’nın da dâhil 
olduğu Makedonya’nın 
da dâhil olduğu batı 
Trakya’nın da dâhi l 
olduğu bugün bizim 
Trakya’da ki top Trakya 
bölgemizin bir kısmını 
dâhil olduğu büyük bir 
Bulgaristan kurma hede-
fi var. Nöyi anlaşmasıyla 
Bulgaristan’ın gündemin-
den bunlar tamamıyla çı-
kıyor.” Doç. Dr. Esra Sa-
rıkoyuncu Değerli, Nöyi 
Antlaşması için, “Bulga-
ristan için çok ağır şartlar 
içeren Nöyi anlaşması 
Bulgaristan’ın tamamen 
siyasi ve ekonomik öz-
gürlüğünü ve bağımsız-
lığını elinden alan bir an-
laşma olmuştur.” demek-
tedir. Araştırmacı-Yazar 
Rıdvan Tümenoğlu da bu 
konuda “Bi diğer önemli 
maddesi askeri anlaşma-
da. Yani Bulgaristan Nöyi 
anlaşmasıyla birlikte çok 
cüzi bir miktarda sadece 
jandarma kuvveti kura-
biliyor. Bunun dışında 
gençlik faaliyeti olan izci 
kampları kurarken bile 

müttefiklerden izin almak 
zorunda.”
Nöyi anlaşması Bulga-

ristan için bir utanç ve 
mahkûmiyet belgesidir. 
Anlaşma gereğince Bul-
garistan, 37 yıl içinde 
müttefiklere artan faizle 
2 milyar 250 milyon altın 
Frank ödeyecektir. Eko-
nomik ve ticari hayatını 
tamamıyla müttefiklerin 
çıkarlarına ve istekleri-
ne göre belirleyecektir. 
Araştırmacı-yazar Rıd-
van Tümenoğlu, “Bunun-
la bu savaş tazminatını 
yanı sıra öyle maddeler 
koyuyorlar ki Nöyi ye ha 
bunlardan bir tanesi, Per-
nik bölgesindeki maden-
leri işletme hakkı Yugos 
şey tabii savaştan sonra 
Yugoslavya Sırbistan’a 
veriliyor.”
Sofya’nın eli kolu bağ-

lıdır. Dayatmaların ardı 
arkası kesilmemektedir. 
Alınan kararlara göre 
Sofya, sahip olduğu az 
sayıdaki askeri fabrika-
sını da kapatmak zorun-
dadır. Ancak Bulgar hal-
kı ve Bulgaristan için en 
aşağılayıcı ve onur kırıcı 
madde canlı hayvanla il-
gili olanıdır. Bununla ilgili 
olarak Rıdvan Tümenoğ-
lu, şunları söylemektedir: 
“Maddede Bulgaristan o 
kadar aşağıya çekiliyor 
ki o kadar alt sınıra indiri-
liyor ki işte Yunanistan’a 
150 inek vericek. İşte 
şunlardan bu kadarı üç 
yaşını geçmemiş olacak 
işte Romanya’ya şu ka-
dar manda vericek kadar 
bir devlet için uluslar ara-
sı, 10 tanenin üzerinde 
devletin büyük devletin 
onayladığı bir anlaşma-
da yer almayacak mad-
deleri yer alıyor.”
Anlaşmayla ayrıca gi-

derleri Bulgaristan ta-
rafından karşılanmak 
üzere biri askeri bir de 
tazminat olmak üzere 
iki komisyon kurulur. As-
keri komisyonun görevi, 
Bulgar ordusunun silah-
sızlandırılmasını, sak-
lanan silahların ortaya 
çıkarılmasıdır. Tazminat 
komisyonu ise galiple-
rin, Bulgaristan’dan ala-
caklarını tahsil etmektir. 
Barış Anlaşması şartları-
nın Sofya’ya verilmesiyle 
birlikte Trakya’da yıldırım 
hızında gelişmeler yaşa-
nır. İstanbul’da bulunan 
Batı Trakya Komitesi 
merkezini ekim ayında 
Gümülcine’ye nakleder. 
Bölgede merkezi Gümül-
cine olmak üzere Fran-
sa tarafından 15 Ekim 

1919’da Müttefikler Ara-
sı Batı Trakya Hükümeti 
kurulur. Hemen ertesi 
gün Trakya Paşaeli Mü-
dafaai Hukuk Cemiyeti 
Edirne’de ikinci kongresi-
ni gerçekleştirir. Bir gün 
sonra da Yunan ordusu, 
İskeçe’yi işgal eder. 18 
Ekim 1919’da da Bulgar-
lar Batı Trakya’yı tama-
men boşaltırlar. Şimdi 
sıra, Batı Trakya’nın Yu-
nanistan tarafından işga-
le hazır hale getirilmesi-
ne gelmiştir. Bulgarlar 

ve Türkler bir kez daha 
işbirliği içinde olmaları 
gereğinin farkına varırlar. 
Ancak hala son bir umut, 
hala safça bir beklenti ve 
anlamsız güven bu süre-
ci uzatır. En son, ne za-
man ki, 16 Mart 1920’de 
İstanbul işgal edilir, ne 
zaman ki, Sevr’in prova-
sı olan San Remo Anlaş-
ması imzalanır, Türkler 
de Bulgarlar da işin cid-
diyetinin farkına varır-
lar. Artık Türkler için bir 
vatan, Bulgarlar için de 
Akdeniz’e çıkmak gibi bir 
şey söz konusu değildir. 
Doç. Dr. Esra Sarıkoyun-
cu Değerli bununla ilgili 
olarak şunları söylemek-
tedir: “Sevr anlaşmasının 
bir nevi ön provası olan 
San Remo konferansı 
gerçekleşti ve bu San 
Remo konferansında 
resmen İngiltere’nin dikte 
etmesiyle maddeleştirile-
rek Trakya’nın tamamen 
Yunanistan’a verilece-
ği karalaştırılmıştır. Ve 

dolayısıyla San Remo 
konferansı kararları Bul-
garistan için bir yıkım 
teşkil etti. Bundan sonra 
Türklerle “ortak çalışa-
rak Yunanistan’ı şeyden 
Trakya’dan çıkarmak için 
mücadeleye başladılar.”
“Şimdi bizim komşu-

muz olan Türkiye ile iyi 
ilişkilerimiz sadece iyi ve 
dostane olabilirler. Ortak 
çıkarlarımız bizleri barış 
içinde yaşamaya zorla-
maktadır.” 
Aleksandır Stam -

boliyski - Başbakan-
Bulgaristan
Evet, Türkler de Bulgar-

lar da pabucun pahalı ol-
duğunu anlarlar. İki ulus 
ve iki ülke de anlamış 
ve görmüşlerdir ki, itilaf 
devletleri tarafından des-
teklenen Yunanistan ile 
tek başlarına mücadele 
etmeleri zordur. Hele 
hele uluslararası arena-
da hukuki yoldan yen-
mekse iyice olanaksızdır. 
Yapılması gereken tek 
şey, Yunanistan’ı askeri 
olarak mağlup etmek ve 
sonra müzakere yoluyla 
istediğini almaktır. Doğal 
olarak bu bağlamda iki 
ülkeye ve ulusa düşen 
görev işbirliği yapmak 
ve birbirini desteklemek-
tir. Ancak Bulgaristan’ın 
topyekûn bir kurtuluş 
savaşı verme olanağı 
yoktur. 
“Ülkemizde milliyetçi-

lik duygularının kabar-
masında Türk halkının 
başarısının çok etkili ol-

duğunu biliyoruz. Fakat 
Anadolu’daki şartlarla 
bizdeki şartlar arasında 
çok büyük farklılıklar var-
dır. Türk milliyetçilerinin 
yaptığını bizimkileri ya-
pamaz. Bulgar burjuva-
zisinin milliyetçiliği iflas 
etti ve değersiz mangır 
gibi kaldı”
Vasil Kolarov
Vasil Kolarov’un da be-

lirttiği üzere Bulgarista-
nın hem maddi hem de 
manevi koşullar nedeniy-
le bağımsızlık savaşı ver-

mesi zordur. Hal 
böyle olunca 
da Sofya’nın 
mutlu amacına 
ulaşabilmesi 
yani sıcak de-
nizlere çıka-
bilmesi, özgür 
ve bağımsız 
bir devlet ola-
bi lmesi  iç in 
geriye tek bir 
seçeneği kal-
maktadır. O da 
Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın ba-
şarıya ulaşma-
sını beklemek. 
Doğal olarak 
y a p ı l m a s ı 
gereken şey 
Türk Kur tu-
luş Savaşı’nın 
desteklenme-
sidir. Özellikle 
de Trakya’nın 
t a m a m ı n d a 
Bulgar çeteler-
le, Trakya’daki 
Türk Milli Ha-
reketi arasın-
da işbirliğinin 

sağlanmasıdır. Aslında 
26 Temmuz 1920’den 
önceki ilişkiyi, Trakya’da 
Türk Milli Hareketi ile 
Bulgarlar arasındaki iliş-
ki olarak tanımlamak çok 
daha doğru olacaktır. 
Peki, ama Bulgaristan, 
Cafer Tayyar Paşa’nın 
liderliğini yaptığı Trak-
ya Paşaeli Cemiyeti’nin 
organize ettiği bu ha-
reketi neden destek-
lemektedir? Gazeteci 
Rıdvan Tümenoğlu’na 
göre bunun nedeni: 
“Bulgaristan’ın bura-
daki düşüncesi daha 
önce Şark-i Rumeli’de 
yaşadığı bir şey var 
Bulgaristan’ın biliyorsu-
nuz. Yani 1878’de doğu 
Rumeli vilayeti kuruluyor 
ve 1885’te Bulgaristan 
bunu ilhak ediyor. Aynı 
durumu acaba Trakya 
da yaşanır mı burada bir 
bağımsız müstakil, işte 
müttefiklerin denetimin-
de kurulacak bir Trakya 

cumhuriyetini biz ileride 
Bulgaristan sınırlarına 
dâhil edebilir miyiz? Dü-
şüncesi öncelikli olarak 
Cafer Tayyar’la ilişkilere 
öncelik vermesi temel 
sebebi bu.” 
Aslında bu, Sofya açı-

sından boşuna bir bek-
lentidir. Bağımsız Trak-
ya Cumhuriyeti’ni dü-
şünenlerin bile ana fikri 
en sonunda Anadolu ile 
birleşmektir. Yrd. Doç. 
Dr. Zülal Keleş bu konu-
da, “Tıpkı batı doğudaki 
Cenubi Garbi Kafkas hü-
kümeti gibi daha sonra 
problemler çözüldükten 
sonra anavatana katılma 
kaydıyla geçici bir cum-
huriyet kurulması fikrini 
savunanlar vardı. Bir 
kısmı da özellikle Fran-
sızların manda terliğini 
tercih ederek Fransız 
mandasında yine bağım-
sız bir yapı bir siyasi te-
şekkül haline gelmek ve 
arkasında yeri geldiğinde 
Osmanlı ya veya Türkiye 
ye ilhak edilmesi düşün-
cesini taşıyor.”
Evet, Trakya’da Milli 

Mücadele Hareketi, ba-
ğımsız Trakya Cumhu-
riyeti fikrini her zaman 
canlı tutmuştur. Ancak 
bu, mutlak ve ayrı bir 
cumhuriyet f ikr inden 
çok, B planı olarak tutu-
lan bir düşüncedir. Ne-
deni de Türk Kurtuluş 
Mücadelesi’nin herhangi 
bir şekilde başarısızlığa 
uğraması durumuna, ba-
ğımsız bir Türk Devleti’ni 
alternatif olarak hazır bu-
lundurma isteğidir. Aslın-
da 1913’te kurulan Batı 
Trakya Cumhuriyeti ve 
19 Eylül 1924’te Sovyet-
ler Birliğine yazılan mek-
tup, bağımsız bir devlet 
kurma konusunda Trakya 
Türklerinin hassasiyetini 
açıkça ortaya koymakta-
dır. Ne yazık ki, Bulgaris-
tan sınırları içindeki Ko-
şukavak, Mestanlı, Darı-
dere, Paşmaklı, Ropçoz 
kısaca 1913 Batı Trakya 
Cumhuriyeti sınırlarını 
içine alan bağımsız dev-
let olma isteği, Sovyetler 
Birliği’nin olumlu bakma-
ması nedeniyle hayata 
geçirilememiştir. 
“Bulgarlarla işbirliği 

yolunda denemelerde 
bulunduğunuzu bildiri-
yorsunuz. Bu olumlu bir 
davranıştır”  Mustafa 
Kemal Atatürk

Devamı gelecek sayıda

Vasil KOLAROV

Geçen sayıdan devam
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İş adamı Seyhan Mehmet: “Küçük ve orta 
ölçekli firmalar devletin bel kemiğidir”

41 yaşındaki Seyhan 
Mehmet, Kırcaali’de en 
başarılı iş adamlardan 
biri. Şirket işlerinin yanı 
sıra, Ömer Lütfi Kültür 
Derneği Başkanlığını da 
başarıyla sürdürüyor.
 Seyhan Mehmet, tu-

r izm ve taşımacılık 
alanlarında geniş çaplı 
faaliyet gerçekleştiren 
EMS-TURS Şirketi sa-
hiplerinden biri. Aynı za-
manda 14 yıldır UNİON-
IVKONİ LTD. Şirketi’nin 
güneydoğu temsilcisi. 
Eylül ayında 10. kuru-
luş yıldönümünü kutla-
yacak olan EMS-TURS 
Şirketi, Kırcaali ve Has-
kovo illeri dahi Güney 
Bulgaristan’da hem tur 
operatörlüğü hem taşı-
macılık lisansına sahip 
tek şirket. 
2003 yılında iki işçi 

personeliyle faaliyete 
başlayan şirket, gittikçe 
EMS-TURS Turizm ve 
Taşımacılık Ajansı’na 
kadar büyüyor. Şu anda 
Güney Bulgaristan’ın her 
şehrinde ofisleri bulun-
maktadır. 
 Kırcaali il merkezinde 

ise 3 ofisi bulunuyor. Şir-
ketin toplam işçi sayısı 
100’ün üstünde. Turizm 
ve taşımacılık alanında 
çalışan personelin sayı-
sı yaklaşık 35 kişi. Diğer 
işçiler ise şirketin Alman-
ya, Hollanda gibi Avrupa 
ülkelerinde gerçekleştir-
diği gemi tamir işlerinde 
çalışıyorlar. Şirket, 30’un 
üzerinde araca sahip. 
Uluslararası otobüs hat-
larına da sahip olan şir-
ket, otoparkını yenilemek 
amacıyla her yıl en azın-
dan 3 yeni otobüs satın 
almaktadır. Tur operatör 
olarak her yıl yurt içinden 
ve yurt dışından çeşitli 
otellerle sözleşmeler ya-
parak, gerek toplu grup 
gezileri, gerekse aile tur 
paketleri olsun, yeni yeni 
ortak çalışmalar yapıyor. 
Yurt içi ve yurt dışı ge-
zileri düzenliyor. Aynı 
zamanda lise mezuniyet 
balolarına ilişkin ülke 
genelinde ve Türkiye’ye 
geziler sunuyor. Çeşitli 
okullar için Bulgaristan 
çapında ve yurt dışında 

gezi turları gerçekleşti-
riyor. Şirket, belediyeler 
ve sendika kuruluşlarıyla 
ortak çalışmaları var. Va-

tandaşlara uygun çeşitli 
tatil paketleri sunuluyor. 
Seyhan Mehmet, 1994 

yılında iş hayatına ilk 
adımlarını atıyor. Doğ-
duğu Cebel kasabasın-
da bir şirket kurup küçük 
bir dükkân işletmeye 
başlıyor. Dükkân 1998 
yılına kadar çalışıyor. 
1999 yılının sonunda tu-
rizm sektörüne atılıyor. 
Bulgaristan’ın en büyük 
otobüs şirketlerinden 
UNİON-IVKONİ Ltd. 
Şirketi’nın güneydoğu 
temsilcisi görevine geti-
riliyor. 
Peştera kasabasında 

“Tütün ve Tütün Ürünleri 
Teknolojisi” lisesinden 
1989 yılında Büyük Göç 
sırasında zoraki uzak-
laştırılıyor. Daha sonra 
Türkiye’den döndüğün-
de o zaman Cebel’de 
bulunan meslek lisesin-
de eğitimini tamamlayıp 
tütün uzmanı oluyor. 
1997 yı l ında Sof -

ya Maden ve Jeoloji 
Üniversitesi’nden mineral 
işleme teknolojisi uzmanı 
olarak mezun oluyor.
Seyhan Mehmet, iş ala-

nında yaşadığı sorunlar 
hakkında şöyle konuştu: 
“Sorun yaşamadan hiç-
bir şey yapılamaz. Biz 
sorunları kendi gücümü-
ze, irademize güvene-
rek aşmaya çalışıyoruz. 
Bulgaristan’da bürokrasi 
çok ağır, yani engeller 

çok. Ülkede en büyük 
sorun siyasetin biznese 
karışması, bir sözle önü-
müze daha çok siyasi 

engeller çıkıyor. Bizler iş 
adamı olarak, devletten 
herhangi bir destek bek-
lemiyoruz, sadece köstek 
olunmamasını istiyoruz. 
Tabii ki, birçok firma gibi 
biz de ekonomik krizi bi-
raz zor atlatıyoruz. Fakat 
bu hiç de kolay olmuyor. 
Çünkü halkın alım gücü 
olmayınca firmaların ci-
roları da az oluyor. Her 
şey birbirine bağlı, yani 
bir zincir oluşturuyor. 

Ama şu anda işler iyi 
gidiyor, kazançlı bir şir-
ketiz”.  
Seyhan Mehmet bir şir-

ketin başarılı iş yapması 
için müşterilerin güvenini 
kazanmasının şart oldu-
ğunu söyledi. İş adamı, 
“Bunun için de müşteri-
lere karşı daima dürüst 
davranılmalı ve kaliteli 
hizmet sunulmalıdır. Biz 

bu şekilde çalışmaya 
özen gösteriyoruz ve her 
geçen günle müşterileri-
mizin sayısı artıyor” diye 

ifade etti. 
Ömer Lütfi Kültür Der-

neği Başkanı göreviyle 
ilgili, “Elimden geldiği 
kadar Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’ne destek olma-
ya çalışıyorum. Yoğun iş 
tempomun dışında kül-
türe de zaman ayırma-
ya çalışıyorum. Bilindiği 
gibi Ömer Lütfi Derneği, 
Kırcaali bölgesinde, hat-
ta Güney Bulgaristan’da 
Türk kültürünü en iyi bir 

şekilde tanıtan bir der-
nek. Folklor, kitap tanıtı-
mı, kültür alanında olsun 
çok başarılı işlere imza 
atılıyor. Küçük yaştan 
çocuklara Türk kültürü-
müzü, folklorumuzu, mü-
ziğimizi,  bir sözle Türk-
lüğümüzü sevdiriyor. Be-
nim 19 yaşındaki oğlum 
ve 13 yaşındaki kızım da 
küçük yaşlardan beri bu 

derneğin çatısında faali-
yet yürüten folklor ekip-
lerinde yer alıyor” dedi.
İş  adamı,  Plamen 

Oreşarski’nin kurduğu 
yeni hükümetten şöy-
le beklentileri olduğu-
nu paylaştı:”Küçük ve 
orta ölçekli işletmelere 
sadece lafta değil, ger-
çekten yardımda bulun-
malıdırlar. Biz devletten 
para veya başka bir şey 
beklemiyoruz. Ancak 
iş yapılmasına ilişkin 
kanunlarda açık ve net 
hükümler olsun. Firma-
ların işlerine karışılma-
sın, rövanşizm olmasın. 
Her yeni gelen iktidar iş 
adamları arasında siyasi 
tercihlere göre ayrımcı-
lık yapmasın.  Bulgaris-
tan firmaları, bu devletin 
firmalarıdır. Bu küçük ve 
orta ölçekli firmalar Bul-
garistan devletinin para 
jeneratörüdür. Para üre-
ten bu firmalar devletin 
bel kemiğini oluşturur. 
Bulgaristan’da yüksek 

vergi ödemiyoruz. Bu ba-
kımdan kimse yakınma-
sın, çünkü bence yüksek 
vergiler yok. Devletin po-
litikası çok önemli. Çün-
kü bir iş adamının yatı-
rım yapması için devlete 
güven duyması gereki-
yor. Bunun için de dev-

letin bu konuda açık bir 
politika yürütmesi şart. 
Şimdi ise güvensizlik 
var. Genelde belli başlı 
siyasi partilerle bağlan-
tıları olan iş adamlarına 
daha çok iş imkânları 
sağlanıyor.  Bundan do-
layı Bulgaristan’da fir-
maların hiçbir garantisi 
yok. Gerçekten bu çok 
büyük sıkıntı. Ben siya-

si engellemeleri kendi 
omuzlarımda hissettim. 
Okullara gezi teklifle-
ri sunduğumda, bizim 
şirketle çalışılmaması 
için, hükümet baskı uy-
guluyordu. Bizim belimi-
zi büken bu tür olaylar. 
Bir devlette yüz binlerce 
firma var. İktidar tüm bu 
firmaların işlerini en-
gellerse, ne derecede 
ekonomiye zarar vermiş 
oluyor!”. 
Bulgaristan’ın geleceği 

hakkında şöyle konuştu: 
“1989-1990 yıllarında 
eski totaliter rejim döne-
minin sonlarına doğru 
Bulgaristan’ın nüfusu 8 
milyonun üzerindeydi. 
Şu anda yaklaşık 2 mil-
yon vatandaşımız yurt 
dışında yaşıyor. Yani 23 
yılda 2 milyon kişi ülke-
sini terk etmiş durumda. 
Bu böyle devam eder-
se, daha bir 20 yıl sonra 
Bulgaristan’ın nüfusu 4 
milyona kadar düşecek. 
Çünkü bir ülkede genç-
lere perspektif verilmez-
se, yani iş sağlanmazsa, 
devlet onları celp etmeyi 
başaramazsa, gençler 
yurt dışında geçim kay-
nağı aramaya devam 
edecekler. 
Düşünün bir kere, 

gençlerin olmadığı bir 
ülke, karanlığa giden ve 
tarihe yazılacak bir ülke-
nin habercisidir. Umarım 
yeni hükümet bu yönde 
doğru bir politika yürütür 
ve gençler yurt dışına 
çıkmaktan ziyade vata-
nına geri dönmek için 
yön değiştirirler.  Bence 
devletin en büyük so-
runu ekonomik sebep-
lerden dolayı yabancı 
ülkelere yapılan göçler-
dir. Bulgaristan’da asgari 
işçi ücretinin en az 400 
Euro’nun üzerinde veya 
800 leva civarında ol-
ması gerekir. 21. asırda 
Bulgaristan insanının, 
çağdaş Avrupa Birliği 
ülkesinin bir vatandaşı 
olarak normal yaşamı-
nı sürdürmek için mi-
nimum 800 leva geliri 
olması şart. Bunun için 
de ekonominin gelişme-
si gerekir. Her şeyden 
önce üretim olması şart. 
Devletin kalkınması eko-
nomiye bağlıdır”.

Resmiye MÜMÜN
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Bulgaristan’da 5 milletvekili sorgulanıyor
İ l k  o tu r umunu  25 

M a y ı s ' t a  y a p a n 
Bulgaristan’ın 42. Dönem 
Parlamentosu'nda 5 mil-
letvekilinin daha önce iş-
ledikleri çeşitli suçlardan 
dolayı sorgulandığı açık-
landı.

Hakkındaki soruşturma 
işlemleri kolaylaştırmak 
üzere Cumhuriyet Baş-
savcılığının talebi üzerine 
dokunulmazlığının kaldı-
rılmasını gönüllü olarak 
talep eden milletvekili sa-
yısı 2'ye çıktı. Üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu hükümet or-
tağı Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi 
milletvekili Petır Angelov 
(35), kendi dokunulmaz-
lığından vazgeçtiğini bil-
dirdi.

Angelov, 2012 Ocak'tan 
bu yana örgütlü bir suç 
şebekesine katılmak ve 

2 milyon avroyu aşan 
vergi kaçakçılığında bu-
lunmaktan soruşturulu-
yor. Soruşturmayla ilgili 
şimdiye kadar 40’ı aşkın 
tanığın ifadesi alınmıştı. 
Angelov’un hakkındaki 
soruşturma, 12 Mayıs'ta 

yapılan seçimde milletve-
kili adayı olarak kavuştuğu 
dokunulmazlığı nedeniyle 
bir süre için durdurulmuş-
tu. HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı Kamen Kos-
tadinov, soruşturmanın 
içeriği konusunda yorum 

yapmadan Angelov'un 
dokunulmazlığının ipta-
liyle ilgili kararını kendine 
ait olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcısı 
Sotir Tsatsarov, parla-
mento seçimlerinin ardın-
dan eski İçişleri Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı 
Tsvetan Tsvetanov’un da 
dokunulmazlığının kaldı-
rılmasını talep etmişti. 

Tsvetanov, soruşturma 
sonucu ortaya çıkarılan, 
devletin teknolojik potan-
siyelini kullanarak, ünlü 
bankacı, iş adamı ve po-
litikacıları dinleme siste-
minden sorumlu olarak 
soruşturuluyor. Başsav-
cılığın açıklamasına göre 
Tsvetanov, ülkede yan-
kı uyandıran “telekulak” 
skandalına karışmaktan 

suçlu bulunması duru-
munda 8 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilir. 
Tsvetan Tsvetanov imza 
karşılığı serbest kalarak 
tutuksuz yargılanıyor.

Sofya il savcısı Evgeni 
Dikov da basına yaptığı 
açıklamada, soruştur-
maları çeşitli aşamalarda 
bulunan, adlarını açıkla-
madığı diğer 3 milletvekili 
hakkında toplanacak bilgi-
lere göre dokunulmazlık-
larının kaldırılması talep 
edilebileceğini ifade etti.

Ardino belediyesi sendikal örgütü 
Batı Rodoplara gezi düzenledi

Geçen hafta sonu Ardi-
no belediyesinin sendi-
kal örgütü iki günlüğüne 
Batı Rodoplara gezi dü-
zenledi. Bu fikir Belediye 
Sendika Başkanı Ceylan 
Mutalibov’tan geldi. 
Sendika temsilcilerinin 

gezi turu Smolyan ilinde 
en çok ziyaret edilen tu-
ristik destinasyonlardan 
biri olan Şiroka Lıka’dan 
başladı. Köyden geçen 
nehrin iki kıyısına kat kat 
kurulmuş güzel otantik 
Rodop evleri herkeste 
hayranlık uyandırdı. 
Buradan grup Dyavols-

ko Gırlo (Şeytan Boğazı) 
Mağarası’na yol alarak. 

Orfeyus’un adımlarını 
takip etme fırsatını bul-
dular. Efsaneye göre bu-
rada Orfeyus, Evridika’ya 
olan aşkı uğruna yeraltı 
dünyasına iniyor. Mağa-
ranın adı girişinin şeytan 
kafasını andırmasından 

ve 42 metrelik uçuruma 
akan Trigradska Reka 
nehrinin çıkardığı gürül-
tüden kaynaklanıyor. 
Bu güzel yerden uzak-

laşmadan önce en cesur 
Ardinolular, 10-15 metre 
yükseklikte gerili ip üze-
rinde yürümeyi başardı-
lar. Yol kenarına kurulu 
tezgahlardan herkes 
nane ve çam balı dolu 

kavanozlar ve ayrıca da 
ünlü dağ çayı bitkisi al-
dılar. 
Sıradaki destinasyon 

Rodoplar’ın kalbindeki 
Bulgaristan’daki en uzun 
mağaralardan biri olan 
Yagodinska Mağarası’ydı. 

Mağara içindeki sarkıt, 
dikit, perde ve diğer do-
ğal oluşumlar Ardinolula-
rın gözlerini kamaştırıyor 
ve çok eski asırlara götü-
rüyordu. Geçit sonunda 
eşsiz benzersiz mağara 
incileri görülebilir. 
Daha sonra Smolyan 

bölgesinin en batı kıs-
mında bulunan Dospat 
şehrine varıldı. Bura-

da sendikacıları Ardino  
dostlarından Mehmed 
Ferev karşıladı. Onun 
yardımıyla grup şehri 
gezip ülkenin en büyük 
ve güzel su havzaların-
dan biri Dospat Barajını 
ziyaret etti. 
Gezi, Pamporovo’nun 

sembolü olan 2200 
metre yüksekliğindeki 
Snejanka Tepesi’ndeki 
TV Kulesi’nin ziyaretiyle 
sona erdi. Burası Batı 
Rodoplar’ın güzellikleri-
nin oluşturduğu muhte-
şem bir manzara sunu-
yor. 
Örgütün daveti üzere 

başta Belediye Başka-
nı Resmi Murat olmak 
üzere Ardino Belediye 
yönetimi de geziye katıl-
dı. Sendikacılar, Resmi 
Murat’ın onların gerçek 
sosyal ortağı olduğunu 
vurguladılar. 
Bilindiği gibi, geçen yıl 

Ardino Belediye Başka-
nına Bulgaristan Öğret-
menler Sendikası tarafın-
dan “En İyi Sosyal Ortağı 
Belediye Başkanı” ödülü 
verildi. 
Ardino Belediyesi’nin 

sendikal örgütünün şu 
anda 118 üyesi var, fakat 
daha yeni üyelerin de ka-
tılması mümkün. 
         Güner ŞÜKRÜ

basılmış kitapların tanıtımını yapıyor, şiir geceleri dü-
zenleniyor, Uluslararası Balkan Yazarlar Buluşması’na 
katılıyor. 

Bunun yanı sıra Ömer Lütfi Kültür Derneği, Kırcaali 
ilindeki 7 belediyenin desteğiyle 1996’dan bu yana her 
iki yılda bir Balkan Türk Folklor Festivali’ni düzenliyor. 
Önümüzdeki yıl bu festivalin artık dokuzuncusunu dü-
zenleyeceğiz. Her geçen yıl festivale olan ilgi artıyor. 
Kırcaali ilindeki 7 belediye merkezinde etkinlikler dü-
zenlenen uluslararası düzeyinde tek festivaldir. Aynı 
zamanda Kırcaali Belediyesi ile Başkan Hasan Azis’in 
himayesi altında her yıl Bulgaristan Etnik Topluluklar 
Festivali düzenliyoruz. Bu festivale katılım her geçen 
yılla artmakta, ilgi de büyümektedir. 

Derneğimizin başka bir faaliyeti de hayırseverlik kam-
panyaları yapılmasıdır. 

Her yıl aralık ayında bağış toplama kampanyası ger-
çekleştiriyoruz ve toplanan her çeşit eşya ve giysiyi 
sosyal evlerini ve kimsesiz çocuk yurtlarını ziyaret 
ederek bağışlıyoruz. 

Ömer Lütfi Kültür Derneği bundan iki yıl önce şehri-
mizde faaliyete başlayan Türk Kültür ve Sanat Derneği 
ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarını 
burada tertiplediği çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. 
Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 
başka münasebetlerle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 
Şu anda dernekte kadrolu olarak 6 kişi çalışmaktadır. 
Derneğimiz devlet bütçesinden finanse edilmektedir. 
Fakat devlet bütçesinden ayrılan miktarın yeterli olma-
dığından dolayı bazı faaliyetlerimiz Kırcaali Belediyesi 
tarafından da finanse ediliyor ve ben burada Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis’e bizim faaliyetlerimize 
ve genelde Türk kültürüne verdiği destekten dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum”. 

Müzekki Ahmet derneğin 20. kuruluş yıldönümüy-
le ilgili, “Ömer Lütfi Derneği’nin 20 yıldır Bulgaristan 
Türk kültürüne büyük katkıları olmuştur. Derneğimizin 
amaçlarından biri de Türk kültürünü ve Türklüğü bura-
da yaşatmaktır. 20 yıl içerisinde folklor grubunda yer 
almış 2 binden fazla gencimiz bu dernekte yetişmiş ve 
daha sonra gittikleri kendi bölgelerinde kültürümüzü ve 
Türklüğümüzü çocuk ve gençlere aşılamaya devam 
ediyorlar. Böylece derneğimiz aynı zamanda bir nevi 
Türk folklor okulu olarak da algılanabileceğini gururla 
belirtmek istiyorum. Bu geçen 20 yıl zarfında derneği-
miz çok zor yıllar da yaşadı. Örneğin, 1998-1999 yılla-
rında o zamanki Belediye Başkanı Rasim Musa kültür 
derneklerinden maalesef elini çekti. Destek vermediği 
için derneğimizde kadrolu çalışanlar 2 yıla yakın hiç-
bir ücret almadan tamamen gönüllü olarak çalışmaya 
devam ettiler.  O geçirdiğimiz zor dönemi biz dernek 
yönetimi ve çalışanları asla unutmayacağız, çünkü o 
yıllar en kötü yıllarımızdı. O yıllarda Belediye Başkanı 
Türk asılı olmasına rağmen desteğini tam olarak üze-
rimizden çekmişti” diye üzüntüyle ifade etti. 

Ömer Lütfi Kültür 
Derneği 20 Yaşında

1. sayfadan devam
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Bulgaristan ve Romanya arasındaki ikinci köprü törenle açıldı
Bulgaristan ile Roman-

ya arasındaki İkinci Tuna 
Köprüsü, uzun yıllar sü-
ren çalışmaların ardın-
dan resmi törenle açıl-
dı. Köprünün açılışına 
Bulgaristan Başbakanı 
Plamen Oreşarski ile Ro-
manyalı mevkidaşı Viktor 
Ponta ve Avrupa Bölge-
sel Geliştirme Komiseri 
Johannes Hahn katıldı. 
Açılış kurdelesi köprü in-
şaatının başlangıcından 
bu yana çalışan iki işçi 
tarafından kesildi. 
J o h a n n e s  H a h n , 

Avrupa'nın en fakir ül-
keler i arasında gös-
terilen Bulgaristan ile 
Romanya'nın böyle bir 
köprüyle bağlanmasın-
dan memnuniyetini dile 
getirerek, "Bu köprünün 
iki ülke halkı için refahı 

yükseltme yeri olaca-
ğından eminim" sözlerini 
kullandı. 
İki ülke tarafından köp-

rünün işletilmesi için or-

tak kurulan şirket Bulga-
ristan Parlamentosu’ndan 
30 Mayıs’ta onay almıştı. 
Köprüden geçen araçlar-
dan elde edilecek ücretle-

rin toplanmasıyla görevli 
olacak olan ‘Vidin-Kalafat 
Tuna Köprüsü’ şirketi ise 
6 Haziran tarihinde ku-
ruldu. Köprüden geçen 

binek araçlar 6 Euro veya 
12 leva ödeyecek. 9 kişi-
lik minibüsler için de aynı 
ücret geçerli olurken, 7,5 
tonluk yük taşıtların ile 
23 kişilik otobüslerin ise 
23 leva veya 12 Euro 
ödemesi planlanıyor. 7,5 
ila 12 ton arasındaki yük 
araçları ise 49 leva veya 
25 Euro, TIR’ların ise 72 
leva veya 37 Euro öde-
mesi öngörülüyor. 
Yaklaşık 500 parçadan 

oluşan köprünün ilk kaz-
ması 5 yıl önce vurul-
muştu. Temelleri Tuna 
dibinin 60 ve 80 metre 
altına yerleştirilirken, ko-
lonlara gemilerin çarp-
masından meydana ge-
lecek hasarları önlemek 

için koruyucu unsurlar 
monte edilecek. Çift şe-
ritli yol ile bir de demir-
yolu hattının üzerinden 
geçtiği köprünün yapımı 
için yaklaşık 300 milyon 
Euro harcandı. Köprünün 
toplam uzunluğu 3,5 ki-
lometre olup, sadece su 
üstündeki kısmı 1,8 kilo-
metreye ulaşıyor. Köprü-
nün en yüksek kısmı ise 
45 metreyi buluyor. Tuna 
köprüsünün tamamlan-
masıyla yerel ekonomi-
ye katkı sağlaması ve 
Avrupa’nın en yoksul 
bölgesi olan Kuzeydoğu 
Bulgaristan’da iş piyasa-
sını canlandırması ümit 
ediliyor.
                      CIHAN

Aydın Osman: “Herhangi bir okulun kapatılması acı verici bir karar”
G E R B  K ı r c a a -

l i  Mil letvekil i  Tsveta 
Karayançeva’nın Eğitim 
ve Bilim Bakanı Prof. 
Dr. Aneliya Klisarova’ya 
Çernooçene’nin Beli Vir 
Nikola Yonkov Vaptsa-
rov İlköğretim Okulu’nun 
kapanmasına ilişkin bir 
soru yönergesi sundu-
ğu açıklandı. Milletvekili, 
okul müdürünün GERB 
taraftarı olması yüzün-
den okulu kapatma kararı 
alındığını iddia ediyor. 
Bu sebepten dolayı Çer-

nooçene Belediye Baş-
kanı Aydın Osman şöy-
le açıklamada bulundu: 
“Saygıdeğer milletvekili 
Tsveta Karayançeva’ya 
yürürlükte olan 7 Nolu 

Talimatname’ye göre be-
lediye başkanı değil de, 
yerel meclisin okul ka-
patma yetkisi olduğunu 
izah etmek isterim” diye 
kaydetti. Başkan, okulu 
kapatma kararının tama-

men ekonomi sebepler-
den kaynaklandığını, ye-
rel mecliste görüşüldüğü 
zaman ise hep bütçe pa-
rametrelerinin ileri sürül-
düğünü belirtti. Başkan, 
GERB partisi sorunu si-

yasileştirmek istediğini 
düşünüyor. 
Aydın Osman, “Her bir 

belediye başkanı için bir 
okulun kapatılması acı 
verici bir karar, fakat söz 
konusu Beli Vir okulu-
na devlet standartlarına 
göre devletten sağlanan 
bütçe her eğitim öğretim 
yılında belediyenin büt-
çesinden 40 bin leva ile 
tamamlanıyor. 2013 yı-
lında sadece 5 ay içinde 
bu okulun bütçesinde 13 
bin leva açık var. Bundan 
dolayı okulun kapatılması 
kararının kesinlikle siyasi 
tercihlere dayanmadığını 
vurgulamak isterim” diye 
altını çizdi. 
              İsmet İSMAİL

Bir yetimi sevindirebilmek
Bulgaristan Başmüftü-

lüğünün Yetimler Fonu 
sayesinde Pazarcık 
Bölge Müftülüğü’nün fa-
aliyet alanı kapsamında 
bulunan birkaç yetime 
destek sağlandı. Bölge 
Müftüsü Abdullah Salih 
ihtiyacı olan aileleri ziya-
ret edip para bağışında 
bulundu. Bu aileler de 
kendi tarafından bu ha-
yırsever davranışa çok 
sevindiklerini ve müte-
şekkir olduklarını ifade 
ederek, Başmüftülüğün 
ve tüm Bulgaristan Müs-
lümanlarının yanlarında 
olduklarını hissettiler. 
Ekonomik kriz ve geçim-
sizliğin eşiğinde bulun-

duğumuz şu zamanlarda 
yardıma ihtiyacı olanlar 

pek akla gelmiyor, fakat 
bizler Müslüman olarak 
onlara karşı olan bor-
cumuzu daima hatırda 

tutmalıyız. 
Sehl İbni Sà d radıyalla-

hu anh’den rivayet edildi-
ğine göre Resûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem: 
“Ben ve yetimi himaye 

eden kimse cennette 
şöylece beraber buluna-
cağız” buyurdu ve işaret 
parmağıyla orta parma-
ğını, aralarını biraz ara-
layarak, gösterdi.
Bu hadisi hatırlatarak 

daha çok gönüllerin 
sevindirilmesi arzusuy-
la hayır kampanyasına 
herkesi davet ediyoruz. 
Başmüftülüğe bağlı 

olarak Yetimler Fonu 
kuruldu ve imkanları 
dahilinde herkes bağış 
yapabilir. Allah rızası 
için veren hiçbir şey 
kaybetmeyecek. Tam 
aksine böyle bir amelle 
Yüce Allah’ın hem bu 
dünyada, hem ahirette 
rızasını kazanacak. 
          Kırcaali Haber

Patates üreticilerine 
destek şeması onaylandı

Avrupa Birliği Komisyonu, patates böcekleriyle 
mücadele edilmesine ilişkin ulusal programın ted-
birlerini uygulamak üzere tarım üreticilerinin yap-
tığı giderlerin telafi edilmesi yönünde bir destek 
şeması onayladı. Bu destekle ülkede patates bö-
ceklerinin yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Tarım üreticilerinin patates böcekleri salgınla-
rının imha edilmesi ve yayılmasının önlenmesi 
nedeniyle satın aldıkları bitki koruma ürünleri için 
yaptığı harcamalar telafi edilecek.

Bu destek patates üretimi yapan küçük ve orta 
ölçekli işletmelere sahip tarım üreticilerine sağ-
lanıyor. Bitki koruma ürünleriyle toptan veya pe-
rakende ticaret yetkisine sahip kişilerin sunduğu 
destekleyici hizmetler sayesinde uygulanacak. 

Devlet yardımı 2013-2014 yılında uygulamaya 
girecek. 

Destek şemasının Devlet Tarım Fonu Yönetim 
Kurulu tarafından ülkede uygulanmasının doğru-
lanması bekleniyor. 

Öğrencilere verilen cezalar artıyor
Monitor gazetesine verdiği demeçte yeni Eği-

tim ve Bilim Bakanı Prof. Aneliya Klisarova, 
“Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları veya 
başka okula gönderilmeleri, şu anda olduğu 
gibi 15 ders saatine girmemeleri halinde değil, 
10 ders saatine girmemelerinde uygulanmalı” 
diye kaydetti. Bu önlem daha önceki hükümetin 
hazırladığı yeni Milli Eğitim Kanunu tasarısında 
öngörülüyordu. 

Kanun tasarısına göre lise mezuniyet sınavları 
ve dış değerlendirme ile yapılan 7. sınıf öğren-
cilerinin genel test sınavları giderek daha açık 
uçlu soru içermekle zorlaştırılması gerekir. Prof. 
Klisarova, “Sınavların şekilleri değiştirilmeyecek. 
Söz konusu değişiklikler, çocuklarda yaratıcı dü-
şünmeyi teşvik edecek bir iki açık uçlu soruların 
dahil edilmesine yöneliktir” diye açıkladı. 

Bu eğitim öğretim yılında ilkokul mezuniyet 
sınavında daha çok açık uçlu sorular vardı. 

Birkaç güne kadar genel 7. sınıfı bitirme sına-
vı ve lise mezuniyet sınavlarının sonuçlarının 
açıklanması bekleniyor.  
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Hükümet ertelenmez sosyal önlemler paketine start verdi
Başbakan Plamen Ore-

şarski ve Sosyal Poli-
tika Bakanı Dr. Hasan 
Ademov’a göre, sosyal 
alanda acil önlemlerin en 
öncemli amacı krizden en 
çok etkilenen insanların 
devletten ek kaynaklarla 
desteklenmesidir.

Bulgaristan’ın yeni hükü-
meti, ülkemizde en zayıf 
insan gruplarına yönelik 
bir önlemler paketinin ka-
bul edilmesi çalışmaları-
na start verdi. Başbakan 
Plamen Oreşarski’nin 
sözlerine göre bu, dev-
letin sosyal alanındaki 
ertelenmez istikrar ön-
lemlerinin bir parçası. 
Söz konusu önlemlerin 
bu yıl hayata geçirilmesi 
bekleniyor. Bunun amacı, 
ülkemizde krizden en çok 
etkilenmiş insanların dev-
letten ek kaynaklarla des-
teklenmesidir. Başbakan 
Oreşarski, kabinenin bu 
önerisine son 20 yıl içe-
risinde Bulgaristan’daki 
durumdan kişisel izle-
nimlerini gerekçe olarak 
gösterdi. 

Başbakan Plamen Ore-
şarski şunları söyledi: 

“Gerekçeler göstererek 
ülkedeki durumun hiçbir 
zaman daha kötü olma-
dığını iddia edebiliyorum. 

Bir de sadece rakam-
lardan bahsetmiyorum. 
Burada iş iklimi, vatan-
daşların ümitsizliği, kamu 
sektörünün çeşitli alanla-
rındaki yapısal sorunlar 
söz konusudur.” 

Kabinenin onayladığı 
önlem paketinin değeri, 

yaklaşık 27 milyon leva, 
yani yaklaşık 14 milyon 
avro ve 2013 bütçesi çer-
çevesinde hayata geçiri-

lecek. Kaynaklar, Devlet 
Kamu Sigortalama Kuru-
mu ve Çalışma ve Sosyal 
Politika Bakanlığı’nın artık 
onaylanmış bütçelerinde-
ki harcamaların yeniden 
gözden geçirilmesiyle 
sağlanacaktır. Çalışma 
ve Sosyal Politika Baka-

nı Dr. Hasan Ademov, 
önlemler paketine üç ön-
lem dahil edildiğine işaret 
etti. Bunlardan birincisiyle 

devlet ve belediye okulla-
rında 1. sınıf öğrencile-
rine tek kereye mahsus 
yardımın 150 levadan 
250 levaya artırılmasıdır. 
Bu para miktarı, sade-
ce sosyal yardım alma 
şartlarına uygun ailelere 
verilecektir. Bu şartlar, 

2008 yılından bu yana 
değiştirilmemiştir. Bu ek 
kaynaklarla toplam olarak 
45 bin çocuk desteklene-
cek. Bu önlem çerçeve-
sinde toplam finansman 
yaklaşık 5 milyon leva, 
yani 2.8 milyon avro. Dr. 
Hasan Ademov, 1. sınıf 
öğrencileri için yardımın 
150 leva ile artırılmasına 
ilişkin vaadinden neden 
vazgeçtiğini açıklayarak 
şunları söyledi: “Çalış-
ma ve Sosyal Politika 
Bakanlığı’nın garantile-
yebildiği imkanlar budur. 
1. sınıf öğrencilerine tek 
kereye mahsus olarak 
verilen yardımın 300 leva 
olmasını istiyorduk, ama 
bu aşamada elimizdeki 
mali rezerve dayanarak 
sadece bu mümkündür.” 

İ k inc i  ac i l  ön lem, 
2013/2014 kış sezonun-

da ısınma harcamaları-
nın ödenmesine yönelik 
yardımlara ulaşımı olan 
kişilerin sayısının büyü-
mesiyle ilgili. Yardımlara 
ulaşım sınırı 15 leva ile 
artırılıyor. 

Üçüncü önlem, 2 yaşına 
kadar çocukların bakımı 
için ödenen tazminatın 
artırılmasıyla alakalı. Bu 
finansman kaynaklarının 
toplam miktarı 17 milyon 
leva ve Devlet Kamu Si-
gortalama Kurumu’nun 
bütçesinden sağlanmak-
tadır. 1 ile 2 yaş arasında 
olan küçük bir çocuğuna 
bakımı için ödenen yar-
dım, 240 levadan 310 
levaya artırılıyor. Hükü-
metin sonraki önlemleri-
ne Bulgaristan’daki iş or-
tamının kolaylaştırılması 
için hızlı önlemlerin dahil 
edilmesi bekleniyor. 

Bulgaristan 5 Yıl Daha 
"Osmancık 97" İsimli Çeltik 

Çeşidini Kullanacak
"Osmancık 97" isimli çeltik (pirinç) çeşidinin tohum-

larının Bulgaristan'da çoğaltılması için Edirne Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Bulgaristan Çeltik 
Üreticileri Birliği arasında imzalanan lisans anlaşması, 
5 yıl daha uzatıldı. 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. 
Necmi Beşer, enstitünün Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet 
binasında düzenlenen imza töreni öncesi gazetecile-
re yaptığı açıklamada, geliştirdikleri çeltik çeşitlerinin, 
Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirildiğini söyledi. 

Türkiye'nin çeltik üretiminin tamamına yakınının, 
enstitünün geliştirdiği çeşitlerden karşılandığını belir-
ten Beşer, en yaygın olarak kullanılan "Osmancık 97" 

çeşidinin ününün ülke sınırlarını aştığını ifade etti. 
"Osmancık 97" çeşidinin, Bulgaristan'da tescil-

li olarak kullanıldığını belirten Beşer, "5 yıldan beri 
Bulgaristan'a orijinal tohum ihracatı yapmaktayız. . 
Bulgaristan Çeltik Üreticileri Birliği ile 5 yıl önce im-
zaladığımız lisans anlaşmamızı yenilemek üzere bir 
araya geldik. Ayrıca "Halilbey", "Gala" ve "Kırkpınar" 
çeltik çeşitlerimiz de Bulgaristan'da tescillendi. Bu çel-
tik çeşitleri de yeni dönemde Bulgaristan'da ekilecek" 
dedi. 

Beşer, enstitünün geliştirdiği çeltik çeşitlerinin Rus-
ya, Yunanistan, Ukrayna tarafından da kullanıldığını 
kaydetti. 

Bulgaristan Çeltik Üreticileri Birliği Başkan Yardım-
cısı Jelyo Minçev Stephanov da 5 yıldır kullandıkları 
"Osmancık 97" çeltik çeşidinden son derece memnun 
olduklarını, enstitü tarafından üretilen "Kızıltan" çeşi-
dini de tescil işlemlerinin ardından kullanmak istedik-
lerini ifade etti.

HÖH partisi, Ardino’daki emekliler için gezi düzenledi
Ard ino  Emek l i l e r 

Kulübü’nün 15 üyesi 
Belediye sınırları da-
hilinde bulunan turistik 
yerlere bir günlük gezi 
gerçekleştirdi. Mleçino, 

Gorno ve Dolno Praho-
vo, Borovitsa ve Suho-
vo köylerinde bulunan 
doğal ve tarihi yerleri 
ziyaret ettiler. 
Etkinlik Hak ve Özgür-

lükler Hareketi (HÖH) 
Ardino İlçe Teşkilatı 
tarafından organize 

edildi. 
Emekliler Mleçino’da, 

totaliter rejime karşı 
ilk ayaklanmaların yıl-
dönümüyle ilgili 2003 
yılında köy merkezinde 

inşa edilen anıt çeşme 
önünde resim çektirdi-
ler. Dolno Prahovo’da 
cami, medrese, taş 
çeşme ve türbeden 
ibaret cami kompleksini 
gezdiler. Medrese ima-
mı Nurittin İsmail komp-
leksin tarihini anlattı. 

Daha sonra Ardinolu 
emekliler, Malka Arda 
nehrinde bulunan mini 
su elektrik santralini, 
doğa harikası olan Hla-
dilnika mağarasını gör-

düler. Gezinin sonunda 
Suhovo ile Dıjdovnitsa 
köyünü bağlayan Kır-
caali Barajı üzerindeki 
yeni asma köprüyü gör-
me imkanı buldular. 
Ardino Emekliler Der-

neği Başkanı Nazif 
Sadettin geziye katı-

lan tüm üyeler adına 
günlük hayatlarını kısa 
bir zaman için de olsa 
çeşitlendirmeyi sağla-
yan HÖH İlçe Teşkila-
tı yönetimini temsilen 
Başkan İzzet Şaban’a 
candan teşekkürlerini 
sundu. 
Sayın Sadettin, “Yaş-

lı insanların heyecanı 
büyüktü. Sonsuz güzel 
hatıralar herhalde bir 
dahaki bu türden gezi-
ye kadar anılarımızdan 
silinmeyecek” diye ifa-
de etti. 
65 yaşındaki emekli 

öğretmen Dilaver Re-
cebov, organizasyon ve 
ziyaret edilen yerlerden 
çok memnun kaldıkla-
rını paylaştı. Recebov, 
“Bakir ormanların ve 
Rodop Dağları ile Kü-
çük ve Büyük Arda ne-
hirlerinin berrak suları-
na hayran kaldık.
Ardino bölgesinde 

cennet köşelerine sa-
hibiz, fakat bu yerleri 
ziyaret edip turistik des-
tinasyon olarak popüla-
rize etmiyoruz” dedi.

         Güner ŞÜKRÜ
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Popüler Kültürün Etkisinde Açılıp Saçılma Furyası
Yaz mevsiminin gelişiy-

le birlikte yeryüzünde ce-
madattan nebatata, hay-
vanattan insaniyete farklı 
bir hareketlilik gözlemle-
nir. Yüzü gülmeyen do-
minant bir baba mizacın-
daki kışın, ılık bahara ve 
akabinde ki sıcacık yaza 
teslim olması adeta iple 
çekilir. Hele de arsızca 
açılıp saçılma sevdalıları 
için bu iştiyak bir o ka-
dar daha artar. Örneğin; 
“Yaz gelse de bir dekolte 
giysem”, ya da “Efendim, 
havalar ısınsa da şöyle 
bir kendimizi dağıtsak ve 
ya kendimize gelsek” di-
yenleri çokça duyarız.
Öte yandan bulundu-

ğumuz ortamda “aman 
canım, ne var bunda 
sanki”,”bundan daha do-
ğal ne olabilir ki”, “hem 
sonuçta bu bir kültür me-
selesidir” diyenleri duyar 
gibiyim. Onlar “sözde 
çağdaşlık” ve “hayali ile-

ricilik” filmlerini çevirip 
de bi türlü bitiremeyen-
ler. İnsanoğluna emanet 
olarak verilen bedeni il-
kelce teşhir etmeyi kültür 
meselesi olarak görmek 
akıl kârı değildir. Şimdi 
bütün gerçekliğiyle ko-
nunun altını kalınca çize-
lim ve üzerine basa basa 
vurgulayalım ki, çıplaklık 
furyası bir kültür değildir. 
Hele de Müslüman’ım di-
yenin kültürü hiç değildir. 
Çünkü içinde yaşadığı-
mız baskın kültürün et-
kisinde Müslüman genç-
liğimiz “rüzgara tutulan 
yaprak misali” nereye 
toslayacağını bilmeden 
çağa ayak uydurduğunu 
zannetmektedir. 
Peygamber Efendimiz 

(s.a.v)’den hadis olarak 
nakledilen “Kendini bilen, 
Rabbi’ni de bilir” cümle-
si dururken fazla bir şey 
aramaya gerek yok. Baş-
ta da değindiğimiz üzere, 
açılıp saçılmakla “kendini 
bulmaya” gayret edenler 

Ahmet H. BAHADIR

çoktan popüler kültürün 
bir parçası haline gelmiş 
durumdalar. Halbuki “ken-
dini bilmek”ten maksat; 

hakikati aramak ve onu 
bulduktan sonra fıtrata 
uygun şekle bürünmek-
tir. Bizim geleneğimizde 
“kendini biliş” insanın ne-
reden gelip ne yaptığını 
ve nereye gittiğinin gös-
tergesidir. “Kendini biliş” 
kişiliğin terbiye edilmesi-
dir. Dolayısıyla kendimizi 
bilmek, tanımak ve ken-
dimize gelmek en temel 
görevimizdir. Halk arasın-
da “kendini bilmez adam” 
sözü boşuna söylenme-
miş olsa gerek. Buradan 
hareketle çıplaklık kültü-
rünün “kendini bilmezler” 
kültürü olduğunu söyle-
sek abartmış olmayız.
Kültür söz konusu olun-

ca aklımıza müzik, sanat, 
mimari, edebiyat ve folk-
lor gibi sonradan üretilmiş 
değerler gelir. Normalde 
insan tabiatına yakışan 
bir tutum olmadığı halde 
sadece üzerindekileri ek-
siltmekle dikkatleri celp 
etmek kültürü oluştur-
maz. Özden sapışın ve 
aslına yabancılaşmanın 
kültürdenmiş gibi sunul-
ması kadını da erkeği 
de yaratılışındaki üstün 
konumundan uzaklaştı-
rıp aşağıların aşağısına 
düşürmektir. Açıklık dedi-
ğimizde zihnimizde doğ-
rudan kadının açık saçık 
hali canlansa da sadece 
kadın merkezli bir mevzu 
da değildir. Mahremiyet 
Müslüman kadını ve er-
keği ilgilendiren önemli 
bir olgudur. Kadınların 
mahremiyete dikkat et-
meleri gerektiğini ısrarla 
vurgulayan pek çok erke-
ğin kendileri söz konusu 
olduğunda gevşek dav-

ranmaları kendi içinde 
ciddi bir çelişki meydana 
getirmektedir.
Günümüzde çeşitli ve-

silelerle güzel görünme 
adına açıklık özendiril-
mektedir. Her yıl seremo-
ni şeklinde tertip edilen 
(lise) mezuniyet baloları, 
düğün dernekler, çeşitli 
eğlence mekanları v.s 
çıplaklık yarışının vitrini 
haline gelmiş durumdalar. 
Bu da yetmez dini içerikli 
merasimlerimizde bile bu 
durum sanki normalmiş 
gibi karşılanmaya baş-
landı. İşin uzmanı olan-
lar da vurdumduymazlık 
içerisinde bu tabloyu 
görmezden gelmektedir-
ler.* Efendim, meselenin 
aslı böyle değil veya du-
rum bildiğiniz gibi değil 
demek gerçeği değiş-
tirmez ve de geçerli bir 
mazeret değildir. Ya da 
bilmiyorum şu ayet bize 
hiçbir şeyi hatırlatmıyor 
mu: “Ey Âdemoğulları! 
Şeytan, ana-babanızı, 
ayıp yerlerini kendi-
lerine göstermek için 
elbiselerini soyarak 
cennetten çıkardığı 
gibi sizi de aldatmasın. 
Çünkü o ve yandaşları, 
sizin onları göreme-
yeceğiniz yerden sizi 
görürler. Şüphesiz biz 
şeytanları, inanmayan-
ların dostları kıldık.” 
(A'raf, 7/27)
 Millî ve manevî değer-

lerden kopanların top-
lumun ortak malı haline 
dönüşmesi hem Müs-
lüman aile yapısını çat-
latmakta, hem kadının 
ve erkeğin psikolojisini 
olumsuz etkilemektedir. 
Çünkü or tama uyum 
sağlama bahanesiyle bir 
takım ahlak dışı şeyleri 
normalleştirmek gerekli 
gibi görünse de işin aslı 
hiçte öyle değildir. Dinimi-
zin bize biçtiği bir model 
vardır ve biz o modele 
uygun tavır almak duru-
mundayız. Yeri gelince 
göğsümüze vura vura 
Müslüman olduğumuzu 
söylüyoruz değil mi? Öy-
leyse kadın ve erkeği ko-
ruma altına alan edep ve 
hayâ örtüsünden başka 
bir şey değildir. Hayâ ve 
edep bilhassa asil kadın-
ların süsü ve zinetidir. 
Kanaatimce akl-i selim 

ile düşünen vicdanların, 
günbegün kimliğini kay-
beden evlatlarımızı po-
püler kültürün içerisinde 
eriyip gitmesine gönlü 
razı değildir. Diğer yan-

dan “benim böyle bir der-
dim yok, hatta bu durum 
hoşuma gidiyor” diyerek 
Müslüman geçinip! alkış 
tutan ebeveynlerin sayı-
sı oldukça fazla. Yalnız, 
kimliğini kaybetmemek 
isteyenlerin, tercihini hak-
tan yana yapanların böyle 
bir derdi olması gerektiği-
ne inanıyoruz. Dünyaya 
direk kalanlar olmayaca-
ğına göre Allah’ın hesabı-
nı düşünenler için bu bir 
mecburiyettir. Kendine 
saygısı olan herkesin bu 
ölçülere dikkat edece-
ğinden ve dikkat etmesi 
gerektiğinden kesinlikle 
hiç bir şüphemiz yoktur. 
Kendine saygısı olma-
yan kimseye de zorla bir 
yaşam biçimi dayatmak 
gibi bir telaşımız söz ko-
nusu değil. Edep ölçüleri 
önce kişinin kendi içinde 
olacak bir hassasiyettir. 
Birilerinin istemesiyle ah-
lak uyarlama imkanımız 
olmadığı gibi, bir başka-
larının da insanlara ken-
dilerine benzemeleri nok-
tasında psikolojik baskı 
kurmak gibi bir hakkı da 
yoktur değil mi?
 Temennimiz odur ki, 

yaşadığımız ülkenin mev-
cut dini kurumlarında -alt 
ve üst konumda- bulunan 
görevliler bu noktada iyi 
analizler yaparak gerçek-
leri yoruma mahal bırak-
mayacak şekilde insanla-
rın önüne sunmalılar. Her 
vesileyle dile getiriyoruz 
ama bir netice alamı-
yoruz diyenler olacaktır 
elbette. Yalnız, bizler 
zaferden değil, seferden 
sorumluyuz. Dolayısıyla 
yapılacak başlıca şey bi-
linçlenme çalışmalarına 
-mevcut kadınlar kitlesini 
ihmal etmeksizin- önem 
vermektir. Zira bu böyle 
gelmiş olsa da böyle git-
memeli. Unutmayalım ki, 
hepimizi tek noktada bu-
luşturan din kardeşliğidir, 
dolayısıyla ayırıp atacak 
hiç kimsemiz olmamalı. 
Satır larıma son ve-

rirken olur ya, belki bu 
mülâhaza lar ımızdan 
rahatsız olup yanlış an-
layanlar olabilir. Hiç kim-
seyi hedef almış değiliz. 
Mesele, sadece herkesin 
görüp bildiği nahoş bir 
durumun kültürel ve has-
saten kültürümüzden ol-
madığını dile getirmekti. 
Her şeye rağmen doğru-
ları söylemenin hoş kar-
şılanmayıp önemsenme-
diği bir ortamda ısrarla 
doğruları söylemek abes 
olmasa gerek. 

Ahmet H. BAHADIR

Hükümetin İstikrar Sağlama Önlemleri
gelirli ailelerine 250 leva-
lık (125 avro) bir kereye 
mahsus ödeme desteği 
yapılması öngörülüyor. 
Oreşarski, kesin rakam 
vermeden ülkede 149 
avro olan asgari ücrete 
1 Ekim'den itibaren zam 
yapılacağını, ayrıca eko-
nomiye büyük zarar ve-
ren kaçakçılığa karşı ön-
lem alınacağını bildirdi. 
Oreşarski'nin iş dünya-

sına yönelik önlemlerinin 
arasında ise KDV iade 
süresinin kısaltılması, 30 

Ağustos'a kadar devletin 
özel sektöre yapacağı 
tüm ödemelerin yapılma-
sı, bazı lisans ve çalışma 
izin prosedürlerinin azal-
tılması veya iptal edilmesi 
yer alıyor. 
Demokrasi alanında-

ki tedbirlere göre ise 30 
Eylül'e kadar yeni bir 
seçim yasasının kabul 
edilmesi, yerel yönetimle 
diyalogun genişletilmesi, 
alınacak karar taslakları-
nın sivil toplum kuruluşla-
rı ile görüşülmesi, siyasi 
partilere verilen devlet 
maddi desteğinin azaltıl-
ması, bağımsız adayların 

daha kolay seçime katıla-
bilmesi öngörülüyor. 
Parlamentoda yapılan 

oylamada pakete verilen 
desteğin ardından Ore-
şarski, Devlet Milli Gü-
venlik Servisi'nin (DANS) 
genel müdürlüğüne Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Delyan 
Peevski'nin ataması ile il-
gili olarak, "Geçen hafta 
bir siyasi hata yaptım ve 
bundan dolayı sizlerden 
(milletvekilleri) ve sokak-
lara dökülen binlerce pro-
testoculardan özür diliyo-
rum" dedi.

1. sayfadan devam

Kuzey Bulgaristan’da 
arpa hasadına başlandı

Kuzey Bulgaristan’da 
arpa hasadı başladı. 
Ülkenin güney bölge-
lerindeki çiftçilerin artık 
yoğun bir şekilde arpa 
biçtikleri bildirildi. Tahıl 
Üreticileri Birliği’nden 
alınan bilgiye göre ar-
tık kolzanın da hasat 
edilmesine başlanıyor. 
Bir haftaya kadar asıl 
buğdayın hasadına da 
başlanacak. 
Bazı tarım işletmeleri 

ve uzmanların ifadeleri-

ne göre buğday ticareti 
ton başına 380 leva fi-
yatıyla yapılmaya baş-
layacak. Fakat Tarım 
ve Gıda Bakanlığı’ndan 
buğday pazarına etki 
yaratmamak için fiyat 
konusunda bir şey söy-
lemeye çekiniyorlar. 
Tüccarların ifadeleri-

ne göre bu yıl Rusya, 
Ukrayna ve başka bü-
yük tahıl üreticilerinin 
arz fazlasına sebep ol-
malarıyla farklanacak. 

Bu durum Karadeniz 
Havzası bölgesini de 
etkileyerek buğdayın 
fiyatını düşürebilir. 
Uzmanların en iyi 

tahminlerine göre bu 
yıl sonbaharda ekilen 
tahıllardan elde edilen 
rekoltenin geçen yılki 
miktarda olması bek-
leniyor. Bu yıl üretilen 
buğdayın 4,7-4,8 mil-
yon ton, arpanın ise 
700-800 bin ton olması 
bekleniyor. 
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Ramazan öncesi, Ardino Camisi temizlendi

Ardino (Eğridere) Müslü-

man Cemaati adına Kır-
caali Bölge Müftü Vekili 
Erhan Receb ve Ardino 

Cami İmamı Orhan Ya-
kub, camideki namazlık 
olarak kullanılan kilimlerin 

yıkanmasında yardımda 
bulunan  Belediye Başka-
nı Resmi Murat’a teşek-
kürlerini sunuyorlar. 
Bölge Müftü Vekili Er-

han Receb, “Bu mübarek 
Üç Aylar’da ve Ramazan 
ayından önce yapılan 
büyük bir hayırdır. Bu 
dönemde iyilik yapılma-
sı çok faziletli ve ahirette 
çok misli mükafatlandırı-
lacaktır” dedi. Müftü Ve-
kili, Belediye sınırları da-
hilinde bulunan tüm cami 
ve mesçitlerin yönetimle-
rine Ramazan ayı başla-
madan önce ibadet yer-

lerinin temizlenmeleri için 
seslendi. Receb, “Rama-
zan ayında Kur’an-ı Ke-
rim indirilmeye başlamış-
tır. Bu ayda İslam dininin 
beş temel kuralından biri 
olan oruç tutulur” diye be-

lirtti. 
Yerli halkın ifadesine 

göre Ardino Camisi 300 
yıl öncesinde inşa edilmiş-
tir ve il içinde iki minareli 
iki camiden biridir. Eski 
minare 21 metre yüksek-
liğinde, 2004 yılında inşa 
edilen yeni minare ise 25 
metre yüksekliğindedir. 
Ses sistemine sahip olan 
cami şu anda yepyeni gibi 
görünüyor. Ana giriş kapı-
sının üst başında bulunan 
Türkçe ve Arapça yazılı 
kitabe binanın tarihini bil-
gilendiriyor. 
İmam Orhan Yakub, 

Caminin ilk restorasyonu 
1790 yılında, yani Müslü-
manların Hicri takvimine 
göre 1211 yılında yapıldı-
ğını ve bu takvime göre 
her gelecek yılın 10 gün 
ileri çekildiğini paylaştı.        

“Mustafa Kemal Atatürk” 
adlı kitabın tanıtımı yapıldı
Bulgar Yazar İvan Vlay-

kov tarafından kaleme 
alınan “Mustafa Kemal 
Atatürk – İmparatorlu-
ğun Paşası, Cumhuri-
yetin Cumhurbaşkanı” 
adlı kitabın yeni baskı-
sının tanıtımı, T.C. Filibe 
Başkonsolosluğunun hi-
mayesinde, 18 Haziran 
2013 Salı günü “Novo-
tel Plovdiv” Salonu”nda 
gerçekleşti. Filibelilerin 
büyük ilgi gösterdiği et- kinliği 350’den fazla kişi takip etti.                 KH      


