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Teşkilatı 

Mubarek Ramazan Bayramınızı tebrik 
eder hayırlara vesile olmasını dileriz.

Общински и Областен Съвет на ДПС-
Кърджали

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.kardjali.bg

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

 Инж. Хасан Азис
 Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
“Ramazan Ayında kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı, ömrümüzün diğer bölümlerine de yayalım”

Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla.
Kıymetli Müminler, de-

ğerli din  kardeşlerim.
Bir kutlu misafiri, bütün 

güzellikleri ihtiva eden 
güzide bir iklimi, mer-
hamet ayı Ramazanı 
uğurluyoruz. Getirdiği 
güzelliklerle: Ramazan 
Orucu, Teravih namazı, 
sosyal yardımlaşma çer-
çevesinde- zekat ve fitre-
lerle, sahur ve seherle, 
Kur’an tilaveti ve yoğun 
dua iklimiyle, Müslüman-
lara deruni bir saadet ve 
haz  getiren Ramazanı 
uğurlarken, bir taraftan 
hüzünlenirken, Bayramı 
idrak ediyor olmamızla 
da huzurluyuz.
 Ramazan Bayramı. 

Yüce Allah’ın inananla-
ra bahşettiği müstesna 
zaman. 
Dilimi! Bir ay boyunca  

“Allah’ın rıza ve Muhab-
betine nail olmak” için 
müminler, oruç tuttular 
– nefsini tezkiye, kalbi 
tasfiye ettiler ve iradele-
rini eğittiler! Bir bardak 
suyun ne büyük nimet 
olduğunu ve fakirlerin 
ne denli büyük sıkıntılar 
içinde olduklarını hakkal 
yakin idrak ettiler.
Veren ve alanın Allah 

olduğunu, yalnız O’ndan 

istenmesi gerekli olduğu-
nu, ibadete insanların fıt-
ri olarak ihtiyaç duyduk-
larını ve böylelikle nafile 
namazlarını arttırarak, 
Allah’ın muhabbetini ve 
rızasını arayan mümin-
lere ramazan eğitimini 
başarıyla tamamlamala-
rı hasebiyle  bahşedilmiş 
bir bayramdır. 
Mükafatıy la alakalı 

Efendimiz (s.a.s) “Kim 
ramazan ayını faziletine 
inanarak ve mükafatını 
Yüce Allah’tan bekleye-
rek ifa ederse geçmiş 
günahları bağışlanır”. 

Kırcaali Bölge Müf-
tülüğü olarak güzel ve 
verimli bir ramazan ge-
çirdiğimize inanıyorum. 
Her gece değişik cami-
lerimizi ziyaret ederek, 
halkımızla sohbet ettik, 
teravih hizmeti vermeye 
çalıştık. Kırcaali, Cebel 
ve Mestanlı’da Belediye-
lerimizin katkılarıyla iftar-
lar verildi, iftar veren ve 
vesile olanlara şükran-
larımı sunarım. Müftülük 
adına imsakiyeler bastır-
dık ve merkezi camileri-
mizde dağıtımını yaptık. 
Yaz Kur’an kurslarımızı 

ziyaret ettik, elif ba kitap-
ları ve Kur’an-ı Kerimler 
tedarik ettik. İslam eğitim 
kampanyasına halkımı-
zın teveccühü üst sevi-
yedeydi,  kampanyayı 
yürüttük – kampanyaya 
destek olan kardeşle-
rimize de şükranlarımı 
sunarım. Yardım bilanço-
su Ağustos ve Eylül ayı 
Müslümanlar Dergisinde 
yayınlanacaktır.
Ziyaret edebildiğimiz 

camilerde, çoğunlukla 
“Kadrolu Genç İmam” 
ihtiyacı dile geldi. Bun-

Devamı 7’de

T. C. Filibe 
Başkonsolosu
Şener CEBECİ

Muhterem vatandaşlarımız ve soydaş-
larımız!
Şahsım ve Başkonsolosluğumuz perso-
neli adına mübarek Ramazan Bayramı-
nızı kutlarım.
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Metin EDİRNELİ

1918-1923 TÜRK - BULGAR İLİŞKİLERİ

Sofya’da siyasi tansi-
yon yüksektir. Ancak 
Bulgaristan’da tansi-
yonun yüksek olduğu 
yer sadece Sofya ile 
sınırlı değildir. Aynı za-
manda Trakya-Paşaeli 
Cemiyeti’nin önde gelen-
lerinin sığındığı şehirler-
de de tansiyon ve heye-
can doruktadır. En so-
nunda aylardır beklenen 
olmuş, Ankara’dan gelen 
emirler doğrultusunda 
yeniden örgütlenilmeye 
başlanılmıştır. BMM Hü-
kümeti adına Mareşal 
Fevzi Çakmak’tan ge-
len talimata göre, zaten 
kısa bir süre sonra geri 
dönecek olan Cevat Ab-
bas, Sofya’da sadece 
Ankara’nın bir temsilcisi 
olarak bulunacak, Trak-
ya Paşaeli Cemiyetin’in 
işlerine karışmayacak-
tır. Balkanlardaki İlk 
Türk Komitacısı Fuat 
Balkan, Batı Trakya ve 
Makedonya’da çeteleri 
ve silahlı direnişi örgütle-
yecektir. Trakya Paşaeli 
Cemiyeti ise daha önce 
de olduğu gibi Doğu ve 
Batı Trakya’da siyasi 
faaliyetin sürdürülme-
si ve Doğu Trakya’da 
da silahlı mücadelenin 
organize edilmesiyle 
sorumludur. Yeniden ör-
gütlenme ve yapılanma 
amacına ulaşır. Çeteler 
tarafından gerçekleşti-
rilen saldırılarla Yunan 
ordusu Trakya’da sapla-
nıp kalır. Bir tek askerini 
bile Anadolu’daki savaşa 
gönderemez. 
Evet, günler ve olay-

lar hızla geçmiş sıra iş-
galcilerin Anadolu’dan 
atılmasına gelmiştir. 30 
Ağustos’ta başlayan 
Büyük Taarruzla bu da 
gerçekleşir. İşgal ordu-
su, çok kısa bir sürede 
İzmir’de, karaya çıktığı 
noktadan denize dökü-
lür. Şimdi sıra bölgede 
düzenin ve sınırların 
yeniden oluşturulmasın-
dadır. Sofya, kazanılan 
Türk zaferinden son-

ra zaman geçirmeden 
Türklerin daha doğrusu 
TBMM’nin tutumunun ne 
olacağını öğrenmek için 
harekete geçer. Ankara 
ile iyi ilişkiler kurmak ve 
Batı Trakya konusunda 
Bulgar tezlerine des-
tek sağlamak amacıyla 
temsilcilerini kısa aralık-
larla Anadolu’ya gönde-
rir. 1922 yılının sonunda 
Ts. Pukançirov ve Açkov 
bu amaçla Ankara’da 
bulunur. Stamboliyski, 
Pukançirov’a, Mustafa 
Kemal ile görüşmesinde 
bizzat sorulmak üzere 
notlar dikte ettirir. Pu-
kançirov, bir ara Musta-
fa Kemal’e, Sofya’nın iki 
ülke arasında iyi ilişkiler 
kurulması yönündeki 
isteklerini bildirir. Gö-
rüşmeler olumludur. Bu 
gelişme üzerine Sofya, 
Edirne Balkonsolosu To-
dor Markov’u, 27 Aralık 
1922’de Türkiye ile “İyi 
Komşuluk Anlaşması”nın 
zeminini oluşturma-
sı ve Lozan’da Bulgar 
tezlerine destek sağla-
ması amacıyla TBMM 
hükümetiyle görüşmek 
üzere Anadolu’ya gön-
derir. Makrov’un, Mus-
tafa Kemal’le görüşmesi 
1923 Ocağının son gün-
lerinde İzmir’de gerçek-
leşir. Doç. Dr.İbrahim Ya-
lımov konu ile ilgili olarak 
“Her ikisi Bulgaristan ile 
Türkiye arasında ilişki-
lerin geliştirilmesi konu-
sunu ele alıyorlar. Mar-
kov, Mustafa Kemal’e 
Bulgaristan’ın üzerinde 
durduğu bir kaç konuyu 
dile getiriyor. Bunlardan 
birincisi her şeyden önce 
her iki ülke arasında dip-
lomatik ilişkilerin yeniden 
kurulup düzenlenmesi, 
ikincisi Bulgaristan batı 
Trakya üzerinden ege 
denizine çıkmak istiyor, 
yol istiyor. Bunun Türkler 
tarafından desteklenme-
si üçüncüsü göç konu-
su.” demektedir. Prof. Dr. 
Cengiz Hakov’a göre gö-
rüşmede Markov, deste-
ğini alabilmek için Mus-
tafa Kemal’e Türklerin ve 
Bulgarların ortak geçmi-
şinden, yaşam tarzların-
dan ve tarihinden dem 
vurmuştur. Peki tüm bu 
görüşmelerden sonra 
Mustafa Kemal Paşa ne 
yapıyor? Konu ile ilgili 
olarak Doç. Dr.İbrahim 
Yalımov, “Mustafa Ke-
mal o dönemde bunları 
dinledikten sonra diyor 
ki madem Bulgaristan’ın 
Türkiye topraklarında 

gözü yok, o zaman biz 
Bulgaristan’la iyi kom-
şuluk ilişkileri kurup 
geliştirebiliriz. Bu ara-
da ticari ilişkileri geliş-
tirebiliriz diyor. Biz yani 
Bulgaristan’ın batı Trak-
ya üzerinden Ege denizi-

ne çıkma isteğini destek-
leyebiliriz.” demektedir.
Görüşmeler olumludur. 

Ankara Sofya’nın bu ta-
lebine sıcak bakar. An-
cak Ege Denizi’ne çıkma 
konusunda Ankara’nın 
desteğini isteyen Stam-
boliyski, konu, iki ülke 
arasındaki resmi ilişki 
kurulmasına gelince 

farklı bir yol izler. Mütte-
fiklerin baskısından ya 
da muhalefetin saldırıla-

rından veyahut da elinde 
bir pazarlık kozu bulun-
durma isteğinden olsa 
gerek, Ankara’ya mesa-
feli davranır. İstanbul’a 
dönen Markov’dan An-
kara ile resmi ilişkiler 
kurmaktan ve doğru-

dan görüşmeler-
de bulunmaktan 
kaçınmasını ister. 
Markov’a gönder-
diği telgrafta konu 
ile ilgili olarak şun-
ları söyler: “Anka-
ra ile ilişkilerinizi 
devam edin ve 
iki ülke arasın-
da yapılacak bir 
dostluk anlaşması 
için zemin hazırla-
maya gayret edin. 
Ancak bu faaliye-
tinizi yürütürken, 
B u l g a r i s t a n ’ ı n 
durumunu göz 
önünde bulundu-
rarak hareket edi-
niz. Sizin sık sık 
Ankara’ya gitme-
niz tepki ile karşı-
lanabilir. Ankara 
ile görüşmeleriniz-
de daha alt kade-
medeki personeli 
kullanabilirsiniz.”
Sofya’nın böyle 

korku ve tered-
dütler yaşadığı 

bir dönemde Anka-
ra yeni bir adım atar. 

Bulgaristan’a resmi bir 
temsilci göndermek is-
ter. Ancak yine baskı-
lardan çekinen Stambo-
liyski Hükümeti, temsilci-
nin Osmanlı Devleti’nin 
Bulgaristan’daki çıkarla-
rını savunmakla görevli 
İspanyol Elçiliğine bağlı 
çalışmasını ister. Ancak 
Ankara’nın bastırması 
üzerine gönderilecek 
kişinin yarı resmi sıfat-
la kabul etmek zorunda 
kalır. Bu arada İnönü 
ve Stamboliyski, Lozan 
Görüşmelerine aynı 
tren ile giderler. Ancak 
Türkiye’nin desteğine 
rağmen Lozan’da, Batı 
Trakya konusunda-
ki Bulgar tezleri kabul 
edilmez. Bölge, mütte-
fiklerin desteği ve bas-
tırmasıyla Yunanistan’a 
verilir. Bu arada her iki 
ülke de çok istemesi-
ne rağmen diplomatik 
ilişkiler, Stamboliyski 
hükümetinin korkuları 
nedeniyle, onun iktidarı 
döneminde kurulamaz. 
9 Haziran 1923’te ger-
çekleşen askeri darbe 
sonucu da bu dönem 
kapanır. Türkiye - Bul-
garistan resmi ilişkileri, 
ancak, onun ölümünden 
sonra yeni iktidar döne-
minde gerçekleşir.  
                          SON                          

Mustafa Kemal ATATÜRK

Geçen sayıdan devam

Bolu'nun yeni kardeşi Vidin şehri
Bolu Belediyesi kar-

deş şehirlerarasına bir 
yenisini daha ekleyerek 
Bulgaristan'ın Vidin şehri 
ile kardeş oldu.
Bolu belediyesinden 

bir heyet resmi ziya-
rette bulunmak üzere 
Bulgaristan'ın Vidin şeh-
rine geldi. Vidin Belediye 
Başkanı'nın daveti üzeri-
ne gerçekleşen ziyarette 
Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz ve Vidin 
Belediye Başkanı Gergo 
Gergov karşılıklı protokol 
imzalayarak kardeş şehir 
olduklarını ilan ettiler.
Bulgaristan ziyaretine 

Bolu Belediye Başkanı 
Alaaddin Yılmaz, Beledi-
ye Meclis Üyeleri Haluk 
İnceler, Aytaç Eskicioğ-
lu, Muzaffer Zengin, Naci 
Yörük, Necati Yılmaz ve 
şehir planlamacısı Taylan 
Demirbilek katıldı.
15-18 Haziran 2013 ta-

rihleri arasında gerçek-
leşen gezide ilk olarak, 
Vidin Belediye Başkanı 

Gergo Gergov maka-
mında ziyaret edildi. Vi-
din Belediyesi Meclis 
Üyeleri'nin de eşlik ettiği 
ziyarette, konuşmaların 
ve bilgi alışverişinin ar-
dından Vidin Belediyesi 
tarafından şehirde haya-
ta geçirilen projelerin bir 
sunum gerçekleştirildi.
Sunumun ardından Vi-

din Belediye Başkanı 

Gergov, Başkan Alaad-
din Yılmaz'a ve Bolu Be-
lediyesi Meclis Üyelerine 
çeşitli hediyeler sundu. 
Ardından Belediye Baş-
kanı Alaaddin Yılmaz da 
Belediye Başkanı Ger-
gov ve Meclis Üyelerine 
Bolu'ya özgün çeşitli he-
diyeler takdim etti.
Daha sonra  V id in 

Belediyesi'nin hayata 

geçirdiği projeleri yerin-
de inceleyen Bolu he-
yetine teknik personel 
tarafından bilgi verildi. 
Z iyaret  kapsamında 
Romanya'nın Kalafat şeh-
rine de giden Başkan Yıl-
maz ve beraberindekiler 
burada bulunan yapılarla 
ilgili de yetkililerden bilgi 
alıp teknik incelemelerde 
bulundular.
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Su Arıtma Tesisi İçin Anlaşma İmzalandı
Projede su boru hattı ve 

kanalizasyonun onarımı 
ve Kırcaali’de Su Arıtma 
tesisinin inşaatı yer al-
maktadır. Proje “Çevre 
Koruma” Operasyonel 
Programının maddi deste-
ği ile gerçekleştirilecektir. 
Anlaşma, belediye mecli-
sinin tüm siyasi partilerin 
üyelerinin katılımıyla im-
zalandı. İnşaat şirketleri 
adına ise Trayço Popov 
ve Pavel Kalistratov imza 
attı. Şirketler birliğinde 
altı firma yer almakta. İlk 
temel atma sonbahar-
da gerçekleştirilecektir, 
projenin yönetmeni Müh. 
Mitko Sinabov’dur. Bele-
diye Başkanı Hasan Azis: 
“Kırcaali Belediyesinin 
imzalamış olduğu sade-

ce son 100 yıl için değil, 
önümüzdeki 100 yıl için 
de en önemli projelerden 
bir tanesidir” dedi. Be-

lirttiklerine göre projenin 
büyük toplumsal, sosyal 
ve ekolojik faydası vardır; 
bu projeden yararlanan-

lar ise tüm belediye va-
tandaşlarıdır. Sayın Azis 
projenin başlatılmasında 
emeği geçen herkese 

teşekkür etmeyi de unut-
madı. 
Projenin değeri 70 mil-

yon levadır ve 30 Haziran 

2015 yılında tamamlan-
ması öngörülüyor.
         
          Kırcaali Haber

Kırcaali’de Moleküler Tanı Laboratuarı Açıldı
Kırcaali “Dr. Atanas 

Dafovski” Hastanesinde 
nadir hastalıkların teş-
hisi yapılacak olan Mo-
leküler Tanı Laboratuarı 
açıldı. Bu yeni laboratuar 

ile Kırcaali ilinde yaşayan 
vatandaşların, Avrupa 
Birliği’ndeki gelişmiş ül-
kelerde standart olarak 
algılanan moleküler tanı 
ve sağlık hizmetlerine ko-
lay ulaşmaları sağlanmış 
olacaktır. 
Laboratuarda HIV, he-

patit B ve C için testler 
yapılacak ve genetik ola-
rak olası meme kanseri, 
kolon kanseri, ve Akde-
niz anemisi-talasimiya 
olarak bilinen hastalıklar 
test edilecektir. Böylelik-
le Kırcaalililerir Plovdiv ve 
Sofya gibi büyük şehirle-
re gitme mecburiyeti de 
ortadan kalkacak. Labo-
ratuarda modern teçhizat 
yer almakta.

Laboratuar, “Dr. Atanas 
Dafovski” Hastanesi ile 
A l e x a n d r o u p o l i s 

Trakya "Demokritos" 
Üniversitesi'nde Mole-
küler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü partnerliğinde 
hazırlanan sınırlar ötesi 
proje dahilinde kurul-

muştur. 
Hastane müdürü Dr. 

Todor Çerkezov: “Bu la-
boratuar, tüm il için çok 
önemlidir” dedi. Belirt-
tiklerine göre Alexand-

roupolis hastanesinde 
bölgemizden ve Yunan 
tarafından 30 doktor eği-

tim görmüştür. Laboratu-
ar, lisansını aldıktan son-
ra Eylül ayında çalışmaya 
başlayacaktır. 
Laboratuarın açılışında 

Alexandroupolis Trakya 
"Demokritos" Üniversitesi 
Moleküler Genetik Bölü-
mü Asistanı Elektra Sta-
lıanopolu yer aldı. Açılış 
töreninin konukları ise 
Kırcaali Belediyesi tem-
silcileri, Vali Yardımcısı 
Nazmi Mümün ve Musa 
Seidahmed, BSKK Mü-
dürü Dr. Sonya Angelıva, 
sağlık merkezleri yöneti-
cileri, doktorlar ve proje 
ekibinin bir kısmı oldu. 
K ırcaa l i  Mo lekü ler 

Tanı Laboratuarı, 2007-
2013y. 
Yunanistan ile Avrupa 

Bölgesel İşbirliği Ope-
rasyonel Programı ta-
rafından finanse edilen 
proje dahilinde kurulmuş, 
toplam değeri ise 462 bin 
avro olmuştur. Bu raka-
mın 163 bin avrosu Kır-
caali hastanesi içindir.

Perperikon Projesi 
için imzalar atıldı

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve 
"GBS-restorasyon" şirketler birliği temsilcisi Saşo 
Yovkov, “Perperikon: Tanrıların ve İnsanların Evi” 
Projesinin restorasyonu için sözleşmeyi imzala-
dı. 

Proje esnasında Kutsal Kale ve ona götüren taş 
yolunun güçlendirilmesi, ışıklandırma sistemi ku-
rulması, turistlerin kullandığı kasabanın kale kıs-
mına uzanan yaya yolların onarımı ve bölgedeki 
altyapının geliştirilmesi yapılacak. 

Projenin toplam değeri 3 844 000 levadır. 
Belediye Başkanı Azis imza töreninde, “Per-

perikon: Tanrıların ve İnsanların Evi” Projesinin 
değeri bölge sınırlarını aşmakta. Bu arkeolojik 
anıtının sadece Bulgaristan vatandaşları önünde 
değil, tüm dünya vatandaşları önünde de reklam 
edileceğinden büyük bir sevinç duyuyorum” dedi. 
Ona göre, proje tamamlandığında Perperikon, 
Kırcaali’yi Bulgaristan kültürü ve tarihinin başken-
ti haline getirecektir. Başkan, bu projeyi gerçeğe 
dönüştüren ve emeği geçen herkese teşekkürle-
rini sundu ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışından 
büyük kamu desteğinin eksilmediğini hatırlattı. 

Şirketler birliği temsilcisi Saşo Yovkov, meslek-
taşları ve kendi adına, projenin zamanında ve ka-
liteli olarak tamamlanacağını söyledi.

Arkeolog Prof. Nikolay Ovçarov, Perperikon’a 
duyulan büyük bir ilgi olduğunu ve Philip Kargon 
kitabında açıklanan dünyanın 50 kutsal yerlerin-
den biri olduğunu vurguladı.    Sebahat AHMET

ATAKA Partisi Medresenin iadesine karşı çıkıyor
Aşırı Milliyetçi ATAKA 

partisi, Kırcaali’de bulu-
nan Medresenin Müslü-
manlara iadesine şiddet-
le karşı çıkıyor.
Volen Siderov’un des-

tekçileri, Mezhepler ya-
sasında değişikliklerin 
yapılmasına öfkeli.
ATAKA partisi, Bulgaris-

tanda olan tüm dini mül-
kiyetler için kara listeler 
yapılmasını istiyor. 
Prof. Stanislav Stanilov 

, “Sofya Arkeolojik Müze-
si eski bir camidir. O za-
man o caminin Müftülüğe 
geri verilmesi söz konusu 
olursa, ona da bir minare 
koyup AVM’nin yanında 
bulunan cami ile iki ho-
canın seslerinin yarışını 
duyacağız” diye örnek 
verdi. Stanilov bu yasa 
tasarısına karşı oldukla-
rını belirtmek için, cuma 
günü BSP partisinin oda-
sına gittiği bildirildi. Ona 

göre bu yasa tasarısında 
değişiklik yapılırsa, ülke-

de bulunan birçok tarihi 
eser Müftülüğün idaresi-

ne geçecek. 
Stanilov, Kırcaali’de 

Müze olarak kullanılan 
eski Medresenin de bu 
kanun ile Müftülük tara-
fından iade edileceği en-
dişesini belirtti.
HÖH Milletvekili Yordan 

Tsonev kanun tasarısın-
da kültür eserleriyle ilgili 
değişiklikler yapılabilece-
ğini söyledi. 
          
          Kırcaali Haber
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Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün: “Göçmen 
soydaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Ergun Özgün, İzmir’in 
Menderes İlçesi’nin Be-
lediye Başkanı. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nden 
(CHP) seçilen Belediye 
Başkanı yaklaşık 15 yıldır 
görevini başarıyla sürdür-
mektedir. Dünya Mestan-
lılar Buluşması’na davetli 
olarak Kırcaali’ye gelen 
Sayın Ergun Özgün ile 
yaptığımız söyleşiyi siz 
Sayın okuyucularımızın 
dikkatine sunuyoruz. 
- Sayın Ergun Özgün, 

kendinizden bahseder 
misiniz?
- Ben Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin mensubiyetini 
taşıyorum, o partinin üye-
siyim. Fakat biz yerel yö-
neticiler seçildikten son-
ra parti mensubiyetinden 
çıkıp tüm halkın belediye 
başkanı oluyoruz. Elbette 
ki bizim temsilcisi olduğu-
muz, dünya görüşümüz 
olduğu gibi, aynı za-
manda da cumhuriyetin 
kurucusu olan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurmuş 
olduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin mensubiyetini 
taşımaktan da ayriyeten 
gurur duyuyorum. Bizler, 
İzmir’in en büyük coğraf-
ya sınırlarına sahip ilçe-
sini idare etmeye çalışı-
yoruz. Menderes, İzmir 
İlinin önemli ilçelerden 
biridir. Çünkü havalima-
nı, bütün çevre yolları, 
İzmir içme suyu, sahili, 
turizmi, hepsini bünyesin-
de barındıran çok geniş 
amaçlı özellikleri olan ve 
il ekonomisine ciddi katkı 
sağlayan bir ilçenin Be-
lediye Başkanlığını yap-
maktayım. Tabii, bu ilçe-
nin bu kadar geniş coğ-
rafyası ve bu kadar farklı 
demografik yapısı ve bu 
kadar jeopolitik özellikleri 
olan bir ilçede nüfus ya-
pının çok büyük çoğun-
luğunu Balkanlar’dan, 
B u l g a r i s t a n ’ d a n , 
Yunanistan’dan göç et-
miş hemşerilerim oluştur-
maktadır. 1900 yıllarının 
ilk yarısından bu yana, 
Balkanlar’dan Anadolu’ya 
ve Anadolu’nun diğer 
kentlerine çok göçler ol-
muştur. Bölgemizdeki nü-
fus yoğunluğunu gönüllü 
göçler değil, zorunlu göç-
ler olduğu için geride ma-
lını, mülkünü, büyük ka-
zanımlarını, özelliklerini, 
akrabalıklarını, komşu-
luklarını, çok uzun yıllar 
içerisinde kazandıkları 
edinimlerini geride bıra-
kıp bir anda terketmek 

zorunda kalmış olan 
soydaşlarımız, yurttaş-
larımız oluşturmaktadır. 
O yüzden göç ederek 

gelmiş bütün soydaşla-
rımızın kendi içerisinde 
zorlukları da bünyesinde 
yaşayacakları yerlere ta-
şıdıkları malumunuzdur. 
O yüzden bu her gelen 
soydaşımız, getirdiği hem 
özelliklerini, güzelliklerini, 
hem de zorluklarını bizim-
le paylaşıyor. Zaten yete-
ri kadar zorluk yaşamış, 
bulunduğu yerden kopa-
rılarak yönlendirilmiş olan 
soydaşlarımızın geldikleri 
yerlerde de zorluk yaşan-
maması için, oradaki zor-
lukları yaşam kalitesine 
yansıtmamak için bizler 
de yerel yöneticiler olarak 
ciddi sorumluluk hissede-
rek önemsiyoruz. Bundan 
dolayı çok ciddi kaygı du-
yuyoruz, dertleniyoruz. 
Çünkü zaten yeteri ka-
dar sıkıntıyı bünyesinde 
barındıran soydaşlarımı-
zın geldiği yerlerde bu-
nun daha üst seviyedeki 
sıkıntılarla karşılaşacak 
olması onların yaşama 
olan bağımlılıklarını azal-
tabilir. Bu sebeple bizim 
bölgemizde yaşayan 
diğer yurttaşlarımızdan 
daha fazla, bu göç etmiş 
hemşerilerimize pozitif 
ayrımcılık yapıyoruz. Bi-
zim görevimiz getirdikleri 
gelenek, görenek, folklor 
gibi bütün özellikleri çok 
hızlı şekilde içselleştirip 
kendi yaşamlarının içe-
risine bir zenginlik olarak 
katmalarını sağlamak, 
imar, yerleşim sorunları-
nı çözmek ve onların ço-
cuklarının geldiği yerin 
çocuklarıyla arkadaşlık-
lar, dostluklar kurmasını 
sağlamaktır. Yani onların 
geldikleri yeni yerde sos-

yaleşmelerini sağlamak 
gibi bizim bazı sosyal 
amaçlı projelerimiz, fiziki 
projelerimiz sürdürülmek-

tedir. Yaşadıkları yerleri 
iyileştirmeye çalışıyoruz. 
Çünkü genelde ülkenin 
idari yapısını bilemedik-
lerinden dolayı birçok 
farklı kişiler tarafından 
günübirlik faydacılık te-
melinde kullanılmışlar. O 
sebeple onları bu konuda 
suçlayarak değil, onların 
bu kandırılmışlıklarını 
bertaraf ederek bundan 
sonraki yaşam içerisinde 
bir daha bu tür olumsuz-
luklarla karşılaşmamaları 
için, yeni gelecek olanla-
ra da bu konuda örnek 
olmamaları için hem ya-
şadıki yerlerde hukuki 
sorunları çözüyoruz, hem 
onların altyapı üstyapı 
imalatlarını çözüyoruz. 
Aynı zamanda sosyal 
ve kültürel faaliyetlerde 
bulunmak için yatırımlar 
yapıyoruz. Şu anda Men-
deres ilçesinde Mestanlı, 
Cebel, Şumnu, Koşuka-
vak ve Bulgaristan’ın 
birçok yerinden gelmiş 
15 binden fazla göçmen 
yaşamaktadır. Menderes 
İlçesi’nin nüfusu şu an iti-
bariyle 75 bin kişi. 
- Dünya Mestanlılar 

Buluşması’na davetli-
siniz. Mestanlı Beledi-
yesi ile olan ilişkileriniz 
ne durumdadır? 
- Burada bulunma sebe-

bimiz Dünya Mestanlılar 
Buluşması’dır. Daha önce 
birkaç kez Mestanlı’ya 
gelerek buradaki Bele-
diye Başkanımızla, ye-
rel siyasetçilerle ilişkiler 
kurarak hem buradan 
benim yöreme göç etme-
den önceki sosyal doku-
yu, sosyal yaşamı iyi al-
gılamaya çalışıyorum ve 

onlarla konuşarak orada 
yapılabileceklerin onları 
rahatsız etmeden, on-
lara itici gelmeden nasıl 

yapılabileceği konusunda 
görüş alışverişleri yapı-
yoruz. Buradaki belediye 
başkanlarımız ve yerel 
idarecilerimiz bu anlam-
da bize ciddi katkı sağlı-
yorlar. Evet, şu an itiba-
riyle Menderes İlçesi’nin 
Mestanlı’dan göç eden-
lerle birlikte birçok hem-
şerilerimle beraber geldik 
biz buraya. Bu toplantıda 
bulunmak Mestanlı’dan 
göç edenlerin, 
birçok yerde bulunan, 

yaşayan insanların bir 
araya gelip eski günleri 
yad etmesi ve gelecek 
günlerde bir dayanışma 
oluşturması için çok gü-
zel bir etkinlik. Sağ olsun, 
Mestanlı Belediye Baş-
kanımız bizi davet etti ve 
onun daveti üzere bura-
ya icabet ettik. Ve burada 
bulunmaktan ciddi mutlu-
luk duyuyorum. 
-Bulgaristan’dan kar-

deş belediyeleriniz var 
mı?
-Kardeş belediye olarak 

bir uygulamanın içerisine 
girmedik. Çünkü kardeş 
belediye hukuku fazla bir 
hukuk. O hukuku oluştur-
mak için görüşmelerimiz 
devam ediyor. Fakat biz 
yerel yöneticiler olarak 
dayanışma ve ilişki içeri-
sinde bundan sonra yapı-
lacakları şu anda kurgu-
luyoruz, şekillendiriyoruz. 
Tahminen önümüzdeki 
günlerde bunları da ya-
şama geçireceğiz. 
-Burada yaşayan ve 

Türkiye’ye göç etmiş 
Bulgaristan Türkleri 
iki ülke arasındaki iyi 
ilişkilerin sürdürülme-
si açısından sizce bir 

köprü sayılabilir mi?
- Z a t e n  ş u  a n d a 

Bulgaristan’da yaşayan 
hemşerilerim ve siyaset 
yapan hemşerilerim, özel 
görüşmelerimizde de ifa-
de ettiğim gibi şu anda 
Parlamento’da seçilmiş, 
görev yapan çok sevgili 
dostlarımız, arkadaşla-
rımız var. Onlar burada 
yaşayan hemşerilerin, 
yani Türklerin hukukunu 
değil, tüm Bulgaristan’da 
yaşayan insanların hu-
kukunu korumak için 
Parlamentoda görev ya-
pıyorlar. Ve zaten burada 
görev yapan arkadaşları-
mız da, yerel yöneticile-
rimiz de aynı anlayışta 
hiçbir etnik temele bağlı 
kalmaksızın, hiçbir etnik 
ayrışmayı öne çıkarmak-
sızın burada yaşayan 
herkesin hukukunu, hak-
kını ve ihtiyaçlarını karşı-
lamak için görev yapıyor-
lar. Bu sebeple buradan 
göç etmiş insanlarımız da 
Bulgaristan’daki yapının 
Türkiye’deki yapıyla bir 
arada buluşarak ve bun-
dan sonraki yaşamların-
da kardeşlik ve komşu-
luk hukuku çerçevesinde 
daha da geliştirerek ve 
yaşamlarını zenginleştir-
me noktasında ciddi katkı 
yapacağına inanıyorum. 
Ekonomik, sosyal, ticari 
ilişkilerin geliştirilmesinde 
buradan göç etmiş hem-
şirelerin çok ciddi katkısı 
var. Zaten aynı zamanda 
Türkiye ekonomisine de 
bu bağlamda ciddi katkı-
ları var. Bu bir zenginlik-
tir, ciddi bir kazanımdır ve 
bunu ekonomide, sosyal 
yaşamda ve siyasette ile-
ri gitmek için bir araç ola-
rak kullanmak hepimizin 
bir tercihi olmalıdır. 
- B i l i y o r s u n u z , 

Bursa’da Bulgaris-
tan Konsolosluğu var. 
İzmir’de de böyle bir 
konsolosluğun açıl-
ması teklif ediliyor. Bu 
konuda ne düşünüyor-
sunuz?
-Evet, şu anda İzmir’de 

bu konsolosluğun açıl-
ması için ciddi çaba har-
canıyor. Fakat bunda en 
büyük çabayı harcayan-
lar bu yerel sivil örgüt-
lenmeler, derneklerimiz. 
Aynı zamanda şu anda 
yeni seçilmiş olan millet-
vekiliniz Erdinç Hayrul-
lah da bu konuda ciddi 
çaba sarf ediyor. Yerel 
sivil toplum örgütleri bu 
konuda ciddi çaba harcı-

yor ve baskı oluşturuyor. 
Tahmin ediyorum, bu bir 
ihtiyaç zaten. Bu ihtiyaca 
cevap vermek de her yö-
neticinin asli görevidir.
-Son olarak Kırcaali 

Haber okuyucularına 
ne söylemek istersi-
niz?
-Menderes İlçesinde 

yaşayan Kırcaali böl-
gesinden, ilçelerinden, 
köylerinden, beldelerin-
den göç etmiş soydaşla-
rımız tarafından Kırcaali 
Haber yayın kurulu çok 
ciddi takip ediliyor. Ve 
günübirlik her türlü haber 
takibi yapılıyor. O yüzden 
sizler ciddi görev yapıyor-
sunuz. Türkiye ile Bulga-
ristan arasında bir köprü 
oluşturuyorsunuz. Bizler 
de bu konuda sizin ha-
berlerinizi takip ediyoruz 
ve buradaki hassasiyetle-
ri öğrenmeye çalışıyoruz, 
sorunları çözmeye çalı-
şıyoruz. Bundan sonraki 
süreçte de soydaşlarımız-
la beraber artık göç eden 
değil, bir yerden gelmiş 
değil, ne zaman nereden 
gelmiş olursa olsun, bu 
yakadan gelip de benim 
ilçemde, benim yöremde 
yaşamını sürdürmeye 
başlayan soydaşlarımızın 
hepsi benim yaşadığım 
yerin asli sahibidir, oranın 
zenginliğidir. Ve buradan 
getirdiği gelenekleriyle, 
görenekleriyle, alışkan-
lıklarıyla, folkloruyla, her 
türlü anlayışıyla benim 
ilçeme ve yaşayanlarıma 
ciddi bir zenginlik katıyor-
lar. Onların benim ilçem-
de yaşamlarını sürdür-
mesi için şansıdır. Evet, 
çok hızla entegre olundu. 
Hızla birlik ve bütünlük 
sağlandı. Bundan sonraki 
süreçte de artık bir yer-
den göç etmiş olarak de-
ğil de, artık burada doğ-
ma, büyüme, yedi ceddini 
yetiştirecek olan oranın 
mal sahibi, mülk sahibi 
ve asli sahibi olarak ken-
dilerini hissetmelerini ve 
bunun rahatlığını, huzu-
runu yaşamalarını istiyo-
rum. Onlar rahat ve hu-
zurlu yaşadıkları taktirde 
gözbebeklerindeki pırıltı 
hiç sönmeyecek şekilde, 
yaşadıkları müddetçe, 
yüzlerindeki gülümseme 
eksilmeyecektir ve bun-
dan sonra yetiştirilecek 
olan kuşaklara ciddi bir 
önderlik ve rehberlik ya-
pacaklardır.
Söyleşi: Resmiye                         
                       MÜMÜN
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Bursa Osmangazi Belediyesi, Kırcaali’de iftar yemeği verdi
Kırcaali merkezindeki 

Rusalka restoranında 
Kırcaali ile kardeş Bursa-
Osmangazi belediyeleri 
tarafından sağlanan iftar 
yemeğine 600’den fazla 
kişi katıldı. Organizas-
yona Müslüman Türkle-
rin yanı sıra, bölgeden 
değişik dinlere mensup 
vatandaşlar aynı sofrada 
buluştu. 
İftarda Kırcaali Beledi-

ye Başkanı müh. Hasan 
Azis, Bursa Osmangazi 
Belediye Başkan Yar-
dımcıları İsmail Selioğlu 
ve Halil Döner, T.C. Fili-
be Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Muavin Konso-
los Gürler Gürsoy, Kır-
caali Vaslisi Biser Ni-
kolov, Vali Yardımcıları 
Nazmi Mümün ve Musa 
Seidahmet, Mestanlı Be-
lediye Başkanı Akif Akif, 
HÖH Kırcaali Milletvekil-
leri Erdinç Hayrullah ve 
Mustafa Ahmet, Kırcaali 
Belediye Meclis Başka-
nı Raif Mustafa, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
İvan Velev, Elisaveta Ke-
hayova, Hüseyin Ahmet 
ve Muharrem Muharrem 
ve Kırcaali Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet res-

mi konuk olarak hazır 
bulundular.
Bursa Osmangazi Be-

lediye Başkan Yardım-
cısı Halil Döner kendi 
adına ve Belediye Baş-
kanı Mustafa Dündar’ın 
adına herkesi selamla-
yarak, “Osmangazi bele-
diyesi olarak her akşam 
Bursa’da yaklaşık 10 bin 
vatandaşımızla beraber 
iftar yapıyoruz. Bu gü-
zel birleşimi Belediye 
Başkanımız Mustafa 
Dündar’ın önderliğinde 
5 yıldan beri de bura-
larda devam ediyoruz. 

Bizim için önemli olan 
sizlerle beraber olmak, 
sizlerin soluduğu hava-
yı hissetmek, sizlere bir 
nevi de olsa Türkiye’nin 
yakınlığını hissettirmek-
tir. Osmangazi beledi-
yesi olarak biz sadece 
Kırcaali’de değil bundan 
on gün önce Bosna-
Hersek’deydik, geçen 
hafta Yunanistan’da, bu 
akşam burada, yarın ak-
şam Omurtag’da, daha 
sonra ise Makedonya 
ve Kosova’da olacağız. 
Bu etkinliliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen 

başta Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis’e 
ve diğer ilçe belediye 
başkanlarına, bugün 
Osmangazi belediyesini 
burada yalnız bırakma-
yan Başkonsolos Şe-
ner Cebeci’ye, Kırcaali 
Valisi Biser Nikolov’a, 
HÖH Milletvekillerine ve 
en önemlisi saygıdeğer 
hemşerilerime çok te-
şekkür ediyorum” dedi. 
T.C. Filibe Başkonsolo-

su Şener Cebeci Kırca-
alileri sevgi ve saygıyla 
selamladıklarını ve ken-
dilerini yerli halkla buluş-

turan Kırcaali ve Osman-
gazi Belediye Başkanla-
rına şükranlarını sundu-
ğunu dile getirdi. Sayın 
Cebeci, konuşmasında 
“Ramazan ayı bizim için 
çok güzel ve değerli bir 
aydır. Bunu yaşatmak ve 
yaşamak hepimizin gö-
revidir. Bu doğrultuda bu 
organizasyonu düzenle-
yen Kırcaali ve Bursa 
Osmangazi belediyesine 
şükranlarımı sunuyorum. 
Umarım aramızdaki bu 
gönül köprüleri her ge-
çen gün daha da sağ-
lamlaşır” diye belirtti. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı müh. Hasan Azis 
iftar yemeğinde yeniden 
bir arada olmaktan bü-
yük mutluluk ve gurur 
duyduğunu belir terek 
tüm katılımcılara teşek-
kür etti. Hasan Azis ko-

nuşmasında şunları söy-
ledi: “Kırcaali belediyesi 
adına ve tüm Kırcaaliler 
adına Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Dündar’a ve ekibine bu 
organizasyon için cani 
gönülden teşekkür edi-
yorum. Her yıl Ramazan 
ve aşure günlerinde ol-
duğu gibi bu akşam da 
Osmangazi belediyesi 
yanımızda. Ramazan 
ayı aslında bizi bir araya 
getiren aydır. Ramazan 
ayı bizleri birbirimize 
yakınlaştıran ve dost-
luğumuzu arttıran bir 
aydır. Burada bu akşam 
Müslümanlar ve Hıristi-
yanlar hep beraber bir 
arada bulunmaktadır. 
Bu hoşgörü geleneğimiz 
önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğine inanı-
yorum.”

Başkonsolos Şener 
Cebeci, Kırcaalililere 

iftar yemeği verdi
T.C. Filibe Başkonsolos Şener Cebeci, Kırcaa-

li Merkez Camii önünde vatandaşlara iftar yemeği 
verdi. Yemeğe katılanlar arasında Başkonsolos Şener 
Cebeci yanı sıra, Muavin Konsolos Gürler Gürsoy, 
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Vali Yardım-
cısı Nazmi Mümün, HÖH Kırcaali Milletvekilleri Er-
dinç Hayrullah ve Mustafa Ahmet, Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Ahmet, HÖH Kırcaali İlçe Teşki-
latı Başkanı Muharrem Muharrem ve Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet resmi konuk olarak hazır 
bulundular. 

Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet konukları tanıtarak, 
bu gece vatandaşlara iftar yemeğini takdim eden, bu 

cömertçe sofrayı onlar için kuran T.C. Filibe Başkon-
solos Şener Cebeci’ye huzurlarında teşekkür etti. 

Sayın Şener Cebeci Ramazan sayesinde bir kez 
daha Kırcaalili soydaşlarla bir arada bulunduğu için 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkonsolos konuş-
masında, “Bu akşam bir ilk yapalım dedik ve Baş-
konsolos olarak sizlerle beraber olalım beraber iftar 
açalım istedik. Umarım bu bundan sonra güzel bir 
geleneğin başlangıcı olur. Sizleri böyle bizimle bir 
araya getirmek için her zaman sürekli bir köprü olur. 
Şimdiden Bayramınızı kutluyorum her şey gönlünüz-
ce olsun” dedi. 

İftar sonrası yemeğe katılan konuklar cami önünde 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.          

                                                   Sebahat AHMET

Sığınma Evi’nin temeli atıldı
Kırcaali’de “Her Ço-

cuğa Bir Yuva” Projesi 
dahilinde üç aile tipi 
Yerleştirme Merkezi 
ve bir Sığınma Evi’nin 
inşaatı başlatıldı. Eks-
kavatör makinesi ile 
çalışmaları bizzat Be-
lediye Başkanı Hasan 
Azis başlattı. Bu sığın-
ma evi “Baykal” semti 
“Rezidentsiya” yolunda 
bulunmaktadır. Temel 
atma törenine beledi-
ye başkan yardımcıları, 
belediye genel sekrete-
ri, belediye uzmanları, 
Vali Yardimcısı Nazmi 
Mümün, proje başkanı 
Vasil Bobekov, inşaatı 
gerçekleştirecek “Ar-
dastroy” ve “Savarona” 
şirketlerinin temsilcileri, 
“Sosyal Destek” Daire-
sinden Rositsa Stoya-
nova katıldı. 
Üç aile tipi yerleştirme 

merkezi şehrin merke-
zinde ve Glekdka ile 
Veselçane semtlerinde, 
sığınma evi ise Baykal 

semtinde inşa edilecek. 
Bunlara kurumlarda 
bakımları sağlanan 3 
yaş üzeri 36 çocuk ve 
8 engelli genç yerleşti-
rilecek. Proje yönetme-
ni Vasil Bobekov, proje 
hakkında detaylı bilgi 
verdi. 
Başkan Hasan Azis 

konuşmasında, “Her 
Çocuğa Bir Yuva” pro-

jesinin zor durumda 
olan çocukların yaşam 
standardını yükseltmek 
amacıyla belediyenin 
sosyal politikasının bir 
sonraki aşaması, Avru-
pa Birliği ülkelerinde de 
aktif olarak gerçekleşti-
rilen çocukların kurum 
dışına çıkartılma politi-
kası olduğunu belirtti. 
Hasan Azis, projeyi 

gerçekleştirecek olan 
şirketlerin yerel şirket-
ler olmasından dolayı 
memnuniyetini de dile 
getirdi. 
“Savarona” Şirketi 

başkanı Erol Kasim ise 
merkezlerin ve sığınma 
evinin bu yıl sonuna 
kadar hazır olacakları 
sözünü verdi. 
        Kırcaali Haber

Sebahat AHMET
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Hafize Gün’ün yarım asırlık sahne hayatı tanıtıldı
Ardino Belediyesi ve Ro-

dopska İskra Toplum Mer-
kezi tarafından yetenekli 
tiyatro oyuncusu, ses 
sanatçısı ve şair Hafize 
Beysim Gün’ün 50.sanat 
yılı münasebetiyle heye-
can verici bir görüşme 
organize edildi. Belediye 
salonunda yapılan kültür 
etkinliği büyük ilgi gördü. 
Resmi konuklar arasında 
Kıcaali Kamu Denetçisi 
Akif Emin, başta Belediye 
Başkanı Resmi Murat ol-
mak üzere Ardino Beledi-
ye yönetimi, Yerel Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
Ardino Fahri Vatandaşı 
Reşat Aydın hazır bulun-
dular. Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Ahmet 

Kahraman, Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Toraman, 

Svetulka köyü doğumlu 
Bursa Devlet Senfoni Or-
kestrası Müdürü Meltun 

Kadıoğlu da davetliler 
arasındaydı. Smolyan 
Dostluk ve Kültür Deği-

şimi Derneği yönetimi ve 
Ozan Mutalibov’un yö-
nettiği Hristo Smirnenski 
Meslek Lisesi tiyatro gru-
bu özel konuklardı. 

Etkinlik genç ve yete-
nekli ses sanatçısı Hörü 
Topalova’nın söylediği 
popüler Cerrah Paşa 
türküsüyle başladı. Hafi-
ze Gün’ün sahne hayatı 
mültimedya sunumuyla 
tanıtıldı. 

Şair, birkaç gün önce 
Ardino’da yazdığı Kö-
kenlerim başlıklı şiirini ve 
diğer eserlerini okudu. 
Söylediği eski türkülerden 
birkaç tanesini okuyarak, 
hala güzel bir sese sahip 
olduğunu bir daha ispat-
lamış oldu. 

Tür kücünün Razg -
r a d  D e v l e t  T ü r k 
Tiyatrosu’ndan Sofya 
Radyosu’na kadar yaratıcı 
hayatını Bulgaristan Ulu-
sal Radyosu’nun Türkçe 
Yayınlar Servisi’nde editör 
Şevkiye Çakır tanıttı. Sa-
yın Çakır, Hafize Gün’ün 
geçen asrın 70’li yılların-
da söylediği türkülerin 
güzelliğini anlattı. Şevkiye 
Çakır, Hafize Gün’ün söy-
lediği Rodoplar’ın nefesi-
ni, Karadeniz’in tutkusunu 
ve Deliorman’ın deliliğini 
taşıyan türkülerin Sofya 
Radyosu dinleyicileri ta-
rafından hala en tercih 
edilen ve sevilen türküler 
olduğunu ifade etti. 

Resmi Murat şairi ve 
tüm davetlileri selamladı, 
Hafize Gün’e 50.sanat yı-
lını Ardino’da kutlama ka-
rarından dolayı teşekkür 
etti. “Ardinolu olduğumuz 
için gurur duyuyoruz. Bu-
radan çok ünlü kişiler, ya-
ratıcılar ve entelektüeller 
çıkmıştır” dedi. Ardino’nun 
sembollerinden Kartal Ka-

yalıkları yansıtan çam dal-
ları resmedilen bir tablo 
hediye etti. Belediye Baş-
kanı tabloyu sunarken, 
“Bu tablo burada bulunan 
herkes ve tüm Ardino top-
lumu adından sizin yarım 
asırlık sanat hayatınız için 
bir hatıra olsun. Bu sanat 
hayatınız devam etsin, 
sağlık ve baş hoşluğu 
dilerim ve daha nice nice 
yıllar hayranlarınızı sevin-
dirmeye devam edin” diye 
konuştu. 

Hafize Beysim Gün’ün 
50.sanat hayatı münase-
betiyle Bulgaristan Cum-
huriyeti eski Başkonsolo-
su Evgeni Vasilev tarafın-
dan bir tebrik mesajı aldı. 
Mesajında Vasilev, “Sanat 
hayatınızın başlangıcının 
50. yıldönümü kutlu ol-
sun! Sağ ve sıhhatli olun 
ve daha uzun yıllar bizleri 
sevindirin” diyor. 

Rodopska İskra Toplumu 
Merkezi Sekreteri Leman 
Koçeva, Hafize Gün gibi 
renkli bir kişiliğe sahip bir 
yaratıcıya adanmış ge-
ceye ev sahiplik yapmak 
her kültür ocağına nasip 
olmadığını kaydetti. 

Hafize Gün, organiza-
törlere her bir yaratıcının 
yaşayamayacağı bir heye-
canı yaşattıkları için kalbi 
teşekkürlerini sundu. 

Daha da heyecanlanan 
şair, “Şu anda benim his-
settiğim duyguyu yaşaya-
bilmesi için her bir yaratı-
cıya sağlık, baş hoşluğu 
dilerim. İnsan dünyaya bir 
kere geliyor ve bu tür bir 
heyecanı da bir kere his-
sediyor” diye ifade etti. 
Şair, çok hediye ve gü-
zel çiçek demetleri aldı. 
Görüşmenin sonunda ilgi 
gösterip satın alınan ki-
tapları imzaladı. 

Güner ŞÜKRÜ

“Perperikon: Tanrılar ve İnsanların 
Yurdu” Projesi Başlatıldı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis ve 
Trakların taş şehrinin 
araştırmalarının başkanı 
Prof. Nikolay Ovçarov, 
“Perperikon: Tanrılar ve 
İnsanların Yurdu” Proje-
sinin temel atma töreni 
gerçekleşti. Bu arkeolojik 
merkezin sosyalleşmesi 
için 3.8 milyon leva yapı-
lacaktır, bu da antik anıtın 
dünya standartlara uygun 
olarak çalıştırılmasını 
sağlayacaktır. Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis konu ile ilgili şunla-
rı paylaştı: “Perperikon 
Bulgaristan’daki turizmin 
ölçütü haline gelecektir. 
Projenin gerçekleştirildi-

ğinde Taş Şehir günümüz 
insanı için daha ulaşılır 
ve daha anlaşılır olacak-
tır. Perperikon sadece 
yerel ve bölgesel bir tari-
hi bulgu değildir, bunu da 
“Bulgaristan’ın Harikaları” 
sıralamasındaki aldığı yer 
kanıtlamaktadır.” Beledi-
ye Başkanı, daha PHARE 
katılım öncesi programı 
zamanında başlayarak 
projenin birçok engelle 
karşılaştığını hatırlattı. 
Belediye başkanı: “Proje-
nin gerçekleştirilme süre-
cinde Arkeolojik Merkez 
ziyaretçilere kapatılmayıp 
projenin bizzat gerçek-
leştirilmesine tanık olma 
fırsatını yakalamış ola-
caklardır. Şu anda Per-
perikon yılda 120 bin kişi 
tarafından ziyaret ediliyor, 
birkaç yıl sonra bu rakam 
artacaktır” diye ilave etti 

ve projede emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 
Projenin Açılış törenin-

de Kırcaali Valisi Biser 
Nikolov, projeyi gerçek-
leştirecek şirketin tem-
silcileri, Kırcaali beledi-

ye başkanı yardımcıları, 
belediye meclisi üyeleri, 
gazeteciler, turistler yer 
aldı. 
Perperikon’un koruma 

ve restorasyon çalışma-
ları “Glavbolgarstroy- 
Restorasyon” şirketi ta-
rafından gerçekleştirile-
cektir. Şirketin temsilcisi 
Borislav Kilfanov, projeyi 
vaktin de ve kaliteli bir 
şekilde gerçekleştirecek-
leri sözünü verdi. Yerel 
şirketlerden oluşan “Per-
perikon Konsult” Birliği, 
projenin inşaat denetimi-
ni gerçekleştirecektir. 
“Perperikon: Tanrılar ve 

İnsanların Yurdu” Projesi 
dahilinde birçok inşaat 
çalışmaları gerçekleş-
tirilecek. Proje Başkanı 
Mühendis Katya Mitovs-

ka: “Akropolis’in ve Kut-
sal Sarayın onarım faali-
yetleri, uygun altyapının 
oluşturulması öngörüş-
mektedir. Sanatsal ay-
dınlatma da kurulacaktır” 
diye açıkladı. Arkeolog 

Prof. Nikolay Ovçarov: 
“14 yıl önce burası sa-
dece bir ormandı, yakın 
köylerdeki insanlar bile 
buraya gelmezlerdi, şim-
di ise Perperikon bölge-
deki kimselere iş olanağı 
sunuyor. 14 yıl içinde Di-
onisos Tapınağı sadece 
Bulgaristan’da değil, bü-
tün dünyada ün kazandı. 
Trakların bu taş şehri ye-
terince popülerdir, ancak 
koruma, restorasyon ve 
altyapı çalışmaları olma-
dan onun görkemini gös-
termemiz mümkün değil” 
dedi. Arkeolog, Philip 
Kargon’un sıralamasında 
Perperikon’un elli dünya 
kültür merkezleri arasın-
da yer aldığını hatırlattı. 
Yakında Perperikon’u zi-
yaret eden Yunanistan’ın 

en ünlü arkeologların-
dan Nikolaos Stamboli-
dis, onu Maçu Pikçu’ya 
benzeterek hayranlığını 
dile getirmiştir. Proje Ta-
sarımcısı Minço Nançev: 
“Bu proje için büyük ça-
balar sarf edildi ve savaş-
lar yürütüldü. Perperikon 
benzersiz bir şehirdir, ar-
keologları var, mimarları 
var, üyü yöneticileri var 
ve turistleri var. Bundan 
daha güzel bir şehir umu-
lamaz. Bu şehre yatırım 
olarak verilen her levanın 
karşılığı 100, hatta 1000 
altın leva değerindedir. 
Perperikon gelecek ne-

siller için korunmalıdır, bu 
ise sadece başlangıçtır” 
dedi. “Perperikon: Tan-
rılar ve İnsanların Yur-
du” Projesi inşaat çalış-
maları dışında şu anda 
Trakların Taş Şehri’nde 
arkeolojik çalışmalar da 
devam etmektedir. Prof. 
Ovçarov ziyaretçilere 
yeni ulaştıkları bazı böl-
gelerinde yaklaşık 5 met-
reye ulasan ve 3. Asırda 
inşa edilen taş duvarı da 
gösterdi. Sayın profe-
sör: “Bu duvarın başlıca 
amacı Gotların barbar 
istilalarını önlemektir. Bu 
duvar güçlüdür, ancak 
şehri koruyamayıp 376. 
Yılda şehir ele geçirilmiş 
ve yakılmıştır, fakat 20 
yıl sonra büyük bir Hıris-
tiyan merkezi olarak tek-
rar canlanıp 14. Yüzyıla 
kadar korunmuştur” diye 
açıkladı.
            Kırcaali Haber

40 Yıl Sonra Sofya – Burgas 
Otobanı Tamamlandı

Bundan 40 yıl önce temeli atılan Sofya – Burgas 
otobanın 05 Temmuz’da son bölümünün açılışı ya-
pıldı. Bulgaristan’ın tamamlanmış ilk otobanı olan 
Trakya Otobanı açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Ro-
sen Plevneliev, Ulaştırma Bakanı Danail Papazov ve 
Bölgesel Kalkınma Bakanı Desislava Terzieva tara-
fından kesildi. 
40 yıl sonra tamamlanan otoban inşaatı toplam 360 

km uzunluğunda.
Trakya Otobanı 1973 yılında inşaatına başlandı ve 

1978 yılında ilk 10 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altı 
yıl sonra otoban, Plovdiv şehrine ulaştı. 1995 yılında 
ise yeni 32 kilometrelik Plovdiv – Orizovo kısmı ta-
mamlandı. Otobanın sonraki bölümleri Avrupa Yatı-
rım Bankası'ndan kredi kullanarak 2000 yılında inşa 
edildi. 2010 yılında ise inşaatın son ayağı başladı ve 
yatırım değeri yaklaşık 700 milyon leva oldu.
Trafiğe açılan otoban sayesinde Sofya’dan Burgas 

şehrine yaklaşık 3 saatte ulaşılacak.                                    
                                                       Kırcaali Haber
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1. sayfadan devam

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Akif Akif
Momçilgrad Belediye 

Başkanı

Акиф Акиф
Кмет  на  Община 

Момчилград

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan 

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.momchilgrad.bg

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.ardino.bg

Sali Ramadan 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Сали Рамадан
Кмет на Община 

Кирково

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle 
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община 

Черноочене

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve 
mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. 

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg

dan dolayı da, çocuk ve 
torunlarımızı “Mestanlı 
İmam Hatip Lisemizde” 
okutalım, dünyada say-
gın ve itibarlı bir kimlik 
kendilerine kazandıra-
lım, ahretlerini de böyle-
likle ma’mur edelim, amel 
defterlerimizi ebedileşti-
relim, ricamı sizlere arz 
ederim. 
Ramazan ayı sona 

ererken, Mevla’m “Bin 
aydan daha hayırlı” olan 
Kadir gecesiyle bizleri 
taltif eyledi merzuk kıldı. 
Ne mutlu Ramazanı ve 
Kadir Gecesini ihya eden 
kardeşlerimize, esasında 
arfiler “Her geceni kadir 
gecesi bil, her geleni de 
hızır olarak telakki et ve 
saygın davran” tavsiye-
sinde bulunmuşlardır.
Eşrefi mahlukat olan 

Hz. İnsan, nefsini eğit-
mekle yükümlüdür. O ne-
fis ki “içinizde iyiliği em-
reden bir ses ile birlikte 
bir de kötülüğü emreden 
bir ses vardır” ayetini Hz. 
Mevlana “Musa’da senin 
içindedir, Firavun’da sen 
Musa’yı yaşat”  şeklinde 
yorumlar.
Her bir yolculuğun sonu 

olduğu gibi, her bir ikli-
min de sonu vardır! Bu-
gün bayramı hak eden-
ler olarak, inşallah ahiret 
yurdunda da Allah’ın 
rızasıyla vaat ettiği son-
suz alemde mekanımızın 
Cennet olmasını temenni 
ederim. Hz. Peygambe-
rin (s.a.s) şefaatiyle, O’na 
komşu olanlardan oluruz. 
Gerçek Bayram budur!
Mevlam, bizleri Kur’an 

ehlinden, Hz. Peygambe-
rin (s.a.s) nuruyla nurla-
nanlardan eylesin. İman 
ve ibadetin lezzetini idrak 
edenlerden, ihlaslı ve bi-
linçli hareket edenlerden 
eylesin. 
M ev lam i bade t l e -

r i m i z i  ( R a m a z a n) , 
mükâfatlarına nail ola-
cağımız günler i  de 
(gerçek Bayram) kılsın. 
Bulgar istan’da, Bal -
kan coğrafyamızda ve 
Dünya’da bütün Müs-
lüman kardeşlerimizin 
Bayramını tebrik eder, 
gözyaşının sel olup ak-
tığı İslam coğrafyasında 
da kardeşliğin pekişme-
sini, savaş ve zulmün 
sona ermesini temenni 
ederken, insanlığın refah 
ve huzuruna vesileler ol-
masını dilerim.
Kalbi dilek ve dualarla 

kardeşiniz 
Beyhan  Mehmet
Kırcaali Müftüsü

Aptikadir Aptişev Hocamızı kaybettik1 Ağustos 2013 tarihin-
de Kırcaali bölgesinde en 
gözde Türk Dili ve Ede-
biyatı hocalarından biri 
olan Aptikadir Aptişev’i 
kaybettik. Hocamızın ce-
nazesinin aynısı gün do-
ğup büyüdüğü Murgovo /
Esmerli/ köyündeki anne 
ve babalarının yattığı me-
zarlığa defnedildiği açık-
landı. 

Aptikadir Aptişev, 1934 
yılında Kırcaali’nin Murgo-
vo köyünde dünyaya göz 
açtı. Yıllar boyu Kırcaali 
ve yöresinde Türk çocuk-
larına Anadili okutmanlığı 
yaptı. Plovdiv Üniversitesi 

“Paisiy Hilendarski”, Kır-
caali “Lüben Karavelov” 
Şubesi’nde Türkçe Bö-
lümü kapanıncaya kadar 
ders verdi. Son nefesine 
dek ömrünü adadığı Türk-
çe sevdasıyla yaşadı. 

Aptişev, Kırcaali Peda-
goji Mektebini bitirdikten 
sonra yine aynı okul-
da ve ardından da Türk 
Lisesi’nde okutmanlık yap-
tı. Sofya Üniversitesinde 
1956-1961 yıllarında Türk 
Dili ve Edebiyatı ve Bulgar 

Dili ve Edebiyatı okudu. 
O sıralarda yerli Pedagoji 
Okulu hocalarıyla birlikte 
“9. Sınıf Edebiyat ve Oku-
ma” Türkçe ders kitabını 
çıkardı. Yüksek eğitimini 
tamamlayınca Kırcaali’nin 
Çiflik köyü okulunda yedi 
yıl müdürlük yaptı. Onun 
zamanında okul liseye 
dönüştürüldü. Daha son-
ra Aptişev, Kırcaali “Mitko 
Palauzov” Lisesi’nde se-
kiz yıl Türkçe öğretmeni 
olarak çalıştı. Bulgarlaş-

tırma süreci döneminde 
Kırcaali’nin çeşitli lisele-
rinde ve Rodopi öğrenci 
yurdunda toplam 18 yıl 
eğitmenlik yaptı. Emekliye 
ayrılınca, 1998 yılından 
Momçilgrad (Mestanlı) 
İmam Hatip Lisesi’nde bir 
buçuk yıl müdür görevin-
de bulundu. Daha sonra 
eski Filibe Üniversitesi’nin 
Kırcaali Şubesi’nin Türk-
çe Bölümü’nde lektör 
olarak okutmanlık yaptı. 
Bu bölüm kapanıncaya 

kadar yaklaşık on yıl Türk 
Grameri ve pratik dersle-
ri verdi. Ayrıca Kırcaali’de 
Türkçe basılan Yeni Hayat 
gazetesinin hazırlanma-
sında bir buçuk yıl emeği 
geçti.

Aptişev’in 2000 yılında 
“Atatürk’ü Andık” başlı-
ğında Oreşnitsalı (Ha-
sımlar) şair Ferhat’ın tüm 
eserlerine ve 1922 yılında 
Kırcaali’de basılan Atatürk 
Destanı’na yer verilen ki-
tabı basıldı. 

Hocamıza Allah’tan rah-
met, yakınlarına ve Türk 
toplumumuza başsağlığı 
diliyoruz.                    KH
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“2013 İslami  Eğitime Yardım” Kampanyası
Bulgaristan Cumhuriyetin 

Başmüftülüğünün öncelikli 
hizmetlerinden biri islami 
eğitimdir. Ülkemizin demok-
rasiye geçişinden itibaren 
İslam dinini benimsemiş 
herkesi – inanç, ibadet ve 
ahlak konularında aydınlat-
mak ve hizmetler sunmak-
talar. Yaklaşık 50 yıllık bir 
yasaklıktan sonra, eğitim 
ve hizmet alanında birlikte-
liğimiz sonucu elde edilen 
başarılarımız hepimizi gu-
rurlandırmaktadır. Ancak 
eğitim son durağı olmayan 
bir mecburiyettir. Günümüz 
dünya çocuklarının ve genç-
lerinin en büyük eksiklikle-
ri – ahlak bozukluğu, aile 
içi ve çevresinde olanlara 
saygısızlık, kötü alışkanlık-
larla baş başa kalmalarıdır. 
Bu durumdan kurtulmaları 

için resmi okullarda veri-
len eğitim gerekeni bece-
rememektedir. Çocuklarda 

şiddet ve cehaletlik ciddi 
bir sorun haline gelmiştir. 
Bizler ortaklaşa yaptığımız 

hizmetlerle çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin kendi 
dillerini, tarihlerini, kültür-
lerini, kimliklerini, örf ve 
adetlerini öğrenip onlarla 
yaşamalarını sağlamaktır. 
Bunu başardığımızda genç-
lerimizin çalışkan, doğru ve 
adaletli olmasını, ailesine, 
arkadaşlarına, komşusuna, 
milletine ve vatanına saygılı 
davranmalarını, hoşgörüyü 
benimsemiş bireyler olarak 
yetişmelerine büyük katkı-
mız olacaktır. 
Başmüftülük tarafından 

2007 yılından beri düzenle-
diğimiz „İslami – eğitim“ yar-
dım kampanyamız, artık bir 
geleneğimiz olmuştur. Ülke-
mizin ekonomi krizde olma-
sına rağmen, her geçen yıl 
toplanan yardımlarda artış 
gözlenmektedir. Bu durum 

yönetmenliğimizi fazlasıy-
la ümitlendirmiştir, bu da 
Müslüman topluluğumuzun 
dinine bağlı ve duyarlı ol-
masının göstergesidir. Baş-
müftülük eğitim şubesi her 
yıl toplanan yardımı yüzde 
yüz İslami eğitim hizmetin-
de kullanmaktadır. En başta 
yıllık ve yaz Kuran kursları, 
• İlahiyat liseleri ve Yüksek 

İslam Enstitüsü başarılı öğ-
rencilerine burs ödemeleri, 
• Devlet okullarında Din 

dersi öğretmenlerine ders 
ücreti
• Ustina, Delçevo, Veling-

rad ve diğer eğitim merkez-
lerinin ihtiyaçlarına 
• Öğrenci – öğretmen se-

minerlerine. 
• Broşur ve dini kitaplar ya-

yınlarında v.s.
Her yıl Müslümanlar der-

gisinde toplanan yardım ve 
paylaşımı bilginize sunul-
maktadır. Başmüftülük ola-
rak bu katkılarınızdan dolayı 
sizlere şükranlarımızı sunar, 
Yüce Allah’tan sizleri müka-
fatlandırılmanızı dua ederiz. 
Tüm ülke Müslümanlarının 
başmüftülüğümüzce dü-
zenlenen 1-7.08.2013 tarih-
lerinde düzenlediğimiz İs-
lami Eğitim Kampanyasına 
imkanlarınız çerçevesinde 
gayretlerinizi bekleriz. Tüm 
Müslümanlara hayırlı rama-
zanlar, gelecek ramazan 
bayramınız mübarek olsun 
temennilerimizle. 
Hüsein KARAMOLLA
Başmüftülük Eğitim Daire-

si Sorumlusu

Başkonsolos Şener Cebeci Kırcaali Valisi ile görüştü

T.C. Filibe Başkonsolosu Şener CEBECİ, geçtiğimiz haftalarda göreve başla-
yan yeni Kırcaali Valisi Biser Nikolov’u 25 Temmuz 2013 tarihinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere, çeşitli işbirliği husus-

ları görüşüldü.
Bu vesileyle, Vali Nikolov’a T.C. Filibe Başkonsolosluğun çalışmaları hakkında 

da bilgi verildi.
Başkonsolos Vali ile ilk kez Osmangazi Belediyesinin iftar yemeğinde görüş-

müştü.                                                                                  Kırcaali Haber


