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Devamı 4’te

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için mevlit okundu

Kırcaali Merkez Camii’nde 5 
Ağustos 2016 Cuma günü, Bur-
sa Osmangazi Belediyesi 15 
Temmuz darbe girişiminde ha-
yatını kaybeden demokrasi şe-

hitleri için mevlit okuttu. Mevlit 
programında Bulgaristan Baş-
müftülüğü Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet, Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonso-
losluğu Konsolos Vekili Ahmet 
Keloğlu, Osmangazi Belediyesi-

ni temsilen Faik Güler, Bayram 
Kalem, Emine Şen ve Kırcaali 
Müftü Vekili Nasuf Nasuf hazır 
bulundular. 

Osmangazi Belediyesi’ni tem-
silen Kırcaali’de bulunan AK 
Parti İl Genel Meclis Üyesi Faik 

Güler, Kırcaali Haber gazetesi-
ne mevlitle ilgili yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi: “Bugün 
Kırcaali Merkez Camii’nde 
okutulan Mevlid-I Şerif, Bursa 
Osmangazi Belediyesi’nin dü-

zenlemiş olduğu 15 Temmuz 
demokrasi şehitlerimizi anma 
mevlidi programıdır. Bu orga-
nizasyonu Bursa’dan Bayram 
Kalem ve Emine Şen ile bera-

Resmiye MÜMÜN

Boyko Borisov: “Bulgaristan’ı 
sığınmacılara boğmak istemem”

Başbakan Boyko Borisov, konuk olduğu NOVA TV’de, Fe-
tullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasası olduğu iddia edilen 
Abdullah Büyük’ün Türkiye’ye iade edilmesinin ardından ge-
lişmeleri değerlendirdi. 

FETÖ üyesinin iade prosedüründe yasaların işletilmediği 
eleştirilerine yanıt veren Borisov “Abdullah Büyük Türkiye’ye 
iade ettiğimiz 25 bin kişiden sadece biridir” ifadesini kullan-

dı.
Borisov, Türkiye sınırından 25 bin, Yunanistan sınırından 

ise bin kişinin ülkeye kaçak giriş yapmaya çalışırken yaka-
landığını ve bunların geri gönderildiğini belirtti.

“Sürekli olarak kimliksiz birtakım insanları durdurup geri 
yolluyoruz. Bu adeta bir savaştır ” diyen Borisov, Avrupa 
Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin “krizin eşiğinde” olduğunu 
söyledi.

Borisov AB-Türkiye ekseninde liderlerin her gün karşılıklı 
suçlamalarda bulunduklarına işaret ederek, ''Türkiye ile iyi 
ilişkilerimizin olması şarttır. Ben sonunda göçmenlerin kimin 
elinde kalacağından endişeliyim ” diye konuştu.

AB'de Bulgaristan dışındaki ülkelerin büyük bir bölümünün 
artık kendi sınırlarına setler çektiklerini, ancak Bulgaristan’ın 
Yunanistan ile olan sınırında böyle bir engelin olmadığına 
işaret eden Borisov, “Benim için (Türkiye’de) muhatabımın 
kim olacağı önemli değil. Benim için hayati önem taşıyan 
konu Bulgaristan’a sığınmacı dalgasının gelmemesidir.” ifa-
desini kullandı.

Filibe Başkonsolosluğundan bilgilendirme toplantısı
Türkiye’de 15 Tem-

muz 2016 tarihinde 
ordu içerisinde Fe-
tullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ)’ye bağlı bir 
grup tarafından, TSK 
içindeki mensupları 
öncülüğünde askeri 
darbe gir işimi hak-
kında yerel medyanın 
katılımıyla 29.07.2016 
tarihinde T.C. Filibe 
Başkonsolosluğunda 
bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 
Başkonsolos Veki-

l i  Birey Yılmazsoy, 
Türkiye'de 15 Temmuz 
gecesi meydana gelen darbe 
girişimi konusunda kapsamlı 
açıklamalar yaparak, gazete-
cilerin sorularını cevapladı.
Darbe girişiminin bazı Bul-

gar medyaları tarafından ön-

yargılı ve yanlış yansıtıldığını 
belirten Yılmazsoy, “Bu dar-
be girişimi anayasal düzene 
karşı yapılan büyük bir suçtur. 
Sivil halka ateş açıldı, Meclis 
binası bombalandı. Bu olayın 
bazı Bulgar medyaları tarafın-

dan çarptırılarak sunulmasın-
dan üzgün olduğumuzu belirt-
mek istiyorum” diye belirtti. 
Bilgilendirme toplantısına 

Filibe Başkonsolosluğu Kon-
solosu Murat Muhaciroğlu da 
katıldı. 
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Bulgaristan-Yunanistan Hükümetlerarası Toplantısı
Yunanistan Başbaka-

nı Aleksis Çipras, "Ege 
Denizi'ni Karadenize bağ-
layacak Burgaz-Dedea-
ğaç hızlı tren bağlantısı 
planlıyoruz" dedi.

Çipras ve Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Bori-
sov, Bulgaristan-Yuna-
nistan 3. Hükümetlera-
rası Toplantısı'nın ardın-
dan, Sofya'daki Boyana 
Cumhurbaşkanlığı'nda 
ortak basın toplantısı dü-
zenledi.

İki ülke hükümetlerinin 
tarihsel birtakım görüş 
ayrılıklarını geride bırakıp, 
özellikle turizm ve ticaret 
alanlarında iş birliği yap-
ması gerektiğini belirten 
Çipras, "Bulgaristan ve 
Yunanistan bölgenin ya-
şadığı bu zor zamanlarda 
yapıcı bir iş birliği örneği 
verebilecek iki ülke olabi-
lir" diye konuştu.

Çipras, "Ege Denizi'ni 
Karadeniz'e bağlaya-
cak Burgaz-Dedeağaç 
hızlı tren bağlantısı kur-
mayı planlıyoruz. Biz, 
Yunanistan'da, artık ortak 
bir merkez oluşturmak su-
retiyle, Burgaz-Dedeağaç 

Boru Hattı Projesi'ni yeni-
den ele alıp değerlendiri-
yoruz" ifadelerini kullandı.

- Bölgedeki krizler
Bölgede, ciddi tehditler 

yaşandığına işaret eden 
Çipras, "Üç tane krize ta-
nık oluyoruz. Bunlardan 
biri ekonomiktir. Bu kriz, 
önemli ölçüde Yunanis-
tan ve daha küçük çap-
ta Bulgaristan'ı etkilemiş 
bulunuyor. İkincisi mül-
teci krizi. Bu daha çok 

Yunanistan'ı etkilemiştir. 
Üçüncü olarak güvenlik 
krizi yaşanıyor" değerlen-
dirmesinde bulundu.

Çipras, Avrupa'daki mül-
teci krizini aşmak üzere 
Bulgaristan ile ortak hare-
ket edeceklerini ve bu gibi 
toplantıları bir gelenek ha-
line getireceklerini bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı 
Borisov da "Kriz ortamın-
da daima Yunanistan'la 
birbirimize destek ver-

dik. Bu bölgede istikrara 
ihtiyaç var. Farklı siyasi 
ailelere ait olmamıza rağ-
men kritik alanlarda hem 
fikiriz." dedi.

İki komşu ülkenin önün-
de bulunan tüm riskleri 
değerlendirdiklerini anla-
tan Borisov, "Ülkelerimiz, 
savunma alanında tam 
uyum içerisinde hareket 
edecek ve olası sorunla-
rı Avrupa Birliği'nin (AB) 
gündemine birlikte götü-

recek" diye konuştu.
- Sel baskınları ele alı-

nacak
B o r i s o v ,  s o n b a -

har ve kış döneminde 
Bulgaristan'da barajların 
taşması sonucu Yunanis-
tan'daki sel baskınlarının 
önlenmesi için karşılıklı 
görüşmelerin yapılacağı-
na dikkati çekti.

- Ortak çalışma
Enerji projeleri konu-

sunda iki ülkenin daha 
esnek olması gerektiğini 
vurgulayan Borisov, "Biz, 
AB'nin dış sınırını oluştu-
ruyoruz ve bundan sonra 
projeler konusunda sonuç 
elde etmek ve iki ülkenin 
de bu projelerden çıkar-
tılmasını önlemek üzere, 
ortak çaba göstereceğiz" 
ifadelerini kullandı.

Borisov, ikili ülke ara-

sındaki ilişkilerin karşılıklı 
güven ve anlayış temelin-
de olduğunu anımsatarak 
"Balkanlar'da bunalımlar 
çok kısa sürede patlak 
verir. Tarih bunu daha 
önce göstermiştir. Biz, 
bölgede barış ve güvenli-
ği korumak istiyoruz" de-
ğerlendirmesini yaptı.

- Mutabakat imzalandı
Hükümetlerarası top-

lantının ardından, Bul-
garistan ile Yunanistan 
arasında turizm, eğitim 
ve kültür alanlarında iş 
birliği ve ortak çalışma 
mutabakatları imzalandı.

Öte yandan, Yunanistan 
Başbakanı Çipras, Bulga-
ristan'daki temasları kap-
samında, Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev tarafın-
dan da kabul edildi.
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46. Astronomi ve Astrofizik Yaz 
Araştırma Okulu devam ediyor

Ardino (Eğridere) ilçe merkezine yakın bir mevkideki 
Belite Brezi Turistik Merkezi’nde iki hafta önce başla-
yan 46. Astronomi ve Astrofizik Yaz Araştırma Okulu 
Programı devam ediyor. Bu yılki kamp okuluna ülkenin 
çeşitli bölgelerinde 65 öğrenci, üniversiteli ve profes-
yonel astronomlar katıldı. 

Kırcaali Slavey Zlatev Astronomi Rasathanesi 
Müdürü Agop Uzunbohosyan,” Belite Brezi Turistik 
Merkezi’nde astronomik gözlem alanına GO TO adını 
taşıyan modern yönlendirme sisteminden ibaret beş 
teleskop monte edildi” diye bildirdi. 

Teorik çalışmalar içeren program, özel olarak yurt 
içi, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) bulunan astronomi rasathaneleri ve enstitülerin-
den gelen genç astronomlar tarafından yönetiliyor. Bu 
yılki program kapsamında seminerler düzenlenmesi 
yenilik olacak. 

Agop Uzunbohosyan, teleskopların astronomik dijital 

kameraların yardımıyla güneş ışığını kayıt ettiğini vur-
guladı. “Bu, Güneş Sistemi'ndeki asteroitlerin (küçük 
gezegenler) gözlemlenmesi gibi daha da egzotik ödev-
lerin yerine getirilmesine imkan veriyor. Biz onların yıl-
dızları önünde ötegezegenlerin geçişini gözlemlemeye 
çalışıyoruz. Ötegezegenler, bizim galaksimizde diğer 
yıldızların etrafında keşfedilen tüm gezegenlerdir” diye 
izah etti. 

Önümüzdeki iki yıl için okul programının gerçekleş-
tirilmesi üzere finansman sağlandı. Bu yıl Ay’ın fazı 
Perseid gök taşı yağmurunun doludizgin gözlemlen-
mesine imkan vermiyor. 

Agop Uzunbohosyan, Astronomi ve Astrofizik Yaz 
Araştırma Okulu Programı’nın gerçekleştirilmesine 
destek veren Ardino ve Kırcaali’den tüm teşkilatlara 
ve şirketlere en içten teşekkürlerini sunuyor. 

Geleneksel Astronomi ve Astrofizik Yaz Araş-
tırma Okulu, Kırcaali Slavey Zlatev Astronomi 
Rasathanesi’nin çatısı altındaki Vega Kulübü tarafın-
dan organize ediliyor. Bu ve önümüzdeki yıl Bulgaris-
tan için Amerika Vakfı okul için mali destek veriyor. 
Astronomi ve Astrofizik Yaz Araştırma Okulu, 1970 
yılında Slavey Zlatev’in yönetiminde 30 genç yıldız 
gözlemcilerin katıldığı programla açıldı.

“Gorna Arda” Baraj Sistemi projesi görüşüldü
Kırcaali Valisi İliya İli-

ev, “Gorna Arda” Su 
Enerji Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Werner 
Casagrande ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gunter 
Vayltser ile toplantı ger-
çekleştirdi. “Gorna Arda” 
Baraj Sistemi kurulması 
projesi kapsamında hid-
roelektrik santrallerin 
tasarlanması, kurulması 
ve devreye sokulmasıyla 
yükümlü şirketin temsil-
cileri, gelecekteki yatırım 
niyetleriyle ilgili detaylar 
paylaştı ve projenin na-
sıl bir tempoda geliştiği 
hakkında bilgi verdiler. 
İliev, Gorna Arda Baraj 

Sistemi kurulması pro-
jesi kapsamında önemli 
ekonomik ve sosyal etki-
si olacak bölge için son 
derece büyük önem arz 
eden bir altyapı tesisi ku-
rulacağının ve devletin 
bu projenin en kısa za-
manda gerçekleştirilme-
sinden kârı olacağının 
altını çizdi. 
Werner Casagrande, 

“Projeyle ilgili kurumlar 
arasında daha iyi bir 
koordinasyon oluştu-
rulması için Enerji Ba-
kan Yardımcısı Nikolay 
Nikolov’un yönetiminde 
kurumlar arası çalışma 
grubu kuruldu. Bu grupta 
enerji, çevre ve su, böl-
gesel kalkınma ve iskân 

bakanlıklarından uzman-
ların yanı sıra tesisin im-
tiyaz sahibi Ulusal Elekt-
rik Şirketi ve EVN Avus-
turya konsorsiyumunun 
temsilcileri de yer alıyor. 
Bununla ülke içi ve AB 

mevzuatları, su elektrik 
santralleri kurulmasına 
ilişkin uluslararası stan-
dartlar ve çevre alanında 
düzenlemeler doğrultu-
sunda kaskad su elektrik 
santrallerinin en iyi şekil-
de kurulması amaçlanı-
yor ”diye bildirdi.
Toplantıda ele alınan 

başka bir konu, projenin 
çalışma şeklinin şu anda 
kamuoyunda tartışma-

ları yapılan 2016-2021 
dönemine ilişkin Doğu 
Ege Denizi Bölgesinde 
Nehir Havzaları Yönetim 
Planı’na dahil edilmesiy-
di. 
Werner Casagrande, 

“Projenin etkinlik, eko-
nomik yararlar ve çevre-
nin korunmasına uygun 
olmasına ilişkin günü-
müzün gereksinimlerine 
uyduğundan emin olabil-
memiz için “Gorna Arda” 
Su Enerji Şirketi’nin ekibi 
projenin çağdaşlaştırıl-
masına yönelik çalışma-
lara devam ediyor. Eski 
fikir projesinde kaskad 
yapıda üç hidroelektrik 

santralin bulunması ön-
görülüyordu. Şimdikinde 
iki hidroelektrik santralin 
bulunması olasılığı var. 
Fakat her bir durumda 
yatırım Kırcaali ili sınır-
ları dahilinde yapılacak” 

dedi. 
İliev ve “Gorna Arda” 

Su Enerji Şirketi’nin tem-
silcileri, yeni iş pozisyon-
ları açılması ve bölgenin 
canlandırılmasına yol 
açacak projenin kısa sü-
rede hayata geçirilmesi 
için diyalog ve işbirliğine 
devam edilmesini arzu 
ettiklerini dile getirdiler. 
          

  Kırcaali Haber
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Başkonsolos Akyol ve BULTİŞAD Başkanı 
İnce Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Dört Ağustos Şumen 

(Şumnu) BTA (Bulgar 
Telgraf Ajansı) toplantı 
salonunda düzenlenen 
basın toplantısında T. C. 
Burgaz Başkonsolosu Ni-
yazi Evren Akyol, darbe-
nin başarısız olmasında 
en büyük faktörün Türk 
milletinin olduğunu ifade 
etti.

“Canları pahasına kendi-
lerini tankların önüne attı-
lar. Türk halkı demokrasi 
destanı yazdı. Türkiye’de 
hükümet, sivil toplum ku-
ruluşları, halk her birlikte 
bu girişimi bertaraf etti” 
şeklinde konuşan Akyol, 
tüm muhalif par tilerin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
desteklediklerini ifade et-
tiklerini söyledi.

Yerli gazetecilere olayın 
perde arkasını anlatan 
Başkonsolos, FETÖ’nün 
40 yılı aşan süredir dev-
let kurumlarının her köşe-
sinde sızmayı başarmış 
bir terör örgütü olduğunu, 
Fethullah Gülen’in kendi 
adamlarını kilit konum-
lara getirmiş ve gerek 
Türkiye’de gerekse yurt-

dışında yüzlerce eğitim 
kurumunu ele geçirmiş 
olduğunu belirtti. 

“Türkiye büyük bir tehli-
ke ile karşı karşıya kaldı. 
Dolayısıyla OHAL ilan 
edildi” diyen Başkonsolos 
Akyol, şöyle devam etti:

“OHAL’in hedefi bu örgü-
tün 10 binleri, 100 binleri 
bulan sempatizanlarıdır. 
Tüm söylediklerimi des-

tekleyecek rakamlar da 
şöyle: darbe girişiminde 
173’ü sivil 246 kişi haya-
tını kaybetti, 1500’e yakın 
yaralı, 20.000’den fazla 
gözaltına alındı. 10.000 
kişi tutuklandı; bunlardan 
yaklaşık 5.000’i asker, 
1.700’ü hakim ve savcı, 
1.000’den fazlası da po-
lis. 60.000 devlet memu-
ru görevden alındı, bun-

lardan 40.000 kişi eğitim 
alanında görevliydi. 3.500 
kişi memuriyetten alındı.”

Örgüt ile bağlantısı ka-
nıtlanan 18 TV, 23 radyo, 
45 gazete, 18 dergi, 29 
yayınevi, 3 haber ajansı, 
15 üniversite, 934 özel 
okul, 109 özel yurt ve 104 
vakfın kapatıldığını açıkla-
yan Akyol, bütün bunların 
30-40 yıllık bir çabanın 

sonucu olarak oluştuğunu 
ifade etti.

Niyazi Evren Akyol “Şu 
anda 4.000’in üzerinde 
şirketin hesapları bloke 
edilmiştir. Türkiye dün-
yada örneği olmayan 
büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya ama Avrupa tüm 
olanları farklı bir şekilde 
algılamaktadır. Batı’dan 
empati görmüyoruz” dedi.

FETÖ’nün ne şekilde 
finanse edildiği sorusu-
na cevaben Akyol, “170 
ülkede okulları var. Bun-
lardan gelirleri muazzam. 
Sayısını bilmediğimiz 
üyeleri ve sempatizanları 
tarafından sürekli yapılan 
ödemeler söz konusu. 
Örgüte üye kişilerce ku-
rulmuş çok sayıda şirket 
var. Milyarlarca gelir ol-
duğunu söylersem çok 
yanıldığımı zannetmem” 
yönünde konuştu.

Basın toplantısında 
“Ülkemiz büyük bir fela-
ketten döndü” sözleriyle 
konuşmasına başlayan 
BULTİŞAD Başkanı ve 
Alkomet AD şirketinin 
sahibi ünlü iş adamı 

Fikret İnce, “Bütün halk, 
sağcısıyla, solcusuyla, 
muhalifiyle, bu harekete 
karşı çıktı. Uzun zaman-
dır böyle bir dayanışma 
görmemiştim. Bu, ülke-
nin geleceğine inancımı 
artırdı” dedi.

Türkiye’de demokrasinin 
kazandığını ifade eden 
Fikret İnce, “Bu hareke-
tin maalesef iş hayatına 
etkisi olmuştur. Kısa bir 
menfi dalgalanma yarat-
tı. Arkadaşlarımla birebir 
yaptığım temaslara da-
yanarak Türkiye’de eko-
nominin, sanayinin, tica-
retin eski haline gelmiş 
olduğunu söyleyebilirim. 
Bir iş adamı olarak söy-
lemek istiyorum; borsa bir 
gün kapanmamıştır. Türk 
lirası eski değerini kazan-
dı” şeklinde konuştu. 

Başkonsolos Akyol ve 
Fikret İnce demokrasiye 
karşı unsurların ayıklan-
dığını, Türkiye’de hayatın 
normal olduğunu vurgula-
yarak herkesin Türkiye’ye 
gidebileceğini, seyahat 
edebileceğini belirtti.
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Yayla’da geleneksel yağmur 
duası ve şenlik yapıldı 

Ardino’nun (Eğridere) 
Rusalsko (Hotaşlı) kö-
yüne yakın bir mevkide 
1100 metre yüksek-
liğindeki Yayla isimli 
yerde geleneksel sağ-
lık ve bereket mevlidi 
ve şenlik gerçekleşti. 
Dini merasime Ru-
salsko köyü halkından 
başka Asenovgrad 
(Stanimaka) kasabası, 
Asenovgrad’ın Dolni 
Voden (Vadene) semti, 
Aytos şehri ve Türki-
ye, Portekiz, İspanya, 
İngiltere’de ikamet eden 
göçmenler olmak üzere 
yaklaşık bin kişi katıldı. 
Konuklar arasında Ar-
dino Belediye Başkan 
Yardımcısı Nasko Kiçu-
kov hazır bulundu. 
Dolni Voden ve Gor-

no Prahovo (Tosçalı) 
imamları Muhammed 
Ferat ve Mehmet Meh-
met başta olmak üzere 
bölge imamları, Kuran 
tilaveti sundular, sağlık 
ve bereket için mevlit 
okudular. Sonunda yağ-
mur duası yapıldı.
Tüm katı l ımcı lara 

Rusalsko’dan Aynur Ha-
san ve Asenovgrad’dan 
Mümün Yakub’un hazır-
ladığı 13 kazan kurban 
yemeği ikram edildi. 
Yemek için 500 kg kur-
ban eti ve 100 kg pirinç 

kullanıldı. 
Gelecek yılki şenlik 

için yardım amacıyla 
açık arttırmayla satışa 
sunulan maddi bağış-
lardan ve para bağışla-
rıyla birlikte 4 bin leva-
dan fazla para toplandı. 
Açık arttırma ile yapılan 
bir kilo tereyağı için 
teklif edilen fiyat 120 
levaya ulaştı. Tereyağı-
nı Asenovgrad’dan 63 
yaşındaki Salimdikme 
Salim satın aldı. Hayır-
sever adamın 120 leva-
ya aldığı bir kavanoz te-
reyağını organizatörlere 
bağış yapması herkese 
büyük bir sürpriz oldu. 
Yaşlıların anlattıklarına 

göre Yayla’da yağmur 
duası yapma geleneği-
nin 500 yıllık tarihi var. 
16 asırda İslam dininin 
bölge önderlerinden biri 
buraya defnedilmiştir. 
Yerlilerden bu zatın is-
mini bilen yok. İslam’ı 
yayan ünlü bir zat oldu-
ğunu ve Müslümanlar 
arasında büyük rol oy-
nadığı düşünülüyor. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Nasko Kiçukov 
yaptığı selamlama ko-
nuşmasında, “Burada 
kurban kesilmesi yurt 
içi ve yurt dışında çe-
şitli yerlerde bulunan 
akrabaların, yakınla-
rın ve arkadaşların bir 
araya gelmesine vesile 
oluyor. Yedi yıldan son-
ra Rusalsko şenliğine 
ikinci kez geliyorum. 

Organizatörleri muhte-
şem organizasyon için 
tebrik ederim” dedi.
49 yaşındaki Ra -

mazan Gazioğlu köy 
şenliğine eşi Ergül ve 
13 yaşındaki oğulları 
Ramazan ile birlikte 
İspanya’nın Katalon-
ya bölgesinde bulu-
nan Tarrago şehrinden 
geldiler. Sil istre’nin 
O k o r ş  k ö y ü n d e n 

İspanya’ya göç eden 
Gazioğlu’nun kökenleri 
Çernooçene’nin Bez-
vodno (Susuz) köyüne 
dayanıyor. 
Ramazan Gazioğlu, 

“Artık ikinci kez bu yağ-
mur duasına ve şenliğe 
geliyorum. Çok güzel 
bir gelenek. Atalarımı-
zın geleneklerinin ya-
şatılmasına seviniyo-
rum. Genç nesillerin 

bu gelenekleri devam 
ettirmesini diliyorum” 
diye ifade etti. 
19 yaşındaki Samir 

Mehmet, Portekiz’in 
Torre de Moncorvo 
şehrinde okuyup ça-
lışıyor. Aslen Başevo 
(Hallar) köyünden olan 
genç 10 yılı aşkın süre-
dir ailesiyle birlikte gur-
bette yaşıyor. Rodopla-
rın güzelliğine duyduğu 
hayranlığı ve ilk izlenim-
lerini şu sözlerle dile 
getirdi: “Buraya ilk defa 
geliyorum. Portekiz’de 
olduğum sırada sürekli 
sıla özlemi çekiyorum. 
İnanılmaz güzellikte bir 
doğa. İnsana huzur ve-
riyor”. 
Yağmur duası ve şen-

lik, Rusalsko muhtarlı-
ğı, Cami Encümenliği 
ve köy sakinlerinin mali 
desteğiyle organize 
edildi. 
Rusalsko Muhtarı İs-

met Mustafa, bu asırlık 
geleneğin gelecekte de 
devam etmesini arzu 
ediyor. Muhtar, organi-
zatörlere ve mali destek 
veren sponsorlara kalbi 
teşekkürlerini ifade edi-
yor.
            Güner ŞÜKRÜ
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için mevlit okundu
1. sayfadan devam

ber üstlendik. Mevlit için 
bugünü seçmemiz özel-
likle düşünüldü. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde yapılan 
hain darbe girişimini mil-
letin püskürtmesinden 
sonra Cumhurbaşkanı-
mızın ve Başbakanımızın 
isteği üzerine, “Meydan-
ları boş bırakmayacağız” 
demeleri ve davetlerine 
icabet ederek, yarın ve 
Pazar günü İstanbul’da 
demokrasi nöbet miting-
lerinin taçlandırması ya-
pılacak olan mitingden 
önce yapmayı planladık. 
Demokrasi nöbetleri bit-
meden ve bu nöbetlerin 
taçlandırması yapılma-
dan önce Belediye Baş-
kanımızın girişimiyle sivil 
vatandaş, asker ve polis 
şehitlerimizi anma mevlit 
programını yapmak için 
bugünü seçtik”. 

Yüksek İslam Şura Baş-
kanı Vedat Ahmet mevlit-
le ilgili şunları dile getirdi: 
“Biz Başmüftülük olarak 
öncel ik le Osmangazi 
Belediyesi’ne teşekkür 
ediyoruz, çünkü gerçek-

ten önemli bir zaman dili-
mindeyiz. Bizler Başmüf-
tülük olarak, Bulgaristan 
Müslümanları olarak kar-
deşlik duygularımızı duy-
gudan da öte geçirerek, 
yani kardeşliğimizi hare-
ketlerimizle, fiillerimizle, 
davranışlarımızla ortaya 
koymaya çalışıyoruz. Bil-
diğiniz gibi zaten bizler 
Başmüftülük olarak daha 
Türkiye’de darbe girişimi 
başladığı andan itibaren 

yakından takip ediyoruz 
ve ertesi gün bir deklaras-
yonumuz yayınlandı. Ay-
rıca bütün Bulgaristan’da 
özellikle merkezi yerlerde, 
ulaşabildiğimiz her yerde 
gıyabi cenaze namazları 
kıldırdık ve sela okuttuk. 
Ayrıca bugün bütün bölge 
müftülüklerimize talimat 
göndererek bir yardım 
kampanyası yapıyoruz. 
Türkiye’de darbe girişimi 
esnasında şehit düşen 

kardeşlerimizin ailelerine 
yardım yapacağız. Biz 
bunu maddi yardımdan 
ziyade manevi olarak, 
moral desteği olarak gö-
rüyoruz. Bunun için böy-
le bir kampanyamız da 
var. Bu bugün cuma na-
mazında olacak. Ayrıca 
işte böyle farklı yerlerde, 
farklı kurum, kuruluş veya 
teşebbüslerle mevlitler, 
dualar, hatimler yapılı-
yor. Bunlar belki zaman 

içerisinde hepsi derlenip 
toparlanıp, bir araya geti-
rilecek ama, özellikle bu-
gün Kırcaali’de böyle bir 
mevlit programı yapılma-
sı gerçekten çok anlamlı 
ve bizler de onun için bu 
etkinliğe katılıyoruz. Tür-
kiye’deki kardeşlerimizin 
acısı, derdi, bizim acımız, 
bizim derdimiz. Onların 
sevinci, bizim sevincimiz”. 

Kırcaali Müftü Vekili 
Nasuf Nasuf gazetemize 
şöyle konuştu: ” Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet görevleri nede-
niyle yurt dışında bulunu-
yor. Onu vekaleten bu gö-
revi bugün biz yerine geti-
receğiz. İlk önce Başmüf-
tülüğün temsilcisi Yüksek 
İslam Şura Başkanı Ve-
dat Ahmet’e davetimize 
icabet etmesinden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Bu mübarek günde 
darbe esnasında hayatla-
rını kaybeden kardeşleri-
mize Cenab-ı Allah’tan 

gani gani rahmetler dile-
rim. Hastalara, yaralılara 
acil şifalar dilerim. Türk 
milletine sabırlar dilerim. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar 
hiçbir zaman bizi yalnız 
bırakmadı. İftarlarda dai-
ma bizim yanımızda oldu. 
Bugün Kırcaali’de düzen-
lemiş olduğu 15 Temmuz 
demokrasi şehitlerimizi 
anma mevlit programını 
tebrik ederim. Allah razı 
olsun!”. 

Öğle namazından önce 
icra edilen mevlit progra-
mı kapsamında Osman-
gazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar telefon 
bağlantısı ile canlı olarak 
Kırcaalilileri selamladı ve 
mevlit programına katı-
lımlarından dolayı teşek-
kür etti. 

Cami çıkışında Osman-
gazi Belediyesi tarafın-
dan Kırcaalilere eşarp, 
şeker ve etli pilav dağı-
tıldı. 

Başbakan Yardımcısı Donçev, Yunanistan Çevre 
ve Enerji Bakanı Panos Skurletis ile görüştü 

AB Fonları ve Ekonomi 
Politikasından Sorum-
lu Başbakan Yardım-
cısı Tomislav Donçev, 
Yunanistan’ın Çevre ve 
Enerji Bakanı Panos 
Skurletis ile yaptığı gö-
rüşmede, “Bulgaristan 
ve Yunanistan’ın katılımı 
olmaksızın Avrupa’ya 
doğalgaz taşıyacak olası 
boru hattı güzergahları 
başarılı olamaz. Önü-
müzdeki yıllara yönelik 
doğalgaz sektörünün 
geleceğini hep birlik-
te planlayarak, ortaklık 
yapmayı hedeflememiz 
önemli” dedi. Bulgaristan 
ve Yunanistan hükümet-
ler arası ortak oturumu 
kapsamında yapılan gö-
rüşmede Enerji Bakanı 
Temenujka Petkova ve 
Çevre ve Su Bakanı İve-
lina Vasileva, Yunanistan 
tarafından ise Dışişleri 
Bakanlığı, Uluslararası 
Ekonomik İlişkiler Genel 
Sekreteri Giorgos Tsip-
ras ve Enerji ve Çevre 
Bakanlığı Diplomasi Mü-
şaviri Nikolaos Giotopou-
los da hazır bulundu. 
Görüşmede doğalgaz 

sektöründe ortak pro-
jelere ve Bulgaristan ve 
Yunanistan’ın sellerin ön-
lenmesi ve su yönetimine 

ilişkin devlet faaliyetleri 
üzerinde duruldu. 
Donçev, Bulgarstan’ın 

Yunanistan Aleksandro-
polis (Dedeağaç) şehrine 
yakın Sıvılaştırılmış Do-
ğalgaz (LNG) Terminali 
kurulmasına ilişkin proje-
de ortak olarak yer alma-
ya yönelik siyasi iradeye 
sahip olduğunu beyan 
ettiğinin altını çizerek, 
Yunanistan’ın iki devletin 
önceliği olduğunun ga-
rantisi olarak bu projede 
yer almasını bekledikle-
rini ifade etti. Bulgaris-
tan, iki devlet arasında 
doğalgaz bağlantısı ve 
Sıvılaştırılmış Doğalgaz 
(LNG) Terminali kurul-
masına ilişkin projelere 
birbirlerine bağlı projeler 
gözüyle bakıyor. Donçev, 
“Ekonomi mantığını takip 

etmesi için terminalin Yu-
nanistan-Bulgaristan do-
ğalgaz boru hattına yakın 
bir mevkide inşa edilmesi 
gerekir” diye vurguladı. 
İki devlet tarafından da 
bu projeye siyasi des-
tek verilmesi kesinlikle 
önemli olduğuna işaret 
ediyor. 
Bakan Petkova, “Yu-

nanistan-Bulgar istan 
arasında doğalgaz bağ-
lantısına ilişkin projenin 
pazar testinin bir inci 
aşamasının başarıyla 
gerçekleştirilmesinden 
sonra önümüzdeki hafta 
boru hattı kapasite rezer-
vasyonu yapılmasına iliş-
kin bağlayıcı tekliflerde 
bulunulması üzere ikinci 
aşamasına geçilmesi de 
bekleniyor” diye duyurdu. 
Donçev’in ifadesine göre 

Bulgaristan-Yunanistan 
gaz bağlantısına ilişkin 
proje, sadece Bulgaris-
tan ve Yunanistan için 
değil, tüm Balkanlar için 
de stratejik önem taşıyan 
bir projedir. 
Görüşmede Bulgaristan 

tarafından ülkede Doğal-
gaz Dağıtım Merkezi ku-
rulmasına ilişkin konsep-
tin hazırlanmasında kay-
dedilen ilerleme tanıtıldı. 
Bakan Skurletis, Bakan 

İvelina Vasileva’nın pay-
laşılan nehir havzaları 
açısından Su Çerçeve 
Direktifi ve Sel Direktifi’ni 
uygulamak üzere yapıla-
cak ortak çalışmaları ele 
almak için Bulgaristan’ı 
ziyaret etme davetini ka-
bul etti. Ziyaret çerçeve-
sinde iki taraf erken uyarı 
sisteminin geliştirilmesi-
ni ele alacak. Vasileva, 
Bulgaristan’ın iklim deği-
şikliklerinin ekonominin 
farklı alanları üzerindeki 
etkisini analiz edecek, 
görüş ufku ileriye dönük 
2050 yılına kadar uzaya-
bilen 2030 yılına kadar 
iklim değişikliğine adap-
tasyon için ulusal strate-
jik plan hazırlama çalış-
malarına başladığından 
haberdar etti.
              Kırcaali Haber

Momçilgrad’da serbest 
güreş turnuvası 

Momçilgrad (Mestanlı) kasabasındaki Nuri Ada-
lı Parkı’nda düzenlenen serbest güreş turnuvasına 
yurt içinden farklı yaşlarda 60’ın üzerinde güreşçi ka-
tıldı. Katılımcılar arasında pek çok ulusal ve Avrupa 
güreş şampiyonu olduğu gibi dünya yarışmalarında 
da dereceler elde eden güreşçiler vardı. Güreş tur-
nuvası, “Mestanlı Daima Kalbimde” sloganı altında 
düzenlenen 7.Dünya Mestanlılar Buluşması programı 

kapsamında yapıldı.
Filibe şehrinden Georgi Sredkov, başpehlivan un-

vanını kazanarak geleneksel olarak başpehlivana 
verilen koçun sahibi oldu. Başpehlivana ödülü Mom-
çilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan tarafından su-
nuldu. Başpehlivan unvanını kazanmak için yapılan 
müsabakada farklı kategoriler ve başka sınırlamalar 
geçerli değil. Başpehlivan unvanını almak için yarışan 
birkaç güreşçi arasında bulunan Zlatograd (Darıdere) 
kasabasından 47 yaşındaki Stanko İnjov ikinci yere 
yükseldi. 

Ayrı bir kategoride yarışan kızların güreş maçları 
seyircilerden bol bol alkış aldı. 

Canan ve Elis Manolova kız kardeşler, Belediye 
Başkanı Sunay Hasan’ın daveti üzere güreş göste-
risi yaptılar. Aslen Kirkovo’nun (Kızılağaç) Vırben kö-
yünden olan kız kardeşler, Bulgaristan’ın bayan güreş 
milli takımının antrenörü Filip Manolov’un kızlarıdır. 
Canan Bulgaristan milli takımında, Elis ise Azerbay-
can milli takımında yer alıyor. 

 Turnuvada Momçilgrad, Kırcaali ve Haskovo’nun 
(Hasköy) Karamantsi köyü takımları olmak üzere üç 
kupa verildi.
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Başkan Hasan Azis: “Nuri Adalı’nın Balkanlar’da, Avrupa’da 
ve dünyada hak ettiği saygıyı göreceğinden eminim”

Onlarca siyaset ada-
mı, toplumun önde ge-
len isimleri, dostları ve 
yakınları Bulgaristan 
Türklerinin meşalesi 
merhum şair Nuri Tur-
gut Adalı’yı ölümünün 
12. yılında doğup bü-
yüdüğü Kirkovo (Kızı-
lağaç) İlçesi Ostrovets 
(Adaköy) köyünde bu-
lunan mezarı başında 
andılar.
Yapılan anma töre-

ninde Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
HÖH Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Kırca-
ali milletvekilleri Müh. 
Erdinç Hayrullah, HÖH 
Kırcaali İl Başkanı Müh. 
İzzet Şaban, Kırcaa-
li Milletvekilleri Saliha 
Emin ve Mustafa Ah-
met, Nuri Adalı’nın 73 
yaşındaki oğlu Fikret 
Nuri Turgut, komünist 
rejiminde siyasi tutuk-
luların temsilcileri, ilde 
HÖH ilçe teşkilatları, 
belediye başkanları, 
HÖH Gençlik Kolları 
ilçe başkanları, HÖH 
Kadın Kolları teşkilatla-
rının temsilcileri, Meclis 
Üyeleri, köy muhtarları 
ve il sakinleri hazır bu-
lundu. 
HÖH Başkan Yardım-

cısı ve Kırcaali Bele-
diye Başkanı Hasan 
Azis yaptığı konuşma-
sında şunları dile getir-
di: “Totaliter rejimin en 
büyük baskı uyguladı-
ğı yıllarda Nuri Adalı, 
temel insan haklarının 
ihlal edilmesine karşı 
çıktı ve bu da onun 23 
yıl hapis yatmasına ve 
Bulgaristan Türklerinin 
Nelson Mandela’sı un-

vanını almasına sebep 
oldu. Ölümünden 12 
yıl sonra günümüzün 
en parlak isimlerinden 
biri olan Nuri Adalı ül-
kedeki azınlıkların hak 
ve özgürlüklerine ilişkin 
görüşleriyle hayranlığı-
mızı kazanmaya devam 
ediyor”.
HÖH Başkan Yardım-

cısı, Nuri Adalı’nın ha-
yatının, eserlerinin ve 
görüşlerinin günümüz-
de de son derece gün-
cel olduğunu ve yurt 
içinde olduğu gibi yurt 
dışında da bilinip, yay-
gınlaştırılmaya devam 
edilmesi gerektiğinin al-
tını çizdi. Konuşmasının 
sonunda “Nuri Adalı’nın 
Balkanlarda, Avrupa’da 

ve dünyada hak ettiği 
saygıyı göreceğinden 
eminim” dedi. 
Kirkovo’nun Fotinovo 

(Çakırlı) köyünden üni-
versite öğrencisi Ca-
nan Hasan, katılımcıla-
rı ünlü şairin hayatıyla 
tanıştırdı. 
Fotinovo İlköğretim 

Okulu öğrencileri Ca-
nan Hüseyin, Sinem Ali 
ve Nazlıcan Halibryam, 

Nuri Adalı’nın Stara Za-
gora (Eski Zağra), Vidin 
ve Belene cezaevlerin-
de yazdığı şiirlerinden 
birkaçını ezbere söyle-
diler. 
Adalı’nın öğlu Fikret 

Nuri Turgut, “Babam 
bir halk insanıydı, ko-
nuşmayı severdi. Her 
zaman bana iyi bir in-
san olmayı ve açık söz-
lü olmayı öğretti” dedi.
Nuri Adalı’nın anıt ta-

şına çelenk ve çiçek 
sunulmasının ardından 
Başmüftü Danışma-
nı Fikri Sali merhum 
şair için dua etti. Eski 
Başmüftü, “Nuri Adalı, 
Müslüman ve Türk top-
lumuna ders veren sa-
mimi bir Müslümandı. 

Bizler birlik ve beraber-
lik içinde rahmetli Nuri 
Adalı’nın bize gösterdiği 
yolda yürümek zorun-
dayız” diye vurguladı. 
Nuri Turgut Adalı, 

1922 yılında Ostrovets 
köyünde dünyaya gel-
di. Fotinovo köyü oku-
lunda eğitimini bitirin-
ce babası onu Şumnu 
Nüvvab Medresesi’ne 
yazdırıyor. Burada 3 yıl 

eğitim gördükten sonra 
çok etkin ve sivri zekalı 
bir Turancı olduğu için 
okuldan uzaklaştırılıyor. 

Totaliter dönemde şair, 
23 yılını hapis, sürgün 
ve Belene’de geçiriyor. 
Ülkede Müslüman ve 

Türklerin haklarını koru-
ma mücadelesi verdiği 
için Bulgaristan Türkle-
rinin Nelson Mandela'sı 
olarak adlandırılır. 
S t a r a  Z a g o r a 

Cezaevi’nde kaleme 
aldığı Gönül İster Ki... 
şiirinin bir dörtlüğünde 
yakınlarına şöyle bir va-
siyette bulunuyor: 
Ben göçerken bu fe-

lekten siz dökmeyin 
gözyaşı 
Seve seve koyun kab-

re gün görmeyen bu 
nâşı... 
Belki kabrim de bulun-

maz bu vahşet ülkesin-

de! 
Gönül ister kabrim ol-

sun bir ağaç gölgesin-
de!... 
Nuri Adalı 1989 yılın-

da Bulgaristan’dan zo-
runlu olarak Türkiye’ye 
göç ettir iliyor. Uzun 
yıllar Bursa BAL-GÖÇ 
Derneği’nin genel sek-
reterliğini yapıyor. 2004 
yılında hayata gözlerini 
yumuyor. Momçilgrad 
(Mestanlı) kasabasın-
da ve Bursa Görükle’de 
Nuri Adalı’nın adını ta-
şıyan birer park bulun-
maktadır. Anma töreni 
HÖH Kirkovo İlçe Teşki-
latı tarafından organize 
edildi.
           Güner ŞÜKRÜ

DOST partisi temsilcileri, Bulgaristan 
Türklerinin meşalesi Nuri Adalı’yı andı
Sorumluluk, Özgürlük ve 

Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Partisi temsilci-
leri, ölümünün 12. yılında 

Bulgaristan Türklerinin 
meşalesi merhum şair 
Nuri Turgut Adalı’yı doğup 

büyüdüğü Kirkovo’nun 
Ostrovets (Adaköy) kö-
yündeki mezarı başında 

andı. Hak ve özgürlükler 
mücadelesi veren Nuri 
Adalı’yı anma töreninde 
DOST Genel Başkanı 

Lütfi Mestan, Filibe Kon-
solosu Murat Muhaci-
roğlu, Cebel (Şeyhcuma) 

Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, yeni siyasi partinin 
il teşkilatının tüm yönetim 

kurulu üyelerinin yanı sıra 
partinin çok sayıda üyesi 
ve taraftarı yer aldı. 

Çelenk ve çiçek sunul-

masının ardından 1 da-
kikalık saygı duruşundan 
sonra merhumun kabri 

başında dua okundu. 
          

Kırcaali Haber
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Sabahattin Dede: “Yangını bir yanardağ 
patlaması olduğunu zannettik”

Ardino (Eğridere) ilçe-
si Ahryansko (Ercek) 
köyünün Rodopsko 
mahallesinden 68 ya-
şındaki Sabahattin Em-
rulla 29 Temmuz 2016 
tarihinde Ardino’da ya-
şanan yangın felaketini 
şöyle anlattı: “Son de-
rece korkunç bir şey-
di. Hayatımda ilk defa 
böyle büyük bir yangı-
na tanık oldum. Yangın 
her yöne doğru yayılı-
yor, önlenemiyordu. Bir 
yanardağın patladığını 
zannettik. Bütün gece 
uyumadık”.
Sabahattin Emrulla, 

konuşmasının deva-
mında, “Cuma namazı 
için Ardino’ya gitmiştim. 
İtfaiye aracının siren 
seslerini duyunca bir 
yerde yangın olduğunu 
anladım ve hemen eşim 
Kadriye ve Kıbrıs’tan 
gelen torunum Cise’nin 
bulundukları evime git-
tim. Saat 11.30 suların-
da başlayan yangın saat 
15.00’e doğru evimize 

birkaç metre yaklaş-
tı. Elimize ne geçtiyse 
yangını söndürmeye ça-
lıştık. Maalesef, bahçe-
mizin tüm duvarı yandı. 
45 yıllık bir çam ormanı 
birkaç saat içinde kül 
oldu. Bugünkü gibi ha-
tırlıyorum, 1968 yılında 
bu alana ağaç dikmiştik. 
Önemli olan şu ki, yan-

gında can kaybı yok, 
geri kalan her şeyin ça-
resi bulunacak”. 
Cuma günü yaşanan 

yangın felaketi sırasın-
da 80 yaşındaki Şerife 
Eminova evinde yalnız-
mış. Yaşlı kadın yaşlı 
gözlerle şunları anlattı: 
"Çok korktum. Yangın 
neredeyse evlere kadar 

ulaştı. Ne yapacağımı 
bilemedim. Yanımda bir 
refakatçı ve koltuk değ-
neklerim olmadan kendi 
başıma yürüyemediğim 
için panik yaşadım. İyi 
ki, felaketten beni kur-
tarmak için oğlum Dur-
can hemen Ardino’dan 
gelerek, arabasına bin-
dirdi ve Pametnika adlı 

yere götürdü. Allah’a 
şükürler olsun, yangın-
dan kurtulduk”. 
Rodopsko mahallesin-

de yalnız yaşayan Şeri-
fe Eminova evinin bah-
çesinde yetiştirdiği çok 
sayıda meyve ağaçları-
nın tümü yanmış. Yan-
gın arı kovanlarına da 
ulaşmış olsada onlar 
yangından kurtarılmış. 
Sabahattin dede ve 

Şerife nine gönüllülere, 
itfaiyecilere ve orman 
görevlilerine yangını 
söndürdükleri için son-
suz şükranlarını sunu-
yor. 
Rodopsko mahallesin-

de 5-6 aile yaşıyor. Yaz 
aylarında baba ocak-
larını tamir etmek için 
köye çok sayıda göç-

men geliyor. Mahallede 
en büyük sorun ,özellik-
le yaz aylarında yeterli 
miktarda içme suyu ol-
mamasıdır. 
İlçenin Svetulka (Çan-

gallı) ve Ahryansko 
köyü arazilerinde çıkan 
yangının verdiği hasar-
ların maliyeti 2 milyon 
levayı aşıyor. Yaklaşık 
1 500 dekar çam orma-
nı tamamen kül oldu. 
Hasar gören alanların 
toplamı 1 800 dekarın 
üzerinde 
Ağaç kesmek için gö-

revli iki gencin yaktığı 
ateş gözetimsiz bırakıl-
ması sonucunda rüzga-
rın kıvılcımları ormana 
dağıtmasıyla yangın 
çıkmış oldu. 
          Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Arjantinli gazetecilerle görüştü

K ı r c aa l i  B e l e d i ye 
Başkanı Hasan Azis, 
Arjantin’den gelen genç 
gazetecilerle görüşmek 
üzere Dıjdovnitsa (Yağ-
murlar) köyünü ziyaret 
etti. 
Arjantinli gazeteciler, 

KRIG Sanat Hareketi’nin 
bu yılki yaz progra-
mına katılıyor. Onlar 
Bulgaristan’da turizm 
alanında gençlik yapıları 
ve gençlik girişimlerine 
adanan özel bir kitabın 
basılması üzere hazırlık 
yapılmasına ilişkin proje 
kapsamında Dıjdovnitsa 
köyündeki Sanat Evi’ne 
geldiler. Genç gazete-
ciler seyahat gazete-
ciliği uzmanlık eğitimi 
görüyor ve ilk projeleri 
Bulgaristan’a adanmıştır. 
G a ze te c i l e r,  “ L a -

Bulgaria-de-los-jovenes” 
(Gençlere ait Bulgaris-
tan) isimli bloglarında 
şunları dile getirdi: “Bizim 
proje, gençleri anlatacak 
bir kitap çıkarmamızdan 
ibaret. Kültürel ve sosyal 
konuları dahil etmemiz, 
tabiatı ve geleneksel ülke 
mutfağını, arkeolojiyi ve 
bayramları anlatmamız 

bizim için önemli, çünkü 
Bulgaristan büyük potan-
siyele sahip harika bir 
destinasyon, fakat Ame-
rika ve Avrupa turizm 
haritasında bu ülkeye yer 
verilmemiştir”.
Temel araştırma ko-

nuları şunlar: Alterna-
t if kültür ve sanatlar 
(müzisyenler, ressam-
lar ve fotoğrafçılar), 
Bulgaristan’da kadınlar, 
Bulgaristan’da eşcinsel 
kişilerin hakları, üniver-
site eğitimi ve üniversi-
teliler, gastronomi-genç 
aşçılar tarafından tanıtı-

lan geleneksel yemek ta-
rifleri, şarap üreticileriyle 
mülakatlar, etnik azınlık-
ların durumu, mültecile-
rin durumları ve sorunlar, 
Rila Dağı’nda macera 
güzergahları, nestinar-
lık, Bansko’da caz festi-
vali, sıra dışı etkinlikler 
ve festivallerle tanıtılan 
kültürel gelenekler. 
Gazeteciler araştırma 

kitabında Dıjdovnitsa 
köyündeki Sanat Evi’ni 
ve bu köyde yapılan Ter-
lik Festivali’ni de tanıta-
caklar. 
Müh. Azis, Sanat Evi’ne 

gel ip,  ko -
nukların ça-
lışmalarına 
samimi bir 
şekilde ilgi 
göstererek 
sürpriz yap-
tı. Belediye 
B a ş k a n ı , 
köy sakinle-
rini selam-
ladı, çocuk 
ve gençler-
le görüştü. 
Kırcaali ve 
turistik me-
kanlarından 
i lk iyle gö -

rüşmelerinde Latin Ame-
rika ülkesinden gelen 
genç gazetecilere başa-
rılar diledi. Bu arada ga-
zeteciler bütün gece sos-
yal paylaşım ağlarında 
köylülerle yaptıkları gö-
rüşmelerden fotoğraf ve 
videolar paylaştı, buna 
benzer yorumlar yaz-
dılar: “Burada gönlümü 
sadece bir tebessümle 
kazandılar”, “Bizleri ta-
nımıyorlar ama o kadar 
çok sevgi gösteriyorlar 
ki”. 
          Kırcaali Haber

Bulgaristan’da en büyük 
göktaşı Kırcaali’de bulundu

İki genç Kırcaali’ye yakın bir yerde göktaşı buldu. 
4 kg 600 gram ağırlığında olan kosmik cisim yük-
sek miktarda demir içeriyor. Bulunan göktaşı şim-
diye kadar Bulgaristan’da bulunan en büyüğüdür. 
Kırcaali Rasathanesi Müdürü Agop Uzunbohos-
yan, “Gençler, köylerine yakın bir yere muhteşem 
parlak bir kürenin düştüğünü görünce ertesi gün 
onu aradıklarında gerçekten de üzerine mıknatıs 

yapıştırılan damla şeklindeki bu cismi buluyorlar. 
Bu cisim inanılmaz ağırlıkta ve bir demir göktaşı 
olduğu yadsınamaz bir gerçektir” diye izah etti. 

Bu göktaşın, her yıl kasım ayında Dünya ge-
zegeninin yakınlarından geçen Leonids göktaşı 
yağmurunun bir parçası olduğu sanılıyor. 

Agop Uzunbohosyan, “Yüzde 100 emin olabil-
memiz için bu cismin yarılıp, iç yapısının görünme-
si gerekir. Fakat  cismi bulan kişiler bu tür deneyim 
yapılmasına razı değiller” diye belirtti. 

Uzmanlar bu tür kozmik cisimlerin sürekli inter-
net üzerinden satışa çıkarıldığını söylüyor.

Astronomi Rasathanesi Müdürü, “Ben gökta-
şının tam olarak fiyatını merak etmedim. Bence 
sorunsuz 10 binden fazla dolara satılabilir” dedi.

Göktaşının bulunduğu yer gizli tutuluyor. Astro-
nomların ifadelerine göre Kırcaali’de bulunan gök-
taşı şimdiye kadar ülkede bulunan en büyüğünden 
iki kat daha ağırdır. 
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Gorno Prahovolu Raif Eşref: “Öğretmen olunmaz, öğretmen doğulur”
Ardino’nun (Eğridere) 

Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyünden 80 yaşındaki 
Raif Eşref, zamanında 
“Dimir Blagoev” adını 
taşıyan, şimdi köydeki 
Sveti Sveti Kiril ve Meto-
diy İlköğretim Okulu’nda 
müdürlük ve uzun yıllar 
öğretmenlik yapmış biri. 
Emekli öğretmen Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat hakkında şunları 
ifade etti: “Resmi çok ça-
lışkan, disiplinli ve ciddi 
bir öğrenciydi. Her zaman 
sorumluluk sahibi, konuş-
kan ve iyi bir organizatör-
dü. Resmi’nin tüm ders-
lerde başarı notu tamdı, 
fakat en çok biyoloji ve 
kimya derslerini severdi. 
Şimdi Ardino Belediye 
Başkanı olarak mükem-
mel bir yönetici, onurlu ve 
şahsiyet sahibi olduğunu 
kanıtladı”. 

Raif Eşref, Türkçe yazılı 
“Tosçalı” isimli kitabın ya-
zarıdır. Kitapta köyün tari-
hi, insanların yaşam tarzı, 
köyde spor ve kültür de-
taylı bir şekilde anlatılıyor. 

Raif Eşref, 1936 yılında 
Gorno Prahovo’da dün-
yaya geldi. Babası Mes-
tan Hoca, bölgede en 
eğitimli kişilerden biriy-
di. 12 yaşına kadar Hacı 
Ahmet Hoca’dan Arapça 
dersleri aldı. 13 yaşında 
köy okulunda eğitim gör-
meye başladı. 1955-1959 
yılları arasında Ardino 

Sabahattin Ali Lisesi’nde 
okudu. Daha sonra Has-
kovo (Hasköy) şehrindeki 
Öğretmen Enstitüsünü 
bitirdi. 1965-1998 köyün-
deki okulda öğretmenlik 
ve müdürlük yaptı. Evli, 
üç oğlu ve altı torunu var. 

Günümüzde öğretmenlik 
mesleğinin hala prestijli 
bir meslek olup olmadığı 
sorusu üzerine Raif Eşref, 
“Öğretmen olunmaz, öğ-
retmen doğulur” sözünü 
hatırlatarak, öğretmen-
lerin daima prestij sahibi 
olacaklarını söyledi. 

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, hayatında 
temel bilgileri köy okulun-

da edindiğini kaydederek, 
“En kalıcı hatıralarım bu 
okulla ilgili ve ilk öğret-
menlerle kurulan ilişkiler 
en güçlüdür” dedi. 

Gorno Prahovo köyün-
deki okul 1925 yılında 
köyde ve çevrede o za-
manlar en eğitimli biri 
olarak bilinen Emin Niya-
zi Efendi’nin girişimi üzere 
kurulmuştur. Okulda çalı-
şan ilk öğretmen Hafız 
Hasan’dır. Geçen asrın 
30’lu yıllarında okulda 
öğretmen olarak yakın 
Lübino (Ömerler) köyün-
den Kemal Mümün ve 
Troyan’dan ilk Bulgarca 
öğretmeni Todor Vasilevs-
ki çalışmıştır. 

Okul, 1945 yılında 90 

öğrenciye sahip dört sı-
nıflı okul oluyor. 40’lı yıl-
ların sonlarında ve 50’li 
yılların başlarında okulun 
kurucusu Emin Efendi’nin 
oğlu Niyazi Emin Efendi 
bu okulda öğretmen ola-
rak ve daha sonra 13 yıl 
müdür olarak çalışıyor. 

1951-1952 eğitim-öğ-
retim yılında okulun ilk 
vakayinamesini başlatan 
Kazanlık İlçesinin Ro-
zino köyünden Stoyko 
Spirov okul müdürü tayin 
edilmiştir. Ertesi yıl okul 
temel laiki eğitim verilen 
ilköğretim okuluna dönüş-
türülmüştür. 

İlk kadrolu yerli öğret-

menler Abdurahman Ra-
simov, İbryam İbryamov 
ve Başevo’dan (Hallar) 
Sadettin Süleymanov. 
Yarı yüksek eğitime sa-
hip ilk öğretmenler 1959-
1960 ders yılında göreve 
atanan Şükrü Rasimov ve 
Nazif Sadettinov. 

Öğrencilerin sayısının 
artmasından dolayı 1963-
1965 döneminde yeni bir 
okul binası inşa edilmiştir. 
Okul 1965-1966 eğitim-
öğretim yılının başında 
yeni müdür atanan Raif 
Eşref tarafından hizmete 
açılmıştır. Aynı ders yılın-
da öğrenciler 8. sınıfta da 
eğitimine devam ederek, 
ilk ve ortaokul eğitimini ta-
mamlıyorlar. 1975 yılında 

okulun kuruluşunun 50. 
yıldönümü kutlaması ya-
pılmıştır. Yıldönümü mü-
nasebetiyle Halk Eğitim 
Bakanlığı, okulu eğitim 
sürecine verdiği katkıdan 
dolayı 2. dereceden dev-
let nişanı ile ödüllendiri-
yor. 

1974 yılında beden eği-
timi öğretmeni Ramadan 
Emurlov’un yönetiminde 
Serbest Güreş Kulübü 
kuruluyor. Gorno Praho-
vo köyünden güreşçiler 
ilçe, il ve ulusal turnuva-
larda bir sürü başarılar 
elde ediyor. 1982 yılında 
Ulusal Serbest Güreş 
Şampiyonasında öğren-

ci Rafet Sabriev altın 
madalya kazanıyor. Bu 
okulun spor faaliyetinde 
kaydedilen ulusal düzey-
de ilk büyük başarıdır. 
1979 yılında öğrenci Sa-
dık Tahir, il turnuvasında 
birinciliği elde ederek, 
altın madalya kazanıyor. 
Bahri Emurlov’un Kimya 
Olimpiyatı’nın il müsaba-
kasında birinciliği elde et-

mesi okul için önemli bir 
başarıdır.

1974 yılında Burgaz’da 
düzenlenen 4. Ulusal 
Folklor Festivali’nde oku-
lun folklor grubu, ödül ve 
bronz madalya kazanıyor. 

1978-1980 eğitim öğ-
retim yılında açıkta ve 
kapalı alanda çalışmalar 
yapılan okulun spor bö-
lümü oluşturuluyor. 1986-
1988 döneminde masa 
tenisi, voleybol, hentbol, 
basketbol, serbest güreş 
ve jimnastik salonlarına 
sahip bir spor tesisi inşa 
ediliyor. 

1983-1985 döneminde 
6 yaşındaki çocukların 
da eğitime katılmaları ve 
sınıf dışı grupların art-
masından dolayı okul bi-
nası genişletiliyor. 1987 
yılında okul müdürü Min-
ko Minkov’un girişimiyle 
okulun kalorifer tesisatı 
yapılmıştır. Okulda, yerel 
Ahrida Tekstil Atölyesi’nin 
eleman gereksinimini 
karşılamak üzere Ardino 
Mesleki ve Teknik Lisesi-
ne bağlı sınıflar oluşturu-
luyor. 

Sveti Sveti Kiril ve Me-
todiy İlköğretim Okulunda 
çalışmış yerel öğretmen-
ler Aynur Ömerov, Firdes 
Halibryamova, Fahri Ya-
sin, Kasim Mestan, Mü-
mün Eşref, Yasin Rasim, 
Recep Rasim, Recep 
Muradov, Tahirömer Ta-
hir, Mümün Kadirov ve 
Mustafa Emurla’dır.
1989 yılında Bulgaris-

tan Türklerine uygulanan 
Türkiye’ye zorunlu göç 
nedeniyle öğrencilerin 
sayısında ciddi oranda 
azalma oluyor. Okulun 
liseye dönüştürülmesi 
f ikri gerçekleştirilemi-
yor. 1994 yılında eski 
öğrencilerinden Mustafa 
Emurla okulun müdürü 
atanıyor.
Gorno Prahovo İlköğre-

tim Okulu bölgede ve Kır-
caali ilinde görevde bulu-
nan çok sayıda personel 
ve yönetici kadrosu ye-
tiştirdi. Onların arasında 
pek çok hekim, mühen-
dis, öğretmen, hemşire, 
doğum uzmanı, agronom 
bulunuyor.
              Güner ŞÜKRÜ

Afetten Korunma Kanunu’nda yapılan 
değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı
Kırcaali Valisi İliya İliev, 

5 Temmuz’da yürürlüğe 
giren Afetten Korunma 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişikliklerle ilgili Kırcaali 
İtfaiye Müdürlüğü’nün gi-
rişimi sonucunda yapılan 
bilgilendirme toplantısına 
ev sahipliği yaptı. 
Forumda Acil Kurtarma 

Sistemi kapsamındaki 
tüm devlet kurumları, 
belediyeler temsilcileri, 
emniyet ve itfaiye mü-
dürleri, valilikte görevli 
uzmanlar, Yangın Gü-
venliği ve Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü’nden 
konuşmacılar yer aldı. 
Konuklar arasında Has-
kovo (Hasköy) Vali Yar-
dımcısı Valentin Angelov 
da hazır bulundu. 
Selamlama konuşma-

sında Vali İliev, doğa 
afetleri veya insan dik-
katsizliğinden kaynak-
lanan felaketlerin önüne 
geçilmesi için korunma-
nın, kolektif çabaların ve 
sorumluluğun paylaşıl-
masının önemini belirtti. 
Vali, bu vesileyle Ardino 
(Eğridere) kasabasına 
yakın bir yerde meydana 
gelen yangının söndürül-
mesinde itfaiye birimleri-
nin yeterli tepki gösterip, 
profesyonel çalışmala-
rından dolayı teşekkür 
ederek, kriz durumların-
da kurumların ve sivil va-
tandaşların uyum içinde 

hareket etmeleri gerekti-
ğini vurguladı.
Yangın Güvenliği ve 

Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü Kritik Altyapı, 
Önleme ve Kontrol Şube 
Müdürü Kıdemli Komi-
ser Aleksandır Djartov, 
kanun değişikliklerinin 
şimdiye kadar olduğu 
gibi tepki gösterilmesi 
ve hasarların giderilmesi 
üzerine değil de önleme 
ve kurumların hazırlığı 
üzerine odaklanılarak, 
korunma sisteminin daha 
esnek ve daha verimli 
olmasını amaçladığını 
kaydetti. Uzmanlar, ”Afet 
riskinin planlanması ve 
azaltılması, koordinasyo-
nun iyileştirilmesi, onların 
yetkinliklerine göre tüm il-
gili tarafların sorumluluk-
larının paylaştırılması ve 
ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeyde aktifliklerinin ar-
tırılması gerekir. Şimdiye 
dek varılan sonuçlar şu-
dur: Kurumlar genellikle 

Afetten Korunma Kanunu 
kapsamında yükümlülük-
lerinden haberdar değil 
ve başlıca yetkili kurum-
lara güveniyorlar” de-
diler. Uzmanlar, afetten 
korumanın sadece itfaiye 
kurumunun önceliği oldu-
ğunu düşünmenin yanlış 
olduğunu ve yapılan ka-
nun değişiklikleriyle ger-
çekte afetten korumakla 
ilgili yükümlülükleri olan 
kişi ve kurumların kap-
samının genişletildiğini 
belirttiler. 
Nüfusu 20 bin kişi al-

tında olan tüm ilçelerde 
gönüllü itfaiye ekipleri 
oluşturulması zorunlu 
olacak. Şu ana kadar 
Kırcaali bölgesinde bu 
tür dört ekip oluşturuldu. 
Ülke genelinde altı tane 
İtfaiye Eğitim Merkezi ku-
rulacak. Bu merkezlerde 
aralarında çocuk da bu-
lunan yaklaşık 90 bin kişi 
itfaiye eğitimi görecek. 
            Kırcaali Haber
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Halk Kültür Merkezi Çocukların Sevdiği Mekan Oldu

Yaz tatilinde onlarca ço-
cuk Kirkovo (Kızılağaç) İl-
çesi Benkovski (Killi) köyü 
Vızrajdane Halk Toplum 
Merkezi’ni ziyaret ediyor. 
Hafta içi her gün çocuklar 
okudukları kitaplardan elde 
ettikleri izlenimleri sevinçle 
paylaşıyor. 
Merkezin Sekreteri Nurhan 

Salim, “Okuma alışkanlığı 
erken dönemde kazanılır. 
Amacımız çocuklara kitap 
okuma sevgisini aşılamaktır. 
Kitap, bilgi kaynağı, dünya-
ya açılan penceredir. Bizim 
bölgemiz Bulgar, Türk, Po-
mak, Roman olmak üzere 
karışık bir nüfusa sahiptir. 
Onların bir araya gelip ko-
nuşmalarıyla spontan bir 
entegrasyon oluyor” dedi. 
30 yıldır kütüphaneci ola-

rak çalışan Nurhan Salim’in 

temel amacı Halk Toplum 
Merkezi’nin her bir insan 
için bilgi edinme ve eğlence 
mekanından başka ziyaret 
etmek için tercih edilen ve 

sevilen bir mekana dönüş-
mesidir. 
Nurhan Salim, “Halk Top-

lum Merkezi, köydeki Ni-
kola Yonkov Vaptsarov 
Lisesi’nde okuyan yüzlerce 
öğrenci ve Mickey Mouse 
Anaokulu’na giden çocukla-

ra hizmet eden bölgede tek 
kültür merkezidir. Bu yüzden 
çocukların manevi hayatını 
zenginleştirmek için elimiz-
den gelen her şeyi yapıyo-

ruz ve daha etkili olmaya 
çalışıyoruz” dedi. 
Vızrajdane Halk Toplum 

Merkezi, 1928 yılında kitap 
ve kültür meraklıları tara-
fından kuruldu. Merkezin 
kütüphanesinde 13 bin cilt 
edebi ve ilmi eser bulunu-
yor. Geçmiş yıllarda Merke-
zin çatısı altında çok farklı 
amatör gruplar faaliyet yü-
rütüyordu. Şu anda Rodop 
ve Türk folklor grupları mev-
cut. Bu gruplar yerel, ilçe, il 
ve ulusal düzeyde gösteriler 
sunuyor. Her yıl iki grup “Kır-
caali-Hoşgörü Şehri” Ulusal 
Etnik Azınlıklar Festivali’ne 
katılıyor. 
2010 yılında Global Kütüp-

haneler Programı kapsa-
mında Halk Toplum Merkezi 
Kütüphanesinde bilgisayar 
odası hizmete açıldı. Odada 
dört bilgisayar, çok fonksi-
yonlu baskı, kopyalama ci-
hazı ve projektörler bulun-
maktadır.
                  Güner ŞÜKRÜ

Mehmet  Türker ’ in 
“Sindelli” kitabı tanıtıldı 

Momçilgrad’da (Mestanlı) gazeteci ve yazar Mehmet Türker’in 
“Sindelli" isimli monografi kitabı tanıtıldı. Yazar kitapta Momçilgrad 
İlçesine bağlı Sindeltsi (Sindelli) köyünün tarihini, etnografyasını, 
köy sakinlerinin yaşam tarzını, örf ve adetlerini tasvir ediyor. Meh-
met Türker’in üzerinde üç yıl çalıştığı monografi kitabının tanıtımı 

“Mestanlı Daima Kalbimde” sloganı altında düzenlenen 7.Dünya 
Mestanlılar Buluşması programı kapsamında yapıldı.

Momçilgrad’da Nov Jivot Halk Toplum Merkezi’nin bünyesindeki 
Rozari toplantı salonunda gerçekleşen kitap tanıtım etkinliğinde 
Sindeltsi köyü ile bağlantısı olan pek çok kişi hazır bulundu. Uz-
manların ifadelerine göre kapsamlı bir araştırmaya dayanan bu 
kitap Doğu Rodopların tarihinin gelişimine katkıda bulunuyor. 

Aslen Sindeltsi köyünden olan Mehmet Türker, Bulgarlaştırma 
sürecinde totaliter rejim tarafından siyasi baskıya maruz kaldı. 
1989 yılında sınır dışı edilen yazar, Türkiye’ye yerleşti. Halihazırda 
İstanbul’da ikamet ediyor. Rumeli Dergisi’nin yayın koordinatörü-
dür. “Sindelli”, yazarın dokuzuncu kitabıdır. 


