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Yurtiçi Geçiş Kontrol Noktaları Kuruluyor

Ulusal Polis Müdürü Komi-
ser Hristo Terziyski, Bulgaris-
tan Ulusal Radyosuna (BNR) 
yaptığı açıklamada, “Yasa dışı 
göçmen trafiği ile baş edebil-
mek üzere yurtiçi bölgelerinde 
geçiş kontrol noktaları kurma-
ya başlıyoruz" dedi.
İlk kontrol noktasının ülkenin 

doğusundaki Burgaz bölge-
sinde kurulacağını aktaran 
Terziyski, “Bu düzenlemeler 
(yasa dışı yoldan sığınmacı-
ların taşındığı) geleneksel gü-
zergahların yanı sıra üçüncü, 

dördüncü sınıf karayolları ve 
hatta ormanlık alanlarda bile 
uygulanacak" diye konuştu.
Daha çok Bulgaristan'ın Tür-

kiye kara sınırından sağlanan 
yasa dışı geçişleri sınırlandı-
racak önlemleri anlatan Ter-
ziyski, “Sınırımızı yasa dışı 
yoldan aşmış kişilerin trafiğini 
sınırlandırmak üzere denetim 
çapını daraltmaya çalışıyoruz" 
dedi.
Yeni önlemlerin gerekçelerini 

açıklayan Terziyski, "Eskiden 
kaçak sığınmacıların sınırdan 

ülkenin iç bölgelerine 50 kişi-
lik otobüslerle sağlanıyordu. 
Sonradan 20 kişilik daha kü-
çük araçlar kullanılıyordu. Son 
dönemde ise özel araçlar kul-
lanılmaya başlandı'' ifadelerini 
kullandı.
Frontex personeli sınırda 

görev yapacak
Öte yandan Bulgaristan İçiş-

leri Bakanlığı, yasadışı geçiş-
ler konusundaki “en önemli" 
ülke olarak görülen Türkiye ile 
ortak sınır bölgesindeki nöbet 
vardiyalarını güçlendirdiğini 

bildirdi.
Bulgaristan'ın tel örgü çeke-

rek kapatmaya çalıştığı Türki-
ye kara sınırındaki vardiyaları 
için Avrupa Birliği Üye Ülke-
lerinin Dış Sınırlarının Yöne-
timi için Operasyonel İşbirliği 
Ajansı'ndan (Frontex) 200 ki-
şilik bir personel desteği aldı. 
Frontex personelinin sınırda 
göreve başladığı öğrenildi.
Sınır Polis Müdürlüğünden 

edinilen bilgiye göre, ülkenin 

tüm sınır bölgelerinden ge-
çen tüm araçların yolcu ve 
yükleri titiz bir denetimden 
geçiyor.
Türkiye sınırına yakın Svi-

lengrad Gümrük Kapısı Mü-
dürü Hristo Stefanov'un yap-
tığı açıklamaya göre, alınan 
önlemler kapsamında son bir 
gün içinde 100'ü aşkın kişinin 
Bulgaristan'a yasa dışı girişi 
engellendi.
                    Anadolu Ajansı

Kırcaali’de 15 Temmuz 
Şehitleri Anıldı

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de 
gerçekleştirilen anma toplantısında, 15 Temmuz'daki darbe 
girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

Kırcaali'nin merkezinde Altay Derneği tarafından organize 
edilen toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişimine karşı mesajlar verildi.

Altay Derneği Temsilcisi Durmuş Arda burada yaptığı ko-
nuşmada, "Bu akşam demokrasi kahramanları için toplandık. 
Türkiye'nin seçilmiş hükümeti ve cumhurbaşkanı için top-
landık. Türkiye'de istikrar için toplandık. Türkiye'de istikrar 
olmazsa Bulgaristan'da da istikrar olmaz. Türkiye'nin istikrarı 
ise aynı zamanda Avrupa'nın da istikrarıdır. 15 Temmuz de-
mokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini 
kullandı.

Ellerindeki Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı bayrakları dalgalandıran 
katılımcılar, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz", "Şehit-
ler ölmez", "Darbesiz Türkiye", "Seçilmiş hükümet" sloganları 
attı.                                                              Anadolu Ajansı
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Eğitim alanında yeni bir proje 
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Müh. 
Sunay Hasan, “Erken 
Çocukluk Döneminde 
Eğitimin ve Hizmetin İyi-
leştirilmesiyle Momçilgrad 
İlçesinde Çocuklar İçin 
Eşit Bir Başlangıç” isimli 
projenin gerçekleştirilme-
si için sözleşme imzaladı. 
499 986 leva maliyetinde-
ki proje finansmanı 2014-
2020 İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı kapsamında 
sağlandı. 

Projenin temel amacı 
Momçilgrad İlçesinde et-
nik azınlıklara mensup 
çocukların eğitim ve öğ-
retime eşit başlangıç yap-
malarına ilişkin koşulların 
iyileştirilmesidir. 

Projenin gerçekleştiril-
mesiyle Roman asıllı ve 
kırılgan yapıda olan aile-
lerin çocuklarının eğitim 
öğretime dahil edilmesi 

üzere dostane ve yaratı-
cı bir ortam oluşturulma-
sı gibi özel hedeflere de 
ulaşılacak. Etnik azınlık-
lara mensup çocukların 
başarılı bir şekilde sos-
yalleşmesi için koşullar 

yaratılıp, çocukların ve 
ebeveynlerin eğitim süre-
cine iştirak etmeleri üzere 
motivasyonu artırılacak. 

Projede öngörülen fa-
aliyetlerden biri birinci 
sınıfa gidecek olan ço-

cukların zorunlu olarak 
anaokulunda okul öncesi 
hazırlık sınıfı okumalarını 
engelleyen etnik azınlıkla-
ra mensup ebeveynlerle 
çalışmalar yürütülmesidir. 
Projede eğitim ortamının 

iyileştirilmesi ve ana dili 
Bulgarca olmayan çocuk-
lara ek olarak Bulgarca 
dersleri verilmesi öngö-
rülüyor. Bununla birlikte 
proje kapsamında kül-
türel kimliğin korunması 
ve geliştirilmesi amacıyla 
sanat atölyeleri kurulacak. 
Ebeveynlerin eğitim süre-
cine iştirak etmeleri teşvik 
edilecek.

Proje Momçilgrad Bele-

diyesi tarafından Nov Ji-
vot Halk Toplum Merkezi 
ve ilçe dahilindeki yedi 
anaokulunla ortaklık içe-
risinde gerçekleştirilecek. 
Onlardan üçü ilçe merke-
zinde, diğerleri ise Gru-
evo (Hayranlar), Raven 
(Cumayanı), Nanovitsa 
(Alibeykonağı) ve Zvez-
del (Güren) köylerinde 
bulunuyor.

                Kırcaali Haber

GELİN SİZ DE ÜNİVERSİTELİ OLUN!
Anadolu Üniversitesi 

Bulgaristan’da kayıtlarına 
devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ya-

şam boyu öğrenme odaklı 
bir devlet üniversitesi ola-
rak eğitim ve öğrenim fır-
satını her yaşa, her yere 
ve herkese ulaştırmaya 
devam ediyor. Dünyanın 
lider kurumları arasında 
yer alan Anadolu Üniver-
sitesi e - Öğrenme portalı 
ile öğrenciye bilgiyi daha 

kolay, daha anlaşılır, daha 
rahat bir şekilde sunmak-
tadır. Öğrencilerin en 
temel bilgi kaynağı olan 

ders kitapları ise tama-
men ücretsiz olarak veril-
mektedir.

Açıköğretim sistemi her 
gün okula ve derse gitme 
imkanı olmayan, çalışan, 
başka bir kurumda eğiti-
mine devam eden veya 
fiziksel engelinden dolayı 
eğitim hayatına devam 

edemeyen herkese fırsat 
eşitliğini her koşulda sağ-
lıyor olmanın ayrıcalıklı ve 
haklı gururunu yaşıyor.

Uzaktan öğrenmede 
öncü olan Anadolu Üni-
versitesi kaliteli eğitim fır-
satlarını Batı Avrupa’da, 
Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta 
ve Balkanlar’da yaşayan, 
Türkçe bilen ve lise mezu-
nu olan herkese sağılıyor.

Bulgaristan Programla-
rında mevcut olan bölüm-

ler hakkında https://www.
anadolu.edu.tr/acikog-
retim/yurtdisi-program-
lari linkinden veya Filibe 
bürosuna gelerek ya da 
aşağıda belirtilen irtibat 
seçeneklerini kullanarak 
daha detaylı bilgi edine-
bilirsiniz.

Bu yıl başvurular 1 
Ağustos – 2 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşecek. 
Seçme sınavı Türkçe te-
mel bilgi ve Genel Yete-
nek/bilgi içeren sorular-
dan oluşmaktadır.

Seçme sınavı için baş-
vurunuzu https://kayit.
anadolu.edu.tr adresin-
den veya irtibat bürosun-
dan yapabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi 
AÖF Bulgaristan irtibat 
bürosu adresi: 

Filibe /Plovdiv/ Hristo 
Dyukmedzhiev sok. No: 
25 

E-mail : bulgaristan@
anadolu.edu.tr 

Telefon numarası: 032 / 
262 232 

Facebook sayfası: Ana-
dolu Üniversitesi Bulga-
ristan

              Kırcaali Haber

Balkan Savaşı Tosçalı
Şehitlerine İthaf

                                                Ramazan Ulusoy
   
                   
                  YIL 1912

Karanlık çökmüş köyümün üstüne
Elden gitmiş asırlık vatan
Paslı hançer saplanmış on ikisine
On iki şehidimiz burada yatan.

Eli, kolu, gözleri bağlı diz çökerler
Sorgusuz sualsiz kurşuna dizerler
Düşer yeşil çimene gencecik bedenler
On iki şehidimiz işte burada yatan.

Sevdikleri gözyaşı döker Arda’ya akar
Ses verir, kulak çınlatır yalçın kayalar
Gök gürler sel gelir Aladağ’dan
Mezar kazılır on iki şehide, burada yatan,
Mevlid-i Şerif okunur on iki şehide burada 

yatan.

Bursa’da yaşayan şair Ramazan Ulusoy,  Yıl 
1912 şiirini Ardino’nun (Eğridere) Gorno Praho-
vo (Tosçalı) köyünden Balkan Savaşı’nın masum 
kurbanlarına adadı. 1912-1913 yıllarında Balkan 
Savaşı esnasında Nasuflar Sırtı adlı yerde 12 yerli 
kişi öldürülmüştür. Her yıl onlar dualarla anılıyor.                       

Ramazan Ulusoy, 18 Temmuz 1949 yılında Gor-
no Prahovo köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini 
Kırcaali şehrinde gördü. Daha öğrencilik yılların-
da şiir, mizah ve hiciv eserleri yazmaya başladı. 
Haftalık yayınlanan Kırcaali Haber gazetesinde, 
Alev Dergisi’nde ve Türkiye’de çıkan Posta ga-
zetesinde onun şiirlerine yer verildi. 1989 yılında 
Zorunlu Göç esnasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
göç etti.  

Ramazan Ulusuoy, “Şiirlerimle, çektiğim sıla öz-
lemini, geçmişe duyduğum nostaljiyi ifade etmek 
istiyorum” diye dile getirdi. 

Bulgaristan ve Türkiye tarımda işbirliği alanlarını değerlendirdi
Bulgaristan Tarım Ba-

kanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Bulga-
ristan ve Türkiye’nin ta-
rım yönetim komitelerinin 
12. toplantısı esnasında 
iki ülkenin işbirliği alanla-
rı değerlendirdi.
İki ülkeyi temsil eden 

heyet ler,  hayvansal 

hastalıklara karşı ortak 
girişimlerde bulunmaya 
ilişkin imkanları masaya 
yatırmıştır. Heyetlerin 
gündeminde iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin 
yükseltilmesi, yeni iş-
birliği alanları ve nodül-
ler dermatit ve mavi dil 
hastalıklarını önleme ile 

ilgili tecrübe ve uzman 
paylaşımı yer almış-
tır. İki ülke temsilcileri, 
Bulgaristan’dan küçük 
ve büyükbaş hayvan, et 
ve et ürünleri ihracatına 
ilişkin prosedürlerin hız-
landırılmasına karar aldı.
Türkiye, Karadeniz ba-

lık kaynaklarının muhafa-

za edilmesi doğrultusun-
da kalkan yetiştiriciliği 
konusunda bilgi payla-
şımına hazır olduğunu 
aktardı.
İki ülke, yasadışı ba-

lıkçılığa karşı ortak gi-
rişimlerde bulunmaları 
gerektiğine dair hemfikir 
olduklarını açıkladı.
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Vize serbestliği beklenirken 
vize ambargosu geldi!
Türk - Bulgar Turizm 

Yatırımcıları Derneği, 
Bulgaristan İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun 
Türk seyahat acenteleri-
ne kapılarını kapadığını 
ileri sürdü.

Bulgar  Tur izm Ya -
t ı r ımc ı la r ı  De r ne ğ i , 
Bulgar istan İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun 
Türk seyahat acentelerine 
kapılarını kapayarak, Türk 
- Bulgar turizmine büyük 
darbe vurduğu söyledi.

Türk - Bulgar Turizm Ya-
tırımcıları Derneği’nden 
yapılan yazılı açıklama-
da, Bulgaristan İstanbul 
Baskonsolosluğu’na akre-
dite olan ve ülkeye onbin-
lerce turist götüren Türk 
seyahat acentelerine bu 
yıl İstanbul Başkonsolosu 
tarafından kapıların ka-
patıldığı belirtilerek, bun-
dan Bulgar turizmcilerin 
de etkilendiğini söyledi. 
Geçmiş yıllarda aralık 
ayında yapılan akreditas-
yon başvuru sürecinin bu 
yıl ağustos ayına kadar 
uzatıldı ve nedeni bilinme-
yen bir şekilde başvuru 
sonuçlarının geciktirildiği 
belirtilen açıklama şöyle:

“Edinilen bilgilere göre 
Bulgaristan pazarını bilen 
onlarca seyahat acentesi-
ne hiçbir açıklama yapıl-
madı ve kararın Dışisleri 
Bakanlığından alındığı 
söylendi. Ancak Başkon-
solosun kendisine yakın 

ve Bulgaristan bölgesini 
hiç bilmeyen yetkisiz ve 
evrakları yetersiz 2 ope-
ratör ile el sıkıştığı dedi-
koduları şimdiden ayyuka 
çıktı. Bir süre sonra da 
bu iki firma ile Başkon-
solos arasında imzalar 
atıldı. Akrediteleri alınan 
operatörlerin örgütlene-
rek Bulgaristan’ın ilgili 
bakanlıklarına çıkarma 
yapmayı planladıkları ve 
basın bildirisi yapacakları 
edinilen bilgiler arasında. 
Bu firmalar her iki ülke 
meclisleri, bakanlıklar, 
turizm örgütleri ve basın 
nezdinde girişim başlat-
tı. Yetkililer de devreye 
girdi. Bahsedilen seyahat 
acentelerinin 2015 yılında 
Bulgaristan turizmine top-

lam katkısı 600 bin turist 
olduğu ve yaklaşık olarak 
Bulgaristan ekonomisine 
500 milyon Euro katkı 
yaptığı belirtiliyor. Ancak 
2016 yılında Başkonso-
los Angel Angelov bu 
tavrı nedeniyle seyahat 
acenteleri turlarını ger-
çekleştiremedikleri için 
Bulgaristan ekonomisi 
açısından büyük bir kayıp 
yaşanacağı düşünülüyor.” 

Türk - Bulgar Turizm Ya-
tırımcıları Derneği yaptığı 
açıklamada, “Konunun 
takipçisi olacağız, bu me-
seleyi Türk-Bulgar kamu-
oyuna, bakanlıklara, sivil 
toplum örgütlerine, siyasi-
lere taşıyacağız. Bu hafta 
Bulgaristan’da bir dizi gö-
rüşmeler ayarlandı ve gö-

rüşmeler başladı. Dernek 
olarak üyelerimiz ve sek-
tör temsilcileri ile sürekli 
toplantılar halindeyiz. Ya-
kında Ankara’ya da gide-
rek devlet büyükleri ile gö-
rüşeceğiz. Bulgaristan’ın 
bu yanlış uygulamadan 
döneceğine inanıyoruz. 

Bulgaristan ile yaşa-
nan ataşe krizinde ka-
zanan Bulgaristan mı 
oldu?

Geçtiğimiz şubat ayın-
da Bulgaristan, Burgaz 

Başkonsolosluğu’nda 
görev l i  A taşe Uğur 
Emiroğlu’nu ‘istenme-
yen adam’ ilan ederken, 
Türkiye ise cevap ola-
rak Bulgaristan’ın İstan-
bul Başkonsolosu Angel 
Angelov’u ‘istenmeyen 
adam’ ilan etmişti. Bulga-
ristan Dışisleri Bakanlığı, 
Emiroğlu’nun diplomatik 
görevine uygun olmayan 
faaliyette bulunduğunu 
ve ülkeyi terk etmesi için 
kendisine 72 saat süre 
verildiğini kaydetti. Türk 
Ateşe Türkiye’ye döner-
ken Bulgar Başkonsolos 
nedense aylardır görevine 
devam ediyor. Bu da akıl-
larda soru işareti yarattı.

Türklere Bulgaristan 
kapıları kapandı mı?

Türkiye-AB arasında de-
vam eden vize görüşme-
lerinde umutlu bekleyiş 
sürerken AB’nin Türkiye 
komşusu Bulgaristan ka-
pıları Türklere kapattı. 
Vize konusunda akredite 
olan firmaları engelleyen 
Bulgaristan Başkonsolo-
su Angel Angelov 600 bin 
Türkün Bulgaristan’a giri-
şine engel olmuş oluyor. 
Bu durumdan Bulgaristan 

hükümetinin haberinin 
olup olmadığı anlaşılacak.

Bulgar turizm firmaları 
da isyanda

Vize konusunda akre-
dite olan tüm firmaları 
engelleyen Bulgaristan 
Başkonsolosu Angel An-
gelov 600 bin Türk’ün 
Bulgaristan’a girişine en-
gel olmuş oldu. Bu Türk 
firmalarının Bulgaristan’a 
tur yapması engellenince 
Bulgar turizmcileri ve otel 
sahipleri ile Türk firmala-
rı arasında birbiri ardına 
iptaller gelmeye başladı. 
Bulgaristan’a en çok turist 
götüren Türk operatörle-
ri yaptığı açıklamada,’Bu 
olay Türk-Bulgar ilişkile-
rini zedeleyecektir. Uzun 
yıllardır Bulgaristan’a tur 
götüren firmalar olarak 
yetkiler imiz elimizden 
alınmış ve tamamen yet-
kisiz, evrakları eksik, yeni 
kurulmuş ve hiç tecrübesi 
olmayan iki firmaya yetki 
verilmiştir. Bu durum Bul-
garistan Başkonsolosu 
Angel Angelov ile bu iki 
firma arasında bir ilişki ol-
duğu izlenimi uyandırıyor” 
diye ifade ediliyor.

              Kırcaali Haber

BM'den Bulgaristan'a sığınmacı uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM), 

Bulgaristan’ın ülkesine 
yasadışı yollarla giren sı-
ğınmacılara hapis ceza-
sı vermesini eleştirerek, 
uluslararası hukuku ihlal 
ettiği uyarısında bulundu.

BM’den yapılan yazılı 
açıklamada, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri 
Zeyd Raad el Hüseyin, 
ülkeye düzenlediği iki zi-
yaret hakkında değerlen-
dirmelerini paylaştı.

Hüseyin, “Bulgar is -
tan’daki en önemli insan 
hakları sorunlarının ba-
şında, ülkeye yasadışı 
yollarla giren sığınmacı-
ların, görev gereği şekilde 
gözaltına alınması, hatta 
daha da kötüsü yargıla-
narak hapse atılmasıdır” 
ifadelerine yer verdi.

Hüseyin, Bulgaristan’da-
ki bazı gözaltı merkezle-
rinin durumunun da onur 
kırıcı durumda olduğunu 

bildirdi.
Bulgar medyasının sı-

ğınmacı karşıtı yayın 
politikasına tepki göste-
ren Hüseyin, bazı önemli 
noktalarda görevli yetki-
lilerin ve şahısların, Bul-
garistan-Türkiye sınırında 
bazı Bulgar silahlı grup-
ların sığınmacıları vur-
masını desteklemesinin 
“rahatsız edici” olduğunu 
belirtti.

Hüseyin, “Avrupa’da 
İslam karşıtlığı, yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılığın 
artış göstermesi, insan 
haklarına karşı en endişe 
verici tehlike ve Bulgaris-
tan hükümeti bu alarm 
veren endişelere karşı 
gerekeni yapmıyor hatta 
bazılarına göre taham-
mülsüzlüğü cesaretlendi-
riyor” ifadelerini kullandı.
          Anadolu Ajansı

Kırcaalili Gençler, Dünya 
Gençlik Günü’nü Kutladı

Kırcaali gençleri  12 
Ağustos Dünya Gençlik 
Günü’nü kutladı. Etkin-
liğe özel konuk olarak 
katılan Nadejda Günlük 
Merkezi ’nden engell i 
gençler akranlarını şar-
kılarla selamladı. Onların 
bazıları tek hayalinin an-
ne-babalarını ve kardeş-
lerini bulmak olduğunu 
dile getirdi. 

Dünya çapında 2000 
yı l ından ber i  çeş i t -
li etkinliklerle kutlanan 
Dünya Gençlik Günü, 
Bulgaristan’da 2007 yılın-
dan beri kutlanıyor. Bu yıl 
Kırcaali’deki kutlamaların 
ana organizatörü Vasko 
Rayçinov. Kutlama etkin-
liği Sürdürülebilir Gelişim 
Derneği aracılığıyla Kır-
caali Nikola Vaptsarov 
Bölge Kütüphanesi, Obe-
dinenie 1913 Halk Toplum 
Merkezi, Otets Paisiy Li-
sesi, Sveti Kliment Oh-
ridski İlköğretim Okulu ve 
Valadimir Dimitrov Mays-
tora Lisesi’nin desteğiyle 
Eurodesk Gençlik Bilgi-
lendirme Ağı’nın himayesi 

altında gerçekleştirildi. 
Etkinlik kapsamında 

yaklaşık 30 çocuk ve 
genç, Kırcaali Merkez 
Parkında bulunan bir ka-

meriyede şarkı söyleyip, 
resim çizdiler, anmalık 
eşyalar ve süs takıları 
yaptılar. 

Organizatörler, genç-
lerin toplumda bir yük 
olarak değil, toplumun 
en büyük değeri gözüyle 
bakılması gerektiğini kay-
dettiler. Gençlerin, küre-
sel, ulusal ve yerel düzey-
de alınan kararlarda söz 
sahibi olmaları gerektiği-
ne dikkat çektiler. 

UNİCEF’in verilerine 
göre dünyada her gün 22 

bin çocuk yoksulluktan 
ölüyor. Onlar kimsenin 
haberi olmadan, dünyanın 
en yoksul bölgelerinde 
insanların gözlerinden ve 

v i cdan -
larından 
uzak bir 
yerlerde 
ö l ü y o r . 
21. asrın 
başında 
dünyada 
neredey-
se 1 mil-
yar kişi, 
o k u m a 

yazma bilmiyordu. 2020 
yılına kadar büyük şe-
hirlerin üzerindeki sis ve 
hava kirliliği büyük bir bö-
lümü çocuk olan 8 milyon 
kişinin ölümüne sebep 
olacak. 

Genç Kırcaaliler, “İn-
sanlar dünyanın duru-
munu değiştirebilir. Biz 
bunu başarabiliriz” diye 
vurguladı. Gençler, ekim 
ayında şehirdeki gençlere 
adanacak birçok etkinlik-
ler düzenleneceğini du-
yurdu.     Kırcaali Haber
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T.C. Filibe Başkonsolosluğu'ndan 
işadamlarına bilgilendirme toplantısı

11 Ağustos Perşem-
be günü Filibe Başkon-
solosluğu tarafından 
Türkiye’de 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra 
ülkedeki ticari ve ekono-
mik son duruma yönelik 
bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. 
City otelde gerçekleşen 

toplantıda, Filibe Başkon-
solos Vekili Birey Yılmaz-
soy, Filibe Ticaret Ataşe-
si Barış Yeniçeri, Bulgar 
-Türk İşadamları Derneği 
(BULTİŞ) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Donka Kole-
va, BULTİŞ üyeleri, Filibe 
bölgesinden Türkiye ile 
iş yapan firma sahipleri 
ve basın mensupları yer 
aldı. 
S ay ı n  Yı l m a z s oy, 

Türkiye’de 15 Temmuz 
gecesi meydana gelen 
darbe girişimi konusun-
da kapsamlı açıklamalar 
yaparak, katılımcıları bil-
gilendirdi. 
Başkonsolos Vekili Yıl-

mazsoy, konuşmasın-
da “Türkiye’de 15 Tem-
muz’daki olayları siz de-
ğerli işadamları yakından 
takip ettiğinizi biliyorum. 
Bulgaristan basınında 
yer alan bazı yanlış bilgi-
lerden, sizlerin de Türkiye 
ile mevcut iş ilişkileriniz-
den dolayı, bu bilgilendir-
me toplantısını düzenle-
me kararı aldık. Bulgaris-
tan’daki temsilciliklerimiz 
olarak 15 Temmuz’da 
neler yaşandığını, olay-
ların içyüzünü, doğru 
şekilde Bulgar halkına, 
dostlarımıza ve buradaki 
soydaşlarımıza aktarmak 
için önemli çaba göster-
diğimizi düşünüyorum. 
Maalesef, 15 Temmuz 
akşamı, Türk Silahlı Kuv-
vetlerine (TSK) sızmış bir 
grup tarafından Ankara 
ve İstanbul başta olmak 
üzere, Türkiye’nin çeşit-
li kentlerinde silahlı bir 
darbe girişimi, silahlı bir 
kalkışma meydana geldi. 
Olayların gelişiminden 
kısa süre sonra, bunun 
Anayasal düzene karşı 
bir darbe girişimi olduğu, 
terör içerikli bir hareket 
olduğu anlaşıldı. Bu kal-
kışmanın faillerinin tama-
men TSK’nın emir komu-
ta zinciri dışında hareket 
ettikleri, darbe girişiminin 
ilerleyen saatlerinde, de-
mokrasiye sahip çıkmak 
üzere sokakları ve mey-
danları dolduran kendi 
halkının üzerine ateş aç-
maktan çekinmeyen bir 

grup olduğu, kendi va-
tandaşlarına, halklarına 
ve komutanlarına ihanet 

etmekte sakınca görme-
dikleri anlaşıldı. Darbe 
saatlerinde, bu grup ta-
rafından sivil halka akıl 
almaz ölçüsüz orantıda 
şiddet uygulandığını, si-
vil halkın üstüne ağır si-
lahlarla ateş açıldığını, 
şehirlerin stratejik nok-
talarının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve Cum-
hurbaşkanlığını bomba-
lanmasına esefle şahit 
olduk. En başından itiba-
ren TSK’nın emir komuta 
zinciri ve büyük çoğunlu-
ğu, bu darbe girişimine 
karşı durmuştur. Şiddete 
dayalı bu komploda yer 
alanlar, hava kuvvetle-
rinin, jandarma ve zırhlı 
birliklerin bazı unsurla-
rından ibaret kalmıştır. 
TSK’nı Anayasal demok-
ratik düzene sadık unsur-
ları, Emniyet teşkilatı ve 
Cumhuriyet savcılıkları, 
eylemin başlamasından 
kısa süre sonra, seçil-
miş hükümetin talimat ve 
emirleri doğrultusunda 
gerekli önlemleri almış-
lardır. Fakat bu darbenin 
başarısız kalmasında-
ki en büyük etkeni Türk 
milleti olmuştur. Hür de-
mokratik düzenin tehlike-
ye düştüğünü gören halk 
sokaklara dökülmüştür. 
Türk halkı tankların kar-
şısına çıkarak, önlerini 
keserek, üzerlerine ateş 
etmekten çekinmeyen 
terörist gruba hiçbir şe-
kilde aman vermeyerek 
bu antidemokratik girişimi 
bastırarak en büyük payı 
vermiştir” dedi. 
Yılmazsoy konuşma-

sında darbe girişimi ile 
ilgili tutuklananların yargı 

önünde bireysel olarak 
yargılanacaklarını, yar-
gı sürecinde Anayasa 

Mahkemesine ve Avru-
pa İnsan Hakları Mah-
kemesine de başvurma 
haklarının olacağını be-
lirtti. Yılmazsoy, Türkiye 
hükümetince tüm ülke 
çapında ilan edilen Ola-
ğanüstü Hal (OHAL) ka-
rarının Anayasaya uygun 
olduğunu, bu gibi yasa-
ların bazı Avrupa Birliği 
ülkelerinde de olduğu-
nu, örneğin Fransa terör 

saldırılarından sonra 6 
ay süreyle olağanüstü 
hal ilan ettiğini söyledi. 
Yılmazsoy, OHAL ilanı-
nın amacı Türkiye’de de-
mokrasiye, hukuk devleti-
ne, vatandaşların hak ve 
özgürlüklerine yönelik bu 
tehdidi ortadan kaldırmak 
için gereken adımları en 
etkin ve hızlı şekilde ata-
bilmek için olduğu, ya-
bancıların özgür dolaşım 
hakkı konusunda hiçbir 
sorun yaşanmayacağını 
söyledi. 
Darbe gi r iş iminden 

sonra ülkedeki ticari ve 
ekonomik son duruma 
yönelik bilgileri Filibe 

Ticaret Ataşesi Barış 
Yeniçeri sundu: “Darbe 
girişiminden önce 3,213 
seviyelerinde olan EUR/
TL kuru darbe girişiminin 
sonrasında 3,371 seviye-
sine yükselmiştir. Darbe 
girişiminin başarısızlığa 
uğratılmasının ardından 
sakinleşen EUR/TL kuru, 
11 Ağustos saat 12.00 iti-
barıyla 3,307 seviyesinde 
seyretmektedir. 

15 Temmuz’da %8,6 
olan 2 yıllık faizler, darbe 
girişimi sonrasında %9,6 
oranına yükselmiş, 10 
Ağustos saat 18.00 itiba-
rıyla %8,84 seviyesine 
tekrar düşmüştür. 
BİST 100 endeksinde 

darbe girişimi sonrasın-
da haftalık bazda (18-22 
Temmuz) %13,4 kayıp 
meydana gelmiştir. 25-29 
Temmuz haftasında haf-
talık bazda %5,11 değer 
kazanmıştır.
Darbe girişimi öncesin-

de 11-17 Temmuz 2016 

haftasında yaklaşık 2,08 
milyar dolar olan ihraca-
tımız, darbe girişimi son-
rasındaki 18-24 Temmuz 
haftasında bir önceki haf-
taya göre yaklaşık %16 
oranında artışla 2,41 mil-
yar dolar, 25-31 Temmuz 
haftasında ise bir önceki 
haftaya göre yaklaşık 
%11 oranında artışla 2,7 
milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir.
Darbe girişimi, Türkiye 

ekonomisi ve dış ticare-
ti üzerinde kısa vadede 
önemli derecede olum-
suz bir etki yapmamıştır.
2015 yılında Küresel 

ekonomi %3,1 oranında, 
Avro Bölgesi %1,7 ora-
nında, Türkiye %4 büyü-
müştür. 2016 yılında ise; 
Küresel ekonomi %3,1 
oranında, Avro Bölgesi 
%1,6 oranında, Türkiye 
%4,5 büyümesi bekleni-
yor.
Türkiye, son 26 çeyrek-

tir ortalama %5,3 hızla 
kesintisiz büyümektedir.
Türkiye, 2016 yılının ilk 

çeyreğinde, hem AB’nin 
(%1,5), hem de Avro 
Bölgesi’nin (%1,6) orta-
lama büyümesinin çok 
daha üzerinde bir perfor-
mans sergilemiştir. 

Türkiye 2016 yılının 
ilk çeyreğinde %4,8’lik 
büyüme oranıyla verisi 
açıklanmış olan 27 AB 
üyesinden daha hızlı bü-
yüme gerçekleştirmiştir.
Küresel krizin etkilerinin 

azalmaya başladığı 2010 
yılından itibaren Türkiye 
yaklaşık 6 milyonluk ilave 
istihdam artışıyla, OECD 
ülkeleri arasında 2. en 
fazla istihdam artışı ya-
kalayan ülke oldu. 
Dünyanın en büyük 250 

müteahhitlik şirketinden 
42’si Türk firmasıdır. Tür-

kiye, bu bakımdan dünya 
ikincisidir.

2 0 1 5  y ı l s o n u n d a 
Türkiye’nin bütçe dengesi/
GSYH oranı %1,2 olmuş-
tur. Bu oran için Maast-
richt Kriterleri %3 olarak 
belirlenmiştir. 

Ülkemizin AB Tanımlı 
Borç / GSYH oranı ise 
Maastricht kriteri olan 
%60’ın oldukça altında 
%32,9 düzeyinde ger-
çekleşmiştir. Türkiye, bu 
sayede 25 AB ülkesinden 
daha iyi performans gös-
termiştir.

Dış ticaret açığı bir ön-
ceki seneye göre %24,7 
azalışla 47,9 milyar dolar 
olmuştur.

İhracatın ithalatı karşı-
lama oranı ise 3,4 puan 
artışla %76 oranında ger-
çekleşmiş; hizmetler net 
fazlası da eklendiğinde 
ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı %88 olmaktadır. 

2016 yılında ihracatın 
artması ve petrol fiyatla-
rındaki düşüş ile birlikte 
ithalatın da azalmasıyla, 
bu oranın başa baş se-
viyelere gelmesi beklen-
mektedir.

AB’nin 6. Büyük ticaret 
ortağı olarak Türkiye’nin 
AB üyeliği konusundaki 
tüm kararlılığı bugüne 
kadar nasıl devam etmiş 
ise, bundan sonra da aynı 
şekilde devam edecektir.

Malumunuz, bozulan 
Türkiye-Rusya ilişkileri 
tekrar düzelmiş olup, es-
kisinden çok daha güçlü 
ticari ve ekonomik ilişkile-
rin geliştirilmesi için sağ-
lam temeller atılmıştır.

Sanayi ve hizmet altya-
pımızı güçlendirmek için 
sürdürdüğümüz Osman 
Gazi Köprüsü, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, 
İstanbul’a 3. Havalimanı, 
Avrasya Tüneli, Rize-Art-
vin Havalimanı, Ovit Dağı 
Tüneli, Filyos Limanı Pro-
jelerine ara vermeden 
ve planlanan takvimlere 
uygun olarak devam edil-
mektedir.

Dünya ile entegre olan, 
küreselleşen Türkiye, ya-
tırımlara hız kesmeden 
devam etmektedir. Bu 
yıl 26 Ağustos’ta Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, 
20 Aralık’ta Avrasya Tü-
neli hizmete girecektir. 
2018’de İstanbul’da dün-
yanın en büyük havali-
manının ilk etabı hizmete 
alınacaktır. 2016’da dün-
yanın en uzun köprüsü 
olacak Çanakkale köprü-
sünün temeli atılacaktır.

            Kırcaali Haber
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Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, “Müslümanların 
sahip olduğu hakları geri almak istiyorlar”

Bulgaristan Başmüftü-
lüğü Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet, 
Başmüftülük kurumunun 
milliyetçi partilerin par-
lamentoya sunduğu ül-
kede Müslümanların dini 
özgürlüklerini kısıtlayan 
yasa tasarılarına karşı 
girişimleri ile ilgili Kırcaali 
Haber gazetesine önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Ahmet şöyle konuştu: 
“Bu belli bir süreç. Çün-
kü yılbaşından itibaren 
Bulgaristan’da böyle bir 
süreç başlatıldı. Bu sü-
reç de Bulgaristan’da 
Müslümanların kazanmış 
olduğu hakların sınırlan-
dırılması sürecidir. Bizler 
daha şubat ayından itiba-
ren her zaman tepkimizi 
koyduk. Bunu derken de 
Meclis’e giren her kanun 
tasarısıyla ilgili görüşü-
müzü, pozisyonumuzu 
resmi kararlarla Meclis’e 

bildirdik. Ayrıca bu konu-
da farklı siyasi partilerin 
temsilciler iyle, devlet 
yetkilileriyle, konuyla il-
gili Meclis komisyonla-
rıyla görüşmeler yaparak 
veya yapmaya çalışarak, 
tepkimizi or taya koy-
duk. Ayrıca bununla ilgili 
Yüksek İslam Şurası da 
toplanarak, deklarasyon 
yayınladı. Bundan sonra 
sesimizin duyulmaması 
durumunda yapacağı-
mız adımlarla ilgili karar-
lar alındı. Bu kararların 
arasında da önce dek-
larasyon, ondan sonra 
imza kampanyası, ondan 
sonra barışçıl protestolar 
düzenleme konuları var. 
Ayrıca bir de işi tatlılıkla 
çözmenin yollarını arıyo-
ruz. Yani siyasilerle gö-
rüşerek bu işte parmağı 
olanlarla veya etkisi ola-
bileceklerle görüşmek 
suretiyle bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Söz konusu 

dediğim gibi Bulgaris-
tan’daki Müslümanların 
özellikle Avrupa Birliği’ne 
girme sürecinde elde et-

miş olduğu haklar ama 
sadece onlar değil, son 
25 yıl içerisinde büyük 
uğraşılar sonucunda elde 
edilmiş hakların sınırlan-

dırılması, hakların alın-
ması söz konusu. Hatta 
öyle olaylar var ki, bunlar 
komünizm döneminde 
dahi olmayan bir takım 
kısıtlamalar ve sınırlama-
lar getirmeye çalışıyorlar. 
Bununla ilgili şu anda 7-8 
tane kanun tasarısı var. 
Birisi başörtüsü ile ilgi-
li. Her ne kadar topluma 
Burka Kanunu Tasarısı 
olarak yansıtılsa da, ba-
şörtüsü kanunu bu. Onun 
dışında Ceza Kanunu ile 
ilgili bir değişiklik teklifi 
var. Onun dışında Dinler 
Kanunu ile ilgili artık ne-
redeyse her gün aklına 
gelen bir kanun değişikli-
ği teklifi sunuyor. Şu anda 
bildiğim kadarıyla sadece 
Dinler Kanunu ile ilgili 6-7 
tane değişiklik teklifi var. 
Bunların hepsinin özeti: 
Şu anda Müslümanların 
sahip olduğu hakları geri 
almak.

Nedir bu haklar? Birinci-

si dinimizi serbestçe ya-
şama ve yaşatma hakkı. 
Bu evrensel insan hakları 
kanunlarında veya insan 

hakları mevzuatında Bul-
garistan Anayasası’nda 
da din özgürlüğü garanti 
altına alınmıştır. Dolayı-
sıyla bizler dinimizi iste-

diğimiz şekilde tabii ki, 
Bulgaristan’ın kanunları-
na ve Bulgaristan toplu-
munu rahatsız etmeye-
cek, başkasının hakları-
na zarar vermeyecek bir 
şekilde, yani demokratik 
bir ortamda biz dinimizi 
yaşama ve yaşatmaya 
(öğretme de buna dahil) 
çalışıyoruz. Birincisi bu 
konuda sınırlamalar ge-
tirilmeye çalışılıyor. Tabii 
ki, biliyorsunuz bununla 
ilgili daha onun zemi-
ni de oluşturuldu. İşte 
Pazarcık’ta bir dava yü-
rütüldü. Farklı yerlerde 
imamlarımıza, görevlile-
rimize baskınlar yapıldı. 
Buna benzer şeyler, bir 
de yıllarca komünist dö-
nemin başmüftüsünü de 
bu noktada kullanıyorlar. 
Aman geliyorlar düşünce-
sini oluşturmak için med-
yaya çıkarak, insanları 
korkutmaya, ürkütmeye 
çalışıyorlar. Bunlar bir ta-

rafa, bununla birlikte aynı 
zamanda şu ana kadar 
hiçbir yerde görülmemiş 
olan radikal İslam tabirin-

den hareketle 
radikal İslam 
düşüncesine 
sahip olanları 
cezalandırma, 
bunu suç du-
rumuna getir-
me teşebbüsü 
var. Hala radi-
kal İslam’ın 
doğru dürüst 
bir tabir inin 
yapı lmadığı 
bir zamanda 
bunun suç ol-
duğunu orta-
ya koymak ve 
bunu kanuna 
koymak çok 

gar ip, böyle 
ucube bir durum ortaya 
koyuyor. 

Aslında şunu da be-
lirtmekte fayda var. Bu 
sınırlamalar sadece gö-
rünürde tabii ki, belki 
büyük ölçüde Müslüman-
ları sınırlandırıyor. Ama 
Müslümanlardan başka 
diğer dini toplulukların 
haklarını da sınırlandı-
rıyor. Yahudilerin, hatta 
Ortodoks Hıristiyanların 
da, Katoliklerin, Protes-
tanların hepsinin hakları-
nı sınırlandırıyor. Mesela 
örnek verecek olursak, 
Bulgaristan’daki dini top-
luluklar arasında yurt dı-
şından en az din görevlisi 
getiren Başmüftülüktür. 
Bizim Türkiye’den getirdi-
ğimiz görevlilerle insanla-
rı ürkütmeye çalışıyorlar. 
Oysa bizim Türkiye’den 
getirdiğimiz din görevlileri 
ya imam, ya da öğretmen 

normalde. Ama Yahudile-
rin baş hahamı yurt dışın-
dan. Katoliklerin çok sıkı 
Vatikan ile bağlantıları 
var. Bunlar biliniyor. Er-
menilerin şu andakini bil-

miyorum ama bir iki sene 
önceki başpapazları, pat-
rikleri Ermenistan’dandı. 
Aynı şekilde bir taraftan 
da maddi kısıtlamalar ge-
tirilmeye çalışılıyor”. 

Vedat Ahmet, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Biz 
tabii ki, her şeyi yanlış 
görmüyoruz bu kanun ta-
sarısında. Bazı şeylerin 
yoluna oturtulması gere-
kiyor. Bulgaristan’da belli 
şeylere dikkat edilmesi 
ve kanunların ihlal edil-
memesi gerekiyor. Ama 
siz bir dini topluluğun yurt 
dışından gelecek yardım-
larını sınırlamaya çalışı-
yorsanız, ona Bulgaristan 
içerisinde imkan verme-
niz gerekiyor. Biz bağış 
istemiyoruz, kimseden 
sadaka da istemiyoruz. 
Diyoruz ki, bizim vakıf 
mallarımız var, onlarla il-
gili kanunları, düzenleme-
leri yapın, ondan sonra 
sınırlayın. Bizim devletten 
bize şu kadar milyon para 
verin diye bir talebimiz 
yok. Bizim böyle bir lütfa 
ihtiyacımız yok. Biz hak-
kımızı istiyoruz. Bu maddi 
açıdan, diğer taraftan din 
eğitimini sınırlama nokta-
sında bazı çalışmalar var. 
Bu da gerek Yüksek İs-
lam Enstitüsü’nün akredi-
tasyonunun yapılmaması, 
gerekse oradan mezun 
olanların diplomalarının 
bazı kurumların kabul et-
memesi din eğitimini sı-
nırlama anlamına geliyor. 
Çünkü sonuçta birileri bu 
din eğitimini, öğretimini 
yapması gerekiyor. Bunu 
kim yapacak? Yüksek İs-
lam Enstitüsü’nden me-
zun olanlar. O olmazsa, 

bunu Türkiye’de, Suudi 
Arabistan’da, Ürdün’de 
mezun olanlar yapacak. 
Diğer bir sınırlama da 
son günlerde gündeme 
gelen camilerde ibadet-

lerin Bulgarca yapılma-
sı. Bu da çok saçma bir 
şey. Kesinlikle ve kesin-
likle kanun olarak geç-
meyecek bir şey. Geçse 
bile uygulanmayacak bir 
şey. Dolayısıyla şu anda 
cumhurbaşkanlığı se-
çimleriyle ilgili bir takım 
hazırlıkların yaptıklarını 
zannediyoruz. Geçse bile 
uygulanmayacak. Çünkü 
bir kere bu kanun tasarı-
sını sunanlar ibadetin ne 
olduğunu bilmiyor. Neyin 
hangi dilde yapıldığını 
bilmiyor. Ve kasıtları da 
zannımca ibadetlerden 
ziyade camilerde dinin 
öğretilmesini yasaklama-
ya çalışıyorlar. Çünkü biz 
Bulgaristan’daki Türkler 
dinimizi Türkçe öğrendik, 
Türkçe öğretiyoruz. Dola-
yısıyla bundan sonra da 
Türkçe öğreneceğiz, ya-
saklansa da yine Türkçe 
öğreneceğiz. Komünizm 
döneminde, belirli bir 
dönemde yasaklanma-
ya kalkıldı, uygulanmadı 
bu. Bunu herkes biliyor. 
Bazıları ise gerek Sofya 
camisinde, hatta bildiğim 
kadarıyla Kırcaali cami-
sinde ve Şumnu cami-
sinde belli dönemlerde 
Bulgarca hutbe okumaya 
kalkanlar olmuş ve tepki-
ler de biliniyor. Dolayısıy-
la şu anda da bu olmaya-
cak bir şey. Son olarak 
da ezanları susturma. 
Ezanlar da Allah’ın izniyle 
susmayacak. Biz bunun 
Sofya’da özellikle uzun 
zaman mücadelesini 
verdik. Eğer ezanlar ger-
çekten birilerini rahatsız 
ediyorsa, bizi de rahatsız 

eden şeyler var. Onları 
sınırlasınlar. Onları sınır-
ladıktan sonra gelsinler, 
ezanları da o zaman ko-
nuşuruz belki”.

       Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali ilinde 90’dan fazla Kuran Kursu yürütülüyor
Kırcaali Bölge Müftü-

sü Beyhan Mehmet, “Şu 
anda ilde bulunan 90’dan 
fazla yerleşim yerinde 
Kuran Kursları gerçekleş-
tiriliyor. Kurslara yediden 
yetmişe her yaş grubun-
dan kişiler katılıyor. Her 
kursun kursiyerlerinin sa-
yısı farklı. Bazılarında 5 
kişi, bazılarında ise 60’ın 
üzerinde Benkovski (Killi) 
köyünde düzenlenen Ku-
ran Kursu, Kırcaali Bölge 
Müftülüğü’nde ve tüm ül-
kede örnek gösteriliyor. 
Kursa yoğun katılım ol-
duğundan dolayı gündüz 
iki grup halinde gerçek-
leştiriliyor. Kursiyerlerin 
toplam sayısı 150. Yapı-
lan bağışlar sayesinde 
Benkovski’nin civar köy-
lerinden katılan kursiyer-
lere ulaşım sağlandı” diye 
bildirdi. 

Bölge Müftüsü, bu yıl 
da gelenek üzerine Böl-
ge Temel Dini Bilgiler 
Yarışması gerçekleş-
tirileceğini bildirdi. 30 
Ağustos 2016 tarihinde 

Momçilgrad (Mestanlı) 
İlahiyat Lisesi’nde dü-
zenlenecek yarışmada 
ilk üç dereceye giren 
kursiyerler 9 ve 10 Eylül 
tarihlerinde Gotse Delçev 
kasabasında gerçekleşti-
rilecek Ulusal Temel Dini 
Bilgiler Yarışması’na ka-
tılma hakkı kazanacak. 

Bölge Temel Dini Bilgiler 
Yarışması’nda en başa-
rılı olan kursiyerlere or-
ganizatörler, hayırsever 
vatandaşların desteği ile 
ödüller verecek. Üç kur-
siyerlerden oluşan her 
bir takımın birincisi lap-
top bilgisayar, ikinci olan 
takımdan her bir kursiyer 

bisikletle ödüllendirilecek. 
Üçüncü takımın kursiyer-
lerine ise birer tablet veri-
lecek. Yarışmaya katılan 
kızlara birer başörtüsü, 
oğlanlara ise takke ve 
tespihler hediye edilecek. 

Beyhan Mehmet, “Kuran 
Kursları’nda Kur’an-ı Ke-
rim okuma derslerinden 

başka itikat, ibadet, siyer, 
ahlak ve kıraat dersleri de 
veriliyor” diye belirtti.

B e y h a n  M e h m e t , 
Peygamber Efendimiz 
(SAV)’in bir hadis-i şe-
rif te, “Beşikten meza-
ra kadar ilim öğreniniz, 
çalışınız!” buyurduğunu 
hatırlatarak, “Yaz Kuran 
Kursları’nda çocuklarımı-
za din kültürünü ve ahlak 
bilgisini öğretiyoruz. Öyle 
ki, Allah’ın kulları olarak 

daima büyüklere saygı, 
küçüklere sevgi ve şefkat 
göstersinler ve hayat bir 
imtihan olduğu için mo-
tiveli yetişkinler olsunlar” 
diye kaydetti. Müftünün 
ifadelerine göre Kuran 
Kursları ile Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığı’nın faaliyeti 
de destekleniyor, çünkü 
bu kurslar eğitim ve öğ-
retim sürecinin bir devamı 
niteliğindedir. 

               Kırcaali Haber

Ardino Belediye 
bütçesi güncellendi 
Ardino (Eğridere) Belediye Meclis Üyeleri, geçen 

hafta yapılan oturumda Belediye Başkanı Resmi 
Murat’ın bu yılki Sermaye Giderleri Programında 
yer alan yapılar arasında telafi edici değişiklikler 
yapılmasına ilişkin teklifini onayladı. Yerel faaliyet-

lere ilişkin gelir planında 842 000 leva olan vergi 
dışı gelirlerin miktarı 1 047 000 levaya yükseltildi. 
Belediye Başkanı Resmi Murat, bu artışın tarım 

arazilerinin kiraya verilmesinden ve finansal olma-
yan varlıkların satışından elde edilen gelirlerden 
dolayı ilk planlanan bütçenin aşılmasından ileri 
geldiğini belirtti. 
Yerel faaliyetlere ilişkin gelir planında sağlık 

hizmetlerine yönelik 100 bin leva olan sübvansi-
yon giderlerinin miktarı 115 bin leva olması üzere 
güncellendi. Bu artış Mleçino (Sütkesiği), Padina 
(Makmulu), Jıltuşa (Sarıkız), Byal İzvor (Akpınar), 
Borovitsa (Çamdere) ve Çubrika (Dallıca) köylerin-
de boş olan aile hekimliği birimlerine amaçlı aylık 
sübvansiyon sağlanması üzere yapıldı.
Bu yılki sermaye giderlerine ilişkin yapılar listesin-

de yer alan yapılar arasında yapılan değişiklikler 

telafi edildi. 
Meclis üyeleri 2016 yılı ilk altı aylık Belediye Büt-

çesi uygulama sonuçları ve Avrupa Birliği’nden 
sağlanan kaynaklara ilişkin belediye hesaplarının 
durumu hakkında bilgi aldı.
Meclis, Ardino Belediye Çocuk Kompleksinin Ki-

şisel Gelişime Destek Merkezine dönüştürülmesi 
kararını aldı. Karar, yeni Okul Öncesi ve Okul Eği-
timi Kanunu ile ilgili olarak alındı. 

Bulgaristan'da FETÖ Araştırması
FETÖ ile Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Bulgaristan’da 
Türkiye aleyhindeki or-
tak faaliyetleri mercek 
altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 

FETÖ’nün HÖH bağ-
lantısı dikkatle inceleni-
yor. Öte yandan, DOST 
Partisi’nin iki yöneticisi 
FETÖ taraftarı olduğu 
yönündeki iddianın ise 
gerçeği yansıtmadığı be-
lirtildi. Bu iddiayı ortaya 
atan eski Askeri İstihba-
rat Servisi Başkanı Kirço 
Kirov’un açıklamasının 
maksatlı olduğu ifade 
edildi.
General Kirov, 2003 

yılında HÖH’ün ortağı 
olduğu hükümet sırasın-
da bu göreve getirilmiş, 
2012 yılında görevinden 
alınmıştı. Türkiye devleti 
ve hükümeti aleyhindeki 
tutum ve açıklamaları ile 
bilinen Kirov, 2007-2011 
yılları arasındaki dönem-
de binden fazla sahte 
evrak düzenleyerek 2,5 
milyon avro tutarında 
resmi ödeneği zimmeti-
ne geçirmek suçundan 
askeri mahkemede yar-
gılanarak suçlu bulun-
muştu.
10 yıl hapse mahkum 

edilen ve 13 yıl kamu 
hizmetinden men edilen 
Kirov’un mal varlığının 
yarısına el konulmasına 
karar verilmişti.
FETÖ’nün Bulgaris-

tan’daki örgütsel ça-
lışmaları
F E T Ö  ü y e l e r i , 

Bulgaristan’da yoğun 
örgütsel çalışmalarına 
1992 yılında Zaman Bul-
garistan gazetesi ile baş-
ladı. Halen haftada bir 
Bulgarca ve Türkçe çı-
kan gazete, sayfalarında 
sık sık Türkiye karşıtı ha-
berlere yer veriyor. Örgüt 
ülkede, “Ümit” adlı aylık 
bir aile, çocuk ve kültür 
dergisi de yayımlıyor.
Ülkedeki FETÖ men-

suplar ı,  çeş i t l i  d in i 
günler dolayısıyla dü-
zenlenen etkinliklere 
Bulgaristan’da resmi 
dini mezheplerinin be-
lirli temsilcilerini davet 
ederek, elebaşı Fetullah 

Gülen’in “dinlerarası di-
yalog” adı altında mesaj-
larını veriyor.
FETÖ’ye bağlı Sofya ve 

Filibe şehirlerinde Druj-
ba (dostluk) adlı özel 
kreş, okul ve dil kursları 
bulunuyor. 2013 yılından 
bu yana eğitim veren 
okulda öğrenci başına 
yıllık ücretin, ülkedeki 
orta sınıfın maddi ola-
naklarını aşan 3 bin 400 
dolar civarında olduğu 
biliniyor. Bulgaristan’ın 
resmi devlet müfredatına 
göre eğitim veren bu ku-
rumlarda din dersleri yer 
almıyor, Türkçe dersleri 
ise tercihe bağlı okutu-
luyor.
FETÖ üyesi iade edil-

di

Bulgar istan, FETÖ 
üyesi işadamı Abdullah 
Büyük’ü Türkiye’ye iade 
etti.
Geçen yıl İstanbul Ana-

dolu Cumhuriyet Baş-
savcılığının talimatıyla 
mali polislerin düzenledi-
ği FETÖ/PDY’ye yönelik 
“himmet” operasyonu 
kapsamında gözaltına 
alındıktan sonra adliyeye 
sevk edilen 9 şüpheliden 
biri Abdullah Büyük, sav-
cılıkça tutuklanması tale-
biyle nöbetçi sulh ceza 
hakimliğine gönderilmiş, 
mahkemenin adli kontrol 
şartıyla tutuksuz yargı-
lanmasına karar verdi-
ği Büyük’ün yurt dışına 
kaçtığı ortaya çıkmıştı.
           Kırcaali Haber
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
Can gibi güzel bir 
köyün kısa vizit kartı
Çandır köyü (Svetul-

ka), Güney Rodoplar’ın, 
Eğridere (Ardino) kasa-
basının yakın batısında 

yer almaktadır. Köyün 
doğusunda Eğridere ve 
Kırcaali şehirleri, güney 
doğusunda Cebel ka-
sabası ve Rodoplar’ın 
en yüksek dağlarından 
Aladağ ( 1246 m) ve 
Sivritepe bulunmakta-
dır. Batısında Ak pınar 
(Bal İzvor), Uzunde-
re (Nedelino), Madan, 
Palas (Rudozem) ve 
Paşmaklı (Smolyan) 
şehirleri, kuzeyindeki 
tepelerde ise Yonuzlar 
(Rodopsko) ve Ercek 
(Ahryansko) köyleri yer 
almaktadır.
Deniz seviyesinden 

yüksekliği 720 metre 
olan Çandır köyü on 
mahallenin birleşme-
sinden oluşmaktadır. 
Kırcaali - Smolyan şe-
hirlerinin ana yolu tam 
merkezinden geçmek-
tedir. Doğusunda Ha-
lilhocalar, Kuşçular ve 

Azmanlar Mahallesi, 
güneydoğusunda Bos-
tancılar, Dere Mahalle 

ve üç beş evden ibaret 
olan Alminler Mahalle-
leri yer almaktadır
Çandır'ın kuruluşu çok 

eskilere dayanır, fakat 
köy adını nereden aldı-
ğı hiç kimse tarafından 
bilinmemektedir. Çandır 

kelimesi dilimizde dağı-
nık anlamını taşır, belki 
de köyün bir çok küçük 
mahalleden oluşma-
sından dolayı bu isim 
verilmiştir. Ayrıca bir 
r ivayete göre; daha 
önceleri " can kadar 
güzel, can gibi değerli" 
anlamına gelen "candır 
" kelimesinin değişmesi 
sonucunda da "Çandır" 
oluşmuş olabilir. Yapı-
lan araştırmalara göre, 
Türkiye’de bu adı taşı-
yan yirmiden fazla köy 
ve kasaba adı bulun-
makta.
Bizim köy sakinleri-

nin dili, Kırcaali ili ve 
çevresinin ağız dili, İç 
Anadolu ağız diliyle ör-
tüşmektedir. Örneğin 
Konya Karaman yöre-
sinin konuşmaları, bu-
rada yaşayan Türklerin 
konuşmalarına çok ya-
kınlık göstermektedir.

Her iki yörede de “k” 
harfi yerine “g” har-
fi telaffuz edilmekte-

dir. Bunun bir örneği, 
“Kara koyunun kuzusu” 
yerine “ Gara goyunun 
guzusu” olarak söylen-
mesidir. Diğer başka 
bir husus da her yörede 
“yor” eki “yon”,"sun"ve 
"sin"olarak telaf fuz 

edilmektedir. Örnek 
göstermek gerekirse, " 
Ne yapıyorsun?" yeri-
ne " Ne yapıyon?", "Ni 
yapersin?" veya "Na 
besin?" olarak telaffuz 
edilme şekilleridir.
Yukarıda bahsettiğim 

örnekleri incelediği-
mizde, Kırcaali ili ve 
çevresindeki Türklerin 
İç Anadolu’dan göç et-
tikleri kesinlik kazanmış 
olmaktadır. Sanıyorum 
bu bölgeden gelen 
Türkler, göçle beraber 
Çandır adını da oradan 
almışlardır. Zira Türk Dil 
Tarih Kurumunun yap-
tığı çalışma da bu doğ-
rultudadır. Bu nedenle, 
büyük rahatlıkla ve hiç 
şüphesiz, Rodoplar’da 
yaşayan Türkler, Ana-
dolu topraklarından gel-
miştir diyebiliriz.
Köyün yeni ve henüz 

çiçeği burnunda sayılan 

muhtarı, Feriha Hayri 
bizimle şunları paylaştı:
"Köyün ilk zaman-

lardaki nüfusu binin 
üzer indeydi.  Fakat 
1935 -1950 -19 68 - 
1978 ve 1989 yılların-
da Türkiye’ye yapılan 
göçlerle nüfus sayısın-
da oldukça bir azalma 
gözlenmiştir. Çandır'da 
halen doksanın üzerin-
de konut bulunmakta-
dır ve bunları tamamı 
oturulacak durumdadır. 
Sadece bazı göçmen 
evlerinin durumu, acıklı 
bir manzara sergile-
mektedir. Çünkü sa-
hipsiz kalan bu evler 
yıkılmaya mahkûm kal-
mışlar. Ancak içlerinden 
bazı evler, Türkiye'den 
gelen sahipleri tara-
fından kara- kışa ve 
yağan yağmura karşı 
onarılmaktadır. Ya da 
sahipler i tarafından 
komşusuna emanet 
edilmektedir. Bu man-
zara, sadece bu köye 
ait değil, bu bütün terk 

edilmiş göçmen evleri-
nin ortak kaderidir!
Resmi kayıtlara göre, 

köyün şu an nüfusu 
beş yüzün üzerinde 
görünüyor, fakat ger-
çek anlamda köyde 
oturanların sayısı iki 
yüz civarında. Çünkü 
gençlerin çoğu Avrupa 
ülkelerinde çalışmak-
tadır. Gördüğünüz gibi 
köyde sadece yaşlılar 
ve de besicilik yapanlar 
kaldı. Herkes bir çare-
sini bulup, köyden ay-
rılıp ya yurt dışına, ya 
da başka şehirlere iş 
için gittiler. Çünkü be-
siciliğin dışında, köyde 
yapılacak başka iş kal-
madı. Köyümüz olduk-
ça yüksek ve engebeli 
bir arazi üzerine kurul-
muştur. Çevresi, kayın, 
gürgen, meşe, kavak, 
huş ve çam ağaçları ile 
kaplıdır."
Kerpiç evlerimizde 

kandil yakardık
1944 tarihi öncesi, 

Bulgaristan’daki Türkle-
rin yaşantıları o kadar iç 
açıcı değildi. Çandır kö-
yünün durumu da diğer 
köylerden pek parlak 
sayılmıyordu.
Köyün kurulduğu ta-

rihlerde, evler genel-
likle ahşap keresteden 
yapılmaktaydı. Evlerin 
duvarları öncelikle ya 
kerpiçten ya da çitler 
arasına tuğlalar işlen-
mesinden oluşmaktay-
dı. Giriş kapıları basık 
ve pencereleri küçüktü. 
Bu pencerelere “maz-
gal” deniyordu. Evler 
genellikle tek katlıydı ve 
nadiren iki katlı olanları 
da vardı. Katların arası-
na beton yerine meşe 
ve gürgen ağaçlarından 
yontulmuş kirişler atılı-
yordu. Kışın soğuktan 
korunmak için de ağaç 
kirişlerin aralarına tah-

ta çakılarak saman ka-
rışımı çamur dolduru-
luyordu. Kat aralarına 
döşenen kirişlerin alt 
kısımlarına belirli aralık-
larla kayın veya gürgen 
çıtalar çakılıp üzerine 
saman karışımı çamur 
sıva yapılıyordu. Za-
manla, çamur sıvanın 
yerine keçi kılı ile kireç 
ve kum karışımı harç 
ile sıvanmıştır. İlk za-
manlarda bölgede ye-
terli derecede kireç ve 
çimento olmadığından, 
evlerin iç ve dış duvar-
larına çamur sıva yapı-
lıyordu. Kireç sonradan 
ortaya çıktığı için ilk za-
manlarda evlerin duvar-
ları dahi beyaz toprakla 
badana yapılıyordu. 
Evlerin çatıları Osmanlı 
mimarisine uygun yassı 
siyah taşlarla örtülüydü. 
Geceleri evlerin aydın-
latılması için fitilli kandil 
ve gaz lambaları kulla-

nılıyordu.
Hasır üzerindeki eği-

tim ve saygının hakim 
olduğu yıllar

Geçen asrın yarısına 
doğru, Bulgaristan’da-
ki Türk köylüsünün 
durumu çok acıklı ve 
perişanlık içindeydi. 
Köyümüzde, ne sağ-
lık ocağı vardı, ne de 
doğru dürüst bir okul. 
Eğitim, Arapça yapılı-
yor ve çocuklar yerde-
ki hasır veya pösteki 
üzerine oturarak ders 
yapıyordu. Yeni Türkçe 
Alfabe çıktıktan sonra, 
Bulgaristan'daki Türk 
okullarında da bunun 
kullanılması başlıyor.
Aynı zamanlarda, ai-

leler çoğunlukla toplu 
halde oturuyordu. Yeni 
evlenen erkek çocukla-
ra birer oda tahsis edili-
yor, bağ, bahçe ve tarla 
işleri de müşterek yapı-
lıyordu. Aile bütçesini, 
ailenin en yaşlı üyesi 

olan baba idare ediyor-
du. Yılsonunda ortak 
kazanılan paradan her 
ailenin reisine eşit oran-
da para dağıtılıyordu. 
Hemen hemen çoğu ai-
lede çorba kazanı ortak 
kaynıyor ve sofraya be-
raber oturuluyordu. Aile 
fertleri arasındaki saygı, 
sevgi, hürmet ve daya-
nışma ise her zaman 
vardı. Fertler arasında 
sıkı bir bağlılık hâkimdi. 
Bununla birlikte, eski-
den toplu halde ve iç 
içe yaşayan çekirdek 
aileler, günümüzde ya-
vaş yavaş büyük aile-
den bölünmeye başladı. 
Ayrıca evlerin yapımın-
da da fırınlanmış tuğla-
lar kullanılmaya özen 
gösterildi. Bunların önü-
ne de çeşitli ağaç fidanı 
ve çiçeklerle bezenmiş 
bahçeler oluşturulmaya 
başlandı.
Devamı gelecek 
sayıda

Mümin ALTINDİŞ
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin 
Gorno Prahovo (Tosçalı) köyü-
ne yakın Nasuflarsırtı’nda bu-
lunan çeşme yanında yapılan 
geleneksel sağlık ve bereket 
mevlidine Türkiye, İngiltere, 
Belçika, Hollanda’dan gelen 
göçmenler ve etraf köylerden 
yerli halkla birlikte binden fazla 

kişi katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetinden 

sonra mevlit okundu. Burada 
104 yıl önce Balkan Savaşı’nda 
şehit edilen yerlilerin ruhları için 
dua okundu. Başlangıcı 1995 
yılına dayanan mevlit ve anma 
töreni rahmetli Niyazi Emin 
Efendi, Nevit Koskot, Halil Hay-

rullah ve eski Gorno Prahovo 
muhtarı Mümün Emin’in (Reys) 
girişimiyle başlamıştır. 
Mevlit ve anma törenini Hak 

ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat ile Yerel Be-
lediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram şereflendirdi. Yerli iş 
adamı Kasim Mestan da bu-
radaydı. Dini merasim Gorno 
Prahovo’dan gençler tarafından 
köy muhtarı Mehmet Mümün’ün 
desteği ile organize edildi. 
Usta aşçı Sabri Mustafa’nın 

törene katılanlar için hazırladığı 
13 kazan keşkek dağıtıldı. 
Mevlit için yapılan masraflar 

Gorno Prahovolu Raif ve Naz-
miye Mustafa çifti ve oğulları 
Dr. Emrullah Mustafa, Erkin 
Mustafa ve Dr. Turgay Mustafa 
tarafından karşılandı. 
Köy okulunda uzun yıllar mü-

dürlük yapmış Raif Mustafa, 
“Bu yıl Nasuflarsırtı’nda yapı-
lan mevlidin sponsoru olmaya 
karar verdik. Burada Balkan 
Savaşı’nda köyümüzden ma-
sum insanlar kurşuna dizilmiş-
tir. Yaşımız bir hayli ilerledi ve 
hayır yapmak istiyorum” dedi.
67 yaşındaki Ahmedali Türk-

sever, mevlide İzmir’den eşi 
Nuriye ile birlikte geldi. 
Türksever, “Çok güzel gele-

nek. En son dört yıl önce gel-
dik. Bir yere bu kadar çok insa-
nın toplanmasına seviniyorum. 
Bu tür merasimler unutulmama-
lı ve gelecek nesillere aktarıl-
malıdır” diye ifade etti. 
                      Güner ŞÜKRÜ

 

Tosçalı’da Balkan Savaşı’ndan 
kalma bir kılıç gösterildi 

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin Gorno Prahovo (Tosçalı) köyü-
ne yakın Nasuflarsırtı’nda bulunan çeşme yanında yapılan 
geleneksel sağlık ve bereket mevlidinde Loveç şehrinden 55 
yaşındaki Celil Kadirov, katılımcılara büyük dedesine ait eşsiz 
bir kılıç gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunduktan 

sonra burada 104 yıl önce Balkan Savaşı esnasında yerliler-
den şehit edilenlerin ruhları için dua okundu.

Celil Kadirov,”Bu kılıç bir aile mukaddesatı. İsmi Celil olan 
büyük dedem 1912 yılında Balkan Savaşı esnasında silah-
la öldürülmüştür. Tüm köydeşlerimin bu kılıcı görüp, nasıl 
kahramanların varisleri olduğumuzu ve Balkan Savaşı’nda 

büyük dedemin nasıl savaştığını bilmelerini isterim. Bu kılıç 
tamamen çelikten yapılmıştır. Kılıcın muhafaza edilmesi için 
özel olarak tasarlanmış metalden yapılmış bir kını var. Kılıcın 
150 yıl önce yapıldığını düşünüyorum. Onda Arapça yazılı 
özel bir mühür bulunuyor” diye ifade etti. 

Aslen Gorno Prahovo köyünden olan Celil Kadirov, 30 yılı 
aşkın Loveç’te yaşıyor. Çek Cumhuriyeti’nde çalışıyor ve im-
kan bulunca doğup büyüdüğü yerleri ziyaret ediyor. 

Celil Kadirov, “Mevlide kızım Aynel, oğlum Kadir ve torunum 
Dencay ile birlikte geldik. Kılıç bana rahmetli babam Kadir 
Sobacı’dan miras kaldı. Bu geleneği sürdürüp aile mukadde-
satımızın gelecek nesillere ulaştırılmasını arzu ederim” dedi.


