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bildirdi.
Bulgaristan'ın tel örgü çekerek kapatmaya çalıştığı Türkiye kara sınırındaki vardiyaları
için Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği
Ajansı'ndan (Frontex) 200 kişilik bir personel desteği aldı.
Frontex personelinin sınırda
göreve başladığı öğrenildi.
Sınır Polis Müdürlüğünden
edinilen bilgiye göre, ülkenin

Fiyatı 0,80 Lv.

tüm sınır bölgelerinden geçen tüm araçların yolcu ve
yükleri titiz bir denetimden
geçiyor.
Türkiye sınırına yakın Svilengrad Gümrük Kapısı Müdürü Hristo Stefanov'un yaptığı 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
Ulusal Polis Müdürü Komiser Hristo Terziyski, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR)
yaptığı açıklamada, “Yasa dışı
göçmen trafiği ile baş edebilmek üzere yurtiçi bölgelerinde
geçiş kontrol noktaları kurmaya başlıyoruz" dedi.
İlk kontrol noktasının ülkenin
doğusundaki Burgaz bölgesinde kurulacağını aktaran
Terziyski, “Bu düzenlemeler
(yasa dışı yoldan sığınmacıların taşındığı) geleneksel güzergahların yanı sıra üçüncü,

dördüncü sınıf karayolları ve
hatta ormanlık alanlarda bile
uygulanacak" diye konuştu.
Daha çok Bulgaristan'ın Türkiye kara sınırından sağlanan
yasa dışı geçişleri sınırlandıracak önlemleri anlatan Terziyski, “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 kişilik otobüslerle sağlanıyordu.
Sonradan 20 kişilik daha küçük araçlar kullanılıyordu. Son
dönemde ise özel araçlar kullanılmaya başlandı'' ifadelerini
kullandı.
Frontex personeli sınırda
görev yapacak
Öte yandan Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yasadışı geçişler konusundaki “en önemli"
ülke olarak görülen Türkiye ile
ortak sınır bölgesindeki nöbet
vardiyalarını güçlendirdiğini

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 konuşmada, "Bu akşam demokrasi kahramanları için toplandık.
Türkiye'nin seçilmiş hükümeti ve cumhurbaşkanı için toplandık. 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 demokrasi 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", "Şehitler 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 İyileştirilmesiyle Momçilgrad
İlçesinde Çocuklar İçin
Eşit Bir Başlangıç” isimli
projenin gerçekleştirilmesi için sözleşme imzaladı.
499 986 leva maliyetindeki proje finansmanı 20142020 İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında
sağlandı.
Projenin temel amacı
Momçilgrad İlçesinde etnik azınlıklara mensup
çocukların eğitim ve öğretime eşit başlangıç yapmalarına ilişkin koşulların
iyileştirilmesidir.
Projenin gerçekleştirilmesiyle Roman asıllı ve
kırılgan yapıda olan ailelerin çocuklarının eğitim
öğretime dahil edilmesi

iyileştirilmesi ve ana dili
Bulgarca olmayan çocuklara ek olarak Bulgarca
dersleri verilmesi öngörülüyor. Bununla birlikte
proje kapsamında kültürel kimliğin korunması
ve geliştirilmesi amacıyla
sanat atölyeleri kurulacak.
Ebeveynlerin eğitim sürecine iştirak etmeleri teşvik
edilecek.
Proje Momçilgrad Bele-

üzere dostane ve yaratıcı bir ortam oluşturulması gibi özel hedeflere de
ulaşılacak. Etnik azınlıklara mensup çocukların
başarılı bir şekilde sosyalleşmesi için koşullar

yaratılıp, çocukların ve
ebeveynlerin eğitim sürecine iştirak etmeleri üzere
motivasyonu artırılacak.
Projede öngörülen faaliyetlerden biri birinci
sınıfa gidecek olan ço-

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

diyesi tarafından Nov Jivot Halk Toplum Merkezi
ve ilçe dahilindeki yedi
anaokulunla ortaklık içerisinde gerçekleştirilecek.
Onlardan üçü ilçe merkezinde, diğerleri ise Gruevo (Hayranlar), Raven
(Cumayanı), Nanovitsa
(Alibeykonağı) ve Zvezdel (Güren) köylerinde
bulunuyor.
Kırcaali Haber

Balkan Savaşı Tosçalı
Şehitlerine İthaf

GELİN SİZ DE ÜNİVERSİTELİ OLUN!
Anadolu Üniversitesi
Bulgaristan’da kayıtlarına
devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi ya-

kolay, daha anlaşılır, daha
rahat bir şekilde sunmaktadır. Öğrencilerin en
temel bilgi kaynağı olan

edemeyen herkese fırsat
eşitliğini her koşulda sağlıyor olmanın ayrıcalıklı ve
haklı gururunu yaşıyor.

şam boyu öğrenme odaklı
bir devlet üniversitesi olarak eğitim ve öğrenim fırsatını her yaşa, her yere
ve herkese ulaştırmaya
devam ediyor. Dünyanın
lider kurumları arasında
yer alan Anadolu Üniversitesi e - Öğrenme portalı
ile öğrenciye bilgiyi daha

ders kitapları ise tamamen ücretsiz olarak verilmektedir.
Açıköğretim sistemi her
gün okula ve derse gitme
imkanı olmayan, çalışan,
başka bir kurumda eğitimine devam eden veya
fiziksel engelinden dolayı
eğitim hayatına devam

Uzak tan öğrenmede
öncü olan Anadolu Üniversitesi kaliteli eğitim fırsatlarını Batı Avrupa’da,
Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta
ve Balkanlar’da yaşayan,
Türkçe bilen ve lise mezunu olan herkese sağılıyor.
Bulgaristan Programlarında mevcut olan bölüm-

ler hakkında https://www.
anadolu.edu.tr/acikogretim/yurtdisi-programlari linkinden veya Filibe
bürosuna gelerek ya da
aşağıda belirtilen irtibat
seçeneklerini kullanarak
daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Bu yıl başvurular 1
Ağustos – 2 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşecek.
Seçme sınavı Türkçe temel bilgi ve Genel Yetenek/bilgi içeren sorulardan oluşmaktadır.
Seçme sınavı için başvurunuzu https://kayit.
anadolu.edu.tr adresinden veya irtibat bürosundan 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: Anadolu Üniversitesi Bulgaristan
Kırcaali Haber

Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre, Bulgaristan ve Türkiye’nin tarım yönetim komitelerinin
12. toplantısı esnasında
iki ülkenin işbirliği alanları değerlendirdi.
İki ülkeyi temsil eden
h eyet l e r, h ay va n s a l

hastalıklara karşı ortak
girişimlerde bulunmaya
ilişkin imkanları masaya
yatırmıştır. Heyetlerin
gündeminde iki ülke arasındaki ticaret hacminin
yükseltilmesi, yeni işbirliği alanları ve nodüller dermatit ve mavi dil
hastalıklarını önleme ile

ilgili tecrübe ve uzman
paylaşımı yer almıştır. İki ülke temsilcileri,
Bulgaristan’dan küçük
ve büyükbaş hayvan, et
ve et ürünleri ihracatına
ilişkin prosedürlerin hızlandırılmasına karar aldı.
Türkiye, Karadeniz balık kaynaklarının muhafa-

za edilmesi doğrultusunda kalkan yetiştiriciliği
konusunda bilgi paylaşımına hazır olduğunu
aktardı.
İki ülke, yasadışı balıkçılığa karşı ortak girişimlerde bulunmaları
gerektiğine dair hemfikir
olduklarını açıkladı.

Bulgaristan ve Türkiye tarımda işbirliği alanlarını değerlendirdi

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 Prahovo (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 Gorno Prahovo köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini
Kırcaali şehrinde gördü. Daha öğrencilik yıllarında şiir, mizah ve hiciv eserleri yazmaya başladı.
Haftalık yayınlanan Kırcaali Haber gazetesinde,
Alev Dergisi’nde ve Türkiye’de çıkan Posta gazetesinde onun şiirlerine yer verildi. 1989 yılında
Zorunlu Göç esnasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye
göç etti.
Ramazan Ulusuoy, “Şiirlerimle, çektiğim sıla özlemini, geçmişe duyduğum nostaljiyi ifade etmek
istiyorum” diye dile getirdi.
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Vize serbestliği beklenirken
vize ambargosu geldi!
Türk - Bulgar Turizm
Yatırımcıları Derneği,
Bulgaristan İstanbul
Başkonsolosluğu’nun
Türk seyahat acentelerine kapılarını kapadığını
ileri sürdü.
B u l g a r Tu r i z m Ya tırımcıları Derneği,
Bulgaristan İstanbul
B a ş ko ns o l o s lu ğ u’nun
Türk seyahat acentelerine
kapılarını kapayarak, Türk
- Bulgar turizmine büyük
darbe vurduğu söyledi.
Türk - Bulgar Turizm Yatırımcıları Derneği’nden
yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan İstanbul
Baskonsolosluğu’na akredite olan ve ülkeye onbinlerce turist götüren Türk
seyahat acentelerine bu
yıl İstanbul Başkonsolosu
tarafından kapıların kapatıldığı belirtilerek, bundan Bulgar turizmcilerin
de etkilendiğini söyledi.
Geçmiş yıllarda aralık
ayında yapılan akreditasyon başvuru sürecinin bu
yıl ağustos ayına kadar
uzatıldı ve nedeni bilinmeyen bir şekilde başvuru
sonuçlarının geciktirildiği
belirtilen açıklama şöyle:
“Edinilen bilgilere göre
Bulgaristan pazarını bilen
onlarca seyahat acentesine hiçbir açıklama yapılmadı ve kararın Dışisleri
Bakanlığından alındığı
söylendi. Ancak Başkonsolosun kendisine yakın

ve Bulgaristan bölgesini
hiç bilmeyen yetkisiz ve
evrakları yetersiz 2 operatör ile el sıkıştığı dedikoduları şimdiden ayyuka
çıktı. Bir süre sonra da
bu iki firma ile Başkonsolos arasında imzalar
atıldı. Akrediteleri alınan
operatörlerin örgütlenerek 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 başlattı. 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 Başkonsolos Angel Angelov bu
tavrı nedeniyle seyahat
acenteleri turlarını gerçekleştiremedikleri için
Bulgaristan ekonomisi
açısından büyük bir kayıp
yaşanacağı düşünülüyor.”
Türk - Bulgar Turizm Yatırımcıları Derneği yaptığı
açıklamada, “Konunun
takipçisi olacağız, bu meseleyi Türk-Bulgar kamuoyuna, bakanlıklara, sivil
toplum örgütlerine, siyasilere taşıyacağız. Bu hafta
Bulgaristan’da bir dizi görüşmeler ayarlandı ve gö-

BM'den Bulgaristan'a sığınmacı uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM),
Bulgaristan’ın ülkesine
yasadışı yollarla giren sığınmacılara hapis cezası 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 ziyaret hakkında değerlendirmelerini paylaştı.
H üsey i n, “ B ul g ar i s tan’daki en önemli insan
hakları sorunlarının başında, ülkeye yasadışı
yollarla giren sığınmacıların, görev gereği şekilde
gözaltına alınması, hatta
daha da kötüsü yargılanarak hapse atılmasıdır”
ifadelerine yer verdi.
Hüseyin, Bulgaristan’daki bazı gözaltı merkezlerinin durumunun da onur
kırıcı durumda olduğunu

bildirdi.
Bulgar medyasının sığınmacı karşıtı yayın
politikasına tepki gösteren Hüseyin, bazı önemli
noktalarda görevli yetkililerin ve şahısların, Bulgaristan-Türkiye sınırında
bazı Bulgar silahlı grupların sığınmacıları vurmasını desteklemesinin
“rahatsız edici” olduğunu
belirtti.

Hüseyin, “Avrupa’da
İslam karşıtlığı, yabancı
düşmanlığı ve ırkçılığın
artış göstermesi, insan
haklarına karşı en endişe
verici tehlike ve Bulgaristan hükümeti bu alarm
veren endişelere karşı
gerekeni yapmıyor hatta
bazılarına göre tahammülsüzlüğü cesaretlendiriyor” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı

rüşmeler başladı. Dernek
olarak üyelerimiz ve sektör temsilcileri ile sürekli
toplantılar halindeyiz. Yakında Ankara’ya da giderek devlet büyükleri ile görüşeceğiz. Bulgaristan’ın
bu yanlış uygulamadan
döneceğine inanıyoruz.
Bulgaristan ile yaşanan ataşe krizinde kazanan Bulgaristan mı
oldu?
Geçtiğimiz şubat ayında Bulgaristan, Burgaz

B a ş ko ns o l o s lu ğ u’n da
görevli Ataşe Uğur
Emiroğlu’nu ‘istenmeyen adam’ ilan ederken,
Türkiye ise cevap olarak Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Angel
Angelov’u ‘istenmeyen
adam’ ilan etmişti. Bulgaristan 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 dönerken Bulgar Başkonsolos
nedense aylardır görevine
devam ediyor. Bu da akıllarda soru işareti yarattı.
Türklere Bulgaristan
kapıları kapandı mı?
Türkiye-AB arasında devam eden vize görüşmelerinde umutlu bekleyiş
sürerken AB’nin Türkiye
komşusu Bulgaristan kapıları Türklere kapattı.
Vize konusunda akredite
olan firmaları engelleyen
Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov 600 bin
Türkün Bulgaristan’a girişine engel olmuş oluyor.
Bu durumdan Bulgaristan

hükümetinin haberinin
olup olmadığı anlaşılacak.
Bulgar turizm firmaları
da isyanda
Vize konusunda akredite olan tüm firmaları
engelleyen Bulgaristan
Başkonsolosu Angel Angelov 600 bin Türk’ün
Bulgaristan’a girişine engel olmuş oldu. Bu Türk
firmalarının Bulgaristan’a
tur yapması engellenince
Bulgar turizmcileri ve otel
sahipleri ile Türk firmaları arasında birbiri ardına
iptaller gelmeye başladı.
Bulgaristan’a en çok turist
götüren Türk operatörleri yaptığı açıklamada,’Bu
olay Türk-Bulgar ilişkilerini zedeleyecektir. Uzun
yıllardır Bulgaristan’a tur
götüren firmalar olarak
yetkilerimiz elimizden
alınmış ve tamamen yetkisiz, evrakları eksik, yeni
kurulmuş ve hiç tecrübesi
olmayan iki firmaya yetki
verilmiştir. Bu durum Bulgaristan Başkonsolosu
Angel Angelov ile bu iki
firma arasında bir ilişki olduğu izlenimi uyandırıyor”
diye ifade ediliyor.
Kırcaali Haber

Kırcaalili Gençler, Dünya
Gençlik Günü’nü Kutladı
Kırcaali gençleri 12
Ağustos Dünya Gençlik
Günü’nü kutladı. Etkinliğe özel konuk olarak
katılan Nadejda Günlük
Mer kezi’nden engelli
gençler akranlarını şarkılarla selamladı. Onların
bazıları tek hayalinin anne-babalarını ve kardeşlerini bulmak olduğunu
dile getirdi.
Dünya çapında 2000
y ı lı n d a n b e r i ç e ş i t li etkinliklerle kutlanan
Dünya Gençlik Günü,
Bulgaristan’da 2007 yılından beri kutlanıyor. Bu yıl
Kırcaali’deki kutlamaların
ana organizatörü Vasko
Rayçinov. Kutlama etkinliği Sürdürülebilir Gelişim
Derneği aracılığıyla Kırcaali Nikola Vaptsarov
Bölge Kütüphanesi, Obedinenie 1913 Halk Toplum
Merkezi, Otets Paisiy Lisesi, Sveti Kliment Ohridski İlköğretim Okulu ve
Valadimir Dimitrov Maystora Lisesi’nin desteğiyle
Eurodesk Gençlik Bilgilendirme 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, gençlerin toplumda bir yük
olarak değil, toplumun
en büyük değeri gözüyle
bakılması gerektiğini kaydettiler. Gençlerin, küresel, ulusal ve yerel düzeyde alınan kararlarda söz
sahibi olmaları gerektiğine 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
vicdanlarından
uzak bir
yerlerde
ö l ü y o r.
21. asrın
başında
dünyada
neredeyse 1 milyar kişi,
okuma
yazma bilmiyordu. 2020
yılına kadar büyük şehirlerin üzerindeki sis ve
hava kirliliği büyük bir bölümü çocuk olan 8 milyon
kişinin ölümüne sebep
olacak.
Genç Kırcaaliler, “İnsanlar dünyanın durumunu değiştirebilir. Biz
bunu başarabiliriz” diye
vurguladı. Gençler, ekim
ayında şehirdeki gençlere
adanacak birçok etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Kırcaali Haber
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T.C. Filibe Başkonsolosluğu'ndan
işadamlarına bilgilendirme toplantısı
11 Ağustos Perşembe günü Filibe Başkonsolosluğu tarafından
Türkiye’de 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra
ülkedeki ticari ve ekonomik son duruma yönelik
bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
City otelde gerçekleşen
toplantıda, Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy, Filibe Ticaret Ataşesi Barış Yeniçeri, Bulgar
-Türk İşadamları Derneği
(BULTİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Donka Koleva, BULTİŞ üyeleri, Filibe
bölgesinden Türkiye ile
iş yapan firma sahipleri
ve basın mensupları yer
aldı.
S a y ı n Yı l m a z s o y,
Türkiye’de 15 Temmuz
gecesi meydana gelen
darbe girişimi konusunda kapsamlı açıklamalar
yaparak, katılımcıları bilgilendirdi.
Başkonsolos Vekili Yılmazsoy, konuşmasında “Türkiye’de 15 Temmuz’daki olayları siz değerli işadamları yakından
takip ettiğinizi biliyorum.
Bulgaristan basınında
yer alan bazı yanlış bilgilerden, sizlerin de Türkiye
ile mevcut iş ilişkilerinizden dolayı, bu bilgilendirme toplantısını düzenleme kararı aldık. Bulgaristan’daki temsilciliklerimiz
olarak 15 Temmuz’da
neler yaşandığını, olayların içyüzünü, doğru
şekilde Bulgar halkına,
dostlarımıza ve buradaki
soydaşlarımıza aktarmak
için önemli çaba gösterdiğimizi düşünüyorum.
Maalesef, 15 Temmuz
akşamı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış bir
grup tarafından Ankara
ve İstanbul başta olmak
üzere, Türkiye’nin çeşitli 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 kalkışmanın faillerinin tamamen TSK’nın emir komuta zinciri dışında hareket
ettikleri, darbe girişiminin
ilerleyen saatlerinde, demokrasiye sahip çıkmak
üzere sokakları ve meydanları dolduran kendi
halkının üzerine ateş açmaktan çekinmeyen bir

grup olduğu, kendi vatandaşlarına, halklarına
ve komutanlarına ihanet

önünde bireysel olarak
yargılanacaklarını, yargı sürecinde Anayasa

sonra ülkedeki ticari ve
ekonomik son duruma
yönelik bilgileri Filibe

etmekte sakınca görmedikleri anlaşıldı. Darbe
saatlerinde, bu grup tarafından sivil halka akıl
almaz ölçüsüz orantıda
şiddet uygulandığını, sivil halkın üstüne ağır silahlarla ateş açıldığını,
şehirlerin stratejik noktalarının, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Cumhurbaşkanlığını bombalanmasına esefle şahit
olduk. En başından itibaren TSK’nın emir komuta
zinciri ve büyük çoğunluğu, bu darbe girişimine
karşı durmuştur. Şiddete
dayalı bu komploda yer
alanlar, hava kuvvetlerinin, jandarma ve zırhlı
birliklerin bazı unsurlarından ibaret kalmıştır.
TSK’nı Anayasal demokratik düzene sadık unsurları, Emniyet teşkilatı ve
Cumhuriyet savcılıkları,
eylemin başlamasından
kısa süre sonra, seçilmiş hükümetin talimat ve
emirleri doğrultusunda
gerekli önlemleri almışlardır. Fakat bu darbenin
başarısız kalmasındaki en büyük etkeni Türk
milleti olmuştur. Hür demokratik düzenin tehlikeye düştüğünü gören halk
sokaklara dökülmüştür.
Türk halkı tankların karşısına çıkarak, önlerini
keserek, üzerlerine ateş
etmekten çekinmeyen
terörist gruba hiçbir şekilde aman vermeyerek
bu antidemokratik girişimi
bastırarak en büyük payı
vermiştir” dedi.
Yılmazsoy konuşmasında darbe girişimi ile
ilgili tutuklananların yargı

Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvurma
haklarının olacağını belirtti. Yılmazsoy, Türkiye
hükümetince tüm ülke
çapında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kararının Anayasaya uygun
olduğunu, bu gibi yasaların bazı Avrupa Birliği
ülkelerinde de olduğunu, örneğin Fransa terör

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

haftasında yaklaşık 2,08
milyar dolar olan ihracatımız, darbe girişimi sonrasındaki 18-24 Temmuz
haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık %16
oranında artışla 2,41 milyar dolar, 25-31 Temmuz
haftasında ise bir önceki
haftaya göre yaklaşık
%11 oranında artışla 2,7
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Darbe girişimi, Türkiye
ekonomisi ve dış ticareti üzerinde kısa vadede
önemli derecede olumsuz bir etki yapmamıştır.
2015 yılında Küresel
ekonomi %3,1 oranında,
Avro Bölgesi %1,7 oranında, Türkiye %4 büyümüştür. 2016 yılında ise;
Küresel ekonomi %3,1
oranında, Avro Bölgesi
%1,6 oranında, Türkiye
%4,5 büyümesi bekleniyor.
Türkiye, son 26 çeyrektir ortalama %5,3 hızla
kesintisiz büyümektedir.
Türkiye, 2016 yılının ilk
çeyreğinde, hem AB’nin
(%1,5), hem de Avro
Bölgesi’nin (%1,6) ortalama büyümesinin çok
daha üzerinde bir performans sergilemiştir.

saldırılarından sonra 6
ay süreyle olağanüstü
hal ilan ettiğini söyledi.
Yılmazsoy, OHAL ilanının amacı Türkiye’de demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşların hak ve
özgürlüklerine yönelik bu
tehdidi ortadan kaldırmak
için gereken adımları en
etkin ve hızlı şekilde atabilmek için olduğu, yabancıların özgür dolaşım
hakkı konusunda hiçbir
sorun yaşanmayacağını
söyledi.
Dar b e g i r i ş i m i nden

15 Temmuz’da %8,6
olan 2 yıllık faizler, darbe
girişimi sonrasında %9,6
oranına yükselmiş, 10
Ağustos saat 18.00 itibarıyla %8,84 seviyesine
tekrar düşmüştür.
BİST 100 endeksinde
darbe girişimi sonrasında haftalık bazda (18-22
Temmuz) %13,4 kayıp
meydana gelmiştir. 25-29
Temmuz haftasında haftalık bazda %5,11 değer
kazanmıştır.
Darbe girişimi öncesinde 11-17 Temmuz 2016

Türkiye 2016 yılının
ilk çeyreğinde %4,8’lik
büyüme oranıyla verisi
açıklanmış olan 27 AB
üyesinden daha hızlı büyüme gerçekleştirmiştir.
Küresel krizin etkilerinin
azalmaya başladığı 2010
yılından itibaren Türkiye
yaklaşık 6 milyonluk ilave
istihdam artışıyla, OECD
ülkeleri arasında 2. en
fazla istihdam artışı yakalayan ülke oldu.
Dünyanın en büyük 250
müteahhitlik şirketinden
42’si Türk firmasıdır. Tür-

kiye, bu bakımdan dünya
ikincisidir.
2015 yılsonunda
Türkiye’nin bütçe dengesi/
GSYH oranı %1,2 olmuştur. Bu oran için Maastricht Kriterleri %3 olarak
belirlenmiştir.
Ülkemizin AB Tanımlı
Borç / GSYH oranı ise
Maastricht kriteri olan
%60’ın oldukça altında
%32,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, bu
sayede 25 AB ülkesinden
daha iyi performans göstermiştir.
Dış ticaret açığı bir önceki seneye göre %24,7
azalışla 47,9 milyar dolar
olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 3,4 puan
artışla %76 oranında gerçekleşmiş; hizmetler net
fazlası da eklendiğinde
ihracatın ithalatı karşılama oranı %88 olmaktadır.
2016 yılında ihracatın
artması ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte
ithalatın da azalmasıyla,
bu oranın başa baş seviyelere gelmesi beklenmektedir.
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, eskisinden çok daha güçlü
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam temeller atılmıştır.
Sanayi ve hizmet altyapımızı güçlendirmek için
sürdürdüğümüz Osman
Gazi Köprüsü, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü,
İstanbul’a 3. Havalimanı,
Avrasya Tüneli, Rize-Artvin Havalimanı, Ovit Dağı
Tüneli, Filyos Limanı Projelerine ara vermeden
ve planlanan takvimlere
uygun olarak devam edilmektedir.
Dünya ile entegre olan,
küreselleşen Türkiye, yatırımlara hız kesmeden
devam etmektedir. Bu
yıl 26 Ağustos’ta Yavuz
Sultan Selim Köprüsü,
20 Aralık’ta Avrasya Tüneli hizmete girecektir.
2018’de İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı hizmete
alınacaktır. 2016’da dünyanın en uzun köprüsü
olacak Çanakkale köprüsünün temeli atılacaktır.
Kırcaali Haber
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Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, “Müslümanların
sahip olduğu hakları geri almak istiyorlar”
Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura
Başkanı Vedat Ahmet,
Başmüftülük kurumunun
milliyetçi partilerin parlamentoya sunduğu ülkede Müslümanların dini
özgürlüklerini kısıtlayan
yasa tasarılarına karşı
girişimleri ile ilgili Kırcaali
Haber gazetesine önemli
açıklamalarda bulundu.
Ahmet şöyle konuştu:
“Bu belli bir süreç. Çünkü yılbaşından itibaren
Bulgaristan’da böyle bir
süreç başlatıldı. Bu süreç de Bulgaristan’da
Müslümanların kazanmış
olduğu hakların sınırlandırılması sürecidir. Bizler
daha şubat ayından itibaren her zaman tepkimizi
koyduk. Bunu derken de
Meclis’e giren her kanun
tasarısıyla ilgili görüşümüzü, pozisyonumuzu
resmi kararlarla Meclis’e

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

si dinimizi serbestçe yaşama ve yaşatma hakkı.
Bu evrensel insan hakları
kanunlarında veya insan

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

hakları mevzuatında Bulgaristan Anayasası’nda
da din özgürlüğü garanti
altına alınmıştır. Dolayısıyla bizler dinimizi iste-

bildirdik. Ayrıca bu konuda farklı siyasi partilerin
temsilcileriyle, devlet
yetkilileriyle, konuyla ilgili Meclis komisyonlarıyla görüşmeler yaparak
veya yapmaya çalışarak,
tepkimizi or taya koyduk. Ayrıca bununla ilgili
Yüksek İslam Şurası da
toplanarak, deklarasyon
yayınladı. Bundan sonra
sesimizin duyulmaması
durumunda yapacağımız adımlarla ilgili kararlar alındı. Bu kararların
arasında da önce deklarasyon, ondan sonra
imza kampanyası, ondan
sonra barışçıl protestolar
düzenleme konuları var.
Ayrıca bir de işi tatlılıkla
çözmenin yollarını arıyoruz. Yani siyasilerle görüşerek bu işte parmağı
olanlarla veya etkisi olabileceklerle görüşmek
suretiyle bunu yapmaya
çalışıyoruz. Söz konusu

dırılması, hakların alınması söz konusu. Hatta
öyle olaylar var ki, bunlar
komünizm döneminde
dahi olmayan bir takım
kısıtlamalar ve sınırlamalar getirmeye çalışıyorlar.
Bununla ilgili şu anda 7-8
tane kanun tasarısı var.
Birisi başörtüsü ile ilgili. Her ne kadar topluma
Burka Kanunu Tasarısı
olarak yansıtılsa da, başörtüsü kanunu bu. Onun
dışında Ceza Kanunu ile
ilgili bir değişiklik teklifi
var. Onun dışında Dinler
Kanunu ile ilgili artık neredeyse her gün aklına
gelen bir kanun değişikliği 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-

diğimiz şekilde tabii ki,
Bulgaristan’ın kanunlarına ve Bulgaristan toplumunu rahatsız etmeyecek, başkasının haklarına zarar vermeyecek bir
şekilde, yani demokratik
bir ortamda biz dinimizi
yaşama ve yaşatmaya
(öğretme de buna dahil)
çalışıyoruz. Birincisi bu
konuda sınırlamalar getirilmeye çalışılıyor. Tabii
ki, biliyorsunuz bununla
ilgili daha onun zemini de oluşturuldu. İşte
Pazarcık’ta bir dava yürütüldü. Farklı yerlerde
imamlarımıza, görevlilerimize baskınlar yapıldı.
Buna benzer şeyler, bir
de yıllarca komünist dönemin başmüftüsünü de
bu noktada kullanıyorlar.
Aman geliyorlar düşüncesini oluşturmak için medyaya çıkarak, insanları
korkutmaya, ürkütmeye
çalışıyorlar. Bunlar bir ta-

rafa, bununla birlikte aynı
zamanda şu ana kadar
hiçbir yerde görülmemiş
olan radikal İslam tabirinden hareketle
radikal İslam
düşüncesine
sahip olanları
cezalandırma,
bunu suç durumuna getirme teşebbüsü
var. Hala radikal İslam’ın
doğru dürüst
bir tabir inin
y a p ı l m a dı ğ ı
bir zamanda
bunun suç olduğunu ortaya koymak ve
bunu kanuna
koymak çok
gar ip, böyle
ucube bir durum ortaya
koyuyor.
Aslında şunu da belirtmekte fayda var. Bu
sınırlamalar sadece görünürde tabii ki, belki
büyük ölçüde Müslümanları sınırlandırıyor. Ama
Müslümanlardan başka
diğer dini toplulukların
haklarını da sınırlandırıyor. Yahudilerin, hatta
Ortodoks Hıristiyanların
da, Katoliklerin, Protestanların hepsinin haklarını sınırlandırıyor. Mesela
örnek verecek olursak,
Bulgaristan’daki dini topluluklar arasında yurt dışından en az din görevlisi
getiren Başmüftülüktür.
Bizim Türkiye’den getirdiğimiz görevlilerle insanları ürkütmeye çalışıyorlar.
Oysa bizim Türkiye’den
getirdiğimiz din görevlileri
ya imam, ya da öğretmen

miyorum ama bir iki sene
önceki başpapazları, patrikleri Ermenistan’dandı.
Aynı şekilde bir taraftan
da maddi kısıtlamalar getirilmeye çalışılıyor”.
Vedat Ahmet, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz
tabii ki, her şeyi yanlış
görmüyoruz bu kanun tasarısında. Bazı şeylerin
yoluna oturtulması gerekiyor. Bulgaristan’da belli
şeylere dikkat edilmesi
ve kanunların ihlal edilmemesi gerekiyor. Ama
siz bir dini topluluğun yurt
dışından gelecek yardımlarını sınırlamaya çalışıyorsanız, ona Bulgaristan
içerisinde imkan vermeniz gerekiyor. Biz bağış
istemiyoruz, kimseden
sadaka da istemiyoruz.
Diyoruz ki, bizim vakıf
mallarımız var, onlarla ilgili kanunları, düzenlemeleri yapın, ondan sonra
sınırlayın. Bizim devletten
bize şu kadar milyon para
verin diye bir talebimiz
yok. Bizim böyle bir lütfa
ihtiyacımız yok. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu maddi
açıdan, diğer taraftan din
eğitimini sınırlama noktasında bazı çalışmalar var.
Bu da gerek Yüksek İslam Enstitüsü’nün akreditasyonunun yapılmaması,
gerekse oradan mezun
olanların diplomalarının
bazı kurumların kabul etmemesi din eğitimini sınırlama anlamına geliyor.
Çünkü sonuçta birileri bu
din eğitimini, öğretimini
yapması gerekiyor. Bunu
kim yapacak? Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olanlar. O olmazsa,

lerin Bulgarca yapılması. Bu da çok saçma bir
şey. Kesinlikle ve kesinlikle kanun olarak geçmeyecek bir şey. Geçse
bile uygulanmayacak bir
şey. Dolayısıyla şu anda
cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir takım
hazırlıkların yaptıklarını
zannediyoruz. Geçse bile
uygulanmayacak. Çünkü
bir kere bu kanun tasarısını sunanlar ibadetin ne
olduğunu bilmiyor. Neyin
hangi dilde yapıldığını
bilmiyor. Ve kasıtları da
zannımca ibadetlerden
ziyade camilerde dinin
öğretilmesini yasaklamaya çalışıyorlar. Çünkü biz
Bulgaristan’daki Türkler
dinimizi Türkçe öğrendik,
Türkçe öğretiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da
Türkçe öğreneceğiz, yasaklansa da yine Türkçe
öğreneceğiz. Komünizm
döneminde, belirli bir
dönemde yasaklanmaya kalkıldı, uygulanmadı
bu. Bunu herkes biliyor.
Bazıları ise gerek Sofya
camisinde, hatta bildiğim
kadarıyla Kırcaali camisinde ve Şumnu camisinde belli dönemlerde
Bulgarca hutbe okumaya
kalkanlar olmuş ve tepkiler de biliniyor. Dolayısıyla şu anda da bu olmayacak bir şey. Son olarak
da ezanları susturma.
Ezanlar da Allah’ın izniyle
susmayacak. Biz bunun
Sofya’da özellikle uzun
z aman müc adelesini
verdik. Eğer ezanlar gerçekten birilerini rahatsız
ediyorsa, bizi de rahatsız

normalde. Ama Yahudilerin baş hahamı yurt dışından. Katoliklerin çok sıkı
Vatikan ile bağlantıları
var. Bunlar biliniyor. Ermenilerin şu andakini bil-

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

eden şeyler var. Onları
sınırlasınlar. Onları sınırladıktan sonra gelsinler,
ezanları da o zaman konuşuruz belki”.
Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali ilinde 90’dan fazla Kuran Kursu yürütülüyor
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, “Şu
anda ilde bulunan 90’dan
fazla yerleşim yerinde
Kuran Kursları gerçekleştiriliyor. Kurslara yediden
yetmişe her yaş grubundan kişiler katılıyor. Her
kursun kursiyerlerinin sayısı farklı. Bazılarında 5
kişi, bazılarında ise 60’ın
üzerinde Benkovski (Killi)
köyünde düzenlenen Kuran Kursu, Kırcaali Bölge
Müftülüğü’nde ve tüm ülkede örnek gösteriliyor.
Kursa yoğun katılım olduğundan dolayı gündüz
iki grup halinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerlerin
toplam sayısı 150. Yapılan bağışlar sayesinde
Benkovski’nin civar köylerinden katılan kursiyerlere ulaşım sağlandı” diye
bildirdi.
Bölge Müftüsü, bu yıl
da gelenek üzerine Bölge Temel Dini Bilgiler
Yarışması gerçekleştirileceğini bildirdi. 30
Ağustos 2016 tarihinde

başka itikat, ibadet, siyer,
ahlak ve kıraat dersleri de
veriliyor” diye belirtti.
Beyhan Mehmet,
Peygamber Efendimiz
(SAV)’in bir hadis-i şerifte, “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz,
çalışınız!” buyurduğunu
hatırlatarak, “Yaz Kuran
Kursları’nda çocuklarımıza 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 motiveli yetişkinler olsunlar”
diye kaydetti. Müftünün
ifadelerine göre Kuran
Kursları ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın faaliyeti
de destekleniyor, çünkü
bu kurslar eğitim ve öğretim sürecinin bir devamı
niteliğindedir.
Kırcaali Haber

Ardino Belediye
bütçesi güncellendi

Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi’nde düzenlenecek yarışmada
ilk üç dereceye giren
kursiyerler 9 ve 10 Eylül
tarihlerinde Gotse Delçev
kasabasında gerçekleştirilecek Ulusal Temel Dini
Bilgiler Yarışması’na katılma hakkı kazanacak.

Bölge Temel Dini Bilgiler
Yarışması’nda en başarılı olan kursiyerlere organizatörler, hayırsever
vatandaşların desteği ile
ödüller verecek. Üç kursiyerlerden oluşan her
bir takımın birincisi laptop bilgisayar, ikinci olan
takımdan her bir kursiyer

bisikletle ödüllendirilecek.
Üçüncü takımın kursiyerlerine ise birer tablet verilecek. Yarışmaya katılan
kızlara birer başörtüsü,
oğlanlara ise takke ve
tespihler hediye edilecek.
Beyhan Mehmet, “Kuran
Kursları’nda Kur’an-ı Kerim okuma derslerinden

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-

Bulgaristan'da FETÖ Araştırması
FETÖ ile Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Bulgaristan’da
Türkiye aleyhindeki ortak faaliyetleri mercek
altına alındı.
Edinilen bilgiye göre,
FETÖ’nün HÖH bağlantısı dikkatle inceleniyor. Öte yandan, DOST
Partisi’nin iki yöneticisi
FETÖ taraftarı olduğu
yönündeki iddianın ise
gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bu iddiayı ortaya
atan eski Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kirço
Kirov’un açıklamasının
maksatlı olduğu ifade
edildi.
General Kirov, 2003
yılında HÖH’ün ortağı
olduğu hükümet sırasında bu göreve getirilmiş,
2012 yılında görevinden
alınmıştı. Türkiye devleti
ve hükümeti aleyhindeki
tutum ve açıklamaları ile
bilinen Kirov, 2007-2011
yılları arasındaki dönemde binden fazla sahte
evrak düzenleyerek 2,5
milyon avro tutarında
resmi ödeneği zimmetine geçirmek suçundan
askeri mahkemede yargılanarak suçlu bulunmuştu.
10 yıl hapse mahkum
edilen ve 13 yıl kamu
hizmetinden men edilen
Kirov’un mal varlığının
yarısına el konulmasına
karar verilmişti.
FETÖ’nün Bulgaris-

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 olmayan 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 sübvansiyon giderlerinin miktarı 115 bin leva olması üzere
güncellendi. Bu artış Mleçino (Sütkesiği), Padina
(Makmulu), Jıltuşa (Sarıkız), Byal İzvor (Akpınar),
Borovitsa (Çamdere) ve Çubrika (Dallıca) köylerinde boş olan aile hekimliği birimlerine amaçlı aylık
sübvansiyon sağlanması üzere yapıldı.
Bu yılki sermaye giderlerine ilişkin yapılar listesinde yer alan yapılar arasında yapılan değişiklikler
tan’daki örgütsel çalışmaları
FETÖ
üyeleri,
Bulgaristan’da yoğun
örgütsel çalışmalarına
1992 yılında Zaman Bulgaristan gazetesi ile başladı. Halen haftada bir
Bulgarca ve Türkçe çıkan gazete, sayfalarında
sık sık Türkiye karşıtı haberlere yer veriyor. Örgüt
ülkede, “Ümit” adlı aylık
bir aile, çocuk ve kültür
dergisi de yayımlıyor.
Ülkedeki FETÖ mensup lar ı, ç e ş i t l i d i n i
günler dolayısıyla düzenlenen etkinliklere
Bulgaristan’da resmi
dini mezheplerinin belirli temsilcilerini davet
ederek, elebaşı Fetullah

Gülen’in “dinlerarası diyalog” adı altında mesajlarını veriyor.
FETÖ’ye bağlı Sofya ve
Filibe şehirlerinde Drujba (dostluk) adlı özel
kreş, okul ve dil kursları
bulunuyor. 2013 yılından
bu yana eğitim veren
okulda öğrenci başına
yıllık ücretin, ülkedeki
orta sınıfın maddi olanaklarını aşan 3 bin 400
dolar civarında olduğu
biliniyor. Bulgaristan’ın
resmi devlet müfredatına
göre eğitim veren bu kurumlarda din dersleri yer
almıyor, Türkçe dersleri
ise tercihe bağlı okutuluyor.
FETÖ üyesi iade edildi

Bulgar i st an, FE TÖ
üyesi işadamı Abdullah
Büyük’ü Türkiye’ye iade
etti.
Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla
mali polislerin düzenlediği FETÖ/PDY’ye yönelik
“himmet” operasyonu
kapsamında gözaltına
alındıktan sonra adliyeye
sevk edilen 9 şüpheliden
biri Abdullah Büyük, savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza
hakimliğine gönderilmiş,
mahkemenin adli kontrol
şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdiği Büyük’ün yurt dışına
kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Kırcaali Haber

telafi edildi.
Meclis üyeleri 2016 yılı ilk altı aylık Belediye Bütçesi uygulama sonuçları ve Avrupa Birliği’nden
sağlanan kaynaklara ilişkin belediye hesaplarının
durumu hakkında bilgi aldı.
Meclis, Ardino Belediye Çocuk Kompleksinin Kişisel Gelişime Destek Merkezine dönüştürülmesi
kararını aldı. Karar, yeni Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu ile ilgili olarak alındı.
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İlk göz ağrım; Çandır köyü
Can gibi güzel bir
köyün kısa vizit kartı
Çandır köyü (Svetulka), Güney Rodoplar’ın,
Eğridere (Ardino) kasabasının yakın batısında

ve üç beş evden ibaret
olan Alminler Mahalleleri yer almaktadır
Çandır'ın kuruluşu çok
eskilere dayanır, fakat
köy adını nereden aldığı hiç kimse tarafından
bilinmemektedir. Çandır

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

yer almaktadır. Köyün
doğusunda Eğridere ve
Kırcaali şehirleri, güney
doğusunda Cebel kasabası ve Rodoplar’ın
en yüksek dağlarından
Aladağ ( 1246 m) ve
Sivritepe bulunmaktadır. Batısında Ak pınar
(Bal İzvor), Uzundere (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 birleşmesinden oluşmaktadır.
Kırcaali - Smolyan şehirlerinin ana yolu tam
merkezinden geçmektedir. Doğusunda Halilhocalar, Kuşçular ve

kelimesi dilimizde dağınık anlamını taşır, belki
de köyün bir çok küçük
mahalleden oluşmasından dolayı bu isim
verilmiştir. Ayrıca bir
rivayete göre; daha
önceleri " can kadar
güzel, can gibi değerli"
anlamına gelen "candır
" kelimesinin değişmesi
sonucunda da "Çandır"
oluşmuş olabilir. Yapılan araştırmalara göre,
Türkiye’de bu adı taşıyan yirmiden fazla köy
ve kasaba adı bulunmakta.
Bizim köy sakinlerinin dili, Kırcaali ili ve
çevresinin ağız dili, İç
Anadolu ağız diliyle örtüşmektedir. Örneğin
Konya Karaman yöresinin konuşmaları, burada yaşayan Türklerin
konuşmalarına çok yakınlık göstermektedir.

edilmektedir. Örnek
göstermek gerekirse, "
Ne yapıyorsun?" yerine " Ne yapıyon?", "Ni
yapersin?" veya "Na
besin?" olarak telaffuz
edilme şekilleridir.
Yukarıda bahsettiğim
örnekleri incelediğimizde, Kırcaali ili ve
çevresindeki Türklerin
İç Anadolu’dan göç ettikleri kesinlik kazanmış
olmaktadır. Sanıyorum
bu bölgeden gelen
Türkler, göçle beraber
Çandır adını da oradan
almışlardır. Zira Türk Dil
Tarih Kurumunun yaptığı çalışma da bu doğrultudadır. Bu nedenle,
büyük rahatlıkla ve hiç
şüphesiz, Rodoplar’da
yaşayan Türkler, Anadolu topraklarından gelmiştir diyebiliriz.
Köyün yeni ve henüz
çiçeği burnunda sayılan

Azmanlar Mahallesi,
güneydoğusunda Bostancılar, Dere Mahalle

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

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

Mümin ALTINDİŞ

lardaki nüfusu binin
üze r i n deyd i. Fakat
19 3 5 -19 5 0 -19 6 8 1978 ve 1989 yıllarında Türkiye’ye yapılan
göçlerle nüfus sayısında oldukça bir azalma
gözlenmiştir. Çandır'da
halen doksanın üzerinde konut bulunmaktadır ve bunları tamamı
oturulacak durumdadır.
Sadece bazı göçmen
evlerinin durumu, acıklı
bir manzara sergilemektedir. Çünkü sahipsiz kalan bu evler
yıkılmaya mahkûm kalmışlar. Ancak içlerinden
bazı evler, Türkiye'den
gelen sahipleri tarafından kara- kışa ve
yağan yağmura karşı
onarılmaktadır. Ya da
sahipleri tarafından
komşusuna emanet
edilmektedir. Bu manzara, sadece bu köye
ait değil, bu bütün terk

kandil yakardık
1944 tarihi öncesi,
Bulgaristan’daki Türklerin yaşantıları o kadar iç
açıcı değildi. Çandır köyünün durumu da diğer
köylerden pek parlak
sayılmıyordu.
Köyün kurulduğu tarihlerde, evler genellikle ahşap keresteden
yapılmaktaydı. Evlerin
duvarları öncelikle ya
kerpiçten ya da çitler
arasına tuğlalar işlenmesinden oluşmaktaydı. Giriş kapıları basık
ve pencereleri küçüktü.
Bu pencerelere “mazgal” deniyordu. Evler
genellikle tek katlıydı ve
nadiren iki katlı olanları
da vardı. Katların arasına beton yerine meşe
ve gürgen ağaçlarından
yontulmuş kirişler atılıyordu. Kışın soğuktan
korunmak için de ağaç
kirişlerin aralarına tah-

nılıyordu.
Hasır üzerindeki eğitim ve saygının hakim
olduğu yıllar
Geçen asrın yarısına
doğru, Bulgaristan’daki Türk köylüsünün
durumu çok acıklı ve
perişanlık içindeydi.
Köyümüzde, ne sağlık ocağı vardı, ne de
doğru dürüst bir okul.
Eğitim, Arapça yapılıyor ve çocuklar yerdeki hasır veya pösteki
üzerine oturarak ders
yapıyordu. Yeni Türkçe
Alfabe çıktıktan sonra,
Bulgaristan'daki Türk
okullarında da bunun
kullanılması başlıyor.
Aynı zamanlarda, aileler çoğunlukla toplu
halde oturuyordu. Yeni
evlenen erkek çocuklara birer oda tahsis ediliyor, bağ, bahçe ve tarla
işleri de müşterek yapılıyordu. Aile bütçesini,
ailenin en yaşlı üyesi

edilmiş göçmen evlerinin ortak kaderidir!
Resmi kayıtlara göre,
köyün şu an nüfusu
beş yüzün üzerinde
görünüyor, fakat gerçek anlamda köyde
oturanların sayısı iki
yüz civarında. Çünkü
gençlerin çoğu Avrupa
ülkelerinde çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi
köyde sadece yaşlılar
ve de besicilik yapanlar
kaldı. Herkes bir çaresini bulup, köyden ayrılıp ya yurt dışına, ya
da başka şehirlere iş
için gittiler. Çünkü besiciliğin dışında, köyde
yapılacak başka iş kalmadı. Köyümüz oldukça yüksek ve engebeli
bir arazi üzerine kurulmuştur. Çevresi, kayın,
gürgen, meşe, kavak,
huş ve çam ağaçları ile
kaplıdır."
Kerpiç evlerimizde

ta çakılarak saman karışımı çamur dolduruluyordu. Kat aralarına
döşenen kirişlerin alt
kısımlarına belirli aralıklarla kayın veya gürgen
çıtalar çakılıp üzerine
saman karışımı çamur
sıva yapılıyordu. Zamanla, çamur sıvanın
yerine keçi kılı ile kireç
ve kum karışımı harç
ile sıvanmıştır. İlk zamanlarda bölgede yeterli derecede kireç ve
çimento olmadığından,
evlerin iç ve dış duvarlarına çamur sıva yapılıyordu. Kireç sonradan
ortaya çıktığı için ilk zamanlarda evlerin duvarları dahi beyaz toprakla
badana yapılıyordu.
Evlerin çatıları Osmanlı
mimarisine uygun yassı
siyah taşlarla örtülüydü.
Geceleri evlerin aydınlatılması için fitilli kandil
ve gaz lambaları kulla-

olan baba idare ediyordu. Yılsonunda ortak
kazanılan paradan her
ailenin reisine eşit oranda para dağıtılıyordu.
Hemen hemen çoğu ailede çorba kazanı ortak
kaynıyor ve sofraya beraber oturuluyordu. Aile
fertleri arasındaki saygı,
sevgi, hürmet ve dayanışma ise her zaman
vardı. Fertler arasında
sıkı bir bağlılık hâkimdi.
Bununla birlikte, eskiden toplu halde ve iç
içe yaşayan çekirdek
aileler, günümüzde yavaş yavaş büyük aileden bölünmeye başladı.
Ayrıca evlerin yapımında da fırınlanmış tuğlalar kullanılmaya özen
gösterildi. Bunların önüne de çeşitli ağaç fidanı
ve çiçeklerle bezenmiş
bahçeler oluşturulmaya
başlandı.
Devamı gelecek
sayıda
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Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı
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Tosçalı’da Balkan Savaşı’ndan
kalma bir kılıç gösterildi

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin Gorno Prahovo (Tosçalı) köyüne 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

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin
Gorno Prahovo (Tosçalı) köyüne yakın Nasuflarsırtı’nda bulunan 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 Başkanı Resmi Murat ile Yerel Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram şereflendirdi. Yerli iş
adamı Kasim Mestan da buradaydı. 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 Nazmiye Mustafa çifti ve oğulları
Dr. Emrullah Mustafa, Erkin
Mustafa ve Dr. Turgay Mustafa
tarafından karşılandı.
Köy okulunda uzun yıllar müdürlük yapmış Raif Mustafa,
“Bu yıl Nasuflarsırtı’nda yapılan mevlidin sponsoru olmaya
karar verdik. Burada Balkan
Savaşı’nda köyümüzden masum insanlar kurşuna dizilmiştir. Yaşımız bir hayli ilerledi ve
hayır yapmak istiyorum” dedi.
67 yaşındaki Ahmedali Türksever, mevlide İzmir’den eşi
Nuriye ile birlikte geldi.
Türksever, “Çok güzel gelenek. En son dört yıl önce geldik. Bir yere bu kadar çok insanın toplanmasına seviniyorum.
Bu tür merasimler unutulmamalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır” diye ifade etti.
Güner ŞÜKRÜ

sonra burada 104 yıl önce Balkan Savaşı esnasında yerlilerden şehit edilenlerin ruhları için dua okundu.
Celil Kadirov,”Bu kılıç bir aile mukaddesatı. İsmi Celil olan
büyük dedem 1912 yılında Balkan Savaşı esnasında silahla 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 imkan 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 mukaddesatımızın gelecek nesillere ulaştırılmasını arzu ederim” dedi.
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