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İslam Eserleri Rodop Dağlarında Emin Ellerde
Rodop dağı eteklerinde gizlenmiş Çepintsi 

(Çangırdere) köyü, sadece doğal güzellikleri 
değil yazma eserlere ev sahipliği yapmasıyla 
da ünlü. Köy halkı okuyup anlayamasalar da 
Osmanlıca ve Arapça eserlere sahip çıkmış. 
Eserler arasında 14. yüzyıla ait  “Altın Kur’an” 
da var.

Sayfa 3’de

Balkan Savaşı Şehitleri Anıldı
Ardino (Eğridere) be-

lediyesi Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyü Nasuflar-
sırtı alanındaki çeşme 
yanında geleneksel ya-
pılan sağlık ve bereket 
mevlidine Türkiye, Belçi-
ka, Hollanda, Makedon-
ya ve çevre köylerden 
500’ün üstünde kişi ka-
tıldı. Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler okunulan mevlit-
te 100 yıl önce, Balkan 
Savaşı’nda Bulgar askeri 
tarafından şehit edilen 
Celil Hoca, Mümün Esat, 
Kadir Sali, Hüseyin Şum-
lu, Mehmetali Şumlu, 
Mehmet Bobali, Mehmet 
Boyacı ve Hacı Mehmet 
Ali’nin ruhları şad olsun 
diye dualar okundu. Baş-

langıcı 1996 yılına daya-
nan mevlit ve anma tö-
reni rahmetli Niyazi Emin 

Efendi ve eski köy muh-
tarı Mümün Emin – Reis 
girişimiyle başlamıştır. 

1989 yılında Zorunlu 
Göç sürecinde köyün-
den İzmir’e göç eden ve 
yepyeni ve bir o kadar da 
bilinmez bir yaşama atı-
lan Emin Vatansever ilk 
defa bu törene katılıyor.   
Makedonya Türklerin-
den olan eşi Şehnaz ve 
çocukları on yaşındaki 
Eda, dokuz aylık Ela da 
kendisiyle beraberdirler. 
Emin Vatansever bura-
dan izlenimlerini heye-
canla: “Bu çok güzel bir 
geleneğe dönüşmüş. 
Bu kadar çok insan bir 
araya gelip hep beraber 
Balkan Savaşı şehitleri-
ni anıyor. Bu tür törenler 
unutulmamalı, yetişen 

nesillere miras bırakıl-
malıdır” diye paylaştı. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat ile Yerel Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
da törene katılanlar ara-
sındaydı. Tören, Tosçalı-
lılar Kültürel Dayanışma 
Derneği, köy muhtarlığı 
ve yerel cami encümendi 
tarafından düzenlenmek-
tedir. 
Usta aşçı Sabri Musta-

fa törene katılanlara 15 
kazan keşkek hazırladı. 
Arda kalanı paket yapılıp 
evlere gönderildi. Keşkek 
bu bölgenin geleneksel 

yiyeceğidir. Giderler 
Belçika’nın Anvers (Ant-
verpen) kentinde oturan 
iş adamı Metin Murat ve 
Tosçalılı Nazmi Hasan, 
Hacı Mehmet Murat ve 
Ramiz Kasım tarafından 
karşılandı.
Töreni düzenleyeneler 

hem armağan olarak 
hem de güneşten korun-
mak için erkeklere şap-
ka, kadınlara ise başörtü 
hediye ettiler. 
Köy muhtarı İbrahim 

Murat emeği geçen her-
kese şükranlarını sun-
du. 

Sofya öğrenci kentinde talihsiz ölüm
Son dönemde ölüm 
olaylarının arttığı Sofya 
Öğrenci Kentinde bir 
yenisi daha eklendi. 
Sofya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi hazırlık sınıfı 
öğrencisi Nurçe Ünhan 
29 Ağustos Çarşamba 
günü 17.00 sularında 
kaldığı öğrenci yurdun 
o n u n c u  k a t ı n d a n 
düşerek can verdi. 
Kökeni Kırcaal i ’den 
olan Türkiye İzmir l i 

öğrenci,  dokuzuncu 
kata kadar yurt olarak 
kullanan ve oradan 

yukarısı yurtdışından 
g e l e n  ö ğ r e n c i l e r e 
otel biçiminde tahsis 
edilen binanın onuncu 
katında oturduğu polis 
tarafından bi ldir i ldi. 
Ayrıca kendisinin yalnız 
yaşamadığını İstanbullu 
İ lhan adında erkek 
arkadaşıy la bir l ik te 
kaldığını da ver i len 
bilgiler arasında.

Güner ŞÜKRÜ
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Balkan Savaşı Şehitlerimiz
Balkan Harbi, Doğu 

Rodop insanın yaşa-
mında derin izler bıraktı. 
Çekilen facialar dilden 
dile geçerek günümüze 
kadar ulaştı. Tarih sayfa-
larını doldurdu.
Balkan Savaşı'nın 100. 

yıldönümünün yaklaş-
tığı şu günlerde duygu-
lanmamak elde değil. 
Savaş savaştır. Savaş 
alanlarında kan dökül-
memesi imkân dışı. 
Osmanlı Balkan sava-
şını kaybettikten sonra 
Kırcaali’deki Müfrezesi, 
güneye doğru çekilmiş-
tir. Kırcaali 21 Ekim 1912 
y. Bulgaristan’a dahil 
olunmuş. Ancak, Sava-
şın bitmesiyle silahla-
rın susmasından sonra 
masum yerli Türk halkı-
na karşı, Bulgar ordusu 
ve çeteciler tarafından 
silah kaldırılması, köy-
lerin yağmalanması akıl 

almaz bir durumdur.  
Benim köyüm Kırcaali 

ili Ardino /Eğridere/ be-
lediyesinin Brezen /Ha-

laçdere/ köyünde de bu 
tür olaylar olmuş. Aske-
re karşı ellerinde beyaz, 

teslim bayrağı ile, kuşa-
ğında tütün tabakası ve 
çakmaktan başka hiç bir 
şeyi olmayan köydeşle-

rim şehit edilmiş, sakla-
nanlar bulunup, kaçanlar 
tutulup kurşuna dizilmiş-
ler.
Bundan iki yıl önce şe-

hitlerin torunları ve to-
runlarının torunları araş-
tırma yapıp, bilinenlerin 
adlarını anıt taşına yaz-
dırmışlar. Taş köy cami 
duvarında. Gelen geçen 
ruhlarına Fatiha okuyup, 
onları sık sık anıyor. Ben 
de köyüme her gidişimde 
onları anıyor, ruhlarının 
şad, mekanlarının cen-
net olmasına, nur içinde 
yatmalarını Yüce Allah-
tan talep ediyor,  duamı 
okuyorum.   Onlarla ayrı 
ayrı hayalen konuşuyo-
rum.
Anıt taşı Halaçdereli 

Savaş Şehitleri, diye 
adlandırılmış. Orada ve 
ona ek olarak konulan 
taşta 14 şehit ismi yazılı. 
Bence onların sayısı bir-
kaç kez daha fazla. Çok-
ları unutulmuş. Mezarları 

kaybolmuş. Bunların 13. 
Balkan muharebesinde 
şehit edilmiş.

Onlardan ilki, Ali Ka-
radayı. Mezarı  Çukur 
‘da . Orada yan yana iki 
mezar  varmış. Diğeri 
kimin olduğu bilinmiyor. 
Rahmetli  Durmuş ve  
halen hayatta olan Niya-

zı agaların dedesi. Bilgi 
Niyazi agadan alınma.
İkincisi Ali  İsa. Meza-

rının nerede olduğu tam 
bilnmiyor. Tahmin edil-
diğine göre Çukur’da, 
Ali Karadayı’ın mezarı 
yanında. Bilgi Seyidah-
met aganın oğlu İsmet’ 
en alınma.
3. Celil Karadayı. 

O, Ali Karadayı’nın oğlu. 
Mezarı  Yukarı Tarla  
deresinde. Orası şimdi 
baraj suları altında. 14 
yaşında kurşunlanmış. 
Orada mezarlar gene 
iki. Öbür mezar kimin 
olduğu bilinmiyor. Fakat 
Celil’in  akranı olduğuna 
inanılıyor. Bilgi Durmuş 
aganın oğlu Necattin’ 

den alınma.
4. Ferhat Ferha-

toğlu. Mezarı Halaç-
dere – Çamdere yolunun 
sağında. Mümin Ferhat, 
Celil Ferhat ve Ahmet 
Ferhat’ların   evlerinin 
altında. Bilgi torunu Mü-
min Ferat’an alınma.
5.Hafuz Yakup 

Mehmet. Mezarı Kır-
başlar mahallesinden 
Hafız Ahmet amcanın 
evi altında, erikler ara-
sında. Kırbaşlarlı Yusu-
fun    dedesi.   Evinde 
Kuranı Kerim okurken 
şehit edilme. Bilgi   90 
yaşındaki  Halil agadan 
alınma.
6. Hacı Osman.   Me-

zarı Mümin Konyalı’nın 
mezarı yanında. Emin 
ve Vasviye’lerin dedesi. 
Bilgi halen Bursa da otu-
ran 97 yaşındaki Nebibe 
Haliloğlu’ndan alınma.
7. İsa İsa. mezarının 

tam yeri mechul. Tahmin 
edildiğine göre “ Çama-
lan ” deresinde. Rah-
metli Seyitahmet aganın 

dedesi.
8. İbrahim Çavuş – 

mezarı taşlı. Emiroğullar 
mahallesi mescidi ya-
nında. Rahmetli Hasan 
aganın dedesi. Bilgi köy 
imamı Ahmet Osman’ 
dan   alınma.
9. Kırbaşın Nuri 

ve  kardeşi Ramadan. 
Kırbaşlar mahallesinden 
Kasim agaların dedesi. 
iki kardeş aynı mezara 
defnedilmiş. Yeri Gran 
altında.  Bilgi halen Bur-
sa da oturan 97 yaşında-
ki Nebibe Haliloğlu’ndan 
alınma.
10. Mümün Konya-

lı. Mezarı  Ferhat Fer-
hatoğlunun mezarının 
yanında. Saatçı Şaban 

aganın babası. Bilgi – 
Şaban aganın kızı Ma-
cide’ den alınma.
11. Mümün Çavuş. 

Apti ve Salimehmet 
agaların dedesi. Balkan 
harbinde Edirne cephe-
sinde şehit düşmüş. Bilgi 
torunu Apti aganın oğlu 
Abdullah’ tan alınma.
12. Topal Mümün. 

Karamehmetlerin en bü-
yük agaları. Mezarı Mü-
mün Konyalı’ nın mezarı   
yanında. Bilgi halen Bur-
sa da oturan 97 yaşında-
ki Nebibe Haliloğlu’ndan 
alınma.
Evini barkını bırakarak 

faciadan kaçan bizim ta-
raflılar Batı Trakya da – 
İskeçe, Drama, Gümül-
cine, Kavala ve başka 
yerlerdeki soydaşlarına 
sığınmak amacıyla yol-
lara dökülmüş, genci, 
yaşlısı   ve arkalarında 
çocuklu anneler. Fa-
kat ardı sıra 14 Kasım 
Drama’nın, 19 Kasım 
Dedeağaç’ın, 20 kasım 

İskeçe’nin ve tam bir ay 
sonra 21 kasım 1912 
tarihinde Gümülcine’nin 
de işgal edilmesiyle ka-
ramsarlığa düşüp, geri 
dönmüşler.
On yılar boyunca çok 

sular bulanıp durulmuş. 
Savaş hayaletlerini unu-
tup, arkalayıp hoşgörü-
müze sığınarak, 21. Yüz-
yılda Balkanlarda aydın 
geleceğimizi hedefleyip, 
dostça, kardeşçe el ele 
vererek çalışma zama-
nı şimdi. Arzumuz bu. 
Emelimiz bu olmalı. Ya-
ratılanı, yaratandan ötü-
rü sevmeliyiz, efendim.
Av. Mustafa
                BAYRAMALİ
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İslam Eserleri Rodop Dağlarında Emin Ellerde
Rodop dağı eteklerinde 

gizlenmiş Çepintsi (Çan-
gırdere) köyü, sadece 
doğal güzellikleri değil 
yazma eserlere ev sahip-
liği yapmasıyla da ünlü. 
Köy halkı okuyup anla-
yamasalar da Osmanlıca 
ve Arapça eserlere sahip 
çıkmış. Eserler arasın-
da 14. yüzyıla ait  “Altın 
Kur'an” da var.

Köyün ortasında inşa 
edilen ve yerleşimin sem-
bolü olan çifte minareli 
cami, yazma İslami eser-
ler bakımından Sofya'daki 
Milli Kütüphane'den sonra 
ülkenin en büyük kütüp-
hanesine sahip. Burada 
800'ün üzerinde matbu 
ve 350'nin üzerinde el 
yazması eser bulunuyor. 
Bunlar arasında felsefe, 
astronomi, fıkıh, hitabet, 
Arap hattı, tarih kitapları 
bulunuyor.

Eski muhtar Hayri Bra-
himbaşev, 1999 yılında 
caminin inşasından son-
ra kütüphane oluşturma 

gereği duyduklarını ve bu 
iş için 7 genci görevlen-
dirdiklerini söylüyor. "Bu 
kişiler bölgedeki köyleri 
dolaştılar ve dedeleri-
mizden kalan eski eser 
adına ne varsa topladılar. 
Amacımız, komünist rejim 

döneminde gömülerek 
gizlenen değerli eserleri 
gelecek nesillere aktar-
maktı. Birkaç kişiyi kü-
tüphane dizimi için kursa 
gönderdik ve nihayet bu 
hayalimize ulaştık." Diyen 
Barahimbaşev, gelecek 

nesillere karşı görevlerini 
yaptıklarını söylüyor. Ba-
rahimbaşev, kitapların ısı 
ve nem bakımından daha 
uygun şartlarda koruna-
cağı bir kütüphane pro-
jesi için ise Mali desteğe 
ihtiyaçları olduğunu ifade 

ediyor.
14. YÜZYILA AİT "AL-

TIN KUR’AN"
İnsanlardan toplanan 

eserler arasında tarihe ta-
nıklık eden idari evraklar 
da bulunuyor. Aralarında 
Bank Imperial Ottoman'a 
ait bir senet ve birçok mü-
hür göze çarpıyor. Nikah 
metinleri, doğum evrak-
ları gibi birçok doküman 
günümüze ışık tutuyor.

Kuşkusuz kütüphane-
nin en değerli eseri, bilim 
adamlarının tespitine göre 
14.yüzyıla ait olan ve Al-
lah lafzıyla tevhit kelime-
lerinin altın harflerle yazı-
lı olduğu Kur'an-ı Kerim. 
Semerkand ekolüne ait 
olabileceği tahmin edilen 
mushaf, yakın köyde yıkıl-
mak üzere olan bir bina-
nın duvarında bulundu.

Pirinç kağıdı üzerine 
yazılı olan el yazması 
eserde duraklar ve sayfa 
kenarındaki işaretler de 
altın yaldızlı. Halk bu yüz-

den mushafı "Altın Kuran" 
olarak adlandırmış.

10 sayfası eksik olan 
Kur'an'ın, ahşap mahfa-
zası sonradan yapılmış. 
Halkın gözbebeği gibi ko-
rudukları bu Kur'an dışın-
da yine ona benzer, altın 
yaldızlı olmayan, fakat 
çok eskilere dayandığı 
tahmin edilen bir mushaf 
daha bulunuyor.

Kütüphanede en eski 
eser ler arasında İbn 
Arabi'nin 1620 yılına ait 
Durru Meknun'u bulunu-
yor. Bunun dışında Ken-
zül Munir (1650), Talim 
ve Muteallim (1674 ) gibi 
eserler de göze çarpıyor.

Diyanet İşleri Başkan-
lığı Dini Yayınlar Genel 
Müdürlüğü Şube Müdü-
rü Abdurrahman Akbaş, 
geçtiğimiz yıl Çepintsi'ye 
gelerek bu eserlerin ka-
yıt ve tasnifini yapmış ve 
500'ün üzerinde eser yer 
aldığı bir katalog oluştu-
rulmuş.

A y n aKırcaalı’nın hayli yüksek 
bir yerinde bulunan eski 
bir bina var – Devlet Psiki-
yatri Hastanesi. Sıcak bir 
eylül sabahı oraya yolum 
düştü. Sarıya boyanmış 
demir parmaklıklar hayatı 
ve yaşamı ikiye bölüyordu 
adeta. Yanlış seçimlerin 
ve acı pişmanlıkların son 
durağı, oradaki büyük 
ağaçların altında ikamet 
ediyordu.

Kapıda duran beyaz 
saçlı görevli beni içeri 
davet ederken, kalbimin 
hızla çarpmaya başladı-
ğını hissettim. Ağır adım-
larla ilerlerken, şöyle 
etrafıma korkak gözlerle 
bir baktım. İçime bir kas-
vet, anlatılması zor olan 
bir sıkıntı düştü. Yabancı 
yüzler, yaşanmış hayatlar, 
yarım kalmış hayaller, piş-
manlıklar, aşklar vardı bu-
rada. O, farklı bakan göz-
lerde çaresizliği, tüken-
mişliliği okumak gayet de 
mümkündü. Orada öyle 
kıpırdamadan kaç dakika 
durduğumu bilemem, la-
kin kapıcının sesini duy-
duğumda buraya ne için 
geldiğimin farkına vardım. 
Bana nöbetçi hemşirenin 
odasını gösterip, üç katlı 
binanın ikinci katını işaret 
etti. Hemen oraya gidip 
yarım kalan evrakımı ta-
mamladım. Artık buradan 
gidebilirdim, daha doğru-
su kaçabilirdim... çok, çok 
uzaklara gitmeliydim.

Odadan çıktığımda, ba-
samakların hemen solun-
da bulunan bankın üze-
rinde oturan genç kadın 

eliyle bana işaret edip, 
yanına davet etti.  Şaş-
kın ve meraklı gözlerle, 
titreye titreye oturdum o 
banka. Sanki yıllarca ta-
nışıyormuşuz gibi, kadın 
başladı hayat hikayesini 
anlatmaya. Yıllar önce 
tesadüfen yakışıklı bir 
erkekle tanıştığını, onun-
la gözlerden uzak nasıl 
buluştuğunu, zamanla 
da onun ne kadar yanlış 
bir insan olduğunu anla-
masına rağmen, ilişkisini 
devam ettirdiğini ağlaya 
ağlaya anlattı. En çok da 
onun bir gün ortalıktan 
aniden kaybolmasına, 
başka bir ülkeye taşın-

masına ve bir kerecik bile 
aramaması yediği en acı 
tokat olduğunu adeta hay-
kırıyordu. Farkında bile 
olmadan gözyaşlarıma 
boğulduğumu anladım. 
O genç kadına bakarken 
sanki dev bir aynaya ba-
karmış gibi kendimi gör-
meye başladım. Onun 
yaşadığını, şu an ben de 
yaşıyordum. Başkasının 
ağzından yanlış seçimle-
rini duymak gerçekten de 
çok ağırdı, acı veriyordu 
insana. Ayladır Allah’tan 
bir işaret, bir yol için yal-
varıyordum. Ve nihayetin-
de bu eski binanın avlu-
sunda, yaptığım en yanlış 

adımımı tüm çıplaklıyla 
görüyordum şimdi. Ben 
kendimi ve geleceğimi 
o kadının derin ve yaralı 
gözlerinde gördüm. Ür-
perdim, kanım dondu 
sanki birden. Vazgeç-
meliydim! Hemen şimdi 
sevdiğimden vazgeçme-
liydim! Kimse onu sevme-
me engel olamamıştı bü-
güne kadar, beni o kadar 
üzmesine rağmen,  ben 
bile söz geçirememiştim 
kalbime bunca zaman. 
Ama bu kadın...bu kadın 
aklımı  başıma getirdi. O, 
benim görmediklerimi, 
görmek istemediklerimi 
benden önce görmüş, 
yaşamış, şimdi ise bana 
anlatıyordu. Şöyle ona bir 
baktım da, ne kadar güzel 
bir yüzü vardı aslında, ne 
kadar masum, farklıydı. 
İçindeki sevgiyi öldürebil-
mek için mücadele veren 
genç bir savaşçıydı şimdi 
o...

Hikayesi bitince durdu, 
kolumdan tutup, beni taa 
kapıya kadar uğurladı. 
Gülüyordu, rahatlamıştı, 
mutluluk kırıntıları sezdim 
yüzünde ayrılırken.

Sokağa çıktığımda, son 
bir kez dönüp baktım o 
binaya. Evrak tamam-
lamak için gelmiş oldu-
ğum bu mekândan hızla 
uzaklaşmaya başladım. 
Beynimde ve kalbimde 
oluşan ayrılık kararıyla 
birlikte koşmaya başla-
dım o dar sokaklarda. 
Kaçıyordum... Belki biraz 
kendimden, ya da sadece 
geleceğimden...

Şefika ÇOBAN

                  Aşk Dediğin
Aşk dediğin bazen bir kar tanesi 
Erir gider kucağında sevginin  
Bazen de pır pır yanar geceleri 
Aleve koşan kelebek misali.
Ama yok olmaz asla, sığmaz avuca, ele  
Dirilip kalkar yeniden ve yeniden 
Koşar dur duraksız gönülden gönüle  
Mucizeler yaratır kendi külünden.
Kimin koynunda erir, hangi ateşte yanar  
Ne fark eder ki?  
Hayata anlam verir, kalplere ışık saçar  
Sevmesini bil yeter ki.

                  Nasip Eyle    
   
Gözlerimi Türkçe açtım   
Türkçe benim ilk aşkım    
Türkçe ömür nasip eyle    
Ben kuluna ya tanrım!
         Rüyalarım, hayallerim   
         Kavgalarım, sevgilerim  
         Türkçe olsun nasip eyle  
         Şu kuluna ulu tanrım.
Bulgaristan vatanımdır  
Vatan benim imanımdır   
Burada ölmek nasip eyle
Ben kuluma ya tanrım.
          Türkçem savaşımın hedefi
          Türkçem Türklüğümün temeli
          Türkçe ölmek nasip eyle
          Şu kuluna yüce tanrım.

                          Rüstem Aziz, Varna     
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın üç günlük Batı Trakya ziyareti
T.C. Başbakan Yardım-

cısı Bekir Bozdağ ve be-
raberindeki heyetin ilk du-
rağı Gümülcine. Gümülci-
ne Eski Camii’nde Cuma 
namazını kılan Bozdağ ilk 
olarak Gümülcine müftü-
sü İbrahim Şahin ile bir 
araya geldi. 

"Sizlerin burada sıkın-
tı çekmesi bizlerin de 
sıkıntıya düşmesi anla-
mına geliyor"

Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ Eski 
Cami’de şu konuşmayı 
yaptı: 

“Saygı değer kardeşle-
rim, ben de hepinize ha-
yırlı Cumalar diliyorum. 
Ramazan ayındayız, rah-
metin, mağfiretin yoğun 
olduğu günlerdeyiz. Bu-
gün sizlerin arasındayız. 
Türkiye’den sadece mil-
letvekili arkadaşlarım ve 
bürokratlarla burada de-
ğilim. Gelirken yanımızda 
önemli selamlar getirdik. 
Cumhurbaşkanımız Ab-
dullah Gül beyefendinin, 
Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan beyefen-
dinin, Türkiye’de bulunan 
75 milyon kardeşimizin 
gönül dolu selamlarını 
da dualarını da getirdik” 
dedi. 

Gümülcine’de bütün din 
görevlilerin müftülüğe 
bağlı olduğunu kaydeden 
Şahin özellikle kadınların 
dine olan katkılarına vur-
gu yaparak şunları söy-
ledi:

“ H a f t a d a  3  d e f a 
Gümülcine’deki civar köy-
leri dolaşıyoruz. Ramazan 
münasebetiyle program-
larımız daha da arttı. Ken-
di aramızda topladığımız 
yardımlarımız oluyor, bun-
ları başta Somali olmak 
üzere yardıma muhtaç 
tüm insanlara ulaştırmaya 
gayret ediyoruz. 7 bayan 
vaizimiz var. Kadınlarımız 
din konusunda çok has-
sas, onların gayretleri ve 
çabaları bizleri gururlan-
dırıyor” dedi.

140 bin’e yakın Türk 
s o y d a ş ı n  y a ş a d ı ğ ı 
Gümilcine’de Türklerin 
azınlık olarak haklarından 
yararlanamadıklarına da 
dikkat çeken tek sıkın-
tılarının Yunan devleti 
tarafından resmi olarak 
tanınmamasıdır şeklinde 
değerlendirdi. 

Azınlıklarımızı Doğru 
Bilgilendirmek Önem-
lidir…

Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ Batı 
Trakya’da yaşayan azın-
lık nüfusa hitaben şunları 
söyledi: “Sizler çok hayırlı 
bir hizmet yapıyorsunuz. 
Camilerinizin cemaatle 

dolması, ezanların okun-
ması bunlara en güzel 
işarettir. Yunanistan hü-
kümeti azınlıklar konu-
sunda verdiği sözleri ihlal 
etmiştir. Ben ümit ediyo-
rum ki, azınlıklara yönelik 
bu husumet bir an evvel 
resmiyete kazandırılır. 
Türkiye’de azınlıklar var, 
ancak biz hükümet ola-
rak Türkiye’de yaşayan 
tüm insanların aynı hak 
ve hürriyetten yararlan-
ması konusunda büyük 
bir çaba içerisindeyiz. 
Bunun en güzel örneği, 
Trabzon’da bulunan Sü-
mela Manastırı’nın yeni-
den restore edilmesidir. 
Bu noktada çok ciddi 
adımlar attık” diye konuş-
tu.

Ardından Gümilcine 
Türk Gençler Birliğini zi-
yaret eden heyet Gümül-
cine Türk Gençler Birliği 
Koray Hasan'ın konuşma-
sını dikkatle dinlediler. 

“Türkiye Cumhuriyeti sa-
yın Başbakan Yardımcım, 
sayın Milletvekilleri Türki-
ye Cumhuriyeti Gümülci-
ne Başkonsolosu, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Toplulukları Başkanı 
Kemal Yurtnaç, Müftüle-
rim, DEB Başkanım, Be-
lediye Başkanlarım, mi-
safirler hepinizi saygıyla 
sevgiyle selamlarken 
Başbakan Yardımcımız 
Sn. Bekir Bozdağ Batı 
Trakya’da, Gümülcine’de 
ve Gümülcine Türk Genç-
ler Birliği’nde görmekten 
onur duyduk hoş geldiniz. 
Ben özellikle Rehberlik 
eğitimi ile ilgili olarak Baş-
bakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanlı’ğına yaptıkları 
hizmetlerden ötürü teşek-
kürü bir borç bilirim” diye 
konuştu.

Yıllardır Kardeşini Gör-
meyen Biri Gibiyim…

Ardından kürsüye çıka-
rak söz alan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ 
bölgeye ilk olarak geldiği-
ne işaret ederek şunları 
kaydetti: “Bugün benim 
içinde önemli. Çünkü Batı 
Trakya’da ilk kez bulunu-
yorum. Yıllardır kardeşini 
göremeyen biri gibi hisse-
diyorum kendimi. Sizlere 
Türkiye’den 75 milyonun 
selamını getirdim. Bu ve-
sile ile Ramazan Bayra-
mınızı da kutlar ve şu an 
gözlerinizde gördüğüm o 
ışıltı ve sevinç hep daim 
olur” dedi.

Sorunlarınızı Yakından 
Takip Ediyoruz…

Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ: “Batı 
Trakya’da yaşayan kar-
deşlerimizin sorunlarını 
yakından takip ediyoruz. 
Sizleri azminizden dolayı 
tebrik ediyorum ama şunu 
bilin ki Anavatan hep ar-
kanızdadır” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ve berabe-
rindekiler ardından Gü-
milcine Belediye Başkanı 
oradan Domruk köyünde 
hizmet veren bir Kuran 
Kursuna ziyaret gerçek-
leştirdiler. 

Heyet daha sonra Sirkeli 
köyüne geçerek köy hal-
kının davetlisi olarak iftar 
yemeğine katıldı. 

Türkiye’den Sizlere 
Selam Getirdim… 

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ üç günlük 
Batı Trakya gezisinin ikin-
ci gününe İskeçe Müftülü-
ğünü ziyaret ederek baş-
ladı. Bozdağ, Türkiye'nin 
C u m h u r b a ş k a n ı  ve 
Başbakanı'ndan selam ve 
sevgiler getirdim diyerek 
başladığı konuşmasında, 
karşılaştığı manzaradan 
ziyadesiyle memnunluk 
duyduğunu söyledi.

Türkiye'de de, Batı Trak-
ya Türklerine aynı sevgi 

ve heyecanın duyuldu-
ğunu ifade eden Bozdağ, 
"Ayrı ülkelerde yaşıyoruz, 
aramızda sınırlar var, ki-
lometreler var. Ama bir 
şeyi bilmenizi özellikle 
istiyorum, o da şu: Bizim 
kalplerimizin arasında ne 
kilometreler var, ne hu-
dutlar var, duvarlar var, 
ne de sınırlar var. Çünkü 
bizim, sınırları tanımayan, 
duvarları aşan bir kardeş-
liğimiz var" dedi.

Müslüman Türk Azınlığın 
sorunlarının, uluslararası 
hakların ve anlaşmaların 
ihlalinden kaynaklandı-
ğını vurgulayan Bozdağ, 
bu sorunların Türkiye ve 

Yunanistan arasındaki 
ilişkilerin iyileşmesiyle çö-
zümleneceğine inandığını 
kaydetti.

Bozdağ, "Türkiye ile Yu-
nanistan arasındaki ilişki-
ler son dönemde daha da 
iyi olmaya, iyi bir seyirle 
gelişmeye devam ediyor. 
Zaman içerisinde bu iliş-
kilerin pozitif olarak değiş-
mesinin, doğal bir sonuç 
olarak yaşanan sorunlara 
olumlu katkı sunacağına 
inanıyorum” dedi.

Ardından Mustafçova 
Köyüne gelen Başbakan 
Yardımcısı Bekir Boz-

dağ ve beraberindeki 
heyet Mustafçova Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Çukal’ıziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ve berabe-
rindeki Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları 
Başkanı Kemal Yurtnaç, 
TİKA Başkan Yardımcısı 
Süreyya Er, ve aslen Batı 
Trakyalı olan AK Parti mil-
letvekilleri Mehmet Hakan 
Çavuşoğlu ve İslam Ülke-
leri Tarih Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi (IR-
CICA) Genel Direktörü 
Halit Eren ile bölgedeki 
en büyük Türk köyü olan 
Ketenlik'e gitti.

Bayram Namazı Şahin 
Köyünde Kılındı

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ Batı Trakya 
gezisinin son durağı ola-
rak bayramın ilk gününü 
Batı Trakya Şahin köyün-
de köy halkıyla bir araya 
gelerek geçirdi. 

Şahin Karacaahmet 
Camisi'nde İskeçe se-
çilmiş müftüsü Ahmet 
Mete'nin kıldırdığı bay-
ram namazında Bakan 
Bozdağ'a, İslam Ülkeleri 
Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi (IR-
CICA) Genel Direktörü 
Halit Eren, Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Toplulukları 
Başkanı Kemal Yurtnaç, 
TİKA Başkan Yardımcısı 

Süreyya Er, Gümülcine 
seçilmiş müftüsü İbrahim 
Şerif, AK Parti milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, Doğu 
Makedonya ve Trakya 
Eyalet Başkan Yardımcı-
sı İrfan Uzun, Mustafçova 
Belediye Başkanı Musta-
fa Cukal, azınlık millet-
vekilleri Hüseyin Zeybek 
ve Ahmet Hacıosman da 
eşlik etti.

Biz Aslında Buradan 
Hiç Gitmedik…

Köy halkının yoğun ilgisi 
Başbakan Yardımcısı ve 
beraberindekileri duygu-
landırırken Bozdağ Bay-

ram Namazının kılınma-
sının ardından halka hita-
ben bir evin balkonundan 
yaptığı konuşmada müba-
rek Ramazan Bayramının 
birinci gününde kardeşle-
ri arasında bulunmaktan 
büyük mutluluk duyduğu-
nu dile getirerek şunları 
söyledi. 

"Türkiye'de, bizimle 
beraber bugün burada 
olmak isteyip de gele-
meyenler var. Onların ve 
daha 75 milyon kardeşi-
nizin sevgi ve selamlarını 
getirdim. Aramızda mesa-
feler olsa da biz hep sizin 
yanınızdayız. Lütfen ken-
dinizi yalnız hissetmeyin. 
Biz aslında buradan hiç 
gitmedik" dedi.

Ramazan Kardeşlik ve 
Paylaşma Ayıdır…

Basının yoğun ilgisi ol-
duğu Şahin Köyündeki 
Bayram Namazının ar-
dından Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanı Kemal Yurtnaç 
da verdiği röportaj daduy-
gularını şöyle ifade etti.

Kemal Yurtnaç: “Ra-
mazan kardeşlik ve pay-
laşma ayıdır. Bizler kurum 
olarak her hafta sonu sa-
yın Bakanımız Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ 
ile birlikte vatandaşları-
mızın ve soydaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı 
bölgeleri dolaşarak bu 

kardeşliği pekiştirmek 
istedik. Son durağımız 
Batı Trakya Şahin Köyü 
oldu. Köy halkı arasında-
ki yardımlaşma çabaları, 
Anavatana olan bağlılık-
ları ve sevgileri bizleri çok 
duygulandırdı. Hepinizin, 
hepimizin Bayramı Müba-
rek olsun” dedi. 

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ve bera-
berindeki heyet ardından 
öğle saatlerinde karayo-
luyla Türkiye’ye dönmek 
üzere hareket etti. 

   
           Kırcaali Haber
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Köylerde iş gücü gereksinimi var
Avrupa İstatistik Kuru-

mu Eurostat’ın verilerine 
göre AB üye ülkelerindeki 
işsizlik oranı, geçen sene 
9.6 oranına varmıştır. 
Bulgaristan’da baş gös-
teren kriz ve neredeyse 
hiç faal olmayan ekono-
mi, birçok insana zorluk-
lar yaşattı. 

İstatistik verilerine göre 
2012 yılının Haziran 
ayında çalışabilir yaştaki 
Bulgaristan vatandaşla-
rının yüzde 10.8’i işsizdi. 
İstihdam Ajansı’nın şube-
lerinde yaklaşık 350 bin 
kişi kayıtlıdır. Sezon işi 
nedeniyle bu göstergede 
Mayıs ayına nazaran yüz-
de 0.2’lik bir düşüş var. 

Bulgaristan’ın deniz ve 
dağ sayfiyelerindeki se-
zon işi, Bulgaristan va-
tandaşlarının bir kısmı 
için birkaç aylık iş imkanı 
sayılıyor. Burada yaşam 
standardının daha yüksek 
olduğu yurtdışında iş bul-
maya karar verenler söz 
konusu değildir. Bunun 

yanı sıra Bulgar köyünde 
iş gücü gereksinimi hisse-
diliyor. Tarım ve hayvancı-
lık sektörlerinde istediğin 
kadar iş var, özellikle de 
işsizlik oranının çok yük-
sek olduğu genç insanlar 
için yeterince iş vardır. 

Uzmanlara göre 18 ile 

25 yaş arasında olan ve 
işsiz olan gençlerin yak-
laşık yüzde 25’i arasında 
eğitim görmüyor ve kalifi-
ye de almıyor. Aralarında 
daimi olarak işsiz olan-
lar, Roman asıllı vatan-
daşlardır. Bu durum ise, 
onları yoksulluğa mah-

kum ediyor. Bu kişilerin 
kendileri de, bu durumu 
değiştirmek için hiç çaba 
göstermiyor. Bulgar kö-
yüne adanan bir internet 
sitesinde ise iş öneriliyor, 
tarım ve hayvancılık sek-
törlerinde iş için çalışan-
lar aranıyor. Ancak böyle 
kişiler zor bulunuyor. 18 
Temmuz tarihinde yayım-
lanan bir ilanda alanda 
çalışmak üzere 25 ile 45 
yaş arasında işçiler aranı-
yor. Diğer bir ilan ile inek 
süt çiftliğinde bir veteriner 
ve hayvan bakıcıları ara-
nıyor.

Söz konusu internet si-
tesinde yayımlanan bir 
ilanda ise “Çoban ve bir 
çiftlikte çalışmak üzere 
bir aile aranıyor, iyi ücret 
öneriliyor” diye okunuyor. 
Bu durumlarda, toplu iş 
sözleşmesi ve ikamet yeri 
öneriliyor. Plovdiv bölge-

sinden Belozem’den bir 
çiftçi, çoktan iki çoban 
arıyor ve 400 levadan 
başlayan bir ücret ve top-
lu iş sözleşmesi öneriyor. 
İnek sürüsü 50 inekten 
ibarettir. Bu iş için gönül-
lüler ama yoktur. Bulga-
ristan Radyosu’na konu-
şan çiftçi, kendisine ciddi 
insanlar gerekli olduğunu 
söylüyor. Kendisine göre 
şimdiye kadar sadece Ro-
manlar bu işte çalışmıştır 
ve aldıkları ilk ücretten 
sonra kaçmıştır. Keçi süt 
çiftliğinde hayvan bakıcı-
ları ve konut için de kul-
lanılabilen köy evi tamir-
cileri için iş var. Bundan 
başka Bulgar biyo ürün-
leri dağıtıcıları ve bir köy 
otelinde personel için iş 
öneriliyor. Bazı kişiler ise 
sitede kendi yaptıkları iş-
leri ilan ediyor. İnternet si-
tesinde “Zengin tecrübem 
var, mandıra, tavuk çiftliği 
ve inek süt çiftliğinde ça-
lışabilirim” gibi ilanlara da 
rastlanıyor. Bazı erkekler 
ise koyunyünü kesme hiz-
metleri öneriyor. 

Gerçekten tarım alanın-
daki iş, prestijli işler ara-
sında yer almıyor. Ancak 
birçok insan bunun saye-
sinde işsizlik ve parasız-
lıktan kurtulabiliyor. Bazı 
kişiler için köy havası ve 
toprak kokusu, alandaki 
ve çiftlikteki ağır işlere 
rağmen celp edici olabi-
liyor. Burada her zaman 
kişisel seçim ve tercih söz 
konusudur.

Ancak birçok Bulgaris-
tan vatandaşı, yurtdışında 
daha iyi ücretli bir iş bula-

bilmek üzere köylerini terk 
ediyor. Köylerde ise sade-
ce ihtiyar insanlar kalıyor 
ve böylece Bulgaristan’ın 
köyleri ıssızlaşıyor. Diğer 
AB üye ülkelerinde tarım 
işi için adaylar da eksik 
değildir. Her yılın ilkba-
harında özel düzenlenen 
iş borsalarında işveren-
ler, alanda sezon işi için 
insanlar seçiyor. Bu yıl 
binden fazla Bulgaristan 
vatandaşı, İspanya’da 
tarım alanında çalışıyor. 
Bu iş için ücret, yurtdışın-
da çok daha yüksektir. 
Bu yüzden yurtdışında 
sezon işi için iş borsaları 
sırasında çok gönüllü var. 
Bu kişilere göre yoksul-
luktan tek çıkış yolu, daha 
yüksek gelirler ve yaşam 
standardı sağlayan bir ül-
kede çalışmaktır. 

B u l g a r i s t a n  B a -
ğ ı m s ı z  S e n d i k a l a r 
Konfederasyonu’na göre 
ülkemizden Bulgaristan-
lıların ancak yaklaşık 
yüzde 13’ünün normal 
bir yaşam standardı var. 
İnsanların yüzde 20’sinin 
üzerinde yoksulluk sını-
rında yaşıyor. Bu yıl ülke-
mizdeki yoksulluk sınırı 
236 leva olarak belirlen-
di. 1 Temmuz tarihi itiba-
riyle yürürlükteki zamlar 
ise, gelecek kış birçok 
aile bütçesi için ciddi bir 
zorluk oluşturacak. 20 yılı 
aşkın reformlar ve para-
sızlıktan yorgunluk, gur-
betçilerin ve göçmenlerin 
akınını sadece kuvvetlen-
direbiliyor. Bu kişilerin bir 
kısmı ise ülkesine hiç geri 
dönmeyebiliyor. 

Bulgaristan elektrikli otomobil 
alımını teşvik etmeye çalışıyor
Bulgaristan Ekono-

mi Enerji ve Turizm 
Bakanı Delyan Dob-
rev, dünyada elektrikli 
otomobil kullanımının 
gittikçe daha popüler 
olduğunu belirterek, 
Bulgar devletinin de 
bu tür otomobillerin 
alımını teşvik etmeye 
çalıştığını kaydetti.
Başkent Sofya'da 

9 'uncusu kuru lan 
elektrikli otomobil şarj 
istasyonunun açılışına 
katılan Dobrev, basın 
mensuplarına yaptığı 
açıklamada, gelecek 
yıldan itibaren bu tür 
araçları kullanan kişi-
lere ''bazı vergilerden 
muaf tutulma, ücretsiz 

park gibi'' kolaylıklar 
getirilmesinin planlan-
dığını anlattı.
Bakan Dobrev, şim-

dilik ''çevre dostu'' ku-
rumsal politika izleyen, 
sadece büyük şirketle-
rin alabildiği elektrikli 
araçların sayısının az 

olduğunu, devletin bu 
alandaki destekleri ar-
tıracağını ifade etti.
Dobrev, teşvik çalış-

maları kapsamında 
Avrupa Birliği'nin sağ-
ladığı bazı fonların de-
ğerlendirilebileceğini 
söyledi.

Asgari ücrette Türkiye 9 AB ülkesini geçti
Türkiye, asgari ücret-

te 9 Avrupa Birliği (AB) 
üyesini geride bıraktı. 27 
AB üyesinden 20'sinde 
asgari ücret uygulanır-
ken Temmuz ayı itiba-
riyle Bulgaristan'da 148 
Euro olan bu rakam 
Lüksemburg'da bin 801 
Euro'ya kadar çıkıyor. 
AB istatistik kurumu 

Eurostat'ın verilerine göre 
asgari ücretin 412 Euro'yu 
bulduğu Türkiye, 9 AB 
üyesini ve gelecek yıl 
üye olacak Hırvatistan'ı 
geride bırakıyor.
A s g a r i  ü c r e t i n 

Türkiye'dekinden daha 
düşük olduğu AB üyeleri 
arasında Bulgaristan'ın 
yanı sıra Romanya, Lit-

vanya, Letonya, Estonya, 
Çek Cumhuriyeti, Maca-
ristan, Slovakya ve Po-
lonya da var. Asgari ücret 
Romanya 157, Litvanya'da 
232, Letonya'da 287, 
Estonya'da 290, Çek 
Cumhuriyeti 'nde 312, 
Macar is tan 'da  323, 
S l o v a k y a ' d a  3 2 7, 
Polonya'da ise 353 
Eu r o  s ev i y e s i n d e . 
Hırvatistan'da ise asgari 
ücret 374 Euro.
AB'de asgari ücretin 

Türkiye'dekinden yüksek 
olduğu ülkeler ise Porte-
kiz, Malta, Yunanistan, 
İspanya, Slovenya, İngil-
tere, Fransa, Hollanda, 
İrlanda, Belçika ve Lük-

semburg şeklinde sıra-
lanıyor.
Asgari ücret Portekiz'de 

566,  Mal ta'da 680, 
Yunanis tan'da 68 4, 
İ s p a n y a ' d a  7 4 8 , 
S l o v e n y a ' d a  7 6 3 , 
İ n g i l t e r e 'd e  1. 24 4 , 
F r a n s a ' d a  1 . 4 2 6 , 
Ho l landa 'da  1.45 6 , 
İ r l a n d a ' d a  1 . 4 6 2 , 
B e l ç i k a ' d a  1 . 47 2 , 
Lüksemburg'da 1.801 
Euro seviyesinde bulu-
nuyor. Diğer AB üyeleri 
Almanya, İtalya, İsveç, 
Danimarka, Finlandiya, 
Avusturya ve Kıbrıs Rum 
kesiminde ücretlere her-
hangi bir alt sınır getiril-
miyor. 
             Kırcaali Haber

“Kozloduy” Fonu Kırcaali Belediyesinin 
İki Projesini Finanse Edecek

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Uluslararası “Kozlo-
duy” Fonu ile iki projeye 
maddi destek anlaşma-
sı imzaladı. Uluslararası 
“Kozloduy” Fonu deste-
ği ile 2013 yılında “Kır-
caali Belediyesindeki 
Yerleşim Merkezlerinde 
Enerji Tasarrufu Önlem-
leri Alma” ve “Kırcaali 
“Detelina” Anaokulu Bi-
nasında Enerji Tasarrufu 
Önlemleri Alma” projele-
ri gerçekleştirilecek. 

“Kırcaali Belediyesin-
deki Yerleşim Merkez-
lerinde Enerji Tasarrufu 
Önlemleri Alma” projesi 
toplam 168 104 Avro 
değerinde olup Kırca-
ali belediyesindeki 10 
yerleşim merkezindeki 
okullarda enerji tasar-
rufu önlemleri alınarak 
okul aydınlatması sis-
teminin tamiri öngörü-
lüyor. Okullar Stremtsi, 
Most, Şiroko Pole, Glu-
har, Opılçensko, Ençets, 
Boyno, Perperek, Rani 

List ve Kostino köylerin-
de bulunmakta. “Kırcaali 
“Detelina” Anaokulu bi-
nasında Enerji Tasarrufu 
Önlemleri Alma” projesi 
dahilinde anaokulundaki 
pencereler değiştirilecek 
ve dış cephe izolasyonu 
yapılacak.
Isıtma ve aydınlatma 

sistemleri değiştirilerek 
güneş kolektörleri ko-
nulması öngörülüyor. 
Projenin toplam değeri 
173 228 Avro’dur. 
          Kırcaali Haber
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T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile çok özel görüşme
T.C. Cumhurbaşka-

nı Abdullah Gül, 36 
ilde 9 Federasyon ve 
143 dernekten oluşan 
Türkiye’nin Balkanlar 
nezdinde en büyük sivil 
toplum kuruluşu Balkan 
Rumeli Göçmenleri Kon-
federasyonu Genel Baş-
kanı Turhan Gençoğlu 
ve beraberindeki heyeti 
Tarabya Köşkü’nde ka-
bul etti.
Tüm soydaşlarımızın 

Mübarek Ramazan ayı-
nı kutlayan Gül, Balkan 
ülkelerine ve soydaşlara 
büyük önem verdikleri-
ni belirtti. Soydaşların 
Türkiye Cumhuriyeti için 
önemine dikkat çeken 
Gül, dinlerine, dillerine, 
bayraklarına ve atalarına 
olan bağlılıkları sayesin-
de Türkiye'nin bölgede 
varlığını yüz yıllardır 
sürdürdüğünü ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Gül, 
büyük acılar çeken soy-
daşlara Türkiye'nin çok 
şey borçlu olduklarını 
da hatırlatarak, başkan 
Gençoğlu nezdinde tüm 

bu davada hakkın rah-
metine kavuşan şehitleri 
şükranla yad etti.
Yeni yüzyılda sivil top-

lum örgütlerine büyük 
işler düştüğünü belirten 
Gül, Balkan Rumeli Göç-
menleri Konfederasyo-
nunun çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.
Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül'e ilgi ve yakınlığı 
nedeniyle tüm soydaşlar 
adına teşekkür eden Bal-
kan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyon Başkanı 
Turhan Gençoğlu, her 
daim devletin ve milletin 
menfaatlerini ön planda 
tutarak çalıştıklarını be-
lirterek, “Hemen her dö-
nemde hükümetlerimize 
yardımcı olmaya özen 

göstermiş, zamanla bir 
araya gelerek aynı çatı 
altında toplanıp, birlik, 
beraberlik ve dayanışma 
içinde amaçları doğrultu-
sunda birleşerek 36 ilde 
9 Federasyon ve 143 
dernekten oluşan toplu-
lukların bir araya gelme-
siyle ülkemizde Balkan-
lar nezdinde en büyük 
Sivil Toplum Örgütü ko-

numundayız” dedi. 
Gurur duydukları, şanlı 

tarihimizin, üç kıta üze-
rindeki muhteşem impa-
ratorluğu, zamanla, önce 
duraklama ve daha son-
ra da gerileme dönemi-
ne girdiğini de hatırlatan 
Gençoğlu, bunun sonu-
cunda yaşanan göçler 
birlikte milyonlarca soy-
daşın doğup büyüdükleri 
topraklardan, evlerinden 
ve geride bıraktıkları ya-
kınlarından uzaklarda 
yaşamlarını sürdürmek 
zorunda kaldığını söy-
ledi. Özellikle son yıllar-
da yapılan çalışma ve 
desteklerle soydaşların 
birçok sorununun çözül-
düğünü ifade eden Gen-
çoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü ; “Ancak gerek 
parçalanmış aileler yü-
zünden devam eden göç 
ve gerekse ilgili ülkelerin 
tutumu dolayısı ile hala 
çözümlenmeyen sorun-
larımız vardır. Bunlar 
içinde en önemlisi ola-
rak, bazı Balkan ülke-
leri ile ülkemiz arasında 
Sosyal Güvenlik anlaş-
ması yapılamaması yü-
zünden soydaşlarımızın 
Göç ettikleri ülkelerdeki 
çalışma süreleri ülkemi-
ze transfer edilemeyerek 
buradaki çalışma sürele-
ri birleştirilememektedir. 
Bazı Balkan ülkelerinde 
Müslüman topluluklar 

kendi müftülerini seçme 
hakkına sahip olmalarına 
rağmen bazı ülkelerde 
hükümetler tarafından 
direk olarak atanmak-
ta ve seçilmiş olanların 
göreve gelmeleri çeşitli 
nedenlerle engellen-
mektedir. Oradaki soy-
daşlarımızın varlıklarını 
devam ettirilebilmeleri ve 
başka ülkelere göçlerini 
durdurabilmemiz Türk 
müteşebbisleri oralarda 
yatırıma teşvik edilmeli-
dir.”
Yaklaşık 1 saat son 

derece sıcak ve sami-
mi bir ortamda gerçek-
leşen görüşmede Bal-
kan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyon Başkanı 
Turhan Gençoğlu, Cum-
hurbaşkanı Abdullah 
Gül'e soydaşların eğitim, 
sosyal güvenlik, vize, 
diploma denlik, oturma 
izni, çalışma izni, sağ-
lık hizmetleri, kültürel 
etkinlikler, vakıf malları, 
diyanet işleri gibi birçok 
önemli sorunu içeren 
dosya sundu.
Genel Başkan Turhan 

Gençoğlu beraberinde-
ki heyet şu isimlerden 
oluştu. Av. Zihni Çalış-
kan, Zülkef Yeşilbahçe, 
Süleyman Pehlivanoğlu, 
Prof. Dr. Emin Balkan, 
Mesut Başkır, Doç. Dr. 
Yüksel Özkan, Ayhan 
Bölükbaşı.

 Bulgaristan’da 598 milyoner var
Ekonomik krizin sürdüğü Bulgaristan'da 7,3 milyon-

luk nüfusun 4,5 milyonunun borçlu olduğu bildirildi.
Bulgaristan Merkez Bankası'nın (BNB) resmi internet 

sitesinde yapılan açıklamada, Bulgar levası bazında 
milyoner vatandaş sayısının 598 olduğu bildirildi.

Temmuz 2012 bilançolarını açıklayan Merkez 
Bankası'na göre, Bulgar milyonerlerin 110'unun banka-
lara yüklü miktarda kredi borcu bulunuyor. Halen borç 
ödeyen milyonerlerin kişi başına düşen ortalama borç 
miktarı ise bir milyon levayı (500 bin avro) aşıyor.

BNB verilerinde, ekonomik krizle mücadele eden 
ülkede borçlu görünen vatandaş sayısı da 4,5 milyon 
olarak görünüyor.

Ticaret bankalarındaki mevduat hesaplarında toplam 
tutar 46,237 milyar levaya (yaklaşık 23 milyar avro) 
ulaşırken, kişisel mevduat hesaplarındaki miktar ise 
30 bin leva (15 bin avro) olarak görünüyor.

Yunanistan - Bulgaristan Bakanlar Kurulu 
Ortak Toplantısı Dedeağaç’ta Yapılacak

Yunanistan-Bulgaristan 
arasında sonbaharda 
ortak Bakanlar Kurulu 
toplantısı yapılacak. Top-
lantıda ele alınacak ikili 
ilişkiler ve turizmin yanı 
sıra Dedeağaç’tan petrol 
hattı ve Gümülcine’den 
doğalgaz boru hatlarının 
konusunun ele alınması 
bekleniyor.

Ayrıca toplantının ya-
pılması planlanan son-
baharda, çalışmaları son 
aşamada olan Gümülcine 
- Kırcaali yolunun da açı-
lış töreninin yapılmasına 
kesin gözüyle bakılıyor.

Yunanistan-Bulgaristan 
Başbakanları ve ortak 
Bakanlar Kurulu toplantı-
sının yapılmasından önce 

ise Bulgaristan-Türkiye 
arasında ortak Bakanlar 
Kurulu toplantısının da 
yapılacağı belirtiliyor.

Öteyandan Doğu Ma-
kedonya – Trakya Eyaleti 
Başkanı Aris Yannakidis’in 
başkanlığından Kavala’da 
düzenlenen toplantıda 
bölgede yapımı devam 
eden yollar, kavşaklar 
v.d. konular gündeme 
geldi. Yannakidis toplan-
tıda yaptığı konuşmada 
Gümülcine’yi Kırcaali’ye 
bağlayacak olan Makas 
yolunun yapımı sırasında 
bazı sorunların yaşandı-
ğını, ancak projenin Ekim 
ayına kadar tamamlana-
cağını belirtti.

            Kırcaali Haber

“Hayatımda Caminin Yeri” konulu müsabaka düzenleniyor
Bulgaristan Başmüf-

tülüğünün, 1-10 Ekim 
2012 tarihlerinde ilan 
ettiği Cami Haftası mü-
nasebetiyle “Hayatımda 
Caminin Yeri” konulu 
müsabaka düzenlediği 
açıklandı. 
Yarışmaya bir deneme, 

şiir veya resimle 25 ya-
şına kadar herkes katı-
labilir. Katılımcıların üç 
adını, yaşını, adresini 
ve bağlantı için telefon 
bildirmeleri şarttır. Ka-

tılımcılar deneme, şiir 
ve resim kategorilerinin 
sadece birinde yarışa-
bilirler. Katılımcılar 6-13, 
14-18 ve 19-25 yaş gru-
bu olmak üzere üçe ay-
rılacaklardır.
Müsabakaya eserler 

Başmüftülüğüne Glav-
no Müftiystvo, Sofya, 
ul. Bratya Miladinovi No 
27, PK:1000, Glavno 
Müftiystvo-Otdel “Obra-
zovanie” adresine gön-
derilebilir. Ayrıca malze-

meler bölge müftülükle-
rine gönderilebilir. 
Başmüftülüğün http://

genmuftibg.net/bg/abo-
utus/structure.html adre-
sindeki sitesinde bölge 
müftülüklerinin adresleri 
bulunabilir. Müsabaka 
için eserler mediagrand-
mufti@abv.bg e-mailine 
de gönderilebilir. 
Çizimler için sıradan bir 

resim kağıdı (100/70 cm) 
kullanılarak, katlanma-
mış bir biçimde ¼ (50/35 

cm) formatında gönderil-
mesi gerekiyor. 
Bölge müftülükleri ya-

rışma için gönderilen 
eserleri 15 Eylül 2012 
tarihine kadar, Başmüf-
tülük ise 20 Eylül’e kadar 
kabul edecektir.
Müsabakada derece-

ye girenlerin isimleri ve 
ödülleri Başmüftülüğün 
sitesinde ve Müslüman-
lar dergisinde ilan edile-
cektir.
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan’daki Amasra: Nesebır
Bulgaristan’ın deniz tu-

rizmi açısından en turis-
tik yeri Burgaz ve civarı. 
Yaklaşık 70.000 Türk’ün 
yaşadığı Burgaz deniz 
kıyısında kurulmuş bir 
sahil kenti. Edirne’ye 
167, Dereköy sınır ka-
pısına ise sadece 93 
kilometre uzaklıktaki kı-
yıları Bulgaristan’ın de-
niz turizminde en iddialı 
bölgelerini barındırıyor. 
Nesabır, Pomorie ve 
Sozopol bölgedeki çok 
önemli üç turistik mer-
kez.
Bulgaristan’ın Karade-

niz kıyısındaki diğer sa-
hil kentleri gibi uzun ve 
ince kumlu geniş sahil-
lere sahip olan Burgaz, 
deniz tarafından oluştu-
rulan, ancak zamanla 
kum barları tarafından 
denizle ilişkisi kesilen 
üç göl tarafından kuşa-
tılmış. Bu göller Burgaz 
Gölü olarak da bilinen 
Vava Gölü, Atanaskovs-
ko Gölü ve Mandrenska 
Gölü. Yani Burgaz’ın 
önü de arkası da su as-
lında.
Burgaz, bölgede ilk 

çağlardan beri yerleşi-
min olduğuna dair ka-
nıtlar da barındırıyor. 
Burgaz 1367 yılına ka-
dar Doğu Roma İmpa-
ratorluğunun egemenli-
ğinde kalmış. Bu tarihte 
Osmanlılar tarafından 
ele geçirilmiş. Osmanlı 
1877-1878 yıllarındaki 

Osmanlı–Rus savaşı 
sonrasına kadar, yani 
500 yıldan fazla bu böl-
geyi yönetmiş. Burgaz, 
Berlin’de 1878 yılında 
yapılan anlaşmayla kısa 

bir süre için yapay olarak 
oluşturulan Doğu Rume-
li Eyaletine bağlı kaldık-
tan sonra 1885 yılında 
Bulgaristan prensliği 
tarafından ilhak edildi. 
Burgaz 1908 yılında da 
bağımsızlığını ilan eden 
Bulgaristan sınırları için-
de kaldı.
Gece hayatı Burgaz 

merkezinin vazgeçilmez 
bir parçası. Bratya Mila-
donivi şehir merkezine 
yakın bir eğlence mer-
kezi. Otellerin kapladığı 
lazur ise yaz aylarında 
gece hayatıyla ünlü. Ata-
naskovsko Gölü civarın-

da bulunan Zornitsa sa-
hile de çok yakın. Yine 
Atanaskovsko Gölü'ne 
çok yakın olan İzgrev de 
turistler için ilgi çeken bir 
cazibe merkezi.

Tüm bu turistik böl-
geler içinde en cazip 
olan yer kuşkusuz ki 
Nesebır. Burgaz’a 30 
kilometre uzakta, kü-
çük kayalık bir yarıma-
da üzerinde yer alan 
Nesebır, Avrupa’nın en 
eski yerleşim merkezle-
rinden biri olarak da bili-
niyor. Ortaçağ mimarisi 
örneklerini Nesebır’da 
görmek mümkün. Bu 
özelliğiyle arkeolojik 
olarak da önemli bir tatil 
merkezi. Nesebır 1956 
yılında arkeolojik ve mi-
mari olarak önemli bir 
yer olarak kabul edilmiş. 

Şehirdeki kültürel anıt-
lar Unesco 1983 yılında 
tescil edilmiş. Nesabır’ın 
sahili olan Sunny be-
ach Bulgaristan’ın en 
çok bilinen tatil bölge-

si. Toplam uzunluğu 4 
kilometre olan plaj yaz 
aylarında çok kalabalık 
oluyor.
Nesabır’ı uzaktan ilk 

gördüğümde aklıma he-
men Amasra geldi. Mi-
mari olarak olmasa da 
coğrafik olarak birbirleri-
ne çok benziyorlar. İkisi 
de Batı Karadeniz’de ve 
ikisi de bir ada üzerinde  
kurulmuş,  Nesebır’ı ana 
karaya bağlayan yol bel-
li ki doldurulmuş. Yakla-
şık 300  metrelik yapay 
bir yol var arada. Eski 
Amasra’yı anakaraya 
oldukça görkemli eski 

bir köprü bağlıyor. Res-
tore edilmiş de olsa eski 
havasından bir şey kay-
betmemiş. Rüzgârlı bir 
havada eski Amasra’ya 
ıs lanmadan girmek 
köprünün yüksekliğine 
rağmen pek mümkün 
olmuyor.
İki adanın tarihi de 

epey eskiye gidiyor. 
Nesebır’da 13. Yüzyıl-
dan 19 yüzyıla kadar 
birçok kilise ve kale 
kalıntısı  bulunuyor. 
Kuruluş öyküsü M.Ö. 
600 yılına kadar iniyor. 
Amasra’nın kuruluşu ise  
M.Ö. 12. yüzyıl civarı. 
Yani Amasra Nesebır’a 
göre çok daha eski ama 
Amasra’da tarihi bina-
ları yeni binaların ara-
sında kaybolmuşken, 
Nesebır’da neredeyse 
yeni bina yok gibi. İkisi 
arasındaki en büyük fark 
da bu. Bu nedenle, Ne-
sebır Unesco’nun kültür 
mirası listesinde yer  alı-
yor, Amasra ise sadece 
yerel olarak avunuyor. 
Sadece binalar değil 
taşlarla kaplı sokakları 
bile özenle korunmuş 
butik bir kasaba Nese-
bır.
Mimari olarak ise Ne-

sebır Amasra’dan çok 
Safranbolu’yu andırıyor. 
Eski kentin içindeki ah-
şap evlerin büyük bir ço-
ğunluğu Osmanlı mima-
risinin izlerini taşıyor.
Her sokakta  bulunan 

galer i lerde resimler 
veya geleneksel el işçi-
liği ürünleri sergileniyor. 
Genç Bulgar sanatçıları-
nın  elinden çıkmış ina-
nılmaz güzel tabloları 
çok ucuza  satılıyor. Bu 
butik kasabayı gezerken 
sağda solda Nesebır  
resimleri yapan sanat-
çılara rastlamak en ola-
ğan görüntüler arasında. 
Resim dışında takı ve 
danteller de Nesabır’ın 
geleneksel ürünleri. 
Nesebır’da dondurma 

yemek isteyenlere bir 
uyarım olacak. Nedeni 
de dondurmayı tartarak 
vermeleri. Kornetlerini 
bizim kornetlerin ya-
nında taş gibi kalıyor. 
Benim dondurmam tam 
olarak 370 gram gel-
di. Yaklaşık yarım saat 
dondurma yedim. Ön-
ceden uyarayım, kornet 
bir türlü bitmiyor.
Otantik görüntüsü, te-

miz ve oldukça uygun 
kafeleri, restoranları, 
güler yüzlü garsonları 
ve esnafı ile Nesebır, 
Unesco kültür mirası 
içinde yer almayı fazla-
sıyla hak ediyor. Üstelik 
yeşil pasaportu olanlar 
için hafta sonu gidilecek 
kadar da yakın. Sınır 
sadece 123 kilometre 
uzakta olan Nesebır, ke-
yifli bir hafta sonu geçir-
mek isteyenler için ideal 
bir seyahat noktası.
     Yıldırım Güngör

Bulgaristan alacaklarının peşine düştü
Başbakan Yardımcısı 

ve Maliye Bakanı Sime-
on Dyankov, Cezayir'in 
Bulgaristan'a olan 14,3 
milyon dolarlık dış bor-
cunun tamamını ödedi-
ğini bildirdi.
Dyankov,  yapt ığ ı 

açıklamada Cezayir'in 
1993'de Bulgaristan'a 
olan borcunun toplam 
bedeli 9,5 milyon dolar 
olduğunu, ancak ara-
dan geçen zamanla 
biriken faizi ile birlikte 
14,3 milyon dolara ulaş-
tığını söyledi. Bulgaris-
tan ile Cezayir arasın-
daki borç ödemelerine 
ilişkin bir protokolün 
geçen hafta imzaladı-
ğını belirten Dyankov, 
"Ödemenin yapılması-
nı beklerken paranın 

Maliye Bakanlığı'nın 
hesabına yatırıldığını 
gördük" dedi. 
Cezayir'in dış borç 

ödemesinin "örnek 
teşkil ettiği"ni belirten 
Dyankov, "Yeni tarihi-
mizde, ilk kez tek ku-
ruş kaybetmeden faizi 
ile birlikte bize ödenen 

bir borcun parasının ta-
mamını görmüş olduk" 
diye konuştu. 
Bakan Dyankov, eski 

hükümetin Libya'nın 
Bulgaristan'a olan 300 
milyon dolarlık borcunu 
"hiçe saydığı"nı öne sü-
rerek, "Biz 'unutulmuş' 
gibi görünen o borcu-

muzun ödemesini de 
talep edeceğiz" ifadesi 
kullandı. 
Dyankov, "hükümeti 

demokratik olmayan" 
Küba ile görüşmelerin 
zor olduğunu söyleye-
rek, "Küba'dan alaca-
ğımız 300 milyon do-
larlık bir borcumuz var" 
dedi. 
Verilen bilgiye göre 

Bulgaristan bugüne 
kadar Irak'ın 1,3 mil-
yar dolarlık borcunun 
sadece 200 milyonunu 
alabildi. Maliye Bakan-
lığı Bulgaristan'a borçlu 
olan, Mozambik ve An-
gola gibi en az 6 Orta-
doğu ülkesi ile ödeme 
konusunda görüşmele-
rini sürdürüyor.
          Kırcaali Haber

Olay yerinde yaklaşık 
yedi  saat inceleme 
yapan Sofya Yedinci 
polis dairesi uzmanları 
iki temel neden üzerinde 
çalışt ığını  duyurdu. 
Bunlardan birincisi kendi 
canına kıyma, diğeri de 
kıskançlık yüzünden 
cinayet. 
Olaydan kısa süre 
önce, Nurçe'nin sosyal 
p a y l a ş ı m  o r t a m ı 
feysbukta (facebook) 
Kırcaali’deki eski erkek 
arkadaşıyla yazıştığı 
bu yüzden de İlhan’la 
tartıştığı gelen bilgiler 
arasında. Tartışmayı, 
kavgayı duyan ve polisi 
arayan bazı öğrenciler 
de doğruluyor. Ancak 
binanın arka tarafının 

karanlık ve şimdil ik 
o layın gören görgü 
tanıklarının olmaması, 
olayın cinayet mi yoksa 
intihar mı olduğuna bir 
ışık tutmuyor.
Polislere ifade veren 
İlhan, Nurçe'ne kızgın 
o l d u ğ u n u ,  a n c a k 
kapıdan dışarıya çıkmak 
istediğinde Nurçe'nin 
p e n c e r e y e  d o ğ r u 
tırmandığını gördüğünü 
söylemiş. 
O laydan dör t  saat 
sonra genç kızın cansız 
bedeni otopsi yapılmak 
üzere adli tıpa götürüldü. 
Perşembe günü de 
yakınlarının gelmesi 
bekleniyor.
Olaydan hemen sonra 
Türkiye Cumhuriyeti 
elçilik yetkilileri de olay 
yerine geldiler.
     İsmail KÖSEÖMER

Sofya öğrenci kentinde 
talihsiz ölüm

1. sayfadan devam
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Şanlı geçmişi ve parlak geleceği olan bir okul: Şumnu NÜVVAB İmam Hatip Lisesi
Değerli Müslümanlar, 
Değerli Vatandaşlar! 
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftülüğü ve Şumnu 
Nüvvab İmam Hatip Lisesi 

yönetimi olarak sizlere ve 
bütün iyi niyetli kimselere 
seslenerek Avrupa stan-

dartlarına uygun yeni ve 
çağdaş bir okul binası ile 

öğrenci yurdunun inşaa-
tı için gerekli mali yardım 
toplama kampanyasına 
katılmamız çağrısında bu-
lunuyoruz. 
Yeni inşa edilecek olan 

4 katlı okul binasında dört 
sınıf odası, bilgisayar oda-
sı, kütüphane, öğretmenler 
odası, okul idaresi ve yar-
dımcı personele ait odalar, 
spor salonu, sağılık odası 
bulunacaktır. 
Okulun 150 öğrenciyi ba-

rındıracak yurdunda her biri 
iki veya üç yataklı, lavabo 
ve banyo bölümleri, çalış-
ma bürosu ve dolabı olan 
odalar bulunacaktır. Erkek 
ve kızlara ait olmak üzere 
iki bölümden ibaret olacak 
binada 150 kişilik yemekha-
ne bulunacaktır. 
Okulumuzun şanlı bir geç-

mişi ve parlak bir geleceği 
olan bir ilim ve irfan ocağı 
olduğunu söyleyebilmek 
için geçmiş yıllar içinde bir 

sıra deneyimler edindik, ge-
lenekler oluşturduk. 
Her gençte var olan iyi ve 

güzel meziyetleri geliştir-
mek amacıyla bu sloganı-
mızın pek manidar olduğu-
na inanmış bulunuyoruz. 
Bugün siz, saygıdeğer din-

daş ve vatandaşlarımızın 
gönlünüzden kopan belli 
bir miktar yardımı bu hayır-
lı girişimimize katılarak bu 
kutsal davamızda hep be-
raber olduğumuzu göstere-

ceğinize inanıyoruz, zira biz 
daima Müslüman insanları-
mızın iyi niyetine görmüş ve 
inanmışızdır. 
Mübarek Ramazan günle-

rimizin verimli olması dilek-
lerimizle. 

Banka Hesabımız: SODU 
NÜVVAB 
IBAN: BG 22 UBBS 8541 

1010055403
 BIC: UBBSBGSF

Emekli maaşları %8 oranında artacak
Mal iye Bakanı  S imeon 

Dyankov’un yaptığı açıklama-
ya göre gelecek yıldan itibaren 
ülkemizdeki emekli maaşları-
na % 8 oranında zam yapıla-
cak. Bakan Dyankov, Temmuz 
2009’dan Temmuz 2012’ye ka-
dar genel enflasyonun yüzde 
7.3 olduğunu, bundan dolayı 
böyle bir zammın bu enflasyo-
nu kapatacağını ekledi.

Bakan Dyankov, “Son yıllarda 
bakanlığımız ciddi bir şekilde 
bütçe disiplini uyguladı. Tabi ki, 
bunu son yıllarda emekli maaş-

larının hiç kalkmadığı AB ülke-
leri gibi olmamamız için yaptık. 

Artık sıra diğer maaşların kalk-
masına geliyor” dedi. 


