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'Bulgaristan Türklerinin çektiği acılar hala tazedir'

TBMM İnsan Haklarını İn-
celeme Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, "Maale-
sef ki aradan 28 yıl geçmesine 
rağmen, Bulgaristan Türkleri-
nin çektiği acılar hala tazedir. 
Türkiye bu yaraları sarmak için 
elinden geleni yapmıştır. Şimdi 
ise bizlere düşen görev, bu acı 
olayları hafızalara kazımak ve 
gelecek nesillere öğretmektir." 
ifadesini kullandı.
Yeneroğlu, yaptığı yazı-

lı açıklamada, Bulgaristan 
Türklerinin bundan tam 28 
yıl önce köklerinden ve ait 
oldukları topraklardan kopa-
rıldığını belirterek, ülkedeki 
Türk-Müslüman nüfusunun 
güçlenmesinden endişe du-
yan dönemin faşist yönetimi-
nin, etnik azınlıkları eritmek 
için insan haklarını hiçe sayan 
asimilasyon politikalarına baş-
vurduğunu aktardı.
O zorlu süreçte, Türkçe ko-

nuşmanın ve eğitimin yasak-

landığını, Müslüman-Türk 
isimlerinin değiştirildiğini anla-
tan Yeneroğlu, İslam gelenek-

lerine göre yapılan cenaze ve 
defin işlemlerinin önünün ka-
patıldığını, kıyafetlere yasak 

getirildiğini ve sünnetin ya-
saklandığını anımsattı.
"Soydaşlarımız anadilin 

kaybedilmesi, camilere yö-
nelik saldırılar gibi sorun-
larla karşı karşıyadır"
Bugün resmi kayıtlara göre 

Bulgaristan'da 585 binden 
fazla Türkün yaşadığına dik-
kati çeken Yeneroğlu, şöyle 
devam etti:
"Kayıt altına alınmayanlar 

da bu gruba dahil edildiğin-
de, sayının bir milyonu aştığı 
düşünülmektedir. Soydaşla-
rımız anadilin kaybedilmesi, 
camilere yönelik saldırılar ve 
ayrımcılık gibi sorunlarla karşı 
karşıyadır. Okullarda Türkçe 
dersleri seçmeli ders olarak 
verilmekte, ders saatleri ka-

tılımı engelleyici geç vakitle-
re koyulmaktadır. Bu durum 
anadile olan ilgiyi azaltmak-
tadır. Öte yandan devlet ta-
rafından Türkçe yayın imka-
nının verilmemesi ve Türkçe 
radyo kanalı kurulmasının 
dolaylı olarak engellenmesi 
Bulgaristan'da asimilasyon 
politikası kalıntılarının hala 
devam ettiğini göstermekte-
dir. Günlük hayatta camilere 
ve imamlara yönelik saldırıla-
rın sürmesiyse karşılaşılan bir 
diğer sorundur. Ülkede sahip 
oldukları nüfus yoğunluğuna 
göre devlet dairelerinde yeter-
li düzeyde temsilin olmaması, 
dışlamanın bir başka göster-
gesidir."
Aşırı sağ partilerin hükümet-

te yer almasının da Türk ve 
Müslümanlar için yeni sorun-
ların habercisi olduğunu belir-
ten Yeneroğlu, Bulgaristan'ın, 
Avrupa'nın normatif iddiaların-
dan çok uzak olduğunu vur-
guladı.
Yeneroğlu, "Maalesef ki ara-

dan 28 yıl geçmesine rağmen, 
Bulgaristan Türklerinin çektiği 
acılar hala tazedir. Türkiye bu 
yaraları sarmak için elinden 
geleni yapmıştır. Şimdi ise 
bizlere düşen görev, bu acı 
olayları hafızalara kazımak ve 
gelecek nesillere öğretmektir. 
Yakın geçmişte Bulgaristan'da 
yaratılan bu toplumsal gerilimi 
ve öncesinde yaşananları bil-
mek asimilasyon politikaları-
nın sonuçlarını görebilmemize 
yardımcı olacaktır." açıklama-
sında bulundu. AA

Türk Ressamlardan Bulgaristan'da 
"Evrensel Buluşma Sergisi"

Bulgaristan'ın güneydoğusun-
daki Filibe kentinde, 35 Türk 
ressamın tabloları "2. Evrensel 
Buluşma Sergisi"nde Bulgar sa-
natseverlerle buluştu.

Serginin organizatörü Ressam 
Rafiye Karaca, Filibe'nin Bele-
diye Başkanlığı Sarayı'nda ya-
pılan serginin açılış törenindeki 
konuşmasında, 35 Türk sanat-
çıdan oluşan heyetin eserleriy-
le Bulgaristan'a gelerek iki ülke 
arasındaki kültürel iş birliğini 
pekiştirdiğini söyledi.

Serginin temelinde yatan "ev-
rensel dostluğun" geçen sene 
Bulgaristan'ın Hasköy kentinde 
açılan ilk sergiyle başlatıldığına 
işaret eden Karaca, "Amacımız, 
bu şekilde Türkiye'nin güzel sa-
natlar dalındaki başarılarını tüm 
dünyayı gezerek tanıtmaktır." 
dedi.

Türkiye'nin Filibe Başkonso-
losu Hüseyin Ergani, açılışta 
yaptığı konuşmada, Filibe'nin 
"ressamlar şehri" olarak ta-

nındığına değinerek, "Sanatın 
dili evrenseldir. Dünyadaki ve 
bölgemizdeki durumu dikkate 
alırsak serginin teması da son 
derece güzel seçilmiş. Bu sergi 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 
bir dostluk köprüsü kuruyor." ifa-
delerini kullandı.

Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, 
AA muhabirine yaptığı açıkla-

mada, serginin Türkiye ile Bul-
garistan arasında sıcak iletişim 
bağı sağladığını dile getirdi.

Serginin açılışına katılan yerel 
yönetim temsilcileri ve sanatse-
verler, daha sonra Türkiye'nin 
Filibe Başkonsolosluğunun dü-
zenlediği resepsiyona katıldı.

Sergi 15 Haziran'a kadar ziya-
retçilere açık olacak. AA
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Filibe’de Geleneksel Türkçe Şiir Dinletisi
Filibe Üniversitesi Türk 

Dili Bölümü öğrencileri 
olarak her sene hepimi-
zin bir amacımız oluyor. 
Mayıs ayı gelip çattığında, 
Ata’mız tarafından bizlere 
armağan edilen bu an-
lamlı günde güzel bir pro-
je hazırlayabilmek. Uzun 
uzun üzerinde düşünüp 
yorulduğumuz zamanlar 
oluyor. Gecemizi gün-
düzümüze katarak Türk 
Edebiyatının en önemli 
ustalarının bizlere bıraktı-
ğı eserleri ezberlediğimiz 
zamanlar oldu. Hepimiz 
canla başla, heyecanla 
bekliyoruz 19 Mayıs tarihi-
ni. Kolay değil, işin ucun-
da Ata’mıza olan sonsuz 
sevgimizi ve saygımızı bir 
programın içinde şiirlerle 
birlikte sunuyoruz. Biz bi-
liyoruz ki o bizi cennetin 
araladığı kapıların ardın-
dan izlerken mutlu oluyor, 
bunu bilmek tüm verdiği-
miz emeklere yetiyor da 
artıyor.

Tam tamına dört senedir 
sunuculuğunu üstlendi-
ğim programda bu sene 
son yer alışımdı. Yerimi 
bir başkasına devretme-

den önce son üstlendiğim 
başrolüm. Tüm duygusal-
lığım üstümdeydi o gün. 
Dört sene önce üniversite 
birinci sınıf öğrencisi oldu-
ğum zamanları hatırlıyor-
dum, sonra bir de şimdiki 
halime bakıyordum. Ne-
ler katmamıştı ki bu dört 
sene hepimize... Nasıl da 
yetiştirmiştik kendimizi. 
Nasıl da büyümüştük. Na-

sıl da mutluyduk bugünle-
re gelebildiğimiz için...

Ve sahnemiz... Arkadaş-
larımla birlikte yaptığımız 
açılış konuşmasının ar-
dından bizlere olan des-
teklerini hiç bir zaman 
esirgemeyen T.C. Filibe 
Başkonsolosu Sn. Hü-
seyin Ergani’nin yaptığı 
anlamlı konuşması, ardın-
dan bizlere olan destekle-

rini katiyen esirgemeyen 
saygıdeğer hocalarımızın 
yaptıkları konuşmalar... 
Hepsine ne kadar teşek-
kür etsek az kalır, hepsi-
nin bizlere kattığı onlarca 
güzel şey oldu.

Edebiyat, yazmak için 
yazılmaz. Edebiyat, bir 
anlatım biçimidir. Edebi-
yat, bir tutkudur. Bizler de 
bu tutkunun en büyük ör-

nekleri. O akşamki amacı-
mız şiiri beraber anlamak, 
beraber anlatmak, bera-
ber paylaşmaktı. Bizler bu 
tutkunun peşinden gide-
rek şimdi mezun olma yo-
lunda ilerleyen edebiyata 
gönül vermiş insanlarız... 
Sahi neydi bizi birbirimize 
bu kadar kenetlenmemizi 
sağlayan? Gönül bağı 
mı, yoksa bu kadar içten 
hissetmemiz miydi dünya 
edebiyatını...

Hangi üstatlar eşlik et-
medi ki o gece bizlere... 
Cumhuriyet Dönemi Ede-
biyatının en büyük ustala-
rından Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Faruk Nafiz Çamlı-
bel, Ziya Osman Saba ve 
daha niceleri. Aşk Edebi-
yatının en büyük temsil-
cileri Aşık Veysel, Seyra-
ni... Divan Edebiyatından 

Fuzuli, Taşlıcalı Yahya... 
Halk Edebiyatından Na-
mık Kemal ve daha nice-
leri...

Programda yer alan her-
kes o duyguları katarak şi-
irleriyle eşlik ettiler gece-
ye. Şiirlerin yanı sıra canlı 
performanslarında yer al-
dığı program da arkadaş-
larımız seslendirdikleri 
şarkılarla programa neşe 
kattılar. Programımız T.C 
Filibe Başkonsolosluğu 
tarafından düzenlenen 
resepsiyon ile son buldu. 

Bütün bir sene boyunca 
bizleri bu eşsiz progra-
ma hazırlayan saygıde-
ğer Türk dili ve Edebiyatı 
hocamız Sayın Harun 
Bekir’e teşekkürlerimizi 
boynumuzun borcu biliriz.

   Beril EFENDİOĞLU

Uluslararası araştırmaya göre 
Bulgarların % 44’ü ırkçı 

Gallup Sosyolojik Araştırma Ajansı’nın 66 ülkede 
gerçekleştirdiği kıyaslamalı araştırma sonuçlarına 
göre Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 44’ü bazı 
ırkların diğer ırklardan daha üstün olduğunu düşü-
nüyor. 

Bulgaristan’da yapılan ankete katılanların yüzde 
45’i bazı dinlerin diğer dinlerden daha üstün oldu-
ğunu kabul etmezken yüzde 37’si de bunu kabul 
etmektedir. Ankete katılan vatandaşların yüzde 50’si 
ise bazı kültürlerin diğer kültürlerden daha üstün 
olduğu düşüncesinde. 

İnsanların ve araştırma yapılan ülkelerin büyük 

bir kısmı her hangi bir ırkın, dinin ve kültürün başka 
ırklardan, dinlerden veya kültürlerden daha üstün 
olmadığını düşünüyor. Buna rağmen araştırma ya-
pılan ülkelerin üçte birinde kamuoyu bu konuda aynı 
düşünmüyor. 

Bu araştırma ile insanların “Bazı ırklar diğer ırk-
lardan daha üstündür”, “Bazı dinler diğer dinlerden 
daha üstündür”, “Bazı kültürler diğer kültürlerden 
daha üstündür ”ifadelerine ne ölçüde katılıp katıl-
madıkları yoklandı. 

Irk eşitliği, dinsel ve kültürel eşitlik olduğu kanaa-
tinin fazla gelmesine rağmen birkaç ülkede ırk, din-
sel ve kültürel eşitlik olduğunu düşünen çoğunluk 
bulunuyor. 

Bu ülkeler arasında Bangladeş, Gana, Hindistan, 
Nijerya, Afganistan, Paraguay da bulunuyor. Bu ül-
kelerde verilen “tamamen katılıyor” ve “katılıyorum 
diyebilirim” cevaplarının toplamı yüzde 50-80 ara-
sında bir pay oluşturuyor. 

Beklendiği gibi çoğunlukla Batı toplumları bunun 
tam aksini düşünüyor. 

İsviçre Palemonteh şirketi, 
Montana şehrinde fabrika açtı
Ekonomi Bakanlığı’ndan 

verilen bilgiye göre İsviçre 
Palemonteh şirketi Mon-
tana şehrinde kurduğu 
100 kişiye istihdam sağ-
layacak fabrikanın açılışı-
nı yaptı. 

Fabr ikada İsviçre’ye 
ihraç edilecek metal ve 
örgü palet üretimi yapıla-
cak. 

Fabrikanın sahibi And-
re Ureh, üretim tesisinin 
en yeni makinelerle do-
natıldığını, inşaatı için 
ise 6 milyon leva yatırım 
yapıldığını söyledi. Top-
lam 5600 metrekare alan 
üzerine kurulan fabrikanın 
yanında daha 25 dekarlık 
alan bulunuyor. 

Andre Ureh, “Bölgede 
yaşayan halka burada ge-
lecek olduğu ve buranın 
terk edilmemesi gerektiği 

işaretini verdiğimize sevi-
niyorum” diye kaydetti. 

Açılışta hazır bulunan 
Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Lübomir Gançev, 
Kuzeybatı Bulgaristan’a 
yapılan her bir yatırımın 
bölge ve hükümet için bir 
bayram olduğunu ifade 

etti. 
Gançev, 2016 yılında 

Ekonomi Bakanlığı’nın 
Montana, Vratsa, Vidin, 
Plevne ve Lofça illerinin 
bulunduğu Kuzeybatı 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirilen 24 yatırım projesini 
onayladığını bildirdi. Bu 

projelerin toplam maliye-
ti 380 milyon leva olup, 
gerçekleştirme süreleri 
3 yıldır. Gançev, bu yılın 
başından beri 143 milyon 
levalık projenin onaylandı-
ğını belirtti. 

M o n t a na  B e l e d i ye 
Başkanı Zlatko Jivkov, 
Montana’da açılan her 
bir iş pozisyonu için yatı-
rımcıya teşekkür ederek, 
fabrika açılışının yapıldığı 
günü il merkezi şehir için 
güzel bir gün olarak nite-
ledi. Montana Teknoloji 
Parkı’nda başka şirketle-
rin de tesisleri bulundu-
ğunu hatırlatan Belediye 
Başkanı, gençlerin şehir-
de kalıp burada çalışma 
hayatına devam etmeleri-
ni umduğunu kaydetti.

           Kırcaali Haber

Yeni bir Schengen düzenlemesi yürürlüğe giriyor
Schengen Bölgesi’ne 

ilişkin yeni bir kararna-
me yürürlüğe giriyor. 
Kararnameye göre sınır 
polisleri Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinden giriş 
ve çıkış yapan tüm yol-
cuların kimliklerini kont-
rol etmek zorundadır. 

Bu tedbirlerin amacı 
teröristlerin sınırdan ge-
çişlerinin kısıtlanması-
dır. Kararnameye göre 
her bir AB vatandaşının 
Birliğin dış sınırında bu-
lunan sınır kapısından 
giriş veya çıkış yapması 
halinde pasaportunun 

yoklanmasına imkan 
verilmesi öngörülüyor. 
Havalimanları ve deniz 
limanlarına yığılma ol-
maması için Schengen 
düzenlemesi görevlilere 
yolcuları belirli katego-
rilere göre yoklamasına 
izin vermektedir. Öyle 

ki, polis dış sınırlardan 
geçiş yapan yolculara 
ait yüzde 100 oranın-
daki verileri yoklama-
yacak. Her bir yolcunun 
pasaportunun yoklanıp 
yoklanmamasına iliş-
kin karar, güvenlik açı-
sından risk derecesine 
göre yerinde devlet 
yetkilileri tarafından alı-
nacak.
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Yetim miyim?Bir grup öğrenci şaka-
laşarak sokakta okula gi-
diyorlardı. Başı uçlarında 
uçuşan güvercinler şahin 
saldırısına uğrayınca, be-
yaz güvercinlerden biri 
kendini öğrencilerin ara-
sına salarak Zeynep’in 
çenesinin altına konuver-
di. Bir iki dakika siner şe-
kilde Zeynep’e yaslandı, 
sonra tehlikenin geçtiğini 
anlayınca, sol omzunun 
üstüne çıktı. Zeynep de 
onu okşayarak sevince,  
Zeynep’in başına kondu, 
gugurk, gugurk diye öte-
rek, sanki:

 “Beni kurtardığın için 
çok teşekkür ederim, 
sana bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerim…”dercesine 
Zeynep’e bakarak öttü, 
sonra mavi semalara 
doğru özgürce uçup gitti. 
Zeynep’in arkadaşların-
dan biri şöyle haykırdı:

 “Zeynep,  senin başına 
konan bu kuş, bir talih 
kuşuydu kızım.  Bu gün 
zaten Kurban Bayramı 
arifesi, değil mi,  göre-
ceksin bak, bu gün senin 
hayatının dönüm noktası 
olacak, hayatın çok deği-
şecek…”  

Zeynep on üç yaşında,  
yedinci sınıf da okuyordu. 
Çok zaman okula ödevle-
rini yapmadan geliyordu. 
Bu gün Zeynep’in  sınıf 
öğretmeni okulda nöbetçi 
öğretmendi. Büyük saat 
arası bütün okul çocuk-
larının temiz havaya çık-
maları için sınıf odalarını 
dolaşıyordu. Kendi sını-
fının odasına geldiğinde 
Zeynep’i bir arkadaşının 
ödevinden ödev kopya 
ederken buldu.

 “Zeynep, matematikten 
yine ödevlerini yapmadan 
gelmişsin, bütün öğren-
ciler temiz havada, sen 
ödev kopya etmeye uğ-
raşıyorsun, neden evde 
yapmıyorsun? “ 

 “Öğretmenim, size bir 
şey it iraf edeyim mi? 
Evde ödev yapmaya vak-
tim kalmıyor. Babam bana 
her gün ille bir iş buluyor,  
o işi mutlak yapmam ge-
rektiği talimatını veriyor,  
eğer yapmazsam, o gün,  
mutlaka o ağır ellerinin 
tokadı,bir sağa, bir sola, 
suratımda balyoz gibi 
patlamaya başlıyor.  Ben 
okulda iken, öğleye kadar 
koyunlara o bakıyor, öğ-
leden sonra bana baktırı-
yor. Aralık ve ocak ayları 
tütünlerin pastalını yapar-
ken hiç eve sokulmuyor, 
bütün gün koyunlara o 
bakıyordu. Pastal bitin-
ce, evde işim var diyerek,  
öğleden sonra koyunlara 
bana baktırıyor. Ben evi-
mize yardımcı olmaktan 
korkmuyorum, ama bazen 
çok gücüme giden olaylar 
oluyor. Mesela, benim al-
tıncı sınıfta Esra isminde 
bir kardeşim var, ona hiç 
bir iş buyurmuyor, bana 
ise daha üçüncü sınıf iken 
pastal yaptırmaya, koyun 
güttürmeye ve başka işler 

yaptırmaya başladı. Be-
nim canım yok mu? Ben-
de çocuk değil miyim? 
Benimde okul ödevlerim 
olmaz mı? Bunları hiç 
aklına getirip de sorduğu 
yok. Varsa,  yoksa tek kızı 
Esra. Esra’nın ödevi var-
mış, Esra’nın dersleri var-
mış, okuyacakmış. Onu 
koltuk altında tutuyor. Ba-
zen anneme soruyorum:

 “Babam bana neden 
bu kadar gaddar davra-
nıyor… ” Diye, annem de:

”Ben ne yapabilirim be 

kızım, söz geçiremiyo-
rum ki, bu çocuklara eşit 
davran diye defalarca 
uyardım, hatta bundan 
dolayı kaç keredir kavga 
ediyoruz…” Dedi. Bu ko-
nuşmalardan sonra öğret-
meni Zeynep’e:

 “Babanın bu hareketle-
rini keşke şimdiye kadar 
bana anlatsaydın. Ben 
daha bu gün akşam üstü 
mutlaka babanı bulup 
konuşacağım. Sen rahat 
ol…” Dedi, kapıya doğru 
giderken Zeynep ekledi.

 “Öğretmenim, benim 
anlattıklarımı sakın ona 
söylemeyin, yoksa olan 
yine bana olur,  yerim da-
yağı…”

 “Sen rahat ol Zeynep, 
ben ona nasıl söyleyece-
ğimi bilirim…” Dedi, öğret-
meni kapıdan çıkıp gitti. 

O gün Kurban Bayramı 
arifesiydi. Babaları Yusuf,  
Zeynep ile Esra’ya çarşı-
dan bayramlık elbiseleri 
almıştı. Zeynep ve Esra 
yatıp kalktıkları odaya ba-
balarının aldığı elbiseleri 
denemeye gittiler. İkisi de 
giyindiler. Zeynep Esra’ya 
baktı, takım elbiseleri, 
ayak kapları adeta parlı-
yordu,  Zeynep’in gözleri 
Esra’nın üzerinde kalmış-
tı. Zaten giyinirken anla-
mıştı, ama bir de aynanın 
karşısına geçip, kendine 
baktı, soluk ikinci el elbi-
selerdi. Esra moda göste-
risi yapan mankenler gibi, 
sallana sallana anne ba-
basına görünmeye geldi. 
Esra sevincinden güler-
ken, Zeynep ağlayarak 
giydiği elbiseleri çıkardı, 
toparlayıp babasının ku-
cağına atarak:

 “Bu ne baba, ben di-
lenci miyim? Esra’ya son 
model yeni takım elbise, 
ayakkabı, bana gelince 
ikinci el çöplüğü. İşe ge-
lince, Zeynep yapacak, 

giyime gelince, Esra giye-
cek, Esra okuyacak, Esra 
gezecek, al bu elbiseleri 
de başına çal, yetti artık, 
ben de sizin kızınız değil 
miyim…”Dedikten sonra 
annesine dönerek:

 “Anne, ben yetim miyim 
yoksa, nedir bu kadar ka-

yırmalar…” dedik-
ten sonra Zeynep 
ağlayarak yatak 
odasına geçti. An-
nesi kocasına:

 “Neden öyle yap-
tın Yusuf, ikisine de 
aynı alsaydın ya…” 
dedikten sonra ko-
cası:

 “Kime ne alaca-
ğımı ben bilir im, 
iyisini alsam da za-
ten ona yakışmaz 
ki, beğenirse giyer, 
beğenmezse giy-
mez…”

Biraz sonra Esra 
da hava l ı  hava l ı 

Zeynep’in yanına gelerek:
 “Abla, babamın sana 

neden böyle davrandığını 
ben biliyorum. Dün akşam 
annemle babam senden 
ötürü kavga ederlerken 
duydum…”

Zeynep yatağının üstü-
ne yüzüstü yatmış, hıç-
kıra hıçkıra ağlıyordu. 
Esra’nın sözünü duyunca, 
başını kaldırdı,  endişeyle 
Esra’ya bakarak: 

 “Anlat bakalım cici bö-
ceği, babasının gözdesi, 
anlat da ben de bileyim.”   

 “Abla, sen babamın kızı 
değilmişsin.”                            

 “Ne dedin, ne dediğini 
senin kulakların duyuyor 
mu?”

 “Ne dediğimi çok iyi 
duydun, değil mi? Sen 
babamın kızı değilsin, 
sen annemin boşandığı 
adamın kızıymışsın. Ben 
bunu kulaklarımı doldura 
doldura duydum. İstersen 
git anneme kendin de 
sor.” Dedi Esra. Zeynep 
ok gibi yatağından fırla-
yarak, anne babasının 
yanına koştu ve:

 “Babalık, şimdi anla-
şıldı, senin ne sahtekar 
olduğun. Esra’ya gelin-
ce, el bebek, gül bebek, 
bana gelince, al dayak, 
vur kötek, işe gelince sırt 
dolusu, sevgiye gelince, 
boş su borusu. Bana kar-
şı bütün bu eziyet ve çeki 
dolu kaba davranışlarının 
altında ne yatıyormuş,  
demek ben başkasının 
kızı olduğum içinmiş…”  

“Takım elbise almadığım 
için mi, böyle konuşuyor-
sun? “ Dedi Yusuf.

 “Hayır babalık, zaten 
yalnız başına bu elbise 
olayı bile, her şeyi gün 
yüzüne seriyor, ama ben 
artık her şeyi öğrendim…” 
Dedikten sonra annesine 
dönerek:

 “Anne ben yetim miyim?  
Benim gerçek babam ya-
şıyor mu?  Kim ve nere-
de?  Şimdiye kadar ben-

den neden gizledin? Bü-
tün bu soruların cevabını 
bana hemen vereceksin. 
Başka çaren yok anne…” 
Diye Zeynep isyan eder-
ken, babalığı Yusuf: 

 “Zeynep’in öğretmeni 
gelmiş galiba, gidip göre-
yim. “Diyerek, aldı başını 
dışarı gitti. Zeynep’in an-
nesi kızının başını okşa-
yarak:

 “Otur şuraya,  sakin ol 
kızım, her şeyi anlataca-
ğım. Zeynep kızım, ba-
ban üniversite son sınıf 
da okuyordu, köyde bir 
düğünde tanıştık, birbiri-
mizi beğendik, sonra yıl-
dırım nikahı ile evlendik. 
Baban üniversiteyi biti-
rince öğretmen olarak işe 
başladı. Söylentilere göre 
beraber aynı okulda çalı-
şan bir öğretmen hanım-
la aşk hayatı yaşamaya 
başlamışlar. O zamanlar 
ben altı aylık hamileydim. 
Hamile olmama rağmen, 
baban olan o adam, eve 
gelmez oldu. Bazen ayda 
bir geldiği zamanlarda da 
bana kabadayılık yapmak, 
ağıza alınmayacak küfür-
ler etmek, beni alçak dü-
şürücü sözler, işte “ ben 
cahilmişim, onun yanına 
yakışmıyormuşum…” gibi 
hakaretler de bulunarak 
beni ayak altı yapıyordu. 
Kendini çok yükseklerde 
görüyordu. Seni baba 
evinde dünyaya getire-
yim diye,  her kabalığı-
na sabredip katlandım. 
Sen dünyaya geldikten 
sonra, seni bana vermek 
şartı ile boşanmaya razı 
geldim, ayrıldık. Evlatlar 
çok tatlı kızım, dünyaları 
verseler seni bırakamaz-

dım. Felek bu ya, inşallah 
ileride beni kızımla kabul 
edecek birini bulur, bende 
kendi dengime rastlarım,  
mutlu bir hayata kavu-
şuruz diye düşündüm. 
Bir atasözümüz rastgele 
söylenmemiş, “kaz kazla, 
kel tavuk, kel horozla, “ 
diye. Sen bir yaşını üç ay 
geçiyordun, babalığınla 
bizi tanıştırdılar, şartları-
mı bildirdim, o da kabul 
edince evlendik. Önceleri 
seni çok seviyordu, Esra 
dünyaya gelince çok de-
ğişti. Sana daha soğuk 
davranmaya başladı. Sen, 
sekiz dokuz yaşlarına gir-
diğinde sana karşı kaba 
davranışları gittikçe arttı. 
Halbuki kişi, karşısındaki 
insana bir tebessüm, bir 
gülümseme ile yaklaşsa, 
dağlar kadar gönlü olur, o 
işi seve seve yapar. De-
falarca uyardım, kavgalar 
ettik, “tamam”,  deyip va-
atlerde bulundu, ama bir 
türlü sana karşı olan kaba 
davranışlarından vazgeç-
medi. İnsanoğlu böyle 
bir yaratık ki, kızım, hani 
bir atasözümüz ne diyor, 
“benim olsunda, isterse 
çamurdan olsun.” Böyle 
davranışlarından dolayı, 
bıraksam ondan da Esra 
kızım var, bırakmamın 
asla imkânı yok.  Sizi, 
ikinizi de o kadar çok se-
viyorum ki, sizler benim 
bedenimden ayrılmaz bir 
parçasınız, katlanmaktan 
başka çarem yok ki … 
Beni bağışla kızım.” 

 

Hasan VARADLI

- Öykü -

Devamı gelecek 
sayıda -->

    VE VARIZ

Daha ne zamanlardan
Doksan üç harbinden 
Öküz arabalarıyla 
Düştük yollara
Gözlerinde diken diken
Ama varız
 
Sinsi sinsi gezdiler peşimizde
Sövülmeye lanetlenmeye baş-

ladık
“Gidin, kaybolun buradan…” de-

diler
Hep hoşaf hoşaf haşlandık

Ama varız

Çeteler gezdi köy köy
Yıktılar camileri bir gecede
Kiliseler kurdular orda burda
Yem olduk kanlar içinde kurda
Ama varız

Kırmadılar mı mezar taşlarımızı
Köşe köşe
Sokak sokak
Cadde cadde dövülmedik mi
Kovalanmadık mı
Kurşunlanmadık mı

Ama varız

İnkar mı etmediler bizi
Birer birer aldılar adlarımızı
Kimimize pusu kurdular
Kimimize intihar
Kimimize Belene’ye postaladılar
 
Ama varız

İstemediler 
Gözümüzü kulağımızı
Dilimizi onurumuzu  istemediler
Koydukları menfur adları bile
Türkülerimizi
Ve teptiler
“Utanç Trenleri”ne teptiler bizi

Ama varız

Köy köy yandık söndük 
Şimdi köse sakalı sallanıyoruz
Issız kılavuzsuz kavşaklarda 
Kimimiz Bursa’da 
Kimimiz Arda boylarında
Kimimiz anaya babaya hasret
Kimimiz eşe dosta
Kimimiz ecdat toprağına
Kimimiz Türk bayrağına

Ama varız

Geliyoruz
Kovuluyoruz

Ahmet MEHMET Doğuruyoruz
Öldürülüyoruz
Ama izler bırakıyoruz
Çizi çizi
Dağ dağ
Irmak ırmak
Deniz deniz
VE VARIZ

YAŞAMAK

Her şeye inat
Yaşamak
Seller seni sürüklüyor
Yaşamak 
Parasızsın
Pulsuzsun
Açsın
Susuzsun
Yaşamak kardeşim
Yaşamak 
Ardındasın demir parmak-

larım
İhanet etmişler sevdiklerin
Dost bildiklerin
Yaşamak
Boynuna geçirmişler ipi
Ecel başında
Yaşamak
Ölüyorsun
Yaşamak
Öldün
Yaşamak.
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Nazi selamı veren bir bakan 
yardımcısı görevden istifa etti

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakan Yardım-
cısı Pavel Tenev, sosyal 
medyada paylaştığı Nazi 
Almanya’sında bir subayın 
balmumu figürü önünde 
Nazi selamı verirken çe-
kildiği fotoğrafının büyük 
tepki çekmesi neticesinde 
görevden istifa etti. 

15 Mayıs göreve atanan 
Tenev, sadece iki gün 
sonra facebookta paylaş-
tığı bu fotoğrafı için işin-
den oldu. 

Tenev’in istifası Başba-
kanlık konutunda veri-
len brifingde duyuruldu. 
Görevden istifa ettiğini 
basına kendisi açıklayan 
Tenev, kendi isteğiyle is-
tifa ettiğini ve ne Başba-
kan Boyko Borisov, ne 
de Başbakan Yardımcısı 
Valeri Simeonov’un ken-
disine bu konuda baskı 
yapmadıklarını belirtti. 

Tenev, bir fotoğraf payla-
şımı olayının abartıldığını, 

fakat ortaya çıkan gergin-
liğin hükümetin zararına 
olduğu için istifa kararı 
aldığını söyledi. 

Söz konusu fotoğrafın 
2008 yılında çekildiğini 
ve daha çok alaycı tarzda 
olduğunu ifade ederek, 
hiçbir şekilde Nazi fikirle-
rini paylaşmadığının altını 

çizdi. 
Tenev, “Bu durumun ve 

yapılan yorumların aile-
min üzerinde nasıl etki 
yarattığını gördüm. Bu 
kararın en iyisi olduğuna 
karar verdim. Benim fa-
cebook sayfam resmi de-
ğil, orada birçok fotoğraf 
paylaştım, belli ki bundan 

zarar gördüm” dedi. 
Pavel Tenev, “Hiç kimse-

nin beni mesleki nitelikle-
rimle ilgili eleştirmediğine 
seviniyorum ve görevimi 
devralacak kişinin sorum-
lu olduğu alanlarda çalışıp 
çabalaması ve elinden 
geleni esirgememesi ge-
rektiğini düşünüyorum, 

çünkü bu alanlar önem-
lidir ve doğru yönetilme-
sine ihtiyaç vardır” diye 
kaydetti. 

Br i f ingden kısa b i r 
süre sonra Başbakan 
Borisov’un Tenev’in isti-
fasını kabul ettiği bildirildi.

Tenev, bu göreve ülke-
de ırkçı ve aşırı milliyetçi 
görüşleriyle tanınan Bir-
leşik Vatanseverler Koa-
lisyonunun teklifi üzerine 
atandı. Birleşik Vatanse-
verler Eşbaşkanı Valeri 

Simeonov’un fotoğrafla 
ilgili yaptığı yorum da tep-
kilere neden oldu. Sime-
onov, şöyle bir yorumda 
bulundu: “Saçma şeyler. 
Benim facebook hesabım 
yok, fotoğrafı görmedim 
ve yorum da yapamam. 
Bu selam gerçekten Nazi 
selamı mı? Neye dayana-
rak onu görevden alalım-
Hitler yanlısı veya Nazi 
Partisi üyesi olduğu için 
mi? Saçmalık!”

             Kırcaali Haber

Vidin’de 423 kilogram 
eroin ele geçirildi

Bulgaristan-Romanya sınırı Tuna nehri Vidin - Kala-
fat feribot gümrüğünde düzenlenen operasyonda 423 
kilogram eroin ele geçirildi.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı Sotir Tsatsarov, 
Gümrükler Ajansı Genel Müdürü Georgi Kostov ile Vi-
din şehrinde yaptığı basın toplantısında, uyuşturucu-
nun Hollanda'ya gitmek üzere Bulgaristan'dan çıkış 
yapmaya çalışan Bulgar plakalı bir tırda bulunduğunu 
bildirdi.

Evraklara göre Hollanda'ya 23 ton seramik taşıyan 
kamyondaki yükün alıcısının gıda sektöründe faaliyet 
gösteren Hollandalı bir şirket olmasının şüphe uyan-
dırdığını belirten yetkililer, yapılan aramada kamyonda 
400 paket halinde 423 kilogram 222 gram eroin tespit 
edildiğini kaydetti.

Kostov, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili çok yönlü 
soruşturma açıldığını söyledi.

Soruşturma kapsamında, daha önce sabıkası bu-
lunmadığı belirlenen 56 yaşındaki kamyon şoförünün 
gözaltına alındığı ifade edildi.

Daha önce Türkiye'den İran plakalı bir kamyonla ge-
tirilen uyuşturucunun, Bulgaristan'da farklı bir araca 
aktarıldığı öğrenildi.

Başsavcı Tsatsarov, 24 Nisan'da Bulgaristan – Tür-
kiye sınırındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda 
214 kilogram ve 2016 yılında ve Lesovo Gümrük Kapı-
sı'ndada 200 kilogram eroin ele geçirildiğini anımsattı.

Ardino Slıntse Anaokulu, 45. 
kuruluş yıldönümünü kutladı
Ardino (Eğridere) Slınt-

se Anaokulunun 45. ku-
ruluş yılı münasebetiyle 
kutlama etkinliği gerçek-
leştirildi. Anaokulun bah-
çesinde minikler, duygu 
dolu bir kutlama progra-
mı sundu.
Kutlama etkinliğinde ko-

nuklar arasında Kırcaali 
Bölge Eğitim Müdürlü-
ğü Okul Öncesi Eğitimi 
Kıdemli Uzmanı Elena 
Dermencieva, Ardino 
Belediyesi Eğitim, Kültür 
ve Spor Daire Başkanı 
Bahar Recebov, Slıntse 
Anaokulu Kamu Konseyi 
Üyesi Evgin Mehmet, Ar-
dino Breziçka Anaokulu 
Müdürü Kıymet Mümün, 
Ardino Vasil Levski Lise-
sinde görevli öğretmen-
ler, Slıntse Anaokulunda 
çalışmış eski öğretmen-
ler, eski öğrenciler ve 
ebeveynler hazır bulun-
du.
Bahar Recebov, tebrik 

konuşmasında, “Bugün 
güneş parladı ve ger-
çekten sizin anaokulu-
nuzun “Slıntse” (Güneş) 
olarak adını hak ettiğini 
gösterdi” dedi. Slıntse 
Anaokulunda yetişmiş 
biri olarak ilk öğretmeni 
Veciye Sadettinova’ya 
teşekkür eden Recebov, 
“Kıymetli çocuklar, uma-
rım sizler de ilk öğret-

menlerinizi hatırlarsınız 
ki, onlar sizleri Ardino 
İlçesi ve Bulgaristan’ın 
birer onurlu vatandaşı 
olarak terbiye edip yetiş-
tiriyorlar” diye ifade etti. 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat adına Bahar Re-
cebov, anaokulunda ça-
lışanlara yönelik tebrik 
mektubu sundu. Tebrik 
mesajında, “Anaokul, 
Bulgaristan’da eğitimin 
sağlam temellerinin atıl-
dığı bir kurumdur. Bu-
rada 45 yıldır özveriyle 
çalışan profesyonel kad-
rolar, akıl ve büyük sev-
giyle Ardino İlçesinin en 
küçük yaştaki sakinleri-
nin okul öncesi eğitimini 
sağlıyorlar” deniliyor.
Kırcaali Bölge Eğitim 

Müdürü Grozdan Kolev 

adına Slıntse Anaoku-
lunun 45. kuruluş yıl-
dönümü için anaokulu 
ekibine tebrik mektubu 
sunan Elena Dermenci-
eva, “Bugün benim için 
son derece heyecanlı 
bir gün ki, bu heyecanım 
Ardino kasabası için bu 
inanılmaz bayramda yer 
almamdan kaynaklanı-
yor” dedi. 
Slıntse Anaokulu Müdü-

rü Dimitrina Aleksandro-
va, yaptığı selamlama 
konuşmasında, ”Anaoku-
lun mutlu ve zor anların-
da yanında olan herkese 
özel teşekkürlerimi sunu-
yorum. Slıntse Anaokulu 
ekibi olarak bizler için 
hayatınızın bir parçası ol-
mak şeref ve sorumluluk-
tur. Çocuklarımızın emin 

ellerde olduğunu 
bilerek, hayatın 
günlük zorluklarını 
hep birlikte karşı-
lamanın ne kadar 
önemli olduğunu 
biliriz. Ve çocuk-
ların büyümesinin, 
çocukluğun sihirli 
masalının bir par-
çası olduğumuz 
için her gün mü-
teşekkiriz!” diye 
kaydetti. Ardino 
Belediye yöneti-
mine ve Kırcaali 
Bölge Eğitim Mü-

dürlüğüne karşılıklı işbir-
liği için içten teşekkürle-
rini sundu.
Etkinlikte bulunan her-

kes programda yer alan 
küçük “yaramazların” 
göster i ler ini izlerken 
heyecanlı anlar yaşadı. 
Programda kahraman 
canlandırarak yer alan 
çocuk grupları, her türde 
gösteri yaptılar. 
Slıntse Anaokulu, 1972 

yılında Mayıs ayında hiz-
mete açıldı. Anaokulun 
45 yıllık tarihinde 1-7 yaş 
arasında binlerce çocuk 
yetiştirildi. Şu anda ço-
cuk eğitim kurumunda 
altı yaş grubuna ayrılı 
117 çocuk yetiştiriliyor. 
          Kırcaali Haber

Kırcaali Bölge Müftülüğü, yetim 
çocuklar için gezi düzenledi

Kırcaali Bölge Müftülüğü, Başmüftülük ve Hase-
ne Vakfı’nın desteğiyle Başmüftülük tarafından aylık 
burs verilen yetim çocuklar için gezi düzenledi. Yetim 
çocuklar velileri eşliğinde tarihi dokusu, kültürel ve 
müstesna yapısı ile altı asırdan bu yana Kabe’nin bir 
şubesi olan Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Podkova (Nal-
bantlar) köyünde bulunan Yedikızlar Camii’ni ziyaret 
etme fırsatı buldu. Burada Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, onlara tarihi caminin tarihçesini 
anlattı. Ardından Kırcaali Bölge Müftülüğü İrşat Bö-
lümü Başkanı Sezer Sadulov, cami bahçesinde Asr-ı 
Şerifler okudu. 

Gezi programı Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi 
ziyareti ile devam etti. Burada grup Lise Müdürü Ah-
met Bozov ve Başmüftü Yardımcısı Birali Birali tara-
fından karşılandı. Ahmet Bozov, çocuklara ve velilere 
ilahiyat lisesinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi ver-
di. Yetim çocuklara ve velilerine hitaben selamlama 
konuşması yapan Başmüftü Yardımcısı Birali Birali 
ise Başmüftülük Sosyal Hizmetler Biriminin faaliyeti 
ve daha somut olarak da yetimlere destek vermeye 
yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

Programın sonunda Başmüftülük ve Hasene 
Vakfı’nın hayırseverlik çalışmaları sayesinde tüm ye-
timlere ramazan kumanyaları, birer hisse kurban eti 
ve küçük hediyeler dağıtıldı. 
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Dr. Esma Gündoğdu ve Minço Gumarov’a 
2017 Yılı Çok Kültürlü Kişi Ödülü Verildi
21 Mayıs Dünya Diyalog 

ve Kalkınma İçin Kültürel 
Çeşitlilik Günü’nün kut-
landığı tarihte Kırcaali’de 
Edirne’den Dr. Esma 
Gündoğdu ve Kırcaali’den 
bölgeyi araştıran Min-
ço Gumarov’a 2017 Yılı 
Çok Kültürlü Kişi Ödülü 
verildi. Bir heykelcik ve 
takdir belgesinden ibaret 
olan ödül, KRIG Sanat 
Hareketi tarafından çok 
kültürlülük, kültürlerarası 
diyalog ve dil çeşitliliğinin 
gelişimine katkıdan dolayı 
her yıl dünyanın neresin-
de yasarsa yaşasın aslen 
Kırcalili olan kişilere veril-
mektedir. 

KRIG Sanat Galerisinde 
düzenlenen ödül törenin-
de hazır bulunan 2015 Yılı 
Çok Kültürlü Kişi Ödülü 
sahibi Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis, 
“Kırcaali, bu ödüle layık 
insanlarını keşfetmeye 
devam ediyor. Bu ödül 
ise insanlara açık olun-
ması, farklılıkların kabul 
edilmesi için verilen eş-
siz benzersiz bir ödüldür. 
Böylece çok kültürlülük 
Kırcaali sınırlarını aşmış 
oluyor, hatta ülkemizin sı-
nırlarını bile aşmış oluyor” 
diye konuştu. 

Ödül takdiminden son-
ra Dr. Esma Gündoğdu, 

“Toplumun öncüleri ve 
entelektüeller olarak biz-
ler, ne coğrafi sınırların, 
ne de siyasilerin sık sık 
değişen görüşlerinin etki-
si altında kalmayan böyle 
bir Balkan dostluğu ve 
kültürel etkileşim oluştur-
ma yönünde çalışıyoruz” 
diye kaydetti. 

Dr. Esma Gündoğdu, 
Bulgaristan ve Türkiye’de 
yaratıcılar ve sivil toplum 
örgütleri arasında kültü-
rel köprüler kurulmasına 
yadsınamaz katkısından 
dolayı bu ödüle layık gö-
rüldü. Kökenleri Doğu 

Rodoplara dayanan Tıp 
Doktoru Esma Gündoğ-
du, 2014 yılında Malta’da 
düzenlenen çocuklar için 
Eurovision şarkı yarışma-
sında “Çocuk Gezegeni” 
şarkısı ile prestijli ikinci-
liği elde eden Krisiya To-
dorova ve piyanist Hasan 
ve İbrahim ikiz kardeşlere 
yoğun destek verilmesine 
yönelik kampanya düzen-
ledi. 

Minço Gumarov, giderek 
daha az rastlanan araş-
tırma meraklısı, yetenekli 
ve vatansever olan kişile-
rin hakiki bir temsilcisidir. 

Gumarov, Rodoplarda 
bulunan yaklaşık 200 
mağarayı keşfeden ve 
araştıran biridir. Onun en 
büyük gururu Nenkovo 
(Visallar) köyü yakının-
da bulunan arkeologların 
“Utrobata” adını verdikleri, 
yerli Türklerin ise “Dan-
gırdakkaya” olarak bildiği 
35 asırlık megalit anıttır. 
Yıllarca Rodopi Mağara 
Araştırma Kulübünü yö-
netmektedir ve gençleri 
cesaretli ve araştırmacı 
ruhuna sahip olmaları 
yönünde eğitmektedir. 
Gumarov, 1999-2005 

yılları arasında Bulgarca 
ve Türkçe olarak çocuk 
ve gençlere yönelik haf-
talık “Rodop Dengesi” 
gazetesini çıkaran ekibi 
oluşturan Doğu Rodop-
lar Bölge Araştırmacılığı 
Bölge Konseyi İcra Mü-
dürü görevinde bulundu. 
Gumarov’un görüntülü 
olan bölge araştırmacılı-
ğı ders kitaplarının hazır-
lanmasında emeği geçti. 
Uzun yıllardır mağara ve 

bölge araştırmacı, Kırca-
ali Belediye Başkanı’nın 
üstü örtülü bir masanın 
üzerinde bulunan bulun-
tuların açılışını yapmaya 
davet ederek bu defa da 
bir sürpriz yaptı. Böylece 
Dangırdakkaya’nın bu-
lunduğu tepenin yamaç-
larında bulunan değerli 

bir taş ilk defa kamuoyu-
na gösterilmiş oldu. Ödül 
sahipleri Dr. Gündoğdu 
ve Gumarov’un hayatı ile 
ilgili nadir eserlerin arşivi, 
takdir belgeleri ve fotoğ-
rafların tanıtımı yapıldı. 
Penka Atanasova’nın 
şefliğindeki Buket Vokal 
Grubu, Yusuf Emurlov’un 
sazı eşliğinde Bulgarca 
ve Türkçe popüler şarkı 
ve türküler seslendirdi. 
Törende çok sayıda 

Kırcaalili, 2017 Yılı Çok 
Kültürlü Kişi Ödülü sahip-
lerinin meslektaşları ve 
dostları, basın mensupla-
rı hazır bulundu. Onların 
arasında 2016 Yılı Çok 
Kültürlü Kişi Ödülü sahibi 
dünyaca ünlü karikatürcü 
Burhaneddin Ardagil de 
vardı.
            Kırcaali Haber

Hitrino’da yeni evlerin inşaatına başlanıyor
19 Mayıs 2017 Cuma 

günü, geçen yıl aralık 
ayında meydana gelen 
tren kazasının büyük ha-
sarlar verdiği Şumnu’ya 
bağlı ilçe merkezi Hitri-
no (Şeytancık) köyünde 
yeniden inşa edilecek ilk 
iki evin temel atma töreni 
yapıldı. Bulgaristan İnşa-
atçılar Odasının hesabına 
toplam 10 ev inşa edile-
cek. Geçen yıl 10 Aralık’ta 
meydana gelen doğal gaz 
taşıyan yük treninde mey-
dana gelen şiddetli patla-
mada hasar gören başka 
14 bina yeniden yapılan-
dırılıp onarılacak. 

Temel atma töreni Şum-
nu Bölge Müftüsü Mesut 
Mehmedov ve Preslav 
Piskoposu Yoan’ın oku-
dukları dualarla yapıldı. 

Törende Başbakan Boy-
ko Borisov, Şumnu Valisi 
Stefan Jelev, Şumnu Be-
lediye Başkanı Lübomir 
Hristov ve Hitrino Beledi-
ye Başkanı Nuridin İsmail 
hazır bulundu. 

Meydana gelen tren ka-
zasında her şey yerle bir 
olmuştu, fakat bu yılın 
sonuna kadar en büyük 

hasar gören aileler yeni 
evlerine taşınmaları bek-
leniyor. 

Reyhanya, en çok zarar 
görenlerden biri. Evleri 
yerle bir olan kız, meyda-
na gelen patlamada anne 
ve babasını kaybetmişti 
Reyhanya, “Benim an-
nem vardı, babam vardı. 
Ailem vardı. Evim vardı. 
Fakat bir saniyede, bir 
anda hayatım mahvoldu. 
Benim gerçekleştirmek 
istediğim hayallerim var-
dı. Ben Şumnu Üniversi-
tesinde öğrenciydim” diye 
ifade etti. 

Hitr ino’da toplam 24 
bina yeniden ayağa kal-
dırılacak. Yeni evlerin in-

şaatının yanı sıra 8 evde 
çatı onarım çalışmaları da 
sürüyor. 

Hitrino Belediye Başkanı 
Nuridin İsmail, ”Bu evlerin 
yeniden inşa edilmesi Be-
lediye Meclisi tarafından 

kararlaştırıldı ve onlar en 
büyük hasar gören evler-
dir, büyüklüğü konusunda 
ise bize karar verme hakkı 
tanındı. İnşaatçılar Odası 
ise bu evleri inşaat etmeyi 
üstlendi” diye kaydetti. 

B a ş b a k a n  B o y k o 
Borisov,”Bulgaristan’da 
etnik hoşgörünün, yani 
Hıristiyanların ve Müs-
lümanların bir arada ya-
şamasının, birbirlerini 
sevmesinin, birbirlerine 
saygı duymasının, yardım 
etmesinin, geleceğini hep 

beraber inşa etmesinin 
doğru ve güzel olan tek 
şey olduğunu düşünüyo-
rum” diye dile getirdi

Bulgaristan’da terörizme 
karşı sarı kod alarmı

İngiltere'nin Manchester şehrindeki bombalı terör sal-
dırısından dolayı İçişleri Bakanlığı (MVR) Milli Operas-
yon Karargahında yapılan acil toplantıdan sonraki açık-
lamada Bulgaristan’ın doğrudan terör tehdidi altında 
bir ülke olmadığı sonucuna varıldığı duyuruldu. Basına 
açıklamalarda bulunan MVR Genel Sekreteri Başkomi-
ser Mladen Marinov, “Yetkili kurumların verdiği rapor 
üzerine yapılan risk analizi ve değerlendirilmesine göre 
terör eylemi tehdidi düzeyinin düşük olduğu belirlen-
di. Vatandaşların en çok ziyaret ettikleri yerlerde sıkı 
polis önlemleri alınmasına yönelik hazırlıklar yapıldı” 
diye kaydetti. Başkomiser Marinov, yetkili makamların 
terörizme karşı koymak için hazırlık yapmasına ilişkin 
sarı kod alarmı verildiğini söyledi. 

Şu anda karargah toplantısında varılan sonuca göre 
tehdit düzeyinde değişiklik yoktur. Polis yetkilerini kul-
lanma taahhütlerini yerine getirmekle sorumlu olan 
güvenlik makamlarına yönelik sarı kod devreye girdi. 
Sarı kod, başlıca havalimanları ve kalabalık insanların 
bulunduğu yerler söz konusudur ki, ulaştırma altyapısı 
için geçerlidir. 

Ardino lise basketbol takımı, 
Bursa’da uluslararası 

turnuvada ikinci oldu
Ardino (Eğridere) Vasil Levski Lisesi basketbol 

takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla Ardino’nun kardeş Bursa Nilüfer 
Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası 
Spor Şenlikleri kapsamında yapılan basketbol turnu-
vasında ikinciliği elde etti. Final karşılaşmada Mesut 
Hayrulov’un öğrencileri, Ukrayna’dan katılan Nikola-
ev takımına mağlup oldular. Turnuvaya Polonya’dan 
katılan Ljubljan takımı üçüncü oldu. Birincilik için se-
kiz takım mücadele etti. 

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar, biz-
zat Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tara-
fından sunuldu. 

Vasil Levski Lisesi basketbol takımı antrenörü Me-
sut Hayrulov, turnuvanın organizatörlerine mükem-
mel organizasyon için teşekkür etti.
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Stremtsi Krepost Güreş Spor 
Kulübü güreşçilerinin başarıları

Stremtsi (Göklemez-
ler) Krepost Güreş Spor 
Kulübü güreşçileri katıl-
dıkları turnuvalarda üst 
üste madalya kazanarak, 
Kırcaali’nin adını duyur-
maya devam ediyorlar. 
Petriç’te düzenlenen Bul-
garistan Küçük Erkekler 
Ferdi Güreş Şampiyo-
nasında 53 kg sıkletin-
de birinciliği elde eden 
Canur Mesut, Kırcaali’ye 
altın madalya ile döndü. 
Bundan önce Canur Me-
sut, iki gümüş madalya 
kazanmıştı. Birini Sliven 
(İslimye) şehrinde düzen-
lenen Bulgaristan Ferdi 
Güreş Şampiyonasında, 
diğerini ise Rusçuk şeh-
rinde Nikola İlçev adına 
düzenlenen güçlü turnu-
vada kazandı. 

Petr iç’te düzenlenen 
şampiyonaya beş yarış-
macı ile katılan Krepost 
güreş takımında yer alan 
Gürkan Hazım ve Niyazi 
Said birer bronz madalya 
sahibi oldu. Yıldız erkekler 
kategorisinde Emre Murat 
da bir sürü madalyanın 
sahibi oldu. Uluslararası 

Rusenski Legendi (Rus-
çuk Efsaneleri) Güreş 
Turnuvasında altın madal-
ya kazanan Emre Murat, 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) şehrinde Dinko Petrov 
adına düzenlenen turnu-
vada gümüş madalya ka-
zandı. Kısa bir süre önce 
Romanya’da düzenlenen 

uluslararası bir turnuva-
ya milli takım yarışmacısı 
olarak katılan Emre Mu-
rat, bir bronz madalya ve 
bir beşincilik elde etti. 

Ramadan Ahmet de Kre-
post Güreş Spor Kulübü-
nün gururudur. Ramadan 
Ahmet, Sliven’de düzen-
lenen Bulgaristan Ferdi 

ve Takım Güreş Şampi-
yonasında genç erkekler 
kategorisinde takım sıra-
lamasında ikinciliği elde 
ederek gümüş madalya 
kazandı, ferdi sıralamada 
ise üçüncülüğü elde etti.

Aynı şampiyonada Mus-
tafa Mustafa ve Mustafa 
Faik, genç erkekler kate-

gorisinde bronz madalya 
sahibi olurken Cem Hay-
ri de Nikola İlçev adına 
yapılan turnuvada bronz 
madalya kazandı. 

Kulübün unvana sahip 
olan yarışmacısı Can Be-
kir, Sliven’de düzenlenen 
Bulgaristan Ferdi ve Ta-
kım Güreş Şampiyonası 
yarı final maçlarında ya-
ralandı ve şampiyonada 

bir bronz madalya kazan-
dı, erkekler kategorisinde 
beşinciliği elde etti. 

Stremtsi Krepost Gü-
reş Spor Kulübü Başkanı 
Velatin Veli, “Hepsi bizim 
yarışmacılarımıza uygun 
hareket etmekte. Katılıp 
da madalya kazanmadı-
ğımız turnuva olmamıştır” 
diye ifade etti. 
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Başbakan Borisov, Rusya Büyükelçisi 
Anatoliy Makarov ile görüştü
Başbakan Boyko Bori-

sov, Rusya Federasyonu 
Sofya Büyükelçisi Ana-
toliy Makarov ile görüştü. 
Başbakanlık kontunda 
gerçekleşen görüşme 
sırasında Büyükelç i , 
Borisov’un üçüncü kez 
Bulgaristan Başbakanı 
görevini tebrik ederek, 
başarı temennisinde bu-
lundu. 

Borisov ve Makarov, 
genişleti lmesi ve de -
rinleştirilmesi imkanları 
üzerinde durarak, iki ülke 
ilişkilerini ele aldılar. Kar-
şılıklı çıkar alanlarının ti-
caret ve ekonomi, turizm, 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirilecek enerji projeleri ve 
daha somut olarak Balkan 
Doğal Gaz Hub projesi 
ve Belene Nükleer Ener-
ji Santralinin inşaatına 
ilişkin proje için özel ya-
tırımcı aranması olduğu 
belirtildi. 

Yapılan görüşmede Bo-
risov, Rusya Cumhurbaş-
kanı Vladimir Putin’in Slav 
Alfabesi ile ilgili Makedon-
ya Cumhurbaşkanı Geo-
ge İvanov ile görüşme-

sinde kullandığı “Bugün 
Rusya için bayram, bugün 
Slav Alfabesi Günü-bu al-
fabe ise bize Makedonya 

topraklarından ulaştı” ifa-
delerinden kaynaklanan 
sorunu Makarov’un dik-
katine arz etti. Başbakan, 
Bulgaristan’da resmi bir 
bayram olarak kutlanan 
tam da 24 Mayıs Slav Al-
fabesi ve Bulgar Kültürü 
Günü’nde bu tür ifadelerin 
kullanmasının Bulgaristan 
vatandaşlarının sert tep-
kilerine neden olduğuna 
dikkat çekti. Başbakan, 
Birinci Bulgar Çarlığının 
ilk başkenti Pliska’nın 

kalıntıları bulunan Pliska 
şehrinin plaketini göste-
rerek, Slav topraklarına 
yayılan Hıristiyanlığın 

temellerinin nerede atıl-
dığını anımsattı. Borisov, 
devletin Kiril ve Metodius 
kardeşlerin öğrencileri 
Kliment ve Angelariy’in 
Kiril Alfabesi ile ilk kitap-
ları yazdıkları Büyük Ba-
zilikanın restorasyonu için 
yaptığı yatırımları belirtti. 

Başbakan, Kiril Alfabe-
sinin yazılmasının Çar.1. 
Boris Mihail döneminde 
Bulgar devletinin irade-
si ve iştirak etmesiyle 
gerçekleşt iğini anım -

sattı. Borisov’un ifade-
lerine göre bu alfabe 
Bulgaristan’ın Avrupa ve 
dünya kültürüne verdiği 
yadsınamaz bir katkısıdır. 
Başbakan, günümüzde 
Bulgaristan topraklarında 
oluşturulan bu alfabenin 
Rusya Federasyonu sınır-
ları içinde bulunanlar dahi 
tüm dünyada onlarca halk 
tarafından kullanıldığının 
altını çizdi. Başbakan, 
bunun 29 Nisan 2012 ta-
rihinde Bulgaristan’a res-
mi ziyareti kapsamında o 
zamanki Cumhurbaşkanı 
Rosen Plevneliev ile gö-
rüşmesinde Moskova ve 
tüm Rusya’nın Patriği Kiril 
tarafından da belirtildiğini 
anımsattı. 

Rusya Büyükelçisi Ma-
karov, Rusya devletinin 
Kiril yazısını oluşturan 
Kiril ve Metodius kardeş-
lere karşı duyduğu min-
nettarlığın ifadesi olarak 
24 Mayıs Slav Alfabesi 
ve Bulgar Kültürü Günü 
kutlamalarına bizzat işti-
rak ettiğini söyledi. 
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KNSB: Kreş ve anaokulu 
kuran işverenler düşük 

vergi ödemeli
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

(KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov, “Bulgaristan’da iş-
sizlerin yüzde 56’sından fazlası kadındır. Bizde erkek 
işçilere kıyasla kadın işçilere daha düşük ücret ödeni-
yor” diye bildirdi. 

KNSB örgütü, kreş ve anaokulları, günlük merkezler, 
yaz kampları veya yeşil okullar kuran işverenler üzerin-
deki vergi yükünün hafifletilmesini, çocuğa veya yaşlı 
ve hasta kişilere bakan kadınların ödediği vergilerin 
düşürülmesini istiyor. 

KNSB, bir bölgede bulunan çocuk kurumlarında ça-
lışma zamanlarının organizasyonu, şehir içi ve şehirle-
rarası toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinin, firma 
ve kurumların çalışma saatlerinin senkronize edilmesi 
gerektiğini düşünüyor. 

Plamen Dimitrov, ücretlerin en düşük olduğu branş-
lardan 6’sında çalışanların büyük bölümünün kadın 
olduğunu ve bu branşlarda işçi ücretlerinin 500 leva 
civarında olduğunu belirtti. Aynı branşlarda çalışan 
erkeklerin ise 1000 levanın üzerinde olmak üzere iki 
misli daha yüksek ücret aldığına dikkat çeken KNSB 
Başkanı, “Bizde kadınlar, aynı görevde bulunan erkek-
lere kıyasla yaklaşık yüzde 15 oranında daha düşük 
ücret alıyorlar” diye ifade etti. 

Filev: Tütün sektörünün 
geleceğine ümitliyiz

Tarım, Bakanı Rumen Porojanov ile görüştükten 
sonra basına konuşan Ulusal Tütün Üreticileri Derne-
ği Başkanı Tsvetan Filev, "Bakan ile yaptığımız görüş-
meden sonra Bulgaristan’da tütün sektörünün gelece-
ğine ümitliyiz. Avrupa Birliği’nde çalışma prensibinin 
olduğu gibi son 6-7 yılda tütün üreticiliğinin sektörle 
ilgili pazara yönlendirilmesini başardık. AB’nin 2020 
yılından sonraki genel tarım politikasına ilişkin ulusal 
düzeyde yapılacak tartışmalar sırasında tütün bran-
şında ülkeyi temsil eden bir örgüt olarak tütün üreticili-
ğinin, hayvan, meyve, sebze üreticiliği, biyolojik tarım, 
agro-ekolojik uygulamalar ve başka tarım branşlarına 
eşit düzeyde ele alınmasını ısrar edeceğiz. Tütün üre-
ticiliğinin öncelik olmasından yana değiliz, fakat AB 
tarafından mali destek sağlanmamasıyla 2007-2013 
ve 2014-2020 program dönemlerinde olduğu gibi ona 
karşı ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyeceğiz. Tarım 
Bakanlığının yeni yönetiminin AB kurumları ile ileti-
şimde ortak milli öncelik olarak Bulgaristan’da tarım 
sektörünün savunulmasına yönelik Bakanlığın tüm 
uzmanlık kapasitesini kullanmasını umuyorum. Bunun 
kolay olmayacağının farkındayım, ancak gerçekleşti-
rilebilir bir şey olduğu kanaatindeyim ”diye kaydetti.
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İş dünyası: Asgari işçi ücretini devlet belirlememeli
Bulgaristan Sanayi Ser-

maye Derneği, asgari işçi 
ücreti tutarının devlet ta-
rafından değil de iş dün-
yası ve sendikal örgütler 
arasında müzakereler 
neticesinde belirlenmesi-
ni önerdi. 

NOVA TV’ye konuşan 
derneğin temsilcisi Doç. 
Dr. Todor Pençev, “Asgari 
işçi ücretinin tutarı şimdi-
ye kadar uygunsuz, bilim-
sel olmayan ve ekonomik 
olarak zararlı bir biçimde 
belirlendi” diye kaydetti.

Pençev, “İşverenler, işçi 
ücretinin ne azaltılmasını, 
ne de yükseltilmesini isti-
yor. Onlar tutarın idari yol-
dan değil de reel ekonomi 
bazında belirlenmesini 
istiyor. Asgari işçi ücreti 
olmamasını değil, sektör-
lere göre belirlenen uzun 
bir asgari ücret listesi 
oluşturulmasını istiyorlar” 
diye özetledi. 

Sendikalar, asgari işçi 
ücretini belirleme meka-

nizmasında temel değişik-
lik yapılmasına razı değil. 
Podkrepa Emek Konfede-
rasyonu Başkanı’nın ifa-
delerine göre iş dünyası 
Çalışma ve Sosyal Politi-
ka Bakanı Biser Petkov’u 
korkutmak istiyor. 

Manolov, “Bulgaristan’da 

yaklaşık 1 milyon vatan-
daş asgari işçi ücretle ça-
lışıyor. Bu bir tür korunma 
mekanizmasıdır ki, işgü-
cünün varlığını ve üretil-
mesini sağlıyor. Asgari 
işçi ücreti iş piyasasını et-
kilemeye yönelik tek siya-
si araçtır. Her bir devlette 

ücret düzeyi siyasi kararla 
belirlenir” diye belirtti. 

Manolov, bundan 2 yıl 
önce Almanya’da asgari 
işçi ücretinin işverenler 
ve sendikalar arasından 
serbest bir şekilde mü-
zakere edildiğini, ancak 
ücret düzeyine ilişkin son 

sözü devletin söylediğini 
anımsattı. 

Pençev, Almanya dev-
letinin ancak asgari saat 
ücreti konusunda söz 
sahibi olduğunu, toplu iş 
sözleşmelerin ise kanunla 
belirlenen asgari ücretten 
önce geldiğini izah etti. 

Manolov, “Podkrepa 
Emek Konfederasyonu, 

asgari işçi ücretinin asgari 
sigorta eşiği bazında sek-
törlere göre belirlenmesi-
ni önerdi. Asgari işçi üc-
reti tutarının belirlenmesi 
yoksulluk sınırına bağlı 
olmalıdır. Şimdiki asgari 
işçi ücreti ile çoğu insan 
bu yoksulluk sınırı altında 
yaşıyor” diye anımsattı. 
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Bakan Vılçev: Okula gitmeyen her 
bir çocuk bulunup okula getirilecek

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, düzenle-
diği ilk basın toplantısında 
ekibini tanıttı ve öncelik-
lerini açıkladı. Bakanlığın 
birinci önceliğinin okuma 
yazma eksikliğinin gideril-
mesi olduğu anlaşıldı.

Bakan, “Beş yaşından 
itibaren zorunlu olan il-
kokula ve okula gitmeyen 
her bir çocuk bulunup 
ilkokul grubuna veya git-
mesi gereken okul sınıfı-
na dahil edilecek. Okuma 
yazma eksikliğinin gide-
rilmesi, yani her bir çocu-
ğun ve öğrencinin okula 
gitmesi ve kalması için 
kararlı adımlar atacağız” 
diye açıkladı. 

Bakan, “Bulgaristan’ın 
önünde duran sorunlar 
işgücü oranının azalma-
sı, göçün devam etmesi 

ve ebeveynleri düşük eği-
timli olan kırılgan kesimle-
re ait kişilerin artmasıdır. 
Bu tür ailelerde eğitime 
yeterince değer verilmi-
yor. Bu da önümüzdeki 
ve ülkenin sosyal ve eko-
nomik gelişimine ilişkin 
sorunları daha da büyük 
kılıyor. Bu sorunları aşma 

yolu hükümetin yönetim 
programında çizilen yol-
dan çok daha karmaşık-
tır. Hedefe ulaşılması için 
tüm faaliyetleri ve ted-
birleri kullanmak zorun-
dayız. Daha basit olarak 
söylemem gerekirse, bu 
kararlı tedbirler ve motive 
edilmiş öğretmenler anla-

mına gelmektedir. Hazira-
nın sonuna kadar çeşitli 
kurumları içeren çalışma 
mekanizması oluşturmuş 
olacağız. Her bir çocuğun 
zorunlu olan ilkokula ve 
okula gitmesi ve kalması 
için el birliğiyle çalışaca-
ğız-zaten Başbakan da 
bunu tavsiye etti” dedi. 

Bakan, “Beş yaşında 
olan çocukların zorunlu 
olarak ilkokula alınması 
kilit önem arz etmektedir. 
Yapılan incelemelere göre 
daha erken yaşta eğiti-
min kapsadığı çocuklar, 
okulda daha iyi sonuçlar 
elde etmektedir ve bu da 
onların ilköğretim ve lise 
eğitimini tamamlamaları, 
mesleki eğitim almaları 
ve işgücü piyasasına ka-
tılmaları için bir ön koşul-
dur” diye belirtti. 

Leman Ali Kırcaali Vali Yardımcısı olarak atandı
Kırcaali Valiliğinden 

yapılan açıklamada 
Leman Ali Vali Yar-
dımcısı atandığı bil-
dirildi. Bilindiği üzere 
Kırcaali’nin Valisi Ni-
kola Çanev’dir. 
Leman Ali, Çerno-

oçene /Yenipazar/ 
ilçesinde tarım hiz-
metleri müdürü olarak 
çalışmaktaydı. GERB 

Partisinin İlçe teşkilatı 
başkanlığını da yapan 
Leman Ali, Çernooçe-
ne Belediye Başkan 
adayı oldu ve şuan be-
lediye meclis üyesidir. 
Son yapılan parla-

mento seçimlerinde 
Leman Ali GERB Par-
tisinin Kırcaali liste-
sinde aday olarak da 
yerini almıştı.

AB’den Bulgaristan’a elektronik 
sağlık hizmetleri için 12 milyon 

avro hibe desteği
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakanlığın 

Bulgaristan’da elektronik sağlık hizmetleri uygulanması 
üzere Avrupa Birliği’nden (AB) 12 milyon avro değe-
rinde hibe desteği aldığı bildirildi. İyi Yön Operasyonel 
Programı kapsamında sağlanan mali kaynaklar Sağlık 
Bakanlığı’nın Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi kurulmasına 
ilişkin projesinin birinci ve ikinci aşamasının gerçek-
leştirilmesi için harcanacak.

Proje Sağlık Bakanlığı’nın 2014-2020 Ulusal Sağlık 
Stratejisi ve 2014-2020 Bulgaristan’da Elektronik Sağ-
lık Hizmetlerini Geliştirme Stratejisi’nin uygulanması 
üzere gerçekleştiriliyor. 

Projede sağlık alanında hasta sicili oluşturulması ve 
hastalıkların adlandırılmalarının tanıtılmasının yanı sıra 
ulusal çapta tek tanımlayıcı uygulanması öngörülüyor. 
Projeyle Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi platformu oluşturul-
ması, elektronik sağlık kayıtları, elektronik hasta sevk 
formu, elektronik reçete ve başka elektronik hizmet 
uygulamaları amaçlanıyor. 

Bakanlığın açıklamasında, “Ulusal Sağlık Bilgi Siste-
mi kurulmasıyla ülkede sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
ve efektifliğinin oldukça artırılması bekleniyor” denildi. 

Projeyle Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Sigorta Ka-
sası (NZOK), bölge sağlık müfettişleri ve Tıbbi Denetim 
İcra Ajansı tarafından gerçekleştirilen kontrol faaliyet-
leri de iyileştirilecek.

Projenin süresi 22 ay.

KNSB:  Kı rcaal i ’ ye 
yatırım yapan şirketler 

arasında kartel var
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 

(KNSB) Kırcaali İl Başkanı İvanka Karakoleva,”İşçi üc-
retlerinin düşük tutulması amacıyla Kırcaali’ye yatırım 
yapan şirketler arasında kartel anlaşması var. İşin özel-
likleri göz önüne alınmadan mesai saatleri aynı olan 
işçilerin ücretlerinin tutarı hemen hemen aynıdır” diye 
kaydetti. İşverenlerin işçileri ücret konusunda mağdur 
ettikleri kanaati içindedir. Bu yüzden de kadın işgücüne 
ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karakoleva, “Sorun şu 
ki, kadınlar başlıca tekstil sektöründe çalışıyor. Erkek-
ler ise düşük ücretlerden dolayı gurbet yolunu seçiyor. 
Sendikal örgütler, bu karteli bozmakta çok zorlanıyor, 
çünkü sanayi sektöründe çalışanların ancak yüzde 
20’si meslek birliklerine üyedir” dedi. 

İstatistik verilere göre 2015 yılında Kırcaali iline ya-
pılan yatırımlar 176 milyon avroya ulaştı. Onlardan en 
büyük yatırım 109, 3 milyon avro olarak Kırcaali İlçe-
sine yapıldı. Bu göstergelere göre Kırcaali ili ülkede 
15.sırada bulunuyor. Yabancı yatırımların payı daha 
yüksek miktardadır. 

Yapılan yatırımlar, kartel anlaşmasından dolayı gur-
beti durduramıyor. Şimdi şehirde vaat edilen yüksek 
işçi ücretlerinden dolayı ileri teknoloji fabrikasının ku-
rulması sabırsızlıkla bekleniyor. 

Sendikal örgütlere göre işçi ücreti sorunu çözülmedi-
ği halde sanayi sektöründe işgücü yetersizliği sorunu 
olacak. Kırcaali İş Bürosu’nun son haftaki iş ilanlarında 
yeniden boş terzi, kauçuk ürünleri makine operatörü, 
çilingir, frezeci, tornacı, metal kesim makine operatörü 
pozisyonları bulunuyor. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Edirne ve Kırcaalili çocuklar, 
ortak bir resim sergisinde buluştu

Kırcaali Birleşik Çocuk 
Kompleksinde (ODK),kendi 
çizdikleri 35 resimi tanıtan 
Kırcaali ve Edirneli çocuk-
lar, iki kardeş şehir arasın-
da dostluk köprüsü kurdu. 
Çocukların resimleri, günlük 
hayattan ve tarihten kareler 
yansıtıyor. Sergi, Kırcaali Ro-
tary Kulübü ve Edirne Mimar 
Sinan Rotary Kulübü tarafın-
dan iki şehrin belediyeleri-
nin desteğiyle yürütülen “Bir 
Köprü de Biz Olalım” sloganı 
altındaki proje kapsamında 
düzenlendi. Proje Kırcaali 
ODK ve Edirne Hasan Rıza 
Güzel Sanatlar Lisesi ile or-
taklaşa gerçekleştiriliyor.
P r o j e d e  E d i r n e  v e 

Kırcaali’de sergiler açılması 
öngörülüyor. Birinci sergi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Edirne’de, ikin-
cisi ise 12 Mayıs 2017 tari-
hinde Kırcaali’de açıldı. Ser-

gi açılışında eşleriyle birlikte 
Edirne Mimar Sinan Rotary 
Kulübü üyeleri hazır bulundu 

ve Kırcaali’deki dostlarına mi-
safir oldular. 
Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis adına se-
lamlama konuşması yapan 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Veselina Tihomirova, proje-
nin başarıyla gerçekleştiril-
mesinden dolayı katılımcıları 
tebrik etti. Belediye başkanı 
tebrik mesajında, çocukla-
rın yeteneklerini sergileme 
fırsatı bulduklarından dolayı 
memnuniyetini ve kurulan 
bağlantıların gelenekselleş-
tirileceğine dair ümidini dile 
getirdi. 
Kırcaali Rotary Kulübü Baş-

kanı Sebahattin Gökçe, “Bi-
zim çocuklarımız güzel bir 
bayram havası yarattı. İmre-
nilecek beceriler sergilediler. 
Bir köprü de biz olalım fikri 
gerçekleşti” diye dile getirdi. 
Bu tür buluşmaların devam 
edeceğine dair kesin konu-

şan Gökçe, Kırcaali Rotary 
Kulübünün önümüzdeki yıl 
çocukların 24 Mayıs Slav Ya-
zısı, Bulgar Eğitim ve Kültürü 
Bayramı gününde Kırcaali’de 
bir araya gelmeleri kara-
rı aldığını bildirdi. Bahçe, 
“Yunanistan’ın Gümülcine 
şehrindeki Rotary üyelerini 
de davet edeceğiz ve böy-
lece projeye üç ülke katılmış 
olacak. 24 Mayıs Slav Yazı-
sı, Bulgar Eğitim ve Kültürü 
Bayramı’nın Kırcaali’de gü-
zel bir uluslararası bayrama 
dönüşmesini arzu ediyoruz” 
diye ifade etti. 
Proje fikrini veren ve ilk 

etkinliği düzenleyen Edirne 
Mimar Sinan Rotary Kulübü 
Eski Başkanı Nihat Öztaş, 
proje kapsamının genişletil-
mesinin ve Avrupa düzeyin-
de gerçekleştirilmesinin iyi 
bir fikir olduğunu söyledi. 
Edirne Hasan Rıza Güzel 

Sanatlar Lisesi Müdürü Se-
lahattin Yayla da “Bir Köprü 
de Biz Olalım” sloganı altın-
daki proje kapsamında dü-
zenlenecek etkinliğin 24 Ma-
yıs 2018 tarihinde Kırcaali’de 
yapılması fikrini destekledi. 
Kırcaali İDA Komplesin-

de düzenlenen yemekte 
konuklar, Angel ve Darena 
Çavdarovi’lerin seslendirdi-
ği duygusal bir Barış Manço 
şarkısıyla selamlandılar. 
13 Mayıs 2017 tarihinde ço-

cuklar, Perperikon Arkeolojik 
Kompleksi’nde düzenlenen 
resim atölyesine katıldılar 
ve orada yaptıkları resimler 
Kırcaali ODK binasında ser-
gilendi. 
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Türk ressam Semra Ak, Ardino Müzesinde sergi açtı 
Ardino (Eğridere) Belediye 

Müzesinde İstanbullu ressam 
Semra Doğan Ak’ın “Benim 
Alis’imin Harikalar Diyarı” 
isimli resim sergisinin açılışı 
yapıldı. Müze salonundaki ser-
gide karışık teknikle yapılmış 
yağlı boya, pastel boya, baskı 
resimleri ve eskiz çalışmaları 
yer alıyor. 

Semra Doğan Ak, Ardino’da 
dünyaya geldi. 1989 yılında 
zorunlu göç esnasında ailesi 
ile birlikte Türkiye’ye göç etti. 
İstanbul Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Resim 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Bölümü’nde 
yüksek lisans yaptı. Şu anda 

Adıyaman Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bö-
lümü araştırma görevlisidir. 

Ankara Gazi Üniversitesinde 
doktora yapmaktadır.

Genç ressam, Ankara, İstan-
bul, İzmir, Tekirdağ, Sofya ve 
Kırcaali’de düzenlenen toplam 
yaklaşık 30 karma sergide yer 
aldı, bireysel sergiler açtı ve 
yarışmalara katıldı. Semra Do-
ğan Ak, Ekim ayında düzenle-
necek 11. Uluslararası Floran-
sa Çağdaş Sanat Bienali'nde 
Türkiye’yi temsil edecek.

Semra, kendini resimleriyle 
ifade ettiğini söylüyor. Resim-
lerinde mevsim çeşitliliği var, 
eserlerinde çoğunlukla doğa-
yı ve temiz insan ilişkilerini 
işliyor. 

Sergi Haziran ayının sonuna 
kadar ziyarete açık kalacak.

                   Güner ŞÜKRÜ


