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Cumhurbaşkanı Radev, 
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okulunu ziyaret etti 

Bulgaristan’dan Türklerin 
‘zorunlu göçü’ 30. yılında

Bulgaristan’ın ülkede yaşa-
yan Türklere yönelik uyguladığı 
asimilasyon politikası ile göçe 
zorlanan ve ülkeden kaçan yak-
laşık 350 bin kişinin zorunlu gö-
çünün üzerinden 30 yıl geçti.
Bulgaristan’da komünist lider 

Todor Jivkov döneminde, 1984 
yılında Türklere yönelik baş-
layan asimilasyon politikası 
1989 yılına kadar sürdü. 20 yıl 
önce 29 Mayıs akşam saatle-
rinde dönemin komünist lideri 
Todor Jivkov, Bulgar Devlet 
Televizyonu’ndan yaptığı açık-
lamayla, Türkiye’nin sınırları-
nı açması ve ülkede yaşayan 
Türklerden isteyen herkesin 
Türkiye’ye göç edebileceğini 
duyurdu.
Ülkede 1984- 89 yılları ara-

sında süren asimilasyon kam-
panyası ve isim değiştirme 
sürecine isyan eden Türkler, 

Türkiye’ye göç etmeye zorlan-
maya başlamıştı. Bulgaristan’da 
Türk kimlikleri ellerinden alınan 
350 bin kişi 1989 yaz aylarında 
göçe zorlanmıştı. Bulgar yeni 
tarihinde bu süreç ‘Büyük gezi’ 
adıyla anılmaktadır. Bulgar Ko-
münist Partisi Merkez Komitesi 
lideri Todor Jivkov, televizyon 
konuşmasında, “Bulgaristan’ı 
kendi vatanı olarak görmeyen 
ve dış güçlerin müdahalesiyle 
ülkelerine karşı koyan, komü-
nist partisine itaat etmeyen, 
kendini Bulgar hissetmeyen 
vatandaşlar Bulgaristan’ı terk 
edebilir” demişti. Türkiye’ye 
de çağrıda bulunan Jivkov, 
“Bulgaristan’dan gelecek bütün 
Müslümanlara sınırları açsın. 
Türkiye’de geçici veya kalıcı 
olarak yaşamak isteyenlere sı-
nırlar açılsın” demişti.
Jivkov rejimi komünist dö-

nemde giriş- çıkışların yasak 
olduğu Bulgar-Türk sınırındaki 
bariyerleri kaldırarak, 30 Ma-
yıs 1989 yılından sonra ‘Büyük 
gezi’ adı verdikleri zorunlu gö-
çün temeli atılmıştı. Bu çağrı 
üzerine Türkiye’de 3 Haziran’da 
Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaris-
tan’daki soydaşlarına açmış ve 
dev bir göçmen akını yaşan-
mıştı. 
1989 yılı itibarıyla ülkede 

bir milyona yakın Türk yaşa-
maktaydı. Onların büyük kıs-
mı evini, varlıklarını bırakarak 
Anavatan’a göç etmişti. Bu göç 
olayı büyük bir yolsuzluk ve ha-
raç dalgasına da yol açmıştı. 
Fırsatçilar iş başında 
Türkler göç için valizlerini ve 

temel ihtiyaçlarını paketlerken, 
bu durumdan yararlanmak 

Kırcaali’de Ramazan Bayramı 
Coşkuyla Karşılandı

Müslüman alemi Ramazan Bayramı’na kavuşma sevincini yaşa-
dı. Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrin-
de mübarek bayram coşkuyla karşılandı. 

Kırcaali Merkez Camii’ni dolduran yüzlerce Müslüman, teşrik 
tekbirleriyle Ramazan Bayramı namazını eda etti. Her bayramda 
olduğu gibi camiye sığmayan yüzlerce mümin, namazı cami avlu-
sunda kılmak zorunda kaldı. 

Ayrıca caminin dolup taşması sebebiyle bayram namazını hiç 
kılamayan çok sayıda 
Kırcaalili, namaz sonrası 
bayramlaşmak için bek-
lediler. Yürekler acısı bu 
durum, Kırcaali’de inşa-
at halindeki ikinci camiye 
duyulan ihtiyacı bir kez 
daha gözler önüne serdi. 

K ı r c a a l i  M e r k e z 
C a m i i ’ n d e  g ö r e v l i 
Türkiye'den konuk imam 

Metin Uluocak’ın kıldırdığı sabah namazının ardından Kur’an okun-
du, tövbe ve istiğfar edildi. 

Daha sonra Metin Hoca, bayram namazına kadar yaklaşık yarım 
saat cemaate günün anlam ve önemine binaen coşkulu bir vaaz 
ve nasihatte bulundu. 

Bayram namazını kıldıran Merkez Cami Baş İmam Hatibi Erdinç 
Hayrullah, namazın kılınışının usulünü hatırlattıktan sonra Başmüf-
tülük tarafından ilan edilen tam saat 06:20’de müminler namaza saf 
tuttu. Diğer namazlardan farklı olarak cemaatte oldukça gençlerin 
bulunduğu sevindirici bir olaydı. 

Namaz sonunda okuduğu bayram hutbesinde imam, Ramazan 
Bayramı’nın bir ay boyunca oruç tutanların bayramı olduğuna dik-
kat çekti. Kur’an-ı Kerim’de geçen ilgili ayetleri belirterek, bayram-
larda kırgınların ve dargınların barışması gerektiğini vurguladı. 
Bayram hutbesinden sonra edilen dualarla namaz sona erdi.

Namazdan sonra Müslümanlar, kardeşçe kucaklaşıp büyüklerin 
ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek, Ramazan Bayramı’nı 
kutlayıp birbirlerine güzel dileklerde bulundular, küs olanlar bayram 
vesilesiyle barıştı. Bayramlaşma geleneğinden yararlanıp şeker 
ve para toplamak için onlarca çocuk, cami kapısında müminlerin 
içeriden çıkmasını bekledi. Cami kapısı önünde duran birkaç kişi 
ise bayram vesilesiyle camiye yapılan para bağışlarını topladı.

Kırcaali Merkez Camii’nden başka ilde bulunan yaklaşık 340 
cami ve mescitte eda edilen bayram namazı ile tüm bölgede Ra-
mazan Bayramı coşkuyla karşılandı.
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Bulgaristan’ın sembolü 
olan ve yetiştiği Kazanlık 
kentinde düzenlenen Gül 
Festivali’ne, Türkiye’den 
yoğun ilgi gösterildi. 
Düzenlenen tur lar la 
Kazanlık’a giden yakla-
şık 1000 Türk, rengârenk 
geçen festival etkinlikle-
rine katıldı.
Bulgaristan’ın sembolü 

güllerin yetiştiği ve Güller 
Vadisi olarak adlandırılan 
Kazanlık kentinde 1903 

yılından bu yana dü-
zenlenen Gül Festivali 
bu yıl da renkli görün-
tülere sahne oldu. Gül 
Vadisi’nde kırmızı, be-
yaz, sarı, turuncu, mer-
can, pembe, mavi, lila 
ve mor renkli milyonlar-
ca gül, eşsiz bir görüntü 
sergiliyor. Her yıl haziran 

ayının başında yapılan 
festivale çok sayıda tu-
rist katılıyor. Dünyadaki 
tek Gül Festivali’nde bir 
de ‘gül kraliçesi’ seçili-
yor. Folklor gösterileri, 
konserler, sergiler ve 
karnavallar da festivalin 
bir parçası olarak büyük 
ilgi görüyor. Festivalde 
gülün toplanma aşama-
ları tanıtılırken, gülden 
yapılan gıda ve kozmetik 
ürünleri için atölyeler de 
açılıyor.
Türkiye’den bu yıl Gül 

Festivali’ne turizm fir-
maları turlar düzenledi. 
Turlarla Türkiye’nin çe-
şitli kentlerinden gelen 

yaklaşık 1000 kişi, bir 
hafta boyunca festival-
deki etkinlikleri takip 
etti. Edirne’nin Keşan 
ilçesinden festivale ka-
tılan Nurten Bakiroğlu, 
Bulgaristan doğumlu ol-
duğunu belirterek, “Biz 
1989’da Türkiye’ye göç 
ettik ama imkanımız ol-
mamıştı, buralara gele-
memiştik o zaman. Şimdi 
imkan oldu, geldik. Çok 
beğendik, çok memnun 

kaldık. Herkese tavsiye 
ederim, gelip görsün-
ler” dedi. Özel olarak 
Gül Festivali’ne geldiğini 
söyleyen emekli öğret-
men Hediye Doğan, “Bu 
tur benim en arzu etti-
ğim turdu, çünkü güllerle 
karşılaşacaktım. Hayat-
ta en çok sevdiğim çiçek 

gül. Binlerce, yüz bin-
lerce gülle karşılaştım, 
güle doydum diyemem. 
Dünyanın her bir köşe-
sinden getirilmiş güllerle 
tanıştım. Yine gelece-
ğim” dedi. Gülay Özkan 
ise daha önce festivalin 
adını çok duyduğunu ifa-
de ederek, “Türkiye’nin, 
Isparta’nın çok ünlü gül-
leri var. Buraya geldik ve 
Bulgaristan’daki güllerin 
de çok güzel olduğunu, 
çok güzel koktuğunu, na-
sıl yapıldığının aşamala-
rını gördük, izledik” diye 
konuştu.
Festival, Bulgar Gülü-

nün vatanı Kazanlık’ta 
1903 yılından bu yana 

düzenleniyor. Farklı 
kimyasal özellikleri, kalı-
cı aroması ile Bulgar gül 
esansı, Fransa, İngiltere 
ve ABD parfümeri sektö-
rünün en prestijli parfüm 
markalarında kullanılıyor. 
Gül toplamanın yüzde 
90’lık bölümü el emeğine 
dayanıyor, sadece hasat 
için 35 bin işçi çalışı-
yor. Resmi istatistiklere 
göre, Bulgaristan yılda 
1,3-1,5 ton gül yağı ih-

raç ediyor. Fiyatıysa kilo 
başına 4 bin 800 ile 5 bin 
Euro arasında değişiyor. 
Şam Gülü olarak bili-
nen gülün, Bulgaristan 
topraklarında geçmişi 
Osmanlı’ya dayanıyor. 
Kazanlık’ın 16’ıncı yüz-
yıl sonlarında gülleriyle 
ünlü olduğu biliniyor. An-

latılana göre, saltanatı 
sırasında kenti ziyarete 
gelen üçüncü Osmanlı 
Sultanı Murad Hüdaven-
digar, bembeyaz giyin-
miş çocuklar tarafından 
karşılanır. Bu durumdan 
çok etkilenen padişah, 
“Maşallah, akça kızan-
luk. Allah nazardan sak-
lasın. Mükemmel beyaz 
güzel çocuklar” diye 
bağırır ve kent, Osmanlı 
döneminde ‘Kızanluk’ 
diye anılmaya başlanır. 
Zamanla Kızanlık adını 
alan şehir, günümüzde 
gülleri ve gül festivaliyle 
adından söz ettiriyor.
                            DHA

'Halen rüyalarımız Bulgaristan'da'
Bulgaristan'ın 1984-

1989 yılları arasında 
Türklere yönelik uygu-
ladığı asimilasyon po-
l i t ikasından kaçarak 
Kırklareli 'ne yerleşen 
yaklaşık bin kişi, kentte 
30 yıldır huzurla yaşamını 
sürdürüyor.

Bulgaristan'dan kaça-
rak Kırklareli'ne yerleşen 
Türkler, o dönem yaşa-
dıkları baskı ve zulmü 
AA muhabirine anlattı. 
Kırklareli 'ne yerleşen 
Balkan Türklerinden Ars-
lan Şentürk (59), ilkokul 
çağındayken isimlerinin 
değiştirilmesi için ken-
dilerine baskı yapılma-
ya başladığını, baskı ve 
zulme rağmen isimlerini 
değiştirmediklerini ifade 
etti. Çok zor günler yaşa-
dıklarını belirten Şentürk, 
şöyle devam etti:
"Bulgaristan İçişleri Ba-

kanlığı görevlileri zaman 
zaman yanıma gelerek 
'Ayağını denk al.' diyerek 
baskı yapıyorlardı. Daha 
sonra eşim doğum yaptı 
ve hastanede rehin bı-
raktırdılar. 'İsim değiştir.' 
dediler, değiştirmedim 
ve bir ay kaçak yaşadım 
çünkü oturma izni vermi-
yorlardı. Daha sonrasın-
da ise polisler tarafından 
baskın yedik. Koydular ki-
tabı önüme 'Bunu, bunu, 
hangi ismi istiyorsan seç.' 
dediler, kaçak olduğum 
için sorgudan geçirdiler. 
Zorluklar çektik."
Ardından maden ocak-

larında aşçı olarak çalış-
maya başladığını ifade 
eden Şentürk, "Bir gün 
Türkçe konuşurken ya-
kaladılar. Büyük ceza-
lar kestiler maaşımdan. 
Her gün ifade, her gün 
para cezası kesiyorlardı. 
En sonunda işimi de bı-
rakmak zorunda kaldım 
çünkü beni kötü olarak 
tanıtmaya başlamışlardı. 
Sonrasında Türkiye'ye 
göç başladı. Kırklareli’ne 
gelerek çadır kente yer-
leştim. Allah razı olsun 
Türkiye bize sahip çıktı. 
Hayatımızı bu şekilde 
sürdürmeye çalıştık. Biz 
orada kalsaydık bugün 
yaşayamazdık. Bizlere 
ekmek bile vermiyorlar-
dı. En büyük düşmanımın 
başına gelmesin. Göç 
olayı zor. Bir yerde kurulu 

düzenini bırakıp başka bir 
devlete geliyorsun." diye 
konuştu.
"Halen rüyalarımız 

Bulgaristan'da bizim"
Zorunlu göç nedeniyle 

Kırklareli'ne gelerek ya-
şamını sürdüren Hüse-
yin Yılmaz (59) ise "Kim 

ister evinden yurdundan 
kopmak, kimse iste -
mez. Halen rüyalarımız 
Bulgaristan'da bizim. 
Ben her rüya gördüğüm-
de kendimi orada görüyo-
rum, kolay bir şey değil." 
diyerek doğduğu toprak-
lara olan özlemini anlattı.
İsim değişikliğine karşı 

geldikleri için başka bir 
kente sürgün edildiğini 
aktaran Yılmaz, şöyle 
devam etti:
"Polisler eve gelerek 

babamı aldılar. Bulgar 
vatandaşlarının yaşadığı 
köylere göndererek ora-
larda çalıştırdılar. Bunun 
yanı sıra bana Türkçe 
konuştuğum için ceza 
kestiler. Biz sadece isim 
değişikliğine karşı geldik. 
Bizim başka bir sorunu-
muz yoktu. Türkiye'ye 
geldik çalıştık ve hayatı-
mızı sürdürdük. Hayat bir 
şekilde devam ediyor."
"O dönemler çok zor 

zamanlardı"
Ahmet Karabekir (69) 

ise Bulgaristan'da as-
kerlik görevini yaptıktan 
sonra Kırcaali Öğretmen 
Enstitüsünü bitirerek öğ-
retmenliğe başladığını 
dile getirdi.
İsim değişikliğine karşı 

geldiği için Kırcaali'de iki 
defa istihbarat tarafından 
yakalandığına, daha son-
ra ise tutuklandığına işa-
ret eden Karabekir, "Biri-
si not defterimin üzerine 
Türkçe ismimi yazmaktan 
kaynaklanıyordu. Eğitim 

enstitüsünün parti sekre-
teriyle münakaşaya girdik 
o da sonra istihbarata 
vermiş." dedi.
Cezaevinden çıktıktan 

sonra arkadaşlarına "Bir 
akşam toplanalım mate-
matik bölümünde okuyan 
Türk çocukları" dediğini 
ve bu cümle yüzünden 
çok büyük sıkıntılar ya-
şadığını vurgulayan Ka-
rabekir, şunları söyledi:
"Yine istihbarata çağır-

dılar. Çok soruşturmalar 
geçirdim. Bir şekilde ora-
dan kurtulduk. Köyümde 
öğretmenliğe başladım. 
Türklere pek müdürlük 
hakkı tanımazlar. Mü-
dürümüz de Bulgardı ve 
aramızda devamlı sorun 
vardı. Ben de çocukların 
daha disiplinli olması için 
baskı yapıyordum. İyi ni-
yet için savaşıyordum. 
Köyde güzel sanatlar li-
sesine öğrenciler yetiştiri-
yordum. Bu da bu kadının 
hiç hoşuna gitmiyordu."
İsimlerini değiştirmeleri 

için köylere baskınlar ya-
pıldığını vurgulayan Kara-
bekir, şunları kaydetti:
"Bir köyü göze alıyor-

lardı dışarı çıkma, kaç-
ma falan yoksa akşam-
dan sarıyorlardı köyleri, 
sabaha karşı da kimse 

evinden çıkmadan uyan-
madan önce yavaş yavaş 
toplayıp zorla isim değiş-
tirme yapıyorlardı. Bunu 
silah zoruyla yapıyorlardı, 
silah dipçiklerinin kuvve-
tiyle yapıyorlardı. Bizim 
köye de gelecek olmuş-
lar, köy bunu duyuncaya 
kadar ormanlık alanda 
yaşadığımız için herkes 
ormanda dağılmış gitmiş. 
Durakköyü’ne gezmeye 
gittim hiç kimse yok. Son-
ra yaşlı bir amcaya ne ol-
duğunu sordum, insanla-
rın kaçtığını, Bulgarların 
isim değiştirmeye gele-
ceğini söylemişti. Her 
taraftaki köyler devamlı 
baskına uğradı, isimleri 
değiştirdiler. 26 Aralık'ta 
bizim köye de geldiler, 
akşamdan gelmişler. O 
dönemler çok zor za-
manlardı. İnsan öldürene 
madalya verildiği zaman-
lardı. Katillerin ön sayfa-
larda olduğu zamanlardı."
                                AA

Gül Festivali'ne Türkiye'den Yoğun İlgi
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Bulgaristan Türklerinin 'zorunlu göçü'nün 30. Yılı
Bulgaristan'ın asimi-

lasyon politikası ne-
deniyle 1989 yılında, 
Avrupa'nın 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonraki en 
büyük "zorunlu göçü" 
ile karşı karşıya kalan 
Türkler, o dönem yaşa-
dıklarını AA muhabirine 
anlattı. 
Avcılar ilçesinde ya-

şayan Trakya Üniver-
sitesi Yüksek Lisans 
Öğrencisi 47 yaşında-
ki Taner Nizamoğlu, 
Bulgaristan'da 9 Eylül 
1944'te ihtilal olduktan 
sonra Rusların gelme-
siyle birlikte monarşi-
nin yıkıldığını ve yeni 
bir sisteme geçildiğini 
söyledi.
Bulgaristan Komü-

nist Partisi'nin, ilk önce 
Türkleri kendi tarafına 

çekebilmek için bazı 
imtiyazlar tanıdığını 
ve eskiden olduğu gibi 
tekrardan Türkçe eği-
time önem verdiğini 
kaydeden Nizamoğlu, 
bu sürecin 1953 yılına 
kadar devam ettiğini, 
ardından Türklere yö-
nelik asimilasyon poli-
tikalarının başladığını 
ifade etti.
Türklerin pasaportuna 

"Türk" yazılmadığını, 
bunun yerine "Bulgaris-
tan Müslümanları" ya-
zıldığını belirten Niza-
moğlu, şöyle konuştu:
"Türklüğü bir nevi kal-

dırmaya çalıştılar. 1956 
yılının Nisan ayında, 
Komünist Partisi 'nin 
kongresinde bazı ka-
rarlar alındı. İlk defa 
tek ulusa geçilmek için 
Türklerin Bulgarlaştırıl-
ması, 1956'nın sonunda 
konuşulmaya başlandı. 
1959 yılında da ilk çe-
kişmeler başladı. Kültür 
devrimi adı altında ka-
dınların başörtüsünün 
çıkartılması için baskı-
lar yapıldı. Çocuklara 

sünnet yasağı getirildi. 
Orduda, Türkler önemli 
noktalara getirilmiyor-
du, tren yolunda ça-
lışma gibi ağır işlerde 

çalışıyorlardı. 1970-74 
yılları arasında Pomak-
ların isimleri değiştirildi. 
Dünya kamuoyu onlara 
pek ses çıkarmadığı 
için devam ettiler. 80'li 
yıllara geldiğimizde Ro-
manların isimlerini de 
değiştirdiler. 1984 yılı-
nın Aralık ayına geldiği-
mizde Türklere yönelik 
isim değiştirme operas-
yonu başladı. 1984 Ara-
lık-1985 Şubat arasında 
Türk isimleri tamamen 
değişti."
İsim değişikliği sırasın-

da kendi isminin "Albin" 
olduğunu anlatan Taner 
Nizamoğlu, isim deği-
şikliğine Türkiye vası-
tasıyla dünya kamuo-
yunun tepki gösterdiğini 
vurguladı.
Bulgaristan'daki asimi-

lasyon sürecinde ailesi-
nin sıkıntı çektiğini an-
latan Nizamoğlu, "Ba-
bam çok zorluk çekti. 
Köyün ileri gelenlerin-
dendi. İsim değişikliği 
sırasında öğretmen ol-
duğu için işten çıkarıldı, 
mesleğini icra edemedi. 

1989 olaylarında gözal-
tına alındı, birkaç gün 
hapishanede kaldı. 70 
yaşındaki dedem, ismi 
değişince çok ağladı." 

dedi.
Bu uygulamanın 1989 

yılına kadar devam et-
tiğini dile getiren Ni-
zamoğlu, "20 Mayıs'ta 
köyüm ve komşu köyde 
olaylar başladı. Bunun 
neticesinde de Bulgar 
Hükümeti baskıya da-
yanamadı ve göçe mü-
saade etti. Sonra benim 
de aralarında olduğum 
350 bin kişi Türkiye'ye 
göç etti. Göç, mayıs 
ayının sonunda başladı, 
20 Ağustos'ta sınırlar 
kapandı." diye konuştu.
Göç zamanı babası, 

annesi ve ablasıyla be-
raber Avcılar'a geldikle-
rini söyleyen Nizamoğ-
lu, babası ve annesinin 
işe girdiğini ve hayatla-
rına burada devam et-
tiklerini kaydetti.
"Hristiyan, Bulgar 

isimlerinin olduğu bir 
cetvel verdiler"
Gazeteci yazar 77 

yaşındaki Galip Ser-
tel de Bulgaristan'da 
1984 yılında, Sovyet 
dönüşü bir devlet icra-
atının olduğunu söyle-

di. Osmanlı zamanında 
Bulgaristan'da yaşayan 
Bulgarların, mecburen 
Hristiyanlıktan çıkıp 
Müslümanlığı kabul 
ettikleri ve Türk olduk-
larının iddia edildiğini 
anlatan Sertel, bu icraat 
kapsamında, Komünist 
Parti'nin, Bulgaristan'da 
yaşayan Türklerin, Bul-
garlığa dönmesi için 
isimlerinin değişmesini 
ve böylelikle tek millet, 
tek ulus, tek dil olarak 
ulus devlet oluşturul-
masının istendiğini ifa-
de etti.
Türklere, Hristiyan 

Bulgar isimler verilme-
sinin ardından bazı şe-
hirlerde yürüyüşler ya-
pıldığını belirten Sertel, 
şunları kaydetti:
"Barışçıl yürüyüşlerin 

amacı Türk isimlerinin 
iade edilmesi, Türkçe 
konuşulması, okullarda 
Türkçe dersinin oku-

tulması ve Müslüman 
adetlerinin uygulanma-
sıydı. Bulgar devleti, yü-
rüyüşleri devlete karşı 
bir hareket gibi değer-
lendirip Türkiye'ye 'sı-
nır kapılarını açın' dedi. 
Kapılar açıldı, çeşitli 
baskılarla 350 bin kişi 

Türkiye'ye göç etti."
Rusların, bir takım 

emperyalist niyetler 
doğrultusunda Bulga-
ristan'daki Müslüman-
ları etnik temizliğe tabi 
tuttuğunu aktaran Ser-
tel, bu kapsamda, isim-
lerinin değiştirildiğini ve 
kendilerinin bu duruma 
tepki göstermemele-
ri için bir ay Roman 
kasabasında toplama 
kampında tutulduğunu 
belirtti.
Kendi isminin değiş-

tirilme sürecini anlatan 
Sertel, "Hristiyan, Bul-
gar isimlerinin olduğu 
bir cetvel verdiler. Bura-
dan kendimize bir isim 
seçeceğimiz söylendi. 
Kendi ismimizin ilk har-
f ini koruyabiliyorduk. 
Ben Galip'tim, Galin 
oldum. Vefat edenlerin 
de isimleri değiştiril-
di. Vefat eden babam 
Mehmet'in ismi Miha-
il, vefat eden dedem 
Süleyman'ın ismi Se-
mion oldu." dedi.
Silistre'de çıkan bir ga-

zetede 1970 yılında ça-
lıştığını ancak milliyetçi, 
karşı devrimci suçlama-
sıyla işten çıkarıldığını 
ve mesleği olan öğret-
menliğe de belli bir süre 
dönmesine izin verilme-
diğini ifade eden Sertel, 
1989'daki göçten sonra 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin kurucula-
rından ve Silistre şeh-
rinin koordinatörü oldu-
ğunu söyledi.
Hareket olarak 1990 

yılının Haziran ayında 
seçimlere girdiklerini 
ve 25 milletvekili çıkar-
dıklarını belirten Sertel, 
"Bütün amacımız Bul-
garistan devleti içeri-
sinde kendi haklarımızı 
alabilmekti. Ne yazık ki 
bu hakların verilmesi o 

gün bugündür hala da 
gerçekleşemiyor." diye 
konuştu.
Sertel, 1990 yılında 

Türkiye'ye ailesiyle bir-
likte göç ettiğini ve bu-
rada hayatını sürdürdü-
ğünü söyledi.
"Hristiyanlık usulle-

rine göre cenaze me-
rasimi yapıldı"
Avcılar Balkan Türk-

leri Derneği Başkanı 
62 yaşındaki Efrahim 
Kamberoğlu  ise söz 
konusu dönemde uy-
gulanan asimilasyonu 
anlatırken, "Hristiyanlık 
usullerine göre cenaze 
merasimi yapıldı. Cami-
lere gitmek, Türkçe ko-
nuşmak, Türkçe müzik 
yasak. Her şey yasak. 
Yapıldığında da yüksek 
cezaları olurdu." ifade-
lerini kullandı.
Bu politikaların ardın-

dan Türkiye'ye göç et-
tiklerini hatırlatan Kam-
beroğlu, "O dönemler-
de Türkiye Başbakanı 
Turgut Özal'dı. Allah 
rahmet eylesin, çok bü-
yük bir liderdi. O kucak 
açtı, biz buraya geldik. 
Biz hemşiresiyle öğret-
meniyle geldik. Bizim 
insanımız eğitimli. Di-
limiz olduğu için kolay 
adapte olduk. Şimdi 
Türkiye'deyiz, mutlu-
yuz." dedi.
Güreş müsabakala-

rında; Bulgaristan'da 
dünya ikinciliği, üçün-
cülüğü elde ettiğini, üç 
kez Avrupa şampiyonu 
olduğunu kaydeden 

Kamberoğlu, göç ettik-
ten sonra Türkiye adına 
uluslararası yarışmala-
ra katıldığını ve 1991 yı-
lında Almanya'da, Avru-
pa üçüncüsü olduğunu, 
başka yarışmalarda da 
dereceler aldığını bildir-
di.                          AA
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Kırcaali’de kapsamlı sokak ve kaldırım 
onarım projesinin temeli atıldı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
“Kırcaali’de Sokak ve 
Kaldırımların Onarımı ve 
Rehabilitasyonu ” projesi 
kapsamında yenilenecek 
beş yapı arasındaki Hacı 
Dimitır Meydanı’nı yenile-
me projesinin temelini attı. 
Üreticiler Pazarı yanında-
ki dönel kavşakta bulunan 
Hacı Dimitır Meydanı’nda 
düzenlenen törene Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, proje-
nin yöneticisi olan Kırcaali 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Müh. Katya Mitovska, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
projeyi yüklenen Pıtstroy 
Engineering ve Lighting 
Engineering şirketlerinin 
yer aldığı “P K Light” adlı 
inşaat kuruluşunun tem-
silcisi Borislav Markov, 
belediye yetkilileri, beledi-
ye meclis üyeleri, projeyi 
yüklenen şirketlerin başka 
temsilcileri, köy muhtarla-
rı ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Projenin yöneticisi Müh. 
Mitovska,”Bugün temelini 

attığımız kapsamlı pro-
jeyle Kırcaali’nin kentsel 
ortamı Avrupai bir görü-
nüme kavuşacak. Proje, 
2014-2020 dönemine iliş-
kin Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programın-
ca desteklenmektedir” 
dedi. 

Katma değer vergisi 
hariç 1 424 238,73 leva 
maliyetli proje çalışma-

ları kapsamında altyapı 
ve kaldırımların onarımı 
yapılacak ve şehrin eski 
kısmında bulunan Hacı 
Dimitır Meydanı, İvan 
Vazov, Kliment Ohridski 
ve Dobruca sokaklarında 
enerji tasarrufu sağla-
yan Led aydınlatma sis-
temleri kurulacak. Proje 
çalışmaları, İvan Vazov 
sokağını, Kliment Ohrids-

ki sokağının Hacı Dimitır 
Meydanı’ndan Bogdan 
sokağı kavşağına kadar 
uzanan kısmını, Dobruca 
sokağını ve Hacı Dimitır 
Meydanı’nı kapsayacak. 

İvan Vazov, Kliment Oh-
ridski ve Dobruca sokak-
ları, şehrin eski kısmında 
ana yollardır. Bir yandan 
bu yollar şehrin bu kıs-
mında ve çevresindeki 
yerleşim yerlerinde ika-
met eden vatandaşların 
şehrin diğer kısımları ara-
sında bağlantı kurmasını 
sağlıyor, öte yandan da 
Kırcaali Barajı kıyısında-
ki dinlenme tesisleri ve 
çevresindeki yerleşim 
yerlerine yolculuk sıra-
sında ilçenin sakinleri 
ve misafirleri tarafından 
kullanılıyor. Hacı Dimitır 

Meydanı, şehrin eski ve 
merkez kısmı arasında 
bağlantı sağlayan şehrin 
ulaşım şebekesinin dü-
ğüm noktasıdır. Bu mey-
danın hemen yanında 
bulunan Üreticiler Pazarı, 
sadece şehir sakinleri için 
değil, bölge için de temel 
ticaret noktasıdır.

Proje kapsamında bu üç 
sokakta enerji tasarrufu 
sağlayan Led aydınlatma 
sistemleri kurulacak, kal-
dırımlar yeniden yapılan-
dırılacak, bordürler yenile-
necek, eski asfalt yüzey-
leri yenilenecek, drenaj 
hattı çalışmaları yapıla-
cak, enerji tasarrufuna 
yönelik önlemler alınarak 
sokak aydınlatma sistem-
leri yenilenecek. Dobru-
ca sokağında ayrıca bir 
bisiklet yolu yapılacak. 
Projeye göre Hacı Dimitır 
Meydanı, tamamen yeni-
den yapılandırılacak. Dö-
nel kavşak oluşturulacak, 
eski asfalt yüzeyleri, so-
kak aydınlatma sistemleri 
yenilenecek, drenaj hattı 
yapılacak ve meydanlık 
alanda dikey planlama 
uygulanacak. İnşaat faa-
liyetleri, dokunsal plaka-
ların yerleştirilmesi, kal-
dırım ve bordürlerin yük-
sekliğinin uygun olması 
gibi engellilerin erişimine 
yönelik önlemler alınma-
sını da içeriyor. 

Sokak ve kaldırımların 
onarımı ve rehabilitas-
yonundan başka Kuzey 
Arpezos Parkı’nın birinci 

ve ikinci aşamasının ara-
sında bağlantı kuracak bir 
köprü inşa edilmesini de 
kapsayan projenin tama-
mının maliyeti 5 052 148, 
73 leva. Proje süresi, 18 
Nisan 2018-18 Ekim 2020 
tarihleri arasında 30 aydır. 

Proje, 2014-2020 döne-
mine ilişkin Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programınca Kırcaali’nin 
Kentsel Dönüşümü ve 
Gelişimi İçin Entegre Pla-
nını uygulamaya yönelik 
21 milyon leva maliyetli 
yatırım programına dahil 
edilen 14 milyon leva ma-
liyetli Kırcaali’de en büyük 
eğitim kurumu binalarının 
5’inin yenilenmesi proje-
sinden sonra ikinci kap-
samlı projedir. 

Müh. Azis,”Şehrin mer-
kez kısmında, “Vızroj-
dentsi” semtinde bulunan 
sokaklar ve Hacı Dimitır 
Meydanı seçiminde, ya-
tırım programına dahil 
edilen eğitim ve sosyal 
altyapıya yapılan yatırım-
ların sinerjik ve tamamla-
yıcı etkisi olması dikkate 
alındı” diye belirtti. 

Konuk la r la  b i r l i k te 
Kırcaali’de 10 sokağın 
onarımı ve rehabilitas-
yonu projesinin temelini 
atmadan önce Belediye 
Başkanı, Kırcaali'nin mo-
dern ve çağdaş bir Avru-
pa şehri haline gelmesini 
sağlayacak belediyenin 
yatırım programının diğer 
önemli özelliklerini hatır-
lattı.

Çernooçene Belediyesinden 
1.sınıfa gidecek çocuklara 

okul çantası hediyesi
1 Haziran Dünya Çocuk 

Günü ve okula hazırlık 
yapan çocukların 1.sınıfa 
uğurlanması münasebe-
tiyle düzenlenen kutlama 
programlarında yer alan 

Komuniga (Kuşallar) 
köyü Pırvi Yuni Anaokulu 
ve Gabrovo (Gabra) köyü 
Slıntse Anaokulu ve Çer-
nooçene Zname na Mira 
Anaokulu'nun Jitnitsa 
(Hambarcılar) köyünde-
ki şubesindeki Slaveyçe 
Grubu sınıfı çocukları 
sundukları gösterilerle 
veli ve konuklardan bol 
alkış aldı.
Minikler, şiirler okudu, 

dans etti, şarkılar söyle-
di. Kutlamalar neşeli ve 
eğlenceli geçti.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman 
ve Belediye Başkan Yar-

dımcısı Selami Mustafa, 
kutlama programlarına 
konuk olarak katıldı.
Aydın Osman yaptığı 

konuşmada çocukların 
eğitimi ve gelecekte ge-
lişimi açısından anaokul-
ların rolüne vurgu yaptı.
Anaokulu müdürleri El-

maz Apti ve Mukaddes 
Mehmedova, anaokulu 
öğretmenleri ve velileri 
adına Çernooçene Be-

lediye yönetimine verdiği 
destek için teşekkürlerini 
sundu, önümüzdeki ders 
yılında 1.sınıfa gidecek 
çocuklara başarılar dile-
diler.

Gabrovo, Lyas-
kovo (Pındıcak), 
Çernooçene, Ko-
muniga, Paniç-
kovo (Çanakçı), 
Minzuhar (Kal-
falar) ve Jitnitsa 
(H ambarc ı l a r) 
köylerindeki ana-
okullarında okul 
öncesi hazırlık 
sınıfını bitiren 53 
çocuğa Çernoo-
çene Belediyesi 
tarafından okul 
çantaları hediye 
edildi.

Belediye yönetimi, 10 
yıldan beri geleneksel 
olarak anaokulu bitiren ve 
yeni ders yılında birinci 
sınıfa gidecek miniklere 
böyle bir jestte bulunuyor.
Anaokullardaki diğer 

tüm çocuklara tatlı yiye-
cekler ikram edildi.
Çernooçene İlçesi sınır-

ları dahilindeki anaokulla-
rında toplam 200 çocuk 
yetiştiriliyor.     İ. İSMAİL

Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı 
uçak kazasında hayatını kaybetti

Bulgaristan’ın başken-
ti Sofya yakınlarında 
Bulgaristan Havacılık 
Kulüpleri Başkanı İvan 
Kostadinov’un içinde bu-

lunduğu küçük bir uçak 
düştü. Kostadinov ile bir-
likte uçakta bulunan bir 
kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Sofya’nın 40 

ki lometre güneyinde 
bulunan İt iman şeh-
rinde meydana geldi. 

Sofya’dan, Türkiye sını-
rındaki Svilengrad şeh-
rine giden küçük uçak, 
henüz belirlenemeyen 
nedenle tarlaya düştü. 

Kazayı görenlerin bildir-
mesi üzerine olay yeri-
ne ekipler sevk edildi. 
Sağlık ekipleri yaptıkları 
incelemede uçakta bu-
lunan biri kadın 2 kişi-
nin hayatını kaybettiğini 
belirledi. Düşen ve alev 

alan uçakta ölenler erkek 
şahsın Bulgaristan Ha-
vacılık Kulüpleri Başkanı 
İvan Kostadinov olduğu 
belirlendi.
Sofya Savcılığı olayla 

ilgili soruşturma başla-
tırken, kaza yerine Milli 
Soruşturma Dairesi’nden 
de bir ekip sevk edildi.
Bu arada yılbaşın -

dan bu güne kadar 
Bulgaristan’da 3 küçük 
uçak kazası yaşandı. 
Daha önce nisan ayı 
başında zengin bir Bul-
gar aileye ait Chess-
na t ip i  uçak Kuzey 
Makedonya’da düşmüş 
ve 4 kişi ölmüştü. İkinci 
uçak kazası ise Orizari 
köyünde hava gösterisi 
yaparken düşmüş ve bu 
kazada ise 2 kişi hayatını 
kaybetmişti.
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan’dan Türklerin 
‘zorunlu göçü’ 30. yılında

1. sayfadan devam

isteyen Bulgarlar, traje-
diyi paraya ve kazanca 
çevirmişti. Eski Lada ve 
Moskviç otomobillerinin 
fiyatı 4- 5 bin leva gibi 
rekor fiyatlara çıkmıştı. 
Yeni araba 6- 10 bin leva 
iken, insanların trajedi-
sinden yararlanan fırsat-
çılar bununla on binlerce 
leva kazanç sağlamıştı. 
Kapıkule’ye taksiler 1000 
leva alırken, insanlar ev, 
daire, arsaları ve mal 
varlıklarını satamadan 
bölgeden ayrılmak zoru-
na kalmıştı. Aylar son-
ra emniyet, parti, savcı, 
yargı gibi üst düzey ku-
rumlardan komünist bü-
rokratlar pasaport çıkart-
ma, eski otomobil satma 
veya Kapıkule’ye ulaşım 
sağlamak için rüşvetler 
aldığı ve bu insanlık dra-
mını fırsata çevirdiği an-
laşılmıştı. Kapıkule, Edir-

ne, Bursa ve İstanbul’da 
oluşturulan göçmen ça-
dır kampları on binlerce 
Bulgaristan Türkünü top-
lamakta zorlanmış; 21 
Ağustos 1989’da Ankara 
geçici olarak sınırın kapa-

tılmasını kararlaştırmıştı.
Üç ayda 360 bin kişi 

göç etti
3 Haziran- 21 Ağus-

tos 1989 tarihine kadar 
gayri resmi verilere göre 
360 bin Bulgaristan Tür-

kü Türkiye’ye göç etti. 
O dönem 2’nci Dünya 
Savaşı’ndan sonra ya-
şanan en büyük zorunlu 
göç dalgası olarak tarihe 
geçen göçte, 40 bin kişi 
Jivkov rejiminin sona er-

diği, 10 Kasım 1989 ta-
rihine kadar geri döndü. 
Daha sonraki dönem-
lerde de 100 bine yakın 
soydaşın Türkiye’den 
Bulgaristan’a geri dön-
düğü tahmin ediliyor. 
Bulgaristan bu kara 

sayfalarla yüzleşmedi 
1989 yılının acı dolu ya-

zında binlerce aile sınırın 
iki tarafında parçalandı. 
Bulgar tarihçileri bu yeni 
dönemle ilgili olayları 
objektif bir süzgeçten 
geçirmedi, komünist dö-
nemin zulmüyle ilgili ise 
tek bir suçlu yargı önü-
ne çıkarılmadı. Bulgaris-
tan Komünist Partisi’nin 

(BKP) devamı ve şu an 
ana muhalefet olarak 
ikinci büyüklükteki par-
ti olan Bulgar Sosya-
list Partisi’nde (BSP), 
Jivkov’un ve yönetimde 
bulunan kişilerin torun-
ları yer alıyor. Komü-
nistlerin devamı olan bu 
Sosyalist yapıdan Bulga-
ristan Türklerine yönelik 
hala özür dileyen olmadı. 
Göçten geriye özellik-
le Rodoplar ve Kırcaali 
bölgesinde ıssızlaşan 
köyler, terk edilmiş evler, 
sahiplerini bekleyen kırık 
pencereler ve çocukla-
rından uzak kalan yaşlı 
insanlar kaldı.        DHA

Cumhurbaşkanı Radev, dezavantajlı 
lise mezunlarına balo düzenledi

Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev ve eşi De-
sislava Radeva, Boyana 
Rezidansı’nda düzenle-
nen dezavantajlı genç-
lere yönelik geleneksel 
lise mezuniyet balosuna 
ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 
Cumhurbaşkanı’nın “Bir 
Hayalin Gerçek Olması-
nı Destekleyelim” başlığı 
altındaki hayırseverlik 
girişimi kapsamında ger-
çekleştirildi.
Radev, lise mezuniyet 

balosunda yaptığı ko-
nuşmada balo organi-
zasyonunu destekleyen 
kurumların isimler ini 
sayarak, “Balo gecesi, 
bütün kurumlar bir amaç 
için birlikte çalıştıklarında 
neler olabileceğinin güzel 
bir örneğidir” dedi.
Devlet Başkanı,” Eğiti-

minize devam etmek ya 
da işe başlamak arasın-
da çok önemli bir seçim 
yapacaksınız. Size sa-
dece bir ipucu verebili-
rim. Hayatınızda birçok 
seçim yapacaksanız, an-
cak öyle seçimler yapın 
ki, onlarla gurur duyun. 
Yeteneğinize, gücünü-
ze, hayallerinize inanın  
ve onlara ulaşmak için 
çabalayın. Başkalarının 
sizin yerine karar verme-
sine izin vermeyin. Kendi 
kararlarınızı vermek için 

yeterli düzeyde eğitim ve 
kapasiteye sahipsiniz” 
dedi.
Lise mezuniyet balosu, 

Boyana Rezidansı’nda 
saat 20.00’de başladı. 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ve eşi Desislava 

Radeva, sosyal hizmet 
kuruluşlarında yetişen 
gençler arasında bulunan 
100’ün üzerinde lise me-
zunlarını karşıladı.
Cumhurbaşkanı,” Se-

çimlerinizi utanmayacak 
şekilde yapın ve bunun 
için iyi insanlar olmalısı-
nız” dedi. Radev, genç-
lerin bu dersi çoktan 
öğrendiğine ve bunun 
kanıtının baloya Mari-
ya ve Stara Zagora'dan 
(Eski Zağra) Veliçko'nun 
katılması olduğuna ina-
nıyor. Mariya’nın bir süre 

önce okula gittiği tram-
vay şoförünün hayatını 
kurtardığını, Veliçko’nun 
ise bulduğu içi para dolu 
bir cüzdanı sahibine iade 
ettiğini anımsatan Radev, 
“İşte bunlar, örnek alına-
cak cesur davranışlar” 

diye ifade etti.
Radev,”Aranızdan 13 

gencin eğitimlerine de-
vam etmek için mücade-
le etmeye karar verdiğini 
biliyorum. Umarım daha 
fazla olsun, çünkü eğiti-
min yeni kapılar açtığını, 
yeni fırsatlar sağladığını 
biliyorsunuz” diye dikkat 
çekti. Cumhurbaşkanı, 
eğitimine devam eden 
gençlerin, son iki yılda 
miktarı birkaç kez artan 
burslar konusunda Cum-
hurbaşkanlığı kurumuna 
güvenebileceklerini be-

lirtti. Radev,”Sizleri şan-
sınızı kullanmaya ve bu 
burslardan yararlanmaya 
çağırıyorum” dedi.
Dream Teams Produk-

tions Şirketi ekibi bu yıl 
da hayır amaçlı müzik 
dinleti programı düzenle-

di. Programda ses 
sanatçıları Maliya 
İlieva, Miro, Lübo 
Kirov, Orlin Pavlov, 
Mihaela Marinova, 
Yoana, Magi Cana-
varova, Neli Petko-
va, Pafael Paşa-
mov, “BRT”ve “D2” 
rock grupları, Deo 
ve Moysey ikilisi, 
Plamıçe Dans Top-
luluğu sahne aldı.
Programın ba -

şında Louis Braille 
Görme Engelliler 

Okulu’nu bitiren lise me-
zunu Yoanna Naydenova 
ve şarkıcı Magi Cana-
varova, özel olarak düet 
şeklinde hazırladıkları 
bir şarkı söylediler. Ko-
medi oyuncuları Lübomir 
Neykov, Ruslan Mıynov, 
Petyo Petkov-Şaybata ve 
Basil Draganov şov yaptı. 
Ayrıca sanatçılar Vladimir 
Penev, Desislava Bakır-
cieva ve Monyu Monev 
de lise mezunlara hitap 
ettiler.
              Kırcaali Haber

BSP Genel Başkanı Korneliya 
Ninova istifa etti

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova, Bulgaris-
tan İçin BSP İttifakı’nın 26 Mayıs’ta yapılan Avru-
pa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde oyların 
yüzde 24,24’ünü alarak, Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinden 
sonra ikinci siyasi güç konumunda olmaya devam 
etmesinden dolayı BSP Ulusal Konseyi toplantı-
sında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Toplan-
tıda yaptığı açıklamada günümüzün demokratik 

toplumlarında mağlubiyet alındığında herke-
sin bedel ödemek zorunda olduğunu kaydeden 
Ninova,”BSP’nin Genel Başkanı olarak mağlubi-
yetin sorumluluğunu üstleniyorum ve görevimden 
istifa ediyorum” diyerek istifasını açıkladı. 

BSP Ulusal Konseyi, 26 Mayıs’ta yapılan Avru-
pa Parlamentosu seçimlerinde BSP’nin GERB’e 
mağlup olmasından dolayı olağanüstü toplantıya 
çağırıldı. Ninova, mağlubiyeti bizzat itiraf etti ve 
seçim sonuçlarının iyi bir şekilde analize edilece-
ğini ve BSP Genel Başkanı seçimine ilişkin yeni 
kurallar ve Bulgaristan İçin BSP İttifakı Meclis 
Grubu’nun tekrar Ulusal Meclis çalışmalarına ka-
tılmasını önereceğini açıkladı. 

Bulgaristan İçin BSP İttifakı, aldığı mağlubiyete 
rağmen önceki Avrupa Parlamentosu seçimleri-
ne kıyasla daha fazla milletvekili çıkardı. İttifakın, 
Avrupa Parlamentosu’na liste başı adayı Elena 
Yonçeva, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Baş-
kanı Sergey Stanişev, Petır Vitanov, İvo Hristov ve 
Tsvetelina Penkova olmak üzere 5 temsilci gön-
deriyor. 
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Borisov, Sevlievo ve Gabrovo’da altyapı 
inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi
Başbakan Boyko Bori-

sov, Sevlievo (Selvi) ve 
Gabrovo şehirlerinde alt-
yapı tesislerinin inşaat 
çalışmalarını yerinde in-
celedi. 

Başbakan, ”Vatandaşla-
rımız ne kaybettiklerinin 
farkında olamadığından 
eminim. Yaptıklarımıza 
bakınca içim bir hoş olu-
yor. Yeni istihdam yara-
tılmasını sağladık, işçiler 
iyi bir ücret alıyor. Biraz 
düşününce ülke genelin-
de bu tür en az 50 inşaat 
sahası bulunuyor” diye 
kaydetti. 

Borisov’a Başbakan Yar-
dımcısı Tomislav Donçev, 
Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov ve Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakan Yardımcısı Nikolay 
Nankov eşlik etti. 

Bakan Yardımcısı, inşa 
edilecek Şipka Tepesi al-
tındaki tünele uzanacak 
Gabrovo’nun çevre yolu 
inşaatının daha erken ta-
mamlanması beklendiğini 
bildirdi. Nankov,”Bu Çevre 
Yolu projesi, Gabrovo’dan 
başka Kuzey Bulgaristan 
için de dev bir proje, çün-
kü Şipka Tepesi altındaki 
tünel ile Pan-Avrupa 9 
Nolu Ulaşım Koridorunun 
bir parçası olan Rusçuk-

Veliko Tırnovo yolu ile 
dikey bağlantı gerçekleş-
tirecek” dedi. 

Başbakan,”Çalışmak için 
uygun şehirlerde yol ona-
rımları yapıyoruz. Şirket-
ler yeni ekipmanlar satın 
aldı, deneyim sahibi oldu, 
yenilikler var ve modern 
inşaat projeleri uygulanı-
yor” diye kaydetti. Başba-
kan, altyapı tesislerinin in-
şaat çalışmaları sırasında 
gözlemlediği yerli işçilerin 
becerilerine vurgu yaptı. 

Başbakan, Gabrovo’da 
ragbi stadının yanından 

geçtikleri sırada 1-2 yıl 
sonra sürücülerin, bin-
lerce yerli inşaat işçile-
rinin sarf ettiği çabaların 
ve emeğin bir sonucu 
olarak yeni kurulacak 
yüksek hızlı yolu kullana-
caklarını vurguladı. İnşa-
at çalışmalarını izleyen 
Borisov,”İşçiler Veliko Tır-
novo şehrinden ve sanki 
her şeyi kendi elleriyle ya-
pıyorlar. Sihirbazlara ben-
ziyorlar” diye ifade etti. 

İnşa edilecek Şipka 
Tepesi altındaki tünele 
uzanacak Gabrovo’nun 

kapsamlı çevre yolu inşa-
atı projesi, beş aşamaya 
ayrılmıştır ve iki bölüm 
şeklinde uygulanıyor. 

Projenin birinci aşama-
sı, tesisin dört kısmının 
inşaatını ve toplam 23,25 
kilometre uzunluğunda 
bağlantı yolu inşaatının 
yanı sıra 3,22 kilomet-
re uzunluğundaki Şipka 
Tepesi altındaki tünelin 
inşaatına yönelik geniş 
çaplı bir fikir projesinin 
tasarımını kapsıyor. 

Projenin ikinci aşaması, 
Gabrovo’nun çevre yolu 

inşaatını ve Şipka tüne-
linin inşaatını kapsıyor. 
Yolun toplam uzunluğu 
10,553 kilometredir. On-
lardan yeni yapılacak 
yollar, Şipka tünel yolu da 
dahil olmak üzere 7,633 
kilometre uzunluğunda 
olup, ayrıca 2,92 kilomet-
re yollarda yenileme ve 
genişletme çalışmaları 
yapılacak. İki aşamanın 
kapsayacağı yollar hemen 
hemen 34 kilometre uzun-
luğunda olacak. 

Şimdiye kadar projenin 
ilk aşaması kapsamın-
da planlanan inşaat ça-
lışmalarının yüzde 82’si 
gerçekleştirildi. Yol bir-
kaç kesime ayrıldı. 7,7 
kilometre yolda yenileme 
ve genişletme çalışmala-
rı yapıldı ve bu ilk kesimi 
kullanma izni alındı. Diğer 
kesimde yenileme ve ge-
nişletme çalışmaları, ye-

niden yapılandırma ve yol 
yapım çalışmaları yapıldı. 
Mevcut olan bir yolun 
3,27 kilometrelik kesimin-
de yenileme ve genişlet-
me çalışmaları yapıldı ve 
Sevlievo-Veliko Tırnovo 
bağlantı yolu ve Popovtsi 
kavşağından sonra Ka-
zanlık-Gabrovo bağlantı 
yolu inşa edildi. 

Üçüncü ve dördüncü ke-
simin inşaatı kapsamında 
9,2 uzunluğunda bir yol 
kesimi ve 3,13 kilomet-
re uzunluğunda bağlantı 
yolu inşa edilmektedir. 
Bununla birlikte 4 köprü 
tesisi ve 50 metre uzun-
luğunda tünel inşaatına 
yönelik çalışmalar yapıl-
maktadır. Proje sözleş-
mesi kapsamında yapılan 
inşaat, onarım ve montaj 
işlerinin 17 Temmuz 2019 
tarihinde bitmesi gereki-
yor. 

Arda 1924 Futbol Kulübü’ne Kırcaali Belediyesi 
Altın Arması ve 100 bin leva para ödülü
Kırcaali Arda 1924 Pro-

fesyonel Futbol Kulübü, 
Kırcaali Belediye Meclis 
oturumu kapsamında dü-
zenlenen törenle üstün 
profesyonel başarılar elde 
etmesi ve Birinci Lig’e 
yükselmesinden dolayı 
Kırcaali Belediyesi Altın 
Arması ve para ödülü ile 
ödüllendirildi. Ödül, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis tarafından 
sunuldu. Futbol Kulübü ta-
kım kadrosunda yer alan 
neredeyse tüm oyuncular, 
ödülü takdim sırasında 
Biznes İnkübator salonun-
da hazır bulundu. Arda 
takımı oyuncuları, boyun-
larında kulübün bayrağı 
bulunan tüm partilerin 
meclis grubu üyeleri ta-
rafından ayakta alkışlarla 
karşılandı.

Törende konuşan Arda 
takımının kaptanı Plamen 
Krumov, takımın takdir 
edilmesi ve belediyenin 
ve bizzat Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis’in 
çabalarından dolayı te-
şekkürlerini sundu.

Krumov,” Sezon boyun-

ca bize verdiğiniz des-
tek için teşekkür ederim. 
Takım adına sürekli ya-
nımızda olan Belediye 
Başkanı’na teşekkürlerimi 
ifade etmek isterim. Hep 
böyle bizi desteklemesi-
ni dilerim. Arda takımı-

nı, 2.Lig’den Birinci Lig’e 
yükselten bu büyük zafe-
rin kazanılmasına katkıda 
bulunduğumuza seviniyo-
rum. Bundan sonra daha 
büyük başarılara imza 
atmamızı ve hep birlikte 
el ele hedeflerimize ulaş-
mamızı dilerim” dedi.

Futbol Kulübünün Baş-
kanı Petır Peşev de bir 
konuşma yaptı. Peşev, 

şunları söyledi: “Hep bir-
likte elde ettiğimiz bu ba-
şarıdan dolayı sizi tebrik 
ederim. Futbolcularımız 
ve bizler kulüp yönetici-
leri çok güzel bir sezon 
geçirdik. Gençlik ve Spor 
Bakanı’nın yeni sezonda 

Birinci Lig’de ilerlememiz 
ve ev sahipliği yapacağı-
mız maçları kendi stadı-
mızda oynayabilmemiz 
için verdiği sözü yerine 
getireceğini ve stadın ay-
dınlatılması konusunda 
yardımcı olacağını umu-
yorum”.

Arda 1924 Profesyonel 
Futbol Kulübü’nün Kırca-
ali Belediyesi Altın Arması 

ile ödüllendirilmesine iliş-
kin teklif, Meclis Başkanı 
Raif Mustafa tarafından 
yapıldı. Teklif, Beledi-
ye Meclisi’nin Mayıs ayı 
oturumunun gündemi-
ne alınarak yerel meclis 
üyeleri tarafından oybirli-
ğiyle onaylandı. Belediye 
Meclis üyeleri, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’in Futbol Kulübü’nün 
üstün profesyonel elde 
etmesi ve 2.Lig’den Bi-
rinci Lig’e yükselmesin-
den dolayı 100 000 leva 
para ödülü ile ödüllendir-
me teklifini de oybirliği ile 
kabul ettiler.
Başkan Hasan Azis, 

Meclis oturumda, ”Dün-
kü gün Kırcaali için tarihi 
bir gündü, çünkü tarihi bir 
zaferi kazandırdı. Arda 
takımının Birinci Lig’e 
girmesinden bir adım 
mesafede bulunduğu 31 
yıl önce yaşadığı tarih-
sel adaletsizlik düzeltildi. 
Şimdi bu adaletsizlik ta-
rihi bir zaferle giderildi" 
diye konuştu.
             Kırcaali Haber

Novipazar köyünde 
dere ıslah projesinin 

temeli atıldı
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı Aydın 

Osman, projeyi yüklenen şirketin ve denetçi şirke-
tin temsilcilerinin katılımıyla Kableşkovo (Şabanlar) 
Deresi’nin Novi Pazar (Yenipazar) köyünden geçen 
kısmının ıslah çalışmalarının temelini attı.

Belediye Başkanı,”Proje, iki aşamada uygulanacak. 
İlk aşaması, derenin 23 metrelik kısmının kapatılması-
nı öngörüyor. İkinci aşamada 178 metre uzunluğunda 
açık drenaj kanalı yapılacak” diye izah etti. Aydın Os-
man, projenin ikinci aşamasında dere boyunca koni 
şeklindeki oluklar yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

Proje için gereken kaynaklar, Çernooçene Belediye 

Meclisi tarafından kabul edilen 2019 yılı bütçesinde 
sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerden harcana-
cak.

Proje sözleşmesine göre dere islah projesi 3 ay için-
de tamamlanmalıdır.

Belediye Başkanı,”Temelini attığımız projenin, ilçe 
merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinde konforlu 
yaşam koşullarının sağlanmasına katkıda bulunacağı-
na içtenlikle inanıyoruz. Projenin gerçekleştirilmesiyle 
belediyenin merkez kısmında olasılı taşkınlar önlene-
cek” dedi.

Belediye Başkanı, Çernooçene ilçesi sınırları içeri-
sinde bulunan köylerin sakinlerinin daha iyi bir altyapı 
ve yaşama ortamının kurulmasını hak ettiklerini vur-
guladı.

Novi Pazar köyü mühtarı Vildane Sali, şahsı ve yerli 
halk adına belediye yönetimine projenin gerçekleştiril-
mesi ve üstlenilen taahhütlerden dolayı teşekkür etti.
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Cumhurbaşkanı Radev, Doğu Rodoplar’ın 
en büyük okulunu ziyaret etti 

“Şampiyon lar  Oku -
lu” olarak bilinen Doğu 
Rodoplar bölgesinin en 
büyük okulu olan Petko 
Raçov Slaveykov Lisesi 
yönetiminin, ilkokul öğ-
rencilerinin mezuniyet 
töreni vesilesiyle daveti 
üzerine Kırcaali’yi ziyaret 
eden Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev, öğrenciler ve 
öğretmenlere hitaben ko-
nuşmasında, “Bu sıradan 
bir Bulgar okulu değil, bu 
okul Bulgar eğitiminin ta-
pınağı, Bulgar ruhunun ve 
bilgisinin tapınağıdır” diye 
kaydetti.

Radev, okulun girişinde 
şeref kıtası eşliğinde Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, Petko 
Raçov Slaveykov Lisesi 
Müdürü Milko Bagdasa-
rov ve Öğrenci Konseyi 
Başkanları Demet Cam-
bazova ve Preslava Mite-
va tarafından karşılandı. 

Devlet Başkanı, tören-
de yaptığı konuşmada 
Bulgaristan'ın sadece 
eğitimli, bilgili ve yete-
nekli gençlere değil, aynı 
zamanda geleceğin lider-
lerine de ihtiyacı olduğu-

nu söyledi. Radev, ”Son 
yıllarda pek çok genç in-
sanımız vatanımızı terk 
etti. Ben bu eğilimin, bil-
gelik, manevi güç, bilgi, 
aydınlanma ve sorumlu-
lukla modern Bulgaristan'ı 

inşa edecek ve toplumun 
menfaatini kişisel menfa-
atin önüne koyacak siz-
lerin aranızdan çıkacak 
genç liderler tarafından 
sona erdirileceğine ina-
nıyorum” diye kaydetti. 

Devlet Başkanı, gençle-
rin Bulgaristan'da büyük 
hayallerini gerçekleştir-
me hakkının yeni neslin 
elinde olduğuna dikkat 
çekti.
Cumhurbaşkanı, oku-

lun bünyesindeki ilko-
kulu bitiren öğrencileri 
tebrik etti. Lise mezun-
larına kararları ne olursa 
olsun ruhlarını bilgi ile 
yoğurmaları çağrısında 

bulundu. Radev, eğitim 
kurumunun elde ettiği 
başarılar hakkında bilgi 
aldı, şehirde ilgi alanla-
rına göre kulüp ve sanat 
okullarını ziyaret eden 
yetenekli öğrencilerle 
sohbet etti. 
Okuldaki programından 

sonra Cumhurbaşkanı, 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis ile 
görüştü. KH

Cumhurbaşkanı Radev, Kırcaali’nin güçlü bir 
sanayi bölgesi olarak geliştiğine dikkat çekti

Kırcaali’yi ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Ha-
san Azis ile ma-
kamında görüştü. 
Belediye binası 
önünde karşılanan 
Cumhurbaşkanı, 
daha binaya girir 
girmez fuayesin-
de sergilenen ilçe 
sınırları dahilinde 
gerçekleşt ir i len 
en kapsamlı çevre 
projesi olan Kuzey 
Arpezos Parkı’nın 
maketini görme 
fırsatı buldu. 
Görüşmede Müh. Azis, 

Devlet Başkanı’na oto 
parça üretim fabrikası 

ve fabrikada üretilen 
malzeme ve ürünlerin 
test edilmesi için yapılan 

Bilim Araştırma Merkezi 
dahil olmak üzere oto-
motiv sektörüne yapı-

lan yatırımlarla ilgili bilgi 
verdi. Cumhurbaşkanı, 
şehrin güçlü bir sanayi 

bölgesi olarak geliştiği-
ne dikkat çekti.
Hasan Azis-Rumen 

Radev görüşmesinde 
Kırcaali Belediye Mec-
lis Başkanı Raif Musta-
fa ve Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Müh. Katya Mitovska, 
Veselina Tihomirova ve 
Tuncay Şükrü’nün yanı 
sıra ziyarete ev sahipli-
ği yapan Petko Raçov 
Slaveykov Lisesi Mü-
dürü Milko Bagdasarov 
da hazır bulundu. 
Görüşmenin sonun-

da Müh. Azis, Devlet 
Başkanı’na Kırcaali zi-
yaretinden hatıra ola-
rak Kırcaali Belediyesi 
Onur Nişanı ve ressam 
Nedim Mustafa’nın be-
lediye binası ve önün-
deki Vasil Levski Anıtı’nı 
resmettiği bir tabloyu 
hediye etti. 
Görüşme gelenek-

sel olarak Cumhur-
başkanının,  Kırcaali 
Belediyesi’nin konuk 
defterine mesaj yazma-
sıyla sona erdi. Radev, 
konuk defterine şunları 
kaydetti: ”Görkemli geç-
mişi korumak ve mo-
dern dünyanın gelece-
ğini inşa etmeye yöne-
lik asil çabalarınızdan 
dolayı teşekkür ederiz. 
Başarılar dilerim”.
           Kırcaali Haber

Tenisçi Sidelya 
Mutlu, Bulgaristan 
şampiyonu oldu

Kavarna kasabasında düzenlenen Bulgaristan 
12 Yaş Altı Masa Tenisi Ferdi Şampiyonası final-
lerine katılan Ardino (Eğridere) Yunak 2005 Masa 
Tenisi Kulübü’nün yarışmacısı Sidelya Mutlu, şam-
piyonluğu elde etti. Final karşılaşmada yetenekli 
oyuncu, Momçilgrad Rodopi Masa Tenisi Spor 
Kulübü’nün yarışmacısı Elif Sabri karşısında 3:1’lik 
skorla galip geldi. Sidelya’nın takım arkadaşı olan 
Seçil Feyzulova, üçüncü sırayı aldı.

Karışık ikili mücadelesinde Sidelya Mutlu ve Ste-
fan Dimitrov, yine birinciliği elde ederek şampiyon 
oldular. Takım arkadaşı Seçil Feyzulova ile birlikte 

katıldığı ikili mücadelede Sidelya yine birinciliği 
elde etti. İkili mücadelede Yunak 2005 Masa Te-
nisi Kulübü’nün yarışmacıları Berrin Hayrula ve 
Daniela Surçeva, final karşılaşmada rakiplerine 
yenildiler ve bronz madalya kazandılar. 

Minik erkeklerde Arda Cebeci, iyi bir performans 
sergiledi ve genel sıralamada yer aldı. 

Yunak 2005 Masa Tenisi Kulübü antrenörü Bey-
han Emin, ”Toplam 7 madalya kazandık. Çocuk-
ların gösterdiği performans ve elde edilen sonuç-
lardan memnunum. Bir kez daha bu yaş grubunda 
önde gelen kulüp olduğumuzu ispatladık. İki yaş 
grubunda da şampiyonluğu elde ederek son de-
rece tarihi ve başarılı bir sezonu geride bıraktık” 
diye ifade etti.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Gazi Kırca Ali’nin Türbesi, Törenle Ziyarete Açıldı

Kırcaali şehrinin kurucusu 
Gazi Kırca Ali’nin mezarına 
yapılan türbenin ve Kırcaali 
Merkez Camii çevre düzenle-
mesinin açılışı yapıldı. Cami 
avlusunda düzenlenen açılış 
törenine katılan resmi konuk-
lar arasında Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, 
T.C. Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani, Başmüftü Dr. 
Mustafa Aliş Hacı, T.C. Sofya 
Büyükelçiliği Müsteşarı Erman 
Topçu, Haskovo (Hasköy) Müf-
tüsü Basri Eminefendi, beledi-

ye ve yerel yönetim temsilcileri 
ve vatandaşlar yer aldı. 
Kırcaali Bölge Müftülüğü İr-

şat Bölümü Başkanı Sezer 
Sadulov’un sunuculuğunu 
yaptığı açılış töreni, Kırca-
ali Merkez Cami’de görevli 
Türkiye'den konuk imam Me-
tin Uluocak tarafından okunan 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet, günün anlam ve 

önemine binaen selamlama 
konuşmasında Yüce Allah’ın 
türbenin açılışının hayırlara 
vesile eylemesini diledi. Tür-
kiye Büyükelçisi’nin şahsında 
Başmüftülüğün öncülüğünde 
yürütülen proje kapsamında 
Türkiye’deki derneklere sağla-
dıkları katkılardan dolayı içten 
teşekkürlerini sunan Müftü, 
projenin sonraki aşamasında 
Kırcaali’deki iş insanlarının 
desteği ile cami binasında dış 
cephe mantolama yapılacağı-
nı açıkladı. Beyhan Mehmet, 

herkesin Ramazan Bayramı’nı 
tebrik ederek sağlık, mutluluk 
ve bereket diledi. 
Ardından Sezer Sadulov, 

“Aşığız Muhammed'e” ilahisi-
ni söyledi. 
Büyükelçi Dr. Ulusoy, yaptığı 

açılış konuşmasında, “Böyle-
si anlamlı bir günde burada 
olmak gerçekten önemli. Ra-
mazan ayı bildiğiniz gibi biz 
Müslümanlar için dayanışma, 
destek, birlikte olmak ve pay-

laşım ayıdır” diye belirtti. Tür-
benin ve cami çevre düzenle-
mesinin Türkiye’den gelen ba-
ğışlarla yapıldığını ifade eden 
Büyükelçi, “Bunlar esasen iki 
komşu, dost ülke arasında çok 
normal. Geçen ay 12 Mayıs’ta 
da Edirne’de onarımı yapılan 
Sveti Georgi Kilisesi’nin açılı-
şı yapıldı. O kilisenin kubbe-
sinin tamiratı için Bulgaristan 
makamları gönüllerinden ne 
koptuysa verdiler ve onarım 
yapıldı. Bunlar esasen iki ül-
kenin ne kadar birbirine ya-

kın olduğunu gösteriyor. 
Kimin bir ihtiyacı varsa 
diğer ülke soydaşları-
na, dindaşlarına yardım 
ediyor. Bugün de bu 
çeşit bir yardımı bizler 
sevgili Kırcaali halkı için 
yapmış bulunmaktayız. 
Bu yardımın arkasında 
olan, projeyi destekleyen 
TİKA’ya (Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı) 
ayrıca ben de teşekkür 
ediyorum. Bildiğiniz gibi 
TİKA bütün bu komşu 
coğrafyalarda camisin-
den tutun da kilisesine, 
medresesine, okuluna 
kadar her türlü sosyal 

yardımı işbirliği kapsamında 
yapmaya hazır, her zaman da 
yapmak istiyor. İşte bugün de 
bir örneğini gördüm ki bundan 
sonra da ne zaman bir ihtiyaç 
varsa Türkiye olarak komşu-
muz, müttefikimiz ve dostu-
muz Bulgaristan halkına her 
zaman hazırız” diye kaydetti. 
Kırcaali Arda 1924 Futbol Spor 
Kulübü takımının 2. Lig’den 1. 
Lig’e yükselmesine de deği-
nen Büyükelçi, “Futbol aslında 

önemli bir dostluk vesilesidir. 
Bu kulübümüzün de belki bun-
dan sonra Avrupa kupalarında 
Türk kulüpleriyle oynamasını 
ümit ediyorum. Aynı zaman-
da belki de burada Kırcaali’de 
Türk kulüpleriyle dostluk maç-
ları yapabiliriz. Bir Fenerbah-
çeli olarak belki Fenerbahçe 
ile de bir maç ayarlayabiliriz. 
Bakalım, inşallah hepsi olur. 
Bu vesileyle bir kez daha he-
pinizin Ramazan Bayramı’nı 
tekrar tebrik ediyorum. Kendi-
nize iyi bakın! Her şey inşallah 
daha da güzel olur bu coğraf-
yada, hep birlikte mutlu, mesut 
yaşarız” dedi. 
Dr. Ulusoy, Ramazan Bay-

ramı vesilesiyle Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun selam-
larını iletti. 
Bölge Müf tüsü Beyhan 

Mehmet, Büyükelçi’ye Kır-
caali Arda 1924 Futbol Spor 
Kulübü’nün bayrağını hediye 
etti. 
Gazi Kırca Ali Türbesi, tekbir-

ler, salavat-ı şerifeler ve dualar 
eşliğinde ziyarete açıldı. 
Açılışta Başmüftü Dr. Musta-

fa Hacı, dua yaptı. 
Törenden sonra resmi ko-

nuklar, Gazi Kırca Türbesi’ni 
ziyaret etti.
                Resmiye MÜMÜN


