
  19 Haziran  2019      (Çarşamba)         Yıl: XIII              Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                    Sayı: 476                Fiyatı 1 Lv. 

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти      

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

Devamı 4’te

Bulgaristan Türklerinin Kapanmayan 
Yarası: Belene Toplama Kampı

Bulgaristan'da 1989 yılına ka-
dar hüküm süren komünist re-
jimin düşünceleri soyları ya da 
inançları nedeniyle zulmettiği 

muhalifler ve Türkler hala adalet 
ararken; düşüncülerini, dinlerini 
veya Türklüklerini inkar etme-
dikleri için tutuldukları, işkence 
gördükleri toplama kampların-
dan Belene de kuruluşunun 70. 
yılında onlar için "kapanmayan 
bir yara" olmayı sürdürüyor. 

Tuna nehri üzerindeki Belene 
adasında muhaliflerin tutulduğu 
toplama kampı, bir zamanlar 
içinde çığlıkların yankılandığı 
binalarıyla eski günleri hatırlatı-
yor. 1949'da kurulan ve öncele-
ri muhaliflerin yollandığı kamp, 
1984'te "Soya Dönüş" adı altın-
daki asimilasyon kampanyasına 
karşı çıkan Türk ve Müslüman-
lara hapishane oldu. 

1987'de kapatılana kadar 23 
binden fazla kişinin tutulduğu 
kamp, kötü şöhretini de işkence-
ler ve mahkumların ağır şartlar 
altında çalıştırılmasıyla edindi. 
Burada yaklaşık 8 bin mahkum 
zulüm altında cam verirken, bu 
kişilerin cesetleri ya Tuna'ya 
atıldı ya domuzlara yem edildi 

ya da hala yerleri bilinmeyen 
toplu mezarlara gömüldü. 

Tekrar yaşanmasın diye 
Paslı tel örgüleri, boş gözetle-

me kuleleri, kırık camlı binala-
rı ve bazı mahkumların ölüme 
yürüdükleri köprüsüyle kamp, 
kuruluşunun 70. yıldönümün-
de hüzün dolu bir törene sahne 
oldu. Eski mahkumlar ve yakın-
larının katıldığı törende, vahşet 
dolu günler ile komünist rejim 
zulmünün kurbanları gözyaşla-
rıyla anıldı. 

Yaşadıklarının bir daha baş-
kalarının başına gelmemesi için 
çaba gösteren eski mahkumlar, 
ogünleri ve beklentilerini AA 
muhabirine anlattı. 

Üyelerinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hürriyet ve 
Şeref Halk Partisi (HŞHP) Baş-
kanı Kasım Dal, yaşamının 3,5 
yılını aralarında Belene'nin de 
olduğu farklı kamplarda geçir-
diğini söyledi. 

 "O kanayan yara hiç kapan-
mıyor"

O dönem "Bulgaristan’ın her 
bir tarafının hapishane oldu-
ğunu" belirten Dal, "İçimizde o 
kanayan yara hiç kapanmıyor." 

dedi. Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslümanlara karşı uygulanan 
asimilasyon kampanyasına kar-
şı örgütlü direnişte bulunmaktan 

hüküm giyip değişik cezaevle-
rinde hapis yattığını anlatan 
Dal, adalet beklentini dile ge-
tirdi. 

Dal, "Komünistler, bir insanlık 
suçu işlediler, ama şu ana ka-
dar, 30 senedir hiç kimse onlara 
hesap sormadı. Biz bunu hatır-
latmak için de her yıl buradayız. 
Maalesef, sayımız her sene git-
tikçe azalıyor. Kahramanlarımız 
sessizce aramızdan ayrılıyorlar. 
En büyük acımız da bu." diye 
konuştu. 

 "Eziyet çektik ama Türklü-
ğümüzü de muhafaza ettik" 

1984'te Türk ve Müslüman-
lara karşı yapılan asimilasyon 
kampanyasına karşı bir direniş 
örgütü olarak faaliyet gösteren 
Demokratik İnsan Hakları Ligi 
kurucularından Sabri İskender 
de, 1985'te buraya gönderilen-
lerden. 

Eziyet çektiklerini ama Türk-
lüklerini muhafaza ettiklerini 
anlatan İskender, "Türk oldu-

Edirne Valisi Canalp Filibe’de 
Temaslarda Bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp günübirlik çalışma ziyare-
ti için Filibe şehrine gitti ve Filibe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani ile Filibe Valisi Zdravkov Dimitrov’u ziyaret etti. Vali 
Canalp, çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra akşamda soy-
daşlarla iftarda bir araya geldi.

Çeşitli temaslar ve ziyaretler için Filibe 'de bulunan Edirne 
Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkon-
solosu Hüseyin Ergani ile Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli 

'yi ziyaret etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Filibe ziyaret 
programı kapsamında Filibe Valisi Zdravko Dimitrov 'u zi-
yaret ederek bir süre görüştü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Hanımefendi Dr. Ayten 
Canalp, “Gelinciklerin” Ressamı Hikmet Çetinkaya ve “Mut-
luluk sembollerin” ustası Şükran İstanbullu’nun Filibe'de 
açtıkları resim sergisinde incelemelerde bulunduktan sonra 
Trakya Üniversitesi Konservatuvarı sanatçıları Işıl Çağlar 
ve Burcu Coşkun 'un Filibe Radio Plovdiv salonunda ver-
dikleri konsere katıldı.

Vali Canalp, ziyaret ve incelemelerinin ardında  iftarda 
soydaşlarımızla bir araya geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp 
ve eşi Hanımefendi Dr Ayten Canalp Filibe programı kapsa-
mında İmaret Camisi’nde düzenlenen iftara katıldı. Edirne 
Valiliğinin katkıları ile gerçekleştirilen iftara Vali Canalp’in 
yanı sıra Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Sofya Bü-
yükelçiliği 1.Müsteşarı Barbaros Dicle, Sofya Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Şenol Genç, Filibe Valiliği Genel Sekreteri 
Borislav Dimov, Filibe Yahudi Topluluğu Başkanı Svetlozer 
Kalev, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Filibe Sosyal İşler 
Din Ateşesi Metin Akbaş ve soydaşlarımız katıldı.
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Momçilgrad Belediyesi, Türkiye’den iki kardeş 
belediye ve BAL-GÖÇ ile ilişkilerini canlandırıyor

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Su-
nay Hasan ve Belediye 
Meclis Başkanı Ömer 
Hüseyin’in üç günlük 
Türkiye ziyareti sonu-
cunda Momç i lgrad, 
Türkiye’den iki kardeş 
şehri ve İzmir'in en bü-
yük sivil toplum kuru-
luşlarından birisi olan 
İZMİR BAL-GÖÇ ile 
ilişkilerini yeniden can-
landıracak. Sunay Ha-
san ve Ömer Hüseyin’e 
Mestanlı Yöresi Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk 
ve derneğin yönetiminde 
yer alan başka temsilci-
lerinin yanı sıra komünist 
rejim mağdurları Bürhan 
Mutlu ve Mustafa Öztürk 
eşlik etti. 
H e y e t ,  İ z m i r 

Menderes’te düzenle-
nen 1 000 kişilik iftar 
yemeğine katıldı. İftar 
yemeği, yerli iş insanları 
ve Momçilgrad Beledi-
yesi tarafından Gümüş 

Mestanlı Mahallesi’nde 
düzenlendi. 
Sunay Hasan başkan-

lığındaki heyet, İzmir’de 
BAL-GÖÇ Genel Başka-
nı Abdurrahim Nursoy ve 
Yönetim Kurulu ile gö-
rüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede HÖH Ege 

Bölge Temsilcisi İsmail 

Vatansever de hazır bu-
lundu. Görüşmede farklı 
alanlarda ilişkileri yeni-
den canlandırma olanak-
ları ele alındı. 
Momçilgrad Belediye-

si ve kardeş şehri İzmir 
Bornova Belediyesi, or-
tak proje ve girişimler 
gerçekleştirecek. Sunay 

Hasan ve Bornova Bele-
diye Başkanı Dr. Musta-
fa İduğ, belediye meclis 
üyeleri ve iş insanı Se-
bahattin Vatansever bu 
görüş etrafında birleşti. 
İki belediye başkanı, 
daha aktif bir şekilde 
işbirliğinde bulunmanın 
hem Momçilgrad’ın hem 

de çok sayıda aslen 
Momçilgrad yöresinden 
göçmenlerin ikamet etti-
ği Bornova ilçesinin ya-
rarına olacağı konusun-
da hemfikir oldular. 
Sunay Hasan’ın Türki-

ye ziyareti sonucunda bir 
süre önce Momçilgrad 
Belediyesi ile kardeş şe-
hir ilişkilerini dondurma 
kararı aldığına dair mek-
tup gönderen Çanakkale 
Bayramiç Belediyesi ile 
de kardeş şehir ilişkileri 
yeniden canlandırılacak. 
Sunay Hasan, ”Yeni se-

çilen  mevkidaşım Mert 
Uygun ile birçok ortak 
konu bulduk. Momçilg-
rad Belediyesi ve Bay-

ramiç Belediyesi arasın-
daki iyi ilişkileri yeniden 
canlandırma konusunda 
iyimserim” dedi. Beledi-
ye Başkanı, üç günlük 
Türkiye ziyaretini son 
derece yararlı olarak ni-
telendirdi. 
Sunay Hasan, ”Her 

şeyin yanında Türkiye 
ziyaretim benim açım-
dan duygusaldı. Ziyaret 
sırasında bana sürekli 
8.sınıfa kadar beraber 
okuduğumuz sınıf arka-
daşlarım eşlik ettiler. Ge-
çen yıllara ve bizi ayıran 
mesafeye rağmen onlar, 
sıla hasreti çekmeye de-
vam ediyorlar” diye söz-
lerine ekledi.
            Kırcaali Haber

İkiz kız kardeşler Ela ve Eda, doğum 
günlerini Çernooçene Belediye 

Başkanı ile birlikte kutladı 
Çernooçene (Yenipa-

zar) ilçesinin Komuni-
ga (Kuşallar) köyünden 
ikiz kız kardeşler Ela 
ve Eda Ali, sözünü ye-
rine getirerek 6’ıncı ya-

şını doldurduklarında 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman’ı 
makamında ziyaret etti. 
Minik güzeller Bele-

diye Başkanı’na şiirler 
okudu. Aydın Osman 
da onları doğum günle-
ri hediyesiyle sevindirdi.
Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, “Bu günün 

size ve ailenize sağlık, 
mutluluk ve sevgi ge-
tirmesini diliyorum Ve 
size özellikle hayatta 
başarılar dilerim” diye 

dilekte bulundu.
Ela ve Eda, son dere-

ce konuşkan ve meraklı 
çocuklar ve İkizler bur-
cunun tüm özelliklerini 
taşımaktadır. Minikler, 

örnek tutumuyla Çer-
nooçene Belediyesi yö-
netimini ve misafirlerini 
etkilemeyi başardı.
Minik güzeller, Komu-

niga Pırvi Yuni Anao-
kuluna gidiyor. Anneleri 
Sadet Ali, bir yerel teks-
til atölyesinde, babaları 
Necip Ali ise gurbette 
çalışıyor. Dedeleri Ap-
tula Mustafa onların 
yanından ayrılmıyor.
Sadet ve Necip Ali ai-

lesi, Kırcaali’de eğitim 
gören Esra Ali adında 
bir kıza daha sahiptir.
Mart ayının sonunda, 

baharın ilk günlerin-
de Çernooçene ilçe 
merkezindeki çocuk 
parkında eğlendikleri 
gün ikiz kardeşler Ela 
ve Eda Ali, Çernooçe-
ne Belediye Başkanı 
Aydın Osman’ı maka-
mında ziyaret ederek 
doğum günleri olan 6 
Haziran’da tekrar be-
lediyeyi ziyaret edip 
Belediye Başkanına 
ikramda bulunarak be-
lediyeden tekrar hedi-
yelerle ayrılmaya söz 
vermişlerdi. 
           İsmet İSMAİL

Uzmanlardan kene uyarısı! 
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Angel Kunçev, 

çim ve otlak alanların ilaçlanmasına rağmen kene 
tehlikesinin artmasıyla ilgili Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’nda (BNR) yayınlanan Predi Vsiçki prog-
ramına verdiği demeçte,”Kene ısırması durumun-
da, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda veya 
keneler deri altına girdiğine tıbbi yardım almanızı 
öneririz. Keneler, mümkün olduğu kadar vücuttan 
çabuk çıkarılmalıdır, çünkü her bir bedensel bü-
tünlüğün ihlali risk teşkil eder” diye konuştu.

Dr. Kunçev,” Hava koşulları nedeniyle keneler 
bu yıl gerçekten daha fazla olduğu için ilaçlama 
işlemleri günlük yağmur yağışı nedeniyle etkili 
değil” dedi.

Dr. Kunçev, şimdiye kadar kene ısırması sonucu 

70'e kadar Lyme hastalığı vakası ve yaklaşık 30 
Akdeniz benekli ateşi (Marsilya humması) vaka-
sının rapor edildiğini söyledi.

Uzman doktor,” Geçen yıla kıyasla,% 30 daha az 
vakamız var. Bunun esas nedeni gecikmedir. Artış 
hızı şimdi yükselmekte, bu yüzden önümüzdeki 
iki ay içinde geçen yılki rakamı geçeceğiz” dedi. 

Dr. Kunçev, doğaya çıkıldığında veya uzun süre 
otluk alanlarda kalındığında kene kovucuların kul-
lanılmasını ya da kol ve bacak kısımlarının uzun 
elbiseler giyinilmesini tavsiye etti böylece kene 
vücuda tutunamayacak. 

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, ”Dışardan eve 
gelince vücuda iyice bakılması iyi olur” diye tav-
siye etti. 

Dr. Kunçev, ülkede hala kızamık virüsünün do-
laştığını, ancak bölgelerin üçte ikisinin hala etki-
lenmediğini bildirdi.



  Kırcaali Haber 319 Haziran 2019 EDEBİYAT

BEN DELİ MİYİM
(Öykü)

Poliklinik  koridorların-
da bayağı gezindikten 
sonra “Psikiyatri Uzma-
nı” diye yazan kapıyı 
buldum. Doktorun adı 
çok çapraşık ve belle-
necek gibi değildi, fakat 
alt tarafına konmuş olan 
bir kağıttaki yazı derhal 
aklımda kaldı:  “Muaye-
ne Ücreti- yirmi leva!” 
Kapıyı tıklatır tıklatmaz 

içeriden gür bir ses gel-
di:
“Gir!”
Girdim ve selam ver-

dim. Doktor Bey yalnız-
dı ve gazete okuyordu. 
Gözlükleri üzerinden 
baktı ve sordu:
“Ne var?” 
“Muayeneye geldim.”
“Anlamadım!?” dedi 

ve bana hayretle baktı.  
Onun anlıyacağı gibi 
izah etmeye çalıştım:
“Beni muayene etme-

nizi ve deli olup olma-
dığımı tespit etmenizi 
arzu ediyorum.”
Doktor Bey’in çehre-

sindeki hayret daha da 
büyüdü. Tekrar sordu:
“Seni buraya kim ge-

tirdi?!”
“Yalnız geldim. Beni 

buraya herhangi bir 
kimse mi getirmesi ge-
rekiyordu?”
Doktor Bey dudak bük-

tü:
“Benim yanıma kendi 

başına gelen... hasta 
görmedim şimdiye ka-
dar...”
Koridora çıkarak öte 

beri bakındı. Arkam-
dan gelen hakikaten 
de  olmadığını anlayın-
ca hayreti daha da arttı 
ve masasının önündeki 
sandalyeyi gösterdi:
“Buyur, otur!”
Oturdum. O tekrar 

masa ardındaki yerine 
geçti. Benden mümkün 
olduğu kadar daha uzak 
olmaya çalışıyor gibime 
geldi. Gözlerini benden 
ayırmadan telefonu açtı, 
iki kahve istedi ve sonra 
bana izah etmeye çalış-

tı.
“...Sabahtan beri kapı-

mı açan olmadı. Birlikte 
birer kahve içelim ve ko-
nuşalım.”
“Bu kentte benim gibi 

sizden ihtiyacı olan-
lar herhalde çok değil. 

Onun için ziyaretçileri-
niz de az.” Dedim. 
Elini bezgin bezgin sal-

ladı ve bu anda kapıdan 
iki elinde iki kahve dolu 
fincanla giren ak man-
tolu ve bayağı kuvvetli 
olan erkek de işitebilsin 
diye bayağı yüksek ses-
le konuştu:
“Gözüm seni bir yer-

den ısırıyor, ama nerede 
ve ne zaman...”
“Bugüne kadar sizinle 

karşılaşmak  bana nasip 
olmadı Doktor Bey!” 
Gözlerini benden ayır-

mayan erkek sözlerimi 
hemen destekledi: 
“Doktor Bey, ziyaretçi-

nizi bugüne kadar bura-
da ben de görmedim.” 
Doktor ona belli belir-

siz bir şekilde ikimizin 
arasına oturmasını işa-
ret etti ve bana bakarak 
tekrar ve bu defa daha 
sakin konuştu:
“Buyur, hem kahve içe-

lim, hem de konuşalım.”
Fincandan bir yudum 

aldım ve dedim:
“Güzel kahve. Doktor 

kahvesi yani... Doktor 
ile, hele Psikiyatri Uz-
manı ile kahve içmek 
bana da nasip oldu en 
nihayet!”
“Öyle mi?!”
“Bugüne kadar doktor-

lar kahve içmiyorlar diye 
düşünüyordum.”
“Neden içmesinler?”
“Televizyonda her gün 

kahvenin zararlarından 
dem vuruluyor ya...”
“Telev izyonun her 

söylediğine, gazetele-
rin her yazdığına kulak 
asarsak... Şimdi yanıma 

gelmenizin sebeplerine 
geçelim.”
“Doktor Bey, uzun za-

mandır bazı arkadaş-
larım benim deli oldu-
ğumu söylüyor. Ben en 
nihayet bunun gerçek 
olup olmadığını öğren-
mek istedim ve sizin 
yanınıza geldim.”
“Öyle mi?! İlginç bir 

durum!.. Bunu sana ar-
kadaşların ne münase-
betle, hangi durumlarda 
söylüyorlar?”
“Bunu bana ilk defa 

tam otuz iki yıl önce 
söylediler. Muhsaebeci 
Okulu’nu bitirmiştim. O 
dönemde meslek okulu 
bitiren her kişinin çalışa-
cağı işletme ve yerleşim 
yeri başka yerden belir-
leniyordu ve zorunluy-
du. Bakanlığın emriyle 
beni bizim kente tahsis 
ettiler. En yakın ve alácı 
dostumu ise uzak bir 
köye gönderdiler. Anne-
si ve babası yaşlı ve ça-
lışamaz durumdaydılar. 
Hatta kendilerine hizmet 
etmede bile zorluk görü-
yorlardı.  Dostum onları 
yalnız bırakamazdı ve 
yakın bir yere tahsis 
edilmesi için nereye 
baş vurmadı, kimden 
yardım alamadı, hiçbir 
kimsye meram anlata-
madı. Üzülmekten ne 
yapacağını bilemiyordu. 
Benim böyle bir proble-
mim yoktu ve keşke o 
uzak köye onun yerine 
beni gönderselerdi diye 
hayıf landım durdum. 
Çok düşündüm ve en ni-
hayet yerlerimizi değiş-
meyi teklif ettim. Gere-
ken kapılara başvurduk 
ve sorun halledildi. Yani 
o uzak köye ben gittim, 
arkadaşım ise kentte, 
ebeveynlerinin yanın-
da kaldı. Bunu öğrenen 
okul arkadaşlarımdan 
ve akrabalarımdan bir-
çokları aylarca her kar-
şılaştığımızda yüzüme 
alayla güldüler ve bana 
“Sen delisin!” deyip dur-
dular.”
“Hm... Demek öyle 

oldu ha? Sonra?” diye 
sordu Doktor Bey.
“Üç yıl sonra kentte 

iş buldum ve döndüm. 
Evlendim. Belediyeden 
bana verilen konut çok 
küçüktü, fakat ilk yıllar-
da bizi tatmin ediyor-
du. Birbirini sevenlere 
samanlık saray gibi 
gelirmiş. Bizim için de 
öyleydi. Lakin oğul ve 
kız sahibi olunca konut 

bize çok dar gelmeye 
başladı. İki çocuklu bir 
ailenin yalnız bir yatak 
odası ve mutfaktan 
ibaret bir konutta na-
sıl yaşadığını tasavvur 
edebilirsiniz herhalde. 
Yıllar boyu belediyenin 
“Daha Büyük Konuttan 
ihtiyacı Olan Aileler 
Listesi”ndeydim. Tam 
yirmi yıl sonra bana da 
sıra geldi, fakat oğlum 
ve kızım artık evlen-
mişlerdi ve başka kent-
te yaşıyorlardı.  Yani 
ikamet ettiğimiz konut 
eşimle ikimize yine dar 
gelmemeye başladı. 
Komşularla da senli 
benli olmuştuk. Eşimle 
düşündük taşındık ve 
belediyenin bize ver-
mek istediği o büyük 
daireden vazgeçtik. Git-
tim  ve onu ihtiyacı olan 
başka birine vermelerini 
söyledim. İşte ozaman 
bana “Deli!” diyenlerin 
sayısı bayağı çoğaldı.”
“Sen o daha büyük 

daireden hakikaten de 
vazgeçtin, öyle mi?”
“Evet Doktor Bey, vaz-

geçtim.”
Doktor Bey gözlerime 

bakarak devamlı dudak 
büktü. Bir neden sonra 
tekrar sordu:
“Sonra ne oldu?”
“En yeni hadise bun-

dan bir hafta öncesi 
vuku buldu. Çalıştığım 
işletmenin baş muha-
sebecisi emekliye çıktı. 
Muhasebede çalışan-
ların arasında en yaşlı 
ve en tecrübelisi ben-
dim ve şirket müdürü 
beni baş muhasebeci 
atamak istedi. Fakat 
ben onun teklifini ka-
bul etmedim. Emekliye 
ayrılmama yalnız üç yıl 
kaldı. Benim yerime o 
göreve yıllardan beri bir 
odada çalıştığımız ve 
artık bayağı tecrübe sa-
hibi olan meslektaşımı 
atamalarını teklif ettim. 
İşte ozaman bana deli 
diyenlerin sayısı...”
Doktor Bey sözümü 

bitirmemi beklemeden 
sordu:
“Sen... hakikaten de 

böyle bir budalalık ettin 
mi?” 
“Evet. Meslektaşım 

benden on iki yaş daha 
genç ve bu sorumlu işte 
benden çok daha uzun 
süre kalabilecek. Diğer 
taraftan ise oğlu ve kızı 
artık üniversite öğrenci-
si oldular ve meslekta-

şım son aylarda sık sık 
para sıkıntısı çekiyor.”
Deoktor Bey hiddet 

dolu bir sesle haykırdı:
“Sen hakikaten de de-

lisin be! Hani bir söz 
var, omuzuna devlet 
kuşu konmuş, sen ise... 
Delisin işte!” 
“Teşekkür ederim Dok-

tor Bey. Ben işte bunu 
öğrenmek istiyordum. 
Madem siz de deli ol-
duğumu söylüyorsunuz, 
demek ki, ben hakika-
ten de deliyim. Oh be! 
Sakinleştim en nihayet! 
Alın şu yirmi leva mu-
ayene ücretini ve bana 
müsade! Yine görüş-
mek üzere!” dedim ve 
Psikiyatrik Kabinesini 
büyük bir gönül rahatlığı 
ile terkettim. 

İsmail YAKUP

İnsanlık
Dünyayı vatan bilirim
Üzerinde yaşayanları vatandaş
Dünya herkese hepimize yeter
Hepimiz oluruz kardeş

İnsanı insan yapan
Görevini dürüstçe yapmaktır
İnsanı insanlıktan çıkaran
Çıkarını öne almaktır

Cahillik ve yoksulluk kişinin baş belası
Bilginlik ve zenginlik bireyin hoş sefası
Topluma hizmet yüceltir insan olanı
İnsanı hoş görmek küçültür insanı

         Babalar da Ağlar
Eğer baba gerçek baba olursa
Ana ağlar, baba ağlamaz sanma
Hele evlatlar hasreti bağrını yakarsa
Ana ağlar, baba ağlamaz sanma.

Baba gözyaşını içeriye akıtır
Hasret özlem saçlarını ağartır
Dil söylemez ama kalpten Rabbine yakınır
Ana ağlar, baba ağlamaz sanma.

Ben babayım, inim inim inlerim
Taştan değil çok naziktir yüreğim
Gelin toplanalım canlarım ciğerlerim
Ana ağlar da, baba ağlamaz sanma!
                                         Kadir Adem

        Mahşere Kadar
Bugün de ellerime kelepçe vuruldu
Bugün de ayaklarıma zincir konuldu 
Bugün de dillerime suskunluk emrolundu
Bugün de sükunete mahkum edildim ben.

Oysa ben özgürlük şiiri yazacaktım 
Kıracaktım ruhumu saran prangaları
Adımı yüksek sesle haykıracaktım
Yıkacaktım gücümü alan duvarları.

Şimdi doğacak yeni günü bekliyorum
Başım dimdik gururla yürüyeceğim günü
Çirkefe bulanan bu yerden gidiyorum
Ben mahşere kadar azat ettim gönlümü.

11 Mart 2015, Kırcaali, Resmiye Mümün
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ğum için ve Türklüğümü 
savunduğum için buraya 
getirildim. Tam 111 gün 
tek kişilik hücrede kal-
dım." ifadesini kullandı. 
1989'un mayıs ayın-

da t rene b ind i r i l ip 
Türkiye'ye gönderildi-
ğini kaydeden İsken-
der, "Sağ olsun Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk hal-
kı bizi bağrına bastı, yar-
dımcı oldu ve Türkiye'de 
hiç zorluk çekmedik." 
diye konuştu. 
Belene mağdurların-

dan Mehmet Vatanse-
ver de, "korkunç" diye 
nitelediği adada geçir-
diği günleri anlatırken, 
"Türklük ve Müslümanlık 
namına bugün olsa yine 
aynı mücadeleyi gösteri-
rim." dedi.
"Dedelerimizin top-

rağında yabancı gibi 
yaşadık"
Komünizm rejimi kar-

şıtlarından Seydalı Ak-
gün, babasının 1954'te 
Belene'ye sürüldüğünü, 

kendisinin ise kampta 5 
yıl hapis yattığını söyle-
di.
Kampa Türk ve Müs-

lüman oldukları için 
getirildiklerini belirten 
Akgün, "Bizleri Tuna 
nehrinde vaftiz ederek 
Hıristiyan yapmak iste-
diler. Ancak biz Türklük 
ve Müslümanlığımız-
dan asla vazgeçmedik. 
Yaşadığım topraklarda 
adeta düşman edildim. 
Dedelerimizin, anne-
annelerimizin, babala-
rımızın yaşamış olduğu 
topraklarda bizler, birer 
yabancı, mülteci, işgalci 
gibi yaşadık; normal bir 
hayatımız olmadı." diye 

konuştu. 
"Meğer suçumuz 

Türk olmakmış"
Ömrünün 16 ayını 

Belene'de geçiren Meh-

met Türker ise, kampın 
kuruluş yıldönümü do-
layısıyla yapılan töre-
ne katılmak üzere eski 
mahkum ve yakınların-
dan oluşan 50 kişilik bir 
grupla Türkiye'den gel-

diklerini belirtti. 
Türker, "Buraya sürül-

müş olmamızın sebebi-
ni daha sonra öğrendik. 
Meğer suçumuz Türk 
olmakmış." değerlendir-
mesini yaptı. 
"Dünyanın en uzak 

yeri Belene'ydi"
Petar Pençev ise eski 

mahkumlardan babası-
nın portresiyle törene 
katıldı. Babasının 1947 
sonrası bir muhalif ola-
rak yaşamının uzun 
bir bölümünü toplama 
kamplarında geçirdiğini 
anlatan Pençev, "Burayı 
çocukluğumdan bilirim, 
benim için dünyanın en 
uzak yeri Belene kam-

pıydı. Çünkü, belki her 
yere gidebilirsin, ancak 
Belene’ye gelip, bura-
da suçsuz hapis yatıp 
çürüyen babanı göre-

mezdin." dedi. Pençev, 
sürekli işkence gören 
babasının tahliye edil-
dikten sonra çektiği acı-
lara daha fazla dayana-
mayarak 1979'da canına 
kıydını belirtti. 

"Hayır, bizden af yok”
Parlamento Başkanı 

Tzveta Karayançeva 
da, Belene kampının, 
Bulgaristan'da insan do-
ğasının en çirkin yüzünü 
gösterdiği yer olduğunu 
söyledi. Kampın insan-
ların canavarlara dö-
nüştüğü bir cehennem 
olduğunu kaydeden Ka-
rayançeva, bugün ana 
muhalefetteki Bulgaris-
tan Sosyalist Partisi'nin 
(BSP) devamcısı oldu-
ğu Komünist Parti'nin 
yaptıklarından utanç ve 
pişmanlık duymadığını 
belirtti. 
Komünizm döneminin 

bu karanlık sayfasının 

Bulgaristan Türklerinin Kapanmayan 
Yarası: Belene Toplama Kampı

1. sayfadan devam asla kapatılmaması ge-
rektiğini vurgulayan Ka-
rayançeva, "Bu vahşet-
lerin tekrarı olmasın diye 
tekrar ve tekrar okun-

malı. Hayır, bizden af 
yok, Belene; kaderlerin, 
yeteneklerin, kültürlerin 
çökertildiği bir yer, en 
büyük üzüntünün abide-
sidir." diye konuştu.
Komünizm diktatör-

lüğünün sön dönemin-
de, 1984 yılı sonrası 
Belene’ye ağırlıklı ola-
rak Türk ve Müslüman-
ların da sürüldüğünü 
anımsatan Karayan-
çeva, "Burada hapse-
dilen Müslümanlar, bu 
dünyada olabilecek en 
doğal, en temel hakkı-
nın peşindeydi. Onlar 
sadece kökenine bağlı 
kalıp etnik ve dini kimli-
ğini sürdürmek istemişti. 
Yazıklar olsun. Belene, 
komünist iktidarın en 
korkutucu sembolüdür." 
değerlendirmesini yaptı. 
Belene Belediye Baş-

kanı Milen Dulev ise, 
Bulgaristan’ın eski ko-
münist ülkeler arasında 
toplama kamplarının hiç 
birini müzeye dönüştür-
meyen ve "utanç verici 
geçmişi ile hesaplaşma-
yan tek ülke olduğunu" 
bildirdi.
Komünist Partisi zul-

mü 
2. Dünya Savaşı son-

rası eski Sovyetler Bir-
liği (SSCB) Ordusu’nun 

desteği i le 9 Eylül 
1944'te darbe ile ikti-
dara gelen Bulgaristan 
Komünist Partisi, muha-
lifleri yargılamak üzere 
"Halk Mahkemesi" kur-
muştu. 
Mahkemenin 4 aylık 

çalışmasında 28 bin 
630 kişi, 134 toplu da-
vada yargılanırken 2 bin 
730 kişi de hemen ida-
ma yollanmıştı.
Muhalifleri ile kolay ko-

lay baş edemeyeceğini 
anlayan rejim, ayrıca 
ülke genelinde toplama 
kampları kurarak; var-
lıklı, aydın, veya "kızıl 
rejime" aykırı gördüğü 
binlerce vatandaşı bu-
ralara göndermişti. 
Naziler ve SSCB reji-

minin yaptıklarına ben-
zer şekilde inşa edilen 
30 kampın arasında 
Belene kasabasını kar-
şısındaki adada 1949'da 
kurulan kamp da yer al-
mıştı. Uzun süre açık 
kalan kamp ancak 
1987'de kapatılmıştı.AA

Çernooçene Belediyesi, 60 dezavantajlı 
kişiye bakım hizmeti sunacak
Çernooçene (Yenipazar) 

Belediyesi’nin hibe deste-
ği almaya hak kazandığı 
bir proje kapsamında zor 
durumda olan veya kendi 
kendine hizmet edeme-
yen, sosyal dışlanma ris-
ki altında olan bölgeden 
engelli ve 65 yaş üzeri 
60’tan fazla kişiye psiko-
lojik destek, evde sağlık 
hizmetleri ve toplum te-
melli sosyal hizmet sunu-
lacak. 

Çernooçene Beledi -
ye Başkanı Aydın Os-
man, Çalışma ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı 
ve İnsan Kaynaklarının 
Geliştir i lmesi Progra-
mı Yönetim Organı ile 
İnsan Kaynak lar ının 
Geliştirilmesi Programı 
¹BG05Ì9 ÎĞ001-2.040 
Yaşlı ve Engellilere Bakım 
Hizmetleri – Bileşen 2 
Prosedürü doğrultusunda 
idari sözleşme imzaladı. 

Projeye verilen hibe 
desteğinin toplam tutarı 
90 095, 04 leva. Tutarın 
76580,78 levalık kısmı, 
Avrupa Sosyal Fonu ta-
rafından karşılandı. 

Sözleşmeye göre tem-
muz ayının başından iti-
baren genel ekonomik 

çıkara dayalı hizmetler 
sunmak için 15 aylık bir 
proje başlatılacak.

Hizmetler, kullanıcılar-
dan başvuru toplama, de-
ğerlendirme ve sıralama 
prosedürlerinden sonra 

ekim ayından itibaren su-
nulacak. 

Bir psikolog, 4 sağlık 
uzmanı, 1 sosyal hizmet 
uzmanı ve 2 ev işlerine 
yardımcıdan oluşan bir 
mobil ekip, günlük olarak 
kullanıcıların evlerini ziya-
ret edecek ve belirlenen 
ihtiyaçlara göre en fazla 
2 saat hizmet verecekler.

Kişisel Asistan Programı 
kapsamında hizmet alan 
kişiler de bu projeye baş-
vuru hakkına sahiptir. 

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, başka bir sosyal 
proje kapsamında 2013 
yılında Evde Sosyal Hiz-
metler Merkezi’nin açıl-
masından beri bölgede 
bakıma muhtaç 170’in 

üzerinde kişiye bu tür 
sosyal hizmet verildiğini 
söyledi. 
Aydın Osman, ”Evde 

bakım hizmetinin kalite-
sini artırarak, maksada 
uygun hareket ederek 
ve esneklikle her zaman 
kendi kendine hizmet 
edemeyen engelli birey-
lere ev ortamında kaliteli 
bakım hizmeti sunmayı 
hedefliyoruz” diye ifade 
etti.
              İsmet İSMAİL
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İsviçre, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına 
iş piyasasına erişim sınırlamalarını kaldırdı

İsviçre hükümeti, 15 
Mayıs'ta Bulgaristan ve 
Romanya vatandaşlarına 
oturma izni verilmesine 
ilişkin kota uygulamasını 
kaldırma kararı aldı. Ka-
rara göre yurttaşlarımız, 
1 Haziran’dan itibaren bir 
işte çalışmaları koşuluyla 
ülkede serbestçe yaşaya-
bilecekler.
Göç servislerinin son 

verilerine göre, bu yıl 
mart ayının sonu itibariy-
le İsvieçre’de yaklaşık 11 
400 Bulgaristan vatanda-
şı yaşıyor. 
3 aya kadar çalışma için 

Bulgaristan vatandaşları 
oturma izni için başvuru-
da bulunmamalıdır. An-
cak onların işverenleri ta-
rafından elektronik olarak 
kaydı yaptırılması gerekir.
Bir takvim yılında 3 ay-

dan fazla bir süre için 
işe başlarken çalışan, iş 
sözleşmesi karşılığında 

oturma izni almalıdır.
Belge, tüm İsviçre için 

geçerlidir ve sahibine 
mesleği veya işyerini 
değiştirme hakkını verir. 
Belgeyi alabilmek için 
Bulgaristan vatandaşla-

rı, ikamet ettikleri ilçede 
adres kaydı yaptırmaları 
ve oturma izni için başvu-
ruda bulunmaları gerekir. 
Bu amaçla kimlik belge-
leri ve bir işverenle yapıl-
mış yazılı iş sözleşmesi 

sunmalı. Bu, İsviçre'ye 
geldikten sonraki 14 gün 
içinde ve işe başlamadan 
önce yapılmalıdır. 
Oturma izni, kısa süreli 

ve uzun süreli oturma izni 
olmak üzere iki türdür. 

İsviçre’ye geçici görev-
le gönderilen işçiler, bir 
takvim yılında oturma izni 
almaksızın 90 gün çalışa-
bilirler. Buna rağmen işçi 
olarak kaydını yaptırmak 
zorundadırlar. 
İsviçre’de 90 günden 

fazla çalışmak için geçici 
görevle gönderilen işçiler 
için AB Vizesiz Serbest 
Dolaşım Anlaşması’nın 
dışındaki diğer kurallar 
geçerlidir.
İsviçre’de tek başına 

çalışmak isteyen Bulga-
ristan vatandaşlarının, 
İsviçre'ye geldikten son-
raki 14 gün içinde ika-
met ettikleri ilçede adres 
kaydı yaptırmaları ve 
tek başına çalışmak için 
oturma izni başvurusu 
yapmaları gerekir. 
Tek başına çalışma 

hakkı, ancak 5 yıl süreli 
oturma izni aldıktan son-
ra tanınıyor.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan, yüksek miktarda Bitcoin biriktiriyor
Bulgaristan, Bitcoin 

üzerine büyük bahis ya-
pıyor. Ülkenin rezervler-
de tuttuğu çok sayıda 
BTC servetine sahip 
olduğu iddia ediliyor. 
PRATKA operasyonu 
sırasında Makedonya, 
Yunanistan, Romanya ve 
Sırbistan’daki suç çetele-
rinin varlıklarına el koyan 
ülke, BTC de ele geçirdi.
G ü n ü m ü z d e 

Bulgaristan’ın altın re-
zervinin 2.5 milyar dolar 
civarında olduğu tahmin 
edilirken, karşılaştırırsak 
İngiltere 12.,8 milyar do-
lar değerinde altına sa-
hip. Eğer BTC uzun vade-
de 100 bin dolar civarına 
yükselirse, Bulgaristan’ın 
BTC zulasının değeri 
yaklaşık 20 milyar dolar 
olarak İngiltere’nin tüm 

altın rezervlerini geçe-
cek. Mevcut tahminlere 
göre, muhtemelen dün-
yadaki en büyük ikinci 
BTC sahibinin Bulgaris-
tan olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Bu bilgiyi 
paylaşan isim ise Twit-
ter’daki @ProofOfSteve 
adlı kullanıcı.
PRATKA operasyo -

nu sırasındada 100’den 
fazla adrese baskın ya-
pılırken, şüpheli kişiler 
ve araçlar arandı. Top-
lamda 5’i Bulgar gümrük 
memuru olmak üzere 23 
şüpheli şahıs tutuklandı. 
Bu soruşturmadan özel 
anahtarlar çıkarıldı, fa-
kat Bulgar yetkililer bunu 
açıklamayı tercih etmedi.

2017 yılının Mayıs ayın-
da BTC’yi ele geçiren 
Bulgaristan’ın elinde en 
az 200 bin Bitcoin mev-
cut, bu da akıllara dur-
gunluk veren bir miktar 
demek.
Amerika Birleşik Devlet-

leri, 2015-2016’da dark-
net pazarı Silk Road’da 
kullanılan bazı Bitcoin’le-
ri ele geçirmiş, fakat tüm 
zulayı tutmama kararı 
alıp yaklaşık 50 milyon 
dolara satmıştı.
A B D ’ n i n  a k s i n e 

Bulgaristan’ın satma ni-
yeti yok ve akıllıca oyna-
mayı tercih ediyor. 200 
bin BTC’ye sahip bir cüz-
dan bulunmazken, Bul-
gar yetkililerin bu miktarı 
çoklu cüzdanlara paylaş-
tırdığı düşünülüyor.
            Kırcaali Haber

Bölgesel istihdam programlarınca 
toplam 2387 kişi istihdam edilecek
Çalışma ve Sosyal 

Politikalar Bakanı Biser 
Petkov, istihdam edile-
cek işsizlerin % 74'ünün 
asgari ücret karşılığı tam 
zamanlı olarak çalışa-
caklarını açıkladı. 
Meclis Genel Kurulun-

da kendisine yönelti-
len soruları cevaplayan 
Bakan, “Bu yıl bölgesel 
istihdam programları 
kapsamında 2018'e kı-
yasla 74 kişi daha fazla 

istihdam edilecek” diye 
bildirdi. Petkov’un ifa-
desine göre istihdam 
programları kapsamında 
toplam 2387 kişi istih-
dam edilecek. Uzun süre 
işgücü piyasasının dışın-
da kalmış kişilere öncelik 
verilecek. 
İstihdam edilecek iş-

sizlerin yüzde 74'ü tam 
zamanlı olarak çalışa-
cak, diğerleri ise bir kaç 
saatlığına çalışacak. İs-

tihdam edilecek işsizlere 
asgari miktarda 560 leva 
ücret ödenmesi için kay-
nak sağlandı. 2019 yılı 
devlet bütçesinden bu-
nun için 8,8 milyon leva 
ayrıldı. Bundan başka 
belediyeler de istihdam 
programlarına 250 000 
leva destek verecek. 
İşsizler, belediyelerin 

sunduğu proje teklifle-
ri üzerine hazırlanan 
bölgesel istihdam prog-

ramları kapsamında 
istihdam edilmektedir. 
İşsizlerin getirileceği 
pozisyonları belediyeler 
belirliyor. Bu yıl da te-
mizlik hzimetleri, yol ba-
kım onarım çalışmaları, 
çevre çalışmaları ve 
başka faaliyetler dahil 
olmak üzere belediye 
mülkiyetinin korunma-
sına yönelik faaliyetler 
önceliktir. KH

Momçilgrad’da Naim 
Süleymanoğlu’nun 

anıtı dikilecek
Momchilgrad’ın (Mestanlı) Fahri Vatandaşı aynı 

zamanda Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli 
halterci merhum Naim Süleymanoğlu’un anıtı temmuz 
ayı sonunda açılacak. Açılış töreni “Mestanlı Daima 
Kalbimde” başlığı altında düzenlenen bir haftalık 10. 
Dünya Mestanlılar Buluşması programı kapsamında 
yapılacak. 

Anıt, Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan spor 
kompleksinin önüne dikilecek. Çelik beton levhası 

şimdiden hazır bulunmaktadır. Halterin figürü 2.20 
metre yüksekliğinde olup, anıtın kaideyle birlikte yük-
sekliği yaklaşık 3 metre olacak. Oturma yeri gri taş-
lanmış mermer ile kaplanacak. İş insanı Sebahatin 
Vatatanser, Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Ha-
san ve anıt projesini tanıtan Belediye Meclis Başkanı 
Ömer Hüseyin ile görüştükten sonra mermer bağı-
şında bulundu.

Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, “Naim 
Süleymanoğlu, Bulgaristan, Türkiye ve de tüm dünya-

da başarılarıyla ünlü, ün kazanmış Momçilgrad vatan-
daşıdır. Momçilgrad halkı için yapabileceğimiz en az 
şey Momçilgrad'a bir anıt yetiştirmektir. Anıt montaj 
girişimine katılan herkese son derece minnettarım. 
Bir kez daha Momçilgrad bir yerleşimden çok daha 
fazlası olduğunu ispatladık” dedi.
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Bulgaristan ve Slovakya, Tiran ve Üsküp ile AB’ye 
katılım müzakerelerine başlanmasını istiyor

Bratislava’da bir ara-
ya gelen Bulgaristan ve 
Slovakya Dışişleri Ba-
kanları Ekaterina Zahari-
eva ve Miroslav Lajcak, 
Arnavutluk Cumhuriyeti 
ve Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti’nin, Avrupa 
Birliği'ne katılım müzake-
relerine başlamaya davet 
edilmesi gerektiği yönün-
deki ortak görüş bildirdi. 

Zaharieva,”Geçen yıl 
Bulgaristan’ın başkanlık 
ettiği AB Genel İşler Kon-
seyi toplantısında Tiran 
ve Üsküp ile müzakere-
lere başlamak için yeşil 
ışık yaktık. Müzakerelere 
başlamak daha iyi olacak, 
çünkü ortaklarımızı iyi 
komşuluk ilişkilerine say-
gı da dahil olmak üzere 
reformlarını desteklemek 
için daha fazla aracımız 
olacak” dedi. 

Zaharieva, Slovakyalı 
mevkidaşı ile Balkan-
lar'daki durumu ve karşı-
lıklı çıkarlarla ilgili diğer 
konuları da tartıştı.

Bulgar istan Dışişle -

ri Bakanlığı’ndan yapı-
lan açıklamada,” Slovak 
Cumhuriyeti, NATO müt-
tefiki ve AB çerçevesin-
de ortağımız ve iki ülke 
AB’de önemli konular ve 
uluslararası gündemdeki 
konularda benzeri görüş-
lere sahiptir” denildi.

Lajcak, Slovakya'nın 
Bulgaristan’a uygulanan 

İşbirliği ve Denetim Me-
kanizmasının kaldırılması 
ve ülkemizin Schengen'e 
katılması konusundaki 
güçlü desteğini yineledi.

Slovakya, otomotiv par-
çaları üretiminde, startup 
şirketlerinin desteklen-
mesinde, Slovakya’nın 
Velke Kapusani şehrinde 
bulunan AB'deki en bü-

yük kompresör istasyo-
nunu ile Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki doğal 
gaz bağlantı hattına kadar 
Macaristan, Romanya ve 
Bulgaristan’ın doğal gaz 
iletim sistemlerini bir-
birine bağlayacak olan 
EASTRING boru hattı 
projesinin uygulanmasın-
da Bulgaristan ile işbirliği 

için fırsatlar görüyor. 
2018’de Slovakya’ya 

yaptığımız ihracat, bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık % 
5 artışla 217 milyon avro 
olarak gerçekleşti.

Slovakya Dışişleri Baka-
nı, Zaharieva’nın ülkemizi 
ziyaret etme davetini ka-
bul etti. 

Lajcak,”Diplomatik kari-

yerime Çekoslovakya’nın 
Sofya Büyükelçiliği'nde 
stajyer olarak başladım” 
diye anımsattı. 

Başbakan Yardımcı-
sı Ekaterina Zaharieva, 
GLOBSEC konferansına 
katılmak için Slovakya’ya 
çalışma ziyaretinde bulu-
nuyor.
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Radev: Bulgaristan, AB ve NATO üyesi, 
ancak Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmalıyız

Cumhurbaşkanlığı’nden 
yapı lan açık lamada 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Petersburg'da 
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ile görüş-
mesinin başında,” Bulga-
ristan, AB ve NATO üye-
sidir, ancak bu, Rusya 
Federasyonu ile yoğun 
ilişkilerin geliştirilmesini 
engellemez. Bu kadar 
kısa bir süre içerisinde 
yaptığımız ikinci görüş-
memiz. Derin tarihsel, 
kültürel ve manevi bağla-
ra dayanan ikili ilişkilerde 
yeni dinamiklerin açık bir 
işaretidir” diye kaydetti. 
Radev ve Putin ve be-
raberlerindeki heyetler 
arasındaki görüşmeler, 
Konstantinov Sarayı'nda 
gerçekleşti. 
Radev, iki tarafın bu 

ilişkileri karşılıklı olarak 
faydalı bir şekilde yoğun 
ve yapıcı bir biçimde ge-
liştirmek istediğini vur-
guladı. Cumhurbaşkanı, 
hükümet ve her iki ülke-
nin parlamentosu düze-
yindeki iyi ilişkilere dikkat 
çekerek kültür, bilim ve 
eğitim, turizm alanında 
iyi ilişkilerin altını çizdi. 
Bulgaristan Cumhur-

başkanı,” Enerji alanında 
stratejik ortaklarız ve bu 
işbirliğini derinleştirme 

potansiyeline sahibiz. İki 
Rus reaktörü aldığımızı 
biliyorsunuz, bu stratejik 
bir yatırımcı ihalesini ki-
min kazanırsa kazansın 

Rusya’nın gelecekteki 
nükleer santral inşa-
sında yer alma hakkına 
sahip olduğu anlamına 
geliyor. Ayrıca gaz teda-
riki ve nakliyesinde uzun 
vadeli bir ortaklığımız 
var. Rus gazının arzın-
da ve Bulgaristan üze-

rinden transit geçişinde 
artış olması için koşullar 
var. Sizlere daha ayrıntılı 
olarak tanıtmak isterim ki 
Bulgaristan, gaz dağıtım 

merkezi kurma, gaz bor-
sası oluşturma, komşula-
rımızla ara bağlantı hattı 
inşaat planları ile doğal 
gaz dağıtım şebekesini 
modernize etmeye ve 
genişletmeye devam edi-
yor” dedi.
Putin, Rusya ile Bulga-

ristan arasındaki ilişkile-
rin yavaş yavaş iyileştiği-
ni kaydetti. Rusya Devlet 
Başkanı,” "İkili ilişkileri-

mizi yoğunlaştırmak 
için rezervleri kul-
lanmaya başlıyo-
ruz” dedi. 
R a d e v , 

Rusya’nın enerji 
şirketi Gazprom 
Ş i r ke t i  G ene l 
Müdür ü  A lek -
sey Miller ile de 
bir araya geldiği 
Uluslararası Eko-
nomik Forumu’na 
katılmak üzere 
Rusya’da bulundu. 
Radev’in başkan-
lığındaki heyette 
Başbakan Yar-
dımcısı Mariana 
Nikolova da yer 
aldı. Radev, fo-
rum kapsamında 
Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri 
Antonio Guterres 
ve Ermenistan 

Başbakanı Nicole 
Pashinian ile de görüştü.
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Radev ve eşi 
Desislava Radeva, Rus-
ya’daki Bulgar toplulu-
ğunun temsilcileriyle de 
karşılaştı.
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Ağaçlandırma alanları yüzde 
15 oranında artırılacak

Orman İcra Ajansı (OİA) yönetiminin, OİA, bölge or-
man müdürlükleri, Sofya ve Filibe kentlerindeki orman 
ağacı tohumu kontrol istasyonlarında görevli ağaçlan-
dırma alanında önde gelen uzmanlarla gerçekleştirdiği 
çalışma toplantısında devlet ormanlarında ağaçlandır-
ma alanlarının arttırılacağı ve % 10-15’inin bal veren 
ağaç türleriyle ağaçlandırma yoluyla ağaç türlerinin 
çeşitlendirileceği açıklandı. 

Devlet ormanlarında bal veren ağaç türlerinin artırıl-
ması imkanları ele alındı.

OİA İcra Müdürü Miroslav Marinov’un ifadesine göre, 
faaliyetin uygulanmasının önündeki idari engellerin 
önüne geçmek için yasal çerçevede gerekli değişik-
likler yapılacak.

Uzmanlar, ağaçlandırma alanlarını artırmaya ve 
mevcut olanların yetersiz olduğu durumlarda tohumluk 
üretimi ve bal veren ağaç türlerinde fidan yetiştirmeye 
hazır olduklarını ifade ettiler. 

Mevcut akasyaların ve diğer yoğun olarak bal veren 
ağaç türlerinin yeniden canlandırılması için programlar 
da geliştirilecek.

Toplantıda bal üreticileri derneklerine ve diğer ilgili 
örgütlere ücretsiz olarak bal veren ağaç türlerinde fi-
dan sağlama imkanları da ele alındı. 

Kırcaali’de 140 çocuğun 
katıldığı yaz kampı 

140 çocuk, Kırcaali’de haziran ayı boyunca devam 
edecek yaz kampına katıldı. 3 Haziran’da müzik ve 
dans gösterisi programıyla açılışı yapılan yaz kampı, 
28 Haziran’a kadar devam edecek. Kampa katılan 
ilkokul öğrencileri, ilgi alanlarına göre 7 gruba ayrıldı. 

Çocuklar, sabah jimnastiği, animasyon dansları ve 
eğlenceli oyunlar, resim, sanat atölyesi, dans, yaz 
sineması, müzik, ekoloji, bölge bilgisi olmak üzere 
tüm aktivitelere memnuniyetle katılıyor. Ücretsiz ya-
pılan aktiviteler, hafta içi günlerinde saat 9.30-12.30 
arasında Kırcaali Birleşik Çocuk Merkezi’nde (ODK) 
gerçekleştiriliyor. 

ODK’da görevli uzmanlar, “Yaz kampını bu yıl se-
kizinci kez düzenliyoruz. Çocukların tatile girdiği yaz 
aylarında serbest zamanlarının bu şekilde değerlen-
dirilmesinden dolayı çocuklar da, veliler de çok mem-
nunlar” diye ifade ettiler.
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Naim Süleymanoğlu Halter Spor 
Kulübü, ilk madalyalarını kazandı

Bir grup vatandaş, uzun 
yıllardan beri süregelen 
geleneği devam ettirmek 
için Momçilgrad’da (Mes-
tanlı) halter sporunu ye-
niden canlandırıyor. Ge-
çen yılın sonunda kuru-
lan Naim Süleymanoğlu 
Halter Spor Kulübü’nün 
yarışmacıları artık ulusal 
şampiyonalarda madal-
ya kazanmaya başladı. 
Kulüp, “Meatsa”, “Maka-
za”, “Max 2000”, “Erast-
roy” şirketleri, Ustra Otel 
Kompleksi ve Belediye 
Başkanı Sunay Hasan’ın 
şahsında Momçilgrad 
Belediyesi tarafından 
desteklenmektedir. Ku-
lübün antrenörü, birçok 
Olimpiyat, dünya ve Av-
rupa şampiyonu yetiş-
tiren antrenör Valentin 
Gemeciev’dir. 
Naim Süleymanoğlu 

Halter Spor Kulübü Baş-
kanı Kemal Mustafa,” 
Ulusal şampiyonlar tur-

nuvalarına katılım kriter-
lerini yerine getirmekle 
kalmayıp madalya sahibi 
de olduk” diye ifade etti. 
Kemço lakabıyla bilinen 
Kemal Mustafa, mayıs 
ayının sonunda Haskovo 
(Hasköy) şehrinde düzen-
lenen Bulgaristan Ferdi 

Halter Şampiyonası’nda 
kulübün yarışmacıla-
rı Ayşe Mehmedova ve 
Anife Behçet’in altın ve 
gümüş madalya kazan-
dıklarını belirtti. Kızların, 
Sliven (İslimye) şehrinde 
düzenlenen Bulgaristan 
Takım ve Ferdi Halter 

Şampiyonası’nda da al-
tın ve gümüş madalya 
kazandığı, kulüp takımı-
nın ise nihai sıralamada 
altıncı olduğu anlaşıldı. 
Kemal Mustafa, “Takım 

henüz tamamlanmadı, 
ama iki kız şampiyon 
olma potansiyeline sahip” 

diye vurguladı. 
Kulüp Başkanı, Naim 

Süleymanoğlu’nun adı 
verilen spor salonunda 
antrenman yapma imka-
nı sağlanmasından dolayı 
teşekkür etti. 
Kemal Mustafa,” Sorun 

şu ki, spor ekipmanları-
mız yok. Kadınlar için 7, 
erkekler için 7 ekipma-
na ihtiyacımız var” dedi. 
Şehrin ulusal turnuvalar 
için mükemmel bir spor 
salonuna ve otellere sa-

hip olduğunu belir ten 
kulüp başkanı, spor sa-
lonunun donatılması için 
sponsor arandığını ifade 
etti. 
Kemal Mustafa, ”Ha-

ziran ayında dünya hal-
terinin efsanesi Naim 
Süleymanoğlu’nun anıtı 
açılacak. O zaman ge-
reken ekipmanları temin 
edebilmemiz için sponsor 
bulunacağını umuyorum” 
dedi. 
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Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi 
1989 mezunları, 30 yıl sonra buluştu

1989 yılında Hristo 
Botev Yabancı Diller 
L isesi ’nden mezun 
olanlar buluşarak, me-

zuniyetlerinin 30.yılını 
kutladı. 2 Haziran 2019 
tarihinde Kırcaali’de bir 
restoranda gerçekleşti-
rilen buluşmada güzel 
anılar paylaşıldı, sarılıp 
kucaklaşmalar oldu. 
Ülkenin değişik yer-

lerinden gelen onlarca 
kişiden başka buluşma-
ya Rusya’nın başkenti 
Moskova, İngiltere’nin 

b a ş ke n t i  L o n d r a , 
Polonya’nın Krakow ve 
Almanya’nın Düsseldorf 
şehirleri ve Fransa’nın 

başkenti Paris’ten özel 
olarak gelenler vardı. 
Buluşmaya teşrif eden 

1989 mezunlarının sınıf 
öğretmenleri Stanka 
Vılova, Zlatka Stoyano-
va, Zdravka Dungova, 
Stefka Petrova kendile-
rine gösterilen saygıdan 
dolayı duygulandıklarını 
ifade ettiler. 
Kırcaali ilinde elit okul-

lar arasında yer alan 
Hristo Botev Yabancı 
Diller Lisesi 1989 me-
zunları arasında öğret-

men, mühendis, hekim, 
gazeteciler ve iş insan-
ları bulunuyor. 1989 
mezunlarından olan 
Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Tuncay 
Şükrü, lisede Yabancı 
Dil-İngilizce Bölümü’nü 
bitirdi. 
Eski sınıf arkadaşları, 

buluşma sırasında okul-
la ilgili anılarını paylaştı, 

iyi ve kötü anılarını can-
landırdılar, ayrı kalınan 
yıllarda yaşananları an-
lattılar. 
Polonya’nın Krakow 

şehrinden gelen Miros-
lava Terziyeva, “1989 
mezunlarının buluşma-
ları her zaman heyecan 
verici ve etkileyici ol-
muştur. 20-30 yıl son-
ra sınıf arkadaşlarıyla 
buluşmak gerçek bir 
maceradır. Onların bir 
kısmıyla bağlantılarımız 
devam ediyor. Bunca 
yıldan sonra görüş-
memizden dolayı çok 
memnunum. Daha sık 
görüşeceğimizi umuyo-
rum” diye ifade etti.
Buluşmaya Rusya’nın 

başkenti Moskova’dan 
özel olarak gelen Yanko 
Kirkov, “Gece boyunca 
uçak yolculuğu yaptım. 
30 yıl aradan sonra sı-
nıf arkadaşlarımla bu-
luşmam benim için çok 
heyecan verici bir olay. 
Birlikte büyüdük ve 
dünyanın dört bir yanı-
na dağıldık, ama şimdi 
burada beraberiz. Bu 
harika bir şey” diye ko-
nuştu. KH

Şair Naci Ferhadov’un dizeleri, 
Ardino’nun merkezini süslüyor
2013 yılında hayatını kaybettiği şair, gazeteci ve çe-

virmen Naci Ferhadov’un Bulgarca yazdığı bir şiirinden 
bölüm olan “ Ardino! Baki gençlik için buketim-yağmur-
dan sonra gökkuşağı. Benim en insancıl sevincim…“ 
dizeleri Ardino (Eğridere) kasabasının merkezini süs-
lüyor. Bu dizeler, kasaba parkının merkez kısmında 
bulunan renkli “Ardino” yazısının oluşturduğu kompo-
zisyonun bir parçası. Burada eşsiz bir 3 boyutlu resim 

ve alageyik figürü de yer alıyor. 
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Neci 

Ferhadov’un seçkin bir şahsiyet ve Ardino halkının 
gururu olduğunu kaydetti.

Yeni atraksiyon, Rodop kasabasının sakinleri ve zi-
yaretçilerinin fotoğraf çektirmek ve öz çekim yapmak 
için en sevdiği yerlerden biri haline geldi.

                   П О К А Н А 
Управителният съвет на сдружение 

„Дружество за турска култура и изкуство“ кани 
всички членове на сдружението на годишно 
общо отчетно събрание,  който ще се проведе 
на 22.07.2019 /Понеделник/ от 17.00 часа в 
сградата на Народно читалище „Юмер Лютфи 
1993г.“ – гр. Кърджали,  ул. Беласица № 1. със 
следния 

                 ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишния отчет за дейността 
сдружението и годишния финансов отчет на 
сдружение „Дружество за турска култура и 
изкуство“ за 2018 г.

2. Приемане на бюджета и  план програма 
за дейността на сдружението за 2019 г. 

3. Разни 

О б щ о т о  с ъ б р а н и е  с е  с ви к в а  о т 
управите лни я съве т на сд ру же ние 
„Дружество за турска култура и изкуство“
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Bulgaristan pasaportlarının geçerlilik süresi uzatılıyor

Meclis Genel Kurulu'nda 
görüşmelerin ardından bi-
rinci okumada yapılan oyla-
ma sonucunda Bulgaristan 
Kimlik Belgeleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasına iliş-
kin kanun tasarısı onaylan-
dı. Değişiklikler, uluslararası 
pasaportların, şu ana kadar 
olduğu gibi 5 yıl yerine 10 yıl 
geçerli olmasının yanı sıra 

yurt dışında yaşayan Bulga-
ristan vatandaşlarına yönelik 
kimlik belgeleri çıkarma pro-
sedürünün kolaylaştırılmasını 
öngörüyor. 
Bulgaristan pasaportunun 

geçerlilik süresinin 10 yıla 
uzatılmasına ilişkin teklif, 
Volya Partisi tarafından su-
nuldu. Tasarının gerekçesinin 
Avrupa Birliği (AB) dışındaki 

ülkeler için vizelerin çoğu 10 
yıllık olduğu ve bu vize mü-
hürlerinin pasaport içerisinde 
basıldığı belirtilmektedir. 
İçişleri Bakanlığı’nın 10 yıl 

süreli pasaport çıkartılması-
na başlanması için 1 Ocak 
2021 tarihinden itibaren ge-
reken örgütsel ve teknik ko-
şulları sağlaması gerekir.
Bakanlar Kurulu tarafından 

Meclise sunulan başka bir 
kanun tasarısı, Bulgaristan 
kimlik belgelerinin değişti-
rilmesine ilişkin başvurula-
rın, Dışişleri Bakanlığı’nın 
elektronik ortamda verdiği 
hizmetlerine ilişkin otomatik 
bilgi transfer sistemi üzerin-
den yapılması için yeni bir 
prosedür öngörmektedir.
Tasarının gerekçe bölü-

münde belgelerin ülke dı-
şında lisanslı bir posta veya 
kurye servis sağlayıcısının 
hizmetlerinden yararlanarak 
bizzat alınabileceğine dikkat 
çekildi. Bu değişikliğin, kon-

solosluklardan ve diplomatik 
temsilciliklerden uzak kalan 
yerleşim yerlerinde ikamet 
eden yurt dışındaki vatan-
daşların işini kolaylaştıracağı 
belirtildi.
Yurt dışında başvuruda 

bulunulduğu takdirde kimlik 
belgelerinin çıkarılacağı sü-
reler de azaltılacak. Şimdiye 
kadar 90 gün olan normal 
sürede kimlik belgesi çıkart-
ma süresi 45 güne kadar 
inebilecek. Hızlı süre ise 
şimdiye kadarki gibi 60 gün 
değil, 30 gün olacak.
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Filibe’de Düzenlenen “Türk Sanat 
Günü” Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Avrupa Kültür Başkent i 
Filibe'de "Türk Sanat Günü" 
etkinliği kapsamında tanın-
mış Türk ressamlardan Hik-
met Çetinkaya ve Şükran 
İstanbullu'nun "Aspekt Sanat 
Galerisi"ndeki sergilerinin açı-
lışı yapıldı.
T.C. Filibe Başkonsolosluğu-

nun desteği ile gerçekleşen 

etkinliğin açılışına Edirne Vali-
si Ekrem Canalp eşiyle birlikte 
katıldı. 
Açılışta ressamların galeri 

önünde açık alanda icra ettik-
leri canlı performansa Filibeli-
lerin ilgisi yoğundu.
D a h a  s o n r a  ko nuk l a r 

Trakya Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’ndan piyanist Işıl 

Dağlar ve Flüt Sanatçısı Burcu 
Coşkun'un "Radyo Plovdiv"in 
konser salonundaki konserine 
katıldı. 

Başkonsolos Ergani etkin-
likle ilgili, “Edirne Valimizin 
Edirne'den gelen sanatçılarımı-
zın konserine katılması da güzel 
bir tesadüf oldu.” diye ifade etti. 

                         Kırcaali Haber


