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Bulgaristan'da tarih kitaplarında
komünizm tartışması
Bulgaristan Eğitim Bakanı
Krasimir Vılçev, lise 2. sınıflarda okutulmak üzere hazırlanan tarih ders kitaplarında
1944-1989 yıllarındaki 45
yıllık komünist döneme ilişkin "yanlı ve çelişkili yorumlar" bulunduğu gerekçesiyle
müfredatın gözden geçirilmesi talimatı verdi.
Bakan Vılçev, basına yaptığı açıklamada, "Taslaklarını
incelediğimiz kitaplarda, komünist rejimin kimi yanları
ile ilgili olumlu izlenim yaratılırken, 'provokatif' olarak tanımlanabilecek bazı metinlere yer verilmiştir." ifadesini
kullandı.
Akademisyen tarihçiler tarafından kaleme alınan, yeni
eğitim öğretim döneminde
10. sınıflara okutulacak, 5
ayrı yayınevinin hazırladığı
ders kitap taslaklarının içeriğini sakıncalı bulduğunu
belirten Vılçev, yayıncılara
konuyla ilgili yazılı öneriler
yollandığını aktardı.
Vılçev, "Birçok tarih uzmanının tepkisine tanık olduk. Taslak metinlerde eski
rejimin çarpıcı bazı yönleri
oldukça küçümsenmiştir.
45 yıllık rejim ile ilgili temel

özelliklerin daha net şekilde
tanımlanması gerekiyor." diye
konuştu.
"Totaliter rejimleri kınayan
tavır göstermemiz şart"
Yakın Geçmişi Araştırma
Enstitüsünden tarihçi Momçil

Metodiev, ülkede tartışmalara neden olan konuyla ilgili
basına yaptığı açıklamada,
Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine geçen yıl ülkenin
karanlık komünist döneminin
ders kitaplarına dahil edilme-

sine karar verildiğini anımsattı.
Metodiev, "Komünistlerin
veya Nazilerin baskıcı rejimleri söz konusu olduğunda
araştırmacılar net yargı ve
net veri içeren ifadeler kul-

lanmak zorunda. Totaliter
rejimleri kınayan tavır göstermemiz şart." dedi.
Yeni ders kitaplarında, Bulgar Komünist Partisi Merkez
Komitesi Birinci Sekreteri ve eski Başbakan Todor
Jivkov'un hazırlattığı anayasanın 1971'de halk oylaması ile kabul edildiğinin anlatıldığını aktaran Metodiev,
"Komünistlerin referandum
anlayışı konusunda bilgi verilmeden zorunlu olan bu
referandumun halkın gerçek
görüşünü yansıtmadığı anlaşılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Gerçek ve Hafıza Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hristo Hristov,
"ülkenin 30 yıllık demokratikleşme sürecinde komünizm
ile ilgili net yargı getirilemediğini ve yeni ders kitaplarının
rejim kurbanlarının kaderiyle
alay ettiğini" söyledi.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kızıl
Ordusu, desteğiyle 9 Eylül
1944'te iktidara gelen komünistler ülkede 45 yıllık baskıcı
bir yönetime imza atmıştı.
Rejim, Jivkov'a karşı düzenlenen kansız darbeyle 10 Kasım 1989'da devrilmişti. AA

Bulgaristan'daki Türk Öğrenciler Büyükelçi Ulusoy'la Görüştü
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sofya'da
öğrenim gören Türk öğrencileri kabul etti.
Ulusoy, öğretim yılı sonu
dolayısıyla Sofya'da öğrenim
gören öğrencilerle Büyükelçilik Konutunda bir araya
geldi.
Öğrencilerin çalışmaları ve
sorunları hakkında bilgi alan
Büyükelçi Ulusoy, "Burada
Türkiye'nin birer temsilcisi olarak bulunuyorsunuz.
Türkiye'yi her açıdan güzel
bir şekilde temsil ediyorsu-

nuz." dedi.
Ulusoy, A A muhabirine
yaptığı açıklamada da bu
tarz buluşmaları geleneksel
hale getirmek istediklerini
belirterek, öğrencilerle geçen eğitim döneme dair değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
Ulusoy, Bulgar istan'da
okuyan Türk öğrencilerin
kurduğu "Bulgaristan Üniversitelerinde Eğitim Gören
Türk Öğrencileri Dayanışma
Platformu" çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Sofya'da Kliment Ohridski
Üniversitesi 5. Sınıf tıp öğrencisi Meliha Özgü Aksoy,
seneye mezun olduktan
sonra kadın hastalıkları ve
doğum alanında uzmanlık
yapmak istediğini söyledi.
Aynı üniversitenin tıp fakültesinde okuyan Selve Begüm
Aksoy da göz doktoru olmak
istediğini ve Türkiye'de çalışmayı planladığını dile getirdi.
Programda, Türkiye'nin
Sofya Büyükelçiliği Eğitim
Müşaviri Şenol Genç de hazır bulundu.
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Kableşkovo köyü kanalizasyon şebekesi projesi başladı
Çernooçene’nin ( Yen i pa z ar) K ab l e ş kovo
(Şabanlar) köyünde kanalizasyon şebekesi projesinin temel atma töreni
yapıldı. Törende Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, projeyi
uygulayan şirketin temsilcileri, belediye yetkilileri,
köy muhtarı Güner Mehmet, bölgenin ileri gelenleri ve vatandaşlar hazır
bulundu.
Projeye ilişkin inşaat ve
montaj işleri tamamlanınca köydeki 100’ü aşkın
hane evsel atıksu şebeke hattına dahil edilecek.
Kableşkovo köyünün nüfusu 400’den fazla.
Tesis, 2017 yılında inşa
edilen ve devreye sokulan
Çernooçene ve Novipazar kanalizasyon şebekesine bağlanacak.
Proje, 2019 yılı Çernooçene Belediye bütçesinde
sermaye giderleri kapsa-

yerlerinde atıksu altyapı inşaatı tamamlanıyor.
Çernooçene’de inşa edilen konutların artmasından dolayı Çernooçene,
Novipazar, Kableşkovo,
Pr yaporets (Bayraklar
Mahalle) ve Srednevo
(Ortamahalle) köyleri arasındaki sınırlar kalkmış

“Radikal İslam” davasının savcısı
Nedyalka Popova görevden alındı

mında yapılacak ödeme
listesinde yer alıyor.
Kableşkovo köyü muhtarı Güner Mehmet, şahsı
ve köy halkı adına Çernooçene belediye yönetimine projenin gerçekleştiril-

mesi ve taahhütlerin yerine getirilmesinden dolayı
teşekkür etti.
Belediye Başkanı Aydın
Osman, “Köy sakinleri tarafından yıllarca beklenen
bu tesisin tamamlanma-

sıyla fosseptik çukurların
kullanımı ortadan kalkacak ve köydeki yaşam
koşullarını ve çevre kalitesini iyileştireceğiz” dedi.
Projeyle ilçe merkezi
ve çevresindeki yerleşim

Bulgaristan hükümeti, AİHM’nin mahkumiyet
kararlarından dolayı 7 yılda yüklü cezalar ödedi
Adalet Bakanı Danail
Kirilov’un bir milletvekili
tarafından sunulan soru
yönergesine verdiği yazılı
cevaptan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nde
(AİHM) Bulgaristan’a karşı davalar büyük ölçüde
azalmış olmasına rağmen
Strazburg'daki mahkemenin verdiği mahkumiyet
kararlarından dolayı yüklü para cezaları ödendiği
anlaşıldı.
Sadece 7 yılda mahkumiyet kararlarından dolayı 10 milyon levadan fazla
ceza ödendi. 2009 yılında
devlet hazinesinden 3 milyon 534 bin leva ödendi.
2015 yılında bu tutar 620
bin leva olmak üzere kat
kat daha azdı.
Bakan’ın verdiği malumata göre, devletin 2019
yılında ödediği ceza tutarı
en yüksektir. 2010 yılında
devletin kaybettiği davalar nedeniyle 1 milyon
279 bin leva ceza ödendi.
2011 yılında bu tutar nere-

Pazarcık İl Mahkemesi, 14 imamın antidemokratik
ideoloji vaazı verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın savcısı Nedyalka Popova’nın görevden alınması
kararını verdi.
Mahkeme bu kararı, başta imam Ahmet Musa Ahmet olmak üzere tutukluların çoğunun ve avukatlarının
duruşma sırasında Müslümanlara karşı önyargılı ve
hoşgörüsüz tutum sergilemesinden dolayı Popova’nın
görevden alınması talebi üzerine aldı.
Gerekçede 2018 yılı Mart ayında Popova’nın Bulgar
basınına verdiği mülakatta ülkedeki Müslümanların
oranı 30’a yükseldiğinde devletin güvenliğini tehlike
altında bırakacağını iddia etti. O zaman Savcı Popova, suçlamaları reddetti, sözlerinin abartıldığını ve
ifadelerinin bağlamından çıkarıldığını söyledi. Yüksek
Temyiz Savcılığı müfettişleri ve Ayrımcılıkla Mücadele
Komisyonu tarafından olayın incelenmesi sonucunda
Popova’nın kanunları ihlal etmediği açıklandı.
Duruşmalara devam edilmesiyle birlikte yargıç
Kristina Punteva’nın kararıyla Popova davanın savcısı olarak görevden alındı. Savcı Popova mahkeme
salonunda değildi. Mahkeme kararının okunmasının
hemen ardından zanlıların avukatları, davanın tekrar
soruşturması yapılmasını ve başka bir savcının davaya
bakmasını talep etti.

Belirli saatlerde gürültü
yapmak yasaklanıyor
Çevresel Gürültüden Korunma Kanunu’ndaki değişiklikler, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni hükümlerin ihlal edilmesi durumunda kişilere
500-1000 leva arası para cezası verilecek. Tüzel kişilere ve tüccarlara 3 000-6 000 leva maliyetinde maddi
yaptırım uygulanacak.
İhlalin tekrarlanması durumunda kişilere 2000-6000

deyse iki kat arttı ve 2 milyon 12 bin levaya ulaştı.
Bulgaristan 2012 yılında
hak ihlalleri dolayısıyla
yaklaşık 1 milyon 80 bin
leva, 2013 yılında ise 1
milyon 120 bin leva ödedi.
2014 yılında mahkumiyet
kararlarından dolayı öde-

nen ceza tutarı 350 bin
leva olmak üzere önemli
ölçüde azaldı.
2009 yılından bu yana
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne Bulgaristan aleyhine 901 temyiz
başvurusu yapıldı. Bu yılın başında ülkeye karşı

lelerinde onlarca adrese
baskın düzenlendiğini
açıkladı.
Eş zamanlı operasyonlarda Afganistan ve
İran’dan Avrupa’ya yasa
dışı yollarla göçmen taşıdığı belirlenen 17 kişilik
şebekenin çökertildiğini
dile getiren Geşev, şebeke üyelerinin göçmenleri
önce Türkiye’ye, ardından Bulgaristan’a transfer

ettiklerini belirtti.
G ö ç m e n l e r i n
Bulgaristan'da polis denetiminin daha zayıf olduğu Roman mahallelerinde geçici barındırıldığını ifade eden Geşev,
buradan da yasa dışı
yoldan Sırbistan üzerinden Avrupa’nın çeşitli
ülkelerine ulaşmalarının
sağlandığını kaydetti.
Savcı Geşev, "Bu kadar

askıda bekleyen temyiz
başvuruları 559 idi.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde tamamlanan davalar 751 olup
bunlardan 457'sinde Bulgaristan hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Bulgaristan’ın çeşitli
kentlerinde düzenlenen
eş zamanlı operasyonlarla Afganistan ve İran’dan
Avrupa’ya yasa dışı yollarla göçmen taşıyan 17
kişilik şebeke çökertildi.
Başsavcı Yardımcısı
İvan Geşev, düzenlediği
basın toplantısında başkent Sofya’nın yanı sıra
Yambol ve Burgaz şehirlerinin Roman mahal-

durumda ve bu köyler ilçe
merkezinin semtleri haline
gelmeye başladı.
Aydın Osman, belediyenin temel hedefinin, yerleşim yerlerinde yaşam
ortamını iyileştirmek ve
onları yaşanacak daha iyi
bir yer haline getirmek olduğunu vurguladı.

büyük çaplı bir şebekenin ülkedeki bazı devlet
memurlarının yardımı
olmadan faaliyet göstermesi olanaksız. Şimdilik
Bulgaristan Sınır Polisinde görevli 4 şüpheli
hakkında soruşturma yürütülüyor. Belli ki rüşvetin
baskısı bazen 'dayanılmaz' olur." diye konuştu.
Kırcaali Haber

leva arası para cezası kesilecek Tüzel kişilere ve tüccarlara 5000-12 000 leva arasında maddi yaptırım uygulanacak. Onların arasında bar, restoran, disko, çeşitli
turistik mekanların sahipleri bulunuyor.
Değişikliklerle 14.00-16.00 ve 23.00-8.00 saatleri
arasında dış mekanlarda gürültü yapmak yasaklandı.
Sınırlama, açık alanlar ve konut, rekreasyon alanları ve
karma kullanım alanları için geçerlidir.
Aynı saatlerde inşaat gürültüsü de yasaklandı. Tren
garları, otogarlar, havaalanları, deniz garları ve acil durum uyarı sistemlerinde istisnalar uygulanacak.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu
Başkan Yardımcısı Yordan Tsonev’in ibadet mekanlarına da istisnalar uygulanmasını önermesinin ardından Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Partisi Meclis Grubu Başkanı Daniela Daritkova, yasağın ibadet mekanı bulunan bölgeler için geçerli
olmamasına yönelik teklif sundu. Teklif, 1 ret ve 35 oya
karşı 103 kabul oyu ile onaylandı.
Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB)
Partisi Genel Başkanı Valeri Simeonov, ibadet mekanlarında kullanılan ses sistemlerinin Sağlık Bakanlığı’nın
ilgili yönetmenliği hükümleri doğrultusunda kullanılmasını istedi.
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Burgaz’da Recep Küpçü'yü Anma Gecesi
Bulgaristan Türklerinin
önde gelen şair ve yazarlarından biri olup totaliter
rejimin baskılarına başkaldırmış olması yönüyle
sadece soydaş toplum
tarafından değil, aynı zamanda Bulgar edebiyat
çevreleri ve aydınları tarafından da sayılıp sevilen
ve henüz 42 yaşındayken
1976 yılında Varna’da bir
parkta ölü olarak bulunan
Recep Küpçü’yü anmak
üzere her yıl Burgaz’daki
Recep Küpçü Derneğince düzenlenmekte olan
Anma Gecesi, bu yıl T.C.
Burgaz Başkonsolosluğunun desteğiyle 14 Haziran 2019 günü Burgaz
Opera Binasındaki Kukla
Tiyatrosu salonunda daha
geniş kapsamlı bir kültürel
etkinlik formatında gerçekleştirildi.
Gecenin açılışında T.C.
Burgaz Başkonsolosu
Nuray İnöntepe tarafından yapılan konuşmada
totaliter rejimin ayrım gözetmeksizin tüm aydınlara baskı uyguladığı, bu
yüzden de merhum Recep Küpçü’nün en büyük

destek ve himayeyi Burgaz’daki Bulgar şair ve
yazarlardan gördüğü vurgulanmış; insanlık onuruna sahip çıkarak insanca
yaşama arzusunu dile
getiren Recep Küpçü’nin
şüpheli bir ölümle erken
yaşta aramızdan ayrılmış
olmasının halen tazeliğini koruyan derin bir acı
olduğu, ancak en büyük
tesellimizin ise günümüz-

de tüm Bulgar vatandaşlarının her türlü hak ve
özgürlüklerinin Bulgar
Anayasa’sının ve AB kurumlarının teminat altında
bulunması olduğu ifade
edilmiştir.
Recep Küpçü’yü gençlik yıllarından itibaren
tanıyan ve destekleyen
dostlarından ünlü Bulgar
Yazar Nedyalko Yordanov ile kendisinin yakın

arkadaşları olan Georgi
Raykov, Nihat Altınok ve
Ahmet Türkay yaptıkları konuşmalarda Recep
Küpçü ile yaşadıkları
anıları paylaşarak onun
kişiliği, idealleri ve eserleri hakkındaki samimi
ifadelerle onun Bulgar
kamuoyuna yansıtılmasına katkıda bulundular.
Nihat Altınok da çocukluk arkadaşı olan Recep

Küpçü’nün İstanbul’da
yeni basılan “O Günden
Sonra” adlı romanını tanıtırken onun meşakkatlerle dolu yaşamından
da kesitler sunmuş ve bu
güçlükler nedeniyle yazmaya tam olarak kendisini
veremediğinden yakındığını aktardı.
Razgrad Tiyatrosu
sanatçıları ise Recep
Küpçü’nün şiirlerinden
bazılarını Türkçe, bazılarını ise Bulgarca olarak
seslendirmiş, ayrıca acılı
şiirlerin yoğun havasını
dans ve müzik gösterileriyle dağıtmışlardır.
Konuk konuşmacılardan
İbrahim Kamberoğlu ise
Recep Küpçü’nün geliştirdiği düzensiz şiir tekniğiyle sadece Bulgaristan
Türk Edebiyatına değil,
aynı zamanda Türki ye’deki edebiyat sanatının
gelişimine katkıda bulunduğunu anlatmış ve onun
şiirlerinden türkülerimize
yansıyan bir örnek olarak
şu dizeleri aktarmıştır:
“Yumurtanın kulbu yok,
gözlerimde uyku yok,
Sür gemici gemiyi, hiç

kimseden korkum yok.”
Halka açık olarak düzenlenen ve Ruen bölgesindeki Recep Küpçü
okullarından öğretmen ve
öğrencilerin yanı sıra yarıdan çoğu soydaş olmakla
birlikte, Bulgar vatandaşı edebiyatseverlerin de
aralarında yer aldığı 100
kadar konuğun izlediği
etkinlikte Nazım Hikmet
Halk Dansları topluluğu
da sahne aldı.
Etkinliğe onur konuğu
olarak İstanbul’dan katılan Recep Küpçü’nün
hayattaki tek oğlu Erdinç
Küpçü de gecenin sonunda konuklara “O Günden
Sonra” adlı 2 ciltlik romanı
bizzat hediye etmiştir.
15 Haziran 2019 Cumartesi günü ise Recep
Küpçü’nün Burgaz Mezarlığındaki kabri Recep
Küpçü Derneği başkanı
Mücella Bilal, Erdinç Küpçü, Nihat Altınok, Ahmet
Türkay ve İbrahim Kamberoğlu ile birlikte T.C.
Burgaz Başkonsolosu
Nuray İnöntepe tarafından
ziyaret edilmiştir.
Kırcaali Haber

açımlama, yaratma demektir de. Geliştirmeye
gereksinimi vardır. Besini
de çabalamak, çalışmak,
uğraşmaktır. Çalıştırılamayan bir yetenek, ölmeye mahkumdur."
Bu üç arkadaş, el ele
verecek, Bulgaristan
Türk şiirine ivme kazandıracaklardır.
"Şiir, ister geleneksel,
ister modern olsun, duygu ile düşünce, onda
yansıma olarak, hep vardır," tezine uyacaklardır.
60. yıllarda şiir üstüne
düşünce tarzını şair şöyle nitelendiriyor: " Eğer
kendimize şair dedirtmek istiyorsak, insanlarımızın köklü, bitmez çile

ve dertlerini şiirlerimize
almalıyız. Bizim Bulgaristan Türkleri şiiri, köksüz
bir ağaç gibidir. Bizde
Türkçe şiir yazanlar çok,
fakat şair diyebileceğimiz
bir kişi henüz yok," diye
algılayan üç arkadaş, kolları iyice sıvamış, zaman
içerisinde beyin hücrelerinden dökülen yetenek
damlacıklarını kalemleriyle yansıtmışlardır.
Şirzat'ı duygulandıran
İlhan'ın sözleri de çok ilginçtir:
"Şiirde bir kişilik ve
kimlik kurmak şart. Bunu
yapamayan bir şiir işçisi boşuna kürek çekiyor
demektir. Şair olan kendi
sesini bulmalı, o sesle
bağırıp haykırmalıdır."
Evet, onlar, kendi seslerini bulup haykırdılar.
Hatta daha ileriye giderek, düşünce betimlemelerine yeni katmanlar
sergilediler.
"Gerçi şiir yeni bir şey
söylemek değildir. Unutulmuş, ya da unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri
anımsatmak, onları unutulmaktan kurtarmaktır,"
dediyse de Recep Küpçü, daima yeniliği arama çabasında olmuştur.
Onun duyguları gerçek,
sevgi ve özlemle doludur.
Toprağın, taşın kokusunu
alır, köyünün cansız varlığını bile konuşturur:

" Merhaba!"
" Hoş geldin!"
" Duygulandım. Çevreme bakındım, kimseler
yoktu. Eğildim, sevginin
döküldüğü dudaklarım ile
toprağı öptüm. Köyümün
kendine özgü dili olduğu
gibi, kendisine özgü kokusu da vardı.
İvan Abaciyev'in de
dediği gibi, " Küpçü, şiirlerinin özüne yüreğinin
olanca sıcaklığını vermiş
ve biçim anlayışını çok
olası bir şekilde ustaca
becermiş, söz oyunlarından uzak kalmış, gerçeği
kendi renkleriyle anlatmıştır."
Romanın iki kitabında
da bu renkler, gerçekle
uyum içerisindedir.
Yazarın eserlerinde
kurgu sağlam, Türkçesi
devingen, sade, öz ve etkileyici duyarlılığıyla dilin
zenginliğini kamçılar.
Evet Büyük üstat, söz
verdiğin gibi, ömrün boyunca hep adaleti savundun. Özgün şiirlerinle
Bulgaristan Türklüğünü
daima gururlandırdın. Ne
yazık ki, akı-karayı çok
erken öğrendiğin gibi,
hayatını da çok erken
kaybettin be ağabey...
Ruhun şad olsun!
Yaşayan takipçilerinin
ömrü uzun olsun!
Sevenlerin hiç bitmesin!

Recep Küpçü'nün Yaratıcılığında Düşünce ve Duygu Kaynaşması
"Ben, yabancı değilim,
Ben, senin oğlunum
Vatan.
Beni iyi tanır üzerinde
yürüdüğüm yollar...
Çocukluğumda düştüm, toprağını öptüm,
O andan itibaren buradadır izim!"
Büyük şair-yazar, vatansever Recep Küpçü'nün
mürekkebine aşık kaleminden dökülen bu
dizeler, altın harflerle
yazılmaya değerdir diye
düşünüyorum. Çünkü
bu düşünce tarzı, sadece Küpçü'ye has değil,
bir dönemin Bulgaristan
Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk ahalisinin de
düşüncesiydi. Ne yazık
ki, demokrasisine inanmış, geleceğine umutla
bakarak, canla başla çalışıp bu yolda ilerleyen bir
azınlığın düşüncelerine
sekte vurulmuş, komofaşist zihniyetin hareketleriyle engellenerek, yolundan saptırılmıştır.
Recep Küpçü, bu dönemin daha ilk yıllarında gidişatı sezmiş ve cesurca
karşı çıkmıştır.
"Ben, akı-karayı çok erken gördüm.
Bağrımda sarsılmaz bir
iman ördüm" diyen üstat,
yaratıcılığına tavan arasında yazdığı bir kompozisyonla başlıyor. O gün-

den sonra romanındaki
çok sevdiği okul müdürü
av. Yüksel Ali'den önce
o, kendini keşfediyor ve
şöyle diyor:
Yazdıklarımı okudum,
gözlerime inanamadım;
tümce sıralaması değil
de şiiri öykünen bir takım
dize yanılsamaları ortaya
çıkmıştır.... Ne ki, bunlara
dize bozuntusu demek,
haksızlık olurdu. Özensiz düzen tartımla şiire
yaklaşmış, bir manzum
söz dizisi ya da biçimi ortaya çıkarmıştım. Tavan
arasında olmasaydım,
sevinçten gökyüzüne
uçacaktım."
R o m a nı n d a k a h r a manlaştırdığı ve daha

pedagoji okullarında taparcasına örnek aldığı
Azerbaycanlı Tahsinzade
Hocanın
" Hayatta birinci mesleğin adaleti savunmak
olsun," sözleri, şairin
tüm yaşamıyla özdeşleşecektir...
Romanın baş kahramanı Yılmaz Necip'in düşünceleri usundan atlamak
için çırpınır, didinir.En
yakın arkadaşları Şirzat
Kemal ve İlhan Remzi'ye
açılır:
" Bir sürü yetenek vardır, ama bizim sözünü ettiğimiz yazımsal yetenektir. Sanırım o, edinilmez,
kişinin doğuşuyla gelir.
O, bir bakıma algılama,

Nihat ALTINOK
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Çubuklu Camii’nde Mevlit Programı
Çernooçene (Yenipazar) Vodaç (Çubuklu)
köyü yakınında bulunan
ve ilçede en eski Çubuklu
Camii’nde gerçekleştirilen
sağlık ve bereket mevlidi bölgeden çok sayıda
Müslümanı bir araya getirdi.
Mevlit, eski Bulgaristan
Başmüftüsü Fikri Sali ve
yerli imam Arif Bayramali başta olmak üzere yakından ve uzaktan gelen
imamlar tarafından icra
edildi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve
Hz. Muhammed' in (SAV)
hayatının anlatıldığı ve
Peygamberin övüldüğü
Mevlidi Şerif’in okunmasıyla başlayan program,
ilahilerle devam etti.
Dini merasim Çubuklu
Camii Encümenliğinin girişimiyle Vodaç ve Jitnitsa
muhtarlıklarının desteği
ile organize edildi.
Mevlitte Çernooçene
Belediye Başkanı Aydın
Osman ve aslen Vodaç
köyünden olan Filibe ili
Rodopi ilçesine bağlı Ustina köyünde ikamet eden
Rodopi Belediye Başkanı
Niyazi Tair de hazır bulundu.
Camii Encümenliği üyeleri, Vodaç ve Jitnitsa

muhtarları Musa Musa ve
Şengül Alieva’ya mevlit
organizasyonuna verdikleri destek için minnettarlığını ifade ederek, katkıda bulunan yerli halka ve
hayırseverlere de kalbi
teşekkürlerini sundu.
Camimin minberi, eski
İslam sanatı olan kündekari tekniği ile yapılmıştır
ve belki de Çernooçene
bölgesinde bu şekilde yapılan tek cami minberidir.
Kündekari tekniği ile ahşabın işlenmesi, ustaların
büyük sabır göstermesini
ve geometrik desenler

uygulamayı bilmelerini
gerektiriyormuş.
Mevlide katılan herkese
usta aşçı Halil ağabeyin
dana ve kuzu eti ve pirinçle hazırladığı pilav ikram edildi. Halil usta, pilav
yapmanın püf noktalarını
anlattı.
Rodopi Belediye Başkanı Niyazi Tair, geçen
asrın 60’lı yıllarında Vodaç köyünden yaklaşık
40 ailenin, geçim kaynağı
aramak amacıyla Ustina
köyüne göç ettiklerini anlattı.
Birçoklarının bunu ba-

şardıklarını ve şimdi itibarlı iş insanları ve çiftlik
sahipleri odlukları anlaşıldı. Şimdi onların ailelerinin 200’den fazla olup
dünyanın dört bir köşesine dağıldıklarını ifade
eden Niyazi Tair, yıllardır
Çubuklu Camii’nde yapılan mevlit ve yağmur
duasına katkıda bulunduklarını ve Vodaç ve
Ustina köylerinin adını
duyurmaya devam ettiklerini belirtti.
Rivayetlere göre Çubuklu Cami asırlar ön-

2018’de 92 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti
Bulgaristan Bağımsız
Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Başkanı Plamen Dimitrov,
KNSB binası önünde
düzenlenen çalışırken
hayatını kaybeden işçileri anma töreninde
yaptığı konuşmada,
“ Her gün dünyada
7500 insan işe giderken hayatını kaybediyor. Bulgaristan'da bu
tür ölüm vakaları geçen
yıl 94'ten 92'ye düştü”
diye kaydetti. Anma töreninde yüzlerce sendikacı, işveren ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov
katıldı.
”Bulgaristan’da her
dört günde bir işçi hayatını kaybediyor” diye
belirten Dimitrov, her
yıl Avrupa Birliği’nde
(AB) meslek hastalıklarının ve iş kazalarının
bir sonucu olarak 200
000 kişinin öldüğünü,
vakaların yüzde 52'sinin kanser nedeniyle
olduğunu hatırlattı.
Dimitrov, ”KNSB ikinci
yıl hükümeti, Bulgaristan'daki iş yerlerinde

kanserojen veya mutajen maddelere karşı korunmaya yönelik
tedbirler almaya ve işçileri bu maddelerden
kaynaklanan ölümcül
hastalıktan korumak
için gerekli önlemleri
almaya çağırıyor” diye
anımsattı.
Ulusal Sigorta Enstitüsünün (NOİ) verilerine göre ülkedeki
iş kazaları geçen yılki
kadardır. Sonuç olarak Bulgar endüstrisi
açısından yaklaşık 2

milyon gün kaybedildi.
2017’de 2911, 2018’de
ise 2914 ve iş kazası
meydana geldi.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat
hükümlerinin en çok
inşaat, perakende ticaret, restorancılık vb.
sektörlerde ihlal edildiği görülüyor. İkinci yerde iş ekipmanlarının
güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlali, üçüncü yerde ise çalışma
ortamının faktörlerini
ölçme, kişisel koruyu-

cu ekipman sağlama
da dahil olmak üzere
hijyen standartlarının
ihlali, çalışanların özel
sağlık kuruluşlarında
muayeneleri yapılmıyor ve vb. ihlaller söz
konusudur.
Tören kapsamında
Prometeya Ödülleri
dağıtıldı. Güvenli çalışma koşulları için Sofya
Finans ve İktisat Lisesi, Ulusal Kültür Sarayı
(NDK) ve Strabag Şirketi ödüllendirildi.
Kırcaali Haber

cesi yerel bir zengin
tarafından dere taşkınlarında boğulan kızlarının

veba salgını ortaya çıktığında yerini değiştirmiştir. Kaybolan köyden ha-

anısına inşa edilmiştir. O
zamanlarda Vodaç (Çubuklu) köyü caminin kurulduğu yerdeymiş, fakat

tıra olarak sadece cami
ile büyük bir mezarlık
kalmışlardır.
İsmet İSMAİL

İki kardeş belediye
ilişkilerini canlandırıyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Sunay
Hasan’ın 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin İzmit Belediye Başkanı seçilen
Fatma Kaplan’ın misafiri olması sonucunda iki belediye kardeşlik ilişkilerini yeniden canlandırıyor. İki
belediye başkanı, iki belediye arasındaki ilişkilerin
geleceği hakkında iki saatten fazla konuştu. Görüşmede Belediye Meclis Başkanı Ömer Hüseyin, Belediye Başkan Yardımcısı Aliye İbrahim ve Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe Başkanı Ersin Ömer de hazır bulundu.
Sunay Hasan, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan’a iki belediye arasında yıllar içinde gerçekleştirilen ortak girişimler
hakkında bilgi verdi.
Momçilgrad ve İzmit belediyeleri arasındaki kar-

deş şehir ilişkileri, resmi olarak 2006 yılında o zamanki belediye başkanları Erdinç Hayrulla ve Halil
Yenice tarafından imzalanan kardeşlik protokolü ile
kuruldu. İzmit Belediyesi’nin girişimi ve sağladığı
kaynaklar ile Rodop kasabasının merkezinde saatli
çeşme inşa edildi.
O dönemde Belediye Meclis Başkanlığı görevinde
bulunan Belediye Başkanı Sunay Hasan,”O zaman
Momçilgrad’ın merkezinde müze sergisi, toplantı
salonu ve idari ofisler bulunacak bir bina inşa etme
fikri doğru ve proje hazırlandı” dedi. 2017 yılında
o dönemdeki İzmit belediye başkanı, herhangi bir
neden belirtmeden tek taraflı olarak Momçilgrad
Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerini dondurma kararı aldı.
Sunay Hasan,”Fatma Kaplan ile yaptığımız görüşmeden memnunum. Momçilgrad ile İzmit arasındaki
ilişkilerde yeni bir sayfa açtık. İki kardeş belediye
arasında ortak girişimlerden ve tüm alanlarda gelecekte gerçekleştireceğimiz projelerden bahsettik.
Gelecekte İzmit ile ilişkilerin devam edeceğine inanıyorum” diye kaydetti.
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Başbakan Borisov: Hemus otoyolunun
inşaatı 1 yıl erken bitecek
Başbakan Boyko Borisov, Hemus otoyolunun
Yablanitsa kasabası yakınındaki kesimde süren
inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başbakan
Borisov’a Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev,
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov ve Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık
Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov eşlik etti. Makam arabasıyla bölgede
incelemelerde bulunan
Başbakan, gazetecilere
yaptığı açıklamada Hemus otoyolunun inşaatının en az bir yıl erken
tamamlanacağını belirtti.
Şimdiye kadar Borisov,
Hemus otoyolu inşaatının
2024 yılında biteceğini
söylüyordu.
Borisov ve Nankov,
otoyol inşaatının en geç
2023’te bitmesini bekliyorlar. Bakan Yardımcısı,
bunun hatta 2022 yılında
olabileceğini tahmin edi-

yor. Başbakan, Hemus
otoyolunun inşaat süresinin kısaltılmasının Devlet Mülkiyeti Kanunu’nda
yapılan değişikliklerden
ileri geldiğini söyledi. Değişiklikler, özel mülkleri
kamulaştırma işlemlerin-

de özellikle önemli devlet
ve / veya kamu çıkarlarının korunması gerektiği
durumlarda mahkemenin,
kapalı bir oturumda aldığı
kararla kamulaştırma talebinde bulunan makamın
talebi üzerine yedi gün

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, üç gün
süren 2019 Jet Ski Balkan Kupası Su Sporları
Festivali’nin yarışmacılarını ödüllendirdi. Balkan
Kupası Şampiyonası, Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in himayesinde
Bulgaristan Su Sporları
Federasyonu ve Kırcaali

kızlar ve 16 altı gençler
olmak üzere iki kategoride de birinciliği elde etti.
Kadınlarda Romanyadan katılan Mihaela Turku
birinci olurken Teya Ştırbanova ikinci ve kızı Magi
Ştırbanova üçüncü oldu.
180 Hp ve 230 HP gücünde motorlara sahip jet
yarışında, her iki dalda da

ci olurken Yunanistan’dan
Nikos Floros ikinci ve
Bulgaristan’dan Hristo
Ştırbanov üçüncü oldu.
Serbest
sitilde
R o m a n y a ’ı n A v r u p a
şampiyonu Denny Deliman, birinciliği elde
e t t i . R o m a n y a ’d a n
Radu Davidescu ikinci,
Yunanistan’dan Christos Kareionopou los üçüncü oldu.
Düz jet yarışında
Yu n a n i s t a n’d a n
Chr i sto s K are i o nopoulos bir inc i,
Dobriç’ten 16 yaşındaki Aleks Petrov
ikinci ve Valeri Mihalev üçüncü oldu.
Belediye Başkanı
Hasan A zis, ödül
töreninde yaptığı
konuşmasında, ”Bu
yıl da Kırcaali’de düzenlenen su sporları yarışmasına beş
ülkeden yarışmacılar
katıldı. Ev sahipliği yaptığımız yarışmaya katılan jet ski yarışmacılarını
karşılamaktan ve bu spor
etkinliğinin bir parçası olmaktan mutluluk duymaktayım. Şahsımda Kırcaali
Belediyesi, bölgede sporu
desteklemeye ve sporculara yardımcı olmaya devam edecek. Bana verilen
ödül için teşekkür ederim.
Dereceye giren yarışmacıları tebrik ederim. Bu
yılki yarışmada dereceye
giremeyenler başlarını
kaldırsınlar!” diye ifade
etti.
Kırcaali Haber

aşama çalışılmamasını
bekliyor.
Borisov, Hemus otobanını kullanan ağır yük
kamyonlarının E-TOLL
ücreti ödeyeceklerini söyledi. Bu tesislerin inşaatı
için harcanan paraların
geri alınabilmesi için bunun gerekli olduğunu
vurgulayan Başbakan,
“E-TOLL otoyol ücreti
sistemi adildir. Bütün mesele bu yolları kullanan
azami yüklü ağırlığı 3,5
tondan fazla olan kamyonların bunun bedelini
ödemesidir, çünkü onlar
yolları en çok bozuyor”
dedi.
Taşımacılık sektörünün
temsilcileriyle yaptığı
görüşmeden sonra Borisov, E-TOLL otoyol ücreti
sisteminin uygulamaya
girmesinin 3 ay ertelendiğini açıkladı. E-TOLL
otoyol ücreti sisteminin,
16 Ağustos’ta devreye
sokulması planlanıyordu.
Kırcaali Haber

içinde kamulaştırma yapılmasına izin vermesini
öngörmektedir.
Borisov, otoyol inşaatının gecikmesini şöyle
izah etti: ”Kamulaştırma
işlemleri bizi iki yıl geciktirdi, çünkü önceleri öyle

yapıyorlarmış, tarım arazilerinin nasıl dağıtıldığını biliyorsunuz. İtirazlar
yıllarca sürüyor ve hiçbir
şey olmuyor”. Başbakan,
nasıl bir mahkeme kararı çıkarsa çıksın, inşaat
işlerinin durmaması için
hükümetin arazi tazminatını ödeyeceğini sözlerine
ekledi. Borisov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in
kanun değişiklikleri veto
etmeyeceğine dair umudunu ifade etti.
Onun ifadesine göre
Ekim veya Kasım 2020’de
otoyol Sevliyevo (Selvi)
kasabasına kadar ermiş
olacak.
Nankov, önümüzde ki 2 ay içinde otoyolun
Sevliyevo’ya uzanan 56
kilometrelik güzergahında bulunan tüm arazilerin kamulaştırılmasını
ve bundan sonra aşama

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat, 2014 - 2020 Yunanistan - Bulgaristan

giannoğlu ile görüşme
gerçekleştirdi.
Görüşmede eski Dimetoka Belediye Baş-

di. Proje kapsamında
biri Ardino’da, diğeri
Dimetoka’da olmak
üzere iki festival dü-

İNTERREG V-A Sınır
Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Geçmişte ve Gelecekte
Ardino ve Dimetoka”
(Ardiko) projesi ile ilgili
Yunanistan’ın Evros
(Meriç) iline bağlı Dimetoka Belediyesi’ne
çalışma ziyaretinde
bulundu. Proje lideri
Ardino Belediyesi’dir.
Belediye Başkanı
Resmi Murat, göreve
yeni seçilen Dimetoka
Belediye Başkanı Dimotika Romilos Hatzi-

kanı Paraskevas Patizidis, Ardino Belediye
Başkan Yardımcısı
Necmi Mümünhocov,
iki komşu ülkeden
proje sorumluları Nikos Wahadi ve Hafize
Çauş da hazır bulundu.
Dimetoka ve Ardino
belediye başkanları
ve ekipleri, proje parametrelerini ve gelecekteki görevleri belirledi. Proje ortağı olan
Dimetoka Belediyesi,
onaylanan projenin
uygulanması için gerekli belgeleri göster-

zenlenmesi, Bulgarca
ve Yunanca eğitimler
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında ayrıca Şeytan
Köprüsü yolunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar
tamamlanacak ve Ardino bölgesinde üç kameriye ve bir çeşme
inşa edilecek. Yunan
ortağı, Dimetoka’nın
merkezindeki eski bir
kalenin yeniden inşa
edilmesi ve turizme
kazandırılması amaçlanıyor.
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali 2019 Jet Ski Balkan Kupası Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat’tan,
Su Sporları Festivali Düzenlendi Yunanistan Dimetoka Belediyesi’ne Ziyaret

Angel Petrov-Yoşkata Deniz Kulübü tarafından Kırcaali Belediyesi’nin desteğiyle düzenlendi. Ödül
töreninden önce serbest
s t i l d e R o m a ny a’d a n
Denny Deliman, atraktif
jet ski gösterisi yaptı. En
büyük mücadele profesyonellerin katıldığı saatte
180 km’den fazla hız yapan Royal Class F 500
tekne yarışındaydı. Beş
ülkeden yarışmacıların
mücadele ettiği dalda
Romanya'dan Christian
Chobanou birinci oldu.
En küçük yaştakilere
yönelik Junior dalında
Dimana Mihaleva yıldız

yarışan Yunanistan’dan
Nikos Mezitis birinciliği
elde ederek şampiyon
oldu. En büyük mücadele
profesyonellerin katıldığı
PRO GP ve PRO AM jet
yarışında verildi. Hristo
Ştırbanov, Romanya'dan
Chr i st i an Chobanou,
Yunanistan’dan Nikos
Floros ve Yannis Limpessis, Macaristan'dan Mark
Belichki ve Sırbistan'dan
Velko Sukala birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Son tura kadar yarışı kimin kazanacağı belli değildi, ancak
sonuçta Romanya'dan
Christian Chobanou birin-
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Edirne'den Bulgaristan'daki köy camisine yardım
Edirne'deki Dar-ül Hadis Camisi'nin cemaati,
Bulgaristan'ın Burgaz
kentine bağlı Göçenler
köyü camisine 50 adet
rahle (okuma-yazma
sehpası) yardımında
bulundu.
Dar-ül Hadis Camisi
İmamı Mahmut Eroğlu, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Bulgaristan ve Yunanistan'daki
toplam 6 camiyle kardeş cami olduklarını ve
oradaki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya
çalıştıklarını söyledi.
Eroğlu, "Sınırlarımızın
ötesinde çok sayıda
Müslüman kardeşimiz
yaşıyor. Bazı durumlarda imkanları yetersiz
kalabiliyor. Her zaman

Karşılıklı olarak cami
cemaatleri olarak ziyaretler yapıyoruz. Biz
onları Edirne'de onlar
bizi kentlerinde misafir
ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde oradaki camilerin ihtiyaçlarını tespit
ediyoruz.
Başta seslendirme
sistemleri olmak üzere,
halı, rahle gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Oradaki hocaların cübbe ve

Telefon dolandırıcılığı
operasyonu düzenlendi
orada yaşayan kardeşlerimizle dayanışma
içinde olmaya devam
edeceğiz." dedi.

Mahmut Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bizim cami cemaati
olarak Bulgaristan'da

4, Yunanistan'da da 2
kardeş camimiz var.
Bu camilerle sürekli bir
dayanışma içindeyiz.

AB Komiseri: Romanya, Bulgaristan ve
Hırvatistan çok yakında Schengen’e girecek
Romanya’nın Avrupa
Birliği Konseyi Dönem
Başkanlığı tarafından
düze nl e n e n A B - A B D
Adalet ve İçişleri Bakanlar Toplantısı’ndan önce
konuşma yapan AB Komisyonu Göç, İçişleri ve
Vatandaşlık Komiser i
Dimitris Avramopoulos,
“Romanya çok yakında
Schengen bölgesinin bir
üyesi olacak. Aynısı Bulgaristan ve Hırvatistan
için de geçerlidir” diye
konuştu.
Romanya’nın ne zaman
Schengen bölgesine gireceğine ilişkin sorusu üzerine Avramopoulos, bazı
teknik ve pratik gerekliliklerin henüz karşılanmadığını söyledi.
AB Komiseri, ”O andan
uzak değiliz. Daha çok
teknik, ama pratik de olan
başka birçok husus var. O

günden uzak değiliz. Çok
yakınız. Bu zaman meselesi değil, diğer bütün
ayrıntıların yerine getirilmesi meselesidir. Bu şey
Bulgaristan ve Hırvatistan
için de geçerlidir” dedi.
Avramopoulos, bu konunun Bükreş'teki toplantı
gündeminde yer almadı-

ğını, ancak Romenlere
ülkelerinin çok yakında
Schengen bölgesine üye
olacağına dair net mesaj
göndermek istediğini söyledi.
AB Komiseri, AB ve
ABD’nin son on yılda çok
sağlam bağlantılar kurduğunu ve bu yönde çalış-

maya devam edeceklerini
kaydetti. Avramopoulos,
“Sınır kontrolü, güvenlik
ve göç konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor.
Son yıllarda önemli ilerleme kaydettik” dedi ve
bunun ortaklar arasındaki
güven nedeniyle olduğunu dile getirdi.
Konuşmasının devamında,” Aynı zorluklarla karşı
karşıyayız. Terörizm ve
göçün küresel bir boyuta ulaştığını biliyoruz, bu
nedenle daha fazla küresel işbirliği gerekli. AB ile
ABD arasındaki ortaklık
çok önemlidir. Ayrıca vizeler hakkında da konuşacağız. Romanya'da
insanlar ABD'ye özgürce
seyahat edebilecekleri anı
bekliyorlar. Bu bakımdan
son mildeyiz” diye belirtti.
Kırcaali Haber

Uzmanlar: Demografik kriz açısından en
büyük sorun gençlerin yurt dışına çıkmasıdır
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NOİ) 2016 – 2018
dönemine ilişkin verilerine göre Bulgaristan, Avrupa Birliği'nde en düşük
yaşam beklentisine sahip ülkedir. Bulgaristan’ı
Letonya izlemekte. Ülkemizde insanlar ortalama
74.8 yıl yaşamaktadır.
Bunun nedenleri nelerdir ve uzmanların
tahminleri nedir? Bu soruları, Bulgaria ON AIR
televizyonunda yayınlanan “Sabah Bulgaristan”
programına konuk olan

sarık gibi ihtiyaçlarını
da gideriyoruz. Güzel
bir dayanışma gerçekleştiriyoruz. Gönüllülük
esasına göre yaptığımız
bu çalışmalar hız kesmeden sürecek."
Dar-ül Hadis Camisi
cemaatinin katkısıyla
alınan 50 adet rahle
Göçenler köyü camisinin imamı Üzeyir
Cevdet'e Edirne'de teslim edildi.

demografi uzmanı Doç.
Dr. Georgi Bırdarov yanıtladı.
Uzman,”Demografi, sürekli kamuoyunu meşgul
eden ve çok spekülasyonlar yapılan bir konudur. Ancak gerçekler,
hakikaten şimdi onları
sunduğumuz gibidir.
Bunun temel nedeni,
mutlak nüfus azalması
değil. Sorun yapılardan
ve toplam ölüm oranının
yüksek olmasından kaynaklanıyor” diye belirtti.
Onun ifadesine göre en

büyük sorun, gençlerin
yurt dışına çıkmasıdır.
Doç. Dr. Bırdarov, salgın hastalıkların ve askeri çatışmaların yaşandığı
bölgelerin ölüm oranlarının bu seviyelerde olması nedeniyle bunun utanç
verici ve aşağılayıcı olduğunu söyledi.
Onun ifadesine göre
böyle sonuçların olması
için Bulgaristan'da sansasyonel ve farklı hiçbir
şey olmuyor.
Uzman,”Gelir, sağlık,
yaşam tarzı, stres gibi

faktörlerin karmaşık bir
etkisi vardır” dedi.
D o ç. D r. Bırdarov,
sağlık hizmetindeki her
faktörün etkili olduğuna
inanıyor, çünkü en düşük yaşam süresine ve
en hızla yaşlanan nüfusa
sahibiz.
Uzman, siyasetin doğrudan demografiyi etkilediğine inanıyor ve eğer
devletimiz ekonomiyi
düzeltirse, demografik
krizin de çözüleceğini
düşünüyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Başsavcı Yardımcısı İvan Geşev,
Gorna Oryahovitsa (Yukarı Rahova) kasabasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Özel
Yetkili Savcılık tarafından yapılan Bulgaristan ve
Romanya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda
30'dan fazla kişi gözaltına alındı” diye bildirdi.
Geşev’in ifadesine göre, şimdiye kadar tespit
edilen en büyük telefon dolandırıcılığı çetesidir.
Başsavcı Yardımcısı, ”Operasyon Sofya, Veliko Tırnovo şehirlerinde ve Romanya’da yapıldı.
Bulgaristan'da 5 kişi, Romanya’da ise 28 kişi gözaltına alındı. Suç çetesi yöneticisi dahi onların 5’i

çetenin hiyerarşisi içinde üst görevlerde bulunuyor, onların arasında yabancı uyruklu bulunmuyor” dedi. Geşev, “Romanya’da tutuklanan diğer
23 kişi, sürekli Bulgaristan’da farklı telefon numaralarını aramışlardır” dedi. Telefon dolandırıcılığı
yapan çeteyi organize eden ve yöneten kişilerin
Gorna Oryahovitsa kasabasından oldukları anlaşıldı.
Şimdiye kadar suç çetesinin, dolandırıcılık kurbanlarını 2 milyon levadan fazla zarara uğrattığına
dair kanıtlar olduğunu belirten Geşev,” Bu, Bulgaristan nüfusunun bir kısmı için geçim kaynağıdır.
Alıkonulan Roman kökenli Bulgaristan vatandaşları, yaşadıkları konutların yanı sıra kullandıkları lüks
araçlarından da anlaşıldığı gibi Bulgar toplumu
ile iyi bir şekilde bütünleşmişlerdir. Eğer onların
yaşam standardı Bulgaristan’daki yaşlı ve emekli
insanların biriktirdikleri paralarının çalınmasından
kaynaklanıyorsa, devlet benim görüşüme göre
büyük ölçüde dolandırılan bu kişilere borçludur”
dedi. Başsavcı Yardımcısı, ülkede buna benzer
5-6 organize suç grubu olduğunu sözlerine ekledi.
Geşev, onların çetenin hiyerarşisi içinde daha alt
görevlerde bulundukları için Romanya makamları
tarafından ele geçirilen maddi kanıtları aldıktan
sonra kanıt toplamak daha fazla zaman alacağını
izah etti. Başsavcı Yardımcısı, telefon dolandırıcılığı operasyonunun, telefon dolandırıcılığına karşı
yapılan çalışmaların verimliliğini artırmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı ve İçişleri Bakanlığı'nın
katılımıyla hükümet tarafından hazırlanan bir analiz raporundan sonra yapıldığını bildirdi.
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Manolova, hemşirelerin protestosunu
desteklemek için Kırcaali’ye geldi
Hemşirelerin protestosunu desteklemek için
Kırcaali’ye gelen Bulgaristan Kamu Denetç isi Maya Manolova,
burada basına yaptığı
açıklamada,”Yürürlükteki
sağlık meslek örgütlerine
ilişkin kanun, Anayasa hükümlerini ihlal etmektedir.
Özellikle meslek örgütlerine üyeliği zorunlu kılan
hükümlerden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı düşünüyorum”
diye kaydetti.
Onun ifadesine göre,
sağlık alanına meslek icra
etmenin meslek örgütüne
üye olma ve üyelik katkı
payı ödeme zorunluluğu
getirmesi doğru değildir.
Manolova,”Çalışabilmen
için örgüt üyesi olup katkı
payı ödemen lazım. Bununla Anayasa ihlal edilmektedir” diye belirtti.
Manolova, protestoyu
organize eden hemşireler,
ebeler ve doktor yardımcılarıyla birlikte bir örgütün
tekelinin bozulması ve
meslek gruplarının çıkarlarınının daha yeterli derecede savunulması için
sağlık sektöründeki her
bir mesleğe yönelik kanun
tasarıları sunmayı düşün-

düğünü açıkladı.
Kırcaali Çocuk Esirgeme
Kurumu’nda görevli hemşire Semra Hasan,”Dört
ay süren protestolarımızdan sonra bildirgemizde
yer alan taleplerimizi bilmeyen yok sanırım. Sağlık kuruluşları, faaliyetine
ticaret kuruluşları olarak
devam etmesin, yeni bir
meslek örgütleri kanunu
olsun, başlangıç maaşımız 2 asgari ücret tutarında olsun, gece vardiyesinine ilişkin düzenleme
yapılsın, yeniden tıp standartları getirilsin, toplam 9

talebimiz var. Onlar yerine
getirilinceye kadar protesolarımız devam edecek”
dedi.
Semra Hasan,”Şimdiye
kadar sağlık görevlilerinden hiç kimsenin hükümet
tarafından vaat edilen 50
milyon levayı görmediğini ve Başbakan Boyko
Borisov’un talimat verdiği 950 leva maaş almadıklarını belirtti. Semra
Hasan,”Hemşireler asgari işçi ücretli çalışmaya
devam ediyor ve bir kez
daha kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Meslek

örgütü de onları desteklemekten vazgeçiyor ve
protestoculardan kendini
beri tutuyor. Bizim örgütümüz bizi düşman ilan
etti, bizler ise katkı payı
ödemeye devam ediyoruz. Örgüt, protesto yapılmasını istemiyor, diyalog
yürütülmesini ve yuvarlak
masa toplantıları yapılmasını istiyor. Daha kaç
15 yıl insanca çalışma
koşullarını görüşebiliriz
ve bunun olmasını bekleyebiliriz” diye retorik soru
yöneltti.
Hemşireler, yeni Sağ-

Türk Akımı projesinin Bulgaristan etabının inşaatını,
Suudi Arabistan şirketi Arkad gerçekleştirecek
Mecliste kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Temenujka Petkova,”Türk
A kımı Projesi’nin
güzergâhının bir parçası
olan Türkiye sınırından
Sırbistan sınırına kadar
uzanan güzergah üzerinde yapılacak doğal
gaz boru hattı çalışmaları için Suudi Arabistan
şirketi Arkad Şirketler
Birliği seçildi” diye açıkladı. Bakan, inşaatçı seçiminin, boru kapasitesinin rezerve edilmesi için
yapılan piyasa testinin
üçüncü aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından yapıldığını
söyledi.
Şubat ayı sonunda Suudi Arabistan’ı ziyaret
eden Başbakan Boyko
Borisov, oradaki yatırımcıları Bulgaristan’a
yatırım yapmaya davet
etmişti.
Arkad Şirketler Birliği, Bulgaristan devlet
şirketi Bulgartransgaz

tarafından açılan ihale
sonucunda seçildi.
Bulgartransgaz’ın internet sitesinde yayınla-

neering & Construction
Company’dir.
Bakan Petkova, ”Seçilen kuruluş, projeyi 615

nan açıklamada Arkad
Şirketler Birliği’nin daha
önce açıklanan kalite ile
fiyat arasında en optimal
oran kriteri doğrultusunda ekonomik açıdan
en avantajlı fiyat teklif
verdiği bildirildi. Arkad
Şirketler Birliği’ni kuran
şirketler İtalya’da faaliyet gösteren Arkad ABB
S.p.A. ve Suudi Arabistan merkezli Arkad Engi-

günde t amamlamak
için katma değer vergisi
(KDV) hariç 2,15 milyar
leva talep etmiştir. Bu
tutar devlet tarafından
proje için belirlenen
KDV hariç 2,28 milyar
leva tutarı aşmıyor” diye
izah etti.
İhaleye üç şirketler
birliği fiyat teklifi verdi.
Onlar, “Bulgaristan'da
Doğal Gaz Piyasasını

Geliştirme ve Doğal Gaz
Altyapısını Genişletme”
adındaki kuruluş, “ÎÒ Industries Fovallkozo Zrt.
Ve OT Industries – KVV
Kivitelezo Zrt.” Adındaki
kuruluş ve Arkad Şirketler Birliği’dir.
İhale sürecinin tekliflerin değerlendirildiği
ve açıldığı aşamasına
“Bulgaristan'da Doğal
Gaz Piyasasını Geliştirme ve Doğal Gaz Altyapısını Genişletme” adındaki kuruluş ve Arkad
Şirketler Birliği katıldı.
Bulgartransgaz, yeni
doğal gaz boru hattının
inşaat maliyetini uzun
vadeli bir kredi ile 10 yıl
içinde karşılamak istiyor.
Arkad Engineering &
Construction Company,
Suudi Arabistan’ın en
büyük enerji şirketidir.
Şirket, doğal gaz ve
petrol boru hattı inşaatında büyük deneyime
sahiptir.
Kırcaali Haber

lık M e s l ek Ö r güt l e r i
Kanunu’nun kabul edilmesini ve nisan ayının
başından ber i sağlık
sistemini geliştirme modelinin açıklanmasını
beklediklerini ifade etti.
Semra Hasan,”Hiçbir vaat
yerine getirilmedi, tüm
Bulgaristan’da sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı,
hükümet, meslek örgütümüzden son derece büyük hayal kırıklığı yaşıyor”
dedi. Protestocular, Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in
istifa etmesini istemediklerini, somut adımlar atılmasını istediklerinin altını
çizdiler.
Protestocular, hemşireler, sağlık görevlileri, fizik
tedavi uzmanları, rehabi-

litasyon uzmanları olmak
üzere sağlık sektöründeki her bir mesleğe yönelik
kanun olması gerektiğini
düşünüyor. Onlar, gece
çalışma ücreti olarak saat
başına 21-31 stotinka
arası ödeme yapılmasını
aşağılama olarak nitelendiriyor. Semra Hasan,
“Bulgaristan’da yakın zamanda çalışacak hemşire kalmayacak, çünkü 610
leva için kimse kendini
paralamaz” diye özetledi.
Protestocularla görüşen
Manolova, daha sonra
Sofya’nın Mladost semti
sakinlerinin protestosuna
katılmak üzere başkente
döndü.
Kırcaali Haber

1 Temmuz itibariyle
emekli maaşına yüzde
5,7 oranında zam

Ulusal Sigorta Enstitüsü tarafından yapılan yazılı
açıklamada 1 Temmuz 2019 itibariyle yüzde 5,7 oranında zam yapılacağı bildirildi.
1 Temmuz 2019 itibariyle aynı oranda zam, 2019’da
bağlananlar da dahil olmak üzere, diğer taban tutarda maaş alan emeklilerin maaşları için de geçerli.
Böylece bağlandıkları tarihe bağlı olmaksızın sigortalı emekli maaşı taban tutarı 207,60 levadan 219,43
levaya, yaşlılık maaşı 125,58’den 132,74 levaya yükselecek.
Malullük ve vazife malullüğü maaşı, engelli maaşı, bireysel
emeklilik
maaşı gibi
sigortalıların
aldığı emekli maaşları
dışındaki bir
dizi sosyal
yardım maaşının miktarının yanı sıra yaş maaşı miktarının yüzde biri olarak
belirlenen sosyal yardım maaşlarına ek olarak ödenen
ek ödeneklerin tutarları da artacak.
Bu zamlar için ilave olarak toplam 277 milyon leva
harcanması öngörülüyor.
Emekli maaşı tavan tutarının 1200 levaya yükseltilmesi sonucunda 1 Temmuz 2019 itibariyle yaklaşık
43 000 emekli, şimdi 910 leva ile sınırlı olan emekli
maaşlarının gerçek miktarını alacak. 26 000 emeklinin
alacağı maaş ise 1200 leva ile sınırlı tutarda olacak.
Zam sonucunda ülkede ortalama emekli maaşı tutarı 2019 yılında 386,27 levaya yükseliyor.
Maaşlarına zam yapılacağına dair emeklilere mektup gönderilmeyecek. Emekliler, ödeme emrine ilişkin
bilgi, Bulgaristan Vatandaşlık Numarası (EGN) ve PIC
numarası ile Ulusal Sigorta Kurumu’nun (NOİ) internet
sitesinde ödeme emirlerine ilişkin malumat bölümünde bulabilirler veya NOİ’nin ilgili şubesinden ödeme
emrinin bir nüshasını ücretsiz olarak talep edebilirler.
Ulusal Sigorta Kurumu, temmuz ayı emekli maşı
ödemelerine 8 Temmuz’da başlayıp 22 Temmuz’da
bitirecek.
Posta şubeleri tarafından yapılacak emekli maaş
ödemeleri, her birinde önceden açıklanacak bir ödeme takvimi doğrultusunda yapılacak. Banka yoluyla
temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri, 8 Temmuz 2019
tarihinde yapılacak.
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Oreşari köyünde “Büyük Dönüş” konulu sergi
Beş şehirden 150’den fazla
öğrenci, 18, 19 ve 20 Haziran
günlerinde Bulgarlaştırma

yaşıyormuş. Bulgarlaştırma
süreci döneminde köy tamamen boşalmıştır” diye anlattı.

köyün ortasında Bayram Bayramali, Bulgarlaştırma süreci
döneminde sakinleri tarafın-

durların yanı sıra, ortada başka hangi öyküler var, çünkü
tarih hiçbir zaman sözde kurbanların ve cellatların öyküsü
değildir ve her zaman hem
empati hem de iyi komşuluk
hikayelerinin yanı sıra insanın
açgözlülüğü, nefret, bencillik
hikayeleri de vardır. Tüm bu
hikayelere yer verilen bir alan
açmamız ve nihayette tabii ki
tarihsel bağlamı çözmemiz
ve kurbanların ve mağdurların gerçekte kimlerin olduğunu ve ayrıca bundan kimlerin
sorumlu olduğunu ve aynı
zamanda günlük hikayeleri
anlatmamız bizim için önem-

liydi. O dönemde Bulgaristan
tarihi, bir ailenin evinin kapısını kilitleyip Türkiye'ye gittiği ve evin anahtarlarını evini
koruyan Bulgar komşularına
bıraktığı öykülerle doludur”
diye kaydetti.
Slavkova,” Her zaman konuya bu tür yaklaşımlar arıyoruz,
çünkü bu konu gençlerden
ne kadar uzaksa onlara anlatmanın daha zor olduğunu
fark ediyoruz. Gelecek hafta
Bulgaristan’da komünist dönem hakkında konuşacağımız
her yıl Belene'de düzenlediğimiz yaz okulumuza hazırlanıyoruz” dedi.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

süreci ve Krumovgrad (Koşukavak) ilçesine bağlı Oreşari
(Kozluca) köyünün terkedilmesi konusunda bir sergide ve
bir dizi tartışma toplantılarına
katıldı.
Terkedilen Oreşari köyünde
düzenlenen land art (arazi sanatı), enstalasyon ve fotoğraflar içeren “Büyük Dönüş” isimli sergi, Bayram Bayramali’nin
eseridir. Sofya Platformu
Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilen proje, 1985-1989
döneminde Bulgaristan’da
Türklere uygulanan asimilasyon politikasını ve yerli halkın
kaderini hatırlatıyor. Haskovo
(Hasköy) şehrinde dünyaya
gelen 22 yaşındaki Bayram
Bayramali, görsel sanatçıdır.
Londra Sanat Üniversitesi
Belgesel Fotoğrafçılık Bölümünü bitiren yetenekli genç,
Bulgaristan'da komünist rejimin baskısı ve günümüzdeki
sonuçları ile ilgilenmektedir.
Konuyla ilgili Bulgaristan
Ulusal Radyosu’na demeç
veren Sofya Platformu Vakfı
İcra Müdürü Luiza Slavkova,”
Issız bir köyün neye benzediğini hayal etmek benim için
de çok zordu. Üstelik bu köy
evlerin hiç korunmadığı derecede boştur. Köyün, bölgedeki
en eskilerden biri olduğu söyleniyor - yaklaşık 400 yıl önce
kurulmuştur, çok güzel taş evler var. Ben daha önce böyle
evler görmedim. Köyde yaklaşık 50 evde yaklaşık 130 aile

Slavkova,”20 yıldan fazla bir
süredir terk edilmiş olmalarına rağmen çok ilginçtir ki, bazı
evlerin yanından geçtiğinizde
açılmış bahçe çiçekleri göreceksiniz. Ve bu terk edilmiş

dan terk edilmiş yerlere bir
nevi dönüşü andıran bir enstalasyon çalışması yapmaya
karar vermiştir” diye ifade etti.
Sofya Platformu Vakfı İcra
Müdürü,” Kurbanların ve mağ-
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