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Olağanüstü Salgın Durumu 
Kasım Ayı Sonuna Kadar Uzatıldı

Bakanlar Kurulu, olağanüs-
tü salgın durumu süresinin 1 
Ekim’den 30 Kasım 2020’ye 
kadar olmak üzere iki ay daha 
uzatılması kararı aldı.

Koronavirüs (COVID-19) salgı-
nı, ulusal ve küresel ölçekte halk 
sağlığı ile ilgili ağır bir olağanüs-

tü durum olmaya devam ediyor.
Avrupa Hastalık Önleme ve 

Kontrol Merkezi verilerine göre, 
28 Eylül 2020 itibariyle dünya 
çapında 33 343 000 COVID-19 
vakası kaydedildi ve bunlardan 
1 000 000'u ölümle sonuçlan-
dı. Bunların 3 000 000'i veya 

% 9,2'si Avrupa Birliği / Avrupa 
Ekonomik Bölgesi ve Büyük Bri-
tanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı’nda olup toplam 190 
500’ü ölümle sonuçlandı.

28 Eylül 2020 i t ibar iy le 
Bulgaristan'da 20 055 kişide 
COVID-19 tespit edildiği ve on-

lardan 796 kişinin öldüğü bildi-
rildi. Morbiditenin azaldığı ve 
hastanede tedavi gören orta ve 
ağır klinik tabloya sahip hasta 
sayısının korunduğu bir sırada 
yeni koronavirüsün neden oldu-
ğu enfeksiyonlardan kaynakla-
nan yüksek mortalite nedeniyle 
ülkedeki salgın durumu negatif 
seyir izlemeye devam ediyor.

Olağanüstü salgın durumu 
süresinin uzatılması ve ülke-
de anti-salgın tedbirlerinin uy-
gulanması, COVID-19'un halk 

sağlığı ve sağlık sistemi üzerin-
deki olumsuz etkisini azaltma-
yı amaçlamakta. Bu, özellikle 
mevsimsel grip ve COVID-19'un 
eşzamanlı yayılma koşullarında 
şiddetli seyreden bulaşıcı has-
talık riski yüksek olan kişilerin - 
yaşlılar, kronik ve onkolojik has-
talıkları olan ve bağışık sistemi 
zayıflamış kişilerin sağlığının ve 
yaşamının korunması için son 
derece önemli.

                      Kırcaali Haber

Parlamento 6 aylık gönüllü 
askerlik uygulamasını onayladı

Parlamentonun kararına göre, 40 yaşına kadar olan erkekler 
6 ay süreyle gönüllü askerlik yapabilecek. Maaş alacak gönüllü 
askerlerin sosyal ve sağlık primleri devlet tarafından karşılanacak.

Gönüllü askerliğin uygulamaya geçmesiyle her yıl 6 aylık iki dö-
nemde 300’er kişi askerlik yapabilecek.

Tasarıyı hazırlayan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı 
Krasimir Karakaçanov, 33 bin kadrolu ordunun 5 bin kişilik açığının 
bir türlü kapatılamadığını bildirmiş ve hükümetin bu konuda önlem 
alması gerektiğini söylemişti.

Eski Varşova Paktı üyesi olan Bulgaristan, 1989 yılında baş-
layan demokratikleşme süreci çerçevesinde 2004 yılında NATO 
üyeliğine geçmişti. Ardından, Silahlı Kuvvetlerin tamamen profes-
yonelleşmesi ile ilgili 1 Ocak 2008 tarihine dek süren aylık zorunlu 
askerliğe son verilmişti.

Halen Rus yapımı silah kullanan Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu için hazırlanan ve sonbaharda parlamento tara-
fından onaylanması beklenen 12 yıllık stratejik geliştirme planında 
savunma alanına 15 milyar avroluk bütçe ayrılması öngörülüyor.

Krumovgrad’da vatandaşlara aşure dağıtıldı
Krumovgrad (Koşukavak) 

kasabasının merkezinde an-
ti-salgın önlemlerine uyularak 
vatandaşlara üç kazan aşure 
dağıtıldı. Aşure dağıtımı, gele-
neksel olarak her yıl Krumovg-
rad merkezli Demet Türk Sanat 
Müzik Topluluğu tarafından 
gerçekleştiriliyor.
Demet Türk Sanat Müzik Top-

luluğu Başkanı Bakiye Osman, 
“Kurban Bayramı'ndan sonra 
Müslümanlar arasında Aşure 
ayı olarak bilinen Muharrem 
ayı gelir. Aşure kelime olarak 
Arapça’da "onuncu gün" anla-
mına geliyor. Yüce Allah’ın bu 
günde 10 peygamberine bir 

lütufta bulunduğuna inanılıyor” 
diye kaydetti.
Bakiye Osman, Embiye Halil 

ve Fatme Ömer'in hazırladığı 
leziz yemeğin tadına kasaba-

nın yüz ler-
ce sakini ve 
m i s a f i r i n i n 
baktığını vur-
guladı. Onla-
rın arasında 
Krumovgrad 
Belediye Baş-
kanı Sebihan 
Mehmet, Be-
lediye Meclisi 
Başkanı Me-
tin Bayramali, 
Belediye Baş-

kan Yardımcıları Abidin Haci-
mehmet, Nejdiye Akif ve Asen 
Hacıev de vardı.
                        Güner ŞÜKRÜ
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Simeon Sakskoburgotski, protestoculara 
destek vererek hükümeti eleştirdi

Bulgaristan'ın eski Kralı 
ve eski Başbakanı Sime-
on Sakskoburgotski, Baş-
bakan Boyko Borisov ve 
Başsavcı İvan Geşev'in 
istifasını talep eden pro-
testoculara destek vere-
rek hükümeti, protesto-
cuların taleplerini ihmal 
ettiği için eleştirdi.

Kendi web sitesinde ya-
yınladığı görüş yazısında 
eski Başbakan, “Bulga-
r istan, kuşkusuz eko-
nomisini engellemeden 
insan hayatını korumayı 
başaran ülkeler arasında 
bulunuyor ve sonuçlar or-
tada. Ekonomik aktivitede 
beklenen düşüşe rağmen 
Bulgaristan'da salgının 
etkileri diğer ülkelerle kı-
yaslanamayacak kadar 
hafif. Bu güzel örnekle 
dikkat çekmek ve gittikçe 
küreselleşen Avrupa'da 
sunduğumuz fırsatları 
vurgulamak yerine istik-
rarsız bir siyasi ortamla 
öne çıkıyoruz! Bildiğimiz 
gibi sermaye yatırımcıla-
rı öngörülemeyen siyasi 
çalkantılardan ve kontrol 
edilemeyen yolsuzluk me-
sajlarından korkuyor” diye 
vurguladı.

Eski Başbakan, bazı va-
tandaşların demokratik 
kurallara uymak için hükü-
metle olan toplumsal söz-
leşmenin ihlal edildiğine 
inandıkları zaman onların 
protesto için sokaklara 
çıkma hakları olduğuna 
dikkat çekiyor.

Sakskoburgotski, “Bazı 
katılımcıların para aldığı 

varsayımı ve provokatör-
lerin varlığı, onların ihmal 
edilmesi gerektiği anlamı-
na gelmez. Protestocu-
ların büyük bir kısmının 
gençler olduğu aşikâr. 
Birçoğu da eğitim gördük-
leri veya yaşadıkları yurt 
dışında protesto ediyor. 
Ülkemizdeki süreçler hak-
kında fikir sahibi olmama-
ları gerektiğini söyleyenler 
var, ama birçoğunun bu-
radaki Bulgaristan’ın ver-
diği emekli maaşı ile tek 
başına hayatta kalmak-
ta zorlanacak ailelerine 
maddi olarak destek oldu-
ğunu unutuyoruz. Gerçek-
te, bu insanlar devlete ve 
onun maliyesine çok şey 
katıyor” diye kaydetti.

Eski Kral, “Eski bir sür-
gün edilen kişi olarak, 
her zaman yurt dışındaki 

Bulgar topluluklarını on-
lara ihtiyaç duyan anava-
tanlara daha tez zaman-
da dönmeye çağırdım. 
Görüşler inin önemsiz 
olduğunu söyleyerek on-
ları geri getirecek miyiz? 
Mevcut durumdan kesin-
likle çıkarları olan kışkır-
tıcılar var. Bununla birlikte 
bu günlerdir süren pro-
testolar, hükümetin kulak 
vermesi gereken kamu-
oyunun hissiyatını ifade 
ediyor. Halkın öfkesi, ikti-
darı ıslah ediyor ve vatan-
daşların taleplerini ifade 
etmelerinin bir yolu. Farklı 
görüşleri duyma, farklı fi-
kirleri özgürce ifade etme 
olanakları demokrasinin 
ayrıcalığı. Avrupa Birliği 
(AB), bize uzlaşı ve bir 
arada yaşamanın temel 
ilkesi olarak siyasi çoğul-

culuk örneği veriyor. Eleş-
tirel seslerin susturulması, 
yaşadığımız, kınadığımız 
ve mutlu bir şekilde ge-
ride bıraktığımız totaliter 
rejimlerin tipik bir örneği” 
diye belirtti.

Eski Başbakanın ifade-
sine göre, değişim zama-
nının geldiği herkes için 
aşikâr. İktidardaki kişiler-
den ziyade yönetim tarzı 
ve siyasi uygulamaların 
değişmesi gerekir.

Sakskoburgotski, “İdare-
nin işleyişindeki pek çok 
düzensizliği görmezden 
gelemeyiz ve görmeliyiz. 
Bariz bir şekilde görülen 
yolsuzluk olgusunu veya 
yargının modernizasyon 
ihtiyacını görmezden ge-
lemeyiz” diye altını çizdi.

Eski Başbakan, AB’yi 
aldatmamanın, uyum fon-

larının hantal ve verimsiz 
emilimini örtmemenin, 
belirli bir alandaki ilerle-
me raporlarının gerçeği 
ortaya koymasının son 
derece önemli olduğunu 
düşünüyor.

Sakskoburgotski, sözle-
rine şöyle devam ediyor: 
“Bu, her şeyden önce 
kendimize yalan söyle-
mek anlamına gelir. AB, 
şimdi de bize 7,7 mil-
yar avroluk miktarı hibe 
şeklinde olmak üzere 
yaklaşık 30 milyar avro 
sağlayacak. Ancak belirli 
gereksinimlere karşı bu 
parayı verecek, bağış-
lamayacak, çevrebilim, 
dijital dönüşüm, sürdürü-
lebilir istihdam gibi alan-

lardaki projeler yoluyla 
yapılan yatırımlar için ve-
recek. Bunlar hep genç-
lerin çağrıda bulunduğu 
politikalar”.

Eski Başbakanın ifade-
sine göre, hükümetten 
hoşnut olmayan protesto-
cular değişiklik talep etme 
hakkına sahip ve iktidar-
dakiler yeterli önlemlerle 
karşılık vermeli. Saksko-
burgotski, “Ülkemizdeki 
demokratik süreci bozan 
zararlı siyasi uygulamala-
rı ortadan kaldırmadan bir 
kabineyi diğeriyle değişti-
rirsek, uzun süre siyasi 
krizlerle uğraşarak enerji 
kaybedeceğiz” diye söz-
lerini bitirdi.

               Kırcaali Haber

Grip aşılarının ilk dozlarının 
ekim ayında teslim edilmesi 

bekleniyor
Bulgar Yenilikçi Tıp Derneği Başkanı Dr. Valeri Tse-

kov, gazetecilere yönelik çevrimiçi olarak gerçekleşti-
rilen "Bulgaristan'da Bulaşıcı Hastalıkların Aşıyla Ön-
lenmesine İlişkin Güncel Sorunlar” konulu seminerde, 
” İnfluenza aşılarının ilk dozlarının ekim ayı sonuna ka-
dar teslim edilmesi bekleniyor” diye açıkladı. Seminer, 
Bulgar Yenilikçi Tıp Derneği tarafından organize edildi.

Dr. Tsekov’un ifadesine göre, aşı olmak isteyenler 
bunu kasım ayı sonuna kadar yapmalı. Ülkemize 180 
bin doz ulaştırılması bekleniyor.

Dr. Tsekov, “Grip hafife alınmamalı. Her yıl tüm in-
sanların yaklaşık yüzde 20’si grip oluyor. Çocukların 
grip virüsüyle enfekte olma riski, COVID-19 ile enfekte 
olmaktan çok daha yüksek” diye konuştu.

Bulgar Yenilikçi Tıp Derneği Başkanı, “İnfluenza 
mortalite oranı, virüs türünün virülansına bağlı olarak 
değişir. Grip nedeniyle hastaneye kaldırılanların beşte 

biri 65 yaşın üzerinde ve üçte birinin hastalıktan sonra 
sağlık durumu kötüleşiyor. İnfluenza ölüm oranı nüfu-
sun yüzde 2-3'üne ulaşabilir. Avrupa'da her yıl yakla-
şık 30-40 bin gripten ölüm meydana geliyor” dedi. Dr. 
Tsekov’un ifadesine göre, kronik hastalıkları olan kişiler 
için grip ölümcül olabilir.

Dr. Tsekov, “65 yaş üstü insanlar arasında aşılama 
kapsamının genişletilmesi gerekiyor” dedi ve önümüz-
deki birkaç yıl içinde hedefin Bulgaristan'ın ücretsiz aşı 
programı kapsamında yaklaşık 400 bin kişiye grip aşısı 
sağlamak olduğuna işaret etti. Geçen yıl yaklaşık 120 
000 kişinin ücretsiz olarak aşılandığını ve toplamda 
yaklaşık 300 000 kişinin aşılandığını belirten doktor, bu 
yıl gerekli aşı sayısının sağlanmasında bazı sorunlar 
yaşanacağına dikkat çekti.

Dr. Tsekov, “Grip aşılama oranının en yüksek sevi-
yelerde Kore, Meksiko, İngiltere ve ABD'de olduğunu 
ve Bulgaristan'da sadece yüzde 2 oranında olduğunu 
ifade etti.

Podkrepa Sendikası Başkanı Manolov: 
Emekli maaşlarında % 40’lık bir artış mümkü

Bulgar istan Ulusal 
Televizyonu’nun Gün-
den Kalanlar programı-
na konuk olan Podkrepa 
Emek Konfederasyonu 
Başkanı Dimitır Manolov, 
”İktidardakiler tarafından 
emekli maaşlarının en-
dekslenmesi için sunu-
lan dört seçenekten ikisi 
işe yarıyor - tüm emekli 
maaşlarının yeniden he-
saplanması ve 2015'ten 
önce sağlanan emekli 
maaşlarının yeniden he-
saplanması. Manolov, 
emekli l ik konusunun 
yakın zaman öncesine 
kadar gündeme getiril-
mediğini vurguladı.
Podkrepa Emek Kon-

federasyonu Başkanı, 
50 leva ek ödemenin, 
bildirildiği gibi korona-
virüs ile doğrudan bağ-
lantılıysa ve insanların 

ilaçlarını ödemeleri için 
verilmesi mantıklı, an-
cak bunun geçici olması 
gerektiğini açıkladı. Bu 
miktarın emekli maaşı 
250 leva olanlar için çok 
fazla para olduğunu, 1 
200 leva olanlar için ise 
önemli bir miktar olmadı-
ğını söyledi.
Manolov, “Ancak 50 

leva tutarındaki bu ar-
tışın kalıcı olması ve 
emekli maaşı miktarına 
dahil edilmesi bekleni-
yorsa şimdiden biraz 
saçma bir hal almaya 
başladı bile. Birkaç ne-
denden dolayı, sadece 
asgari emekli maaşlarını 
artırmak en aptalca bir 
karar - birincisi, asgari 
emekli maaşı almayan 
diğer emekliler bundan 
etkilenecek, ikincisi – ki-
şilerin hizmet süresi ve 

sosyal güvenlik sistemi-
ne katkı paylarına bağlı 
olması gereken emekli 
maaşı miktarlarına yapı-
lan zam oranlarını boza-
cak” diye ifade etti.
Manolov'un ifadesine 

göre ülkemizde çok er-
ken uygulamaya konu-
lan İsviçre kuralına göre 
hesaplanan emekli aylık-
ları, prime esas kazanç 
tutarlarının yıllık artışının 
yarısı, enflasyon oranının 
yarısı kadar artırılıyor. 
Podkrepa Emek Konfe-
derasyonu Başkanı, “An-
cak enflasyonun olmadı-
ğı bir dünyada yaşamaya 
başladık ve emekli ma-
aşları ihmal edilebilir bir 
oranda artıyor” dedi.
Manolov, “Yapılabilecek 

şey, emeklilik maaşları-
nın artırılma mekanizma-
sını değiştirerek artışın 

sadece prime esas ka-
zanç tutarlarının artırıl-
masıyla yapılabilmesidir, 
yani emekli aylıklarının 
her yıl yeniden hesaplan-
ması” diye izah etti.
Ulusal Sigorta Ensti-

tüsünün (NOİ) 2021'de 
emekli maaşlarını ye-
niden hesaplaması için 
iki seçeneği var ve her 
iki durumda da emekli 
maaşlarındaki artış her 
biri için yaklaşık% 40'ı 
bulacak. Manolov'un 
ifadesine göre, % 40'lık 
böyle bir artış mümkün. 
Podkrepa Emek Kon-
federasyonu Başkanı, 
emekli aylığının sadaka 
olmadığını, kişinin ça-
lışma hayatı boyunca 
sigorta sistemine yaptığı 
katkılarının bir sonucu 
olduğunu hatırlattı.
            Kırcaali Haber
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Bir Lokma Kavgası
-ÖYKÜ-

Emin ağabey her za-
manki gibi bu sabah 
da kahvesini yaşadığı 
apartmanın önündeki 
kameriyede yudumlu-
yordu. Bakışları, biraz 
ötedeki çöp konteyne-
rinin yakınına oturmuş 
birindeydi. Oturan ce-
binden yarı sönük si-
gara izmaritlerini birbi-
rinden yakıyordu. Bakış 
ve hareketleriyle sanki 
gözetliyor, bekliyordu. 
Bu sırada binanın yan 
sokağından, üst başı 
perişan biri belirdi ve 
doğrudan çöp kontey-
nerine yöneldi. Elindeki 
siyah poşete yiyecek ne 
bulduysa doldurmaya 
başladı. Bazı biraz du-
raklayıp yarı çürük elma 
armudu kuru ekmek par-
çasıyla katıklıyor, iştahla 
yiyordu. 
Yakında oturan ona dik 

dik baktı ve izmariti yere 
fırlatarak kalktı. Yanına 
varmasıyla yakasına 
yapıştı, bir iki tartakladı.    
- Seni bir daha buralar-

da görmeyeyim. Herke-
sin ayrılmış bölgesi var. 
Defol buradan pis Türk, 
dedi, bir de ana avrat kü-
für savurdu.
Poşeti elinden çeker-

ken ötekisi:
- Yapma arkadaş. Ben 

de iki gündür ağzıma bir 
lokma atmadım. Beni iyi 
tanıdığına eminim. Bela-
nın gelmesi kolay, ötesi-
ni düşünemiyorum. Bir 
parça küflü ekmek için 
birbirimize girmeyelim. 
Hem de benliğime küfür 
etme. O benim gururum!
- Boş karın beladan 

meladan korkmaz. Ben 
sana dedim diyeceğimi. 
Az laftan çok anla ve o 
kadar!
- Tamam. Hiç olmazsa 

poşetimi ver, içindekileri 
al istersen. Bu gün de 
açlık görünüyor, dedi ve 
oradan ayrıldı.
Emin ağabey olup bi-

tenlere şahit olmuş, 
tartışmaları duymuştu. 
Kloşar yoldan geçerken 
Emi ağabey:
- Hey dostum, bir da-

kika gelir misin? Diye 
seslendi.
Kloşar yolundan ayrıldı, 

selam vererek yanına 
geldi. 
- Buyur ağabey. Bir is-

teğiniz mi var? 
- Otur şuraya. Bir siga-

ra yak. Nedir bu halin?
Uzatılan sigarayı yaktı. 

Derin derin çekti de:
-Ağabey benim adım 

Hasan. Anam rahmetli 
olunca babam beni ve 
ağabeyimi köyden bu-
raya getirmiş. Şu karşıki 
mahallede bir gecekon-
dumuz vardı. İki gözlü. 
Babam el kapılarında 
çıraklıkla bizlere göz ku-
lak oldu, büyüttü. Kar-

deşimle bir usta tene-
kecinin yanında çıraklık 
yaptık. Sonra kendi işi-
mize başladık. Ne yazık 
ki, babamın ardından 
ağabeyimin de ömrü kı-

saymış, rahmetli oldu. O 
ölünce mesleğimi bıra-
kıp bir fabrikada kaynak-
çı işine başladım. İşimin 
ustası oldum. O sıraları 
da evlendim. Babamın 
bıraktığı gecekonduda 
yaşıyorduk. Bir akşam 
eve toplandığımda masa 
üzerinde bir pusula gör-
düm. Şöyle yazıyordu, 
“Ben gecekonduda ya-
şayamam. Dönmemek 
üzere gidiyorum. Arama 
beni!”       
Resmi nikahımız yoktu. 

Evlat sahibi de değildik. 
Karımın hiç nedensiz bı-
rakıp gitmesini çok ağır 
yaşadım. Bir de şu de-
mokrasi dedikleri elimizi 
kolumuzu kırdı. Fabrika 
özelleştirildi, ardından 
iflas edildi. Tüm işçilere 
kapılar kapandı. Onların 
arasında ben de vardım.
İyi bir kaynakçı olmama 

rağmen, iş için hangi ka-
pıyı çalsam ilk önce adı-
mı sordular. “Biz sana 
haber vereceğiz” deyip 
beklememi söylediler. 
Rüzgardan mektup bek-
ler gibi hala bekliyorum 
çöplüklerde. 
Bir pazar günü evimin 

önünde oturuyordum. 
Avlu kapısına iki kalın 
enseli genç geldi. “Ra-
mazanoğlu Hasan sen 
misin” diye sordular. 
“Evet, benim” dedim. 
“Seninle biraz konuş-
mamız lazım”, dedi biraz 
daha iricesi. “Buyurun”, 
dedim. “Bu evin, bu ye-
rin tapısı var mı?” diye 
sordular. “Yok, babam 
bize bir şey bırakmadı”, 

cevabını verdim. Kalın 
enseli daha da yanıma 
yaklaştı. Elini omzuma 
koyarak “Bak arkadaş, 

bu yer büyük dedemin 
yeriymiş. Araştırıp bul-
duk, tapısını da çıkart-
tık. Al sana şu parayı, 

hiç kimsenin haberi ol-
madan buradan taşın. 
Hem de, üç dört gün 
içinde olsun bu iş”, dedi. 
Bunların kim oldukla-
rını yakın arkadaşıma 
sordum. Aldığım cevap 
“Hiç karşı koyma, başı-
nın belasını alırsın. Her 
yeri ele almışlar. Has-
tanelerde sürüklenmek-
tense dediklerini yap. 
Kiraya çıkarsın.” Öyle de 
yaptım. Kendi sırt başımı 
bir bavula yerleştirdim, 
geride kalanı komşulara 
dağıttım. Evimi terk et-
tim. Alışkanlık. Bir hafta 
sonra gelip geçtim ora-
dan. Evin yerinde yel-
ler esiyordu. İşte böyle 
Emin ağabey. Bütün bu 
yaşantılarımı cebimde-
ki birkaç parayla masa 
başında avutmak istedi. 
Baştan bir iki kadeh der-
ken, sonraları alışkanlık 
oldu. Peşimi bırakmadı 
şişenin içindeki meret. 
Cebimde param varken 
kadeh dostlarım peşim 
sıraydı hep. Para bitti, 
onlar da kaybolup gitti. 
Kiramı ödeyemeyince 

mahalle samanlıkla-
rında, kömürlüklerde 
sabahladım yaz kış, 
sabahlıyorum da. Karın 
tokluğuna gelince, görü-
yorsun ya…
Emin ağabey Hasan’ı 

sabırla dinledi dinledi de: 
- İçkiye hala devam 

mı? Diye sordu.
- Ne içkisi abi. Biz 

ondan vazgeçtik ama 
dedikleri gibi, av tepeyi 
aşmış benim için. Yapa-
cak hiç bir şeyim yok. 
Gördüğün gibi, bir par-
ça kuru ekmek bulma 
umuduyla sokak sokak 
dolaşmak da varmış ka-
derde…
Emin ağabey oturduğu 

yerden doğruldu.
- Hasan, gelen kış. Sen 

yarın sabah gene geç 
buradan. Kışlık giysi ve-
reyim. Böyle olmaz! Al 
şu on levayı kendine yi-
yecek al. İçki asla! Oldu 
mu?
Hasan parayı avucuna 

sıkmış:
- Olur, ağabeyim, ge-

lirim. Dedi. Gözleri ya-
şarmıştı. Ayrılırken Emin 
ağaya baktı, baktı, göz-
yaşlarını elinin tersiyle 

silerken “Hoşça kal” di-
yemedi…
 … Kara kış gelip çat-

mıştı. Fırtınalı kar göz 
açtırmıyordu. Dört bir ta-
raf buz kesilmişti. Emin 
ağabey sabah kahvesini 
sıcak oturma odasında 
yudumluyor, pencereden 
dışarısını seyrediyordu. 
Bu sırada kapı zili çaldı. 
Gidip açtığında karşısın-
da komşu çocuğu titrek 
bir eda ile:
- Emin abi, çöp kontey-

nerine dayanmış adamın 
biri var. Donup kalmış. 
Çok korktum. Çöpümü-
zü oracığa bıraktım...
- Sen toplan, üşüme. 

Ben gidip bakarım ona.
Üstüne paltosunu alıp 

dışarıya çıktı. Kontey-
nerin yanına varınca ne 
görsün; çocuğun biri de-
diği adam Hasan’dı. 
İki kat büzülmüş, avu-

cunda sıkılı bir parça 
ekmek. Gözleri kapalı, 
çenesi kenetliydi. Don-
durucu soğuk işini bitir-
mişti. 
Emin ağabey eve top-

landığında gereken yer-
lere haber etti. 
Ambulans mevtayı 

donduğu yerden kal-
dırırken, merkez cami 
minaresinden sela yük-
seliyordu.   
                 Durhan ALİ

Durhan ALİ

KIRCAALİ
Bu gün onbeş kasım, son buldu yasım.
Çalsın gönül sazım, benim vuslatım.
Beni kucakladın; Kırcaali’m aşkım.
Ceddim sende yatar, sende Kırcaali.

Arda orta yerden alımlı akar.
Dostun, düşmanın da gıptayla bakar.
Sendeki bu gizem, yüreğim yakar.
Ceddim sende yatar, sende Kırcaali.

Rodop dağları ki, sarmış çevreni.
Yakılan türküler, tutar evreni.
Gonca güller senden almış rengini.
Ceddim sende yatar, sende Kırcaali.

Şükür yaradana, kavuştum sana.
Sende gelen her şey, minnettir cana
Seni unutmalı mı? Haramdır bana.
Ceddim sende yatar, sende Kırcaali.

Gezgindenmiş Abdal Metin, döndü şaşkına.
Yürek dayanır mı? Senin aşkına.
Seni görmek, deva olur düşküne.
Ceddim sende yatar, sende Kırcaali.
                                                             
                                  Metin BARBAROS 

BABAMI DÜŞÜNÜRKEN
   Moskova’da serin bir yaz gecesi
   Uykularım kaçmış, yatamıyorum.
   İçimde hicranın onbinlercesi
   Gözyaşlarım akmış, tutamıyorum.

   Hasretin perdeler uykularımı
   Adına ağıtlar yakasım gelir.
   Yüklenip en hazin duygularımı
   Moskova Nehrine akasım gelir.

   Bir duygu seline kapılmış gibi
   Anılara dalıp aktı gözlerim
   Zamanın ucuna takılmış gibi
   Resmine baktıkça baktı gözlerim.

   Sen gittin gideli her günüm hüzün
   Yüreğim bir ateş çemberindedir.
   Kor gibi duruyor karşımda yüzün
   Hatıran derinde, en derindedir.

   Duydum ki, kimseler yokmuş yanında;
   Yapayalnız göçüp gitmişsin meğer!
   Bu kadar koymazdı, en son anında
   Aklından geçeni bilseydim eğer…

   Ayrılık hayata dairmiş, heyhat!
   Böylesine çabuk, bu kadar erken…
   En zalim yüzünü gösterdi hayat
   Seni ellerimle kabre koyarken.

   İlahi yazgıyı derman yetmiyor;
   Ne varsa çekilir kaderde, dostlar!
   Baba ocağında duman tütmüyor;
   Teselli kar etmez bu derde, dostlar!

   Babalar ölürmüş; bilmezdim demek,
   Girermiş toprağa boylu boyunca…
   Beyhude göklerden aman dilemek;
   Kapanır kapılar vade dolunca…

                                           Şener CEBECİ
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Ardino Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban’ın halka hitabı

Saygıdeğer Bayan ve 
Baylar,
Geleneksel olarak her 

yıl eylül ayında Ardino 
belediyesi, adını duyur-
muş kültür emektarları, 
folklor grupları, kardeş 
belediye ve dernekler-
den konuk sanatçıların, 
kültür eğitim kurumları-
nın ve spor kulüplerinin 
katılımıyla zengin içerikli 
ve çeşitli programlarla 
Sonbahar Kültür Günle-
rini düzenlemektedir.
Bu yıl, Ardino'nun kasa-

ba ilan edilmesinin 60. yıl 
dönümü nedeniyle bele-
diye için önemli bir yıl.
Ardino belediye yöne-

timi adına kasabamızın 
60. yıl dönümü vesile-
siyle sizi en içten tebrik 
ediyorum.
Nerede olurlarsa olsun-

lar tüm Ardino halkına 
sağlık, aile refahı ve ba-
şarılar diliyorum.
Kasabamızı temiz doğal 

çevre, inşa edilmiş altya-
pı ve yaşam kalitesiyle 
Avrupa standartlarına uy-
gun, huzurlu ve yaşamak 

için çekici bir yer haline 
getirmek için birlikte ça-
lışalım.
Bu yılın başka bir özel-

liği ve yaşanan zorluk, 
ilçemizi de etkisi altında 
bırakan koronavirüs (CO-
VID-19 salgını) ile karak-
terize edilmesidir.
Bu durum, tüm dünya-

nın, devlet kurumlarının 

ve belediyelerin çabala-
rını salgının etkisini sı-
nırlandırmaya ve yeterli 
yanıt verilmesini organi-
ze etmeye odaklamasını 
gerektirdi.
Salgın durum, Ardino il-

çesi de dahil olmak üzere 
tüm kamusal, kültürel ve 
spor etkinliklerinin iptal 
edilmesine neden oldu.

Bu bağlamda, bu yıl ge-
leneksel Sonbahar Kültür 
Günlerinin düzenlenme-
yeceğini üzülerek bildiri-
yoruz. Ardino'nun kasa-
ba ilan edilmesinin 60. 
yıl dönümü etkinlikleri ve 
planlanan festivaller de 
iptal edildi.
Eylemlerimizin ülkedeki 

duruma uygun olması ve 

COVID-19 koşullarında 
yaşamayı ve çalışmayı 
öğrenmemiz gerekiyor.
Belediye görev süresi-

ne ilişkin yönetim prog-
ramına uygun olarak gö-
revlerini yerine getiriyor. 
Nüfusa verilen hizmeti 
iyileştirerek, teknik ve 
sosyal altyapıyı gerekli-
liklere uygun hale getire-
rek ilçenin gelişmesi için 
çaba gösteriyoruz.
Avrupa Birliği (AB) ta-

rafından desteklenen 
operasyonel programları 
ve belediyenin 2020 yılı 
İnşaat Programı kapsa-
mında yatırım projeleri 
başarıyla uygulanmak-
tadır.
Ardino ve Byal İzvor 

(Akpınar) köyünün mobil 
sistem aracılığıyla gaz-
laştırılması için CİTY-
GAS Şirketi ile görüş-
meler sürüyor.

Yakında iklim üzerinde-
ki etkinin azaltılması ve 
şehirdeki temiz havanın 
korunması ile ilgili pro-
jeler gerçekleştirilecek. 
İlçede turist altyapısını 
geliştirmek ve inşa et-
mek için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.
Küresel ısınma ve ku-

raklık koşullarında yerle-
şim yerlerine ilave içme 
suyu temini için yeni su 
kaynakları aramaya de-
vam edeceğiz.
Görev süremin başında 

duyurduğum gibi ilçede 
yaşanan sorunlara ortak 
çözümler bulmak ve ge-
lişimi için sivil toplumla 
istişare etmeye devam 
edeceğiz.
Saygılarımla:

Müh. İzzet Şaban
Ardino
 Belediye Başkanı

Semra Doğan Ak, Ardino’da 
kişisel resim sergisi açtı

Türkiye’den ressam Semra Doğan Ak, Ardino 
(Eğridere) Belediye Müzesinde kişisel sergi açtı. 
Ressam, sergisinde yer alan pastel ve karışık tek-
nik portrelerini renkli çizim ve grafiklerle sunuyor.

Semra Doğan Ak, Ardino’da dünyaya geldi. 1989 
yılında Zorunlu Göç kapsamında anne ve babası 
Gülşen ve Bekir ile birlikte Türkiye’nin Uzunköp-
rü şehrine göç etti. İstanbul Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden mezun 
oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Bölümünde yüksek lisans yaptı. Halihazırda 
Ankara Gazi Üniversitesinde doktora yapmakta 
olan ressam Adıyaman Üniversitesinde öğretim 
görevlisi. Türkiye, Bulgaristan ve İtalya’nın Floran-
sa şehrinde düzenlenen onlarca karma sergilere 
ve yarışmalara katıldı ve kişisel sergiler açtı. 2019 
yılında İstanbul'da düzenlenen Akbank Günümüz 
Sanatçıları Ödülü Yarışması'nda ödül kazandı. Bu 
yıl Avrupa Birliği’nin Erasmus Programı kapsa-
mında Veliko Tırnovo Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde ders vermeye başladı.

Semra Doğan Ak’ın sergisi Ardino Belediye 
Müzesinde eylül ayı sonuna kadar ziyarete açık 
olacak.

KNSB, emekli maaşlarının 
yeniden hesaplanmasına karşı

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfede -
rasyonu (KNSB) emek-
li maaşlarının yeniden 
hesaplanmasına karşı 
olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Po-

litikalar Bakanı Denitsa 
Saçeva, emeklilerin bir 
kısmının maaşlarının ye-
niden hesaplanmasının 
düşünüldüğünü bildirdi.
KNSB’ye göre, siya-

setçilerin sosyal ortak-
larla tartışılmayan niyet 
ve seçenekleri açıkla-
ması kabul edilemez bir 
şey. Sendikacılar, bunun 
yerleşik uluslararası ve 
Avrupa normlarına ve 
uygulamalarına aykırı 
olduğunu belirttiler.
Sendikacıların ifadesi-

ne göre, emekli maaşla-
rının miktarını artırmak 
için tek doğru ve adil 
yaklaşım, her sigortalı 
kişinin sigorta katkı pa-
yını dikkate alan her yıl 
için sigorta prim katkı 
payını / katsayısını artır-
mak olacak.
KNSB, 2021 yılı için 

önerilerini de açıkladı. 

Örgüt, katkı payların-
dan elde edilen gelirle-
rin artırılmasını, asgari 
emeklilik maaşının ülke 

için asgari ücretin % 
45'i düzeyinde olması-
nı, asgari ücretin art-
masıyla birlikte sigorta 
primine esas kazanç üst 
sınırının artırılmasını ve 
azami emeklilik maaşı-
nın artırılmasını önerdi. 

KNSB’nin açıklamasın-
da, “Somut hesaplama-
lar yaparken dikkate ala-
bilmemiz için hükümetin 

makroekonomik tahmini-
nin parametrelerini açık-
lamasını beklemekteyiz” 
denildi.
KNSB, son yıllarda 

sigorta primine esas 
kazanç alt sınırını uygu-
layarak eski emekli ma-

aşlarının yeniden hesap-
lanmasına karşı çıkıyor, 
çünkü kendi deyişiyle 
"bu yaklaşım sigortanın 

temel ilkelerini ihlal edi-
yor, çünkü katkı payı ve 
haklar arasındaki bağı 
kırıyor. En düşük emekli 
maaşlarını artırma baha-
nesi altında dayanışma-
nın sınırlarını zorluyor”.
             Kırcaali Haber
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Bilim Adamları, Doğu Rodoplar’ın 
Gizemlerini Yeniden Keşfediyor

Sofya’daki Bulgaristan 
Bil imler Akademisine 
(BAN) bağlı Akademik 
Turizm Derneği üyesi 
olan deneyimli bir turist 
grubu, “Mistik Bulgaristan 
Bölüm 9: Harmanlı Nehri 
ve Borovitsa Kalderası-
nın Yukarı Kısımlarının 
"Beyaz Alanları" başlığı 
altında düzenlenen yü-
rüyüş kapsamında Lena 
Apostolova’nın yönetimin-
de Çernooçene ve Kırca-
ali bölgesinde çeşitli tari-
hi ve doğal yerleri ziyaret 
ediyor.

Tur, Çernooçene ilçe-
sinin Noçevo (Taşlık) 
köyü yakınlarındaki Trak 
Tapnağı’nı ziyaretle baş-
ladı.

Turistlerin hangi yoldan 
gideceklerine karar ver-
melerini etkileyen ana 
faktör, sahip oldukları boş 
zamandı. Bunun nedeni, 
Noçevo köyünün toprak-
larında Traklar’dan kalan 
kültürel, tarihi ve arkeolo-
jik mirasa büyük ilgi duyan 
ziyaretçileri çeken birçok 
turistik yerin bulunması.

Grubun ziyaret ettiği 
ilk yer Noçevo köyü ya-
kınındaki Trak Tapınağı 
oldu. Tapınak, bir sürü 
trapez biçiminde nişlerin 
oyulduğu, kaya havuzları, 
mağaralar, şarapanalar, 

insan yüzleri, hayvanları 
ve başka şeyleri andıran 
ilginç kaya oluşumları bu-
lunan büyük bir taş kütlesi 
üzerinde bulunuyor.

Bu yer Yaratılış Vadisi 
olarak bilinir. Eski Trakla-
rın gizemini seven herkes, 
onlar gibi günümüzde de 
onların gizemini yaşaya-
bilir.

İyi korunmuş olan trapez 
biçiminde oyulmuş nişler 
ve birkaç kemer biçiminde 
mağara turistlerin dikkati-
ni çekti. Taşlık Mağarası 
böyle bir mağaradır. Giri-
şinde iyi korunmuş birkaç 

oyuk bulunuyor.
Buradan yerlilerin Ulu-

dere adını verdikleri dere 
vadisine açılan manzara 
inanılmaz güzellikte.

Köyün doğusunda bir 
çayırda iki kayaya oyul-
muş şarapanalar (şa-
raphaneler) bulunuyor. 
Bunlar, aralarında oluklar 
olan sağlam bir kayaya 
oyulmuş sıvı tanklarından 
ibaret iki tesis. Bu şarapa-
naların eski zamanlarda 
şarap imalatı ve çeşitli 
dini ayinlerin gerçekleş-
tirilmesinde kullanıldığı 
sanılıyor.

Birbirine yaklaşık 200 
metre mesafede bulunan 
bu tesislerin birisi, iki ha-
vuzu ve oluklarıyla birlik-
te oldukça iyi korunmuş 
halde. İkinci şarapana 
da korunmuş ve etkileyi-
ci boyutta. Çapı yaklaşık 
180 santimetre olan dai-
re şeklinde. Dibine doğru 
konik biçimde oyulmuş bu 
şarapananın derinliği 30 
santimetre.

Grup ikinci olarak Noçe-
vo köyünün Eminçauşlar 
Mahallesi yakınında bu-
lunan Parmak Kaya Trak 
Tapınağı’nı ziyaret etti. Bu 

tapınak, trapez biçiminde 
nişlerin oyulduğu ve kü-
çük çift rahimli bir mağa-
ra bulunan büyük bir taş 
kütlesinden ibaret.

BAN’a bağlı Akademik 
Turizm Derneğinin ana 
amacı, kültürel ve tarihi 
yerleri ziyaret ederek ve 
değerli bilgiler biriktirerek 
farklı kült yerleri tanımak.

Lena Apostolova, herke-
sin gördüklerinden, turist 
rehberinden duydukların-
dan ve ilginç gerçekler-
den etkilendiğini söyledi.

Akademik Turizm Der-
neği üyeler i ,  “Doğu 
Rodoplar'ın en ilginç ve 
az bilinen yerlerinden 
bazıları Borovitsa (Çam-
dere) Nehri vadisinde bu-
lunuyor. Bu yerler olağa-
nüstü güzelliklerini Boro-
vitsa Kalderası’nı oluştu-
ran volkanik patlamalara 

borçlu. Afetlerin güçlü et-
kisi, yavaş yavaş medeni-
yetin başlangıcından beri 
insan hayal gücünü etkile-
yen Doğu Rodoplar’ın en 
sıra dışı doğa harikalarını 
oluşturmuştur” dedi.

Turistler, Jenda (Yaş-
lıköy) köyü yakınındaki 
Asarkaya’yı, Bezvodno 
(Susuz) köyü yakının-
daki şelaleyi, Borovitsa 
Barajı’nı, baraja muhte-
şem bir manzaranın açıl-
dığı Sokolite (Şahinler) 
köyü yakınındaki Düz 
Kaya’yı, Bezvodno köyü-
nü, Doğu Rodoplar'ın Ka-
rakus Dağının en yüksek 
tepesi Çilyaka’yı ve “Ayı” 
adlı doğa harikası yerin 
bulunduğu dağı ve baş-
ka yerleri ziyaret etmeyi 
planladıklarını ifade etti-
ler.

                 İsmet İSMAİL

Borisov: 100 kişiden az nüfuslu yerleşim 
yerlerinde de muhtarlık seçimi yapılabilir

Başbakan Boyko Bori-
sov, 100 kişiden az nü-
fusa sahip yerleşim yer-
lerinde muhtarlık seçimi 
yapılmasına ilişkin ka-
nun teklifi görüşüleceği-
ni bildirdi. Bu, Kalofer'de 
sessiz protesto eylemi 
düzenleyen Ulusal Köy 
Muhtarları Birliği temsilci-
lerinin taleplerinden biri.
Başbakan Borisov, Fa-

cebook hesabı üzerinden 
canlı yayınladığı Hemus 
otoyolunun Slavyani köyü 
bölgesinden geçen kesi-
minde süren inşaat çalış-
malarını incelediği sırada 
konuştu. Aynı zamanda 
Ulusal Köy Muhtarları Bir-
liği Başkanı olan Kalofer 
Belediye Başkanı Rumen 
Stoyanov ile bu konuyu 
görüştüğünü söyledi.
Borisov, “Onları Maliye 

Bakanı Kiril Ananiev ile 
irtibata geçirdim. Gere-
kirse finanse edilmesine 
ilişkin kanunda da deği-
şiklik yapılacak. Küçük 

yerleşim yerlerine kay-
nak sağlayan daha bü-
yük yerleşim yerlerinin 
muhtarları var. Biz onla-
ra kaynak tahsisi yapı-
yoruz, ancak onlar daha 

küçük yerleşim yerlerine 
para vermiyor. Bu yüzden 
bunu kanunla düzenleye-
ceğiz ve belki 100 kişiden 
az nüfusa sahip yerleşim 
yerlerinde yerel seçimler 

yapılacak. Neden bu köy-
lere muhtar vekili atama-
sı yapalım, yerliler muh-
tarını kendileri seçebilir” 
dedi.
Başbakan, kasım ayı 

sonunda otoyolun Tırgo-
vişte (Eskicuma) –Varna 
arasındaki kesimin hazır 
olacağını duyurdu.
Borisov, “Sadece pes 

etmemekle kalmadık, tam 

aksine çalışmalarımıza 
devam ettik. Bir tarafta 
çalışanların ne göster-
diği, ne yaptığı ve diğer 
tarafta diğerlerinin ne 
istediği çok açıktır. Gös-

terecekleri programları 
bizimkinden daha iyiyse, 
insanlar onları iktidara 
getirecek. Birkaç ay son-
ra seçimler var” dedi.
            Kırcaali Haber

Kırcaalili kano kayak sporcusu 
Emircan Durali, Macaristan’da 

uluslararası turnuvaya katıldı
En son düzenlenen Bulgaristan şampiyonasında tek 

kişilik kano ile Bulgaristan şampiyonluğunu elde eden 
Emircan Durali, kota kazanarak Macaristan'da düzen-
lenen Olimpiyat Umutlar Gençler Uluslararası Kano 
Kayak Turnuvasına katıldı. Geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen yarışma bu defa Szeged şehrinde Avrupa 
ve Amerika kıtalarında yer alan 20 ülkeden sporcunun 
katılımıyla düzenlendi. İlk defa bir Arda Kano Kayak 
Spor Kulübü sporcusu böyle elit bir uluslararası tur-
nuvaya katıldı.

Emircan, 16 yaş grubunda tek kişilik kano ile 1000 

metre mesafe yarışında 5. sıraya yerleşti. Sporcu, 
ikili müsabakaya da katıldı. Vidin'den ortağı 17 ya-
şında Nikolay Nikolov - Emircan Durali ikilisi, 1000 
metre mesafe yarışında 5. sıraya, 500 metre mesa-
fe yarışında ise 4. sıraya yerleştiler. Bronz madalyayı 
saniyenin birkaç onda biri farkla kaçırdılar. Kırcaali-
li kano kayak sporcusu, tüm disiplinlerde elde ettiği 
derecelerle Olimpiyat Umutlar Gençler Uluslararası 
Kano Kayak Turnuvası’nda en iyi performans göste-
ren Bulgaristan’ın milli kano kayak takımı sporcuları 
arasına girdi.

Genç yetenek, yaklaşan 2021 Avrupa Şampiyonası 
için milli takım aday kadro yarışmalarına hazırlık ya-
pacak. Emircan Durali, “Hiçbir yerden maddi destek 
alamadığımız için ne ben ne de Arda Kano Kayak 
Spor Kulübü'nden diğer sporcular antrenman yapma 
fırsatına sahip değiliz. Korkarım ki iyi bir performans 
göstermezsem milli takıma davet edilmeyeceğim. Bu 
hem benim hem de Kırcaali için bir kayıp olacak” diye 
ifade etti.
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BSP ve HÖH, Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva'nın istifasını istedi

Bulgar istan Sosya-
list Partisi (BSP) İttifakı 
ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisi, 
farklı nedenlerle Ulusal 
Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva'nın istifa-
sını talep etti.
BSP'nin protestocular-

la ilgili olaylar nedeniyle 
Tsveta Karayançeva'nın 
istifasını talep etmesin-
den sonra Meclis Genel 
Kurul salonunda yeni bir 
skandal patlak verdi.
BSP İttifakı Milletvekili 

Anton Kutev, bazı pro-
testocuların meclis bina-
sına girdiği ve yaşanan 
olaylarla ilgili bir bildirge 
okudu. Kutev, hüküme-
ti protesto eden engelli 
çocukların annelerini ve 
meclise giren gösterici-
leri savundu.
Kutev, meclis kürsüsün-

den Bulgaristan’ın Avru-

palı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) partisini 
salgını meclis binası ya-
nında ve içinde protes-
toculara ve gazetecilere 
kısıtlamalar getirmek için 

kullanmakla eleştirdi. 
Milletvekili, yine meclis 
yönetimini, protestocu 
annelerin yanında bulu-
nan çocuğun binada tu-
valeti kullanmasına izin 

vermemekle suçladı. 
Kutev, Meclis Başkanı 
Karayançeva'nın istifa-
sını istedi ve “Engelli ço-
cuğun tuvalete gitmesine 
izin vermediniz. Uma-

rım bu, tuvaletin siyasi 
bir faktör haline geldiği 
Ulusal Mecliste yaşanan 
son olay olur” dedi.
Karayançeva, bu duru-

mun tam bir provokas-
yon olduğunu söyleye-
rek kendini haklı çıkardı. 
Meclis Başkanı, olayı 
Maya Manolova'nın Ulu-
sal Meclise dönme girişi-
mi olarak nitelendirdi ve 
şunları sözlerine ekledi: 
“Burası kuralları olan ve 
onlara uyulması gereken 
bir kurum ve başarısız 
olan bir belediye başka-
nı adayının bu şekilde 
reytingini yükseltmeye 
çalıştığı saldırganlık ve 
provokatif davranışların 
yapıldığı bir yer değil”.
HÖH Genel Başka-

nı Mustafa Karadayı, 
Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva'nın istifa 

etmesi önerisini des-
teklemeleri için meclis 
gruplarıyla istişarelere 
başlayacağını duyurdu. 
Karadayı’nın ifadesine 
göre Karayançeva, Mer-
kez Seçim Komisyonu 
yönetiminin seçimine 
ilişkin kurallar ve uygun-
luk kriterleri konusunda 
tepkisiz kalıyor.
HÖH Başkanı, “Siz 

Meclise pozisyona uy-
gunluk kriterlerinin be-
lirlenmesine ilişkin öneri 
sunmadığınız için (ki 
Merkez Seçim Komis-
yonu Başkanı seçimi ve 
atanmasını yapan orga-
nı Ulusal Meclis) Ulusal 
Meclis Başkanının istifa-
sına yönelik istişarelerde 
bulunacağız ve böyle bir 
öneri sunacağız” dedi.
              Kırcaali Haber

Turizm Danışma Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdiBaşbakan Yardımcısı ve 
Turizm Bakanı Mariana 
Nikolova, yeni kurulan Tu-
rizm Danışma Konseyinin 
ilk toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Turizm sek-
törünün yeniden canlandı-
rılması ile ilgili en önemli 
ve acil konuları tartışmak 
fikriyle Turizm Danışma 
Konseyini oluşturuyoruz” 
diye kaydetti. Bakan, 
“Turizm Danışma Kon-
seyinde Turizm Bakanlı-
ğı uzmanlarından başka 
turizm endüstrisinin tem-
silcileri, işveren örgütleri, 
sendikaların, ulusal tatil 
merkezlerinin, Bulgaristan 
Ulusal Belediyeler Birliği-
nin (NSORB) yöneticileri, 
eğitim camiasının, sivil 
toplum sektörünün temsil-
cileri ve başka şahsiyetler 
olmak üzere 60'tan fazla 
itibar sahibi üyesi yer alı-
yor” diye belirtti.

Başbakan Yardımcısı, 
“Konsey, ülkemizin kendi-
sini turistler için rekabetçi, 
sağlıklı ve güvenli bir yer 
haline getirebilmesi için 
yönetmelikler ve stratejik 
belgeler doğrultusunda ve 
belirli mesleki vakalarla il-
gili uzman görüşleri vere-
cek. Kritik durumla ancak 
özgür tartışma yoluyla 
başa çıkabileceğimiz, 
faaliyetleri ve işleri koru-
yabileceğimiz konusunda 
kararlıyız. Önümüzdeki 
2020/2021 kış sezonuna 
ve 2021 yaz sezonuna ya-
pılacak hazırlıklara odak-
lanılacak ki bu işler de zor 
olacak. Önlemler, eylem-
ler, son tarihler, sorumlu 
kurumların belirlenmesine 

ilişkin somut tekliflere ihti-
yaç var. Turizm Danışma 
Konseyinin, yönetmelik 
doğrultusunda ve gündem 
maddeleri oluşturarak ça-
lışan bir organ olan Ulusal 
Turizm Konseyi olmadığı-
nı açıklığa kavuşturmak 

önemli. Bu konsey işlevle-
rini daha farklı bir usul ve 
esaslara göre yerine geti-
riyor. Ben ve idaremiz uz-
manlarımızla danışıyoruz 
ve sizden somut teklifler 
bekliyoruz” diye konuştu.

Bakan, ayrıca korona-
virüs (COVID-19) krizinin 
turizm sektörüne getirdi-
ği değişikliklere etraflıca 
değindi. Nikolova, “Turis-
tik hizmetlerin sunulması 
ve kullanılmasıyla ilgili 
birçok fikir, kavram ve 
alışkanlık önemli ölçüde 
değişti. Yalnızca esnek 

ve uyarlanabilir girişim-
ciler ve şirketler salgının 
zorluklarına cevap vere-
bilecek. Eminim ki, an-
cak birleşirsek ve geniş, 
açık bir diyalog içinde 
kararlar alırsak başarılı 
olabiliriz. Kriz, eğilimleri 

yeniden yönlendiriyor ve 
insanlar giderek kitle tu-
rizm ile birlikte niş pazar-
lamaya da bel bağlıyor. 
Bulgaristan'ın sıra dışı tu-
rizm biçimleri konusunda 
sunabileceği çok şey var. 
Konseyin amacı değişime 
giden yolu bulmak için bir-
likte çalışmak” dedi.

Başbakan Yardımcı-
sı, “Hükümet, salgından 
en çok etkilenen sektör 
üzerindeki olumsuz etki-
leri azaltmak için sektöre 
yardımcı olmak için ha-
lihazırda bir dizi sosyal, 

ekonomik ve mali önlem 
aldı. Bunlar, bir bireyin, 
bir kuruluşun, bir şirke-
tin gücünün ötesinde eşi 
görülmemiş zorluklar. AB 
fonlarından eş finansman 
sağlanan sosyo-ekono-
mik tedbirler paketinin 

maliyeti yaklaşık 2 milyar 
leva. Bunlardan 700 mil-
yon levadan fazlası hibe, 
diğerleri ise Bulgaristan 
Kalkınma Bankası ve 
Fonların Fonu aracılığıyla 
verilen krediler ve kredi 
garantileri şeklinde yapı-
lan yardımlar” diye belirtti.

Bakan, Üçlü İşbirliği 
Konseyi tarafından 54'ten 
fazla önlemin onaylandı-
ğını vurguladı. Nikolova, 
“İş dünyasını destekle-
yen 60/40 tedbir yaklaşık 
200 bin kişiye ulaştı ve 
turizm sektörü için – otel-

ciler ve restorancılar için 
80 / 20'ye dönüştürüldü. 
Tedbirin, 1 Mayıs 2021'e 
kadar uzatılmasını teklif 
ettim. Charter uçuşlarda 
koltuk başına 35 Euro 
sübvansiyon onaylandı. 
Sadece restoran ve ye-
mek hizmetlerinde değil, 
spor tesislerine de KDV 
% 9'a indirildi. Yenilikçi-
lik ve Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı 
kapsamında salgından 
etkilenen tur operatörleri 
ve seyahat acentelerine 
10 milyon leva destek 
verilecek. Yine aynı prog-
ram kapsamında mikro ve 
küçük işletmelerin des-
teklenmesi için verilen 27 
binin üzerinde proje teklifi 
değerlendirme sürecinde“ 
diye konuştu.

Bakan, “Ne yazık ki, 
bariz nedenlerden ötürü 
yabancı turist sayısında 
büyük oranda azalma ol-
duğu 2020 yaz sezonu, 
önceki yaz sezonunun 
hiçbir ini tekrarlamadı. 
Aynı zamanda bize cesa-
ret verici eğilimler doğur-
du” diye bildirdi. Ulusal 
İstatistik Enstitüsü (NSİ) 
ve Turizm Bilgi Sistemi 
verilerine göre ise 2020 
yazında tüm konaklama 
işletmelerinde geceleyen 
Bulgaristan vatandaşları-
nın sayısı 1.44 milyonun 
üzerinde iken, geçen yı-
lın aynı döneminde 10 
veya daha fazla yataklı 
konaklama işletmelerin-

de yaklaşık 1, 46 milyon 
idi. Arada az fark var, 
yabancı turist sayısında 
ise ciddi bir fark göze 
çarpıyor. Güney Kara-
deniz kıyısında yer alan 
bazı küçük tatil yerlerin-
de turist sayısında yüzde 
20'lik bir artış bile var, bu 
da esasen yerli turistlerin 
varlığından kaynaklanı-
yor” dedi.
Sektöre önemli katkı 

sağlayan bu aktiflik için 
teşekkür eden Başba-
kan Yardımcısı, Balçık 
ve Nesebır ilçelerini zi-
yaret eden yerli ve ya-
bancı turist sayısının 
yazın hemen hemen eşit 
olduğunu ve hatta Varna 
ve Kavarna ilçelerinde 
yabancı turistlerin daha 
fazla olduğunu ifade etti.
Turizm Danışma Konse-

yi üyeleri, konseyin kuru-
luşunu memnuniyetle 
karşıladılar ve kriz koşul-
larında turizmin gelişme-
si için somut önerilerde 
bulundular. Onlar özetle-
necek ve faaliyet progra-
mına dahil edilecek. Top-
lantıda Bakan Nikolova 
tarafından COVID-19 sal-
gınının turizmdeki olum-
suz etkilerinin sonuçları-
nın üstesinden gelmeye 
yönelik politikalara ilişkin 
sunum ve Bulgar Bilim-
ler Akademisinden Doç. 
Dr. Aleksey Pamporov 
tarafından "Küresel CO-
VID-19 salgını bağlamın-
da Bulgaristan'da turizm-
de yaşanan zorluklar" ko-
nulu sunum yapıldı.
              Kırcaali Haber
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Gallup Ajansı: GERB ve BSP, eşit desteğe sahip
Gallup Internat ional 

Ajansının 3-11 Eylül dö-
neminde 807 vatandaşın 
katılımıyla gerçekleştir-
diği ulusal temsili anket 
sonuçları, protestolara 
verilen desteği arttığını, 
ancak kavşakların kapatıl-
masının onaylanmadığını 
gösteriyor.

Gallup Internat ional 
Ajansında görevli sosyo-
logların ifadesine göre, 
anket verileri iktidardaki 
partilerin imajının bo-
zulmaya devam ettiğini 
gösteriyor. Vatandaşların 
üçte ikisinden fazlasının 
protestoları desteklediği 
gerçeğinden anlaşılıyor. 
Hükümetin istifası ve hızlı 
erken seçimlerin yapılma-
sı talebi, anket katılımcı-
larının % 59'u tarafından 
destekleniyor. Meclisin 
mevcut döneminde ikinci 
bir kabinenin kurulması 
fikri insanların kafasını 
karıştırıyor -% 36'sı bu 
fikri desteklerken % 43'ü 
ise desteklemiyor.

Vatandaşların % 57'si 
ablukaları desteklemi-
yor,% 34'ü ise destekliyor. 
Hükümeti desteklemek 
için yapılan protestolar 
yurttaşlarımızın % 28'i 

tarafından desteklenirken, 
% 53'ü tarafından ise des-
teklenmiyor.

Kr izde iki ana par t i 
GERB ve BSP, eşit des-
teğe sahip. Bulgarlar, ya 
oy kullanmamaya (tüm 
seçmenlerin % 29,4'ü) 
ya da "Kimseyi destekle-
miyorum" (toplam % 6,8) 
şeklinde açıklayıcı yanı-
ta veya Slavi Trifonov’un 
partisi gibi yeni seçenek-
lere yöneldiler.

Gallup Internat ional 

Ajansının araştırma so-
nuçlarıyla ilgili açıklama-
sında seçimlerden önce 
yüzde 7,6 oranında des-
tek alan HÖH partisinin 
seferber olduğu, yüzde 
2,7 oranında destek alan 
Birleşik Vatanseverler 
İttifakı’nın ise Meclise 
girememe riski bulundu-
ğu kaydedildi. Demok-
ratik Bulgaristan Birliği 
İttifakı’nın (yüzde 5,2) ve 
Maya Manolova başkan-
lığındaki “İzpravi Se.BG” 

(Ayağa Kalk) sivil platfor-
munun (yüzde 2,2) destek 
oranlarının önceki aydaki 
yüksek seviyelerde kaldı-
ğı, ancak şimdilik aldıkları 
desteğin artmadığı belir-
tildi. Sosyologlara göre, 
Manolova’nın sivil platfor-
munun Meclise gireceği 
seçimlere kadar yapacağı 
çalışmalara bağlı olacak, 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği İttifakı’nın ise Mec-
lise gireceği kesin gibi gö-
rünüyor.

Bu demektir ki, bir son-
raki Meclise 7 siyasi olu-
şumun girme şansı var, 
onların beşinin şu aşama-
da Meclise gireceği kesin 
gibi görünüyor.

G a l l up  I n te r n a t i o -
nal Ajansına göre, bu 
defa BSP (yüzde 13,5), 
GERB’den (yüzde 13,2) 
daha seferber olmuş gibi 
görünüyor. Oy vermeye 

en kararlı olanlar arasında 
yapılan anket, GERB'ye 
olan güvenin azaldığını 
gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, 
Mecliste yer alan Volya 
(İrade) Partisi yüzde 1,8 
oranında destek alırken, 
Hareket 21, Ataka, Vızraj-
dane ve başka partiler ise 
yüzde 1’in altında destek 
alıyor. KH

Büyük Halk Meclisinin yetki alanına giren 
tüm konular referanduma götürülebilecek
Büyük Halk Meclisinin 

yetki alanına giren tüm 
konular artık referanduma 
götürülebilecek. GERB, 
Birleşik Vatanseverler İt-
tifakının başlangıçta red-
dettiği bir önerisini des-
tekledikten sonra şaşırtıcı 
bir şekilde meclis çoğun-
luğu böyle bir karar aldı.

Böylece Bulgaristan'da 
ülkenin parlamenter hükü-
met sistemi veya Cumhur-
başkanlığı hükümet siste-
mine göre yönetilmesi, oy 
verme hakkının eğitim dü-
zeyine göre kazanılması 
dahi yurttaşların hakları, 
Başsavcının görev süresi 
ve yetkileri ile ilgili olarak, 
Yüksek Yargı Kurulunun 
iki ayrı kurula bölünme-
si, milletvekili sayısının 
120'den 240'a düşürülme-
si ve başka öneriler dahil 
anayasa değişiklikleri gibi 
konularda referandum 
yapmak artık mümkün 
olacak.

Ancak bu konularda ola-
sı bir referandum başarılı 
olsa bile Anayasayı bu 
yönde değiştirmek için 
yeniden Büyük Halk Mec-
lisinin toplanması gereki-
yor. Bu değişiklikler, gö-
rüşülüp oylaması iki gün 
süren Seçim Kanununda 
değişiklik yapılmasına iliş-
kin kanun tasarısı dahilin-

de onaylandı.
Büyük Halk Meclisinin 

yetkisine ilişkin konular-
da referandum yapılma-
sı yasağının kaldırılması 
önerisi 114 kabul, 61 ret 
ve 2 çekimser oyla kabul 
edildi.

Resmi olmayan kaynak-
lara göre, GERB öneriyi 
destekleme niyetinde de-
ğildi, ancak daha küçük 
koalisyon or tağı Boy-
ko Borisov'un partisinin 
koalisyon anlaşmasına 
uymadığı tehdidinde bu-
lundu. GERB’in yeni Ana-
yasa tasarısı için Birleşik 

Vatanseverler İttifakının 
desteğini kaybetmekten 
endişe duyduğu yönünde 
de spekülasyonlar var.

VMRO Genel  Baş -
kan Yardımcısı İskren 
Veselinov’un hazırladı-
ğı kanun teklifinden bir 
aydan beri bahsediliyor. 
Olası Büyük Halk Mecli-
si seçimleriyle birlikte oy 
verme hakkının eğitim dü-
zeyine göre kazanılması, 
zorunlu askerliğin geri 
getirilmesi, cumhurbaş-
kanının kanun teklifi ve 
gensoru önergesi verme 
yetkisine sahip olması 

gibi Anayasa değişiklikle-
ri ile ilgili bir dizi konuda 
referandum yapılması fikri 
ortaya atıldı.

Referandum için tas-
lak karar sunmak için 48 
milletvekilinin imzası ve 
mecliste salt çoğunluk 
gerekiyor. Kanuna göre, 
referandum konusu olan 
öneri, en azından son 
meclis seçimlerine katı-
lan vatandaşlar kadar ka-
tılım olması ve yarısından 
fazlasının "evet" yanıtını 
vermesi durumunda kabul 
edilmiş sayılıyor.

              Kırcaali Haber

2021 yılı yoksulluk sınırı 
belirlendi

Hükümet haftalık oturumunda 2021 yılında yoksul-
luk sınırını belirledi. Yoksulluk sınırı bu yıla göre 6 
leva daha yüksek olup 369 leva oldu. Tutar, ülke için 
yoksulluk sınırı belirleme metodolojisine göre belir-
leniyor.

369 leva olarak belirlenen miktar, nüfusun en dü-
şük gelirli kesiminin tüketim miktarını ve temel gıda 
fiyatları endeksini yansıtır ve ekonomik büyümenin 
düşmesi ve COVID-19'un ekonomik ve sosyal sonuç-
larının üstesinden gelmek için yapılan bütçe harca-
malarına göre uygun.

2021 yılında yoksulluk sınırının 369 leva olarak be-
lirlenmesi, kalıcı engelli yaklaşık 670 000 kişiye veri-
len mali desteği % 1,9 oranında artıracak ve 2020'de 
beklenen % 0,1'lik enflasyon ortamında satın alma 
gücünü sürdürecek.

Hükümet, Avro bölgesine 
katılmaya yönelik eylem 

planını onayladı
Hükümet, 10 Temmuz 2020 itibariyle Bulgaristan'ın 

Döviz Kuru Mekanizması II (ERM II) ve Bankalar Birli-
ğine katıldıktan sonra ülkemizin yerine getirmesi gere-
ken taahhütlerin yanı sıra somut tedbirler içeren Eylem 
Planını onayladı.

1 Temmuz 2020'de Bakanlar Kurulu tarafından 
bağlayıcı taahhütlerin onaylanmasının ardından Ma-
liye Bakanı, bunları Eurogroup üyeleri ve Danimarka 

temsilcileri de dahil olmak üzere Avrupalı ortaklarla 
müzakere etti.

Mutabık kalınan müteakip taahhütler, müzakerele-
rin temeli olarak hükümet tarafından onaylananlardan 
önemli ölçüde farklı değil. Bunlar, ERM II'ye katılımı-
mızdan önce alınan önlemlerin yanı sıra bankacılık dışı 
finans sektörü, kamu işletmelerini yönetim çerçevesi, 
iflas çerçevesi ve kara para aklamayı önleme çerçe-
vesi alanlarında devam eden reformların doğal bir de-
vamı ve artırılması. Ayrıca 2020'den itibaren Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonunun 2020 yılı yakınsama raporlarında belirlenen 
yasa tutarsızlıkları gidermek için tedbirler de belirlendi.

Döviz Kuru Mekanizması II'ye katılımdan sonra 
Bulgaristan Cumhuriyeti'nin müteakip taahhütlerinin 
uygulanmasına yönelik tedbirler de dahil olmak üzere 
Eylem Planının uygulanması, Avrupa Birliği'nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşmanın 140. maddesine göre tüm ya-
kınsama kriterlerini yerine getirdikten sonra ülkemizin 
daha sonra Euro bölgesine katılımı ve Euro'ya geçmesi 
için koşulların bir parçası olacak.
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Dambalı’da yörükler: “13. asırdan bu yana 
buradayız ve hayvancılıkla uğraşıyoruz”
Bu sözler Doğu Rodopların 

yüksek dağ zirvelerinden birisi 
olan ve ayrıca kayadan dökü-
len şifalı suyu ile de büyük üne 
sahip bulunan Dambalı Dağı’nın 
eteklerinde bulunan Letovnik 
(Yazla) köyünün sakinlerinden 
Necattin Ramadan Ahmed’e ait. 
Bugün dağın eteklerinde ailesi 
ile birlikte hayvancılıkla uğraşan 
Necattin Ramadan Ahmed’in 
yüzlerce keçisi ile yine 300’den 
fazla büyükbaş olarak ineğe sa-
hip, hayvancılıkla ve sütçülükle 
uğraşan bir insan.

Aile reisi Necaattin Ahmed: 
“Biz 7 asırdır buradayız ve 
işimiz gücümüz hayvancılık. 
Başka iş bilmeyiz” diyor. Yörük-
Türkmen kökenli bölge sakinle-
ri ayrıca dağda yaşayan geyik, 
karaca gibi yaban hayvanlarının 
çoğalmasında da büyük rol oy-
nadıkları ifade ediliyor.

Doğu Rodopların yüksek dağ 
zirvelerinden birisi olan ve ayrı-
ca kayadan dökülen şifalı suyu 
ile de her yılın mayıs ayının 
6’sında Hıdrellez’de büyük üne 
sahip bulunan Dambalı Dağı’nın 
yüz yıllardır dağın zirvesinde ve 
eteklerinde orman içinde bulu-
nan Letovnik (Yazla), Kışla köyü 
ile dağın kuzeyinde aşağıya 
Nanovitsa Büyükdere havza-
sına doğru yamaçta da Bivol-
yane( Mandacı) köyleri vardır. 
Mandacı özellikle Alevi-Bektaşi 
inancının öncü ermiş ve kişile-
rinden Elmalı Baba Tekkesi ile 
de meşhurdur.

Her yılın eylül ayının ilk cumar-
tesi gününde burada bu inanca 
göre Maye şenlikleri yapılır. 
Keza korona tedbirleri çerçeve-

si içinde bu yıl da aynı şekilde 
burada Maye şenlikleri yapıldı 
ve yine birçok kişi katıldı.

Dambalı’da bir Yörük torunu 
Ahmed: “Yüzyıllardır buradayız 
ve hayvancılık yapmaktayız.”

Alevi-Bektaşi inancına ve kül-
türüne sahip bulunan bu köy-
lerde oturan aslen Yörük olan 
insanların anlattıklarına göre, 
dedeleri daha 13. asrın ortasına 
doğru Anadolu’dan bu taraflara 
gelmişler ve geldikleri günden 
bu yana hep hayvancılıkla, ta-
rımla uğraşan kendi halinde 
insanlar.

Özellikle hayvancılık ile ülke 
ekonomisine büyük katkıları bu-
lunan Dambalı Dağı’nın insanla-

rından ve sakinlerinden Neca-
attin Ramadan Ahmed, Maye 
şenlikleri için bölgede bulunan 
Kırcaali Haber’den Yılmaz Işık’a 
yaptığı açıklamada “Bizim işimiz 
uğraşımız sadece hayvancılık. 
Başka iş bilmeyiz bizler. Hem 
kendi hayvanımızı besleriz, hem 
de bölgedeki yaban hayatın ko-
runmasına büyük katkımız olur. 
İşimiz bu.”diyor.

Dedelerinin 13 asrın ortasın-
dan itibaren bu dağlara yerleşti-
ğini ifade eden Ahmed: “ Dede-
lerimizin anlattıklarına göre biz 
7 asırdan beri buralardayız…” 
diyor.

Ahmed’in ifadesine göre, böl-
gedeki Yörüklerin buralara yer-

leşmesi Osmanlı akınlarından 
önceki dönemlere rastlıyor.

Her ne kadar Osmanlı döne-
minde 1450-1500 yılları arasın-
da bölgeye Anadolu'dan Ka-
ramanoğulları beyliğine bağlı 
oymaklar yerleştirildiği tarih 
kaynaklarında belirtilse deri va-
yet edilir ki, Aydınoğulları’ndan 
Gazi Umur Bey,1332 veya 1333 
yılında Bodonitsa, Ağrıboğaz, 
Mora ve Gelibolu’ya yaptığı 
akınların ardından ve Bizans 
ile olan ittifakı ona Balkanlar’da 
ehemmiyetli bir rol oynama 
imkânlarından yararlanarak 
birçok Anadolu Türkmen grup-
larını bu bölgelere iskan ettir-
miş durumdadır. O yüzdendir ki 
özellikle Doğu Rodop Bölgesi 
“Umur-Eli” adını buradan almış 
vaziyettedir. .

Bazı tahminlere göre Gazi 
Umur Bey’in teşvikiyle Batı 
Trakya ve Rodoplar bölgesine 
100 bin kadar Yörük-Türkmen 

iskân edilir. XVII ve XVIII. yüz-
yıllarla XIX. yüzyılın ilk yarısın-
da Orta Anadolu’dan çok sayıda 
Yörük ve Türkmen oymağı Batı 
Anadolu’ya göç ederek orada 
yurt tutmuştur denilir.

Bazı tarihi kaynaklara göre, 
Osmanlı döneminde 1450-
1500 yılları arasında bölgeye 
Anadolu'dan Karamanoğulları 
beyliğine bağlı oymaklar yer-
leştirilmiştir.

Osmanlı döneminde Edirne 
Vilayet Matbaası Müdürü Şev-
ket Dağdeviren'in yazdığı 1892 
tarihli salnameye göre; Bölge, 
Gümülcine sancağına bağlı 
Sultanyeri kazası olarak geçer.

Dambalı’da geyikler geçidi…
Sıcak ağustos ayında Dambalı 

dağının eteklerinde dolaşıp buz 
gibi sularından içerken, patika-
ların başlarında otlayan geyik-
lere ve karacalara rastlıyoruz. 
Zaman zaman yaban domuzu 
sürülerinin de dağın geçitlerin-
den geçiş yaptıkları bilinir ve 
söylenir.

Onlar özgürce buralarda otla-
yıp yaşamlarını sürdürürlerken, 
bizim patikalardan çıkardığımız 
seslere binaen bir ara başlarını 
kaldırıp bizlere sanki bizleri se-
lamlarmış gibi baktıktan sonra 
yine kaldıkları yerden otlamayı 
sürdürüyorlar. Ayrıca dağın yük-
seklerinde gökyüzünde kartalla-
rın da kavis çizerek uçtuklarını 
görüyoruz. Kırcaali şehri Arda 
ve Mestanlı Söğütlü havzaları, 
Studen Kladenets Barajı yuka-
rıdan kuş bakışı muhteşem gö-
rünüyor.

Ayaküstü sohbetimizin ardın-
dan biz de Maye şenliklerinde 
karşılaştığımız ve bölgenin en 
çok küçükbaş ve büyükbaş evcil 
hayvanına sahip bulunan Neca-
attin Ramadan Ahmed’e başarı-
lar dileyip yanından ayrılıyoruz.

                          Yılmaz IŞIK 

Ardino'nun (Eğridere) merke-
zinde bulunan caminin iki mi-
naresi yenileniyor. Onarımların 
birkaç gün içinde tamamlan-
ması bekleniyor. Ardino camisi 
300 yıldan daha uzun bir süre 
önce inşa edildi ve Kırcaali ilin-
de bulunan iki minareli iki ca-
miden biri.
Caminin eski minaresi 21 

metre yüksekliğinde, 2004 yı-
lında inşa edilen yeni minaresi 
ise 25 metre yüksekliğinde.
Ana girişin üstündeki duvarda 

bulunan Türkçe ve Arapça iki 
yazıttan caminin tarihini öğre-
niyoruz.
Caminin ilk restorasyonu 

1790'da gerçekleştirilmiştir. 
1790 yılı Müslümanların Hicri 

takvimine göre 1211'e tekabül 
ediyor.              Güner ŞÜKRÜ


