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Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 
Eritme Politikasına Karşı Direnişi

1912 yılında patlak veren Birinci Balkan 
Savaşından 1985 yılına kadar belli aralık-
larla Bulgar siyasetçilerin yarattığı ve ger-
çekleştirdiği kitlesel “gönüllü” ve zorunlu 
Bulgarlaştırma hareketleriyle 1877’de baş-
layan göçler, birbirine bağlıdır. 
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ibadete açıldı
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e Anlamlı Ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Fi-

libe Başkonsolosu Sayın 
Ramis Şen Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. Üçüncü dönem 
Belediye Başkanı seçilen 
Hasan Azis’e hayırlı ve 
uğurlu olsun dileklerini 
sunan Sayın Şen gelecek 
dört yılda da belediyede 
büyük projelerin gerçek-
leştirilmesini diledi. 

Müh. Hasan Azis, değer-
li misafirine önümüzdeki 
aylarda gerçekleşmesi 
beklenen projeleri tanıttı 
ve kendisinin aracılığıyla 
Türkiye’deki kardeş bele-
diye başkanlarına vermiş 
oldukları desteklerden 
dolayı teşekkürlerini ilet-
ti. Gelecek dönemde 

de kardeş belediyelerle 
işbirliğini sürdürecekle-
rini belirten Hasan Azis, 
Türk işadamlarına bölge-

ye yatırım yapmaları için 
çağrıda bulunacaklarını 
söyledi. 

Daha sonra Sayın Baş-

konsolos şehri gezerek 
soydaşlarla görüştü. 
    
     Sebahat AHMET

41 üyelik Yerel Meclis’in 
gizli oylamasından son-
ra 21 “kabul” oy ile Raif 
Mustafa, Belediye Meclis 
Başkanı seçildi. Beledi-
ye Meclis Başkanı seçi-
mi, eski Başkan Niyazi 
Şakir’in istifasından son-
ra gerçekleşti.. Yapılan 
gizli oylamanın 2. turun-
da, oturumda oy kullanan 
32 meclis üyesinden iki 
geçersiz oy çıktı. Diğer 
başkan adayı GERB 
partisinden İliya İliev 9 oy 
aldı. Meclis oturumunda 
7 kişiden oluşan BSP 
meclis grubu üyeleri oy-
lamaya katılmadı. Lider-
leri Milko Bagdasarov, 
kürsüden Belediye Mec-
lisinde sadece muhalefet 
olacaklarını ve kendileri-
nin başkanlık veya baş-
kan vekilliği statülerinde 
yer almayacaklarını dile 
getirdi.
Bunun öncesinde eski 

Belediye Meclisi Başka-
nı Niyazi Şakir’in baş-
kanlığı altında belediye 
meclis üyeleri 2011-2015 
çalışma dönemi komis-
yonlarını kabul ettiler. 
Bu komisyonlardan altısı 
HÖH, ikisi GERB, ikisi 
BSP başkanından olmak 
üzere toplam 10 tanedir. 
İstifasını vermeden önce 

Niyazi Şakir meclis üye-
leri önünde şunları söyle-

Niyazi Şakir İstifa Etti, Raif Mustafa Yeni Meclis Başkanı Oldu

di: “Bu göreve bastığım-
da partimizden belediye 
meclis üyelerine, oy ve-
ren vatandaşlara, Kırca-
alili dostlarıma karşı so-
rumluluklarım vardı. Her 
zaman prensipli, açık ve 
net olmaya çalışmışımdır. 
Bugün istifa ediyorum ve 
yarın sokağa çıktığımda 
alnım açık, çocuklarımın 
karşısında ve sizlerin 
karşısında dürüst olmak 
için açık ve net söylüyo-
rum ki, 20 yıldır parti üye-
siyim ve pozisyonum açık 
ve nettir, yani yönetim ku-
rumunun her kararını uy-
gularım. İşte bu yüzden 
istifa ediyorum.”
Niyazi Şakir ona güve-

nen herkese teşekkür etti 
ve: “Aramızda mükemmel 

insanlar ve profesyonel-
ler var ve umarım yeni 
Belediye Meclisi Kırca-
ali vatandaşlarına yararlı 
olabilmesi için yerel mec-
lisin yeni başkanı onlar-
dan yararlanabilir” dedi. 
Belediye Meclis başka-

nı seçildikten sonra Raif 
Mustafa üyeler önünde 
şunları paylaştı: “Bu ça-
lışma döneminde tüm 
altyapı projelerini sonuç-
landırmaya hazırız ve her 
birinizin bunu gerçek-
leştirmek için gerekeni 
yapmasını umuyorum. 
Çabalarımızı herkesin 

yaşamını düzene ko-
yacak yatırım programı 
gerçekleştirme yönüne 
harcamamız gerekiyor. 
Henüz birçok proje ger-
çekleştirilmemiştir: şe-
hirden doğalgaz boru 
hattı geçirme, köylerde 
su kanalizasyon sistemi 
kurma, belediyenin tüm 
yollarının tamirat ve yeni-
leme çalışmaları, parkları 
düzenleme vb. Bu yönde 
ağır mali kriz ortamında 
belediye gelişim progra-
mını güncellememiz ge-
rekiyor. ”
         Kırcaali Haber
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Zeynep ZAFER

Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi
1912 yılında patlak ve-

ren Birinci Balkan Sava-
şından 1985 yılına kadar 
belli aralıklarla Bulgar 
siyasetçilerin yarattığı ve 
gerçekleştirdiği kitlesel 
“gönüllü” ve zorunlu Bul-
garlaştırma hareketleriyle 
1877’de başlayan göçler, 
birbirine bağlıdır. 

93 Harbi sırasındaki 
zorunlu göç ve 1912 yılı 
zorunlu Hıristiyanlaştırma 
/Bulgarlaştırma/ uygula-
maları, ilk deneyimler ni-
teliğini taşımakta ve daha 
sonraki süreçler için birer 
örnek teşkil etmektedir-
ler. Tarih boyunca ortaya 
konulan direniş, zorunlu 
asimilasyon ve zorunlu 
göç uygulamalarının bir 
sonucudur. Son dönem-
de Bulgaristan’da ciddi 
bilimsel araştırmalar ve 
önceden kapalı olan ar-
şiv belgeleri, baskı ve 
asimilasyon temelinde 
hazırlanan Türkler ve 
diğer Müslüman nüfusu-
nun zorunlu göçlere ve 
baskıya karşı direnişinin 
aydınlatılması açısından 
son derece önemli bilgiler 
içermektedir. Bulgar ve 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk bilim adamlarının, 
konunun uzmanlarının 
bu alandaki çalışmaları, 
ondan önceki asimilas-
yon ve zorunlu göç uy-
gulamaları olduğu gibi, 
1989 zorunlu göçünü ha-
zırlayan süreci ve Bulgar 
siyasetinin sinsi arka pla-
nını ortaya koymaktadır. 
Eritme politikası ve göç; 
Bulgaristan’ın siyasi gün-
deminden hiç düşürül-
memektedir. Türk ve di-
ğer Müslüman nüfusunu 
yok etmek isteyen Bulgar 
yetkililer, zorunlu asimi-
lasyondan ve bir tehlike 
olarak gördüğü bu nüfus-
tan kurtulma amacından 
asla vazgeçmemişlerdir. 
Bulgarlaştırma faaliyetle-
rinin en yoğun (kitlesel) 
olarak uygulandığı yıllar; 
1912-1913, 1941-1942, 
1960-1964, 1972-1973 ve 
1984-1985’tir. Bulgaristan 
Türklerinin ve diğer Müs-
lümanlarının 1877-1878 
ve 1885’ten sonraki zo-
runlu ve “gönüllü” toplu 
göçleri ise, 1912-1913, 
1929-33, 1935-40, 1950-
51, 1969-1978 ve 1989 
yıllarında gerçekleştiril-
miştir. 

1984-1985 Bulgarlaş-
tırma Kampanyasında 

Yaşananlar Toplu halde 
isim değiştirme faaliye-
tine karşı 1984 yılının 
Aralık ayında Kırcali’nin 
birkaç yerleşim merke-
zinde protesto amacıy-
la yürüyüş düzenleyen 
kalabalığa açılan ateş 

sonucunda, annesinin 
kucağındaki bir bebek 
de olmak üzere toplam 7 
Türk öldürülmüş, birçok 
kişi yaralanmış, tutuklan-
mış, cezaevine, Belene 
Kampı’na veya sürgüne 
gönderilmiştir. Bu olaylar 
üzerine bir hafta içinde 
Kırcali Bölgesinde 11 000 
kişinin katıldığı 11 büyük 
protesto yürüyüşü dü-
zenlenmiştir. Bulgaristan 
İçişleri Bakanlığı’nın üst 
düzey yönetici kadroları-
nın katıldığı 4 Ocak 1985 
tarihli toplantı tutanağın-
da, bu olaylarla ilgili çok 
önemli bilgiler mevcuttur. 
Tutanağa göre Güney-
doğu Bulgaristan’da 24 
Aralık’tan 31 Aralık’a ka-
dar sürekli olarak farklı 
noktalarda kalabalık pro-
testo yürüyüşleri gerçek-
leşmiştir. Nitekim Ocak 
1985 tarihinde de Balkan 
Sıradağı’nın eteklerinde 
bulunan Kotel’e yakın 
Yablanovo (Alvanlar) kö-
yünde üç gün süren dire-
niş, polis ve askeri güçler 
tarafından bastırılmış, 1 
kişi öldürülmüş, birçok 
kişi yaralanmış, tutuk-
lanmış ve 20 direnişçi 
mahkûm edilmiştir. O sı-
rada yalnızca Yablanovo 
köyünden 22 erkek Be-
lene Toplama Kampı’na 
gönderilmiştir.

Kuzey Bulgaristan’daki 
isim değiştirme süreci 
daha kolay gerçekleşmiş 
gibi görünmektedir. Gü-
neyde olup bitenleri, ya-
kınlarından, Türkiye ve 

Batı kaynaklı radyo yayın-
larından takip eden bölge 
Türkleri, ilk başta yönetim 
tarafından yayılan söy-
lentilere, “yılana sarılmış 
gibi” sarılmışlardır. Türk-
lerin birçoğu, Bulgar yet-
kililerin bu tutarsız ve uy-

durulmuş açıklamalarını 
kabul etmiş, kendileri de 
bu sorunla yüz yüze ge-
lene kadar inanmışlardır. 
Ancak halkın bazı temsil-
cileri, Bulgarların yıllarca 
izlediği periyodik eritme 
politikasından haberdar 
olup içlerindeki endişe ve 
korkudan bir türlü kurtula-
mamışlardır.

Bulgar arşiv belgele-
rine göre, Güneydoğu 
Bulgaristan’daki isim de-
ğiştirme işlemi tamamlan-
dıktan sonra Kuzey Bul-
garistan süreci gündeme 
gelmiştir.

 “Soya dönüş”  sürecinin 
diğer bölgelerdeki Türkler 
üzerinde de uygulanacağı 
konusu, 18 Ocak 1985’te 
Politbüro üyelerinin ve 
Bulgar Komünist Partisi 
İl Başkanlarının gerçek-
leştirdiği her iki toplantı-
da Todor Jivkov ve Ge-
orgi Atanasov tarafından 
dile getirilmiştir. 21 Ocak 
1985’te İçişleri Bakanlığı 
yöneticilerinin il emniyet 
müdürleriyle yaptığı top-
lantı tutanağından da an-
laşıldığı gibi, süreç artık 
Bulgaristan’ın tamamını 
kapsamıştır.

Dönemin İçişleri Bakanı 
D. Stoyanov’un da bulun-
duğu toplantıda, güneyde 
olduğu gibi kuzeyde de 
polis gücünün yanı sıra 
silahlı kuvvetlerin asi-
milasyon sürecinde yer 
alacağı konusu dile geti-
rilmektedir. Muhtemel bir 
direnişe karşı kuzeyde 
daha büyük önlemler alı-

nır, birçok erkek önceden 
askeri kamplarda veya 
Belene Adası’nda topla-
nır, Emniyet merkezlerin-
de tutulur. 

İsim değiştirilme arefe-
sinde tutuklanan “tehlikeli” 
Türklerle ilgili uygulamayı 

D.Stoyanov’un ağzından 
duymak mümkündür.

“Belene bize sınırsız 
imkânlar sağlayamadığı 
için, isimleri değiştirilecek 
insan sayısı az olan Plov-
div, Sliven, Stara Zagora 
gibi bölgelerde gözaltın-
da olanlar, İl Emniyet Mü-
dürlüklerinde tutulacaktır. 
Cezaevlerinin bulunduğu 
bölgelerde, güvenli ol-
duğu için cezaevlerin-
de kalacaklardır. Güney 
Dobruca’nın üç merkezi 
olan Tolbuhin, Silistre ile 
Varna ve de Razgrad, 
Tırgovişte, Şumen üçge-
nindekiler, gerek duyul-
duğunda Belene’ye gön-
derilecektir ”.

Burada seferberlik ba-
hanesiyle kamplarda 
toplanan ve Bulgarların 
yaşadığı köylere sürülen 
Türklerden söz edilme-

mektedir. Hasköy ve Kır-
cali dışındaki Türklerin 
isimleri, bu şartlarda daha 
kolay değiştirilmiştir. 

Bulgaristan yetkilileri, 
Türkiye, Avrupa ve tüm 
dünyanın gözleri önün-
de, kısa bir süre içinde 
isim değiştirme sürecini 
başarıyla tamamlamıştır. 
Dönemin Devlet Başkanı 
Todor Jivkov, 18 Şubat 
1985 yılında şöyle de-
mektedir: 

“Biz 20 yıldır onlara 
[Türk Yetkililere], göçten 
söz ettik, onlar da susa-
rak bizimle alay ettiler. Bi-
zim için göç konusu artık 
kapanmıştır. Göç edecek 
insanımız yok. Bu insan-
lar, eskiden Müslüman-
laştırılmış Bulgarlardır. 
Bir adam bile veremeyiz 
onlara. Bir veya beş kişi-
yi verecek olursak, elimizi 
uzatıp kolumuzu kaptır-
mış oluruz.”

Asimilasyonu kabul et-
mek istemeyen ve uygu-
lamaya isyan eden çok 
sayıda Türk tutuklanmış, 
sorgulanma sırasında 
işkence görmüş, sür-
gün, hapis veya ölümle 
cezalandırılmıştır. Müca-
dele içinde yer alan her 
birey, Türkiye hesabına 
çalışan casus olarak ilan 
edilmiştir. Cezaevleri dol-
duğu için 1984’ten 1989’a 
kadar 517 kişi mahkeme-
ye çıkarılmadan Belene 
Toplama Kampı’na gön-
derilmiş, birçok erkek ise 
askeri seferberlik baha-
nesiyle göreve çağırılmış 
ve Bulgarların yaşadığı 
bölgelerdeki kışlalarda 
belli sürelerde kapalı tu-
tulmuştur. 

Aynı zamanda bazı 
Türkler, tek başına ya da 
ailece mahkemeye çı-
karılmadan, Bulgarların 
yaşadığı köylere sürül-

müştür.

Asimilasyona Karşı 
Koyma Çabaları

Bulgaristan Türklerinin 
bazı cesur temsilcileri, 
kısa sürede gerçekleşti-
rilen zorunlu isim değiş-
tirme şokundan kurtula-
rak söz konusu insanlık 
dışı uygulamaya karşı 
çıkmaya başlamışlardır. 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk ve diğer Müslüman 
topluluklarının zorunlu 
eritme politikasına kar-
şı direnişi, Aralık 1984-
Şubat 1985 tarihleri ara-
sında doruk noktasına 
ulaşmıştır. Bu direniş, 
bireysel ve gruplar halin-
de karşı çıkma veya gizli 
sivil toplum örgütleri çer-
çevesinde ortaya konul-
muştur. Pasif mücadele, 
gelenek ve göreneklere, 
Türk diline ve Türklük bi-
lincine eskisinden daha 
sıkı bağlanmak, Türklük 
ve Müslümanlık bilincini 
canlı tutmak şeklinde or-
taya konulmaktadır.

1984-1985 öncesinden 
süregelen zorunlu asimi-
lasyona karşı protestolar, 
1983’te büyük hız kaza-
narak bir yıl sonra Gü-
ney Doğu Bulgaristan’da 
kendini çok daha belirgin 
göstermeye başlamıştır. 
Özellikle Mayıs ayında 
Kırcali’de bölge halkını 
mücadeleye çağıran bil-
diriler asılmış, birkaç der-
nek ve parti kurulmuştur. 
Bunlar arasında 1984 
yılında Bulgaristan Türk-
lerinin Lenin Komünist 
Partisi ve Momçilgrad’taki 
[Mestanlı] protesto yürü-
yüşlerini hazırlayan Os-
man Salihoğlu’nun Der-
neği de bulunmaktadır .

Devamı gelecek sayıda
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Resmiye MÜMÜN

Kırcaali hastanesinde günlük cerrahi bölümü açılacak
Kırcaali “Dr. Atanas 
Dafovski” Çok Profilli 
Aktif Tedavi Hastane-
sinin Müdürü Dr. Todor 
Çerkezov, 2012 yılın-
da sağlık kurumunda 
Endoskopik Cerrahi 
Bölümü açılacağını 
bildirdi. Bu bölümde 
hastanın psikolojisini 
etkilemeyen endosko-
pi ve laparoskopi gibi 
cerrahi olmayan ağrı-
sız müdahaleler yapıla-
cak. Müdür, “Bir günlük 
cerrahide yüksek tıbbi 
teknolojiler kullanılı-
yor. Hastanın da mü-
dahaleden birkaç saat 
sonra ayağa kalkması 

küçümsenemeyecek 
bir gerçek” dedi ve bö-
lümde sadece kistlerin 
veya safraların alın-
ması gibi elektif cerra-
hi yapılacağını belirtti. 
Hastanın birkaç saat 
sonra hastaneden, am-
bulansla evlerine kadar 
götürüleceği açıklandı. 
Dr. Çerkezov, bölüm-
de çalışacak cerrahi 
uzmanların üniversite 
hastanelerinden ola-
caklarını söyledi. 
Daha önce, hastane-
nin ikici katında bulu-
nan Çocuk Bölümünün 
yerine modern Endos-
kopik Cerrahi Bölümü 
açılacak ve 14 hastaya 
kadar kabul edilmesi 
öngörülüyor. Odalara 

tıbbi donanım gerek-
tiğinden Bölgesel Kal-
kınma ve Bayındırlık 

Bakanlığının 150 000 
leva sağlaması için mü-
zakereler yürütüyor. 

Hastane müdürü, “Bir 
günlük cerrahi bölü-
mü, invazif kardiyoloji 

bölümü ve yakında fa-
aliyete geçecek erken 
onkolojik tanı sektörü 
ile beraber Kırcaali 
hastanesinin modern 
ve yüksek teknolojik 
olduğunu söyleyebile-
ceğimiz tüm istemleri 
kapsıyor” dedi. 
Ayrıca Dr. Çerkezov, 
hastanenin nükleer 
manyetik rezonans ci-
hazına sahip olmasının 
da çok önemli olduğu-
nu vurguladı. Başhe-
kim, Kırcaali hastane-
sinin her ne kadar bi-
limsel açıdan üniversite 
hastaneleri düzeyine 
erme ihtimali olmasa 
da, Avrupa düzeyinde 
kaliteli hizmet vermesi 
gerektiğini vurguladı.

Ardino Belediyesinin “Ben de Bir Aileye Sahibim” 
projesinin finanse edilmesi onaylandı

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Necmi Hocov, Beledi-
yenin, İnsan Kaynakları 
Operasyonel Programın-
ca hibe edilen “Beni Ka-
bul Et” prosedürü üzere 
finanse edilmesi için aday 
olduğu “Ben de Bir Aile-
ye Sahibim” adlı projesi-
nin onaylandığını bildirdi. 
Projenin süresi 26 ay ve 
31 Ekim 2013 tarihinde 
sona erecek. Proje, ba-
kıma muhtaç çocukların 
kurum dışı hizmet gör-
meleri planının bir parça-
sıdır. Sosyal Yardımlaşma 
Ajansı programın yararla-
nıcısı ve bu yüzden mali 
kaynakların alımını ülke 
genelindeki 82 belediye 
ile partnerlik içinde ger-
çekleştiriyor. 
Projenin ana amacı, ba-

kıma muhtaç çocukların 
kurum dışında hizmet gör-

meleri sürecine yardımcı 
olması, evde çocuk bakı-
mı kabulünün popülarize 
edilmesi, sosyal hizmet 
olarak onun sunulması 
için yeni yaklaşım yara-
tılması ve çocuk bakımı 

kabul eden veliye karşı 
kamunun tutumunun de-
ğiştirmesi ve farklı anlayış 
içerisinde olmasının ba-
şarılmasıdır. Proje üzere 
15 milyon leva tutarında 
mali kaynak sağlanmış-

tır. Paralar, profesyonel 
çocuk bakımı kabul eden 
ailelere maaş ödenmesi 
ve böyle ailelere yerleş-
tirilen çocukların bakımı 
için harcanacak.
              Kırcaali Haber

Boyko Sinapov: “Tarım sektörü için yeteri derecede AB 
mali kaynakları mevcut, fakat biz onları alamıyoruz”

Ulusal Hayvan Üreticile-
ri Derneği Başkanı Boyko 
Sinapov basın mensupları 
önünde, “Tarım sektörü-
nün iyi gelişimi için yeteri 
derecede öngörülmüş Av-
rupa Birliğinin (AB) mali 
kaynakları mevcut, fakat 
büyük sorun onların alın-
masıdır” dedi. Sinapov, 
“Biz, bu paralardan ya-
rarlanacak olanlar, hay-
van üreticileri olarak AB 
mali yardımları için aday 
çıkıyoruz, fakat bir anda 
hayatta kalabilmemiz 
için para almak yerine, 

kendimizi ceza verirken 
buluyoruz. Çünkü devlet 
yapması gereken işle-
ri yapmamış ve hayvan 
üreticisi, AB tarafından 

mali yardım almak için 
adaylığını koyduğu za-
man kendini bir kapanın 
içinde buluyor ve para al-
ması yerine ceza ödeme-
ye devam ediyor. Hayvan 
üreticilerine vurulan diğer 
şamar, çiftliklerin yeniden 
yapılandırılması süresinin 
2 yıl ile uzatılmasıyla ilgi-
lidir. Bize 20 yıl da süre 
verilse, eğer çiftliklerin 
yeniden yapılandırılması 
koşulları basitleştirilmez-
se, bir çiftlik sahibi birin-
ci sınıftan çiftlik yapmak 
istediğinde devlet yardım 

etmezse, hiçbir şey olma-
yacak. Burada ise, çiftlik-
leri yeniden yapılandırıl-
ması için karmaşık durum 
yaratılıyor. Biz de çiftlik-
lerimizi yeniden yapılan-
dırıp, çağdaş Avrupalı 
hayvan üreticileri olmak 
istiyoruz, fakat ağır bü-
rokrasi, milyonlar içeren 
AB fonları kaynaklarının 
alınmasına imkân vermi-
yor. Maliye Bakanı Sime-
on Dyankov’a da söyledik, 
biz Bulgaristan’daki vergi 
ödeyicisine hiç yük olma-
yacağız. Bulgaristan dev-

letinde şu anda bizim için 
olmayan paraların daha 
önemli alanlara, örneğin 
sağlık, bilime verilmesine 
razıyız. Bulgaristan’da 
tarımın gelişimi için yeteri 
derecede AB mali kay-
naklarına sahibiz. Fakat 
biz bu mali kaynakları ala-
mıyoruz ve buna da engel 
Bulgaristan çiftçisi değil” 
diye belirtti. 
Sinapov’un ifadesine 

göre, hayvan üretimi sek-
törü 2012 yılında da ha-
yatta olacak, fakat ayakta 
kalması için büyük müca-
dele vermesi gerekecek. 
Çünkü devletin öngör-
düğü paralar anlaşılan 

sürelerde verilmezse, 
küçük ve orta büyüklük-
te çiftliklerin iflas etmesi 
için gerçek olasılık mev-
cut olacak. Boyko Sina-
pov, makul politika ve AB 
mali kaynaklarını alabilme 
imkânı olduğu halde tarım 
sektörünün Bulgaristan’ı 
krizden çıkarması için 
gerçek bir şans önerdiğini 
vurguladı. 
Ulusal Hayvan Üreticileri 

Derneği Başkanı, “Tarım 
sektöründe yaşanılan 
bu kaos göz önünde bu-
lundurulursa, 21. asırda 
modern bir tarım olması 
imkansız” diye konuştu.
          Kırcaali Haber

Türkiye’den Belediye Başkanları 
H a s a n  A z i s ’e  n e z a ke t 

ziyaretinde bulundular
Güre Belediye Başkanı Kamil Saka, Altınoluk Bele-

diye Başkanı Hasan Özpolat ve Güre Belediye Meclis 
üyeleri Mehmet Çil ve Ahmet Çetin Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis’e nezaket ziyaretinde bu-
lundular.

Üçüncü dönem Belediye Başkanı seçilen Hasan 
Azis’e hayırlı olsun dileklerini sunan Türk konuklar, yeni 

dönemde Başkan Azis’e başarılar ve daha yeni ve bü-
yük projelere imza atmasını dilediler. Müh. Hasan Azis 
ve misafirler Belediye tarafından gerçekleşen projeleri 
yerinde gördüler ve hayranlıklarını ifade ettiler. 

Türkiyeli heyet daha önce Madan Belediye Başkanı 
Fahri Ademov ve Rudozem Belediye Başkanı Rumen 
Pehlivanov’u da ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini 
sundular.                                           Kırcaali Haber

Boyko Sinapov
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Bulgaristan’da bir iş yeri için 90 aday başvuruyor
“Klasa” gazetesinin bir 
araştırması, 2011 yılında 
çalışma piyasasında ha-
reketlenmenin izlendiğini 
gösteriyor. Araştırma, iş 
ilanlarının verildiği önde 
siteler izlenerek yapıldı. 
Jobs.bg sitesine göre 
Ocak ile Ekim ayları ara-
sında iş teklifleri, geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20 oranında çok-
tur. 
Yılın Ekim ayı itibari ile 20 
600 iş yeri için toplam 1 
milyon 850 bin özgeçmiş 
gönderildi. Yani bir boş 
yer için ortalama 90 kişi 
CV göndermiştir. Bunun-
la beraber bazı iş yerleri 
için adaylar binin üzerin-
de olurken diğer bazı yer-
ler için ancak birer veya 
ikişer kişi aday oldu. 
Halk arasında popüler 
olan diğer bir iş sitesi 
Jobtiger.bg sitesinin Yö-

netici Müdürü Svetlozar 
Petrov’un belirttiği gibi, 
işverenler artık çalışan-
larının daha ciddi kalifiye 
sahibi olmalarına ağırlık 
veriyorlar. Bu yüzden 
büyük sayıda dolmayan 
iş yerleri varken, iş aday-
larında maalesef gereken 
nitelikler bulunmuyor. Bu-
nun tersine, uygun aday-
ların sayılı günler içinde 
bulunması, hatta 2-3 bin 
kişiyi bulması da sık sık 
karşılaşılan bir haldir. 
Çalışanların kalifiyesi ne 
kadar ender ve talep edi-
len bir uzmanlık olursa 
ücreti de o kadar yüksek 
olur. Bilgisayar uzman-
ları ve de kaynakçılar 
hala en iyi ücret almaya 
devam ediyorlar, Svetlo-
zar Petrov’un sözlerine 
göre. 
Uzmanların 2012 yılında 

çalışma piyasasında iz-
lenecek eğilimlerle ilgili 
beklentileri çelişkilidir. 
Ülkedeki durum, dün-

yadaki ve özellikle de 
Avrupa’daki süreçlerin 
gidişatından etkilenecek. 
Ülkenin çalışma piyasası 

açısından Yaşlı kıtadaki 
devletlerin bir bölümünde 
borç krizinden dolayı ya-
şanan sorunların olumlu 

yönde gelişmesi, belir-
leyici olacak. Avrupa’da 
ekonomik istikrarın sağ-
lanması, bize olumlu 
yönde yansıyabilir, ama 
bunun tersi de mümkün-
dür. 
Plamen Vuşev’in yoru-
muna göre Bulgaristan’ın 
dışındaki ekonomik du-
rum, bazı şirketleri işinin 
bir bölümünü ülkemize 
taşımaya teşvik ediyor, 
ki bu çalışma piyasasını 
olumlu yönde etkileyebi-
lir. Svetlozar Petrov, “An-
laşılan önümüzdeki 2012 
yılı zorlu olacak, ama 
üstesinden geleceğimizi 
ümit ediyorum” diyor. Di-
ğer uzmanlara göre ise 
dünya krizinin bir önceki 
dalgasında olduğu gibi 
önümüzdeki yılda da ça-
lışma piyasasında belirli 
bir daralma görülebilir. 
              Kırcaali Haber

BALKANLAR VE TÜRKİYE Balkanlar ve Türkiye dedi-
ğimizde, et ve tırnak misa-
li aklımıza gelir. Et ve tır-
nak nasıl biri birinden ayrı 
olmaz ise. Türkiye de ve 
Balkan ülkelerinde yaşa-
yan soydaşlarımızın duru-
mu da yukarıdaki örnek-
te olduğu gibidir. Zaten 
Türkiye suyun öbür tarafı 
dediğimiz Avrupa yaka-
sı Balkan yarımadasının 
içinde yerini alıyor. Onun 
da ötesinde Balkanlarla 
can, kan bağlarımız var. 
Balkanlardan Osmanlının 
hükümdarlık asırlarını çı-
karırsanız, Balkanlarda 
tarih diye bir şey kalmaz. 
1877–78 Osmanlı-Rus sa-
vaşından sonra milyonlar-
ca aile parçalanarak Ana 
vatan Türkiye ye canlarını 
kurtarmak için göç etmiş-
lerdir. Balkanlardan Tür-
kiye ye tüm göçler Bal-
kanlardaki iktidarların ve 
aşırı milliyetçilerin baskı-
ları sonucu olmuştur. Her 
ne kadar 1950–1968 göç 
anlaşmaları devletlerara-
sında birer protokole da-
yandırılmış da olsa, karşı 
tarafın soydaşlar üzerinde 
yaptıkları baskılar sonu-
cu gerçekleşmiştir. Buna 
bir örnekte balkanlardan 
Türkiye ye mülteci olarak 
sığınan milyonları göste-
rebiliriz. Bu gün Balkan-
lardan Türkiye ye göç ve 
iltica edenlerin sayısının 
25 milyon civarında oldu-
ğu, güvenilir kurumların 
araştırmaları ile sabittir.
1989–90 yılına kadar ka-
palı kutu olan doğu blo-
ğundaki ülkelerde yaşa-
yan soydaşlarımız (buna 
SSCB sınırları içerisinde-
ki soydaşlarımız da dâhil) 
Türkiye deki akrabaları ile 
ilişkileri tamamen kopuk 
denecek kadar azdı. 

Gorbaçov’un Perestroy-
kası (yeniden yapılan-
ma) Balkan ülkelerine de 
yansıyınca, Balkanlara 
da 90’lı yıllardan sonra 

demokrasi geldi diye se-
vindik. Üstelik bu süreçte 
Romanya ve Bulgaristan 
AB üyesi oldu. Bu du-
ruma bizlerde sevindik. 
Artık Balkanlarda yaşa-
yan soydaşlarımız huzur 
içinde yaşayacaklar, dille-
rinden dinlerinden dolayı 
ayrımcılığa tabi tutulma-
yacaklar diye. Ne yazık ki 
yanıldık. Onlar da kom-
şuları Yunanistan’ın Batı 
Trakya’daki soydaşlarımı-
za uyguladıkları ayrımcılı-
ğın da üzerine çıktılar.
21 yüzyılın başlarındayız. 
Artık birileri Balkanlardaki 
aşırı ırkçılara şunu anlat-
malı. Bu dünyanın nimet-
leri yeryüzünde yaşayan 
tüm canlılara yetecek 
kadar boldur. Yeter ki biz 
bunları kardeşçe bölüş-
meyi bilebilelim. İnsana, 
dili, dini, rengi ne olursa 
olsun, insan olduğu için 
saygı göstermemiz ge-
rektiği anlatılmalı. Bunu 
yapacak kurumlar; Dün-
ya İnsan Hakları örgütleri. 

Dernekler, Odalar, Siyasi 
partiler ve benzeri kuru-
luşlar. Bu dünya toprakları 
üzerinden bizlerden önce 
milli yarlarca insanlar gel-
miş geçmiş. Dünya hala 
yerinde duruyor. Bir gün 
bizlerde gideceğiz. Gelin 
bu fani dünyadan göçer 
iken gelecek nesilleri şu 
şiar altında toplayalım; 
GELİN DOST OLALIM 
DOST KALALIM, DOST-
LUĞU GELECEK NE-
SİLLERE MİRAS BIRA-
KALIM. 
Bakınız AB ülkelerinde 
ekonomik kriz dalga, dal-
ga yayılıyor. Komşumuz 
Yunanistan’ın durumu 
malum. Bulgaristan’da 
tarım kesimi ayaklanma-
ları şimdilik askıya aldı. 
Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır derler bizde. 
Bulgaristan 1996 - 97 
yıllarında ekonomik krize 
düştüğünde ilk el uzatan 
ülke Türkiye oldu. Sade-
ce o günkü BAL-GÖÇ 
ve Federasyon yönetimi 
belediyelerle iş birliği ya-
parak 33 tır dolusu yar-
dımı Bulgaristan’da milli-
yet ayrımı yapılmaksızın 
muhtaçlara dağıtılmasını 
sağlamıştı. Sanki o günler 
gene yaklaşıyor. Boyko 
Borisov iktidarı devralır-
ken merkez bankasının 
rezervi 8 milyar Leva ol-
duğu, bu rakamın 4 milya-
ra düştüğü çeşitli kaynak-
lardan öğreniyoruz.
Kosova Türklerinin sesi 
olan ve Kosova halkının 
barış ve özgürlüğüne bü-
yük katkıları olan, Türk 
Görev Kuvvet Komutan-
lığının 1999 yılında yayın 
hayatına koyduğu Meh-

metçik FM radyosu bun-
dan üç yıl önce susmuş. 
Bu günlerde de Kosova 
Türklerine 40 yıla yakın 
bir süredir hizmet veren 
Prizren radyosu ekonomik 
sıkıntılardan dolayı kapa-
nıyor haberlerini okuyo-
ruz. Bulgaristan’da, Batı 
Trakya da diğer ülkelerde 
Türkçe yayınlanan sınırlı 
sayıdaki gazete ve dergi-
ler, gelecek sayıyı nasıl çı-
karırız sıkıntısını yaşıyor-
lar. Bir milletin milliyetini 
belirleyen unsurların ba-
şında konuştuğu ana dili 
gelir. Sen 8–10 yabancı 
dil bilebilirsin. Onların hiç 
birisi seni o milletlerden 
birisi yapmaz. Zaten onlar 
da seni kendi milletinden 
olarak kabullenmezler. Bu 
nedenle buradan bir kez 
daha sesleniyorum. Bul-
garistan da zorla verilen 
Bulgar Slav isimleri ile 
yaşayan Türkiye’deki ve 
Bulgaristan’daki soydaş-
lar; Sizlere Türk soyundan 
soydaşımız, kandaşımız 
diyebilmemiz için; Lütfen 
Türk isimlerinizi geri alın 
ki gelecek nesilleriniz 
sizleri dünya menfaatleri 
karşısında tarih sayfala-
rında dinini, dilini, milliye-
tini değiştirmiş büyükleri 
olarak görmesinler.
Balkanlar ve Türkiye’nin 
et tırnak gibi biri birleri-
ne bağlı olduğunu kabul 
ediyorsak. Onlara yardım 
etmekten ziyade oralar-
da iş yerleri açmalıyız. 
Türkiye’ye kıyasla daha 
ucuz iş gücü bulunan 
bu ülkelere BALKAN 
SİAD’lar iş yerleri açma-
lı. Önümüzdeki yıllarda 
BRGK Konfederasyonu, 
bu tür kuruluşlarla iş birli-
ği yaparak, önemli adım-
lar atmayı planlıyor.

Kırcaali’nin çevreyolu 
yaklaşık 200 milyon 

levaya mal olacak
Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova, peşin yapılan he-

saplara göre Kırcaali’nin çevreyolu yaklaşık 200 mil-
yon levaya mal olacağını bildirdi. Vali, “Yol, Stremtsi 
köyünün altından geçen bir tünel, “Studen Kladenets” 
Barajı üstünde köprü, viyadükler bulunan karmaşık 
teknik bir tesis olacak” diye açıkladı. Tauşanova, çev-
reyolunun yapımı için üç proje varyantından, bu yön-
de yol olanı seçilmesi ihtimalinin en büyük olduğunu 
vurguladı. Yol Altyapı Ajansının bu yılın sonuna kadar 
Kırcaali çevreyolunun fikir projesini kabul etmesi bek-
leniyor. Bundan hemen sonra da yol projesinin teknik 
kısmının hazırlığına başlanacak. Vali, Kırcaali çevre-
yolu projesinin gerçekleşmesi için mali kaynakların 
Bölgesel Gelişim Operasyonel Programından yapılan 
tasarruftan sağlanacağını söyledi.

Nedim Gencev’in adamları-
nın hapis cezasına indirim
Filibe Sancak Mahkemesi Haşim Asan ve oğlu 

Faik Hasan’ın temyiz başvurusuna ilişkin kararını 
08.12.2011 tarihinde yayınladı. 

Hakkında 50 den fazla şikayet olan Haşim 
Asan ve oğlu Faik Hasan’ın, “iyi halini” dikkate 
alan Mahkeme cezalarda 1/3 oranında indirime 
gitmiştir. Haşim Asan’ın 2 yıl olan hapis cezası 1 
yıl 4 aya, oğlu Faik Hasan’ın 2 yıl 6 ay olan hapis 
cezası ise 1 yıl 8 aya indirilmiştir.

Zülkef Yeşilbahçe
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Resmiye MÜMÜN

Bulgaristan Hekimler Birliğinin Kırcaali teşkilatının yeni yönetimi tanıtıldı
Bulgaristan Hekimler 

Birliğinin (BLS) Kırcaali 
Bölgesel Meslektaşlar 
Şubesinin bir ay önce 
yeni seçilen yönetimi 
birinci basın toplantısı-
nı düzenledi. BLS’nin 
Yönetim Kurulunda yer 
alan Kırcaali “Dr. Ata-
nas Dafovski” Hasta-
nesinin Müdürü Dr. To-
dor Çerkezov, Bölgesel 
Meslektaşlar Şubesinin 
yeni yönetimini tanıttı. 
Kırcaali hastanesinin 
Bulaşıcı Hastalıklar 
Bölümü Müdürü Dr. 
Magdalena Marinova,  
Yönetim Kurul Başkanı, 
patoloji uzmanı Dr. Di-
mitır Makakov’un yerine 

seçildi. 
Dr. Marinova’nın yar-

dımcılarının ise aile he-

kimliği yapan hastane 
dışı ilk tıbbi yardımdan 
sorumlu Dr. Ercan Fırın-

cı, cerrahlık yapan ihti-
saslaştırılmış hastane 
dışı yardımdan sorum-

lu Dr. Georgi Yançev ve 
hastane yardımından 
sorumlu Dr. Todor Çer-
kezov oldukları açık-
landı. Ayrıca BLS’nin 
yerel teşkilatının Genel 
Sekreteri psikiyatri Dr. 
Nedyalka Andreeva 
da gazetecilere tanıtıl-
dı. Yeni yönetimde yer 
alan hekimlerin daha 
önceden de BLS Kırca-
ali Bölgesel Meslektaş-
lar Şubesinin Yönetim 
Kurulu üyeleri oldukları 
belirtildi. 
Dr. Marinova Plovdiv 

Tıp Akademisi “Bulaşıcı 
Hastalıklar” ve “Epide-
miyoloji” Bölümü mezu-
nu. Uzman hekim 1997 
yılından itibaren Kırcaa-
li Hastanesinin Bulaşıcı 

Hastalıklar Bölümünü 
yönetiyor. Dr. Çerkezov, 
kendisinin Kırcaali’de iyi 
tanındığını ve gerçek 
profesyonellik nitelik-
lerini taşıdığının altını 
çizdi. 
D r .  M a r i n o v a , 

“Kırcaali’de işini sorum-
lulukla yerine getiren iyi 
profesyonel hekimler 
bulunuyor. Ülke çapın-
da hekimler tabakası 
açısından bu hassas 
zamanda hekimler ve 
hastalar arasında güve-
nin olması çok önemli” 
diye vurguladı. Dr. Ma-
rinova, “Bizim görevi-
miz hastaların sağlığını 
ve gözlerindeki sevinci 
geri döndürmektir” diye 
belirtti. 

Genç hekimler yurt dışında çalışmayı tercih ediyor
Bulgaristan Hekimler 

Birliğinin (BLS) Kırcaali 
Bölgesel Meslektaşlar 
Şubesinin yeni Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Mag-
dalena Marinova, “Kır-
caali bölgesindeki genç 
hekimler, işe çok iyi ha-

zırlıklı ve iyi yabancı dil 
eğitimine sahip oldukları 
için çalışmaya yurt dışına 
çıkıyorlar. Mülteciliğe yol 
açan sebeplerin başında 
tatmin etmeyen maaşlar 

ve uzmanlaşmada sınırlı 
imkanlar” diye öne sür-
dü. Dr. Marinova, Batı 
Avrupa’da hekim yetersiz-

liği olduğu için, yeni yeti-
şen hekimlerimizin oraya 
yöneldiklerini paylaştı. 
Aynı zamanda yurt dışın-
dan buraya tıbbi uzmanlar 
gelmelerini beklememizin 

gerçekçi bir fikir olmaya-
cağını savundu. 
Dr. Magdalena Marinova, 

Bulgaristan’da tıbbi kad-

roların geleceğine yönelik 
yeni bir politikanın gerekli 
olduğunu düşünüyor. Bu-
laşıcı hastalıklar hekimi, 
“Tıp okullarından yeni me-
zun olanlar için ihtisaslaş-
malarına uygun koşullar 
yaratılmalı. Yeni mezun 
olan genç hekimlerden 
aile hekimi olmaları için 
genel tıp ihtisasına sahip 
olmaları istenemez. Bu 
çok saçma bir şey” dedi. 
BLS’nin yerel teşkilatının 

yönetiminde olan Dr. To-
dor Çerkezov ise, “Gele-
cekte bölgede iyi hekim-
lerin sayısının artmasını 
bekleyemeyiz. Onun için 
elimizde olanları koru-
malıyız. Hekimlerimiz 
uluslararası tıp sempoz-
yumlarına katılıyor ve 
bazı konularda en az 20 
yıl arkada kaldığımızı 
görüyorlar. Nesiller ara-
sında deneyim paylaşımı 
olması şart, şimdi ise bir 
boşluk söz konusu” diye 
vurguladı.

Kırcaali Kamu Denetçisi Akif 
Emin, öğrencilerle görüştü

10 Aralık Uluslararası İn-
san Hakları Günü arifesin-
de “Aleko Konstantinov” 
Ekonomi Meslek Lisesi öğ-
rencileri Kırcaali Belediye-
sinin Kamu Denetçisi Akif 
Emin ile görüşme yaptılar. 
Etkinlik, ulusal “Katılıyorum 
ve Değişime Yol Açıyorum” 
kampanyasının çerçeve-
sinde gerçekleşti. 
Konuğu, sabırsızlıkla bek-

leyen öğrenciler adına lise 
müdürü Kera Petrova kar-
şıladı. Akif Emin gençlere 
kamu denetçisi görevinin 

özelliklerini ve yapılan fa-
aliyetleri tanıt tı. Kamu 

Denetçisi konuşmasında, 
toplumda hoşgörünün gü-

dülmesine büyük dikkat 
çekti. Sayın Emin, çocuk 
haklarının korunmasıyla 
ilgili kurumları ve özellik-
le de kamu denetçisinin 
toplumun savunucusu 
olarak, bu yöndeki rolüne 
değindi. Kamu denetçisi, 
Çocuk Hakları Antlaşması 
ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi belgelerini 
de konu edindi. Gençler, 
bu tür konulara büyük ilgi 
gösterdiler ve ona hayli bir 
soru yönelttiler. 
Lise müdürü, konuğunun 

sunduğu faydalı bilgilerden 
dolayı teşekkür etti ve bu 
tür görüşmelerin devam 
edilmesi dileğinde bulundu.          

Kırcaali Haber

Şumen bölgesinde 
nüfus azalıyor

Şumen bölgesi istatistik bürosunun yaptığı araştır-
malar sonucunda Şumen bölgesindeki vatandaşların 
sayısında düşüş olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada 
son 50 yılda Şumen bölgesi halkı yaklaşık 54 000 kişi 
azalmıştır. Bu verilere göre yapılan tahminlerde böl-
gede nüfusun 2060 yılında şu andaki Şumen şehrinin 
nüfusu kadar olması, yani yaklaşık 108 bin kişi olması 
bekleniyor. Bu da bölgedeki nüfusun 72 000 kişi azal-
ması anlamına geliyor. Bu düşüşün etkenleri olarak 
halkın büyük bölümünün yaşlılardan oluşması, düşük 
doğum oranı, yüksek ölüm oranı ve göç olarak ön pla-
na çıkıyorlar. Şu andaki statiksel verilere göre Şumen 
şehrinin her 10 yılda yaklaşık 5-6 bin kişi azalması 
bekleniyor. Şumen’deki bu düşüşün önlenebilmesi için 
doğum oranlarının yükselmesi ve her ailenin en az 2 
çocuk sahibi olması gerektiğini savunuluyorlar. Bulga-
ristan genelinde nüfusunda artış görülen şehirlerin ba-
şında başkent Sofya geliyor. Başkentin dışında Varna, 
Plovdiv, Burgas, Stara Zagora ve Blagoevgrad şehir-
lerinde de nüfusun artığı görülüyor. Yapılan açıklama-
larda Şumen’deki nüfusun azalmasında rol oynayan 
bir diğer önemli faktörün de şehrin ekonomik durumu 
olduğu açıklandı. Şumen bölgesindeki yüksek işsizlik 
oranı nedeniyle vatandaşlar başka bölgelere çalışmak 
amacıyla giderken kimileri de yurtdışına gitmeyi tercih 
ediyor. Bölgeyi terk edenlerin büyük bir bölümünün de 
geri dönmemesi nedeniyle nüfus sayısındaki düşüş hız 
kazanıyor.                                        Fevzi EHLİMAN

Türk milletvekiline 5 yıl hapis
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin 

oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS–HÖH) 
milletvekili Mithat Tabakov, devleti zarara uğrattığı ge-
rekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mithat Tabakov'un Silistre'ye bağlı Dulovo ilçesinde 
belediye başkanlığı yaptığı dönemde, kentin su ka-
nalizasyon alt yapı projesi ihalesinde görevini ihmal 
ederek devleti 11 milyon Leva zarara uğrattığı suçla-
masıyla yargılandığı dava karara bağlandı. 

Sofya Şehir Mahkemesi heyeti Mithat Tabakov'a 5 
yıl, o dönemde belediye başkan yardımcısı görevinde 
bulunan ve aynı davada yargılanan Altan Çavuşev'e 
ise 4 yıl hapis cezası verdi. 

Milletvekili Mithatov'un avukatı Bılgarin Bılgarinov, 
Tabakov'un milletvekili olarak dokunulmazlığının kal-
dırılması ile başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren davanın 
siyasi amaçlı olduğunu öne sürdü. Bılgarınov, "siyasi 
hesaplaşma" olarak nitelendirdiği dava kararına bir üst 
mahkemede itiraz edeceklerini bildirdi.

Resmiye MÜMÜN
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Resmiye MÜMÜN

Gluhar köyünün yeni camisi ibadete açıldı
Kırcaali’nin Gluhar (Sağır-

lar) köyünde inşaatı devam 
eden yeni büyük modern 
cami halkın hizmetine açıl-
dı. Daha önceden yakın 
Pepelişte (Külcüler) köyü 
Müslümanlarına da hizmet 
eden üç odalı mescit cuma 
ve bayram namazlarında 
Müslümanlara yeterli değil-
di. İlk defa Ramazan ayında 
ibadete açılan yeni cami, 
ikinci kattında kadınlar bölü-
mü olmak üzere 500 kişilik 
kapasitesi var. 280 metre 
kare alana kurulan caminin 
minaresi henüz yapılmamış-
tır. 15 yıldan fazla kurulması 
düşünülen cami gönüllü ola-
rak köy halkından toplanılan 
para ve daha çok bölgeden 
iş adamların yaptıkları ba-
ğışlar sayesinde meydana 
getirilmiştir. Birçok hayırse-
ver vatandaşın da katkısı 
olmuştur.  
Gluhar’da 12 yıldır imamlık 

yapan 76 yaşındaki Saffet 
Ahmedali’yi birkaç arkadaş-
larıyla beraber inşaat işleri-
nin başında bulduk. Saffet 
Hoca, “Cami inşaatına 2009 
yılının mart ayında başladık. 
İlk önce caminin mimarisini 

Türkiye’den biri yapmıştı, er-
keklere ayrılan bölümde bir 
direk vardı ve bundan dolayı 
onu beğenmedik. Daha son-
ra bu işi Kırcaali’den bir mi-
mar üstlendi. Şükür Allah’a 
ki, gerek komşuların, ge-
rek buradan Türkiye’ye göç 
edenlerin, gerekse yerli iş 
adamların sağladıkları mali 
kaynaklarla cami bu hale 
geldi” dedi. İmam, caminin 
kuruluşunda en büyük mali 
desteğin işadamları Adem 
Mehmet, Erol Kasim ve Mil-
letvekili Remzi Osman’dan 
görüldüğünü belirtti. Cami-
den ayrı olan, erkek ve ka-
dınlar için iki ayrı abdestlik 
Vişegradlı (Hasarüstü) Yusuf 

Durmuş’un yaptığı para ba-
ğışıyla kurulduğunu kaydet-
ti. Hoca, “Önceki mescit çok 
küçüktü ve sıcak havalarda 
büyük sıkıntı yaşıyorduk. 
Artık bu camide çok rahatız. 
Bu yıl Ramazan ayını bura-
da geçirdik. Üzücü olan şu 
ki, düzenli olarak namaz kıl-
maya gelenlerin çoğu emekli 
yaşta. Cuma namazına 20-
25 kişilik cemaat toplanı-
yoruz. Yeni caminin inşaat 
işlerini de yaşlılardan 10-15 
kişi yaptık. Gençlerden an-
cak cuma namazına 5-6 kişi 
ve daha çok bayram namaz-
larına geliyorlar. Bugün gö-
rüyorsunuz, inşaat yerinde 
5-6 kişi çalışıyoruz, hepimiz 

yaşlıyız ”diye belirtti. İmam, 
“Camimizin ne zaman ha-
zır olacağı belli değil. Daha 
minaresi kurulacak, avizesi 
alınacak, klima gerekiyor. 
Duvar yapısı güçlendirile-
cek, avlusunda da birçok 
işler var. İnşallah, bu gerek-
sinimleri para bulduğumuz-
da yerine getireceğiz. Cami 
aslında hizmete hazır, sa-
dece Müslümanlarla dolma-
sını istiyoruz. Köydeki 300 
haneden en az 100 kişinin 
camiye gelmelerini diliyoruz. 
Geçen bayramlarda camide 
yaklaşık 200 kişi vardı. Bu 
görüntüyü daha sık görmek 
istiyoruz” diye paylaştı.
Saffet Hoca, “Köyün muh-

tarı Erkan Hüseyin cami için 

her zaman yardımcı oldu. İş 
adamlarından yardım iste-
mek için cami encümenliği 
başkanı Aptikadir Hasan ile 
hep beraber gittiler” dedi. 
İmamın, perşembe, cumar-
tesi, pazartesi akşamları ve 
pazar günleri Kadir Aptikadir 
Hoca ile birlikte camide üc-
retsiz Kuran kursları düzen-
ledikleri ve din derslerine 4 
kız çocuğunun ve 5-6 genç 
kadının katıldığı anlaşıldı. 
Gluhar yolunda rastladığı-

mız Gledka Camisinin imamı 
75 yaşındaki Aliosman Bekir 
de yeni camiyle ilgili, “Köyü-
müzün nüfusu 300 kişiden 
fazla, fakat şimdiye kadar 
camimiz yoktu. Bu cami 
artık dünyanın sonuna ka-
dar kurulu bir eser kalacak. 
Şükürler olsun ki, hepimiz 
Türk’üz, Müslüman’ız ve bi-
zim için bir camimizin olması 
çok önemli. Biz yaşlılar için 
camiden daha iyi bir şey 
yok. Dinle ilgilenen de, ilgi-
lenmeyen de elinde sonun-
da camiye geliyor. Ne yazık 
ki, gençlerimiz din eğitimi 
görmediler, o yüzden biraz 
dinden uzak kaldılar ve pek 

camiye uğramıyorlar. Bura-
da olsun, Gledka camisinde 
olsun cuma namazına ancak 
20-25 kişi toplanıyoruz. Ara-
mızda 3-4 genç görünüyor. 
Mestanlı’daki İlahiyat Lise-
sinde birçok gencimiz imam 
hatip eğitimi görüyor, fakat 
mezun olunca daha küçük 
yerleşim yerlerindeki imam-
lara maaş sağlanmadığı için 
bu işten vazgeçiyorlar. Bu yıl 
müftülükten Bulgaristan ge-
nelindeki yaklaşık 200 büyük 
cami imamlarına maaş sağ-
landı, fakat tüm imamlara 
değil ”dedi. 
Gluhar köyünün muhtarı 

Erkan Hüseyin, “Bismillah ile 
camimizin yapımına başladık 
ve şükürler olsun ki, Kırcaali 

Belediyesinin işbirliği saye-
sinde sağlanan çeşitli şirket-
lerin, hayırsever kişilerin ve 
yerli halkın maddi ve manevi 
yardımlarıyla bu hale getir-
dik. Caminin mimarisi Kırca-
ali Belediye Başkanı Hasan 
Azis’in desteğiyle sağlandı, 
“Türeskonsult” Ltd şirketinin 
yöneticisi Müh. Remzi Tahir’e 
aittir. Cami için çaldığımız 
her kapı bize el uzattı. Tek 
tek isim verirsek, her halde 
birilerini unutmuş olacağız, 
o yüzden ben Gluhar ahalisi 
adına camimizin yapımında 
katkısı bulunan herkese cani 
gönülden teşekkür etmek 
istiyorum. Allah razı olsun 
kendilerinden!” diye ifade 
etti. Genç muhtar cami ile 
ilgili daha projelerin olduğu-
nu vurguladı. Cami önünde 
görevlilerin gerektiğinde ev 
olarak kullanabilecekleri, 
misafirhane, lokanta gibi 
hizmetler için öngörülen yapı 
kurulması planlanıyor. Fakat 
onlardan önce daha önemli 
olan 20 metre yükseklikte 
cami minaresinin kurulması 
ağırlık basıyor.

Momçilgrad Belediyesi, çocuk bakım 
hizmeti sağlanması için bir ekip kurdu

İki sosyal görevli Mom-
çilgrad (Mestanlı) Beledi-
yesi vatandaşlarını evde 
çocuğa bakma şartlarıyla 
bilgilendirecekler. Onlar 
çocuk bakıcı aile aday-
larını inceleyip değerlen-
direcekler ve eğitecekler. 
Sosyal işçiler, onaylanan 
adayların çocuklarla ilk 
buluşmalarında yardımcı 
olacaklar. 

Yeni ekibin oluşturul-
ması, Sosyal Yardım-
laşma Ajansının İnsan 
Kaynakları Geliştirilmesi 
Operasyonel Programın-
ca gerçekleştiği “Ben de 
Bir Aileye Sahibim” pro-
jesinde Momçilgrad Be-
lediyesinin partner olarak 
onaylanmasıyla mümkün 
oldu. 

Koruyucu aile hizmeti 
belediye tarafından sunu-
lacaktır. Proje çerçevesin-
de Sosyal Yardımlaşma 
Ajansı, taksimli bütçeyle 
devlet faaliyeti olarak sa-
bitleştirilmesi için hizmete 

yönelik tek mali standart 
hazırlayacak. 

Momçilgrad Belediye-
sinde “Avrupa Program-
ları ve Projeleri” Müdür-
lüğü Müdürü Nebahat 
Hüseyin, “Proje, muhtaç 
çocukların bakımını ka-
bul edecek aileler için 
son derece önemli. Aynı 
zamanda proje, çocuk 
kabul etmeye aday olmak 
isteyen, fakat bu konuda 
yeterli bilgiye sahip olma-

dıkları için bunu yapma-
ya cesaret göstereme-
yen veya bu imkandan 
haberdar olmayan aileler 
için de çok önemli” diye 
yorumladı. 

Projenin amacı, ihtisas-
laştırılmış kurumlarda ba-
kılan çocukların sayısının 
azaltılması, aile ortamı ya-
ratan ve çocuklara kaliteli 
bakım sağlayan koruyucu 
ailelerin çoğaltılmasıdır.

          Kırcaali Haber
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Hasan Azis:“Hükümet belediyeleri kendi ve yabancı diye ikiye ayırdı”
Kırcaali Belediye Başkanı ve 
Bulgaristan Ulusal Belediye-
ler Birliği (NSORB) Başkan 
Yardımcısı Müh. Hasan Azis 
gazeteciler önünde, “Hükü-
met belediyeleri kendi ve ya-
bancı belediyeler olarak, iki-
ye ayırdı. Birinci türden olan-
lar hükümet önünde avantajlı 
olacak, diğerlerin ise hiçbir 
avantajı olmayacak. Kırcaa-
li, hükümet tarafından itilen 
belediyeler arasındadır” diye 
belirtti. Başkan, belediyelerin 
en büyük probleminin krizden 
dolayı biriken borçlar oldu-
ğunu vurguladı. Sayın Azis, 
“GERB partisinin kazandığı 
belediyelere hoşgörülü dav-
ranmasını bekliyoruz” diye 
öne sürdü. Başkan, Beledi-
yeler Birliğinde hükümetle 
belediyelerin borçlarını mü-
zakere edecek, bir iş gru-
bunun kurulduğunu bildirdi. 

Birlik yönetimi, 2012 Bütçe-
sinin Belediyelerle görüşü-
lüp, uygun olmasını bekliyor. 

Hükümetin çerçevesi içinde 
yardımcı olabileceği bazı pa-
rametreler tanıtılmıştır. 

Hasan Azis, “Belediyeler 
son derece karmaşık ve zor 
durumdalar. Onların çoğu fa-

aliyetini yürütemez durumda 
bulunuyor” diye Bulgaristan 
İçin Koalisyonu’ndan millet-
vekili Dimço Mihalevski’nin 
de söylediğini destekledi. 
Başkan, belediyelerin borcu 
210 milyon levayı aştığını 
belirtti.
Mihalevski, 2008 yılında 
Üçlü Koalisyon hükümeti dö-
neminde belediyelere 4,25 
milyar leva sağlandığını, 
2012 yılı için ise ancak 3,70 
milyar leva ayrıldığının altını 
çizdi. 
Milletvekili, belediyelerin 
taşıyamayacakları yeni gi-
derlerle yüklendiklerini öne 
sürdü. Bunlardan kreşlerde 
ve ana okullarda yemek ye-
nilmesi için yeni standartlar 
belirlendiğini, fakat bunun 
devletin sağlamadığı 17 mil-
yon levaya mal olacağını kay-
detti.          Kırcaali Haber

Bulgaristan'da aşırı sağ tehlike  
Milliyetçilik, 1990'lı yıllardan bu 

yana Bulgaristan'ın toplumsal 
ve siyasal yaşamında büyük bir 
rol oynuyor. Irkçı saldırılar gün-
lük yaşamın bir parçası haline 
gelmiş durumda. Sofya'nın ön-
lemleri ise yetersiz bulunuyor.
Bir futbol karşılaşmasının ar-

dından Roman gençlerin holi-
ganlar tarafından darp edilmesi, 
Afgan bir mülteciye koyu tenli 
olduğu için dayak atılması ya da 
aşırı sağcı Ataka Partisi’nin ca-
milerdeki hoparlörleri protesto 
çağrısının ardından parti taraf-
tarları ile Müslümanlar arasında 
yaşanan arbede....
B u n l a r  b u  y ı l  i ç i n d e 

Bulgaristan’da yaşanan ırkçı 
saldırılardan sadece birkaçı. 
Uluslararası insan hakları örgütü 
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin 
Bulgaristan'daki temsilciliği 
kısa bir süre önce ülkede etnik 
ve dinî azınlığa karşı şiddettin 
endişe verici bir boyuta tırman-
dığına dikkat çekmişti.

Yeni bir sorun değil
Irkçı ve yabancı düşmanı bir 

milliyetçilik, Bulgaristan’da yeni 
ortaya çıkan bir olgu değil. 
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin 
Bulgaristan temsilcisi Krassi-
mir Kanev, bu sorunun 1989'da 
komünist rejimin yıkılmasından 
sonra arttığına dikkat çekiyor. 
Nitekim ülkede henüz 90’lı yıl-
ların başında ırkçı saldırılar 
düzenleyen aşırı sağcı gruplar, 
dazlaklar gibi, oluşmaya başla-
mıştı.
Bulgar devletinin ise ırkçı şid-

dete karşı şimdiye dek önlem 
aldığına işaret eden Kanev, bu 
konuda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nde (AİHM) Bulga-
ristan aleyhine alınan kararlar 
bulunduğuna da dikkat çekti. Bu 
davalardan birine örnek veren 
Kanev, bir Roman'ın öldürülme-

siyle ilgili davada soruşturma-
nın sürüncemede bırakıldığı ve 
ırkçı bir cinayet olabileceğinin 
gözardı edildiği gerekçesiyle 
AİHM'nin Bulgaristan'ı 2007 
yılında mahkûm ettiğine dikkat 
çekti.
Irkçı kaynaklı şiddet olaylarının 

Bulgar kurumları tarafından bir 
“sokak kavgası” ya da “normal 
yaralanmalar" olarak değerlen-
dirilmesi Irkçılık ve Hoşgörüsüz-
lükle Mücadeleye Karşı Avrupa 
Komisyonu (ECRI) tarafından 
da kınanmıştı.
Değişmeyen politik unsur
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin 

Bulgaristan temsilcisi Krassi-
mir Kanev, Bulgaristan’ın de-
mokratik dönüşünden bu yana 
milliyetçiliğin siyasette büyük ve 
sağlam bir yer edindiğini kayde-
diyor.
Kanev, “1991 yılında Kurucu 

Meclis toplandığında, toplan-
tının yapıldığı binanın önünde 
aşırı sağcı ‘Bulgar Ulusal-
Radikal Partisi’ mensupları, ül-
kedeki Türk azınlığın parlamen-
toda temsil edilmesine karşı 
sloganlar atıyordu’’ diye konu-
şuyor. Kanev, bu ırkçı partinin 
politikada kendine yer edineme-
mesinin nedenin ise büyük par-
tilerin aşırı milliyetçi bir tutuma 
programlarında zaten yer ver-
mesi olduğunu belirtiyor.

AB’nin baskısı
Ancak Kanev, AB ile yakınlaş-

manın başlamasından bu yana 
Bulgaristan’daki büyük siyasi 
partilerin, bu milliyetçi unsur-
ları törpülemek durumunda 
kaldığına dikkat çekiyor. Çün-
kü hem sosyalistler hem de 
muhafazakârlar mutlaka Avru-
pa Birliği'ne üye olunmasını isti-
yordu. Böylece partiler, AB'den 
gelen baskı ile bir dönüşüm 
geçirdi. Ancak bu da milliyet-

çiliğin yükseliğini engellemeye 
yetmedi.

Aynı zamanda bir sosyolog 
olan Kanev, “Bu sayede milli-
yetçi harekete yeni bir özgürlük 
alanı tanındı. Böylece ölen Jörg 
Haider'in liderliğindeki Avustur-
ya Özgürlük Partisi’nden bile 
daha radikal, aşırı sağcı Ataka 
Partisi 2005 yılında doğmuş 
oldu” diyor.
Liderliğini Volen Siderov’un 

yaptığı parti, seçim kampan-
yalarında “Hükümlü çingeneler 
çalışma kamplarına” ve “Bul-
garistan Bulgarların!” gibi ırkçı 
sloganlar kullandı ve Ataka Par-
tisi kuruluşunun ardından iki ay 
bile geçmeden parlamentoda 
dördüncü büyük güç olmayı ba-
şardı. Parti o günden bu yana 
da çeşitli kampanyalarla etnik 
ve dinî azınlıklara, eşcinsellere 
yönelik kışkırtıcı tutumunu sür-
dürüyor.
H a t t a  B r üks e l ' d e  A t a -

k a  P a r t i s i ' n i n  A v r u p a 
Parlamentosu'ndaki bir millet-
vekili, Roman kökenli bir Macar 
vekili aşağılama cesaretini bile 
gösterdi. Ataka, bunun üzeri-
ne Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük-
le Mücadeleye Karşı Avrupa 

Komisyonu'nun raporunda sert 
bir dille uyarıldı. Komisyon ay-
rıca Bulgar hükümetine de ge-
reken tepkiyi göstermesi çağrı-
sında bulundu.

Kaynayan kincilik
Ancak son aylarda artan ırk-
çı şiddet olaylarının ardından, 
Bulgar siyasetçilerin politikala-

rını gözden geçirdikleri görü-
nüyor. Geçen eylül ayında 19 
yaşındaki Bulgar bir gencin bir 
Roman tarafından öldürülmesi 
ülkedeki etnik gerilimi tırman-
dırmış ve ülke çapında Roman 
karşıtı gösteriler düzenlenmiş-
ti.
Birkaç istisna dışında göste-
riler genellikle barışçıl geçti, 
ancak ülkedeki gerilim ortamı 
siyasette etnik gerginliğin kont-
rolden çıkabileceği endişesi ya-
rattı. Olayların ardından Bulga-
ristan Başsavcısı Boris Velçev 
de ırkçı kışkırtmalara dayanan 
davaların aydınlatılmasına ön-
celik verileceğini duyurdu. Ekim 
ayının başında da 27 yaşındaki 
bir kişi Facebook’ta "Çingene-
lerin katledilmesi" çağrısında 
bulunduğu gerekçesi ile 10 ay 
gözetim altına tutulmasına ka-
rar verilerek mahkûm edildi.

                   Kırcaali Haber

Sebihan Mehmet, “Yılın İşvereni” seçildi

Krumovgrad (Koşukavak) 
Belediye Başkanı Sebihan 
Mehmet, Emek ve Sosyal 
Politika Bakanı Totü Mlade-
nov tarafından 2011 yılının 

işvereni olarak, ödül ve pla-
ket aldı. Gerçekleşen ödül 
töreninde 9 kategoride 1’den 
3. yere kadar sıralanan 26 
işveren mükâfatlandırıldı. 

Krumovgrad Belediye 
Yönetimi, “Ulusal Sosyal 
Yardımdan İstihdaf Sağla-
ma Programı dışında aylık 
ortalama düzeyi %15’den 
fazlası yüksek derecede 
işsizlik olan belediyede en 
çok iş yeri açan ve İş Bü-
rosundan yönlendirilen işçi 
adaylarını işe alan işveren” 
kategorisinde birinci yeri ka-
zandı. Bu yıl Rodop Beledi-
yesi, 175 iş yeri ilan edip, 
171 kişiye iş sağlamıştır.

               Kırcaali Haber

 Sebihan Mehmet
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Kırcaali Haber

Bursa Osmangazi Belediyesinden heyet Ömer Lütfi Derneğini ziyaret etti
Kırcaali’nin kardeş Bursa Os-
mangazi Belediyesinden bir 
heyet Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneğini ziyaret etti. Osman-
gazi Belediye Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Çoban, Belediyenin 
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü 
Kenan Kır ve Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis, Dernek 
Müdürü Müzekki Ahmet tara-
fından makamında karşılandı. 
Sayın Ahmet Bursalı misafirle-

re Kültür Derneği’nin faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 
20 yıldır Türk Kültürünü yaşat-
maya ve geliştirmeye çalışı-
yoruz diyen Müzekki Ahmet ,” 
Bulgaristan Türklerinin kültürü-
nü yaşatmamız ve geliştirme-
miz için ilk önce bir folklor ekibi 

kurduk. Daha sonra yeni ekip-
ler oluşturduk ve derneğin faa-
liyetlerini zenginleştirdik. Gele-
cek yılın Mayıs ayında Kırcaali 

Türk Folklor ekibi kuruluşunun 
20. yıldönümünü kutlayacak. 
Dolayıyla düzenleyeceğimiz 
konserde Sizleri ve Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı ara-
mızda görmek istiyoruz. Şimdi-
den davet ediyoruz” dedi. 
Osmangazi Belediyesinin Kül-

tür ve Sosyal İşleri Müdürü 
Kene Kır yaptığı konuşmasında 
” İki kardeş belediye arasında 
kültür ilişkilerimizin daha da ge-

lişmesi gerekiyor. Belediyemiz-
de faaliyet gösteren Türk Sanat 
Topluluğu buralara gelip gösteri 
yapabilirler. Tabi ki sizin Folklor 
ekibinizi de Bursa’da görmek 

isteriz.” dedi. 
Bursalı heyet daha sonra Kır-
caali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ile birlikte şehirde 
yeni yapılan parkı gezdiler. 

2012 yılı bütçesinde “Su Aynası” projesi 
için 24 milyon leva öngörülüyor

Gelecek yıl için devlet bütçe-
sinde “beklenilmeyen ve acil gi-
derler” için toplam 119 milyon 
leva öngörülmüştür. Onlardan 
70 milyonu doğa afetlerini ön-
lemek ve aşmak için rezerv 
olarak ayrılmıştır. 

49 milyon leva, tahminen yeni 
yapısal reformlar ve ek mali 
tedbirler için tasarlanmış. Fa-
kat Bütçe Yasası’nın başka bir 
metninde bu para miktarından 
24 milyon levaya kadar Arda 
nehrinin kıyılarını güçlendirme 
projesiyle ilgili yükümlülüklerin 
ödenmesi için kullanılacağı be-
lirtiliyor. 

Başka 17,5 milyon leva ise, 
özel sosyal gereksinimleri 
olan kişiler için son şifre çöz-
me cihazları ve karasal dijital 
televizyon yayını yapmak için 
bilgilendirme kampanyası sağ-
lanılması için harcanılabileceği 

belirtilmiştir. 
Bütçe kanununda daha, bele-

diyelerin 2012 yılının ilk üç ayın-
da, bütün yıl için onlara belirle-
nen toplam devlet mali yardımın 
%30’unu alabilecekleri yazıyor. 
Belediyeler, yılın ikinci ve dör-
düncü üç ayında mali yardımın 
%25’ini ve üçüncü üç ayda ise 

%20’sini alabilecekler. 
Belediye yollarının yapımı ve 

ana tamiratı olmaksızın, devlet 
sermaye giderleri için hedefle-
nen mali yardıma gelince yılın 
ilk üç ayında %20’si, ikincisin-
de ve dördüncüsünde %25’i ve 
üçüncü üç ayında ise %30’u ve-
rilecek.           Kırcaali Haber


