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Her zaman ve her yerde “Ne 
Mutlu Türküm” diyebilelim!
İnsanı insan yapan bedeni değil ruhudur. Bir milleti millet yapan 

ise dilidir. Kültür, bir milletin temel değerleri, örf ve adetleri, ge-
lenekleri, görenekleri, dil gibi unsurlardan oluşan birikimidir. Bir 
toplumun en büyük değerleri kimliği, dili ve kültürüdür.

İnsan eşyalarını kaybedebilir, evini kaybedebilir, sevdiklerinin 
kaybedebilir ama kimliğini, kaybedemez. İşte bundan tam 35 yıl 
öncesi bizim, Bulgaristan Türklerinin kimliğini yok etme harekatı 
başlamıştı. Yaklaşık 2 milyon Türkün isimleri zorla Bulgar isimle-
riyle değiştirildi. Türkçe konuşmak, hatta düşünmek bile en büyük 
suçtu. Dilimizi kesseler bu kadar acımayacaktı belki de. Kültürü-
müz de yasaklanmıştı, düğünler, kına geceleri, bayramlar, örf ve 
adetlerimizi ya hiç yapamadık ya da gizlice aile içinde yapmak 
zorunda bırakıldık. Türklük suç, Türk ismimiz suç, Türk kültürümüz 
suç, Türk olan her şey suçtu.

İnsanı insan yapan bedeni değil ruhudur demiştim ya, o zaman 
bedenimizi zorla Bulgar yapmak isteseler de ruhumuz asla teslim 
olmayacaktı, çünkü ruhumuz, kimliğimiz Türktü ve teslim olmadı. 

Bu haksızlığa dur demek için o yıllarda komünist totaliter rejimin 
başlattığı Bulgarlaştırma sürecine karşı direnişler başladı. Nice 
şehitler verildi, en küçüğü 20 aylık Türkan bebeğimizdi. Belene 
toplama kamplarında nice acılar çekildi, zulümler görüldü. Tek he-
defimiz çığlımızın duyulması, bedenimizin de ruhumuz gibi Türk 
kalmasıydı.

Bulgaristan Türklerine yapılan bu zulmü tüm dünya görsün, duy-
sun ve bu duruma bir dur desin istemiştik, ancak sesimizi her za-
man olduğu gibi tek bir devlet duydu o da anavatanımız Türkiye idi. 
Biz yıllar önce Balkanlara yerleşmiş anavatanından uzak kalmış 
Türkleriz. Sınırlar çizilir ama et tırnaktan ayrılmaz. Öyle de oldu, 
bize kucak açan yine anavatanımız oldu. Tam 30 yıl geçti büyük 
göçten bu yana. 100 sene de geçse çizilmişti kalplere o derin 
yara. Tarihin bir kara lekesidir bu süreç, affedilmeksizin yazılmış 
kirli ellerle. Ancak biz Türkler alnımız ak, ruhumuz pak, kimliğimizi 
yaşatmaya devam edebildik, bunu da her zaman olduğu gibi ana-
vatanımıza borçlu kıldık. Türkiye ne kadar güçlüyse bizler de işte 
burada o kadar güçlüyüz. Sevincimiz bir, acımız bir, ruhumuz ve 
bedenimiz aynıdır.

Yıllar geçse de bu yara kapanmayacak. Yaramızı gelecek nesille-
re de aşılayalım ki, tarihin o kara lekesi temizlenmesin. Bu süreçte 
şehit düşenleri de analım ki, ruhları şad olsun. Gelecek nesiller 
de geçmişinden görsün ki, Türk olmak bu dünyada çok zor, ancak 
bir o kadar da onur ve mutluluk verici. Dilini, kültürünü, kimliğini 
yaşatabiliyorsan dünyanın en özgür ve mutlu insanısındır.

Tarihimizdeki acı sayfalarla mertçe her yönüyle yüzleşelim ki, 
bir daha düşmeyelim. Düşmeyelim ki, nerede olursak olalım, her 
zaman ve her yerde “Ne Mutlu Türküm” diyebilelim.

Kirkovo Belediyesi Heyeti 
2. Kez Tavşanlı’da

Tavşanli ve Kirkovo (Kızıla-
ğaç) arasında dostluk ve ticari 
ilişkilerin kurulması amacıyla 
hayata geçirilen “Yeni firsatlar 
yakalamak için el ele projesi” 
meyvelerini veriyor.
Bulgar is tan’dan 2.  kez 

Tavşanli’ya gelen Kirkovo Be-

lediyesi heyeti ile dostluk iliş-
kilerinin güçlendirilmesi ve 
ekonomik anlamda işbirliği 
sağlanması hususunda proto-
kol imzalandı.
Türkiye ve Avrupa Birliği Ara-

sında Şehir Eşleştirme Hibe 
Programı kapsamında, Avrupa 
Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen “Yeni 
Fırsatlar Yakalamak için El Ele 
Projesi”nin 2. Türkiye ziyareti 
gerçekleştirildi.
Program; Tavşanlı Kayma-

kamlığının öncülüğünde, Tav-
şanlı Belediyesi, Dumlupınar 
Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bulgaristan’ın Kirkovo 
(Kızılağaç) Belediyesi ve Halk 
Kütüphanesi ortaklığı ile yürü-
tülüyor.
Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin 

El Ele Projesi kapsamında; Kir-
kovo Belediye Başkanı Şinasi 
Mehmed Süleyman, Finans 
Müdürü Mariana Boneva, Has-
kovo Ticaret Odası Başkanı 
Yanço Yanev, Belediye Meclis 

üyesi, bazı muhtar ve görevlile-
ri Tavşanlı temaslarına Kayma-
kamlıkta düzenlenen toplantı 
ile başladı.
Belediye Başkanı Mustafa 

Güler: Hayata geçirdiğimiz 
proje ile hem dostluğumu-
zu geliştiriyoruz, hem de 

ekonomi ve ticari anlamda 
işbirliğine gidiyoruz…
Tavşanlı Belediye Başkanı 

Mustafa Güler toplantıda yap-
tığı konuşmada, ülkemiz dışın-
da yaşayan soydaşlarımızla bu 
tür işbirliği içerisine girmekten 
mutluluk duyduklarını ifade 
ederek, “Bulgaristan Kızıla-
ğaç bölgesinden gelen Bele-
diye Başkanı Şinasi Mehmed 
Süleyman ve beraberindeki 
heyeti daha önce ilçemizde 
ağırlamış ve sıkı dostluklar 
edinmiştik. Daha sonra bizler 
de projenin ikinci ayağı ola-
rak Bulgaristan’a gidip ziyaret 
ve temaslarda bulunduk. Bu 
yöndeki çalışmalarımız devam 
edecek. Gerek dostluk gerekse 
ekonomi ve iş bağlantıları nok-
tasında önemli adımları hep 
birlikte atacağız” ifadelerini 
kullandı.
İşbirliği protokolü imzalan-

dı
Öte yandan Tavşanlı Kayma-

kamlığı ve Kızılağaç Belediye 

Başkanlığı arasında; karşılıklı 
ve faydalı temasın gelişme-
si, ilişkilerin güçlendirilmesi, 
iş bağlantılarını desteklemek, 
ekonomik ilişkilere katkıda bu-
lunmak ve geliştirmek amacıy-
la işbirliği protokolü imzalandı.
Kirkovo (Kızılağaç) Beledi-

ye Başkanı Şinasi Mehmed 
Süleyman, tekrar Tavşanlı’da 
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Bulga-
ristan Nikola Vaptsarov Halk 
Kütüphanesi’nin kitap ihtiyacını 
desteklemek için yapılan kitap 
yardımından dolayı teşekkür 
etti.
Program; DPÜ GESAM Mü-

dürü Doç. Dr. Bülent Cırık ile 
DPÜ Avrupa Birliği Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdü-
rü Dr. Öğr. Üyesi Eray Acar’ın 
“Uzun Süreli Ortaklık Strateji 
Semineri-Yerel Yönetimler ve 
Sivil Toplum Arasındaki Etkile-
şim” konulu sunumuyla devam 
etti.
Bulgaristan’dan gelen he-

yet, toplantının ardından zi-
yaretlerde bulunmak üzere 
Çavdarhisar’a hareket etti.
Heyet Kaymakamlık’ta ya-

pılan toplantının ardından 
Domaniç’e gitti.
                     Kırcaali Haber

Sebahat NECİB



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 215 Ocak15 Ocak 2020 2020 HABERLER

Bulgaristan Milli Radyosu Türkçe Yayınlar 
Bölümü - Geçmişi, Bugünü Ve Geleceği

Yayın hayatına başla-
ma tarihi olarak 1947 
yılı kabul edilen Bulga-
ristan Radyosu Türkçe 
Bölümünde uzun yıllar 
boyunca birbirinden de-
ğerli kişiler, gazeteci ve 
yazarlar, kültür ve sanat 
adamları çalışmışmış bu-
lunuyor. Bu konuda sa-
dece genel fikir edindir-
mek birkaç isim vermek 
istiyorum: Lamia Varnalı, 
Fahri Erdinç, Yıldız İbra-
himova, Osman Aziz, 
Naci Ferhadov, Ahmet 
Ali, Ali Derviş... 
 1984 yılının Aralık ayın-

da Bulgaristan Türklerine 
yönelik radyo programla-
rı, İsim Değiştirme Süre-
ci dolayısıyla durduruldu, 
yurt dışına yönelik kısa 
dalga yayınları ise de-
vam etti.
Ülkedeki Türk nüfusuna 

yönelik programlar, yak-
laşık 10 yıllık bir aradan 
sonra 1 Ağustos 1993 
yılında yenilendi. 
Günümüzde haftanın 

her günü sabah, öğlen 
ve akşam birer saat ol-
mak üzere günde 3 saat 
yayın yapmaktayız. Haf-
ta içi günleri saat 15 ile 
16 arasındaki yayınları-
mız canlı oluyor. 
Yayın içer iğine ge -

lince, sabahları müzik 
programları dinletiyoruz, 
öğlen ve akşam yayın-
larımız ise 10 dakikalık 
haber bülteni ile başla-
yıp farklı programlarla 
devam ediyor.
Bulgar istan Ulusal 

Radyosu’nun çatısı al-
tında Türkçe Yayınlar ha-
zırlayan ekip olarak bize 
genel anlamda dört ayrı 
görev düşüyor:
Bir yandan her ulusal 

medya gibi, ülkenin si-
yasi, sosyo ekonomik 
ve kültürel hayatındaki 
gelişmelerle ilgili haber 
ve yorumlar, röportajlar 
aktarıyoruz.
Diğer yandan özellikle 

Türk nüfusunun yaşadı-
ğı bölgelerdeki durumu, 
insanların problemlerini 
ele alıyoruz. Bu konuda 
Kırcali, Razgrad ve Şu-
men’deki muhabirlerimi-
ze güveniyoruz. (Buna 
dair örnek vermek ge-
rekirse son dönemde 
Ardinoluların yol durumu 
protestosu, ana dili öğre-
timinde yeni Türkçe ders 
kitapları ve tütün alım 
kampanyası gibi konu-
larda ayrıntılı haber ve 
röportajlar yayınladık)
Üçüncü görevimiz de 

Bulgar istan göçmeni 

olup ülkemizin dışında 
yaşayan fakat ilgisi ve 
bağlantıları devam eden 

kişilere hitap etmek (yine 
son dönemden örnekler 
vermek istiyorum: emek-
li aylıkları ile ilgili yaşam 
beyannamesi düzenle-
mesine ilişkin haberle-
rimiz, en çok okunanlar 
arasında yer aldı, vatan-
daşlık ve kimlik belgeleri 
ile ilgili haberlerimiz de 
aynı şekilde büyük ilgi 
görüyor). 
Dördüncü bir görevimiz 

daha var - Bulgaristan’ı 
Türklere tanıtmak ve 
iki ülke arasındaki iliş-
ki lerdeki gelişmeler i 
takip etmek. Bu kap-
samda da son dönemde 
Bulgaristan’a büyük ilgi 
duyan Türk turistlerine 
ülkenin görülecek ve 
gezilecek yerlerini an-
latıyoruz, her iki ülkeyi 
ilgilendiren tanıtım etkin-
liklerini, işbirliği projeleri-
ni haberleştiriyoruz. (Ne 
gibi? Efendim geçen haf-
ta Antakya Medeniyetler 
Korosu Sofya’da konser 
verdi, yazar ve çevirmen 
prof. Hüseyin Mevsim 
son kitabını tanıttı, İs-
tanbul Üniversitesi’nde 
Bulgar dili okutulmaya 
başladı… Bütün bu gü-
zel gelişmeleri biz dinle-
yicilerimize, sitemizi oku-
yanlara sıcağı sıcağına 
aktardık).
Tabi, üzerimize düşen-

ler bununla bitmiyor. 
Radyo olarak, arşivin-

de 5 bin kadar yerli türkü 
kaydı bulunan bir kuruluş 
olarak bu kültürel mirasa 
sahip çıkmayı da boynu-

muzun borcu olarak gö-
rüyoruz.
Yerli türküleri nere-

deyse her programda 
dinleterek bundan 50 
sene önce banda alınan 
Bulgaristan Türklerinin 
müzik folklorunu yaşa-
tıyoruz, nesilden nesile 
geçmesi ve gençler ta-
rafından da bilinmesi ve 
sevilmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz.

Her kesimden, her yaş 
grubundan olan insanla-
ra özel içerikler oluşturu-
yoruz.
Haf taya Başlarken 

programında gündemin 
ön sıralarında yer alan, 
en güncel konuları irde-
lerken, Yollar Köyden de 
Geçer programında kır-
sal bölgelerde yaşayan-
ların, çiftçilerin ilgilendik-
leri konular ele alıyoruz.
Aile Saati’nde, sağlık 

ve aile ilişkileri, sosyal 
konulara yer veriyoruz.
Perşembe Ekspres 

bölümünde dinleyicile-
ri yurtta ve yurt dışında 
bulunan farklı yerlere 
radyomuz aracılığı ile 
yolculuk yapmak fırsatını 
sunuyoruz. Bölge bölge 
geziyoruz. 
Cuma günü, dini sohbet 

programımız var. Yüksek 
İslam Şurası Başkanı 
Sayın Vedat Ahmet, her 
Cuma stüdyomuza gele-
rek program sunuyor. 
Kültür Sanat Edebiyat, 

Gençlik ve Çocuk prog-
ramlarımız da var.
Bütün bu programları 

kadrolu olarak çalışan 
5 kişilik bir ekip ve söz-
leşmeli çalışan 3 sunucu 
olarak hazırlıyor ve su-
nuyoruz. Konu ve müzik 
seçimini, çeviriyi, haber-
lerin İnternet’teki şeklini 
biz hazırlıyoruz. 
Bu anlamda ekip yöne-

ticisi olarak kendimi çok 
şanslı hissettiğimi be-
lirtmek, burada bulunan 
ekibime teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. Ger-
çekten yaptığı işi, misyon 
olarak gören, mesleğini 
severek yapan, radyo 
programlarını ve dinleyi-
cileri, her şeyin üstünde 
tutan, canla başla, özveri 
ile çalışan bir takım oldu-
ğumuz için çok mutlu ve 
memnunum.
Tabii, bu gayretler, kar-

şılıksız kalmıyor. 
Ulusal çapta düzenle-

nen araştırmalar, din-
lenirlik oranımızın hızla 
arttığını gösteriyor. 
Son dönemde bazı ve-

ricilerin devre dışı bıra-
kılması sonucu frekans 
kapsamımız bir ölçüde 
daraldıysa da bu duru-
mu telafi etmek üzere 
teknolojinin bize sağla-
dığı imkanları sonuna 
kadar kullanıyoruz. Artık 
on yıldır İnternet sitemi-
zin bulunması ve sosyal 
paylaşım medyasında 

var olmamız da dünyanın 
her yerinden günün her 
saatinde haberlerimize 
erişim imkanı sağlıyor. 
Yani radyomuz sadece 
bir tık uzaklıkta. Google 
arama motorunda bnr 
boşluk tr yazmanız yeter.
İnsana yakın olan, ve 

monolog yapan değil, 
dinleyici ile diyalog için-
de olan bir radyo olmayı 
başardık. Hafta içi gün-
leri canlı yayınlarımızda 
telefonları dinleyicilere 
açıyor, halkın sesini din-
liyoruz. 
Her gün posta yolu ile 

gönderilen mektuplar 
alıyoruz, facebook say-
famıza, elektronik posta 
adresimize gelen istek-
leri yerine getiriyor, tek-
liflerden yararlanıyoruz, 
dinleyicilere en büyük 
derecede faydalı olmaya 
çalışıyoruz.
Ülkedeki Türk nüfusu-

nun ana dili olan Türk di-
linde program yapmanın 
bize getirdiği çok büyük 
sorumluluklar da var. 
Türkçe’yi en doğru ve 
dürüst şekilde kullanmak 
esas prensibimizdir. 
Ana dili Türkçe olan 

çocuk ve gençlere ses-
leniyoruz. Sitemizde 
oluşturduğumuz Masal 
Kutusu köşesinde her 
hafta ustaca seslendiril-

miş masallar sunuyoruz.
Gençlik programımıza 

ise kültür, sanat ve spor 
alanında yıldızı parlayan, 
göğüs kabartan Türk 
gençlerini konuk ediyo-
ruz. Bu konudaki başa-
rısından dolayı izininizle 
Özlem Tefikova’yı tebrik 
etmek istiyorum.
Çocukları da dinleyici 

kitlemize katmak adı-
na ileriye dönük olarak 
düşündüğümüz proje-
ler var. Ümit ediyorum 
burada bulunan ana dili 
öğretmenlerinin de görü-

şünü ve desteğini alarak 
bunlara hayata geçirmek 
nasip olur. 
İlgi çekmek, beğeni 

kazanmak için yeni yeni 
fikirler üretmemiz şart. 
Bu düşünce ile hareket 
ederek son dönemde 
birkaç yeni dizi başlattık. 
İzninizle bunları kısaca 
anlatacağım:
Öncelikle büyüklerimi-

ze ve radyonun tarihine 
saygı deyip “Dünden 
Bugüne Radyo” dizisi-
ni başlattık. Hepinizin 
hem ismen hem simaen 
tanıdığınız iş arkadaşı-
mız Sevda Dükkancı, 
Sabri Alagöz,çocuk ya-
zarı Nadiye Ahmet, az 
once andığımız Yıldız 
İbrahimova’nın annesi, 
100  yaşına yaklaşan 
Neviye Alieva ve Ahmet 
Emin Atasoy gibi kişiler-
le söyleşti bu köşede.
Türkülerini her gün 

dinlettiğimiz sanatçılara 
da ayrı bir dizi adadık. 
Türküler konusunda en 
bilgili en uzman arkada-
şımız Şevkiye Çakır, Ha-
fize Beysim, Bayse Arif, 
Emel Tabak, Sıdıka Ah-
medova, Hasan Rodoplu 
ve Cemil Şaban’la radiyo 
sohbetleri gerçekleştirdi.
Kitapsever dinleyicile-

rimiz için “Radyoda ki-
tap” köşesini oluşturduk. 
Dünyada ve ülkemizde 
kitap okuma oranı dü-
şerken her dilde yazılmış 
eserleri dinleyicilerimize 
Türk dilinde ve  sesli ki-
tap şeklinde sunmakta 
fayda olur diye düşün-
dük. Bu konudaki kat-
kılarından dolayı özel-
likle yine bizimle birlikte 
bulunan iş arkadaşımız 
Ayser Ali’ye içten teşek-
kürlerimi sunuyorum. 
Geleceğe yönelik he-

def ler imize gel ince 
radyoyu gençlere sev-
dirmek, sunucu Habil 
Habilov, şaire Hatice  
Durgud, oyuncu Meh-
met Bilal gibi gençleri 
radyoya dahil etmek, 
Bulgaristan’da Türk di-
linde radiyo geleneğini 
devam ettirmek, hem 
medya hem kültür kuru-
luşu olarak radyomuzun 
önemini daha da artır-
maktır hedeflerimiz.
Bu konuda destekleri-

nizi bekliyoruz. 

Tanya Blagova 
Bulgaristan Radyosu 

Türkçe Bölümü Editörü

Tanya Blagova
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Bulgaristan ve Yunanistanlı turistler 
Edirne’ye 270 milyon Euro bıraktı

Edirne Ticaret ve Sa-
nayi Odası (ETSO) Baş-
kanı Recep Zıpkınkurt, 
2019'un Edirne için çok 
parlak geçtiğini belirte-
rek, "Gelen Yunan ve 
Bulgar turistin kentte har-
cadığı para ile ilgili yaptı-
ğımız anketlerde kişi başı 
yaklaşık 100 Euro harcı-
yor. Buna göre 270 mil-
yon Euro ülke ekonomi-
sine katkı sağlandı." dedi. 
Ancak Yunan ve Bulgar 
turistlerin Edirne'ye gel-
mesinin en önemli sebe-
bi TL'nin Euro karşısında 
yaşadığı değer kaybı. 1 
Euro güncel kurla 6.67 
TL değerinde.
Edi rne,  geçen yı l , 

komşu Bulgaristan ve 
Yunanistan’dan gelen tu-
ristlerin akınına uğradı. 
Dövizde kur farkı nede-
niyle alışveriş için özel 
araçlar ve turlarla kente 
gelen turistler, gıdadan 
tekstile hemen her şeyi 
satın alıyor.
Y u n a n i s t a n  v e 

Bulgaristan’a açılan Ka-
pıkule, İpsala, Hamza-
beyli, Pazarkule Sınır 
Kapısı’nda 2019 yılı ve-
rilerine göre Edirne’ye, 
2 milyon 166 bin 483 
Bulgar, 570 bin 382 Yu-
nan turist giriş yaparken, 
iki ülke vatandaşlarının 

sayısı 2 milyon 736 bin 
865 oldu. Özellikle haf-
ta sonlarını tercih eden 
Bulgar ve Yunan turistler, 

alışverişlerini yaparken, 
geceleri otellerde konak-
lıyorlar.
‘270 milyon Euro har-

cadılar’
Edirne Ticaret ve Sa-

nayi Odası (ETSO) Baş-
kanı Recep Zıpkınkurt, 
alışveriş için Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan gelen 
turistlerin 2019 yılında 
270 milyon euro harca-
yarak, ülke ekonomisine 
ciddi oranda döviz girdisi 
sağlandığını söyledi.

Yunan ve Bulgar turistin 
döviz kur farkı nedeniyle 
Edirne’ye alışveriş için 
geldiğini söyleyen Zıp-

kınkurt, “Edirne için 2019 
yılı çok parlak bir yıl oldu, 
Yunan ve Bulgar turist 
sayısında artış var. Bu 
doğrultuda önümüzdeki 
yıl Edirne için hedef belli 
oldu. Geçen yıl Edirne’ye 
gelen Yunan ve Bulgar 
turist sayısına göre 2020- 
2021 yıllarında hedefimiz 
komşu 2 ülkeden 5 mil-
yon turistin gelmesi.
Bunlar bizim için sevin-

dirici. Geçen yıl 2 milyon 
700 bin civarında Yunan 

ve Bulgar turist ağırladık. 
Gelen Yunan ve Bulgar 
turistin kentte harcadığı 
para ile ilgili yaptığımız 

anketlerde kişi başı yak-
laşık 100 Euro harcıyor. 
Buna göre 270 milyon 
euro ülke ekonomisine 
katkı sağlandı. Bu da se-
vindirici. Dolayısıyla es-
nafımız da mutlu, turizm 
şirketleri de durumdan 
memnun. 2020 hedefi-
mizde 5 milyon Yunan-
Bulgar turisti ağırlamakla 
beraber yerli ve yabancı 
turist sayısında 2023’e 
kadar 10 milyona çıkar-
mak” dedi.

‘Hizmet sektöründe 
büyüme var’
Zıpkınkurt, Edirne’de 

hizmet sektöründe hızlı 
büyüme olduğuna dik-
kat çekerek, “Tekstilden 
konfeksiyona, gıdadan 
kozmetiğe, aklınıza ne 
gelirse her şeyi alıyorlar. 
Bu nedenle Edirne’de 
yeni mağazalar açılıyor. 
Edirne yeni markalarla 
tanışıyor, bu bizim için 
sevindirici. Edirne tam 
anlamıyla bir turizm ken-
ti oldu. Edirne Valiliği, 
Edirne Ticaret ve Sana-
yi Odası, Edirne Esnaf 
Odası ile birlikte, esnafa 
ücretsiz Yunanca ve Bul-
garca kurslar veriyoruz. 
Bu kurslar tüm yıl devam 
ediyor. Bu kursa katılan-
lara basit iletişim kurma 
öğretiliyor. Esnafımız da 
bu kurslardan çok mem-
nun” diye konuştu.
Esnaf sat ışlardan 

memnun
Kent pazarında tezgah 

açarak kıyafet satan 
Mehmet Can, satışlar-
dan memnun olduklarını 
söyledi. Pazara en çok 
Bulgar turistin geldiğini 
söyleyen Can, “Bulgar 
turistler sabahın erken 
saatlerinde gelip alış-
veriş yapıyor. Kur farkı 
nedeniyle toptan satışta 

yapıyoruz. Satışlardan 
memnunuz” dedi.
Pazardaki bir esnaf 

da satışlardan memnun 
olduğunu ifade ederek 
Yunan ve Bulgar turistin 
kent ekonomisine büyük 
katkı sağladığını söyledi.
‘Her şey çok ucuz’
Bulgaristan’da Türkle-

rin yoğun olarak yaşa-
dığı Kırcaali kentinden 
ailesiyle alışveriş için 
Edirne’de kent pazarına 
gelen Hasan Ahmetov, 
“Burada her şey yarı fi-
yatına. Her şeyi buradan 
satın alıyoruz. Ucuz ol-
masının yanı sıra Türk 
malları daha kaliteli. Her 
hafta sonu Edirne’ye ge-
lip tekstilden gıdaya alış-
veriş yapıyoruz” ifadele-
rini kullandı.
Nişan çikolatasını 

Edirne’den aldı
Bulgaristan’dan yaşa-

yan soydaşlardan Os-
man Mustafa, nişan çiko-
latasını Edirne’de aldığını 
belirterek, “Önümüzdeki 
hafta nişanlanıyorum. 
Bu nedenle Edirne’ye 
gelip nişan alışverişi 
yaptık. Buradan nişan çi-
kolatamızı, kıyafet ve ev 
ihtiyaçlarını karşıladık. 
Fiyatlar çok uygun” diye 
konuştu.

1 Ocak’tan itibaren as-
gari maaş 50 leva arta-
rak, 610 leva oldu. An-
cak bu zamla beraber, 
asgari sigorta tabanı da 
610 levaya yükseldi.
Tarım üreticiler i ve 

çiftçilerin asgari sigorta 
tabanı 400 levadan 420 
levaya yükseliyor. Do-
layısıyla bu kişiler daha 
yüksek asgari para üze-
rinden sigortalarını öde-
yecek. Sigortaya tabi ay-
lık gelir tavanı 3000 leva 
kalacak.
İşsizlerin aylık tazmi-

natı değişmedi
İşsizlerin aldığı aylık 

işsizlik tazminatı değiş-
meyecek- en düşüğü 
günlük 9 leva, en yükse-
ği ise günlük 74.29 leva 
olacak. İşsizlik parası al-
mak için son 18 ayın 12 
ayında sigortalar ödene-
rek, çalışmış olma şartı 
var. İşsizlik tazminatının 
bir yıl boyunca ödenme-
si için ise, 15 ay çalışma 
stajı şartı getirildi.
Annelik izni kullanan 

kadınların, ikinci yılında 
alacakları çocuk parası 
380 leva olarak sabit-
lendi.

Emekli yaşı yükseldi
Emekli olabilmek için 

şartlar değiştirildi. Er-
keklerde 64 yaş 3 ay 

yaş şartı ve 37 yıl 10 ay 
çalışma şartı aranacak. 
Kadınlar ise emekli ola-
bilmek için 61 yaş 6 ay 
ve 35 yıl 10 ay çalışma 
şartına uymalıdır. Askeri 
görevliler ve polisler 53 
yaş 6 ayı bitirdikten son-

ra ve 27 yıl emek ver-
dikten sonra emekliye 
ayrılabilir.
Engelli vatandaşların 

aylık yardımına zam
1 Ocak’tan itibaren en-

gelli vatandaşlara verilen 
aylık yardımlar artacak 
ve 25.41 leva ile 206.91 
leva arasında değişecek. 
Ülkede yoksulluk sınırı 
ise 363 leva olacak.

Yüzde 50 ile yüzde 
70.99 özürlülük oranı 
olan kişiler yoksulluk 
sınırı parasının yüzde 

7’sini alacak- 
ay l ık  25.41 
leva. Özürlü-
lük oranı yüz-
de 71 – yüzde 
90 arası olan 
engelliler ise, 
yoksulluk sı-
nırının yüzde 
15’ in i  ay l ık 
yardım olarak 
alacak ve bu 
da 54.45 le-
vaya tekabül 
edecek. En-
gellilik dere-
cesinin yüzde 

90 ve üzeri olan kişilerin 
alacağı aylık para yar-
dımı, yoksulluk sınırının 
yüzde 25’i olup, 90.75 
leva olarak belirlendi. 
Yüzde 90 engellilik dere-
cesi ve yardımcı asistan 

1 Ocak 2020’den itibaren, 
uygulamaya giren yenilikler

hakkı olan kişilerin aylık 
yardımı 108.90 leva ola-
cak.
Çocuk parası taban 

ücreti 10 leva artacak
1 Ocak’tan itibaren ço-

cuk parası olarak adlan-
dırılan çocuklara yardım 
ücreti tabanı 10 leva ile 
artacak. Ödenen para 
yine iki ayrı şarta göre 
sağlanacak. Geliri kişi 
başı 410 levaya kadar 
olan ailelerde bir çocuk 
için 40 leva, iki çocuk 
için 90 leva, üç çocuk 
için 135 leva aylık çocuk 
yardımı verilecek.
Aylık geliri kişi başı 

410.01 levadan 510 le-
vaya kadar olan ailelerin 
alacağı çocuk yardımı 
ise, bu rakamın yüzde 
80’i olacak. Örneğin bir 
çocuk için 32 leva, iki 
çocuk için 72 leva çocuk 
yardımı alınacak.
1 Ocak’tan itibaren öğ-

retmen, askeri görevliler, 
polisler ve hemşirelerin 
maaşlarına zam getiri-
lecek.1 Ocak’tan itiba-
ren asgari emekli maaşı 
250 leva olacak, diğer 
emekli maaşları ise yüz-
de 6.7 yükselecek. Sos-
yal emekli ücreti aylık 
141.63 leva olurken, or-
talamasının 412.28 leva 
olması bekleniyor.
24 şehirde suya zam, 

Razgrad’da ucuzladı
1 Ocak’tan it ibaren 

ülkenin 24 ilinde suya 
zam uygulandı. Sade-
ce Razgrad’da su fiyatı 
düşürüldü. Orada su 
fiyatı yüzde 5 ucuzladı. 
Sofya’da su fiyatı yüzde 
7 iken, su kesintilerinin 
yaşandığı Pernik’te su 
verimi hizmetlerine zam 
getirilmeyecek.
Suya en büyük zam 

Kırcali’de uygulandı- 
yüzde9,7. Şumen’de su 
fiyatı en yüksek olacak. 
Orada şimdiye kadar 
bir kübik suya 3.40 leva 
ödeniyordu, şimdi bu üc-
ret 3.54 leva olacak.
Derleyen: 
           Sevda Dükkancı
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Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis: 2019'u 
eğitime yatırım yılı olarak nitelendiriyorum

-Sayın Azis, 2019 yılı 
Kırcaali Belediyesi için 
nasıl bir yıldı?

-Her geçen yeni yıl bi-
zim için farklı mesajlar 
veriyor. 2019'u eğitime 
yatırım yılı, çocuklarımız 
için okul koşullarını iyileş-
tirme yılı olarak nitelendi-
riyorum. Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı'nın değerlendir-
mesine göre Kırcaali Be-
lediyesi, öğrenci başına 
düşen yatırım yapan be-
lediyeler arasında birinci 
sırada yer alıyor. Uygu-
lanan projeler sayesinde 
çocuklarımızın yaklaşık 
yüzde 75'i hâlihazırda 
yenilenmiş ve onarılmış 
okullarda eğitim görüyor. 
Şehrin merkez kısmında 
yer alan okulların onarımı, 
yenilenmesi ve tefrişine 
ilişkin maneviyat ve eğiti-
min geliştirilmesi için çok 
önemli bir projenin uygu-
lanmasını tamamladık. Bu 
projelerimiz, ulusal düzey-
de ikinci bir takdire layık 
görüldü-Petko R. Slavey-
kov Lisesi binası, Ulusal 
Yılın Binası Yarışması’nın 
“Sosyal yapılar- sağlık, 
kültür, eğitim ve spor” 
kategorisinde birincilik 
ödülünü kazandı. Bu hem 
inşaatçıların hem de be-
lediyenin okul binalarını 
modernleştirme çabaları-

nın bir değerlendirmesidir. 
2019’da mülkiyeti Kırcaali 
Belediyesine devredilen 
ilk meslek okulunun ona-
rımını bitirebildik-Kırcaali 

Tarım ve Orman İşletme-
leri Meslek Lisesi. Yıllarca 
Kırcaali sakinleri yeni bir 
anaokulunun açılmasını 
bekliyordu. Bu nedenle, 
bizim için en önemli pro-

jelerden biri Studen Kla-
denets semtindeki Mir 
Anaokulunun inşaatının 
tamamlanmasıydı. Bu, 
yeni tesisler, yeni ekip-

manlar ve çocuklar için 
geniş bir oyun alanı gibi 
bir anaokulunun sunabi-
leceği en iyi koşullara sa-
hip tüm Kırcaali halkı için 
büyük bir kazanımdır.

-Başka hangi projeler 
hayata geçirildi?

- Ayrıca son yıllarda 
biriken çok ciddi sorun-
lardan birini çözmek için 
çalışmaya başladık - Kır-
caali'deki sokak aydınlat-
ması sorunu. Ne halde 
olduklarını bilmediğimiz 
hala yeraltı kabloları ko-
nusunda sorunlar olma-
sına rağmen, lambaların 
yüzde 70-80'inden fazlası 
değiştirildi. 2020'de kab-
loları değiştirmeye devam 
edeceğiz. Sokak aydınlat-
ma sistemlerini yenilemek 
için ilave olarak 600 bin 
avro destek sağlanması 
üzere Norveç Enerji Ta-
sarruflu Aydınlatma Fo-
nuna başvuracağız. Ay-
rıca on sokak ve Kırcaali 
Üreticiler Pazarı yakının-
daki meydanın onarımına 
başladık. Kuzey Arpezos 
Parkı’nda bir yaya köprü-
sü kuracağız, buna ilişkin 

proje faaliyetleri önümüz-
deki yıl da sürecek. Top-
lam yatırım miktarı, yakla-
şık 5 milyon levadır.

- 2020’de planladığınız 
başka önemli projeleri-
niz var mı?

-  G e ç e n  y ı l l a r d a 
Kırcaali'de gençlere ver-
diğimiz sözler sanki arka 
planda kaldı. Bu neden-
le, Gorubso Parkı’ndaki 
mevcut Gençlik Evi bina-
sını Gençlik Merkezine 
dönüştürerek önemli ve 
çekici bir proje gerçek-
leştirmek istiyoruz. Bu 
Gençlik Merkezi projesi, 
yeni bir görüntüye, yeni 
özelliklere sahip olacak 
ve önümüzdeki yıllarda 
eski Rozarium'un yeni-
lenmesi ve bölgede yeni 
çocuk oyun alanları ve 
spor alanlarının inşası ile 
birlikte etrafındaki alanı 
genişletme fırsatı suna-
cak. Bunun, Norveç Mali 

Mekanizmasının uygu-
lanması üzere ülkemizde 
finanse edilecek dört pro-
jeden biri olacağını umu-
yoruz.

- 2020 yılı için Kırcaali 
ilçesi sakinlerine dilek-
leriniz neler?

- Öncelikle Kırcaalili-
lerin hayallerini gerçek-
leştirmek için göstermiş 
olduğumuz tüm çabalar 
için yıllar boyunca onlar-
dan aldığımız destek için 
Kırcaali ilçesi sakinlerine, 
yurttaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Onlara özel ve 
sosyal hayatta nice nice 
başarılar dilerim. Gelece-
ğimiz yatırımların olacağı, 
planlarımızı gerçekleştire-
ceğimiz, güzel kutlamala-
rın olacağı bir yıl diliyorum 
ve en önemlisi hoşgörü 
şehri olmaya devam ede-
lim, en mutlu insanların 
yaşadığı en güneşli şehir 
olmaya devam edelim.

Müh. Hasan Azis
Bulgaristan’dan Türkiye’ye zorunlu 
göçün 30. yılı Esenyurt'ta anıldı
B u l g a r i s t a n ' d a n 

Türkiye'ye zorunlu göçün 
30'uncu yılı nedeniyle 
Esenyurt'da bir program 
düzenlendi.
Programda göç döne-

minde yaşananlar fotoğ-
raf sergisi ile gözler önü-

ne serilirken, sinevizyon 
gösteriminde duygu dolu 
anlar yaşandı.
Esenyurt Belediyesi-

nin düzenlediği progra-
ma Esenyurt Belediye 
Başkan Vekili Veysel 
Bal, dernek başkan-
ları ve birçok sivil top-
lum kuruluş üyesi ile 
1989'da Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye zorunlu göçe 
maruz kalan vatandaşlar 
katıldı. Şehit Erol Olçok 
Kültür Merkezi 'ndeki 
program, bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıy-
la başladı. Zorunlu göç 
sırasında insanların ya-

şadıkları fotoğraf sergisi 
ile gözler önüne serildi. 
Programa vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterirken, 
1989 göçüne ait görüntü-
lerden oluşan sinevizyon 
gösteriminde de duygu 
dolu anlar yaşandı.

"Türkçe müzik dinle-
yene ceza kesiliyordu"
Z o r u n l u  g ö ç  i l e 

Türkiye'ye gelen Resmi-
ye Özgür, "Ben ortaokula 
gidiyordum. İsimlerimizi 
değiştirdiler. Babam isim 
değiştirmeye karşı çıktığı 
için üç gün tutuklu kaldı 
ve işkence gördü. Dön-
düğünde bütün vücudu 
morluk içindeydi. Çok 
zorluk yaşadık. Türkçe 
konuşmamız, camiye 
girmemiz yasaktı. Türkçe 
müzik dinlediğinde bile 
ceza kesiliyordu" dedi.
"Bulgarların Türklerin 

isimlerine, mezar taşla-
rında dahi tahammülü 

yoktu'
Aile büyüklerinin me-

zarlarının Bulgaristan'da 
olduğunu anlatan Gülfiye 
Öztürk ise, "Bizim köye 
de diğer köylere girdik-
leri gibi tanklarla girdiler. 
Köye zorla giren komü-

nist yönet i -
min Türklere 
söylediği şey, 
"Siz aslında 
Bulgardınız 
ama Osman-
lı gelip size 
Türk isimleri 
verdi. Biz sizi 
şimdi aslınıza 
döndürüyo -
ruz." Asimi-
le polit ikası 
uyguladılar. 
Zorla, baskıy-
la asimilas-
yon uygula-

malarına karşı gelenler 
hapishaneye atılıyor ya 
da öldürülüyordu. Asi-
milasyon politikası o ka-
dar ağırdı ki, benim iki 
tane dedemin mezarı 
Bulgaristan'da, mezar-
ların isimleri okunmasın 
diye beton ile harç ile 
kapatılmıştı. Bulgarların 
Türklerin mezar taşla-
rındaki isimlerine dahi 
tahammülü yoktu" dedi.
Anma programı kapsa-

mında bir de sempozyum 
düzenlendi. Sempozyu-
mun ardından program 
okunan türküler ve ağıtlar 
ile sona erdi.
             Kırcaali Haber

Borisov, Hemus Otoyolu’nda 
inşaat çalışmalarını inceledi
Başbakan Boyko Bori-

sov, Hemus Otoyolu’nun 
Tırgovişte (Eskicuma)-
Şumnu kesiminde süren 
inşaat çalışmalarını ye-
rinde inceledi.
Borisov, inceleme sıra-

sında basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, 
“Hemus Otoyolunun inşa-
atı için gereken her şeyi 
sağladık, böylece bu oto-
yolun inşaatı geri dönüşü 
olmayan bir süreçtir” diye 
kaydetti.
Borisov,”Otoyol hazır 

olduğunda göreceksiniz 
Kuzey Bulgaristan'da 
nasıl bir fark ve gelişme 
olacak” diye sözlerine 
ekledi.
On Başbakan’ın ifadesi-

ne göre, Bulgaristan çok 
güzel, ama yolların inşa 

edilmesi çok zor. Baş-
bakan, halihazırda inşa-
at çalışması yapılmayan 
otoyol kesimi bulunmadı-
ğını söyledi.
Borisov, Hemus Oto-

yolunun inşaatı tamam-
l a n d ı ğ ı n -
da Trakya 
Otoyolunda 
trafik yükü-
nün haf i f-
leyeceğini 
ve bunun 
t u r i z m i n 
ge l i ş im in i 
olumlu yön-
de etkilece-

ğini belirtti.
Başbakan, güzergah 

boyunca köprü yapımla-
rında kaydedilen ilerle-
meye dikkat çekti.Bori-
sov,” Buraya iki ay sonra 
geldiğimizde çakıl döşen-
diğini göreceğiz” dedi.
Başbakan, ayrıca oto-

yolun inşası sırasında 
arkeologların şimdi mü-
zelerde bulunan eşsiz 
buluntulara rastladıklarını 
vurguladı.
Belokopitovo Kavşağı-

Buhovtsi Kavşağı ara-
sındaki kesimin inşaat 

çalışmalarına 2018’de 
başlandı. Ancak kamu-
laştırma prosedürlerine 
itiraz edilmesi nedeniyle 
inşaat gecikti. Yaklaşık 
1,5 km uzunluğundaki bir 
kesimde çalışıldı. Bu ke-
simde yapılan inşaat ve 
montaj işleri % 95 ora-
nında tamamlandı.
2019 sonunda otoyol 

güzergahının geri kalan 
15 km'si için inşaat izni 
alındı ve şu anda yol ya-
pım çalışması yapılıyor. 
Ayrıca otoyol güzergahın-
dan geçen su boru hattını 
yeniden yapılandırma ça-
lışmaları yapılıyor.
Devlete ait Otoyollar 

Şirketi, 2019’da otoyolun 
Boğaz Kavşağı’ndan bi-
rinci sınıf Rusçuk-Veliko 
Tırnovo yoluna bağlanan 
noktasına kadar uzanan 
kesimde inşaat çalışma-
larına başladı. Hemus 
Otoyolu inşaatının, 2023 
yılında tamamlanması 
bekleniyor.
Başbakan Bor isov, 

ek im ayında Hemus 
Otoyolu’nun inşaatı bitti-
ğinde siyaseti bırakaca-
ğını söylemişti.
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Madan’da Türk ve Müslüman isimlerinin iadesinin 
30. yıldönümü dolayısıyla kurban kesildi

Yurt içi ve yurt dışından 
gelen 3 000 üstünde Müs-
lüman, Madan ilçesinde 
yaşayan Müslümanlar 
tarafından 29 Aralık 2019 
Pazar günü din özgürlü-
ğüne kavuşmanın ve Türk 
ve Müslüman isimlerinin 
iadesinin 30. yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenen 
anma programına katıldı. 
Programa katılan herkese 
kesilen kurban etinden ik-
ram edildi.

Anma programına çok 
sayıda konuk katıldı. Ko-
nuklar arasında Bulga-
ristan Müslümanları Baş-
müftüsü Dr. Mustafa Hacı, 
Smolyan (Paşmaklı), Pa-
zarcık (Tatarpazarcık) ve 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) bölge müftüleri Necmi 
Dıbov, Abdullah Salih ve 
Turhan Hasan, Zlatog-
rad (Darıdere) ve Devin 
bölge müftü vekilleri Bay-
ram Uşev ve İzzet Djalev, 

Başmüftülük Eğitim Dai-
resi Başkanı Amir Feleti, 
bölgeden milletvekilleri 
ve belediye başkanları 
yer aldı.

Madan’dak i  Merkez 

Camii’nde düzenlenen 
anma programında 30 
yıl önce yürütülen din öz-
gürlüğü mücadelesini ve 
yerli Müslümanların doğ-
duklarında verilen isimle-

rin iade edilmesini tanıtan 
kısa bir belgesel filmin 
gösterimi yapıldı.

Camide görevli imam ve 
Smolyan Bölge Müftüsü 
Necmi Dıbov, katılımcıla-

rı selamlama konuşması 
yaptı. Başmüftü Dr. Mus-
tafa Hacı da katılımcılara 
hitap etti ve demokrasiye 
geçiş süreci öncesi dö-
nemde yaşanan olaylar 
ve din özgürlüğüne ka-
vuşma konusunda vaaz 
verdi.

Program, katılımcıların 
el açarak eşlik ettiği Bul-

garistan’daki Müslüman-
ların dini lideri Dr. Musta-
fa Hacı’nın yaptığı dua ile 
son buldu.

Programın sonunda 
yerli Müslümanların Yüce 
Yaradan’a bir şükran ifa-
desi olarak kestikleri kur-
ban etinden binlerce katı-
lımcıya ikram edildi.

               grandmufti.bg

Blagoevgrad Bölgesinde Kurtuluş Bayramı Kutlamaları
Blagoevgrad (Yukarıcu-

ma) Bölge Müftülüğünün 
hizmet verdiği bölgede 29 
ve 30 Aralık 2019 tarihle-
rinde Türk ve Müslüman 
isimlerinin iadesinin 30. 
yıldönümü dolayısıyla 
bir dizi dini etkinlikler ve 
resmi anma programları 
gerçekleştirildi.
Yerli Müslümanlar ara-

sında Kurtuluş Bayramı 
olarak bilinen etkinlik her 
yıl Blagoevgrad bölgesin-
de kutlanmaktadır.
Bu yılki anma törenleri, 

komünist rejimin çöküşü, 
Türk ve Müslüman isim-
lerinin iadesinin 30.yıldö-
nümü nedeniyle çok daha 
kapsamlıydı. Anma tören-
leri, 29 Aralık'ta Lıjnitsa, 
Breznitsa ve Ablanitsa'da 
düzenlenen programlar-
la başladı. Ablanitsa’da 
bölgede yaşayan Müs-
lümanların isimlerini zor-
la değiştirme sürecinin 

farklı aşamalarında ha-
yatını kaybeden yaklaşık 
170 kurbanın anısına anıt 
levha açıldı.
B lagoevgrad Bölge 

Müftüsü Aydın Muham-

med, başmüftülük site-
sine verdiği röportajda, 
”Bu yıl Kurtuluş Bayramı 
Blagoevgrad bölgesinde 
bazı köylerde yerli Müs-

lümanların sadaka ver-
meleriyle, bazı köylerde 
de meydanlarda düzen-

lenen kutlama etkinlikleri 
ve anma programlarıyla 
kutlandı. Bu programlara 
katılan Başmüftülük tem-
silcileri dua yaparak yer 
aldılar” diye kaydetti.

Blagoevgrad bölgesinde 
din özgürlüğüne kavuş-
manın, Türk ve Müslü-
man isimlerinin iadesinin 
30. yıldönümü dolayısıyla 

düzenlenen anma prog-
ramlarının doruk noktası, 
Ribnovo köyü camisinde 
gerçekleştirilen dini kut-
lama programıydı. Prog-
ramda Yıllık Kur'an Kur-
su öğrencileri yer aldı, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
hatim duası gerçekleş-
tirildi. Programa katılan 
resmi konuklar arasında 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Hacı, Pazarcık (Tatarpa-
zarcık) ve Plevne Bölge 
Müftüleri Abdullah Salih 
ve Murat Boşnak, Sof-
ya’daki Yüksek İslam 
Enstitüsü öğretim görev-
lileri, imamlar, belediye 
başkanları, köy muhtar-
ları ve başka konuklar 
yer aldı.

Blagoevgrad Bölge Müf-
tüsü Aydın Muhammed, 
gerçekleştir ilen anma 
programlarıyla ilgili şunla-
rı kaydetti: “Türk ve Müs-

lüman isimlerinin iadesi-
nin 30. yıldönümü dola-
yısıyla düzenlenen tüm 
bu anma programlarının 
amacı, bir yandan din öz-
gürlüğüne kavuşmamız 
ve Müslümanlar olarak 
Müslüman isimlerimizi 
geri alma hakkımızı kul-
lanmamızdan dolayı duy-
duğumuz memnuniyeti-
mizi ve minnettarlığımızı 
göstermektir. Öte yandan 
Müslüman cemaatin ge-
lişimi için en önemli şey 
eğitimidir. Hatim duası 
yapmak, Kur’an-ı Kerim 
okumak ve dinin doğru 
anlaşılması bu gelişme 
açısından en önemli şey-
lerden biridir” diye yorum 
yaptı.
                 grandmufti.bg

Önceki yıllara benzer şekilde aralık ayı bütçe fazla-
sı günde birkaç yüz milyon hızla azaldı. Bu nedenle, 
Maliye Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre, kamu mali-
yesi 2019'da Kasım ayında 1,1 milyar levadan artı 1,14 
milyar levalık nakit açığı veya öngörülen GSYH’nin % 
0,96'sı ile sona erdi. ABD’den savaş uçak alımı için 
anlaşma nedeniyle 2019 yılı bütçesinin neredeyse 2,5 
milyar leva açık vermesi planlandı, ancak 2019'da büt-
çe açığı önceki yıllara kıyasla çok daha büyük oran-
dadır.

Noel Yortusu nedeniyle yapılan harcamalar
Aralık ayında birkaç kez bütçeden büyük miktarda 

kaynak sağlandı. Onların arasında Hemus Otoyolu’nun 
inşaatını devam ettirmek ve başka yol projeleri için 760 
milyon leva, belediyeler için 200 milyon levadan fazla, 
Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi’nin demiryolu hattı 
projeleri için 208 milyon leva bulunuyor. Noel Yortusu 
öncesinde İçişleri Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının 
artırılması için 34 milyon leva, Ulusal E-TOLL Sistemi 

Yönetimi Dairesi’ne 
50 milyon leva, Mil-
li Gelir Ajansı’nın 
(NAP) kurumsal IT 
sistemlerinin yeni-
lenmesi için 34 mil-
yon leva ve Pernik 
şehrinde yaşanan 
su krizinin çözü-

müne yönelik 36 milyon leva sağlandı.
Böylece sadece son bir ayda bütçe harcamaları 6,49 

milyar levaya ulaştı. Eğer bir karşılaştırma yapacak 
olursak, 2019'un geri kalan zamanında ayda ortala-
ma 3,5 milyar leva harcanmıştır (bu rakam, ağustos 
ayında ödenen F-16 savaş uçaklarının fiyatlarını da 
içerir). Aynı şey 2018'de de oldu - ortalama aylık gider 
miktarı 3 milyar leva idi, aralık ayında ise bu miktar 6.6 
milyar levaya ulaştı.

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nde görevli kıdemli uz-
man Kaloyan Staykov, hazırladığı analiz raporunda, 
“Mali yılın ötesine geçen büyük yatırım planlamasının 
yapılması üzerinde ciddi olarak düşünülmelidir- gerekli 
yasal değişikliklerin yapılmasıyla birlikte bir nevi orta 
vadeli yatırım programı oluşturulması söz konusudur” 
diyor. Planlama, şeffaflığı, öngörülebilirliği artırır ve 
gecikmesi de dahil olmak üzere yatırım projelerini uy-
gulama karşısındaki riskleri azaltır.

Her şey plana göre ilerlemekte
Maliye Bakanlığı’nın ilk hesapları, yıl içinde toplamda 

neredeyse tam olarak planlandığı gibi 43.9 milyar leva 
gelir olduğunu gösteriyor. 2018 yılına kıyasla bütçe 
gelirleri 4,2 milyar leva arttı, dolaysız vergilerin artışı 
bunda büyük bir etkendir. Kasım ayı raporuna göre, 
bütçe gelirleri 2019'da esas olarak ülkede yapılan ti-
caret anlaşmalarına ilişkin katma değer vergisi (KDV) 
uygulanmasından dolayı 1,4 milyar leva artış gösterdi. 
İthalattan alınan KDV’lerden elde edilen gelirler, Kasım 
ayı itibariyle yıllık baza göre 200 milyon leva azalmıştır.

Öte yandan hükümet harcamaları 45,39 milyar leva 
veya 2018 yılına göre 5,5 milyar daha fazla. Bakanlık 
bu artışın esas olarak F-16 savaş uçaklarının satın 
alınmasından, personel maliyetlerinden (kamu sek-
töründe çalışanların maaşlarına yüzde 10'luk artış ve 
eğitim sektöründe ücret artışına yönelik bir sonraki 
adım), sosyal destek ödemeleri ve emekli maaşları 
için daha yüksek giderlerden kaynaklandığını açıkladı.

Milli Bütçe, 1,1 milyar 
levanın üzerinde açık verdi
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Yüksek İslam Şurası, Çinlilerin Uygurlara 
Karşı Aşırı Şiddet İçeren Eylemlerini Kınadı

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü Yüksek 
İslam Şurası tarafından 
22 Kasım 2019 tarihinde 
Şumnu’da alınan kararla 
kabul edilen Çin’de Uygur 
Türklerine karşı aşırı şid-
det içeren eylemleri hak-
kında bildiri:

Yüksek İslam Şurası, 
Uygur Müslümanlara 
karşı sürekli olarak şid-
detli asimilasyon, fiziksel 
ve zihinsel şiddet ve ta-
ciz politikası uygulayan 
Doğu Türkistan (Sincan) 
bölgesindeki Çinli yetkili-
lerin eylemlerini şiddetle 
kınıyor. Komünist Çin hü-
kümeti, Uygur Türklerin 
devlete ihanet ve terör 
eylemlerine karışma suç-
ları istinat ederek Doğu 
Türkistan'da sistematik 
olarak yürütülen şiddet 
politikası meşrulaştırma-
ya çalışıyor.

Son yıllarda dünya med-
yası ve olayların canlı 
tanıkları, Uygurların ve 
ailelerinin günlük yaşam-
larından korkutucu ve 
şok edici fotoğraflar ve 
videolar yayınladılar, bu 
da bir ulusun inancı ve 

etnik kökeni nedeniyle 
nasıl soykırım yapıldığını 
açıkça gösteriyor. Çeşitli 
güvenilir kaynaklara göre, 
milyonlarca Uygur, insan-
lık tarihinin yakın geçmi-
şindeki Nazilerin ölüm 
kamplarını ve Bulgaris-
tan'daki Müslüman toplu-
luğunun da maruz kaldığı 
komünizm dönemindeki 
toplama kamplarını anım-
satan "eğitim kampların-

da" bulunmaktadır. Uygur 
kadınları ve genç kızlar, 
Çinlilerle evlenmeye zor-
lanıyor, çocuklar asimile 
edilmek için ailelerinden 
zorla kaçırılıyor.

Çin zindanlarında insan-
lık dışı koşullarda yaşa-
yan Uygur bilim adamları, 
din liderleri, aydınlar ve 
sanatçılar, aşırı işkenceye 
maruz kalıyor. Yıllar önce 
oruç tutmak, dua etmek, 

başörtüsü takmak, sakal 
bırakmak, hatta Müslü-
manların selamı bile ya-
saklanmıştı. Bütün bun-
lar bize, Bulgaristan'daki 
Müslümanlara 30 yıl önce 
komünist totaliter rejimin 
karanlık zamanlarını ha-
tırlatıyor.

Bugün, temel insan hak-
ları ve özgürlükleri vazge-
çilmez medeniyet değer-
leri olarak kabul edilirken 

sessizliği sürdürmenin ve 
masum insanların çektiği 
acıya, bir ulusun yok edil-
mesine kayıtsız kalma-
nın vicdansız ve kalpsiz 
bir davranış olduğuna 
inanıyoruz. Doğu Türkis-
tan'daki Uygur Müslüman 
kardeşlerimize yapılanlar 
insanlığa karşı suçtur ve 
soykırımın eşiğindedir.

Bu nedenle Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
lüğü Yüksek İslam Şurası 
olarak uluslararası toplu-
mu masum insanlara yö-

nelik şiddete ve yetkililerin 
keyfiliğine karşı birleşme-
ye ve Doğu Türkistan'da 
demokrasi, adalet ve in-
san haklarını savunma-
ya çağırıyoruz. Bununla 
birlikte Bulgaristan'daki 
Müslümanları dünyadaki 
Müslüman nüfusun çok 
milyonluk haksızlığa uğra-
tılan kesimini destekleyen 
görüşlerini dile getirmeye 
ve acı çeken kardeşlerini 
dualarıyla manevi olarak 
desteklemeye çağırıyo-
ruz. KH

Kırcaali, geçen yıl nüfusunu artıran 
Bulgaristan’ın üçüncü şehri oldu

Başkent Sofya ve ülke-
nin geri kalan kısmı ara-
sındaki ayırma çizgileri, 
“Sofya, Bulgaristan değil” 
şeklindeki yaygın ifade 
ile açıklanabilir. Aradaki 
fark, seçim sonuçlarında 
da, ortalama işçi ücretle-
rinde de görülüyor. Ulusal 
İstatistik Enstitüsü’nün 
(NSI) verilerine göre, bu 
yılın üçüncü çeyreğinde 
Sofya'da ortalama işçi 
maaşı 1 704 leva iken ül-
kenin geri kalan kısmında 
ortalama 1 266 leva idi.

Ve dahası Bulgaristan'ın 
nüfusu rekor bir hızla eri-
yor. Nüfus, 2002 itibariyle 
7 845 841 kişi iken 2018 
itibariyle 7 000 039 kişi-
ye düştü. Aynı zamanda 
Sofya'nın nüfusu 2002'de 
1 187 786'dan geçen yıl 
1 326 774 kişiye yüksel-
miştir. Bu, nüfusun yak-
laşık % 19'unun Sofya'da 
yaşadığı anlamına geliyor. 
"Şehirler ve Cinsiyete 
Göre Nüfus" başlıklı nüfus 
cetveline göre , geçtiğimiz 
yılın sonunda Bulgaristan 
şehirlerinde 5 159129 kişi 
yaşıyordu. Bu sayı, söz 
konusu yılın 31 Aralık ta-
rihi itibariyle ülkede kalıcı 
olarak yaşayan (mevcut 

adresi olan) ve bir yıldan 
daha uzun bir süre yurt 
dışında bulunmamış kişi-
leri içerir. Bu rakam, baş-
ka ülkeye göç etmemiş 
kentsel nüfusu doğru bir 

şekilde yansıtıyor olması 
gerekir. Bundan yola çı-
karak Bulgaristan'ın kent-
sel nüfusunun yaklaşık % 
26'sının başkentte yaşa-
dığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte istatis-
tikler başkentte yaşayan 
kişilerin gerçek sayısını 
yansıtmamaktadır, çünkü 
nüfus kayıt sistemi nede-
niyle daimi adres kaydı 
yaptırmak zordur ve tüm 
belgelerin değiştirilmesini 
gerektirir. Sofya'da kalıcı 
olarak yaşamayan öğren-

ci, üniversiteli ve geçici 
işçi sayısı yüksektir. Veri-
ler, ülkeden göç edenlerin 
sayısını da yansıtmıyor, 
çünkü onlar yetkililere ül-
keyi terk ettiklerini bildir-

mek zorunda değiller.
Ancak Bulgaristan'daki 

iç göç sadece Sofya'ya 
doğru değil. İnsanlar köy-
den şehre, sonra daha 
büyük bir şehre, başkente 
ve son olarak da yurt dı-
şına taşınır. Ancak bazen 
Sofya sakinleri de başka 
şehirlere taşınırlar. Ge-
çen yıl başkentten ayrı-
lan nüfus 18 450 kişi iken 
başkente yerleşen nüfus 
23 613 kişidir. Bu Sofya 
sakinlerinin çoğu-1 013 
kişi, Filibe'de yaşamayı 

seçti. Geçen yıl Filibe, 
Sofya dışındaki nüfusunu 
2 318 kişi artıran birkaç 
şehirden biri, yani oraya 
yerleşen kişilerin sayısı 
başka yere taşınanlardan 
daha fazladır. Filibe’yi nü-
fusunu 2 321 kişi artıran 
Kırcaali ili izledi, ancak 
bu sayı ildeki tüm ilçeleri 
kapsıyor. Geçen yıl nüfu-
sunu artıran diğer şehir-
ler 1 058 kişi ile Varna, 
706 kişi ile Şumnu ve 
531 kişi ile Burgaz’dır. Di-
ğer uçta nüfusu 1200'den 
fazla kişi azalmış Sliven 
(İslimye), Plevne ve Vrat-
sa (İvraca) şehirleri bulu-
nuyor.

Nüfusunu artıran Bul-
garistan şehirlerinin iki 
ortak özelliği var: yatırım 
girişleri ve istihdam ya-
ratma. Filibe'de en büyük 
yerleşim mıntıkası Trakya 
Ekonomik Bölgesi, Şum-
nu’daki sanayi bölgesin-
de de yeni üretim tesisleri 
açılıyor ve Kırcaali bölge-
sinde, başlıca otomobil 
parçaları üretimi yapanlar 
olmak üzere yeni fabrika-
lar dışında Krumovgrad 
(Koşukavak) yakınındaki 
Adatepe maden ocağın-
da çalışanlara da yüksek 

maaş ödeniyor.
Ancak yatırımlar ülke ça-

pında eşit olarak dağılma-
mıştır. 2017 yılı sonu itiba-
riyle yabancı yatırımlar 24 
milyar levadan fazladır ve 
bunların yarısından fazla-
sı Sofya'ya yönlendirilmiş-
tir. Başkent aynı zamanda 
eğitim ve sağlık hizmetleri 
alanlarında da lider konu-
mundadır.

Avrupa Birliği (AB) fon-
ları tarafından sağlanan 
hibe kaynakları da orantılı 
olarak dağıtılmamaktadır. 
Başbakan Boyko Bori-
sov, çoğu zaman altyapı 
ihtiyacından bahseder, 

ancak bu kaynaklardan 
en büyük payı yine Sofya 
alır. AB programları kap-
samında finanse edilen 
en başarılı projelerin en 
açık örneği olan Sofya 
metrosu projesine bir göz 
atalım. Bu proje, yalnıza 
mevcut 2014-2020 prog-
ram dönemi için Ulaşım 
ve Ulaşım Altyapısı Ope-
rasyonel Programı kapsa-
mında sağlanan kaynak-
ların yaklaşık dörtte birini 
alacak. Programın toplam 
bütçesi 4,42 milyar avro-
nun üzerinde olup 1 mil-
yar levalık miktarı metro 
projesine harcanacak.

Gurbetçilerin yakınlarına 
gönderdiği paralar doğrudan 
yabancı yatırım miktarını aştı

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Bulgaristan vatan-
daşları, geçen yılın 9 ayında yakınlarına 920 milyon 
avrodan fazla para gönderdi. Bulgaristan Merkez 
Bankası’nın yayınladığı rapora göre yılın başından 
eylül ayına kadar gurbetçiler, ülkeye 922 milyon avro 
gönderdi. Bu rakam, aynı dönem için 715 milyon avro 
olan doğrudan yabancı yatırım miktarını aşmaktadır.

En çok para gönderilen ülke yaklaşık 190 milyon avro 

ile Almanya oldu. Almanya’yı 171 milyon avro ile ABD 
ve 110 milyon avro ile İspanya izledi.

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Bulgaristan vatan-
daşlarının yakınlarına gönderdiği para miktarında artış 
var. Yurt dışından gönderilen para 2017 yılının aynı 
döneminde 880 milyon avro iken 2018 yılın aynı döne-
minde 906 milyon avroya çıkmıştı.

Uzmanlar, ”Tamamen ekonomik bir bakış açısından 
paranın nereden geldiği önemli değil” diye yorumda bu-
lundu. Pazar Ekonomisi Enstitüsü’nde görevli ekonomi 
uzmanı Kaloyan Stoykov, BTV’ye verdiği röportajda, 
”Sorun daha ziyade yapısal düzeydedir - insanların 
ülke dışına göç etmesiyle birlikte üretilen katma de-
ğerin bir miktarını kaybediyoruz, yani tüketim burada 
yapılmakta, ancak katma değer başka bir yerde üre-
tilmekte ve bu durum, ekonomik büyüme potansiyelini 
sınırlamaktadır” diye yorumda bulundu.
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1984 Sütkesiği Ayaklanmalarının Organizatörlerinden 
Rıfat Yağcı’nın Anma Etkinliğindeki Konuşması

Kıymetli misafirler, sev-
gili hemşerilerim,

değerli devlet büyükle-
rim, ve çok değerli dava 
arkadaşlarım…

Konuşmama Nazım 
Hikmet’in çok sevdiğim 
bir şiiri ile başlamak isti-
yorum.

        Kerem Gibi
Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağır bağı-

rıyorum.
Koşun kurşun eritme-

ye çağırıyorum…
O diyor ki bana:
- Sen kendi sesinle kül 

olursun ey!
Kerem gibi yana yana.
Dert çok, hem dert yok
Yüreklerin kulakları 

sağır…
Hava kurşun g ib i 

ağır…
Ben diyorum ki ona:
Kül olayım Kerem gibi 

yana yana.
Ben yanmasam sen 

yanmasan biz yanma-
sak,

Nasıl çıkar karanlıklar 
aydınlığa…

Hava toprak gibi gebe.
Hava kurşun gibi ağır.
Bağır bağır bağır bağı-

rıyorum.
Koşun kurşun eritme-

ğe çağırıyorum…..
Ne de güzel söylemiş 

Nazım, sanki Bulgaristan 
Türklerinin durumunu gö-
rürcesine...

Ben de diyorum ki:
Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağırıyorum
Koşun, 24 Aralık 1984‘ü 

anmaya çağırıyorum!
Evet ,  b iz ler  bugün 

Sütkesiği’ne, 35 yıl önce 
gerçekleşen 24 Aralık 
1984 mitingini anmak için 
geldik: dönemin komü-
nist rejiminin Bulgaristan 
Türklerine yönelik asimi-
lasyon kampanyasına kar-
şı, Bulgaristan tarihindeki 
ilk direnişi anmak için...

Bulgaristan tarihinde di-
reniş mitinglerinin fitilinin 
ateşlendiği ve direnişin 
simgesi olan Sütkesi-
ği’ndeyiz. Şehitlerimizi 
anmak, kahramanlarımı-
zı alkışlamak, o günleri 
anlatmak için buradayız. 
O günler ki, acı ve ıstırap 
dolu o günler…

Aslında Bulgar istan 
Türklerine yönelik bas-
kılar 1984 yılından çok 
daha önceden başlamış-
tı. Önceleri dilimize ve 
dinimize müdahale etti-
ler. Daha sonra ise gele-
neklerimize… Bir yıl var 
ki 1984; sonbahar ayları, 
komünist rejimin kuklaları 
isimlerimizi değiştirmeye 
kalkıştılar. Geceleri köy-
ler basılıyor, zorla isim-
ler değiştiriliyor ve kar-
şı gelenler akla hayale 
gelmeyecek işkencelere 

maruz bırakılıyordu. Yap-
tıkları zulüm ve işkence-
nin şahidi olmasın diye 
de geceleri basılıyordu 
köyler ve de toplu dire-
nişe neden olmasın diye 
bu akşam bir köyde 2-3 
aile, yarın ise başka bi-
rinde 3-5... Halkımız ise 
evlerine giremiyor, genç, 
yaşlı, çoluk çocuk dağlar-
da yaşıyordu. Soğuk kış 

gecelerinde üşümemek 
için ormanlarda kulübeler 
yapılıyor, kuyular kazılıyor 
ve oralarda kalınıyordu. 
Bizlerse halkımızın bu acı 
ve ıstırap dolu durumdan 
nasıl kurtulacağını tartışı-
yor, sık sık toplanıp durum 
değerlendirmeleri yapıyor, 
halkımız baskın yemesin 
diye geceler boyunca nö-
bet tutuyorduk. Çember 
daralıyor, sinirler gerili-
yordu iyice. Çare bulmalı, 
dur demeliydik. Bir ses 
diyordu ki:

Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağırıyorum
Koşun, Türklüğümüz için 

mitinge çağırıyorum.
Ve 1984 yılının 23 Aralık 

gecesi “Birlikten güç do-
ğar” parolası ile topluca 
hareket etme kararı aldık. 
Hallar ve Tosçalı gençleri 
ile birlikte aldığımız ka-
rar neticesinde 24 Aralık 
günü burada, Sütkesiği 
Meydanı’ nda barışçıl bir 
miting yapmaya karar ver-
dik. Hızlı davranmalıydık 
yoksa bütün planlarımız 
bozulabilirdi. Çıktık bir-
kez bu yola, yoktu bu işin 
dönüşü, sesimizi duyu-
rana kadar devam ede-
cektik. Arkadaşlarımız 
ile beraber Karamusta-
falar, Çıraklar, Happollar, 
Dedeler, Mıstavacıklar, 
Yusupaşalar ve Amatlar 
köylerinde tek tek gezdik 
evleri. Civar köylere de 
haberciler gönderildi. 23 
Aralık gecesi, yoğun kar 
yağışı altında, üstümüz 
sırılsıklam sabahın 4’üne 
kadar dolaştık köyleri.

24 Aralık sabahı saat 
6’da herkes koyuldu yol-
lara. Zalimler karanlık-
larla dost olup geceleri 
saldırıyordu zulüm dolu 
pençeleriyle halkımıza. 
Bizlerse karanlıklara inat 
ve şiddetten uzak barışçıl 
bir miting yapacaktık. Tek 
düşüncemiz Jivkov reji-
mine ‘’Dilimize, dinimize 
ve ismimize dokunma!’’ 

demekti. Tek hedefimiz 
bu meydana gelmekti. Bu 
meydan bizim için özgür-
lük demekti, Türklük de-
mekti. Sokmadılar bizleri 
bu meydana, 100 metre 
kala önümüzü kestiler. 
Tank ve tüfeklerle üzerimi-
ze saldırdılar. Silahlar pat-
ladı. Acımasızca vurdular, 
ezdiler bizi, sanki düşman 
vardı karşılarında, sanki 
isyan bastırıyorlardı. Biz-
ler isyan etmedik, devlete 
baş kaldırmadık, şiddete 
başvurmadık, polise veya 
askere silah doğrultma-
dık, hatta taş bile atma-
dık. Sadece ‘’Dilimize, 
dinimize ve de ismimize 
dokunma!’’ dedik.

Onlarca yaralı vardı. Ba-
bamın da alnı yarılmıştı, 
yüzü kanlar içindeydi. O 
gün burada Sütkesiği’nde 
hepimiz dövüldük, ezildik, 
dinlemediler bizi ne yazık. 
Öncülük ettiğimiz gerek-
çesiyle beni ve bazı dava 
arkadaşlarımı tutuklayıp 
Belene zindanına kapat-
tılar. Zulüm ve işkenceler 
durmaksızın devam etti. 
Köylerde kalan arkadaş-
larımıza da rahat yüzü 
göstermediler. Aylarca 
milis teşkilatına sürüklen-
diler ve de dayak yediler. 
Ancak kıvılcım parlamıştı 
bir kez. Sütkesiği bir ilkti 
ve direnişin simgesi oldu. 
Meşaleyi biz yaktık ve de 
devam etti Killi, Mestanlı, 
Cebel ve Kırcaali’de. Biz-
ler on binlerdik, yüz binler 
olduk ve de milyonlar…

Bir ses diyor ki bana:
-sen bu yaptıklarınla kül 

olursun ey!
Türklük için yana yana…
Dert çok, ancak dinleyen 

yok
Yetkililerin kulakları sa-

ğır…
Hava kurşun gibi ağır…
Ben diyorum ki ona:
— kül olayım Türklük 

için yana yana…
Ben yanmasam sen yan-

masan biz yanmasak,

Nasıl çıkarız karanlıktan 
aydınlığa…

Bu direnişler barışçıl di-
renişti. Bulgaristan Türk-
lerinin onurunu koruyan 
bu direnişleri sağlayan, 
hapis ve sürgünleri göze 
alan ve hatta göçlerle ye-
rinden yurdundan edilen. 
Ancak, Türk olmaktan 
zerre kadar taviz verme-
yen kahramanlarımızı 
buradan kutluyorum. Şe-
hitlerimiz var. 20 aylıkken 
şehit düşen Türkan Bebek 
Bulgaristan Türklerinin 
simgesi oldu. Bu dava 
uğruna şehit düşenlere 
Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Onları unutmadık, 
unutmayacağız da!

Bu direnişler sonrasın-
da 517 kahraman Belene 
toplama kampına gönde-
rildi. Sayısız işkence ve 
hapis günlerinden sonra 
da Bulgaristan’ın farklı 
bölgelerine sürgün edil-
diler. Bunlar haricinde 
yaklaşık 1000 kişi hapis 
ve sürgünlere gönderil-
di. 1984-1989 yılları ara-
sında 20’nci yüzyılın en 
büyük insanlık trajedile-
rinden birinin yaşandığı 
Bulgaristan’da 1,5 milyon 
Türkün isimleri değiştiril-
di. Mayıs-Eylül 1989 dö-
neminde 400 bin, sonraki 
dönemlerde de 400 bin 
daha olmak üzere toplam 
800 bin kişi zorunlu göçe 
tabi tutuldu. Bulgaristan 
Türkleri isimlerinden vaz-
geçmedikleri için özgür-
lüklerinden alıkonuldular, 
hapis ve sürgünleri yaşa-
dılar. Evlerinden ve ülke-

lerinden edilerek zorunlu 
göçe tabi tutuldular. Bu 
insanlar sadece anayasal 
hakları olan ana dillerini 
konuşmak, örf ve adetle-
rini sürdürmek, dini iba-
detlerini yerine getirmek 
ve Türk gibi yaşamak için 
mücadele ettiler.

Evet, bunca zulüm ve 
eziyetten sonra bizler bu-
gün yine her yıl olduğu 
gibi bu meydandayız, 35 
yıl önce sokulmadığımız 
bu meydanda, özgürlük 
meydanında. Şehitlerimi-
zi anmak, kahramanla-
rımızı alkışlamak ve acı 
ve ıstırap dolu o günleri 
anlatmak için, unutulma-
sın diye. Bizler o günleri 

unutmadık, unutmayaca-
ğız da.

Evet, bugün bizler bu 
meydandayız. 35 yıl önce 
sokulamadığımız bu mey-
danda, özgürlük mücade-
lemizin anısına...

Ve sesleniyorum bura-
dan:

Hava toprak gibi gebe.
Hava kurşun gibi ağır.
Bağır bağır bağır bağırı-

yorum.
Hep beraber haykırmaya 

çağırıyorum:
Bir daha asla, bir daha 

asla dokunmayın dilimize, 
dinimize ve de ismimize!

Rıfat YAĞCI
24 Aralık 2019

Sipets köyü sakinlerinin 
alçak gerilim elektrik 
şebekesi sorunu çözüldü
Cebel (Şeyhcuma) ilçesinin Sipets (Recepoğulları) 

köyü sakinleri bundan sonra elektrik iletim şebekesinde 
sorun yaşamayacaklar.

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali böylece seçim kam-
panyasında köy sakinlerine verdiği sözü yerine getirmiş 
oldu.

Necmi Ali’nin EVN Elektrik Dağıtım Şirketi yönetimine 
ısrarla talep etmesi üzerine Elektrorazpredelenie Yug 
Şirketi çalışanları yerleşim yerinin elektrik iletim şebe-
kesinde tadilat çalışması yapmaktadır.

Elektrik direkleri değiştirildi ve yeni trafo merkezi ya-
pım aşamasında bulunuyor. Ayrıca köyde sokak lam-
baları yenilendi.

Tadilat, Sipets köyü sakinlerini yıllarca rahatsız eden 
alçak gerilim elektrik şebekesi sorununun giderilmesi 
için yapıldı.

Cebel’in Bryagovo semtinde 
sokakların onarımı için 108 

273 leva harcanacak
Cebel’in (Şeyhcuma) Bryagovo semtindeki sokak-

ların onarımı ve yeniden yapılandırılması için 108 273 
leva harcanacak. Onarım ve yeniden yapılandırma 
çalışmaları için şantiye kuruldu ve görevli elemanlar 
çalışmaya başladı. Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, 
yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Necmi Ali’ye in-
celeme sırasında Belediye Meclis Başkanı Seyfi Meh-
metali, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Mustafa, 
Cebel Belediyesi Baş Mimarı Mehmet Mümün ve Be-
lediye Bölge ve Şehir Planlama Daire Başkanı Mutlu 
Haşim eşlik etti.

Projenin teknik yöneticisi Samet Hikmet, Belediye 
Başkanı’na sokakların onarımı ve yeniden yapılandı-
rılmasına yönelik inşaat çalışmaları hakkında ayrıntı-
lı bilgi verdi. İşçiler, sokaklarda ağır iş makinelerinin 
kullanıldığı inşaat faaliyetleri gerçekleştiriyor. Semtte 
bir ay içinde toplam 160 metrelik sokak kesimlerinin 
onarılması planlanıyor.

Yeniden yapılandırma çalışmaları arasında çakıl kap-
laması, 50 cm genişliğinde asfalt kazıma yapılması, 
farklı genişlik ve kalınlıktaki ezilmiş taş teslimi ve dö-
şenmesi, kaldırım ve  kaldırım levhalarının döşenme-
si, beton bordür döşenmesi, iki bitümlü sıcak karışım 
kaplama çalışması ve kalın asfalt kaplama döşenmesi 
bulunuyor.

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali,” 2020'nin ilk çey-
reğinde Bryagovo semtinde sokak asfaltlama çalışma-
larının ikinci aşamasının başlaması bekleniyor. Buna 
ilişkin proje Kırsal Kesimlerin Kalkınması Operasyonel 
Programı kapsamında finanse ediliyor” dedi.
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Türk yatırımcılar Bulgaristan ve 
özellikle Pamporovo'ya ilgi gösteriyor

Avrupa'da Türk turizm yatırı-
mının olduğu ülkelerin başında 
gelen Bulgaristan, gözde kayak 
merkezleri ile turistlerin ilgisini 
çekiyor. Türkiye-Bulgaristan 
arasında turizm köprüsü kuran 
Koşukavak Turizm'in sahibi Rı-
fat Yakupoğlu, Pamporovo'da 
yatırım yapan iş insanları ara-
sında geliyor. Spor turizminin 
artması ile ülkeye gelecek turist 
sayısında da gelişme sağlanır-
ken yatırımlar da her geçen gün 
katlanıyor. Türkiye'nin Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 
City Oteldeki Türk Restoranının 
açılışında yaptığı açıklamada, 
Türk yatırım halkasına güzel bir 
ilave yapıldığını söyledi. Rıfat 
Yakupoğlu ise tesislerin sadece 
kayak sporu için değil 4 mevsim 
tatile uygun olduğunu ifade etti.

Hüseyin Ergani:"Türk yatı-
rımları her geçen gün daha 
güçlenerek artıyor"

Bulgaristan'daki Türk yatı-
rımların her geçen gün daha 
güçlenerek arttığını ifade eden 
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, "Burada yeni 
bir işletmenin açılışını yaptık. İki 
ülkenin ilişkileri son derece güç-
lü, iyi bir noktada. Ekonomik iliş-
kiler, ilişkiler ağında önemli bir 
yer tutuyor. Ne kadar çok güçlü 
ekonomik ilişkilerimiz varsa, bu 
diğer boyutlarda da ilişkilerimi-
ze olumlu yansıyor. Bulgaristan 

bizim komşumuz, yoğun ticari 
ilişkilerimiz var. Burada olduk-
ça güçlü soydaş bir toplum da 
var. Onlar iki ülke arasında bir 
dostluk köprüsü. Bu yatırımlar 
açısından Bulgaristan uygun. 
Burada son yıllarda yatırımla-
rın artması da bunların göster-
gesi. Güzel bir çalışma ortamı 
var. Burada açılışını yaptığımız 
işletmede buradaki Türk yatırım 
halkasına güzel bir ilave olmuş-
tur. Bu açılışın hayırlı ve uğur-
lu olmasını temenni ediyorum" 
dedi.

Rifat Yakupoğlu: Türk misa-
firlere Filibe'de daha iyi bir 
hizmet verebileceğimiz bir 
yer imkani bulduk

Koşukavak Turizm olarak se-
nelerdir Bulgaristan turları yap-
tıklarını kaydeden Rıfat Yaku-
poğlu, "Zaten ofisimiz de vardı, 
bu otelle ilk kuruluşundan beri 
çalışıyorduk. Ancak öyle bir 
noktaya geldik ki bize de böy-
le bir otel ve restoran misafir-
lerimizi karşılayacağımız, Türk 
misafirlere Filibe'de daha iyi bir 

hizmet verebileceğimiz bir yer 
imkanı bulduk. Yaptığımız an-
laşma ile otelin işletmesini üst-
lenmiş olduk. Biz turizmciyiz, 
yurt dışından buraya turist geti-
riyoruz. Sadece otel olarak hiz-
met değil de otelin restoranıyla, 
spasıyla veya diğer argüman-
larıyla çalışmasını gerektiğini 
düşündüğümüz için bu diğer 
birimlerin de birer birer hareket 
geçirerek otel ve restoranımızın 
açılışını yapmış olduk" diye ko-
nuştu.

Kış ve kayak sporları için 

10 yıla yakın bir süredir 
Pamporovo'ya turist getirdikle-
rini ifade eden Rıfat Yakupoğlu, 
"Ancak hemen Pamporova'dan 
sonrada gidilebilecek Türkiye'ye 
yakınlık mesafesine baktığımız 
zaman Bansko'ya da rağbet 
olduğu için geliyoruz. Bir de 
Sofya'ya yakın Borovets var. 
Ancak en çok tercih edilen 
kayak merkezi Bansko oluyor. 
Yaklaşık 10 seneden beridir 
buraya turist ve sporcu getiri-
yoruz. Örnek verecek olursam; 
Trabzon acentesinden yaklaşık 
bin kişi misafir ve turist getiriyo-
ruz" diye konuştu.

"Sadece kayak sporu için 
değil 4 mevsim tatile uygun"

Türkiye'den kayak severleri 
Bulgaristan'daki kayak mer-
kezlerine getirdiklerinin altını 
çizen Rıfat Yakupoğlu, "Önü-
müzdeki yılki hedefimiz spor 
kulüplerinin bu tarafları keşfet-
mesini sağlamak. Çünkü bura-
sı hem Türkiye'ye yakın, hem 
fiyat açısından hem de hocaları 
açısından çok uygun olduğunu 
görüyorum. Buradan Türk ka-
yak severleri ve spor camiası-
nı Bulgaristan'a kayak ve spor 
yapmaya davet ediyorum. Sa-
dece kayak sporları da değil, 
bulunduğumuz tesislerin içinde 
4 mevsim tatil yapabileceğimiz 
bir yer burası. Sadece kışın 
değil, yazında yayla turizmi, 
sporcuları ve bisikletçiler bura-
yı ziyaret ediyor. Pirin Dağı'nda 
göller var. Doğa sporları yapan 
insanlar için çok uygun oldu-
ğunu söyleyebilirim"şeklinde 
konuştu.

İna Kanazireva: "Kış ayların-
da kayak misafirleri yaz ayla-
rinda ise golf misafirlerimizi 

ağırlıyoruz"
Prin Golf Hotel ve Spa Satış 

Pazarlama Müdürü İna Kana-
zireva ise "Türkiye'den özel mi-
safirlerimiz geldi. Önümüzdeki 
günlerde daha çok Türkiye'den 
misafirler bekliyoruz. 150 dö-
nümde kurulmuş bir tesisimiz 
var. İçinde 5 yıldızlı otelin ve 
evlerin olduğu tesis her mevsim 
kullanıma açık 24 yıllık bir tesis. 
Kış aylarında kayak misafirleri 
yaz aylarında ise golf misafirle-
rimizi ağırlıyoruz. Futbol ve vo-
leybol takımlarını da ağırlıyoruz.

Tesisimizde 6 açık 1 de kapalı 
havuz ile büyük bir spa merke-
zimiz var. Tesisimizde İngiltere, 
Belçika, Rusya, Ukrayna ve ta-
bii ki Bulgaristan'dan misafirle-
rimiz var. Ama en çok da Türk 
vatandaşlarını ağırlamak istiyo-
ruz. Burası İstanbul'a 6.5 saat 
uzaklıkta. En yakın havalimanı 
da bizim otele 1 saat 40 dakika 
uzaklıkta yer alıyor" dedi.


