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Filibeli Ahmed Hilmi’nin “A'mâk-i Hayal” 
Eserinin Bulgarca Baskısının Tanıtımı Yapıldı

Osmanlının son döneminin dü-
şünür, yazar, şair ve filozofların-
dan Filibeli Ahmed Hilmi’nin ka-
leme aldığı “Hayalin Derinlikleri” 
eseri Osmanlıcadan Bulgarcaya 
çevrildi.

Ülkenin güneydoğusundaki 
Filibe kentinde dünyaya gelen 
Hilmi’nin 1910 yılında yazdığı 
Osmanlıca adıyla “A’mak-ı Ha-
yal” kitabının Bulgarca baskısı, 
memleketinde tarihi Cuma Ca-
mii’ndeki yazarın adına kurulan 
kütüphanede tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca yürütülen 
ve kısa adı “TEDA” olan “Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, 
Sanat ve Edebiyat Eserlerinin 
Dışa Açılımını Destekleme Pro-
jesi” sponsorluğu ve Türkiye’nin 
Filibe Başkonsolosluğu desteği 
ile yayınlanan kitabın tanıtımı, 
kentin kültür sanat çevrelerin-
den temsilcileri bir araya getirdi.

Kitabın çevirmeni Aziz Taş, 
yaptığı konuşmada, “Bu çeviri 
sayesinde bence, Filibeli Ahmet 
Hilmi, doğduğu şehre muhte-
şem bir dönüş yapabildi.” dedi.

Eserin 50’ye yakın farklı Türk-
çe çevirisini okuduğunu anlatan 
Taş, Ahmed Hilmi’nin edebiya-
ta katkısını göstermek, yazarın 

hakkını vermek adına kitabını, 
orijinal Osmanlıca metninden 
Bulgarcaya aktarmayı tercih et-
tiğini kaydetti.

Taş, bu kitabın günümüz çağ-
daş Türkçesinden uzak bir an-
latımla yazılmış olmasına rağ-
men, “derin felsefi düşünceler 

içerdiğini ve çağ atlayan fikirler 
ve yorumlar, hatta gelecekle il-
gili kimi kehanetler ortaya attığı-
nı” ifade etti.

Türkiye’nin Filibe Başkonso-
losu Hüseyin Ergani de kitabın 

hazırlanması ve yayınlanmasına 
destek vermekten gurur duy-
duklarına işaret ederek, “Ben-
ce, 'Hayalin Derinlikleri' dünya 
felsefe tarihinin kısa bir özetidir, 
çok akıcı bir eser.” diye konuştu.

Ergani, kitabın tanıtımının 
kentte 600 yıl önce kurulan 

Cuma Camii’nde, Filibeli Ahmed 
Hilmi’nin adını taşıyan kütüpha-
nede düzenlenmesinin ayrı bir 
değer taşıdığını sözlerine akla-
dı.

Filibeli Ahmed Hilmi kimdir?

Filibe’de 1865 yılında dünya-
ya gelen Filibeli Ahmed Hilmi, 
gazeteci, yazar, filozof, şair ve 
edebiyatçı olarak edebiyatta 
kendi çizgisinde yürüyen bir 
entelektüel olarak anılıyor.

Hilmi, dönemin Avrupa me-
deniyet değerlerinin taklidi 
konusunda getirdiği, “ne aşırı 
düşkünlük, ne de kötü taklit” 
sloganını rehber ederek, bu ko-

nuda seçmeci bir metodun takip 
edilmesini öneriyor.

Ahmed Hilmi, özellikle “tasav-
vufi ve ahlaki bir roman” olarak 
tanımlanan Hayalin Derinlikleri 
romanıyla din, gelenek ve mo-
dernleşme arasındaki gergin 
ilişkileri kendi içinde yaşayan 
ve onları çözümlemeye çalışıp 
eserlerine yansıtan bir fikir ada-
mı olarak biliniyor. AA

Aşırı milliyetçiler: Türkçe 
haberler kaldırılsın!

Hükümetin koalisyon ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Birle-
şik Vatanseverler İttifakı, Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nda 
(BNT) yayınlanan Türkçe programların yayından kaldırılma-
sını öngören bir yasa tasarısı sundu. Radyo ve Televizyon 
Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıya göre, kamu medya 

kuruluşları BNT ve Bulgaristan Ulusal Radyosu’nda (BNR) 
sadece Bulgarca programlar yayınlanacak.

Milliyetçiler, devlet televizyonu ve radyosunun azınlıklara 
yönelik programlar hazırlayıp sunması olanağının kaldırılma-
sını önerdi. Onlar bu tür programların ancak Bulgaristan’ın 
resmi dil Bulgarca olması gerektiğini savunuyor.

Değişiklik önerisi, 2000 yılında Meclisin aldığı kararla baş-
latılan Türkçe haber yayınlarının kaldırılmasını amaçlıyor.

Türkçe haber yayınlarının belirli bir etnik grup için gereksiz 
bir ayrıcalık olduğunu savunan milliyetçilerin ifadesine göre, 
bu yayınlar Anayasa’ya aykırı.

Tasarının gerekçesinde, “Bulgaristan'da etnik temelde bir 
bölünme olmamalı ve bu bakımdan böyle bir hoşgörü kabul 
edilemez” denildi.

Birleşik Vatanseverler İttifakı, BNT ve BNR’de yayınlanan 
program ve haberlerin sadece Bulgarca olması gerektiği gö-
rüşünü savunuyor.
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Şair Nurdan Çete, Türkçe ve Bulgarca ilk iki şiir kitabını tanıttı
Razgrad (Hezargrat) 

Prof. Dr. İliya Petrov Sanat 
Galerisi Cam Salonun-
da şair Nurdan Çete’nin 
Bulgarca yazılı “Vsiçko 
V Kılbo” ve Türkçe yazılı 
"Bir Mürekkep Damlası" 
isimli ilk iki şiir kitabının 
tanıtım ve imza günü ya-
pıldı. Etkinlik kapsamında 
iki şiir kitabının kapak re-
simlerini çizen ressamlar 
Orhan İsmail ve Teodor 
Daskalov’un resim ser-
gileri de açıldı. Etkinliğe 
katılan konuklar arasın-
da Razgrad Valisi Günay 
Hüsmen, Vali Yardım-
cısı Nuriye Tsrıngalova, 
Razgrad Belediye Meclis 
Başkanı Stoyan Nençev, 
Meclis Kültür, Kültürel ve 
Tarihi Miras ve Mane-
vi Değerler Komisyonu 
Başkanı Svilena Deçeva 
ve Belediye Meclis üyeleri 
Gülçin Ahmedova ve Ah-
met Ahmedov yer aldılar.

Razgrad Valisi Günay 
Hüsmen, Nurdan Çete’yi 
İki şiir kitabı çıkarmasın-
dan dolayı tebrik ederek 
başarılarının devamını 
diledi.

Nurdan Çete’yi tebrik 
eden yerel Meclis Baş-
kanı Stoyan Nençev, şairi 
avukat olarak mahkeme 
salonundan Türkçeden 
Bulgarcaya harika çevi-
riler yapan bir çevirmen 
olarak tanıdığını anlattı. 
Şaire ilham kaynağını 
kaybetmemesini temenni 
eden Nençev, “Vsiçko V 
Kılbo kitabında yer alan 

şiirler bana ciddi suçlar 
hakkında detaylı bilgi-
lerin ustaca çevirisini 
yapan güçlü iradeye ve 
karaktere sahip kişinin 
aynı zamanda ince ruhlu 
bir insan olduğunu gör-
me fırsatı verdi. Sayın 
Çete’nin diğer yüzüyle 
tanıştım, yaşanan olay-
lara karşı hassasiyeti ve 
düşüncelerindeki sessiz 

bir ağıt hüznüyle tanıştım 
ve bir okuyucu olarak çok 
beğendim” diye ifade etti. 
Nençev’in gözlemlerine 
göre, özellikle "Kırk Üçte" 
şiirinde Razgrad şairinin 
dünyayı ve insan ruhunu 
algılama biçimi Lermon-
tov'unkine benziyor.

Nurdan Çete, Tırgovişte 
(Eski Cuma) ili Omurtag 
(Osman Pazarı) ilçesine 

bağlı Treskavets (Kasır-
galar) köyünde dünyaya 
geldi. Şumnu Üniversitesi 
Türkoloji Bölümünü bitir-
di. Aşk, onu aile kurduğu 
Razgrad bölgesine götür-
dü. Dyankovo (Kalova) kö-
yünde Türkçe öğretmenli-
ği yapan şair, daha sonra 
Razgrad Nazım Hikmet 
Devlet Müzik ve Drama 
Tiyatrosunda da çalıştı. 
Halihazırda bir Türk şirke-
tinin Razgrad’daki ofisini 
yönetiyor.

“Vsiçko V Kılbo” kita-
bın redaktörü şair Gülser 
Mazlum, “Bir Mürekkep 
Damlası” kitabı ise şair 
Yahya Akbulut tarafından 
tanıtıldı.

İki şiirini oğulları Mert ve 

Hakan tanıttı, eşi Kenan 
Çete ise Nurdan Çete ile 
birlikte hayatı paylaşmak-
tan gurur duyduğunu ve 
her çabasını destekledi-
ğini dile getirdi.

Nurdan Çete, şiir kitap-
larında yer verilmeyen bir-
kaç yeni şiirini okudu ve 
şiir yazmak için nelerden 
ilham aldığını anlattı.

Nurdan Çete’nin şiir ki-
taplarının satışlarından 
elde edilen gelirler, Tres-
kavets 20 Derneğinin fa-
aliyetlerini desteklemek 
için derneğin banka hesa-
bına yatırılacak. Dernek, 
şairin doğduğu köyde yü-
rütülen sosyal ve yardım 
girişimlerini destekliyor.

Milli Gelirler Ajansından (NAP) yapılan açıklamada 
ülkede ikinci kez iş yerlerinin kapanmasından dola-
yı NAP’a tazminat başvurusunda bulunan şirketlerin 
dörtte birinin tazminat aldığı bildirildi. Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Kostadin Angelov’un emriyle veya ciroda bü-
yük düşüş yaşanması nedeniyle kapatılan 2 223 şirket 
toplam 22,2 milyon leva veya şirket başına ortalama 
10 binin altında tazminat aldı.

NAP’ın açıklamasında hafta sonuna kadar geçen 
hafta tazminat başvurusunda bulunan şirketlerin de 
başvurularının onaylanması beklendiği kaydedildi. 
Şimdiye kadar onaylanmamış başvurularla ilgili ek 
kontroller yapılacak ve ek bilgi istenebilir.

Son süre olan 20 Ocak’a kadar 8 100 şirket başvu-
ruda bulundu, oysa en az % 30 daha fazla başvuru 
bekleniyordu. Program için ayrılan toplam kaynak mik-
tarı 156 milyon leva, ancak şirketler sadece 115 milyon 
leva için başvurdu.

Geçen haftanın sonunda restoran işletmecileri, çok 
fazla belge istenmesinden dolayı tazminat talebinden 
vazgeçtiklerini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Denitsa Saçeva, başvuru sahiplerinin sık sık 
yanlış belge sunduğunu, banka hesap bilgilerinde hata 
olduğunu, bununla birlikte bu sektörlerde kayıt dışı 
ekonomik oranının çok yüksek seviyelerde olduğunu 
ve çoğu şirketlerin NAP’a gerçek iş hacmine ilişkin 
bilgilere erişim izni vermekten kaçındıklarını söyledi.

Kasım ayından itibaren Sağlık Bakanlığının emriy-
le faaliyeti durdurulan veya kriz karşıtı önlemlerden 
dolayı cirolarında büyük düşüş yaşanan ve tazminat 
başvurusu onaylanan şirketlere cirolarının % 20 ora-
nında tazminat ödenecek, ancak bu tutar 150 000 le-
vayı geçemez.

Tazminat ödemeleri için Rekabet Edebilirlik Operas-
yonel Programı kapsamında AB finansmanı kullandığı 
için Avrupa Komisyonunun onayı bekleniyordu. Ancak 
ilk kez tazminat ödemeleri NAP aracılığıyla yapılıyor 
ve bu da ödeme sürecini hızlandırıyor. Tazminat öde-
me sürecine NAP’ın dahil edilmesi fikri, Bulgaristan 
Sanayi Sermaye Derneğine ait.

Geçici olarak kapatılan 
şirketlerin dörtte biri 

tazminat aldı

Sofya’da komünist rejimin 
kurbanları törenle anıldı
Bulgaristan’da 1944'te 

dönemin Sovyetler Birliği 
(SSCB) Kızıl Ordu'sun-
dan destek alarak darbe 
ile iktidara gelen Bulga-
ristan Komünist Partisi-
nin (BKP) kurduğu "Halk 
Mahkemesinin" idama 
yollayıp toplu mezarlara 
gömdüğü binlerce rejim 
muhalifi törenle anıldı.
Başbakan Boyko Bori-

sov, sosyal medya he-
sabından yaptığı pay-
laşımda "76 yıl önce 
komünistlerin kurduğu 
sözde Halk Mahkemesi, 
milletimizin elitinin bir 
bölümünü idam etmişti." 
ifadesini kullandı.
Günümüzde hala bazı 

çevrelerin bu vahşi eyle-
mi "kaçınılmaz bir adalet 
önlemi" olarak gördükle-
rini belirten Borisov, "İyi 
ki artık komünizm döne-
mi okullarda da okutulu-
yor. Eğer geçmişimizin 
objektif olarak öğrene-
bilirsek, geleceğimizle 
ilgili öğretici hikmetler 
çıkarabiliriz." değerlen-
dirmesinde bulundu.
Başkent Sofya’da ko-

münistlerin idam ettiği 
10 bine yakın kurbanın 
isimlerinin yazılı olduğu 
bir anıtın önünde düzen-
lenen törende o dönem-
de binlerce masumun 

katledilmesi kınandı.
Dini ayinle başlayan 

törene katılanlar havaya 
"unutulmuş değilsiniz" 

yazılı yüzlerce siyah 
balon bıraktı. Törende-
ki konuşmacılar, ülkede 
1944-1989 döneminde 
45 yıl diktatörlük süren 
eski komünist rejiminin 
binlerce insanın hayatını 
kararttığını dile getirdiler. 
Komünizm dönemini ne-
sillere anımsatan "utanç 
duvarında" isimleri yazı-
lan kurbanların yakınları 
anıta çiçek ve çelenkler 
bıraktı.
Halk Mahkemesinin 

vahşetleri
BKP, 9 Eylül 1944 tari-

hinde iktidara gelir gel-

mez, komünizm karşıtla-
rı ile başlattığı yasa dışı 
kanlı hesaplaşma sonu-
cu yaklaşık 30 bine yakın 

insanın öldürülmesi veya 
ortadan kaybolmasından 
sorumlu tutuluyor.
BKP, vasıfsız sadık par-

tililerin katılımı ile kurdu-
ğu Halk Mahkemesinin 
talimatları ile 20 Aralık 
1944 ile 2 Nisan 1945 
tarihleri arasında ülkede 
28 bin 630 kişiyi tutuklat-
mıştı.
Tutuklulardan 10 bin 

919'u yargılanırken, geri 
kalanların birçoğundan 
bir daha haber alınama-
mıştı. Halk Mahkemesin-
de 4 ayda görülen 135 
toplu davada 2 bin 730 

sanık idam, 305 sanık 
ise müebbet hapis ce-
zasına çarptırılmıştı.
Mahkemenin 1 Şubat 

1945' te gör-
düğü bir da-
vada ülkede 
darbe öncesi 
d ö n e m i n d e 
görev yapan 
22 bakan, 67 
m i l l e t vek i l i , 
47 general ve 
eski kraliyet 
döneminden 
8 danışman 
ölüm cezasına 
çarptır ı larak 
aynı gün idam 
edilmişti.
K a l a b a l ı k 

gruplar halin-
de, zincirlere vurularak, 
başkent Sofya’nın mer-
kezinden silahlı kon-
voyla yürütülen idamlık 
mahkumlar, meçhul bir 
yerde kurşuna dizilerek 
toplu mezarlara gömül-
müştü.
Bulgaristan'da 1891'de 

kurulan BKP, 1991'de 
isim değişikliğine gide-
rek Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP) ismini 
almıştı. Bugün ülkede 
ana muhalefet olan BSP 
130 yıllık bir siyasi geç-
mişine sahip olduğunu 
savunuyor.
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Güner Mutlu: Doğduğum yer, özellikle 
çocukluk anıları unutulmuyor
O n l a r c a  y ı l d ı r 

Türkiye'de yaşayan ve 
çalışan Ardino (Eğri-
dere) bölgesinden göç-
menler, her zaman ilk 
imkanda memleketle-
rine gelirler. Bunlardan 
biri de Bursa’da ikamet 
eden 59 yaşındaki Gü-
ner Mutlu. Kendisine 
Ardino kasabasının 
merkezinde Türk çayı 
yudumlarken ve Ardino 
Belediyesi ve Belediye 
Meclisinin “Ardino’nun 
Sesi” isimli iki dilde ya-
yınladığı aylık gazete-
sinin son sayısını okur-
ken rastladık.
G ü n e r  M u t l u 

Türkiye'de iyi yaşadığı-
nı, ancak ruhunun her 
zaman Bulgaristan’a 

ve Rodoplar’a özlem 
duyduğunu paylaşıyor. 
Mutlu, “Bir aydır bura-

dayım. Kışın Türkiye’ye 
gideceğim, ama bahar-
da tekrar buraya gele-

ceğim. Doğduğum yer, 
özellikle çocukluk anıla-
rı unutulmuyor. Huzur ve 

temiz hava hiçbir şeyle 
kıyaslanamaz” diyor.
Güner Mutlu, 1961'de 

Bistrogled köyünde dün-
yaya geldi. 1972'de aile-
siyle birlikte Bulgaristan 
ile Türkiye arasında ya-
pılan nüfus mübadelesi 
anlaşması kapsamında 
Bursa'ya göç etti. Maki-
ne mühendisliği okudu. 
Türkiye'de gerekli olan 
25 yıllık sigorta süresi-
ni tamamladığı için 45 
yaşında emekli oldu. 
Bursa'da Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 

Derneği'nin kurucula-
rından biri. 2000 yılının 
başlarında göçmenlerin 
Bursa'dan Ardino'ya ilk 
geleneksel turistik ge-
zilerinin ana organiza-
törü.
Eşi Neriman bir dok-

tor ve onun ailesinin 
kökenleri de Ardino'ya 
dayanıyor. Oğulları Yal-
çın da İstanbul'da maki-
ne mühendisliği okudu 
ve şu anda Portekiz'in 
başkenti Lizbon'da ça-
lışıyor.
            Güner ŞÜKRÜ

Avrupa Yatırım Bankası, iklim değişikliğine 
uyum projeleri için 1 trilyon avro ayıracak

Avrupa Yatırım Bankası 
(EIB) Başkan Yardımcısı 
ve Yönetim Komitesi Üye-
si Lilyana Pavlova, hibrid 
bir formatta gerçekleştiri-
len “Bulgaristan'da yeşil 
ekonomiye ve istihdama 
geçiş - yön, hedefler, po-
litikalar, fırsatlar ve zor-
luklar” konulu konferansta 
görüntülü konuşmasında, 
“Avrupa Yatırım Banka-
sında tüm projelerimizi 
bu yılın sonuna kadar 
Paris İklim Anlaşması'nın 
hedef ve ilkelerine uygun 
hale getirmek için sıkı 
bir çalışma yürütüyoruz” 
diye kaydetti. Konferans, 
Alman-Bulgar Sanayi ve 
Ticaret Odası ile Dünya 
Doğa Koruma Fonu Bul-
garistan Ofisi tarafından 

düzenlendi.
Pavlova, “2025 yılına ka-

dar tüm yatırımlarımızın 
% 50'si iklim direnci ve 
çevre için olsun. Bu yıldan 
2030'a kadar, 10 yılda 1 
trilyon avroyu iklim diren-
cine, çevre ve yeşil alan 
yatırımları için seferber 

edelim” dedi.
EIB Başkan Yardımcı-

sı, “Önceliğimiz, kentsel 
ulaşım, sosyal altyapı, 
enerji verimliliği, yeni-
liklere ve Avrupa Yeşil 
Anlaşması’nın öncelikle-
rine eşlik eden her şeye 
yatırım yaparak Avrupa 

Yeşil Anlaşması’nı uygu-
lamak” diye belirtti.

Pavlova, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Banka 
olarak bu yönde AB , AB 
üyesi olmayan ortakları-
mız dahil üye devletlerle 
ilerlemek için bir planımız 
var. Bu plana, Avrupa 
Yatırım Bankası ve Yatı-
rım Fonu ile birlikte EİB 
Grubu İklim Değişikliğine 
Karşı Yol Haritası adını 
verdik.

B u ,  Av r u p a  Ye ş i l 
Anlaşması’nın başarılı bir 
şekilde uygulanmasına 
bizim katkımız. Yol harita-
mızı takip edersek, 2050 
yılına kadar Avrupa'yı ilk 
karbon nötr kıta yapabili-
riz”.

             Kırcaali Haber

2020 yılında vergi gelirleri rekor düzeye çıktı
Milli Gelirler Ajansından 

(NAP) yapılan açıklama-
da NAP’ın 2020'de gelir-
lerinin planlanandan 700 
milyon levanın üzerinde 
ve önceki kriz olmayan 
2019'a göre 1,1 milyar 
levanın üzerinde daha 
fazla olmak üzere yakla-
şık 25 milyar leva olduğu 
bildirildi.

NAP’a göre, koronavirüs 
krizine rağmen işletmeler 
ve vatandaşlar vergile-
rini ve sosyal güvenlik 
primlerini aksatmadan 
ödedi. NAP İcra Müdürü 
Galya Dimitrova, “2020, 
diğer şeylerin yanı sıra 
vergi konusunda net bir 

dayanışma yılı oldu. Bazı 
ekonomik sektörler sert 
darbe aldı, diğerleri pat-

lama yaşadı, ancak genel 
olarak zorluklara rağmen 
işletmeler ve vatandaşlar 
vergi ödeme taahhütlerini 
dürüstçe yerine getirdi-

ler. Bunu takdir ediyoruz” 
dedi.

Geçen yıl 2019'a göre 

yaklaşık % 5 civarında 
olan hazine gelirlerinde 
artış eğilimi korunuyor.

2020 yılında toplam ver-
gi gelirleri 14 milyar leva. 

Bu miktarın 2,6 milyar le-
vadan fazlası işletmeler 
tarafından kurumlar ver-
gisi, 3,7 milyar levası ise 
kişisel gelir vergisi ola-
rak ödendi. Katma değer 
vergisinden elde edilen 
gelirler 7,6 milyar leva, 
2019'da ise 6,8 milyar 
leva idi.

Sosyal güvenlik primle-
rinden elde edilen toplam 
gelir miktarı 10,6 milyar 
leva. Bu miktarın 6,3 mil-
yar levası sosyal sigorta 
primleri, 2,7 milyar levası 
sağlık sigorta primleri ve 
1,5 milyar levası ek zorun-
lu emeklilik sigorta prim-
lerinden elde edildi.

Tütün destek ödemeleri 
başlayacak

Ulusal Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Tsvetan 
Filev, geçici ulusal destek programı kapsamında 
10 ile 20 Şubat arasında tütün üreticilerine yönelik 
destek ödemelerine başlanacağını bildirdi. Önceki 
yıla göre bir hafta daha erken ödemelere başla-
nacağını belirten Filev, “Avrupa Birliği (AB) yönet-
meliğine göre destek ödemeleri için öngörülen fon 
miktarı bir önceki yıla göre % 5 azaltıldı” dedi.

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı Tütün Danışma 
Konseyi toplantısında farklı cins tütünler için veri-
lecek destek miktarlarının belirlenmesi bekleniyor. 
Bu miktarlar, AB Geçiş Dönemi Yönetmeliğinde 
belirtilen 2021 ve 2022 mali yılı için de geçerli 
olacağı için bu karar önemli olacak.

Tütün üreticileri için bir sonraki adım, 2023-
2027'de geçici ulusal destek programı dahilinde 
destek verilmesi yönünde tartışma başlatmak 
olacak. Filev, “Avrupa Komisyonu, Avrupa Parla-
mentosu ve AB Konseyi arasında bu konuda yürü-
tülen diyaloğun Mart ayı sonunda tamamlanması 
bekleniyor. Umudumuz, destek programının 2022 
ve 2023'te de uygulanmaya devam etmesi. Daha 
sonra ulusal düzeyde uygulanacak 2027'ye kadar 
olası programın ana hatları detaylandırılacak. Şu 
ana kadar iki AB Kurumu - Avrupa Parlamentosu 
ve AB Konseyi - Bulgaristan'ın programın sürdü-
rülmesi önerisini kabul etti. Avrupa Komisyonu'nun 
görüşü bekleniyor” diye belirtti.

Filev, ”Tütün Danışma Konseyi toplantısının 
Devlet Tarım Fonu'nun geçici ulusal destek prog-
ramı kapsamında 10 ile 20 Şubat arasında tütün 
üreticilerine yönelik destek ödemelerine ilişkin 
gösterge niteliğindeki ödeme planına uymak için 
Ocak ayı sonuna kadar yapılmasında ısrar ettik” 
dedi. 2020 mahsulü tütünlerin alım kampanyasının 
tamamlandığını ifade eden dernek başkanı, “Üst 
üste ikinci yıl çiftçilere yapılan ödemelerde artık 
gecikme yok” diye belirtti.
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Cumhurbaşkanı Radev ikinci dönem için aday olacak
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev, görev süresinin 
dördüncü yılının dolması 
münasebetiyle düzenle-
diği basın toplantısında 
Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı İliyana Yotova ile birlik-
te ikinci dönem için aday 
olacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, “Bulgar 
toplumunu birleştirme ça-
balarımıza devam edece-
ğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, bunu 
e r k e n  d u y u r m a k l a 
Bulgaristan’da seçmen-
lerin mevcut durum ve al-
ternatif hakkında bilgi sa-
hibi olmalarına yardımcı 
olmayı ve siyasi aktörleri 
ilke ve önceliklerine göre 
konumlandırmayı amaçla-
dığını söyledi.

Radev, “Ne şekilde aday 
çıkacağımız, Parlamento 
seçimlerinden sonraki 
yasal süre içinde netleşe-
cek” diye belirtti. Destek 
için siyasi partilerle pazar-
lık yapmadığını açıklayan 
Cumhurbaşkanı, 2016'da 
kendisini Cumhurbaşkanı 
adayı gösteren sosyalist-
lerin bu konuda ilk söz 
söyleme hakkına sahip 

olduğunu belirtti.
En önemli amacının 

devletin güçlendirilmesi 
ve halkın tekrar yönetime 
katılması olduğuna dik-
kat çeken Radev, “2020, 
Bulgaristan'ın uyanış yı-
lıydı. Hükümete ve Parla-
mentoya duyulan güven 
çöktü, salgın ve ifade 
özgürlüğü haklarının çiğ-
nenmesine rağmen va-
tandaşlar sokağa döküldü 
ve değişim iradesini gös-
terdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, “Nisan 

ayında yapılacak Parla-
mento seçimleri, Bulgaris-
tan vatandaşlarını bugü-
nün iktidar modelini kabul 
etme veya reddetme ikile-
mine sokacak- yozlaşmış, 
perde arkası, savurgan, 
sıradan vatandaşlara 
karşı adaletsiz bir iktidar 
modeli” diye belirtti.

Radev, “Görev süre-
mizin başlangıcından 
itibaren Cumhurbaşka-
nı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı olarak iktidarı 
Başbakan'ın elinde ve 

çevresinde-
ki küçük bir 
çemberde 
yoğunlaştı-
ran bu mo-
delin kusur-
larıyla karşı 
k a r ş ı y a 
kaldık” diye 
eleştirdi ve 
krizin üste-
sinden gel-
me, kararlı 
bir şekilde 
r e f o r m l a r 
gerçekleş-
tirme, Bul-
g a r i s t a n 
vatandaşla-
rının refahını 

artırma, demografik çö-
küşün üstesinden gelme 
olmak üzere ikinci dönem 
için Cumhurbaşkanlığı 
programının önceliklerinin 
ana hatlarını çizdi.

Cumhurbaşkanının ifa-
desine göre, ancak dev-
let güçlendirilmeden, her 
müteakip iktidar yapılan-
maları ve politikaları oli-
garşinin kurbanı olmaya 
ve başarısızlığa mahkum 
olmaya devam edecek 
ve ülkemiz halkın yaşam 

standardı ve kalitesi açı-
sından Avrupa Birliğinde 
son sıralarda yer almaya 
devam edecek.

Radev, “Yoksulluğun 
ve kanunsuzluğun üste-
sinden gelmek ve bölün-
müş göçmen ailelerini 
yeniden birleştirmek için 
Bulgaristan'ın güçlü bir 
siyasi alternatife ihtiyacı 
var. Bu olmazsa, taraflar 
arasında alışılagelmiş pa-
zarlık yapılmasına ve yine 
devlet malının yağmalan-
masına ve durgunluk dö-
nemine girilmesine yol 

açabilir” diye belirtti.
Cumhurbaşkanı, Par-

lamento seçimlerinden 
sonra bir çıkmazın içi-
ne düşme olasılığı göz 
önüne alındığında ulusal 
kurtuluş gibi makul ba-
hane veya diğer uygun 
tanımlamalar altında per-
de arkasında bir hükümet 
kurulması konusunda da 
uyardı.

Radev, 4 Nisan'da yapı-
lacak seçimler için parti-
lerin program ve ilkelerini 
açıklamasını beklediğini 
söyledi.

Momçilgrad ilçesinde 2021 yılı 
bütçe hazırlık toplantıları başladı

2021 bütçesi hazırlıkla-
rı kapsamında yerleşim 
yerlerinde yapılan bütçe 
görüşmeleri sırasında 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi yönetimi, ilçe-
deki yerleşim yerlerinde 
su temininin ve altyapının 
iyileştirilmesinin 2021'de 
öncelik olacağının taah-
hüdünü verdi.

Gruevo (Hayranlar), Ra-
ven (Yenicuma) ve Zvez-
del (Güren) köylerinde 
yapılan ilk toplantılarda 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, Belediye Meclis 
Başkanı Ersin Ömer ve 
HÖH Momçilgrad İlçe 
Başkanı ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Ayhan 
Osman, Belediye Başkan 
Yardımcısı Aliye İbrahim, 
Belediye Genel Sekreteri 

Zihni Durmuş ve Bele-
diye Meclis üyeleri hazır 
bulundular.

Görüşmelerde elektrik 
dağıtım ve su temini ve 
kanalizasyon şirketlerinin 
şebekelerinde meydana 
gelen arızalarla ilgili so-
runlar gündeme getirildi.

İlknur Kazim, “Geçen 
2020 yılında su temini 
ve altyapı iyileştirmeden 
başka küçük yerleşim yer-
lerinde iyi sağlık hizmet-
leri için gerekli koşulları 
sağlamak da bizim için bir 
öncelikti. Kos (Dereköy), 
Letovnik (Yazla), Çoma-

kovo (Kışla), Gorna Ço-
banka (Edirhanlı) olmak 
üzere dört köyde su temi-
ni ile ilgili sorunları çözdük 
ve dört mikro bölgeden 
ikisinde - Nanovitsa (Ali-
beykonağı) ve Zvezdel'de, 
yerel halkın daha iyi sağ-
lık hizmeti alabilmesi için 
sağlık ocağı binalarını 
yeniledik. Sağlık hizmet-
leri bu yıl da odak nokta-
mız olmaya devam ediyor, 
ancak özellikle daha ciddi 
sorunların olduğu yerler-
de esasen altyapı ve su 
temini sistemlerine yatı-
rım yapmayı planlıyoruz” 
diye kaydetti.

Nanovitsa ve Prigradski 
mikro bölgelerinde ve ilçe 
merkezinde de bütçe ha-
zırlık toplantıları yapılması 
öngörülüyor.

Başsavcıyı soruşturabilecek savcı olacak
İktidardaki GERB par-

tisi ve Birleşik Vatanse-
verler İttifakı tarafından 
sunulan Ceza Muhake-
meleri Kanunu’nda deği-
şiklik yapan kanun tasa-
rısı, Halk Meclis Genel 
Kurulunda kabul edilerek 
yasalaştı. Değişikliklere 
göre, Başsavcı hakkında 
inceleme ve soruşturma 

yapma hakkına sahip bir 
savcı olacak. Bu savcı 
aynı zamanda Başsavcı 
yardımcılarını da soruş-
turabilecek.
Tasarı, Başsavcı aley-

hine verilen ihbarlar üze-
rine hakkında soruştur-
ma açmayı reddetmenin 
yargı incelemesine tabi 
tutulmasını ve mahkeme 

duruşmalarının kapalı 
yapılmasını öngörüyor.
Başsavcıyı soruştu-

racak savcı adayları, 
önceden önerildiği gibi 
sadece Savcılar Heyeti 
tarafından değil Yüksek 
Yargı Konseyi’nin 6 üye-
si tarafından da gösteri-
lebilecek.
Sınava katılmak iste-

yen adaylar, kendileri de 
başvuruda bulunabilirler. 
Adayın bu göreve seçile-
bilmesi için Yüksek Yar-
gı Konseyi’nin toplam 25 
üyesinden 15’inin deste-
ğini alması gerekir.
Başsavcıyı soruştura-

cak savcının görev sü-
resi 5 yıl olacak.
            Kırcaali Haber

Kırcaali hastanesine iki yeni 
oksijen konsantratörü bağışlandı

Sofia Triaditsa Rotary Kulübü, Sofia Capital Lion 
Club ve Kırcaali Rotary Kulübü temsilcileri Kırcaali'deki 
Dr. Atanas Dafovski Hastanesine iki yeni oksijen kon-
santratörü cihazı bağışladı. Bağışlar, hastane müdürü 
Prof. Dr. Todor Çerkezov tarafından kabul edildi.

Cihazlar hafif ve taşınabilir, oksijeni kendi yoğunlaş-
tırır ve harici bir şişe ile oksijen beslenmesine gerek 
kalmaz. Bu, onların hem hastane bölümlerinde hem 
de evde veya ambulanslarda ilk yardım sağlamada 
kullanımını çok kolay hale getirir. Cihaz, solunum güç-
lüğü çeken hastalara oksijen sağlıyor, bu da mevcut 
durumda hastaneler için zor bir iş.

Oksijen konsantratörleri, Covid- 19 dışındaki has-
talıkların tedavisinde ve daha sonra iyileşme için de 
kullanılabilir.

Bağışlanan cihazların mali değeri 3 600 leva. Yar-
dım girişiminin bu tür ekipmanlara sahip olmayan diğer 
hastaneleri de kapsaması bekleniyor. Cihazlar PHI-
LIPS marka olup set iki nemlendirici de içerir.

Bağışın takdimi sırasında Sofia Triaditsa Rotary Ku-
lübü, Sofia Capital Lion Club temsilcilerinden başka 
Kırcaali Rotary Kulübü Başkanı İrina Georgieva da 

hazır bulundu.
Sofia Triaditsa Rotary Kulübü Başkanı Veselin Ge-

orgiev, bağış takdimi sırasında şunları ifade etti: “Ku-
lübümüz bu girişimi, Rotary International'ın toplumun 
yararına çalışma yönündeki küresel misyonu bağla-
mında yürütüyor. Bulgaristan'da kriz zamanlarında 
Rotaryenler ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışır. 
Bu durumda yardıma muhtaç olan Bulgaristan'daki 
sağlık sistemi, solunum problemleriyle ilgili ekipman 
sıkıntısı çekiyor. Covid-19 salgını, bu tür ekipman sı-
kıntısına neden oldu. Pernik ve Yanbol'da bağışlarda 
bulunduk, şimdi bu amaçla Kırcaali'deyiz, girişimimize 
devam edeceğiz”.

Bağışın tam zamanında tam ihtiyaç duyan hasta-
neye yapıldığını belirten Prof. Dr. Çerkezov, cihazla-
rın Covid-19 hastalarının tedavisi için uygun koşullar 
yaratmada kullanılacağını söyledi. Profesör, “Onların 
hastalığın teşhisi ve tedavisi aşamalarında kesinlikle 
oksijen tedavisine ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu ok-
sijen tedavisi kapasite gerektirir. Bu bağış, oksijen sis-
temimizin, ihtiyaçları karşılama kabiliyetimize yönelik 
eksiksiz bir envanter çalışması yaptığımız bir zamanda 
geliyor. Bu cihazlar, çalışmalarımızın parametrelerini 
iyileştirebilmemiz için son derece faydalı olacak. Has-
tane yönetimi ve bu cihazlarla tedavi edilecek hastalar 
adına bağışçılara teşekkür ederiz” dedi.
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Ülkedeki yoksulluğun yeni yüzü - sağlık eşitsizlikleri
KNSB Sosyal ve Sendi-

kal Araştırmalar Enstitüsü 
uzmanlarına göre Bulga-
ristan nüfusununun en 
yoksul olan yüzde 20'lik 
kısmı, en zengin yüzde 
20'lik kısmına kıyasla Co-
vid-19 ile ilgili daha büyük 
tehlike ile karşı karşıya.

Bu tehlike çoğunluk-
la tıbbi riskler içeriyor. 
Maddi durumu daha za-
yıf olan haneler sağlığı 
için gerekenleri tam ola-
rak yapmak durumunda 
değil. Bu insanlarda sık 
sık yan hastalıklar geliş-
tiği için onlar daha riskli 
grupta yer alıyorlar. Ayrı-
ca eğitim seviyeleri daha 
düşük olduğu için işsiz 
kalmaları ihtimali de daha 
yüksek olur. Neticede bu 
hanelerin kriz öncesine 
göre daha da yoksul hale 
gelmelerinin ekonomik 
önkoşulları ortaya çıkıyor.

Hanelerdeki sağlık har-
camaları gelir düzeyine 
göre orantısız şekilde 
yüksek. KNSB ekonomi 
uzmanı Lüboslav Kostov, 
BNR'ye konuşurken bu 
durum sözüm ona "sağlık 
eşitsizliklerine" yol açıyor, 
dedi.

"Tıbbi kriz, insanları ve 
gelirlerini birçok sınama 

ile karşı karşıya getiriyor 
ve bu durum artık açıkça 
görülüyor. Son yıllarda 
insanların aldığı gelirlerin 
yüzde 30'luk bölümü ilaç, 
hastane, muayene veya 
tedavi olmak üzere sağ-
lık ihtiyaçlarının karşılan-
ması için harcandı. Hem 
bu tespit, kriz öncesinde 
orta düzey gelir alan in-
sanlar için geçerli. Asgari 
emekli aylığı ve asgari 
maaş alanlara bakacak 
olursak ise orada bu so-
runun boyutları daha da 
ciddi - onlarda bu oran 

yüzde 50 ile yüzde 118 
arasında değişiyor. Yani 
300 leva emeklilik alan bir 
kişi hastalandığında ilaç, 
tedavi ve hastane harca-
maları, emekli aylığının 
yüzde 118'ini buluyor.

Hal böyle olunca düşük 
gelirli vatandaşlar, tedavi 
ile ilgili doğrudan ihtiyaç-
larını karşılamak üzere 
hızlı kredi veya tüketim 
kredisi kullanmak zorun-
da. Ayrıca durum korona-
virüsten çok önce öyleydi. 
Oysa şimdi vatandaşlar 
ilaç yedeği oluştururken 

her türlü muayene ve test-
ler yapılırken haneler üze-
rindeki sağlık gideri yükü 
çok daha büyük. Dolayı-
sıyla orta gelirli vatandaş-
ların sağlık hizmetlerine 
ayırdıkları bu yüzde 30'luk 
gelir oranı, önümüzdeki 
yılda yüzde 60-80'i bula-
bilir. Düşük gelirli olanlar 
ise gittikçe daha çok kredi 
almak zorunda kalacaklar. 
En düşük gelirli olanlar ise 
varlığını sürdürmek çin 
sık sık çocuklarının, hısım 
ve akrabalarının yardımı-
na muhtaç kalıyorlar.

Lüboslav Kostov'un öne 
sürdüğü gibi sağlık krizi-
nin yol açtığı eşitsizlikler, 
Bulgar toplumunun yüz 
yüze geleceği bir sorun 
olacak.

Yılın 3. çeyreğine ilişkin 
KNSB verilerine göre ül-
kedeki hanelerin üçte iki-
sinde kişi başına düşen 
gelir, geçim sınırının altın-
dadır. Yoksul gurubundaki 
kişi sayısı önceki çeyreğe 
göre değişmezken 2019 
yılının Aralık ayına göre 
200 bin kadar büyük.

Sendika uzmanlarına 
göre bu artış bir yandan 
yoksulluk çizgisinin yük-
selmesine diğer yandan 

ise pandeminin en yoksul 
nüfusu en ağır vurmasına 
bağlı olmakta.

Koronavirüs krizi, eşit-
sizlikleri daha da artırdı, 
çünkü niteliksiz ve düşük 
gelirli işçiler pandemiden 
dolayı işini ilk kaybedenler 
oldular.

"Bulgaristan'da yıllardır 
eşitsizlikler sorunu var, 
fakat şu an pandemiden 
dolayı durum daha da kö-
tüleşiyor. Gelirlerinin bü-
yük bir bölümünün tedavi 
için harcandığı bu insan-
ları düşünmek gerekir" 
şeklinde konuştu KNSB 
ekonomi uzmanı Lüboslav 
Kostov. BNR

Doğu Rodoplar’daki yaban öküzü 
sürüsü artmaya devam ediyor

Doğu Rodoplar’a getiri-
len Avrupa bizonu olarak 
bilinen iki yaban öküzü, 
karantina ve kapalı bir 
alanda adaptasyon döne-
minin ardından bölgede 
yetiştirilen bizon sürüsü-
ne katıldı. Sürüye yeni 
katılan yaban öküzleri, 
Macaristan’ın Nyiregyha-
za şehri yakınlarındaki 
Szinten Hayvanat Bahçe-
si ve Slovakya'daki Bra-
tislava Hayvanat Bahçesi 
olmak üzere Avrupa’da iki 
hayvanat bahçesi tarafın-
dan bağışlandı.

Böylece sürü sayısı ar-
tırıldı ve yeni iki bizon 
ile 11 hayvana ulaştı. 
2019'da yüzyıllardır ilk kez 
Rodoplar’da ilk bizonun 
doğduğunu ve yalnızca 
geçen yaz aylarında sürü-
ye iki yavru bizonun daha 
eklendiğini hatırlatırız.

R e w i l d i n g  R o d o p 
Vakfı’nda vahşi doğa uz-
manı Hristo Hristov, “Bi-
zonlar, beklediğimden 
daha hızlı bir şekilde yeni 
evlerine alışıyor ve iki ay-
dan kısa bir süre içinde 
sürüye katıldı” diye ifade 
etti.

Avrupa bizonu Avrupa’da 
çevre korumanın sembolü 
haline geldi. Bu türün ta-

rihçesi 100 yıl içinde bir 
hayvan türünün yok olma 
eşiğine geldikten sonra 
nasıl büyük emek sonu-

cunda yeniden üremeye 
başladığının bir örneği.

Rodoplar’daki bizon sü-
rüsünün artışı tüm çev-
reciler için bir sevinç ne-
deni. En son güncellenen 
Uluslararası Doğal Hayatı 
ve Doğal Kaynakları Ko-
ruma Birliği'nin (IUCN) 
Nesli Tükenme Tehlikesi 
Altındaki Türlerin Kırmızı 
Listesi'ndeki bizonun du-
rumu “hassas” iken “ne-
redeyse tehlike altında” 
olarak değiştirildi.

Sadece bir asır önce-

sine kadar bizonun nesli 
neredeyse tamamen tü-
kenmişti. Bunun nedeni 
habitat kaybı, ağaç kesi-

mi, orman yangınları, kap-
samlı tarım ve avlanma. 
20. yüzyılın başına kadar 
çoğunlukla hayvanat bah-
çelerinde ve koruma altın-
daki çiftliklerde yaşayan 
sadece 50 bizon vardı.

Bununla birlikte çev-
re korumacılarının uzun 
vadeli çabaları, uzun za-
mandır beklenen bizonun 
geri dönüşüne yol açıyor. 
1950'lerde yeniden doğa-
da üremeye başladıktan 
sonra bizonların sayıları 
2003'te yaklaşık 1 800'e 

kadar yükseldi. Geçen 
yıl sayıları 6 200'e ulaş-
tı. Bugün Avrupa bizonu 
en çok sayıda Polonya, 

Beyaz Rusya ve 
Rusya'da bulu-
nuyor.

Birkaç yıldan 
ber i  b izonlar, 
Romanya'da Gü-
ney Karpatlar ve 
Bulgar istan'da 
Doğu Rodop -
lar olmak üzere 
iki vahşi yaşam 
bölgesine geri 
döndürüldü.

Bulgaristan Av-
cılar ve Balıkçı-
lar Birliği ve Re-
wilding Rodop 
Vakfının or tak 

inisiyatifi ile gerçekleş-
tirilen yaban öküzlerinin 
Rodoplar’da yeniden diril-
tilmesine yönelik çabalar, 
Doğu Rodoplar’da büyük 
otobur hayvanların yeni-
den üretilmesine yönelik 
faaliyetlerin bir parçası. 
Doğu Rodoplar’daki sü-
rüye yeni eklenen iki bi-
zon da Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Akvaryumlar 
Birliği'nin yardımıyla sağ-
landı.

              Kırcaali Haber

Hayırseverler, yaşlı bir 
ninenin evini yeniledi

İyi kalpli insanlar, ele ele vererek ve hiç tereddüt 
etmeden yardım elini uzatarak Ardino’nun (Eğridere) 
Svetulka (Çandır) köyünün Deremahallesi’nde oturan 
76 yaşındaki Firdes Ahmed'in evini komple tadilat et-
tiler.

Kızı ve torunu ile birlikte yaşayan ninenin evinin 
yenilenmesi fikri Rodop köyünün muhtarı Feriha 
Hayri'ye ait. Muhtar, “Bağışçıların, Ardino Belediye-

sinin, şirketlerin, yerel inşaat ustalarının ve iyi insan-
ların ortak çabaları ve çalışmaları sayesinde yardıma 
muhtaç bir ailenin normal ve daha iyi koşullarda ya-
şamasına yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyum. 
Sadece iki ayda eski bir ev harabeden güzel bir eve 
dönüştü. Hala iyi insanlar var. İyi niyetimiz, sevgimiz, 
birlik duygumuz varsa, her şey başarılır. Biz birlikte 
bir gücüz ve birlikte mucizeler yaratabiliriz!” diye ifade 
etti.

Muhtar, ailenin yıllardır zor koşullarda yaşadığını 
söyledi. Yaşlı kadın dul olup kızı Fatme ve torunu 
Mahsun ile birlikte yaşıyor. Asgari miktarda emekli 
maaşı alıyor. 35 yıl önce inşa edilen evde tadilat işle-
rine 2020 Aralık ayı başlarında başlandı. Çatı komp-
le tamir edildi. Dış cephe sıvası yenilendi. Bacalar 
sıvanıp boyandı. Cepheler boyandı. Evin iç bölümleri 
de yenilendi- duvar ve tavan boyaları yenilendi. Bir 
tuvalet yapıldı. Mutfak ve banyo da yenilendi.

EVN Elektrik Dağıtım Şirketinde görevli elektrik 
teknisyeni Şenol Dikmov’un sayesinde evin elektrik 
tesisatı tamamen yenilendi.

Svetulka köyü muhtarı Feriha Hayri, şahsı ve Firdes 
Ahmed adına Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ın 
şahsında Ardino Belediyesi, Belediye Meclisi, Byal 
İzvor (Akpınar) Paşastroy Şirketi, Ardino RMSİ-G 
Şirketi, Çiçek Şirketi, Şinasi Şirketi, Panorama 2000 
Şirketi olmak üzere bu hayırlı işin gerçekleşmesine 
yardımcı olan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Muhtar ayrıca yerli halka, Türkiye'den yardıma ge-
len tüm göçmenlere, Almanya, Hollanda, Belçika'da 
çalışan Svetulka'dan gurbetçilere ve gece gündüz 
canı gönülden çalışan inşaat ustaları Ayhan Halib-
ram, Sezay Receb ve Gürsel Receb'e özel olarak 
teşekkür etti.
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Başkan Azis: HÖH, milliyetçilerin katılımıyla oluşan 
ilkesiz koalisyon hükümetlerinde yer almayacak

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kan Yardımcısı, Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 
Birliği Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis 
yaptığı açıklamasında, 
“Partimizin yönetimiyle 
görüşme için Cumhur-
başkanından davet aldık. 
Bu görüşme gerçekleşe-
cek. Hangi tarihte olursa 
olsun seçimlere hazırız” 
diye kaydetti.

Başkan Azis, “HÖH, 
milliyetçilerin katılımıyla 
oluşan ilkesiz koalisyon 
hükümetlerinde yer alma-
yacak” diye konuştu.

Dr. Müh. Azis, “Bulga-
ristan Ulusal Belediyeler 
Birliği Yönetim Kurulu, 
seçimlerin organize edil-
mesine ilişkin görüşlerini 
sundu. Belediye başkan-
ları, oy pusulalarını tes-
lim aldıktan sonra teslim 

edinceye kadar seçim 
sürecini aslında kendileri 
organize ediyor” dedi.

Belediye Başkanının ifa-
desine göre, belediyeler, 
minimum sıhhi ve hijyenik 

gerekliliklere ilişkin sağlık 
protokolü ile garanti altına 
alınmalı.

Hasan Azis, “Elimizde 
böyle bir sağlık protokolü 
yoksa, seçmenlere seçim-

lerin güvenli şekilde yürü-
tülmesini garanti edeme-
yiz” diye ekledi.

Belediye Başkanı, “Se-
çimleri yürütmek için yazı-
lı prosedürlere ihtiyacımız 

var. Belediye başkanları-
nın seçimi gerçekleştir-
meye hazır olup olmadı-
ğına dair hiçbir şüphem 
yok. Katılımı artıracak or-
tak sorumluluk ve güven-
liğe sahip olmalıyız” dedi.

Şu anda şiddetli yağışlar 
nedeniyle barajların taş-
ma riski sorunlarıyla ilgili 
Dr. Müh. Azis, devletin 
yeniden inşaatı organize 
edemediğini söyledi.

Belediye Başkanı, “Ba-
rajlar ve mülkiyetleriyle 

ilgili çözülmesi gereken 
sorunlar için daha erken 
uygulanmaya başlama-
sı gereken bir hükümet 
programı vardı ve devlet 
bu sorunların çözümü için 
yeterli düzeyde fon ayır-
malıydı” diye kaydetti.

Dr. Müh. Azis, “Bulgaris-
tan Ulusal Belediyeler Bir-
liği olarak bizler, özellikle 
barajların mülkiyetine iliş-
kin yasal değişiklik fırsatı 
sunmuştuk” diye ekledi.
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Bulgaristan, avroyu para birimi olarak kabul 
etmesine yönelik ulusal plan hazırlıyor

Maliye Bakanı Kiril Ana-
niev, Euromoney adlı ku-
ruluş tarafından düzenle-
nen Merkez ve Doğu Av-
rupa Forumu’nda yaptığı 
konuşmasında, “Ülkede 
para birimi olarak avro-
nun başarılı bir şekilde 
yürürlüğe konulması için 
Bulgaristan yetkilileri ve 
işletmeleri tarafından ya-
pılması gereken faaliyet-
lerin ayrıntılı olarak an-
latılacağı, Bulgaristan'ın 
avroyu para birimi olarak 
kabul etmesine yönelik bir 
ulusal plan hazırlanıyor” 
diye kaydetti.

Ananiev, ülkenin Avro 
Bölgesine başarılı bir şe-
kilde üye olabilmesi için 
leva cinsinden ödemeler-
den avro cinsinden öde-
melere sorunsuz ve hızlı 
bir geçiş yapıla bilinmesi 

için tüm ticari kuruluşlar 
ve topluma yönelik iyi bir 
hazırlık yapılması da ge-

rektiğini sözlerine ekledi.
Bakan, hükümetin ve 

Bulgaristan Merkez Ban-
kasının 2024'te Avro Böl-
gesine katılma beklentile-
rini bir kez daha teyit etti. 
Ananiev’in ifadesine göre, 
pandeminin ağır sosyo-

ekonomik sonuçlarına 
rağmen Bulgaristan'ın 
Euro Bölgesi'nin bekle-

me odası olarak da bili-
nen ERM II Döviz Kuru 
Mekanizmasında kalış 
süresini uzatan bir faktör 
olmayacak.

Bakanın ifadesine göre, 
nominal yakınlaşma kri-
terlerinin uygulanması ve 

Avrupa Merkez Bankası 
ve Avrupa Komisyonu'nun 
2020 yakınsama raporla-
rında yer alan uygunsuz-
lukların giderilmesi için 
önlemlerin benimsenmesi 
de hazırlık faaliyetlerinin 
önemli bir yönü.

Ananiev, “Zaman sınırı-
nı ve ERM II'de minimum 
kalış süresine uymak için 
yoğun bir şekilde çalışı-
yoruz. Şu anda üstleni-
len taahhütlerin hiçbirinin 
yerine getirilmediğine dair 
ciddi bir işaret yok. Elbet-
te Maastrich kriterlerinin 
uygulanması, Euro Böl-
gesi ülkelerinin oluştur-
duğu dinamik parametre-
lere göre göreceli, çünkü 
mevcut güvensiz ortamda 
tahmin edilebilir olması 
zor” diye belirtti.
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Perakende şirketlerinin 
% 10-15'i iflas etti

Alışveriş merkezleri ve büyük perakende satış ma-
ğazaları şubat ayı başlarında yeniden açılıyor. Devlet 
yetkililerinin aldığı bu karar, kapalı kalmaya devam 
edecek restoran sahiplerinin öfkesine neden oldu. 
Perakende satış mağazaları hangi koşullar altında 
yeniden açılacak, tüm mağazalar mı açılacak yoksa 
faaliyetine son verenler de var mı?

Bulgaria ON AIR televizyonun “Bulgaristan Sabah” 
programına konuk olan Bulgaristan Perakendeciler 
Derneği Başkanı Manol Goygadjiev, “Hepimiz bunu 
sevinçle karşıladık. Müşterilerimiz için güvenlik önce-
lik, alışveriş merkezleri güvenli yerler” diye kaydetti.

Goygadjiev, “Edindiğim bilgiye göre, mağaza sahibi 
şirketlerin % 10-15'i iflas etti. Süreci organize edeme-
yecekleri için çalışmayacak olan mağazalar da var 

- çok sayıda personel işten çıkarıldı. Bazı peraken-
deciler de mağazalarını açmayacaklar, çünkü bunun 
için yeterli maddi imkana sahip değiller, ticaret malları 
eskidi” diye vurguladı. Dernek Başkanı, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında alınan kararlardan en çok et-
kilenen perakendecilerin moda giyim perakendecileri 
olduğunu açıkladı.

Goygadjiev, “Onların kış sezonu koleksiyon ürünleri 
satılamadı. Şu anda önümüzdeki sezon için yeni mo-
del ve ürünler satın alamayacak birçok perakendeci 
var” diye dikkat çekti.

Dernek Başkanının ifadesine göre, sanal mağaza 
faaliyetleri birkaç mağaza sahibi olan perakendeci-
lerin ticaret maliyetlerini tam olarak karşılayamadı.

Goygadjiev, “Bazıları hala iyi geliştirilmiş bir çev-
rimiçi mağaza sayfası yapısına sahip değildi, bazı-
ları bunu çok hızlı yaptı, ancak giderlerin % 15-20'si 
oradan karşılanabildi - minimum derecede maliyeti 
kurtarmadan bahsediyoruz” dedi ve pandeminin baş-
langıcından bu yana alışveriş merkezlerinin sağlık 
otoritelerinin belirlediği tüm gereksinimlere ve tali-
matlara uyduğunu sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı, “Müşterilerin maske takıp tak-
madığını kontrol eden personel var. Alışveriş mer-
kezlerinde çok iyi bir havalandırma sağlanıyor, belli 
aralıklarla sıkı bir şekilde sürdürülen dezenfeksiyon 
çalışmaları yapılıyor, insanların aralarına mesafe koy-
malarına imkan var” dedi.

Yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşlarının seçmen kaydı başladı
4 Nisan’da yapılacak 

genel seçimlerde oyunu 
kullanmak isteyen yurt 
dışındaki Bulgaristan va-
tandaşları, bu arzusunu 
müracaat formu doldu-
rarak ilan edebilecekler.
Seçim tarihinden 25 

gün önce olması şartıy-
la başvuru formu şah-
sen ya da bir mektup 
eşliğinde Bulgaristan’ın 
ilgili devletteki diplomatik 
veya konsolosluk temsil-
ciliğine sunulmalı.
Başvuru Merkez Seçim 

Komisyonu’nun İnternet 
sayfasından da iletile-
bilir. Bunu yapmamış 

ancak oyunu kullanmak 
isteyen Bulgaristan va-
tandaşları yurt dışında 

kurulan seçim sandıkla-
rından birine gidip oyu-
nu kullanmadan önce 
bir deklarasyon formu 
dolduracaktır.
Elektronik başvuru 

formu ve yurt dışında 
oy kullanmak konusun-
da daha ayrıntılı bilgi 
edinmek üzere Merkez 
Seçim Komisyonu’nun 
www.cik.bg internet say-
fasına veya Bulgaristan 
dışişleri bakanlığının in-
ternet sitesine başvura-
bilirsiniz.



  Kırcaali Haber 710 Şubat 2021 HABERLER

Kuzey Makedonya'ya AB yolunda yeni engel: Bulgaristan
Yunanistan ile isim kri-

zini aşarak AB'ye üyelik 
yolunda önemli bir me-
safe alan Kuzey Make-
donya, bu sefer doğu 
komşusu Bulgaristan'ın 
üyelik sürecini bloke 
etme girişimleriyle karşı 
karşıya.
Bağımsızlığını ilan etti-

ğinden beri Avrupa Birli-
ği (AB) ve NATO’ya üye 
olmayı stratejik bir hedef 
olarak belirleyen Kuzey 
Makedonya, 2005 yılı 
Kasım ayında AB üyeli-
ğinde aday ülke statüsü 
kazanırken, söz konusu 
statünün kazanılmasının 
ardından 15 yılı aşkın bir 
süre geçmesine rağmen 
AB üyelik müzakereleri-
nin başlatılması için ha-
len tarih alamadı.
Bulgaristan, 2017'de iki 

ülke arasında imzalanan 
dostluk, iyi komşuluk ve 
işbirliği anlaşmasının 
şartlarını yerine getirme-
diği gerekçesiyle Kuzey 
Makedonya’nın AB üye-
liğine karşı çıkıyor.
Bu stratejik hedeflere 

ulaşma yolunda sürek-
li engellerle karşılaşan 
Kuzey Makedonya, gü-
ney komşusu Yunanistan 
ile yaşadığı isim sorunu 
nedeniyle 2008 yılında 
Bükreş’teki NATO zir-
vesinde Yunanistan ta-
rafından veto edilmiş, 
böylece ittifaka üye ola-
mamıştı. Bu adım Kuzey 
Makedonya’nın AB en-
tegrasyon sürecinde de 
bir engel olarak önüne 
çıkmıştı.
Söz konusu olaydan 

tam 10 yıl sonra, Kuzey 
Makedonya ve Yunanis-
tan siyasileri Birleşmiş 
Milletler (BM) öncülü-
ğünde Prespa Anlaşma-
sını imzalayarak yıllardır 
süren isim sorununa 
nokta koydu. Bu kap-
samda “Makedonya” 
ismini “Kuzey Makedon-
ya” olarak değiştirdikten 
sonra Yunanistan artık 
Kuzey Makedonya’nın 
Avrupa entegrasyonu 
yolunda engel olmaktan 
çıktı; Kuzey Makedonya 
da bu sayede 2020 yılı 
Mart ayında NATO’nun 
30. üyesi oldu.
B u l g a r i s t a n ,  A B 

üye l i ğ i  i ç i n  Kuzey 
Makedonya’nın yerine 
getirmesi gereken ve bir-
çoğu ülke ve vatandaş-
ların kimlikleri ile tarihi 
meseleleri içeren 20 ci-
varında şart öne sürüyor.
Kuzey Makedonya’nın 

stratejik hedeflerine ulaş-
masında komşu engeli.
Kuzey Makedonya AB 

ile üyelik müzakerele-
rine bir adım daha yak-
laşmışken bu sefer doğu 

komşusu Bulgaristan, 
2017 yılında iki ülke ara-
sında imzalanan dostluk, 
iyi komşuluk ve işbirliği 
anlaşmasını anımsata-
rak Sofya’nın ısrar ettiği 
şartların yerine getirilme-
diği gerekçesiyle Kuzey 
Makedonya’nın önüne 
engel çıkarıyor.
2017 yılının Ağustos 

ayında iki ülke hükümet-
leri arasında düzenlenen 
toplantıda Kuzey Make-
donya Başbakanı Zoran 
Zaev ve Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Bori-
sov tarafından dostluk, 
iyi komşuluk ve işbirliği 
anlaşması imzalanmıştı. 
Anlaşma kapsamında 

tarihi konular ve eğitim 
gibi meseleler için Ortak 
Uzman Komisyonu da 
kurulmuştu.
Yunanistan ile de 2018 

yılında anlaşmaya var-
masının ardından Ku-
zey Makedonya bu kez 
iki ülke arasındaki tarihi 
ve kimlik meseleleri-
nin çözülmesi yönünde 
Bulgaristan’ın baskıla-
rını hissetmeye başla-
dı. Bulgaristan meclisi 
2019 yılının Ekim ayında 
AB’nin Kuzey Makedon-
ya ile müzakereleri baş-
latması yönündeki dekla-
rasyonunu onayladı. Bu 
deklarasyonda, “Avrupa 
entegrasyonuna yöne-
lik destek, tarihi olaylar, 
belgeler ve eserler ile 
Bulgar tarihindeki şahsi-
yetlerin rolü ve görüşleri-
nin zararına olmamalıdır” 
ifadeleri yer alıyor.
AB üyesi olabilmesi için 

Kuzey Makedonya’nın 
yerine getirmesi gere-
ken ve aralarında “Ma-
kedon dili” ve “Bulgar 
faşist işgalcisi” ifadele-
rinden bahsedilmemesi 
meselesi de bulunan 20 
civarında şart bulunu-
yor. Şartlar, ülke ve va-
tandaşların kimlikleri ile 
tarihi meseleleri içeriyor.
Bulgaristan’ın, Kuzey 

Makedonya’nın AB üye-
liğini desteklemek için 
talep ettiği bu şartlar, 
2019 yılı Ekim ayında 
Fransa’nın AB’nin geniş-
lemesine karşı çıkması 
ve üyelik müzakereleri 
için yeni metodoloji ta-
lep etmesi meselesinin 
ardından gölgede kaldı. 
Söz konusu yeni me-
todolojinin onaylanma-
sının ardından geçen 
yılın Mart ayında AB 
Kuzey Makedonya ve 
Arnavutluk’la üyelik mü-
zakerelerinin başlatılma-
sı kararı aldı, ancak bu 
yönde herhangi bir tarih 
belirlenmedi.
Kuzey Makedonya AB 

üyelik müzakerelerinin 
başlatılması süreci eşi-
ğindeyken, Bulgaristan 
2019 yılı Eylül ayında 
AB ülkelerine mektup 
göndererek, Kuzey Ma-
kedonya’daki “Bulgar 
karşıtı devlet ideolojisi” 
hakkında tarihi gerek-
çeler sunup Makedon 
kimliği ve diline yönelik 
tutumu için destek istedi.
Üyeliğe aday ülkelerin 

AB’ye çözülmemiş so-
runlar getirmemesi ge-
rektiği belirtilen mektup-
ta, Üsküp’le olan anlaş-
mazlıkların çözülmemiş 
çekişmeler olduğu ve 
bütün bunların, Kuzey 
Makedonya’nın üyeliğine 
ilişkin AB’de karar alma 
sürecine olumsuz etki 
edebileceği vurgulandı. 
Bu durum, Bulgaristan’ın 
Kuzey Makedonya’nın 
AB’ye entegrasyonu 
yolunda bir engel daha 
oluşturacağı sinyalini 
vermiş oldu.
Kuzey Makedonya 

Başbakanı Zoran Zaev 
6 Kasım 2020’de yaptı-
ğı açıklamada, AB Dai-
mi Temsilciler Komitesi 
(COREPER) toplantısın-
da Bulgaristan’ın, Kuzey 
Makedonya’nın AB üyelik 
müzakerelerinin başlatıl-
masına yönelik müzake-

re çerçevesinin birinci 
aşamasını bloke ettiğini 
ifade etti. Zaev, bu şekil-
de Kuzey Makedonya ve 
Bulgaristan arasında va-
rılan dostluk, iyi komşu-
luk ve işbirliği anlaşma-
sının ikinci maddesinin 
ihlal edildiğini söyledi.
Bulgaristan’ın bu yön-

deki resmi vetosu 17 Ka-
sım 2019’da yayınlanır-
ken, Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva, ülkesinin Kuzey 
Makedonya’nın AB katı-
lım müzakere çerçevesi-
ni onaylamadığını belirt-
ti. Kuzey Makedonya’nın 
AB’ye entegrasyon yo-
lunun uzun olduğunu 

dile getiren Zaharieva, 
“Bulgaristan düşmanlığı 
temelli bir ideolojiye da-
yanan bir devletin AB’de 
yeri yok” görüşünü pay-
laştı. Ayrıca Zaharieva, 
Kuzey Makedonya’nın 
1999 yılında uzlaştığı 
resmi dil konusundaki 
formülü desteklememesi, 
Bulgaristan ile dostluk, 
iyi komşuluk ve işbirliği 
anlaşmasının uygulan-
ması için yol haritasının 
yerine getirilmemesi ve 
Kuzey Makedonya’nın 
Bulgaristan’da sözde 
Makedon azınlığının bu-
lunmasıyla ilgili iddiala-
rının Bulgaristan’ın veto 
kararının ana nedenleri-
nin arasında yer aldığını 
söyledi.
Diplomatik temaslar
Bulgaristan’ın bu ka-

rarının ardından iki ülke 
arasındaki diplomatik 
müzakereler devam etti 
ancak Bulgaristan 10-11 
Aralık 2020’de yapılan 
AB Liderler Zirvesinde 
bile bu yöndeki müzake-
re çerçevesine onay ver-
medi. Öte yandan, Kuzey 
Makedonya’da iktidarda 
bulunan siyasiler, bu 
yönde bir çözümün var 
olduğuna dair iyimser 
görüş sergiliyor.
Kuzey Makedonya Baş-

bakanı Zoran Zaev Bul-
gar medyasına yaptığı 
açıklamada, toprak iddi-
asında bulunmadıklarını, 
içişlerine karışmayacak-
larını ve azınlıklara yöne-
lik talepleri olmadığına 
dair bir evrak gönderdik-
lerini ifade etti.
Kuzey Makedonya Dı-

şişleri Bakanı Buyar Os-
mani sorunun giderilmesi 
için Üsküp ve Sofya ara-
sında diplomatik bir ka-
nalın mevcut olduğunu, 
çözümün ise Dostluk, 
İyi Komşuluk ve İşbirliği 
Anlaşmasına olan güve-
nin geri getirilmesinde 
yattığını kaydetti. Ayrı-
ca, Kuzey Makedonya 
hükümeti geçen yılın 
Aralık ayında, iki ülke 
arasında tarih ve kimlik 
alanındaki açık mesele-
lerin çözüme kavuşması 
için eski Başbakan Vlado 
Buçkovski’yi Bulgaristan 
Özel Temsilcisi olarak 
görevlendirdi.
Geçtiğimiz dönemde 

Bulgaristan’ı ziyaret edip 
ilgili yetkililerle görüşen 
Buçkovski, sürecin önün-
deki engeli kaldıracak ve 
aynı zamanda Avrupa 
değerleri ruhuna uygun 
olacak bir çözüme ula-
şılmasının mümkün ol-
duğunu belirtti. Bu yönde 
ek süreye ihtiyaç duyu-
labileceğinin altını çizen 
Buçkovski, doğru yolda 
olduklarını ifade etti.
Kuzey Makedonya Dı-

şişleri Bakanlığı, Dost-
luk, İyi Komşuluk ve 
İşbirliği Anlaşmasının 
uygulanmasına yönelik 
eylem planını 2020 yılı 
sonlarına doğru Bulgar 
tarafına ilettiklerini açık-
ladı. Osmani ve Zahari-
eva tarafından yapılan 
görüşmelerde görüş, 
fikir ve uygun öneri pay-
laşımında bulunulması 
hususlarında uzlaşı sağ-
landı.
Kuzey Makedonya hü-

kümeti: Bulgaristan’ın 
vetosu jeostratejik bir 
hata
Bulgaristan’ın Kuzey 

Makedonya’nın Avrupa 
entegrasyonunu engel-
leme kararına tepki gös-
teren Kuzey Makedonya 
hükümeti yetkilileri, söz 
konusu kararı “sorumsuz 
ve jeostratejik hata” ola-
rak nitelendirerek Kuzey 
Makedonya’nın geleceği-
nin Avrupa’da olduğunu 
vurguladı.
Hükümet organları tara-

fından yapılan açıklama-
larda “Makedon ulusal 
kimliği, müzakere konu-
su olmadı, müzakere ko-
nusu değildir ve olması 
mümkün değildir. Make-
don halkı ve Makedon 

dili, Makedon kimliğinin 
sütunlarıdır. Bunlar geç-
mişten gelmektedir ve 
bizim Avrupa’daki gele-
ceğimizin de sütunlarıdır. 
AB’nin stratejik hedefi 
olan genişleme sürecini 
AB üyesi olan Bulgaris-
tan durdurdu. Burada so-
rumsuz ve ağır bir jeost-
ratejik hata söz konusu,” 
ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, ülkedeki 

İç Makedon Devrimci 
Örgütü-Makedonya’nın 
Ulusal Birliği Demokratik 
Partisi (VMRO-DPMNE) 
öncülüğündeki muhalefet 
ise “Makedon kimliğinin 
geleceği için müzakere 
edeceğini” söyleyerek 
Başbakan Zaev’in istifa-
sını talep eden protesto-
lar düzenledi.
Yeni bir kriz ihtimali
AB ülkeleri arasında 

birçok diplomatik girişi-
me rağmen Kuzey Ma-
kedonya ile Bulgaristan 
arasındaki açık mese-
lelerin çözümü ufukta 
görünmüyor. Avrupa 
entegrasyonu ve reform 
ihtiyacına olan bağlılığı-
nı sürdürdüğünü dile ge-
tiren Kuzey Makedonya 
hükümeti, Bulgaristan’la 
olan sorunun çözüme 
kavuşturulması için mü-
zakerelere hazır olduğu-
nu ifade ediyor. Ancak, 
sürecin ne şekilde işle-
yeceğine dair Bulgaris-
tan tarafından henüz net 
sinyaller verilmiyor.
Bulgaristan ve Kuzey 

Makedonya arasındaki 
sorunun çözümüne dair 
ilkbahara doğru ilerleme 
kaydedileceği şeklinde 
bir umut bulunuyor. Bu 
dönemde Bulgaristan’da 
yapılacak genel seçim-
lerin ardından Bulgaris-
tan’daki siyasi durumun 
dengelenmesi, bu saye-
de de komşu ülke Kuzey 
Makedonya ila açık so-
runların çözüme kavuş-
turulmasına daha fazla 
odaklanması bekleniyor.
Bulgaristan’ın Kuzey 

Makedonya’ya yöne -
lik vetosu, muhalefe-
tin ara sıra düzenledi-
ği protestolar, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının oluşturduğu 
krizle mücadele ve eko-
nomik gerileme, Kuzey 
Makedonya’nın halihazır-
da bulunduğu karmaşık 
durumu daha da karma-
şık hale getiren şeyler-
den birkaçı. Söz konusu 
koşulların öngörülebilir 
bir vakitte değişmeme-
si durumunda Kuzey 
Makedonya’nın yeni bir 
siyasi krize sürüklenmesi 
an meselesi. AA
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КЪРДЖАЛИХАБЕР
Bulgaristan’daki Türklük 
Ateşi Sönmedi, Sönemez!
1984-1989 yılları arasında 

Komünizm ve Totaliter Re-
jim tarafından Bulgaristan 
Türk'lerine uygulanan asimi-
lasyon politikalarını duyma-
yan yoktur. O yıllarda cehen-
nemi tam anlamıyla yaşadık. 
Yüz binlerce Türkün isimleri 
zorla değiştirilmesi, göçe 
zorlanılması, toplama kamp-
larına gönderilmesi ve buna 
benzer birçok akıl dışı şey-
ler yaşandı. İstediğimiz tek 
şey olduğumuz gibi, rahat bir 
yaşam sürdürebilmekti. Reji-

min yıkılmasına neden olan 
azınlığın iradesini kıramayan 
komünistler iktidardan düş-
meden önce 450 bin kişiyi 
Türkiye'ye göçe zorlamıştı. 
Ancak bu totaliter idare hal-
kın iradesinden daha güçlü 
olamadı.
Cehennemi yaşadığımız o 

yıllardan bu yana 32 yıl geçti. 
Bulgaristan’da demokrasinin 
gelmesiyle cehennem ateşi 
söndü, ancak külleri kaldı. 
Herkes her şeyi ister, ancak 
yapabilenler başarır! Biz Bul-
garistan Türk'leri kendi kül-
lerimizden yeniden doğduk. 
Ulaşabilmek adına her şeye 
başkaldırabilenlerin serüveni-
dir küllerinden doğmak.
Biz Bulgaristan Türk'leri 

yıllardır bu serüveni sürdür-
mekteyiz. Gerek kültürümüz-
le, gerek örf ve adetlerimizle, 
Türkçe'mizle bu topraklarda 
varlığımızı sürdürmekte -
yiz. Biz Bulgar Türkü değil, 
Bulgaristan’da yaşayan Türk 

ve Müslümanlarız.
Geçmişin bıraktığı izler özü-

müzden hiçbir şey alamadı, 
aksine kendi olma çabamızı 
daha da güçlendirdi. Ana dili-
mizi iyi biliriz! Örf ve adetleri-
mizi her zaman yaşatırız. Biz 
Türk’üz ve bundan da gurur 
duymaktayız. Bizler yurt dışı-
na çıktığımızda “Siz Türkçeyi 
nereden öğrendiniz, ne güzel 
konuşuyorsunuz” sorusuna 
çok maruz kalmışızdır. Ve her 
zaman aynı yanıtı duyabilirsi-
niz, “Biz Türk’üz ve ana dilimiz 

Türkçe'dir”.
Dünyanın neresinde yaşar-

sanız yaşayın bir Türk evladı 
özünden dönemez ve hep 
Türk kalır. Biz Bulgaristan 
Türk'leri de her zaman öyle 
kaldık ve de kalacağız. Özü-
müzden, kendi olmamızdan 
vazgeçmeyeceğiz. O yüzden 
dinimizi, dilimizi, kültürümü-
zü yaşatmaktayız ve de yeni 
nesillere aşılamaktayız. Bir 
Türk evladı doğduğunda her 
zaman ilk duyduğu kelime 
Türkçe'dir. Öyle aşılandı ki 
bize bu özümüz, doğumdan 
ölüme kadar yürüdüğümüz 
yolları yıkmaya Allah’tan baş-
ka kimsenin gücü yetemez.
Ana dilimizde eğitim maa-

lesef alamamaktayız. Bunun 
için çabalarımız sürmeye de-
vam etmekte. 1990 yılından 
bu yana Bulgaristan demok-
ratik bir ülke, 2007 yılı itiba-
rıyla de Avrupa Birliği üyesidir. 
Nasıl ki bir Bulgar vergi ödü-
yorsa, aynı şekilde bir Türk 

de vergisini ödüyor. Bu ülke-
de herkes eşit şartlar altında 
yaşamalı. Ancak ana dilimiz-
de Türkçe okuyamıyoruz. AB 
üyesi olan başka ülkelerde 
ise haftada bir gün ana dilde 
eğitim almak mümkün, ancak 
Bulgaristan’da değil.
Bu eğilim bizim yollarımıza 

konulan taşlardan biridir. Biz 
bu taşları alıp yolun kenarına 
atmasını da iyi biliriz. Ana dil-
de eğitim alamasak da kendi 
çabalarımızla o eğitimi alma-
ya gayret etmekteyiz. Türkçe 

televizyon, gazete ve kitaplar 
sayesinde. Yolumuza atılan 
bu taşlara cevabımız bunlarla 
oldu ve olacaktır.
Dünden bugüne dek Bulga-

ristan Türk ve Müslümanları 
dinini, dilini ve kültürünü her 
zaman yaşatmayı başardı ve 
de yaşatmaya devam etmek-
tedir. Güney Bulgaristan’da fa-
aliyet gösteren Kırcaali Ömer 
Lütf i Türk Kültür Derneği 
kültürümüzü yaşatmamızda 
bir örnektir. 1993 yılından bu 
yana 28 yıldır derneğin çatı-
sı altında faaliyet gösteren 
Türk folklor ve amatör sanat-
çı gruplarında 3 000 çocuk 
ve genç yer almakta. Ayrıca 
dernek kütüphanesinde Türk-
çe ve Bulgarca olmak üzere 
15 bin adetten fazla kitap bu-
lunmakta. Buradaki Türk azın-
lığı ne şanslıdır ki, kültürünü 
yaşatabilmesi için böyle bir 
derneğe üye ve örf ve adetle-
rini öğrenebilmekte. Ben de o 
şanslı kişilerdenim ki, 25 yıldır 

bu derneğin üyesiyim. Burada 
büyüdüm, burada aşılandım 
diyebilirim.
Böyle Türk derneklerimiz, 

gazete ve kitaplarımız var 
oldukça Bulgaristan’daki biz 
Türk ve Müslümanlar asla asi-
mile olmayız. Yolumuza atılan 

taşlar da olsa, bizi “yakmak” 
isteyen eller de olsa, taşları 
yoldan temizlemesini bilir, kül-
lerimizden yeniden doğarız.
Dünyanın neresinde olursak 

olalım “Ne Mutlu Türküm” di-
yebilelim!
                 Sebahat NECİB

Mestanlılı Güreşçi Dilay Mustafa 
Bulgaristan İkincisi Oldu
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasından Dilay Mustafa, Kü-

çük Kızlar Ferdi Bulgaristan Güreş Şampiyonasında ikinci 
oldu. Birkaç yıl önce yeniden canlandıran Rodopi 1935 
Güreş Kulübü sporcusu olan Dilay, 4 galibiyete imza attık-
tan sonra 46 kg kategorisinde finale ulaştı. Gorna Oryaho-
vitsa (Yukarı Rahova) şehrinde düzenlenen şampiyonaya 
25 kulüpten küçük ve yıldız kızlar olmak üzere her iki yaş 
kategorisinde 90’ı aşkın güreşçi katıldı.

Dilay Mustafa, ilk kez Rodopi 1935 Güreş Kulübüne ve 
Momçilgrad’a Küçük Kızlar Bulgaristan Güreş Şampiyo-

nasında gümüş madalya kazandırdı. Gümüş madalya aynı 
zamanda Momçilgrad'da gelenekleri olan bir spor dalı olan 
güreşin yeniden canlandırılması için kurulan güreş takı-
mının bir oyuncusu tarafından 90'ların başından bu yana 
kazanılan ikinci madalya oluyor.

Momçilgrad Belediyesi, Rodopi 1935 Güreş Kulübü 
güreşçilerine sağlık, nice galibiyetler, madalyalar kazan-
malarını ve nice başarılara imza atmalarını temennisinde 
bulundu.

SEBAHAT NECİB
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