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Hüseyin Raim Kırcaali bölgesinde tarımın
gelişmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı
Tütün alımı kampanyası reel olarak başlamazdan önce Kırcaali bölgesinde büyük telâş yaşanılıyor. Çünkü geçimini tütünle sağlayan vatandaşlar
henüz ürününü ne zaman, kime ve kaç paraya
satacaklarını bilmiyorlar.
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Başkan Hasan Azis Opılçensko halkı için çörek pişirdi
Kırc aali Belediye
Başkanı Müh. Hasan
Azis Mübarek Kurban
Bayramı arifesinde
Hacımehmetler /Opılçensko/ köyünde bizzat kendi elleriyle yapıp pişirdiği yerli ağızda “kulaç” denilen mekik çörekleri muhtarlık
avlusuna toplanan
ahaliye dağıttı. Yerli
halk tarafından çok sıcak karşılanan Başkan
gerçek sevgi ve saygı
ortamı içerisinde her
biriyle selâmlaşıp konuştu, büyüklerinin
ise ellerini öptu. Tabi ki
gelecek olan Mübarek
Kurban Bayramlarını
kutladı. Çörek hamurunun yoğurulmasında ve pişirilmesinde
kendisine ev sahibi
konumunda olan muhtar Basriye Hayrulla
komşularıyla birlikte

yardım ettiler. Daha
sonra Başkan’dan
“ders” aldıktan son-

ra ocak başına basın
mensupları geçtiler.
H a c ı m e h m et l e r ’d e

böyle bir etkinliğin ilk
defa muhtarın girişimi yle gerçekleşti-

rildiği anlaşıldı. Otuz
yaşındaki Basriye bu
kararı her zaman ken-

disinin yanında olan
köy gençleriyle beraber aldıklarını söyledi.
Amaçları Kurban Bayramı arefesinde köylülerle beraber kutlamak
ve genç neslin Türk
ve Müslüman olarak
büyüklerin ardından
giderek adetleri yerine getirmek olduğuna
dikkat çekti. Medya
aracılığıyla organizasyon için kendisini daima destekleyen Belediye Başkanı Hasan
Azis’e, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden
bölge sorumlusu Fahri
Hasan’a, HÖH’ün yerel gençlik koluna ve
de seçmenlerine teşekkür etti.
Basriye Hayrulla misafirlerini muhtarlıkta
kahve ve tatlı ikram
ederek ağırladı.
Kırcaali Haber

Hasan Azis 102 yaşındaki Şükriye nineyi ziyaret etti Фирма “Декорстил”
Mübarek Kurban Bayramı arifesinde Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis Hacımehmetler /
Opılçensko/ köyünde ailesiyle oturan 102 yaşındaki Şükriye Mehmed
Hüseyin’i evinde ziyaret
etti. Başkan elinde büyük çiçek demet ve bir
paket hediyeyle yaşlı
kadının elini öpüp halini
hatırını sordu. Kendisine
bu uğurda yerli muhtar

Basriye Hayrulla, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
bölge sorumlusu Fahri
Hasan ve köy gençleri
yalnız bırakmadılar.
Doğum tarihi 20 Mart
1909 olan Şükriye nine
Topolçane köyünde dünyaya gelmiş. 102 yaşı ile
bölgede en yaşlı insan
oluyor. Uzun ömrü esnasında Şükriye nine birçok tarihî olaylara şahit
olmuştur. Balkan, I. ve II.

Dünya Savaşları, Çarlık,
Totaliter Todor Jivkov rejimi döneminde yaşamış

ve demokraside hayatını
sürdürmektedir.
Kırcaali Haber
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Folklorumuzda Göç

Dr.Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan
devam
1936, 1937 ve 1938
yıllarında Silistre eyaleti
Türkleri de ayaklanıyor
bu defa da kitlevi surette. Dobruca Türkleri evlerini, tarlalarını, hayvanlarını keza yok pahasına
satarak, kalan eşyalarını
da arabalara yükleyerek
yollara düşüyorlar. Kervan halinde Köstence’de
alıyorlar soluğu. Oradan
da gemiler vasıtasıyla
verelini İstanbul. O yıllarda bazı köyler tamamen
insansız kalmıştır. Bunu
gören Bulgar ahalisi parasız pulsuz bu yerlere
yerleşirler. O dönemde
Tatar Atmaca adını taşıyan şimdiki Sokol köyü
tek bir insanın kalmadığı,
bire dek göçettikleri köylerden biridir. Bu acıklı
göçü dillere destan eden
de bulunuyor şüphesiz.
Yirmi yaşlarında bir genç
ilahi düzmüştür. Adı Hüdayim Ahmet Selim. 1918
doğumludur. Pabuçlar
(Çehlari) köyündendir.

Adına da “Muhacir İlahisi” demiştir. Biz de
bu 1938 yılında yaratılan halk eserini 1994’te
Hüdayim Dedenin 76
yaşlarında bulunduğu
bir yılda “Güven” gazetesinde basarak insanımızın geçmişine ayna
tutmak istedik. Bunu da
ancak eski gazeteci Hikmet Şan’ın gayretleriyle
yaptık. O, şükürler olsun
ilahiyi Hüdayim Dedenin
ağzından dinleyerek beyaz kağıt üzerine aktardı,
oradan da gazeteye biz
aktardık. İşte sana kendi geçmişine, tarihine,
kültürüne saygılı olan bir
Bulgaristan Türkü. Çünkü
onun kalbi de acımış, doğup büyüdüğü Pabuçlar
köyünün 150 hanelik nüfusunun 100 hanesi göç
etmiştir. Ayrılığın acısını
gidenler ve kalanlar hep
birlikte yaşamışlardır ve
Hüdayim de onun güftesini ve bestesini düzerek
hem o zamanın insanına,
hem de geriden gelen
kuşaklara unutulmaz bir
miras edindirmiş olmuştur. Hüdayim Ahmet Selim ölçü, uyak, hece nedir
bilmez. Onun ancak içten
gelen duyguları böyle bir
eser yaratmasına neden
olur. Bu belirli halk yaratıcısının daha başka ilahi ve ağıtları da varmış,
ama onları gidip arayan
olmadı maalesef aramızdan. “Muhacir İlahisi” altı
üçlükten ve bir de her üç-

lükten sonra tekrarlayan
nakarattan ibarettir. Daha
ilk üçlükle dikkatimizi
üzerine çekmektedir.
“Bir sabah namazı çıktım odamdan
Vatanı terk edip gittim
oradan
Gam için mi yaratmış
bizi yaratan.” demektedir.
Nakarat hep aynıdır:
Gider millet vah ayrılık
deyu,
Yanar millet ah Vatan

onbeşinci aile göç ediyor
demektir bu. Göç kervanı Beypınarı (bugünkü
Alekovo) köyü kenarında
geceler. Ve bu köy göç
eden kahramana kendi
doğduğu büyüdüğü köyü
anımsatır. Dönüp ardına
bakar. Buranın güzelliğine doyamamıştır. Daha
sonra yola revan. Nihayet Karadeniz önlerine
serilivermiştir. Artık Karadeniz bu topraklardan
ayrılmanın son durağı

Foto: Behiç GÜNALAN
deyu.
Yavrularından ayrılan
analar babalar için bu
ayrılık ölümden beterdir.
Analar babalar kuşlar
gibi ağlaşırlar, cıvıldaşırlar giden evlatların
ardından. Halk ozanı ilahisinde 115. tabla (cetvel)
dan söz eder. Demek yüz
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olduğu için gidenlerin
cümlesinin beti benizi
kalmaz, bire dek sararıp
solmuştur. Vakti saati gelir göçmenler Türkiye gemisine bindirilir, İstanbul
iskelesinde, limanında
indirilirler. Ve yaratandan
yardım dilekleriyle ilahi
sona erer.
Bulgaristan’daki totaliter rejimin “buluşu” “soya
dönüş” veya Bulgarlaştırma sürecinin son dönemini oluşturan “Büyük
seyahat” veya 1989 Yazı
Zorunlu Göçü de halk
ozanının gözünden kaçmamıştır. “Araya Araya
Buldum İzini” destanı
belirli bir ruh zenginliği,
belirli bir mantık basit

halk deyimi ile:
“Araya araya buldum
izini
İzinin tozuna sürdüm
yüzünü
Hakkım nasip eyledi
Gördüm Anavatanı”. demektedir.
Burada yeni bir yaşantı,
yeni bir ölçü düşünülmüştür. İlk iki dize 11 heceli
ve 6/5 ölçülüdür, devamı
ise 7 hecelidir. Destanın
devamında 7, 10, 6 ve
8 heceli dizeler vardır.
Gavur bizim yüzümüze
bakmaz oldudan başka,
Azrail gibi tatlı dilimizi de
aldığından söz edilmektedir. Dini, dili alınınca,
adsız kalınca, gelenek
ve görenekleri yasaklanınca,
“Şimşek olup çaktım,
sel olup coştum
Huduttan hududa yol
bulup aştım” der.
Anavatana sığınabilmek için Ardına bile bakmadan, bütün malını,
mülkünü, varını yoğunu
geride bırakır. Yine bu
destanda kaçak yollardan
Türkiye’ye iltica etmek
var. Çünkü Kırcaali ilinde
de İslam dini yasaklanmıştır, camilerde ezan
okunmaz, mezar taşlarındaki Türk adlı yazılar
kazıtılmıştır. Bu durum
karşısında Bulgaristan
Türkü Kenan Paşayı yardıma çağırmaktadır. Bu
çirkin olayları, insanlıkdışı hareketleri Anavatan
Türkiye’ye kaçak yollardan geçen bir kahramanın ağzından dinliyoruz.
“Dobruca Ovası Düzlük” destanı da ilginçtir.
Onda da 1984-1985 Bulgarlaştırma sürecinden
söz olmaktadır. Destan
şöyle başlar:
“Dobruca ovası düzlük
Gitti adlarımız çok üzüldük
Buradan giden kurtuldu
dedik

İmdat Allah’ım imdat
bize.”
İnsanımız ancak
Türkiye’ye sığınmakta
selamet aramaktadır.
Türk halkını temsil eden
kahraman bu destanda ancak düşüncesiyle
Çankaya’dadır. Uçup da
sınırı geçmiştir.
Otomobiline binip babası ile birlikte İstanbul’u
boylamak isteyen kahraman Türkiye’deki annesini görmediğine yanar,
Bulgar adıyla yanarak
annesinin dizlerinde ağlamak ister. Dahası var.
Mekke ve Medine’ye gidip Pirzade’den de yardım aramaktadır.
Tebliğin sonunda da
şunları belirtmemiz yerinde olacaktır düşüncesindeyim. Göç kelimesi
Türkün kafasında her
zaman hazin ve trajik
görüntüler, bilincinde dayanılması güç yaşantılar
doğurmaktadır. Bulgaristan Türkü göçün önünde
dünü hatıra, yarınları bilinmez meçhul, rüzgarın
önüne düşmüş bir yapraktan farksızdır. Göçü
bir cenaze alayından
farksız görenler var, onu
algılamak, irdelemek,
yansıtmak büyük bir irade, büyük bir muhayyile
zenginliği ister. Bu bizim
için bol sulu, fakat bu
defa tam tersine akan
bir nehirdir. Bir zamanlar sular Anadolu’dan
Balkanlara akmış, şimdi
ise Balkanlar’dan tekrar
Anadolu’ya akmaktadır.
Balkan Türkleri uğruna
ömründen bir şeyler veren büyük yazar ve gazeteci araştırmacı Yaşar
Nebi: “Bestekar olsaydım, bir GÖÇ MARŞI
yazardım (bestelerdim).
Bütün ölüm marşları
onun yanında bahar (neşideleri) şarkıları gibi kalırdı”, demiştir.
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Hüseyin Raim Kırcaali bölgesinde tarımın gelişmesiyle ilgili görüşlerini paylaştı
Resmiye MÜMÜN
Tütün alımı kampanyası reel olarak başlamazdan önce Kırcaali
bölgesinde büyük telâş
yaşanılıyor. Çünkü geçimini tütünle sağlayan
vatandaşlar henüz ürününü ne zaman, kime
ve kaç paraya satacaklarını bilmiyorlar. Hala
tütün pazarında zirvede
olan SOKOTAB kuruluşunun piyasaya çıkması
bekleniliyor. Bugünlerde tütüncülere köylerde
çullar dağıtılıyor. Kırcaali
Belediyesi’nin Ekonomi
Politikası, Belediye İşleri ve Firmaları Denetimi
Müdürlüğü’nde uzman
olan Hüseyin Raim’den
aldığımız bilgiye göre
bu sene 1415 kişi tütün
üreticisi olarak kayıt yaptırmış. Ön araştırmalara
göre kendilerinden 1
295 310 kilo ürün satın
alınacak. Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
bu konuda 6 tütün şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Tarım
uzmanı 1. 2. ve 3. kalite
tütünün 10 - 8, 6 ve 3 levaya alınacağını tahmin
ediyor.
Hüseyin Raim yaptı-

ğımız söyleşide bölgede tarımın durumu ve
gelişmesiyle ilgili bazı
noktalara dikkat çekti.
Tütün primlerinin 2009
yılında son verilmesi,
bazı Avrupa Birliği programlarının Bulgaristan
için durdurulması, aynı
zamanda bölgenin devletin „Kırsal Bölgelerin
Gelişmesi” programının
dışında kalması çiftçilerin alternatif tarımcılık
arayışı içerisinde araştırmacı ve yatırımcı ruhlu olmaları gerektirdiğini
savundu.
Uzman özellikle
2007’den itibaren yürütülen Tarımsal Arazileri Tanımlama Sistemi
programının çiftçilere yarattığı imkânları belirtti.
Sisteme uyan çiftçilere
Avrupa Birliği fonlarından on altı, devlet bütçesinden ise dört leva
dönüm başı malî yardım
sağlandığı belli oldu. Bu
programa hayvancılıkla
uğraşan ve toprak işleyen halkın katılanların
yoğun olduğunu ekledi.
Bölgede bakılan hayvanların istatistik verilerine
göre Haziran sonunda
110 669 olduğu anlaşıldı. Aralık ayında çizilen
alanlar için ödemeler
yapılac ak. Bu sene

yararlanacak olanlar
çiftliklerin kategorisine
göre daha çok 50 koyuna veya 20 ineğe sahip
kişiler olacak. Kendilerine her baş hayvan için
80-100 levaya kadar yardım verilmesi öngörülüyor. 15 Mart’a kadar ise
her muhtarlıkta toplantı
yapılacak ve işlenilen
yerlerin, otlak, çayırların
nasıl kullanacağı konuşulacak. Bu tarihten sonra arazi sahipleri Belediye Tarım ve Ormancılık
Müdürlüğü’ne başvurup
topraklarını çizdirebilirler, ayrıca devlete veya

belediyeye ait yerleri de
dönüm başına 1,00 leva
karşılığı kiralayabilirler.
Bu şekilde çiftçiler her
dönüm için 21,00 leva
yardım hakkı kazanabilirler, fakat bu yerlerin
bakımına da dikkat etmeleri şarttır.
Tarım uzmanı Kircaali
bölgesinden 12 kişinin
ise AB fonu programı
olan “Genç Çiftçi”nin istemlerince onaylanarak
8 sene boyunca 25 000
Euro miktar paradan
yararlanabileceklerini
söyledi. Şu anda ekilen
tahıl bitkilerinden buğ-

Sağırlar halkı Kurban Bayramı’nı Okuma evi’nin programıyla kutladı
Sağırlar /Gluhar/
„Progres 1971” Kültür
evi köy halkının mübarek Kurban Bayramı’nı
Arife günü akşamında
sunduğu muhteşem bir
programla kutladı. Hak
ve Özgürlükler Hareketi
/HÖH/ Başkanı Ahmed
Doğan’ın Sagırlarlılara
gönderdiği selâmlama
mesajı okundu. Mesajında Sayın Doğan: „Müslümanların kutsal bayramı
olan Kurban Bayramı’n
arifesine girdiğimiz her
defasında onun temizleyici ve yenileyici etkisinin
büyük önem ve anlamını
yeniden, ancak her defasında farklı bir şekilde
tekrar yaşıyoruz. Tüm
Müslüman kardeşlerime
hayatın yeniden sunduğu sıkıntı ve güçlüklerin
atılmasında güçlü ve birlik içerisinde olmalarını
dilerim” diyor.
Köy muhtarı Erkan
Hüseyin de yerli halkı
selâmlayıp bayramlarını kutladı. HÖH’den
seçilen genç muhtar
köydeşleriyle yeni inşa
edilen caminin Allah’ın
izniyle seneye hazır olup
bir sonraki bayramlarını
orada karşılayacaklarını
ümit ettiğini paylaştı.
Yoğun ilgi gören konserde yönetmen Ner-

min İsmail’in çalıştırdığı
34 çocuk sahnede yer
aldı. Seyirciler arasında
kendilerine moral desteği vermek için gelen
öğretmenleri ve okul
müdürü Şirin Hayrullah
bulunuyordu. Bayram
manileriyle başlayan
programda küçük yetenekler Türk ve Bulgar
folklorundan halk oyunları sergilediler, modern
ve bale dansları gösterisi sundular. Balkan
Güzeli, Keklik oyunu,
Patito Yaki, Dayçevo
horosu ve Rıçenıtsa gibi
oyunları gösterdiler. Çocuklar artı şiir söylediler,
skeç oynadılar ve tiyatro
yeteneklerini gösterdi-

ler. Esra ve Selin köylü
ve şehirli kızını tanıttılar.
Nice zorluklar yaşayıp
ailesini korumak için çabalayan bir kadını pantomimde canlandırdılar.
Minik Aleyna ise şarkı
söyledi. Kültür ocağı
soru - cevap şeklinde
geçen oyuna katılan
seyircilere hediyeler dağıttı. Soruların daha çok
Kur’an-ı Kerim üzerine
olmaları dikkat çekti.
Konser
Barış
Manço’nun Bugün Bayram Çocuklar şarkısıyla tüm küçük varlıkların
sahnede bir araya gelmesiyle son buldu.
Ancak bayram şenliği
orkestra eşliğinde kül-

tür evi önüne toplanan
Sağırlarlılar’ın gerek
horo oyunları, gerekse
genç kızların modern
dans veya köçek gösterileriyle akşamın geç
saatlerine kadar devam
etti.
Kültür evi sekreteri Gülnar Kasim medya aracılığıyla düzenledikleri
etkinliklere halkın iştirak
etmesinden ve anne babaların çocuklarını yetiştirmek üzere kuruma
teslim etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür
etti. Bizler de eğer Sağırlarlıları Kurban Bayramı
vesilesiyle biraz mutlu
edebildiysek, ne mutlu
bizlere diye konuştu.

dayın önceki yıllarda
10-15 000 dönümden
2-3 000’e azalmasını
ürünün maliyetinin düşmesiyle açıkladı.
Hüseyin Raim bölgenin
dağlık yerlerini hayvancılığa elverişli olduğunu,
daha alçakta bulunan
köylerde ise uzun yıllık
bitkilerin, bağ, kiraz, erik,
çilek, biber gibi meyve
ve sebzelerin yetiştirilmesini tütüncülüğün alternatifi olarak gösterdi.
Tütünün geleceğini su
sistemi olan yerlerde yetiştirilerek uygun pazarlar bulunmasında görü-

yor. Çiftçilerin ekonomik
sıkıntıya karşı 3-4-5 kişilik birlikler kurarak malî
yardımlara daha yakın
ulaşmalarını tavsiye ediyor. Hatta bunu tarımın
gelişmesinde şart biliyor. Kırcaali Belediyesi
içinde hiçbir mandıranın
bulunmadığını belirtti.
Bu alanda yatırımların
başarılı olabileceğini
paylaştı.
Önceki hükümet döneminde tarımla uğraşan
halka yönelik girişkencilik ve yatırımcılık anlayışını benimsemek ümidiyle Avrupa fonlarından
yararlanmayla ilgili çeşitli kurumların, “Tarım”
ve “Tütün” Müdürlükleri
de dahil olmak üzere,
belediyede ve daha büyük yerleşim yerlerinde
çiftçilerle açıklama ve
anlatımların yapıldığına
dikkat çekti. Fakat bu
görüşmelerde insanların
anlayacağı dilde devlete
veya her hangi bir partiye değil de, sadece kendilerine güvenmelerinin
anlatılmamasını yanlışlık olarak nitelendirdi
ve ilerde bu tür çalışmaların yerel yönetimin
desteğiyle daha yararlı
biçimde devam edeceğini bildirdi.

Yambol Belediyesi Sözde Ermeni
Soykırımını Resmen Tanıdı

Yambol Belediye Meclisi son oturumunda kabul ettiği bir deklarasyonla 24 Nisan
gününü “Osmanlının soykırım kurbanlarını
anma günü” olarak ilan etti.
Kültür komisyonu başkanı Georgi Zafirov
tarafından yerel meclise sunulan tasarı 28
meclis üyesinin evet oyu ile kabul edildi.
Mecliste iki üyesi bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleri ret oyu kullandı.
Oturumdan sonra basın önünde konuşan Zafirov şunları söyledi: ”Meclis’in bu
kararından çok memnunum. Kabul edilen
bu deklarasyonu artık bek defa meclise
sundum ve sonunda kabul edildi. Bulgaristan genelindeki Belediye meclislerinin de
böyle karar almaları inisiyatifi bundan üç
yıl önce Yambol’dan başlamıştır.”
Eski Ataka’lı olan Zafirov benzeri deklarasyonun Bulgaristan Meclisi tarafından
da kabul edilmelidir dedi.

Yunanistan’dan Shengen
adaylığımıza tam destek
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris
Drutsas, Bulgaristan’ın Shengen alanına
tam üyelik niyetlerine destek ifade etti.
Papulyas’la beraber Bulgaristan ziyaretinde bulunan Drutsas, Avrupa’nın YunanTürk sınırında kontrol ve gözetim misyonunda Bulgar birimlerinin sağladığı destek
için teşekkürlerini iletti.
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Bulgaristan Balkanlar’ın 1 Nolu kış istikameti seçildi Bulgaristan’da,
Putin’e protesto
E ko n o m i , E n e r j i
ve Turizm Bakanlığı
tahminlerine göre bu
yılda ülkenin kış tatil
merkezlerine gelecek
olan turistler yüzde 3
oranında çok olacak.
Turizmden sorumlu
Bakan Yardımcısı İvo
Marinov’un açıkladığı
gibi yüzde 30 olmak
üzere en büyük artış, Rus piyasasından
bekleniyor. Ülkemize
İngiltere’den gelen turistler de çoğalıyor.
İstatistik verileri, tatil istikameti olarak
Bulgaristan’ı seçen
yabancı turistlerin sayısının 5 milyon 500
binin üzerinde olduğunu, tatilin tadını yurt
içinde çıkaran vatandaşların ise yaklaşık 2
milyon olduğunu gösteriyor. Turizm sektörü
temsilcileri, yaz sezonunun çok iyi geçtiğini belirtiyor. Anlaşılan
kriz turistlere yaradı,
çünkü fiyatlar kaliteye
uygun seviyeye düştü. Dahası da, Sırbistan ve Makedonya
vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin
kaldırılması sonucu
komşu ülkelerden turistler yüzde 25 civarında arttı. Öte yandan Yunanistan’daki
grev ve krizler, Yunan
komşularımızı ülkemizin tatil beldelerine
itti. Buradaki şar tlardan memnuniyet
duyan Romanya’lı turistler de Karadeniz’e
akın ediyor. İsrail ve
Türkiye’den gelen turistler de gittikçe çoktur.
Bulgaristan Otelciler
ve Restorancılar Birliği Başkanı Blagoy
Ragin, durumu şöyle
değerlendirdi: “Komşu ülkelerde yüzde 30
oranında düşüş kaydedilirken ülkemizde
kriz zamanında turist-

lerin yüzde 3 oranında
artması, bir başarıdır.
Aynı zamanda aşırı
büyük arz olduğu için
daha iyi sonuçlar elde
etmek zordur. Bence
turizmi güneşli günler bekliyor. Çünkü 20

ve bu yıl turistlerden
yoğun ilgi gören tüm
kültür ve tarih anıtlarını anmak gerekiyor.
Av turizmi de hızla
gelişiyor. Golf sahalarının sayısı da artık
onu buluyor. Böyle-

ise yüzde 30 oranındayken bizde tam tersidir. Yerli insanlar da
arzulanan ve ödeme
gücüne sahip turistlerdir. Dolayısıyla biz
onları turistik beldelerimize celbetmek isti-

yıldır hep ülkemizde
turizmin püf noktası
olan kötü altyapının
iyileştirilmesini bekliyoruz. Yeni otobanların inşa edilmesi ile
bu sorun çözülecek.
Böylece bundan bir-iki
yıl sonra turizm daha
da yüksek seviyeye
gelecek.”
Ülkedeki deniz ve kayak beldeleri, yabancı
turistlerce iyi bilinir.
Yıllık doluluk ortalamasının SPA ve welnwss
otellerinde en büyük
olduğu hususu, bu tür
turizme de ilgi duyulduğunu ortaya koyuyor. Piyasada kızgın
rekabet yürütülürken
turizmciler neye ağırlık verecek? Blagoy
Ragin cevap veriyor:
“Kültürel turizm yeni
bir tür olup hızla gelişiyor. Bunun örneklerini vermek gerekirse
eski başkent Veliko
Tırnovo’daki Tsarevets
kalesi, Zlatograd’taki
etnografya köyü, Trak
çarlarının taş şehri olan Perperikon’u

ce biz artık her türlü
hizmeti sunuyoruz.
Dünya piyasasına ve
iç piyasaya sunmak
durumunda olmadığımız bir turistik hizmet
kalmadı diyebilirim ”.
Bulgaristan’ın turistik istikamet olarak
reklamının yapılmasına bu ve önümüzdeki yıl için “Bölgesel
Gelişme” operasyonel
programı kapsamında
6,5 milyon leva tahsis
edildi. Bu sayede ülkemizin dünya turizm
borsalarındaki mevcudiyeti artacak ve her
türlü turizm imkanları
tanıtılacak. Reklam
klipleri, Avrupa’nın ve
dünyanın önde televizyon kanallarında
yayınlanacak.
“AB tarafından sağlanan bu paranın doğru
yatırılıp yatırılmadığını zaman gösterecek,
diyor Blagoy Ragin.
Bence iç reklama da
önem vermek gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde yerli turistler
yüzde 70, yabancılar

yoruz” diyen Otelciler
ve Restorancılar Birliği Başkanı ülkedeki
turizm sektöründeki
yıllık cironun üç milyar
avro olacağı tahmininde bulundu.
“Bizim için bu sezon
kriz ortamında başarılı bir sezondur, diye
vurguluyor Blagoy
Ragin. Ancak bu rastlantı sonucu değildir.
Biz elimizden geleni
yaptık da sonuç aldık.
Kış mevsimine yürütülen hazırlıklar da
kusursuzdur. Balkan
ülkelerinden turizmciler, Bulgaristan’ı
Balkanlar’ın 1 Nolu
turizm istikameti seçtiler, Bansko’yu da
kayak başkenti ilan
ettiler. Turizm şirketlerinden olduğu gibi Yunan, Türk, Makedon
ve Sırp turistlerden de
yoğun ilgi var. Balkan
halkları arasında yürütülen özel iş ve turizm
de siyasetin yerine
geçiyor ve üzerinden
gidilecek köprüyü atıyorlar.”

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in
Bulgaristan’a yapacağı resmi ziyaret nedeniyle başkent Sofya’da protesto gösterileri
düzenlendi.
Kartallı Köprü’de toplanan, aralarında Bulgaristan İfade Özgürlüğü Birliği, Sivil Çevreci Örgütler Birliği ve Yeşiller Partisi’nin
de bulunduğu insan hakları ve çevre örgütlerinin düzenledikleri gösterilerde,
Bulgaristan’ın enerji alanında “özgür kalması” istendi.
Rusya’dan Bulgaristan üzerinden Avusturya ve İtalya’ya doğalgaz aktırımının yapılması için planlanan Güney Akım Projesi
ile Belene Atom Elektrik Santralı inşasının
gündemde olacağı ziyarete karşı çıkan protestocular, “Rusya’nın Bulgaristan’ı sömürmeye çalıştığını” öne sürdüler.
“Tekrar köle olmak istemiyoruz” ve “Putin
dışarı” yazılı pankartlar açan protestocuların gösterisi olaysız sona erdi.
Putin’in ziyareti ile ilgili alınan olağanüstü
güvenlik önlemleri çerçevesinde kenti hava
limanına bağlayan yol trafiğe kapatılırken,
Sofya merkezindeki kamuya açık tüm park
yerleri boşaltıldı.

Bulgaristan yıl sonuna
kadar Schengen kriterlerini
yerine getirecek
Bulgaristan yıl sonuna kadar Schengen
kriterlerini yerine getirecek.Bunu Bulgaristan İçişleri bakanı Tsvetan Tsvetanov Hollanda ve Fransa’nın konumunu yorumlarken söyledi. İki ülke Bulgaristan’ın Schengen sahasına girme tarihinin önümüzdeki
yılın yaz aylarına ertelenmesini öne sürdüler. İki ülke Bulgaristan ve Romanya için
kararların AK raporuna kadar ertelenmesini istiyorlar. AK İşbirliği ve denetim raporu
2011 yılının yaz aylarında bekleniyor. Dışişleri bakan yardımcısı Konstantin Dimitrov
AK raporu ile Bulgaristan’in Schengen’e
girmesiyle bir hukuksal bağlantı olamdığı
yorumunu yaptı.

Parlamento’da 2011 yılı
bütçesi görüşülüyor
Parlamento’da Bulgaristan’ın 2011 yılı bütçesi görüşülüyor. Maliye Bakanı Simeon Dyankov bütçe tasarısını sunarken, 2011 bütçesinin istikrar bütçesi olduğunu belirtti. Bütçe
çerçevesinde, 2010 yılında 0,7 oranında olan
GSYH’nın 2011 yılında yüzde 3.6 artması öngörülüyor. 1 milyar Avro civarında bütçe açığı,
gelir idarelerinin artırılmış kontrolü ve kamu
giderlerinin GSYH’nın yüzde 35-36’na kadar
azaltılması öngörülüyor. Maliye Bakanı, para
kurulunun istikrarı, düşük vergiler, kamu harcamalarının, büyümenin artırılmasına yönlendirilmesi, emeklilik, sağlık ve idari reformunun
yapılması ve emeklilik ile maaş miktarının korunması, hükümetin devlet bütçesiyle amaçladığı en önemli hedefleri olduğunu açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Pırvanov’dan Hükümete sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov’un himayesinde "Bulgaristan'ın
Yeniden Doğuşu için
Alternatif" (ABV) adlı
yeni bir siyasi hareket
kurulurken, Cumhurbaşkanı, Başbakan
Boyko Borisov hükümetine sert eleştiriler
yöneltti.
Başkent Sofya’daki
Halk Kültür Sarayı’nda
düzenlenen ABV’nin
kuruluş toplantısında
konuşan Cumhurbaşkanı Pırvanov, "İktidardaki Boyko Borisov
hükümeti kriz ile baş
edemedi. Kabadayılık
ile politika yapılamaz"
dedi. Kısa adı Bulgar
alfabesinin ilk üç harfini sembolize eden
ABV hareketini ise
Pırvanov, şu sözlerle
tanıttı: "ABV tarihsel

uzlaşmanın bakir toprağıdır. Siyasetin sağ
ve solu arasında sağduyulu uzlaşma olan
bu hareket, yeni fikir
ve inisiyatif laboratuarı olacak. Biz partiler
üstü, ideolojik olmayan
bir alternatif sunuyoruz."
B u l g a r i s t a n’d a
1989’da sona eren komünizm döneminden
sonra demokrasiye geçiş sürecinin tamamlanmadığını savunan
Pırvanov, "Eğer geçiş
süreci tamamlandıysa, kötü bir şekilde tamamlanmıştır. Son 21
yılda çok sayıda suç
ve hata işlendi" dedi.
Bulgaristan hükümetinin tüm çalışmalarını
sert bir dille eleştiren
Pırvanov, "Bugünkü
hükümetimiz krizle mü-

cadelesinde aciz kaldı.
Cehaletten sermaye
yapılamaz. Bilgisizlik
ise havalı tavırlarla örtülemez. Son 20 yılda

bu kadar sık karar ve
tavır değiştiren bir hükümet görülmemiştir"
ifadesini kullandı.
Siyasetin solundan,

Georgi Pırvanov Bulgaristan’ın
Yeniden Doğuş Alternatifi'ni Kurdu

Cumhurbaşkanı Georgi Par vanov, uzun
zamandır beklenen ve
ne bir sivil hareket ne
de siyasi bir parti olduğunu söylediği projesi
Bulgaristan’ın Yeniden
D o ğ u ş A lte r nat i f i ’ni
(ABV) 11 Kasım Perşembe günü kurdu.
Anayasaya göre, cumhurbaşkanının parti yakınlığı olamaz. Ancak
yerel uzmanlar, ABV’nin
sonunda bir partiye dönüşeceğine inanıyorlar.
Pırvanov’un üyesi olduğu Bulgar Sosyalist
Partisi’nden (BSP) temsilciler etkinlikte hazır

bulunmalarına karşın,
Pırvanov hedefinin eski
partisini bölmek olmadığını ısrarla belirtti.
Öte yandan milliyetçi ATA K A par tisinin
lideri Volen Siderov,
Pır vanov’un görevde
olduğu süre içinde yeni
bir parti kurmasının anayasaya aykırı olduğunu
ileri sürerek cumhurbaşkanı hakkında görevden
alma prosedürü başlatmak istiyor. İktidardaki
GERB’nin meclis grubu eş başkanı Krasimir
Velçev, partisinin konuyu gelecek hafta görüşeceğini söyledi. GERB

bu yılın başlarında da
cumhurbaşkanını görevden almaya çalışmasına
karşın, gereken üçte ikilik meclis çoğunluğunu
sağlayamamıştı.

Devletin zirvesi birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ile Başbakan
Boyko Borisov arasında
sert atışmalar yaşandı.
Hükümetin ekonomi
politikalarını eleştiren
Pırvanov, Borisov'un eskiden koruma olarak çalışmasına göndermede
bulunarak, "Kabadayılık

ile politika yapılmaz."
dedi.
Bulgaristan'ın Yeniden
Doğuşu İçin Alternatif
(ABV) adlı yeni siyasi
hareket için gerçekleştirilen kuruluş toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Pırvanov, Borisov hükümetinin kriz ile
baş edemediğini söyledi.
Bu eleştirilere tepki gösteren Başbakan Borisov
ise Pırvanov'un anayasal
olarak tüm Bulgarların
cumhurbaşkanı olması
gerektiğini kaydederek,
"Artık cumhurbaşkanımız yok, sadece Georgi
Pırvanov var." dedi.

“Teklas-Bulgaristan” Kırcaali’de yeni
fabrika kuruyor
“Teklas-Bulgaristan”
Şirketi Müdürü Metin
Deniz yeni inşa edilen fabrika ile ilgili: “
“Teklas-Bulgaristan”
Şirketi, Kırcaali’de otomobillere kauçuk ürünleri üreten yeni fabrika
kuracak. Fabrikanın
gelecek yıl çalışmaya
başlaması bekleniliyor.
Fabrikaya 13 milyon
Leva değerinde yatırım yapılacaktır. Şirket, Avrupa Birliğinde
üretilen modern teçhi-

zat için 9 milyon Leva
harcayacak. İlk olarak 100 kişi fabrikaya
işçi olarak alınacak,
tam kapasiteye erişildiğinde ise işçilerin
sayısı 300’e çıkacak.
“Teklas-Bulgaristan”
Şirketi, 2010 yılı için
en iyi yatırımcı adayı
olmuştur.” dedi.
“Teklas-Bulgaristan”
şirketi 2004 yılında kayıtlara geçmiştir. Kauçuk ürünleri üretimi
Kırcaali yakınlarında

bulunan fabrikanın inşaatından sonra Eylül
2006’da başlamıştır.
Mali değeri 21 milyon
Leva’dır. Fabrikada
250 işçi çalışmakta.

“Teklas-Bulgaristan”
Şirketi sadece ihracat için çalışıyor. İlk
ihraç edilen ürünler
“Volkswagen Grup”
için gönderilmiştir. Bu-

spor ve kültür çevrelerinden çeşitli isimleri
bir araya getiren ABV
hareketinin sağlıklı bir
vatansever çizgisi iz-

leyeceğini açıklayan
Pırvanov, "Biz yalancı
vatanseverlik ve sahte
milliyetçiliğin alternatifi
olacağız" dedi.
Ana muhalefetteki
Bulgaristan Sosyalist
Partisi'nin eski lideri
olan Georgi Pırvanov,
2001 ve 2006 yılında
arka arkaya iki dönem
için cumhurbaşkanı
olarak seçildi.
Başbakan Boyko Borisov ise ABV hareketinin kuruluşu ile ilgili
yorumunda, anayasal
anlamda tüm Bulgarların cumhurbaşkanı olması gereken
Pırvanov'un "muhalefete geçtiğini" ileri sürerek, "Artık Cumhurbaşkanımız yok, sadece Georgi Pırvanov
var" diye konuştu.

gün üretim “Volkswagen”, “Audi”, “Skoda”,
“Seat”, “Saab”, “Opel”,
“Chevrolet” markalarının fabrikaları için
gerçekleştiriliyor. Şirketin “Reno” ve “Fiat”
ile imzalı anlaşmaları
vardır.
Üret im, otom obil
sanayisi için olan ve
yüksek kalite göstergesi olan İSO16949
standardı ile gerçekleştirilme.
Sadece 2010 yılı için

denetim için gelen
otomobil üreticileri
temsilcileri ile görülen
kimselerdir.
Or talama maaş,
bölgedeki sanayi maaşlarının üzerindedir.
İşçilerin yol ve yemek
masrafları karşılanmakta. Şirkette, masa
tenisi turnuvalarının
gerçekleştirildiği spor
salonu mevcut tur.
Yeni futbol sahası da
açılmıştır.

şirketin yaptığı yatırımlar 8 milyon Leva’ya
ulaşacaktır. Şimdiye
kadar yatırılan 6,5
milyon Leva, otomobil
sanayisi için yeni ürünler üretimi yönündedir.
Ülke için tek olan yeni
bir sistem de getirilmiştir. Yüz yeni işçi işe
alınmıştır.
Metin Deniz’e göre,
şirkette yabancı dil bilen yüksek eğitimli uzmanlar çalışmakta. Bu
uzmanlar, Kırcaali’ye

“Teklas-Bulgaristan”
Şirketinde, işçilere danışma Avrupa sistemi
de uygulanmakta. İşçiler kendi tekliflerini
yapabiliyorlar. Özel
komisyon ise bu teklifleri değerlendiriyor. En
iyi teklifler ise ödüllendiriliyor. Her ay en başarılı işçi seçilmekte.
Başarılı işçiler ise her
4 yılda bir plaket ve altın ile ödüllendiriliyor.
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Avrupa artık Doğu’ya bakıyor, ya Bulgaristan?

Muzaffer Vatansever
Sovyetler Birliği dağılmadan önceki dönemde Sovyet
Komunist Partisi’nin başında bulunan ve SSCB’nin son
devlet başkanlığını yapan Mihail Gorbaçov ve Prof. Zahari
Zahariyev’in öncülüğünde 7-8
Ekim 2010 tarihleri arasında, birçok siyasetçi ve gazeteci Sofya’da “Avrupa Artık
Doğu’ya Bakıyor” adlı bir konferansta biraraya gelmiştir. Mihail Gorbaçov’un başkanlığını
yaptığı “New Policy Forum” ile
Prof. Zahari Zahariyev’in başkanlığını yaptığı “Bulgaristan
Slavyani Vakfı” işbirliğinde
düzenlenen konferansın davetlileri arasında İspanya Eski
Başbakanı Felipe Gonzales,
Almanya Dışişleri Eski Bakanı Hans-Dietrich Genscher
ve SSCB Dışişleri Eski Bakanı Aleksander Besmertnih’in
yanısıra Bosna-Hersekli yönetmen Emil Kusturitsa, Polonyalı gazeteci Adam Michnik, the International Herald
Tribune’den William Pfaff ve
Newsweek’den Ouen Matheus
da yer almıştır. Fakat şüphesiz
katılımcılar arasında en dikkat
çeken isimlerden biri, Bulgaristan Eski Başbakanı İvan
Kostov ile olan yakın dostluğu nedeniyle Bulgaristan kamuoyu tarafından da yakınen

tanınan ve iki ülke ilişkilerinde
2000’lerin başı itibariyle atılan
önemli adımların mimarı olarak bilinen, Türkiye’nin Eski
Başbakanı Mesut Yılmaz olmuştur.
Bulgaristan hükümeti nezdinde Başbakanı Boyko Borisov
ve Parlamento Başkanı Tsetska Tsaçeva’nın tarafından teşvik edilen ve Dışişleri Bakanı
Nikolay Mladenov’nun da kısa
bir konuşma yaptığı konferansta, Kafkaslardan Ortadoğu’ya,
Ortadoğu’dan Balkanlara birçok bölgesel konunun yanısıra AB’nin bölgedeki rolü ve
Türkiye’nin AB üyeliği konuları
ele alınırken, Bulgaristan Ulusal Televizyonu Türkçe Haberler Ekibinden değerli dostum
Meral Sadık toplantıya katılan
Sn. Mesut Yılmaz ile kısa bir
söyleşi yapmıştır. Röportajın içeriğine geçmeden önce
birkaç noktanın altını çizmek,
Sn. Mesut Yılmaz ile yapılan
söyleşi açısından aydınlatıcı
olacaktır.

Bulgaristan: AB’nin ne
içinde, ne dışında…
Bilindiği gibi 1989 yılı birçok
açıdan Bulgaristan Türkleri
için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Tarih boyunca
çeşitli dönemlerde sürekli asimilasyon ve göç politikalarına
tabi tutulmuş olan Bulgaristan
Türklerinin, 1984 yılı sonlarında, hiçbir hukuki gerekçe
olmadan, isimleri Slav kökenli
isimlerle değiştirilmeye başlanmış; bu olay dünya siyasi
tarihine ve iki ülkenin toplumsal hafızalarına, Bulgaristan
hükümetinin yaptığı en açık ve
ciddi asimilasyon kampanyası
olarak geçmiştir. 1989 yılına
gelindiğinde Jivkov Hükümeti
istenilen başarının elde edile-

mediğini görünce, ikinci aşamaya geçmiş ve zorunlu göç
politikasını uygulamaya koymuştur. Bu dönemde, farklı
kaynaklarda farklı sayılar verilmekle birlikte, 360 bin civarında Bulgaristan Türkü, birkaç
ay gibi kısa bir süre içerisinde
Türkiye’ye göç ettirilmiştir.
Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu trajedi, Türk hükümeti ve devlet yetkililerinin
metanetli duruşu ile aşılmıştır.
O dönemde Dışişleri Bakanlığı
görevinde bulunan Mesut Yılmaz bu anlamda, Bulgaristan
Türkleri’nin yaşadıklarını en
yakından takip eden Türk siyasetçilerden biri olmuştur.
1989 yılı sadece Bulgaristan Türkleri ve iki ülke ilişkileri
açısından bir dönüm noktası değil; aynı zamanda tüm
dünya için “küreselleşme”
adı altında köklü bir değişim
ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcı olmuştur.
Bu tarih itibariyle Sosyalizm
dünya sahnesinden silinmiş;
eski Doğu Bloğu ülkeleri için
demokrasiye geçiş süreci başlarken dünya ise sınırların ortadan kalktığı ve insan hakları,
demokrasi, çok kültürlülük gibi
kavramların tartışıldığı yeni bir
çağa girmiştir.
Bu gelişmelerden payını alan
Bulgaristan, 1991 yılında yeni
Anayasa’nın kabulü ile birlikte eski rejim ve kurumları ile
tamamen bağlarını koparmış;
böylece yeni bir demokratik
toplumun temelleri atılmıştır.
Bu kapsamda Türk azınlığa
haklarının geri verilmesi konusunda önemli adımlar da atılmıştır. Ancak sallantıyla geçen
1990’lar demokrasiye geçiş
yılları boyunca, ortaya çıkan
yeni ve çeşitli siyasi oluşumlar, parlamenter demokrasinin
olumlu taraflarının yanı sıra

yetersizlikleri de beraberinde
getirmiştir. Sıkça değişen hükümetler ve 1997 ekonomik
krizi bunun en önemli göstergesi olmuştur. Adım adım
piyasa ekonomisine hazırlanmakta olan Bulgaristan için
bu kriz aynı zamanda yeni bir
tarih sayfasının açılması ve
hem siyasette hem ekonomi
politikalarında görece istikrarlı
bir yapının tesis edilmesi için
bir fırsat anlamına gelmiştir.
1999 Helsinki Zirvesi sonunda
resmi olarak AB üyelik macerasının da başlamasıyla Bulgaristan önemli bir yol ayrıma
gelmiştir. AB üyeliğinin temel
şartlarından biri olan komşularıyla ilişkilerin geliştirilmesi
gerekliliğinin bilincinde olan
İvan Kostov hükümeti, Türkiye ile temasların arttırılmasına büyük önem vermiştir. Yakın coğrafyasındaki ülkelerle
ilişkilerini her zaman hoşgörü
zemininde yürüten Türkiye’de
bu yaklaşım Mesut Yılmaz koalisyon hükümeti ile karşılık
bulmuş ve 1980’lerin sonunda
Türk azınlığın durumu ile ilgili
meselelerde kritik bir rol oynayan devlet adamı, bu kez de iki
ülke ilişkilerinde yeni bir tarih
yazımın önemli aktörlerinden
biri olmuştur. Zira takip eden
dönemde, Türkiye ile Bulgaristan bölge ülkelerine örnek
teşkil edecek ilişkiler geliştirmiştir.
Günümüzde Bulgaristan AB
üyesi olmuş, görece daha demokratik bir ülke haline gelmiş
ve bundan 20 yıl önce hayal
dahi edilemeyecek konuların
ele alındığı küresel çapta toplantılara ev sahipliği yapmaya
başlamıştır. Sofya’da gerçekleştirilen ve gerek bölgesinden gerek batılı çevrelerden
önemli katılımcıların yer aldığı
“Avrupa Artık Doğu’ya Ba-

kıyor” konferansı bunlardan
biridir ve sadece bu yönüyle gündemde yer almayı hak
etmektedir. Fakat toplantının
işaret ettiği esas önemli nokta,
Bulgaristan’ın uzun dönemde
çıkarması gereken mesajlardır.
Zira Bulgaristan, bir taraftan
böylesi toplantılara ev sahipliği
yapıp potansiyelinin işaretlerini
verirken diğer taraftan ne bölgesinde ne de AB içerisinde
şu an için merkez ülke olmaktan uzaktır. Görünen bir gerçektir ki, Bulgaristan’ın AB’ye
üyeliğinin üzerinden tam 3 yıl
geçmiş; ancak halen Birlik
içindeki yerini tam anlamıyla
bulamamıştır. Komisyonun tarama süreci (post-monitoring)
halen devam etmektedir. AB
tarafından ayrılan ödenekler
proje yetersizliği ve fonların
aktarılmasındaki yolsuzluklardan dolayı geri dönmektedir.
İlaveten insan hakları, demokrasi standartları ve hukuk
devletinin güçlendirilmesi alanında sürekli ve ciddi eleştiriler
almaktadır. Tüm bunların üzerine Bulgaristan hükümetinin,
beklenenin aksine, hakların
genişletilmesine değil, kısıtlanmasına yol açan politikalar
benimsediği görülmektedir.
Müftülük seçimlerine müdahale bunun en açık örneği olmuştur. Oysa Bulgaristan’dan
beklenen çağımızın gereklerine uygun bir gelecek vizyonu
geliştirmesidir. Ancak bu şekilde AB içerisinde kendi başına
hareket edebilen ve politika
üretebilen bir aktör olabilecek
ve tarihi başkent Sofya daha
birçok uluslararası toplantının
adresi olacaktır. Aksi takdirde,
AB’nin ne içinde, ne dışında
bir devlet olmaya devam edecektir.
Muzaffer Vatansever, USAK
AB Araştırmaları Merkezi

Sn. Mesut Yılmaz ile yapılan röportaj Bulgaristan’ın bugün durduğu nokta ve
ülkedeki Türk azınlığın geleceğine yönelik önemli mesajlar içermektedir

Soru: Bulgaristan’da demokrasiye geçiş sürecini çok yakından takip ettiniz ve destek
verdiniz. Bugün baktığınızda,
o zamandan bu yana sizce
Bulgaristan Türkleri için neler
değişti?
Mesut Yılmaz: Tabii, çok
zorlu bir süreçte görev yaptım. O zamandan beri Bulgaristan Türkleriyle her zaman
bir gönül bağım oldu. 1989’da
Türkiye’ye göç etmek mecburiyetinde kalan soydaşlarımızın hem o dönemde; hem de
sonrasında başbakanlık dönemimde mümkün olduğu kadar
sorunlarının çözümü için çalıştım. Aradan geçen zaman
içerisinde başbakanlık dönemimde Bulgaristan’da Kostov
hükümeti ile birlikte Türkiye
ile Bulgaristan arasında yeni
bir dönemin temelini atarken,
işbirliğini geliştirirken, aynı
zamanda buradaki soydaşlarımızın da sorunlarını çözecek çok ciddi adımlar atıldı.
Biliyorsunuz, Sayın Kostov,
Bulgar hükümeti adına resmen özür diledi. Eski isimlerin
iadesi sağlandı. Türkiye’ye göç
eden soydaşlarımız zaman
içerisinde Bulgaristan ile Türkiye arasında hayat vermeye,
köprü olmaya başladılar. Bul-

Mesut Yılmaz
garistan önce NATO, sonra
AB üyesi oldu. Zannediyorum
ki, bu süreçte en büyük acıyı
çekmiş ve en büyük zorlukları
yaşamış olmalarına rağmen,
Bulgaristan Türkleri gelecekte
en karlı çıkacak olan kesimdir.
Çünkü onlar Bulgaristan’ın AB
üyeliği sonucunda elde ettikleri bu haklara geri dönülemeyecek bir şekilde sahip olacaklar.
Bu hakların herhangi bir ihlal
sözkonusu olduğu zaman AB
çerçevesinde haklarını arama
imkanlarına sahip olacaklar.
Dolayısıyla ben bu sürecin
geçmişte çok acı çeken, çok
zorluklar yaşayan soydaşlarımız için çok hayırlı bir sütreç
olduğuna inanıyorum.

Soru: Bulgaristan’daki Türk
Azınlığın hak ve özgürlüklerin
tanınması konusunda gerekenler yapıldı mı sizce?
Mesut Yılmaz: Biliyorsunuz,
hak ve özgürlükler konusu
hiç bir zaman yüzde yüz çözümlenmiş bir konu değildir.
Hiç bir ülkede çözümlenmiş
değildir. Bugün Türkiye’de de
çok canlı bir tartışma var; hak
ve özgürlükler alanında nasıl
daha ileri iyileştirmeler yapılabilir diye. Hiç şüphesiz, burada
Bulgaristan’da da bu alanda
atılması gereken ciddi adımlar
vardır. Fakat geçmiş ile karşılaştırdığımız zaman bugünkü
durumun o zaman hayal bile
edilemeyecek ölçülerde olduğunu görüyoruz. Günde 10
dakikalık olmasına rağmen
Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT’de yayınlanan haber
programı dahi soydaşlarımız
için önemli bir kazanımdır.
İnanıyorum ki, bazı önyargılar, tarihten kaynaklanan bazı
yanlış kanaatler giderildikçe
bu hak ve özgürlükler alanında
da gerekli genişletilme sağlanacaktır. Biraz önce dediğim
gibi bütün bu süreçten en kazançlı çıkacak olan grupların
başında da Bulgaristan’daki

Türk varlığı gelmektedir.
Soru: Kısaca geçmişe nazaran Türk Azınlığın durumu
daha iyidir; ancak atılması gereken adımlar da vardır diyebilir miyiz?
Mesut Yılmaz: Doğrudur. Bu
süreç her gün Bulgaristan’daki
Türklerin lehine işleyecektir.
Arasıra bazı duraksamalar olabilir. Geri adımlar da söz konusu olabilir. Fakat Bulgaristan’ın
AB üyeliği devam ettiği sürece; Bulgaristan bir hukuk
devleti olarak yoluna devam
ettiği sürece ve Türk-Bulgar
ilişkilerinde bu bahar havası
her iki hükümetin de katkısıyla
sürdürüldükçe; Bulgaristan’da
yaşayan soydaşlarımız sürekli
bundan kazançlı çıkacaklar. İki
gün önce Sayın Başbakanımız
Bulgaristan’ı ziyaret etti. Görüşme esnasında iki hükümet
arasında, aynı geçmişte bizim başlattığımız gibi, iyi ilişkilerin devam ettiğini bir kez
daha teyit ettiler. Bulgaristan
Türkiye’nin AB üyeliğine açık
destek verdiğini ifade etti. Dolayısıyla her iki ülkede yaşanan iç politika gelişmelerinden
bağımsız olarak ben Türkiye
Bulgaristan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde de devam

edeceğini, aşama kaydedeceğini yürekten inanıyorum. Çünkü hangi hükümet iş başında
olursa olsun şunu görmek zorundadır: devlet-merkezli ikili
ilişkilerin, iyi komşuluk, dostluk, hatta kardeşlik ilişkilerine
dönüşmesi her iki ülkenin de
lehinedir.
Soru: Son olarak Bulgaristan
Türklerine söylemek istedikleriniz nelerdir?
Mesut Yılmaz: Bilmelerini
isterim ki, geçmişte kendi kültürlerini, kendi dillerini, kendi
isimlerini korumak için verdikleri mücadele, Türkiye’de büyük bir hayranlık ve büyük bir
gururla izlenmiştir. Yaşadıkları
zorlukların artık sonuna geldiğimizi, önümüzdeki dönemde
hiç şüphesiz ki, bazı zorlukların yine olabileceğini fakat hiç
bir zaman, bunların geçmiştekilerle karşılaştırılmasının
mümkün olmadığını teyit ederim. Ayrıca, Türkiye’de hangi
hükümet iş başında olursa
olsun, her zaman buradaki
Türklerin sorunlarının, o hükümetin gündeminde öncelikli
yerini koruyacağından emin
olmalarını isterim.
Röportaj: Meral Sadık BNT
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Зарадваха бедните на Курбан Байрам в Черноочене
Община Черноочене раздаде месото на овен като
курбан на социално слаби
жители в района.
По традиция общинският
курбан се прави един ден
преди началото на големия
мюсюлмански празник Курбан Байрам Овенът беше
зак лано, както повелява
религиозната традиция.
Молитвата бе отслужена
от двамата местни имами,
а на ритуала присъстваха
Кмета на Община Черноочене Айдън Осман, председателя на Общинския съвет
Бедрие Газиюмер, общин-

ски съветници, служители,
кметове на населени места
и граждани.
Около 200 нуждаещи се
получиха месо за празника.
Освен общината курбани
за бедните дадоха местни
бизнесмени и по-заможни
чернооченци.
Курбан Байрам в района
започна с тържествени молитви в джамиите. Стотици
вярващи се стекоха в храмовете в Черноочене, Комунига, Габрово, Житница,
Паничково, Лясково, Бели
вир и други населени места
от района.

В централното село бе организиран и празничен събор, на който дойдоха над
3000 души от района. За
да вземат най-апетитното

Празничен концерт в Ардино
за Курбан Байрам
Специален гост беше народният представител от
ДПС Неджми Али. Местната
публика се наслади на изпълненията на солистите и
самодейните състави от духовното средище. Най-бурните ааплодисменти бяха
за 16 -годишната Леман
Шенол от Бял извор, която
изпя турски народни песни
и с таланта си показа, че в
бъдеще ще стане известна
певица.
Публиката беше възхитена и от изпълненията на
председателя на читалищното настоятелство Юксел
Исмаил на турски песни
със съпровод на оркестър.
С много аплодисменти бяха
посрещнати и песните на
известния поет и народен
певец Осман Азис „Една
смокиня пред болницата”
и на Явуз Бингьол „Черният
влак” изпълнени от Бейсим
Яшар и Ергюн Мюмюнов.

Исмет ИСМАИЛ

ДАРЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ
Кметът на Момчилград инж. Ердинч Хайрула дари
месо на болницата „Д-р Сергей Ростовцев” в общинския център по случай големия мюсюлмански
празник Курбан Байрам. Храна ще получат и самотно живеещите хора, които ползват услугите на
Домашния социален патронаж.
По случай празника дарение в Момчилград направиха Неджатин Чалъшкан и Хасан Татароф от
Швеция. Те изпратиха в болницата в Момчилград
спално бельо.
Както е известно, Хасан Татароф повече от 10 години изпраща от Швеция дарения за наши болници
и домове за деца.

ИНЖ. ХАСАН АЗИС ВЕЧЕ Е И
ШОФЬОР НА АВТОБУС
Депутатът Неджми Али
поднесе поздравления от
лидера на Движение за
права и свободи Ахмед Доган. Той изрази радостта
си от факта, че се намира
сред ардинци в празничния
концерт на мюсюлманите
по повод Курбан байрама.
За мен Ардино е от особено значение. Винаги когато

идвам тук съм много развълнуван. Поздравявам солистите и самодейците от
местното читалище, които
съхраняват бита, културата и традиците на турското
население в Родопите, каза
още Неджми Али.
Гюнер ШЮКРИ

В ЦДГ „Пролет” тръгна проект
„Толерантност в името на децата”

24 деца са включени
в проект „Толерантност
в името на дец ата”,
който стартира в ЦДГ
”Пролет” в с. Нановица,
община Момчилгра д.
Малчуганите
са
раз пр е дел е ни в дв е
групи, в които ще изучават
фолк лорни песни и
танци в продължение
на 8 месеца. Целта на
проекта е да подобри
междукултурния диалог,
да създаде умения за
себеизява на децата, да
им даде възмогност да
опознаят традициите и
обичаите на различните
етноси в родния край,
обясни дирек торката

място десетки търговци настаниха сергиите си още от
понеделник вечерта. Люлките и виенското колело бяха
атракция за най-малките, а

музика на местен оркестър
поддържаше празничната
атмосфера.
В организирания традиционен футболен турнир
на първо място се класира
отбора на село Дядовско, а
на второ тима на Житница.
Свободиново и Даскалово
си поделиха трето и четвърто място.
Печелившите бяха наградени лично от Кмета на
Община Черноочене Айдън
Осман с купа, парична награда и футболна топка.

на градината Небахат
Мехмедали.
Децата са вк лючени
в
проекта
след
предварително
анкетиране и съгласие

н а р о д и т е л и т е . Те
ще научат как се
празнуват Велик ден,
Курбан Байрам, Коледа,
Цветница.

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис издържа успешно изпита за правоспособност за водач на МПС категория Д. Идеята да изкара курсове
за шофьор на автобус хрумна на градоначалника
по време на брифингите на колела. Кметът обеща
пред представители на медиите, че сам ще кормува автобуса по време на следващия „брифинг на
колела”, за да им покаже на място обектите, които
реализира общината в града и населените места.
След получаване на книжката ще се реализира и
брифинга по обещания начин.
От година кметът има тапия и за капитан на кораби
до 20 бруто регистър тона и за яхти. Слабостта на
инж. Азис, обаче, продължават да са самолетите.

ПРО ФЕСОРИ: БЪ ЛГА РИ И
ТУРЦИ ИМАТ ОБЩИ ЦЕННОСТИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВO
Професори изтъкнаха, че българи и турци имат общи
ценности за разбирателствo. Това те казаха на дискусия
по тема”Влиянието на празниците върху сближаването
на етнокултурните и религиозни общности “, организиран
от Сдружение “ Диалог България” в Хасково, който се
проведе в Дом на Техниката. Доц. Д-р Петър Кацаров
от Пловдивски Университет заяви , че празниците
сближават диалога и толерантността между всички
етноси. Според него българската нация има добри
отношения със турците живеещи в България, празнуват
заедно на всички празници. Мъжете контактуват повече
със различните етноси, и това оказва силно влияние
на разбирателство. Според Проф. Дженгиз Хаков,
България има добри отношения с Турция. “Уважението
към всички етноси, към техните вероизповедания, нрави,
обичаи и традиции. Това е в основата на толерантност
към другите народи. Особено в Балканския район те
преобладават”, каза проф. Дженгиз Хаков.

Кърджали Хабер
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Kırcaali’de Görkemli Bayram Konseri
Duhan ALİ

Mübarek Kurban
Bayramı arifesinde
Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür Derneği ve
Kırcaali Belediyesi
geleneksel bayram
konseri düzenlediler.
Derneğin "Kadriye
Latifova" çocuk folklor ekibi ve büyüklerden oluşan "Kırcaali"
folklor ekibi ortaklaşa verdikleri Bayram
konseri profesyonel
ekiplere taş çıkartacak kadar yüksek bir
seviyedeydi. Minik çocukların sergiledikleri
danslar, okudukları
türkü ve şarkılar Kırcaali Kültür Evi salonunu tıklım tıklım
dolduran seyircilerin
alkışlarının esiri oldular. Hele de, sahneye
yeni koyulan Roman
Dansı salondakileri
büyüledi. Minik solistler Duygu Ali, Emre

Ahmet, Emir Hüseyin ve Emin Esen’in
yarınların yetenekli
sanatçıları olacakları
daha bu günlerden
belli.
Yüksel Esen yönetimindeki "Kırcaali"

folklor ekibi "Zeybek"
oyunuyla sahneye
çıkması seyirciler
tarafından alkış tufanına tutuldu. Aynı
ekibin ses sanatçılarından Behide Ahmet,
Emine Ziya, Bayram

Bulgaristan yedi ülkede Elçiliğini kapatıyor
Dış i ş ler i Bakanı
Nikolay Mladenov
ekonomik krizle mücadele kapsamında
yedi ülkedeki Bulgar
diplomatik temsilciliklerinin kapatılacağını
bildirdi.
Mladenov, Dışişleri
Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında feshedilecek
Sudan, Angola, Zimbabve, Kamboc a,
Tayland, Meksika ve
Tunus’taki tüm elçilik
personelinin geri çekileceğini söyledi.
Verilen bilgiye göre
ülkeye geri dönecek
101 kadronun 21 dip-

lomat, geri kalanları
ise teknik personel
olacak.
Çalışma verimliliğini artırmak üzere
harcamalar listesini
gözden geçiren Dışişleri Bakanlığı yurt
dışında çalışan 55
kişinin görevine erken son verirken, 46
kişinin görev süresinin tamamlanmasını bekleyecek. Geri
çağrılan tüm personel Bulgaristan Dışişleri Bakanlığında
çalışmalarını sürdürürken, kapatılan elçiliklerin sorumluluğu
başka ülkelere dev-

redilecek. Kadro indiriminin 2011 yılının
Mart ayında tamamlanması beklenen ilk
aşamasından beklenen sonucun alınması durumunda ülkenin
yurtdışı temsilciliklerindeki kadro indirimi
sürdürülecek.
Yaklaşık 300 kişinin geri getirilmesini
öngören yurtdışı diplomatik temsilciliklerindeki kadro indirimi
kapsamında birçok
ülkede yerel vatandaşların üstlendiği
"fahri konsolosluk"
kadrosunun artırılması planlanıyor.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Bayram, Ajda Sali,
Mert Hüseyin ve Ridvan Esen’in okudukları türküler seyircilerin alkışlı beğenisini
kazandı.
Konsere konuk olarak katılan Rume-

li Türküleri Kadın
Korosu’nun sunduğu
halk Türküleri geceye
farklı bir renk verdi.
Son yıllarda, Ömer
Lütfi Kültür Derneği
folklor ekiplerinin sunduğukları en görkemli

geçen konserlerinden
birini T.C. Filibe Başkonsolosu Cüneyt
Yavuzcan, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, Başkan
Yardımcısı Bayan
Elisaveta Kehayova,
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
Hıristiyan din adamı
Peder Petır Garena
coşku ve zevkle izlediler.
Sonunda Bayram
ne de niy l e, S ayın
Başkonsolos Yavuzcan, Belediye Başkanı Hasan Azis, Vali
Bayan Tauşanova,
Belediye Ombudsmanı Akif Emin, BSP
Belediye Yöyetimi,
Mars-55 firması, Sokol firması ve Kırcaali
Haber gazetesi adına
rengârenk çiçek demetleri sunuldu. Nice
nice Bayram mesajları okundu.

