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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Devamı 6’da

  Sayfa 7

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kır-
caali İl Teşkilatı dün kuruluşunun 23. yılını 
kutladı. Dün akşam Cebel’de (Şeyh Cuma) 
yapılan kutlama töreninde her yıl olduğu 
gibi bölgede parti kurucularına minnettarlık 
sembolü olarak birer plaket sunuldu.  

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, 23 yaşında

Resmiye MÜMÜN

“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,                              
         гаражи  и търговски 
                                      обекти
                  GSM: 0884067245

                  GSM: 0884067246

Bulgarlaştırma sürecini kınama bildirisinden 1 yıl sonra
Kırcaali “Arpezos” oteli-

nin konferans salonunda 
“Bulgarlaştırma Sürecini 
Kınama Bildirisi’nden 
1 Yıl Sonra” ana temalı 
yuvarlak masa toplantısı 
gerçekleştirildi. Etkinlik, 
11 Ocak 2012 yılı tari-
hinde Parlamento tara-
fından kabul edilen bildiri 
girişimcisi olan Bulgaris-
tan Adalet Federasyonu 
(BAF) tarafından organi-
ze edildi. 
Toplantıda resmi ko-

nuklar arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Şener Cebe-
ci, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Başkan 
Yardımcısı Lütfi Mestan, 
HÖH Kırcaali İl Teşki-
latı Başkanı ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Balkan Türkleri 
Federasyonu Başkanı 
Zülfeddin Hacıoğlu ve 
Başkan Yardımcısı Meh-
met Özgür, BAL-GÖÇ 

Trakya Lüleburgaz Şube 
Başkanı, eski HÖH Mil-
letvekili Ahmet Hüseyin, 
HÖH Gençlik Kolları Kır-
caali İl ve İlçe teşkilatları 
başkanları Bayram Bay-
ram ve Kadir Mustafov, 
Kırcaali İlinden belediye 
başkanları hazır bulun-
dular. 
Ayrıca davetli olup da 

toplantıya katılamayan 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Dr. Mus-
tafa Hacı, T.C. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanı Kemal 
Yurtnaç, Dışişleri Bakan-
lığı İnsan Hakları Müdü-
rü Dimitır Filipov, Şeref 
ve Hürriyet Halk Partisi 
Korman İsmailov, Yuna-
nistan Parlamentosu’nda 
Milletvekili Ayhan Ka-
rayusuf, Avrupa Birliği 
Komisyonu Bulgaristan 
Temsilciliği Yöneticisi 
Maya Jelyazkova’dan 
gelen mektuplara deği-
nildi. 
Açılışı yapan BAF Baş-

kanı Sezgin Mümün’ün 

ricası üzere teşkilatın bir 
geleneği olarak Bulgar-
laştırma süreci şehitle-
rinin anısına bir dakika 
saygı duruşunda bulu-
nuldu. Sayın Mümün ko-
nuşmasında, “Bu forumu 
Kırcaali’de yapmaya ka-
rar verdik. Çünkü Bulgar-
laştırma sürecine 28 yıl 
önce burada ve bölgede 
başlandı. En çok kur-

banlar da burada verildi” 
dedi. 
Parlamento seçimle-

rinden sonra Bulgar-
laştırma süreciyle ilgili 
soruşturmanın Askeri 
Savcılık tarafından tek-
rar yürütülmesine de-
vam edilebileceğini kay-
detti. Sayın Mümün, “Biz 
bu konuda Brüksel’de 
Avrupa Birliği komiser-

leri ve Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi 

(PASE) temsilcileriyle 
onlarca görüşme yaptık. 
Fakat Bulgaristan’da so-
ruşturma yapanların ta-
nıklık yapacak 100 siyasi 
mağduru bulamadıkları 
ortaya çıktı. Bizler bu 
kişileri bulduk ve onlar 
savcılıkta ifade vermeye 
başladılar. Bulgaristan’da 
iktidar güçlerin bu dava 
konusunda dürüst dav-
ranmalarını umuyoruz. 
Biz intikam peşinde deği-
liz, sadece adaletin yerini 
bulmasını istiyoruz” diye 
vurguladı. BAF Başka-
nı, teşkilatında çalışan 
uzmanların 1984-1985 
yıllarında asimilasyon 

Devamı 4’te

Müh. Hasan Azis, 70 Milyon 
Levalık Proje  İmzaladı
Kırcaali Belediye 

Başkanı Müh. Hasan 

Azis ile Çevre ve Su 
Bakanı Nona Karaco-
va,  Belediyenin ka-
zandığı  “Kırcaali İçin 
Entegre Su Projesi: 

Atık Su Arıtma Tesisi 
ve Ana Kolektör Ku-
rulması, Su Temini ve 
Kanalizasyon Şebe-
kesini Genişletilmesi 
ve Yeniden Yapılan-
dırılması” projesinin 
f inanse edilmesine 
ilişkin sözleşme imza-
ladılar. 
 Proje, Çevre 2007-

2013 Operasyonel 
Programı’nın “10 000 

Devamı 7’de

Litfi Mestan, HÖH Yeni Genel Başkanı Seçildi
“Coşku, Suikast girişimi, korku, mucize, ara… Ve yeni Genel Başkan Lütfi Mestan”

Başkent Sofya’da sona 
eren Hak ve Özgürlükler 
Hareketi 8.Olağan Büyük 
Kurultayı Lütfi Mestan’ı 
Genel Başkan seçti. Par-
tinin yasadışı tarihi de ol-
mak üzere 28 yılını veren 
kurucu ve ilk genel baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan 
onursal başkan olarak 
seçildi. Ayrıca yeni Mer-
kez Karar Yönetim Kurulu 
da belirlendi. 184 kişiden 
oluşan bu Kurula girenle-
rin 35’i çiçeği burnunda 
genel başkanın kotasın-
dan girdiler. Diğerleri de 
partinin kurmay kısmında 

İsmail KÖSEÖMER
yer alan teşkilatın ilçe ve il 
başkanları, belediye baş-

kanları, vekiller ve uzman 
kişilerden oluşuyor.

Coşku dolu yüzler ve 

umutlu bekleyiş
Sabah saat 9.00’dan 

itibaren Ulusal Kültür 
Sarayı’na kaldıkları otel-
lerden gelmeye başlayan 

delegeler ve misafirler, 
hem Kurultayın getirdi-
ği atmosferden coşkulu 
hem de önceki gün fısıltı 
gazetesinin duyurduğu 
Ahmet Doğan görevi bı-
rakıyor haberinden do-
ğan endişenin yalan olma 
umuduyla bekleyiş vardı. 
Başlangıç saati yaklaştık-
ça da heyecanın daha da 
arttığı delegelerin gözle-
rinden okunuyordu. Ba-
sın ordusunun bir parça-
sı olarak biz de yerimizi 
almış bekliyorduk. Hatta 
Kurultayın basına açık 
kısmını internet sayfa-
mızdan canlı veriyorduk. 
Bulgaristan milli marşı ve 
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Recep ARİF

BALKAN SAVAŞI FACİYALARI
Unutulmayan anılar 

ÇETECİLER KORKUSU
  Bu dönemde Susuz bölge-

sinde bulunan ahali Balkan 
Harbi’nin patlak vermesiyle 
telaşlanıyor ve çok haneler 
eşyasını, malını, katırını, ökü-
zünü önüne katarak Borovitsa 
(Çamdere) boyunca yola çıkı-
yor. Nenkovo (Visallar) köyüne 
eriştiklerinde geceliyorlar. Ora-
da bulundukları esnada Bulgar 
ordusunun Kırcaali’yi işgal 
edip Mestanlı’ya (Momçilgrad) 
geçtikleri haberini aldıklarında 
geri evlerine dönüyorlar. Bun-
ları bana Rahime ninem ve 
diğer büyüklerim anlattı.
Nenkovo’dan (Visallar) dö-

nüp Hasan köyüne gelmişler. 
Korkudan evde kalamamışlar. 
Yiyecek gıda, giyecek eşya 
ne varsa bir şeyler toplamış-
lar. Hayvanları da ahırlardan 
sayalardan çıkarmışlar. Bayı-
ra koşmuşlar. Böylelikle evle-
ri, ahırları boşaltmışlar. Uzun 
sırta doğru yola çıkmışlar. 
Asar kalesinden Tepe dağı-
nın kuzeyine doğru gitmişler. 
Akşam olmuş. Tepe dağına 
giden yolun altındaki Karain’e 
sapmışlar. Yerleşmişler. Ka-
sım ayında hava soğuk ve kar-
la karışık yağmur yağıyormuş. 
Sırtlarındaki giysiler sırılsıklam 
ıslanmış. Etraftan odun, çalı, 
çırpı toplamışlar. Fakat korku-
dan ateş yakamamışlar. Pa-
niçkovo (Çanakçı), Murgovo 
köyü tarafından Karaman dere 
boyunca çeteciler gelir ateşi 
görürler. Bizi yakalayabilirler 
diye ateşi ninem söndürmüş. 
Kara inde kaldıkları sürece 
geceleri ateş yakamamışlar. 
Hava daha çok soğuk olmuş. 
Eve dönmüşler. Uzun zaman 
korku ile yaşamışlar. 
BOZVA KÖYÜ OLAYI
Balkan harbinde, Bozva köyü 

hadisesinden önce Bulgar ba-
şıbozukları (çeteciler), Susuzlu 
Hafız Salim Balaban’ın evini 
yakıyorlar. Ondan sonra Hafız 
Salim Türkiye’ye göç ederek 
Keşan’a yerleşiyor. Şu anda 
torunları orada yaşamaktadır. 
Rus – Türk Harbinde olduğu 

gibi Balkan Harbinden sonra 
Bulgar çetecileri Türk köyleri-
ne hücum, baskın yapıp bütün 
köyleri yakarak yok etmeye 
uğraşmışlar. Fırsattan istifa-
de ederek Topolovo (Tahtalı) 
ve etrafındaki köylerden top-
lanan asker kaçakları, eşkıya 
çeteleri (başıbozuklar) bizim 
bölgedeki köylere soyguncu-
luk maksadıyla baskınlarda 
bulunmuşlar. 
Dr. Ganev kitabında yaz-

masına göre Susuz’da Türk 
askeri varmış da onlardan 

kurtarmaya gelmişler. Bunla-
rın hepsi uydurma, yalan. O 
anda Susuz yöresinde ne Türk 
askeri, ne de ahaliyi korumak 
için teşkilatlı gruplar varmış. 
Fakat ellerinde silah olan 
Türk haneleri bulunuyormuş. 
Yukarda adı geçen Bulgar 

köyünden, yöredeki köylere 
asker değil hırsızlar Türk köy-
lerini basarak yağma etmeye 
geliyor. Kitapta, “Topolovo‘dan 
gelen kurtarıcılar ve hudut as-
kerleri ilerleyerek birinci istika-
met Gargagedik’ten Bozva‘ya, 
ikinci istikamette yürüyenler 
Kanara geçidinden geçerek 
Susuz’un Uzunoğullar mahal-
lesine girerek iki köydeki eş-
kıya çetelerini (başıbozukları) 
toplayıp Bozva köyünün cami-
sine kapatıyorlar etrafına gece 
bekçisi karakolu bırakıyorlar” 
s.47. Dr. Ganev burada altını 
çizerek başıbozukları toplayıp 
camiye kapadıklarını yazıyor. 
Bunun hiç aslısı yok, doğru 
değil. Topolovo’dan gelen soy-
guncular Bezvodno’ya (Susuz 
köyüne) giremedikten sonra, 
Bozva köyünün üstüne yürü-
yorlar. Susuz’dan Bozva cami-
sinde kapanan ahaliden köyün 
ileri gelenleri Yahya Çavuş, 
Ali Çavuş (Pusucu Ali), Ha-
cen Hoca, Hace’nin Mustafa, 
İmamoğlu Ahmet, Kocaahme-
toğlu Rasim ve yolda rastge-
le tutulanlardan başka kimse 
yokmuş. Soyguncu çeteciler, 
Bozva köyünün bütün ahalisi 
camiye (mektebe) toplayıp kilit 
altına alınarak, köyün etrafına 
silahlı bekçiler bırakarak köye 
giren çıkan yollar kesiliyor. 
Bir defa daha kaydetmek is-

tiyorum 1912’de Balkan Harbi 
esnasında Hafızosman Ka-
rabekir 1863 doğumlu olmak 

üzere 49 yaşındaymış her 
olup biteni güzel bilenlerden, 
20. asrın 50 yıllarında Susuz 
köyünde öğretmen olduğum 
zamanlarda onunla bu ko-
nularda sohbet ettik. 1912 
yılındaki Bozva olayını bana 

detayları ile nasıl olduğunu 
anlattı. Kendisinin de camide 
kilit altında köyün ahalisi ile 
beraber kapalı ve havasızlık-
tan zor teneffüs ettiklerini söy-
ledi. Bunun için ne ben ve ne 
de Susuz yöresinde yaşayan-
lar Dr. Ganev’in Hafızosman 
Karabekir Bozva hadisesini 
kendine böyle onun tarafın-
dan aktarılmasının doğru ol-
madığını herkes çok iyi biliyor. 
Doğru olan Bozva ahalisini 
camiye topluyorlar evlerinden 
getirilenler kilit altına alınıp ka-
patılıyor, bunu görüp amaçları-
nı anlayan Karınçı Ramadan’ 
ın annesi Rusalsko (Hotaşlı) 
köyü Olcak’a (Spoluka) doğru 
çekiliyor. Bozva’nın yakınında 
Urum gediğine yetişince ora-
da bulunan Bulgar karakolu 
onu durduruyor ve yoluna 
devam etmesine müsaade 
etmeyeceğini söylüyor. Nere-
ye ve ne için gittiğini soruyor. 
O kahraman kadın ikna edici 
yanıt veriyor. Sığırlar eve gel-
medi de onları bayıra arama-
ya gidiyorum diyor. Aynı kadın 
ise Işıklarlı Hafıztahir’e haber 
vermek için gidiyor. Hafıztahir’i 
bulup Bozva ahalisinin camiye 
toplanıp kilit altına alındığını 
köyün yolları abluka edildiğini 
anlatıyor. 
Bozva’lı Hafızoğlu Ahmet’ 

in anılarına göre o zaman 
Bozva’dan Hafıztahir’ e yardım 
istemesi için yazılı ihbarname 
de gönderilmiş. İhbarnameyi 

ileten 6-7 yaşlarındaki Alimol-
laoğlu Akif imiş. Akif Alimol-
laoğlu nüfus kütüğüne göre 
07.04.1906 doğumlu, uyanık, 
çevik bir oğlan, verilen vazi-
feyi canı gönülle yerine getir-
miş. Geçen asrın 60. yıllarında 
Aytos’un Malaç köyüne göç 

ediyor. Ad değiştirme kampan-
yasının kara günlerini görmek 
kısmet olmadan 1983 yılında 
aynı köyde vefat ediyor, ruhu 
şad olsun. Sözü geçen Akif 
dede Alioğullarından doktor 
Rahim’ in kayınpederi ailesi 
Nevriye’ nin babasıdır. Hafı-
zoğlu Ahmet’ in oğlu emekli 
öğretmen Ahmet babasının 
hatıralarını anlatıyor. Türkiye’ 
ye 1978 yılında göç eden Ah-
met öğretmen emekli Bursa’ 
da yaşıyor.
 Hafız Tahir, Hotaşlı köylerin-

den silahlı arkadaşlarını top-
layarak Bozva köyüne doğru 
yola çıkıyor. Sırt boyunca 
önce Rum gedikteki bekçiyi 
sonra sırayla Sırttepe, Kule-
sırt ve diğer yol kavşakların-
daki bekçiler yakalanıp, yok 
ediliyor ve silahları alınıyor. 
Bu karakol baskınları hiç silah 
sesi çıkmadan icra ediliyor ve 
aynı yerlere Türk karakolları 
koyuluyor. İşte böylece Bozva 
köyü Hafıztahir’in silah arka-
daşları tarafından sarılıyor. 
Ondan sonra cami etrafında 
gece uykusunda olan Bulgar 
çetecilerine hücum ediliyor. 
Çatışma fazla devam etmiyor.  
Hafıztahir’in arkadaşları kayıp 
vermiyor. Kaçanların da çoğu 
bekçiler tarafından tutuklanı-
yor. Diğerleri Bozva sırtı tep-
sindeki silahlı çatışmada öl-
dürülüyorlar. Başıbozuklardan 
birkaç kişi köy içinde caminin 
yakınında bulunan yüksek 

ağaçlara tırmanarak sabah-
lıyor ve ertesi geceye kadar 
oralarda kalarak kurtuluyorlar. 
Hafıztahir’in insanları camide 
kapalı olan Bozva ahalisini 
kurtarmışlar. Olcak’tan yar-
dım gelmeseymiş, hırsızların 
niyetleri evleri soyup yakmak 
ve belki de camide kilitli insan-
ları da yok etmekti. Fakat mu-
vaffak olamamışlar, kapana 
düşmüşler. Daha o gece çete-
cilerin cesetleri Bozva ardında 
bir uçuruma gömülmüşler. 
Dr. Ganev, Bozva hadisenin 

7 – 8 Ekim 1912 yılında vuku 
bulduğunu yazıyor. Hafızos-
man ve diğer büyüklerimiz bu 
hadise Kasım ayından önce 
yani Ekim ayının sonlarında 
olduğunu anlatıyorlardı. 
Bozva hadisesinden sonra 

bu yöre halkı; Susuz, Gogan-
lar, Hasanköy bilhassa Bozva 
ahalisi çok sıkıntılı, korkulu 
günler yaşamışlar. Bu sebep-
ten dolayı Susuz ahalisinin 
başında olan Murat Çavuş’un 
tavsiyesiyle bir müddet her 
gün sabah, öğlen ve akşam 
askeri borazanı gibi Susuz 
köyün yukarısında Çilâka te-
pesinin altında borazan çalı-
yormuş. Borazancı Susuz’dan 
olup, etraftan gelecek başıbo-
zukların hücumlarını önlemek, 
köyleri korumak için herhangi 
bir askeri birliğin bulunduğu 
zannedilsin diye yapılıyormuş. 
Alaburun (Şaren Nos), Üçtepe, 
Bataklık tarafından gelecek 
olan başıbozuklar, Ardinolu 
(Eğridere) Hacı Yonuzoğlu’nun 
birlikleri buraya yerleşmiş he-
sap etsinler diye yaptırılıyor-
muş. Oysa ne asker ne başka 
birlik varmış. Borazancı, Os-
manlı ordusunda borazancılık 
yapmış Rasim Ahmet isminde 
birisiymiş.
Bu hadiseden 8 – 10 sene, 

yani Birinci Dünya Harbinden 
sonra Bozva’ya bir anıt dikili-
yor. Anıt sözde Bozva köyü-
nün Türk esaretinden kurtarı-
cılarınaymış. Aslında, kurtarıcı 
gibi gösterilen soyguncu anıtı 
dikiliyor. Fakat Bozva hadisesi-
nin hakikatini bilen ahali bunu 
kabul etmiyor, kısa bir zaman 
zarfında yıkılıp atılıyor. Anıtın 
kalıntıları bile bulunmuyor. 
Bunların hepsi Hafızosman 
Karabekir, Ramadan Karınca 
ve diğer Bozvalıların aktif rol-
leri ile oluyor. Daha sonraları 
birkaç defa bazı kurumlar tara-
fından buraya aynı anıtı yeni-
leme teşebbüsüne bulunsalar 
da, hiç biri başarıyla sonuçlan-
mıyor. Çünkü soyguncuların, 
başıbozukların kurtarıcı gibi 
Bozva köyüne geldikleri yerli 
halk tarafından kabul edilmi-
yor.  

Devamı gelecek sayıda

Geçen sayıdan devam
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Çetin Kazak: “Türkiye Göçmenleri Hakkında 
Mecliste Yine Kimseden Destek Alamadık”

HÖH milletvekili Çetin Ka-
zak  “Bulgar Vatandaşlık 
Yasası ile ilgili kısıtlamalar 
sadece Türkiye’deki göçmen-
lerimiz için yapıldı” dedi.
-Sayın Kazak Bulgar Va-

tandaşlık Yasası ile ilgili 
neye dayanarak ve deği-
şiklik yapılması için ne tür 
önerileriniz oldu?
- Biz totaliter komünist rejim 

yıllarında ve bağımsızlığa 
geçiş sürecinde etnik Bulgar 
olmayan kişilere yapılan tari-
hi bir haksızlık ve ayrımcılığı 
düzeltmeyi öneriyoruz. 
Total i tar izm zamanda, 

Türkiye-Bulgaristan Göç An-
laşmaları çerçevesinde onlar 
göç ettirilmiş, 1948 -1988 yı-
lar arasında o zamanki Bul-
gar Vatandaşlık Yasası’ndaki 
ayrımcılık metni temelinde 
bu insanlar zorunlu göç ile 
beraber kendi rızaları bu-

lunmaksızın vatandaşlıktan 
da mahrum ediliyor. Biz bu 

kişilerin ve mirasçılarının 5 
yılık bir süre belirlenmesine 
ve ilgilenen varsa kolaylaş-
tırılmış prosedürle Bulgar 

vatandaşlığını geri almak 
için başvurabilmelerini teklif 

ediyoruz. Bu teklif hükümet 
tarafından diğer kategorile-
re giren ve Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti ve eski sosyalist 

ülkeler arasında yapılan ikili 
anlaşmalar zamanında va-
tandaşlığını kaybeden Bulgar 
vatandaşları için önerildi.
Bulgar vatandaşlığını geri 

alma durumunu sahip olup 
da kaybeden ve Bulgar kö-
kenli olup hiç bir zaman va-
tandaşlığa sahip olmayan, 
Bulgaristan’da doğmayan 
ama natüralizasyon dolayı-
sıyla Bulgar vatandaşı olmak 
isteyen kişilerle eşit şartlarda 
yapılmasını öneriyoruz. Par-
ti olarak bu iki kategorideki 
kişilerin eşit şartlarda va-
tandaşlığını geri alma fırsatı 
verilmesi gerektiğine inanı-
yoruz. Maalesef istediğimiz 
anlayışı göremedik.
-Yıllardır kaçıncı kez böyle 

teklifte bulunuyorsunuz?
- Geçmişte de Millet Mecli-

sine meclis grubumuz tara-
fından teklif verilmiş ancak 
maalesef geçmişten kalan 
toplumun kalıplaşmış bilinci 
devam ediyor ve hala Bulgar 
vatandaşları kendi etnik kö-
keni ve dini ile aynı şartlarda 
kabul görülmemektedir. Yine 
eski sistem çalışmaya başlı-
yor: “Onlar gerçek Bulgar 
değil” ve vatandaşlığı geri 
almaları daha da zorlaşıyor. 
Bu tasarıyla bizim niyetimiz 
Bulgar hükümetinin geçmişin 
izlerini geride bırakıp bırak-
madığını ve bazı çocukları 
için anne bazılarına ise üvey 
anne olmaya devam edip 
etmediğini test etmekti. Bu 
davranış biçiminin devam 
etmesi ve tasarının reddedil-
mesi bizi gücendirdi- yalnız 
kaldık, Millet Meclisinde hiç 
bir siyasi partiden destek ala-
madık.
-Önerileriniz totaliter re-

jim zamanında ülkeyi terk 
edip Batıya kaçan ve jet 
hızıyla anlaşma olmaksızın 
vatandaşlıktan menedilen 
diğer Bulgar vatandaşları-
nı da kapsıyor mu?
-Onların vatandaşlıktan me-

nedildiklerine dair bir bilgim 
yok, kişisel ceza alanlar ha-
riç. Bu durum onları ilgilen-
dirmiyor, çünkü onlar Bulgar 
vatandaşlığını kaybetmemiş-
ler.
- Bu kısıtlama sadece 

Türkiye’ye göç edenler için 
olduğuna kesinlikle emin-

siniz?
-Evet, 1948-1988 yıllarında, 

ne zaman ki ayrımcı metin 
iptal edilmiş işte o zaman 
bunun sayesinde 1989 yılı 
Büyük Göç zamanlarında 
Bulgaristan’ı terk eden kişiler 
vatandaşlığını kaybetmediler. 
Daha önce göç emiş olanlar 
anında vatandaşlığını kaybe-
diyorlarmış.
-Göç edenlerin veya onla-

rın mirasçılarının sayısının 
ne olduğunu ve onlardan 
kaçı Bulgar Vatandaşlığını 
geri almak istiyor diye bir 
bilginiz var mı?
-Türkiye’ye her hangi bir se-

beple gitmiş olanlar ve bu in-
sanlar ile görüşenler onların 
vatanları için ne kadar büyük 
bir aşk ve özlem duydukları-
na emin olmuştur. Neredey-
se hepsi çok iyi Bulgarca 
konuşuyorlar, çocukları pek 
bilmeseler de. Göçmenlerin 
büyük bir kısmı vatandaş-
lıklarını Bulgaristan’a daha 
kolay gelebilmeleri için geri 
almak istiyor. Bu insanların 
çoğu emekli, onların va-
tandaşlığını geri alabilmesi 
Bulgaristan Hükümeti’nin 
geçmişte onlara evlatlık gibi 
davrandığı dönemi geride 
bıraktığını görmek sevindire-
cek ve onurlandıracaktır. Bu 
onların yolculuk yapmasını 
kolaylaştıracaktır. Eminim ki 
onların bir çoğu emekli olduk-
ları Türkiye’den maaş alarak, 
ki onlar Bulgaristan’dan çok 
daha yüksek, burada yaşa-
mak için geri dönecekler.
-Bu insanların kaçı yasal 

yollarla vatandaşlığını geri 
almak istediği hesabını tut-
tunuz mu?
-Birçoğu istiyor, ancak şu 

an yürürlükte olan kısıtlayıcı 
rejim onların en az 3 yıl ül-
kede yaşamalarını gerektiri-
yor, dolayısıyla az bir kısmı 
vatandaşlığını geri alabiliyor. 
Makedonya, Bessarabya, 
Romanya’dan gelen ve Ba-
nat veya Makedon olduğunu 
söyleyen herkes bir kaç ay 
içerisinde başka hiç bir şart 
istenmeksizin Bulgar vatan-
daşı oluyor. Kısıtlamalar sa-
dece Bulgaristan’da doğup 
büyüyen, okuyan, çalışan, 
yaşayan ve Türkiye’ye göç 
edenler için geçerli.

Kırcaali Kamu Denetçisi seçilemedi
Kırcaali Belediye Meclisi otu-

rumunda yeni Kırcaali Kamu 
Denetçisi (Ombudsman) se-
çilemedi. Oturuma 32 Meclis 
Üyesi katıldı, Bulgar Sosyalist 

Partisin (BSP) Yerel Meclis 
Grubu daha önce bildirdiği gibi 
oturumu yine boykot etti. Kamu 
Denetçisi seçimi oylaması ya-
pıldı, ancak her iki adaydan 

biri bu makam için gereken 
28 oyu alamadı. Peyço Paşov, 
28 çekimser ve 4 olumsuz oy 
aldı. Şimdiye kadar bu görevde 
bulunan Hakif Emin’e 22 Mec-

lis Üyesi olumlu oy verirken 3 
olumsuz oy kullanıldı, 5 ise çe-
kimser kaldı. Oylamadan önce 
kamu denetçisi adaylarına gö-
reve ilişkin konseptini tanıtmak 

için 7’şer dakika zaman verildi. 
Fakat her ikisi de bu zamana 
sığmayıp, konuşmalarını uzat-
tılar. Peyço Paşov, konsepti ta-
nıtmak yerine Kamu Denetçisi 
adayı olarak kendisine karşı 
ayrımcı davranıldığı iddiasında 
bulundu. 
Hakif Emin, şu ana kadar 

çalıştığı gibi siyaset yapmaya-
cağını ve daima etnik, dini ve 
siyasi parti mensubiyeti ayrımı 
yapmadan tüm vatandaşların 
çıkarları için çaba sarf edece-
ğini vurguladı. 
GERB Meclis Grubu’ndan her 

hangi bir adayı desteklememe-
lerinin açıklamasını yaparken 
Kamu Denetçisi faaliyetine 
ilişkin yönetmeliğin değiştiril-
mesi için teklif sunacaklarını 
bildirdiler. 
Böylece Kamu Denetçisi Hakif 

Emin’in görev süresinin dolma-
sından yaklaşık 4 ay geçmesi-
ne rağmen hala yeni Kırcaali 
Kamu Denetçisi seçimi yapıla-
madı.           Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın 4. GSM operatörü Bulsatcom oldu
Bulgaristan'da hizmet veren cep telefonu operatörlerinin sayısı 4'e yükseldi. Devlet 

Haberleşme Düzenleme Komisyonu'nun açıklamasında, 9,5 milyon avro ücret ödeyen 
"Bulsatcom" adlı bir şirkete GSM operatörlük lisansı verildiği bildirildi.

Bulgaristan'da çalışan diğer 3 telekomünikasyon şirketiyle rekabet edecek yeni şirket, 
hizmet paketinde müşterilerine sabit telefon, kablolu televizyon ve internete erişim 
sağlayacağını bildirdi.                                                                          Kırcaali Haber
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1. sayfadan devam

HÖH Kırcaali Meclis Grubu, olağanüstü oturumu boykot etti
Kırcaali Meclisi’nin belirle-

nen olağanüstü oturumunu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Meclis Grubu boykot 
etti. Oturumda tek madde 
olarak Meclis Başkanı Raif 
Mustafa’nın erken görev-
den alınması görüşülecekti. 
Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Meclis Grup Başkanı 
Milko Bagdasarov’un Raif 
Mustafa’nın istifasına ilişkin 
teklifi, muhalefetteki GERB 
Meclis Grubu’ndan destekle-
nerek 15 Meclis Üyesi’nin im-
zasıyla olağanüstü oturumda 
görüşülmesi istendi. Ancak 
Biznes İnkübatör binasının 
toplantı salonuna muhalif 
parti temsilcileri, köy muhtar-
ları ve basın mensuplarından 
başka ancak Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Ahmet, Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, HÖH Meclis 
Grubu Başkanı Rasim Mus-
tafa hazır bulundular. Böyle-

ce sadece18 Meclis Üyesi 
oturuma katıldı. 
Meclis Başkanı, olağanüs-

tü oturumun Yerel Yönetim 
ve Yerel İdare Yasası’na da-
yalı Meclis üyelerinin üçte 

biri tarafından talep edildiği 
için düzenlendiğini kaydet-
ti. Raif Mustafa, toplam 41 
Meclis Üyesi’nden 23’ünün 
eksik olması, oturumun ger-
çekleşmesi için gereken ço-
ğunluğun olmadığından otu-

rumun mümkün olmadığını 
duyurdu. 
Bunun ardından BSP ve 

GERB Meclis grubu baş-
kanları Milko Bagdasarov ve 
İliya İliev gazetecilere açık-

lamada bulundular. Bagda-
sarov, Meclis Başkanı Raif 
Mustafa’nın kişiliğine karşı 
bir tavır olmadığını, sadece 
yönetim tarzının değişmesi-
ni istediklerini belirtti. O, şu 
anda Kırcaali Belediyesi’nin 

yönetiminde kriz olduğunu 
vurguladı. Bagdasarov, BSP 
Meclis Grubu’nun da bun-
dan sonra oturumlara katılıp 
çekimser oy kullanarak her 
zaman köktencileşebilecek-
lerini söyledi. Böylece, Ye-
rel Meclis’in faaliyetini bloke 
edebileceklerinin altını çizdi. 
BSP Meclis Üyesi Milan Mi-

lanov, Raif Mustafa’nın istifa-
sına ilişkin maddenin oturum 
gündeminden düşmediğini ve 
tekrar gündeme alınmasını 
isteyeceklerini kaydetti. 
GERB Meclis Grubu Baş-

kanı İliya İliev, HÖH Meclis 
üyelerinin oturumu boykot 
etmelerini güç gösterisi ola-
rak niteledi. İliev, “21 Ekim 
2012 tarihinde yapılan Mecli-
sin skandal yaratan oturumu 
için Raif Mustafa’nın istifası-
nı istiyoruz. Daha o zaman 
HÖH Meclis Grubu, çoğun-
lukta bizim için oy kullanan 
vatandaşların önerilerini 
dikkate almayarak, güç gös-
terisinde bulundu” dedi. İliev 
de, Bagdasarov’a katılarak, 
çekimser veya olumsuz oy 
kullanarak önemli kararla-
rın alınmasını engelleyecek, 
muhalif partilerin de gücünü 
ortaya koyabileceklerini kay-
detti. 
Bundan hemen sonra HÖH 

İlçe Teşkilatı ve HÖH Meclis 
Grubu tarafından oturumun 
boykot edilmesiyle ilgili bir 
deklarasyon yayınlandı. Bel-
gede BSP ve GERB partile-
rinin Yerel Meclis Kurulu’nun 
faaliyetini seçim öncesi pro-
paganda yapmak için kullan-
malarına izin vermeyecekleri 
belirtiliyor. Deklarasyonda, 

“Kırcaaliler, Meclis üyelerini 
kendileri ve şehir için önemli 
konularda karar almaları için 
seçtiler. Meclis’in aktif faali-
yetini ve sorumlu tutumunu 
dönemin başından beri ya-
pılan 15 oturum ve alınan 
onlarca kararlar yansıtıyor. 
Bu dönemde HÖH Melis 

üyeleri daima görevlerine 
karşı sorumlu davranıp par-
ti çıkarlarını arkaya bırakıp 
Belediye açısından önemli 
konularda razılık sağlanma-
sı için çaba gösterdiler” de-
niliyor. 
HÖH İl Teşkilatı ve Mec-

lis Grubu’ndan son aylarda 
Meclis’teki diğer parti temsil-
cilerinin mantıklı bir sebep-
leri olmadan bundan farklı 
bir tutum sergilediklerini öne 
sürüyorlar. Birkaç oturuma 
katılmayarak, diyalog ku-
rulmasını istemediklerini ve 
Meclis Kurulu’nun faaliyetini 
küçümseme gösterdiklerini 
dile getiriyorlar. Bu bağlamda 
Meclis Kurulu’nun faaliyetine 
ve Başkanı’na yapılan suçla-
maların asılsız olduğunu ve 
seçim öncesi bir PR kampan-
yası olduğunu vurguluyorlar. 
HÖH İlçe Teşkilatı ve HÖH 
Meclis Grubu’nun kesinlikle 
Raif Mustafa’yı destekledik-
leri belirtiliyor. Ateşin körük-
lenmesiyle her iki taraf için 
de kabul edilir bir çıkış yolu 
bulunmayacağını vurgulaya-
rak, Meclis Kurulu’nda yer 
alan tüm parti temsilcilerinin 
Meclis’in yasama fonksiyon-
larını yerine getirmesini en-
gellemeyerek, seçmenlere 
karşı olgun ve sorumlu bir 
tutum göstermeleri çağrısın-
da bulunuyorlar. 

sonra da Avrupa Marşı çaldı, 
saygı duruşundan sonra baş-
layan Kurultay’ın açılışını en 
deneyimli siyasetçi Ünal Lütfi 
yaptı. Kurultay başkanlık kurulu 
ve tutanakçılar belirlendi. Avru-
pa milletvekili Filiz Hüsmenova 
ikinci kısmının sunucusuydu. 
Birinci madde olarak Kurultayın 
gündemi kabul edildi ve sonra 
da çalışma komisyonları belir-
lendi.

3. madde Genel Başkan’ın 
raporu ve suikast girişimi

Meslektaşlar dikkatli, salon 
pür dikkat ve Ahmet Doğan’ın 
düşündürücü tespit ve bera-
ber yaşamanın önemine vurgu 
yaptığı sözler. Saatler 12.21’i 
gösteriyordu ve Ahmet Doğan 
Avrupa’nın birliğinden, bölge-
lerin gücünden ve merkezcil 
sistemden uzaklaşmadan bah-
sederken, hızlı asımlarla tribüne 
doğru yaklaşan siyahlar içeri-
sinde bir genç cebinden küçük 
kalibreli silahı çıkarıp Doğan’ın 
şafağına yaklaştırdı ve ateş 
etmeye denedi. Silah tutukluk 
yaptı, bir daha denedi ve tam 
ikinci kez tetiği çekerken Ahmet 
Doğan saldırganın silahlı elini 
sola kaktırdı, ivme kazanmak 
için kendini gerdi ve iki eliyle 
saldırganı göğüslerinden geri-
ye doğru itti. İkisi de yere düştü, 
ancak saldırgan atletik olduğu 
için hızlı davrandı, kalktı ve si-
lahı yeniden doğrultu. O esnada 
korumalarından biri genel baş-
kanı bedeniye sarıyordu ve adı-
nı saygıyla andım “uçan adam” 
Mustafa Karadayı saldırganın 

üzerine atladı ve silahı elinden 
düşürtürdü. Bir yandan Ulusal 
Koruma Teşkilatı (NSO) Ahmet 
Doğan’ı olay yerinden uzaklaş-
tırma çalışırken meslektaşları 
da saldırganı linç girişiminden 
koruyordu! Ahmet Doğan dı-
şında herkesiz tepkisiz kaldığı 
o 10 saniye içerisinde her şey 
olabilirdi. Silahlı saldırıyı yapan 

25 yaşındaki Burgazlı Oktay 
Hasanov Enimehmedov’un üze-
rinden iki adet bıçak da çıktı. Bu 
kişinin daha sonra geçmişte ka-
rıştığı bazı suçlardan dolayı 6 
sabıka kaydının bulunduğu, bu 
suçlardan 2 kez hüküm giydiği 
anlaşıldı. Türk yapımı kurusıkı 
tabancada üç 22’lik merminin 
bulunduğu daha sonra yetkili-
lerce açıklandı. Merminin birin-
de tetiğin düştüğünü kanıtlayan 
yara izi vardı.

Çığlıklar, korku ve mucize
Her şeyin çok hızlı geliştiği su-

ikast girişiminde kadın delege 
çığlıkları, öldürme girişimi, linç 
etme teşebbüsü ve korku dolu 
anlar vardı. Çıldırmış bir Türk’ün 
Balkanlarda en büyük Türk si-

yasi oluşumunun önderine karşı 
yaptığı öldürme girişimi berabe-
rinde çok soru getiriyor dedi sı-
cak sıcağına delegelerden biri. 
Silahın tutukluk yapması, genel 
başkanın çetin davranışı kade-
rin bir cilvesi mi, yoksa karanlık 
güçlerinin bir girişimi mi, sorusu 
en çok zikredilen konuydu. Hak 
ve Özgürlükler Hareketi’nden 

saldırının kimin tarafından yön-
lendirildiğinin yetkili kurumlarca 
araştırılıp kamuoyuna açıklan-
masını istediler. Yapılan sağlık 
kontrollerinden sonra Dr. Ahmet 
Doğan’ın salığının iyi olduğu 
açıklaması yapıldı.

Ara
İkinci kez işi şansa bırakma-

mak için Kurultaya ara verildi. 
Bomba timleri salonda köpek-
lerle ve özel cihazlarla arama 
yaptılar. Herkesin korkusu “ya 
ikinci suikastçı varsa” yönün-
deydi. Daha önce çift girişten 
ulaşılan salona bu sefer metal 
tarayıcılı üç kapılı bir giriş ya-
pıldı. O esnada İçişleri Bakanı 
Tsvetan Tsvetanov, Sofya Şe-
hir Savcısı Nikolay Kokinov ve 

Ulusal Koruma Teşkilatı Müdürü 
General Todor Koceykov olay 
yerine geldiler. İlk polis, saldırı-
dan bir saat ve altı dakika son-
ra geldi. O da koruma polisiy-
di. Olay yerine araştırma ekibi 
1 saat 31 dakika sonra geldi! 
Arada saldırganın kim olduğu 
tespit edildi ve Ulusal Kongre 
Sarayının giriş katına indirilen 
delegeler arasında hızla yayı-
lan fısıltı gazetesi, sağlıklı bilgi 
akımını önledi.

Kurultay yeni başkanını be-
lirledi

Verilen ara ve yapılan didik di-
dik arama sonrası Kurultay kal-
dığı yerden devam etti. Genel 
başkanın salona dönmesi adeta 
HÖH, HÖH, HÖH (DPS) sesle-
rinin yükselmesine neden oldu. 
Merkez Denetim Kurulu Başkanı 
hesap raporlarını okudu. Görev 
Komisyonu Başkanı İlhan Kü-
çük, Kurultay’ın yasal olduğunu, 
840 delegeden 801’inin mevcut 
olduğunu ve karar alabileceğini 
söyledi. Bu oturumun ilk kısmını 

yöneten Meclis Başkan Yardım-
cısı Hristo Biserov, tüzükte ya-
pılacak maddeleri okudu, Kurul-
tay hem bu maddeleri hem de 
hesap raporunu rapor aklandı. 
Genel başkan seçimine geçildi 
ve tek aday olan genel başkan 
yardımcısı ve meclis grubu baş-
kan vekili Lütfi Mestan oyların 
tamamını alarak genel başkan 
seçildi. Ardından Hristo Biserov 
onursal başkanlığın durum ve 
görevlerini okudu, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi yazılış açık-
lamasını da duyurduktan sonra 
oylama yapıldı ve Dr. Ahmet 
Doğan onursal başkan seçildi. 
Diğer oturumu yöneten teşki-
lattan sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ruşen Riza MKYK 
aday üyelerini okudu ve Kurul-
tay 184 kişilik blok listeyi onay-
ladı. EN son da Kurultay sonuç 
bildirgesi kabul edildi.

Yeni Genel Başkan Lütfi Mes-
tan, bu saldırıdan sonra tek ger-
çeğin Bulgaristan’ın artık aynı 
olmayacağını söyledi.

Litfi Mestan, HÖH Yeni Genel Başkanı Seçildi

Resmiye MÜMÜN
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Resmi Murat, en iyi sosyal partner Belediye Başkanı ödülünü aldı
Ardino (Eğridere) Belediye 

Başkanı Resmi Murat, Bulgaris-
tan Öğretmenler Sendikası’ndan 
(SBU) “En İyi Sosyal Partner 
Belediye Başkanı” ödülüyle 
onurlandırıldı. Başkana onursal 
plaket başkentte düzenlenen 
özel bir törende SBU Başkanı 
Yanka Takeva tarafından sunul-
muştu. 

Ödül Başkana 2012 yılında 
SBU ile ortak faaliyette yüksek 
başarılar elde edilmesi ve sos-
yal partnerliğin gelişimine ve 
iyileştirilmesine kişisel katkıda 
bulunmasından dolayı verildi. 

Plaket, Avrupa Öğretmen 
Sendikaları Konfederasyonu 
(ETUC) Genel Sekreteri Martin 
Romer’in de imzasını taşıyor. 

Törende Belediye Başkanı 
Resmi Murat, prestijli ödül için 
teşekkürlerini sundu. Başkan, 
eğitim ve okullarda çalışma ko-

şulları konusunda sosyal ortak-
lık alanında kaliteli sonuçların 

gençler ve onları yetiştiren öğ-
retmenleri adına yürütülen sü-
rekli ve yararlı diyalog sonucun-
da elde edildiğini vurguladı. 

SBU Ardino Belediye Koordine 
Kurulu Başkanı Müh. Aziz Mu-

rat, Belediye Başkanı ile beşinci 
yıl çok yoğun ve verimli çalışma 
gerçekleştirdiklerini paylaştı. 
Müh. Aziz Murat, “İlişkilerimiz-

de güttüğümüz ana prensip 
iletişimdir. Sayın Resmi Murat, 
Belediye’de eğitimle ilgili sorun-
lara karşı duyarlılık gösteriyor. 
Her yıl faaliyet sürdürecek okul 
ve anaokulların onaylanmasın-
da Belediye Meclis Kurulu’na 
öğretmen kadrosu ve yeni ye-
tişenlerin iyi eğitim almasından 
ibaret çıkarı gözeterek en ka-
bul edilir teklifi sunuyor” dedi. 
O, bölgede demografik sorunu 
yüzünden hemen hemen tüm 
okullardaki öğrenci sayısının az 
olduğu ve birleştirilmiş sınıfların 
Belediye bütçesinden ek olarak 
finanse edildiğini vurguladı. 

Belediye Başkanı, “Hala tak-
simli bütçeyle finanse edilme 
sistemine dahil edilmemesin-
den dolayı okul öncesi eğitim 
için mali kaynakların daima 
yetersiz olmasına rağmen kreş 

ve anaokulu öğretmenleri, hem-
şireler ve yardımcı personele 
her yıl Belediye bütçesinden iş 
elbisesi ve temsili kıyafetler için 
finansmanlar sağlanıyor” diye 
paylaştı. 

Müh. Aziz Murat, “Belediye 
Başkanı Resmi Murat’ın Ardino 
belediyesinin patenti ve gelene-
ği haline gelen bu yıl 4.kez dü-
zenlenen Eğitim Alanında Çalı-
şanlar İçin Spor Müsabakası’na 
verdiği destek de kayda değer. 
Onun azimliliği bununla da 
kalmıyor. Başkanın girişimiyle 
bu yıl (2013), bu spor etkinliği 
Ardino’daki tüm çalışma ekip-
lerinde mevcut Bulgaristan 
Bağımsız Sendikalar Konfe-
derasyonu (KNSB) üyeleri için 
yarışma düzeyine yükselecek” 
diye sözlerine ekledi. 

                      Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad hastanesi, 
iflasın eşiğinde

Devin hastanesinden sonra Momçilgrad (Mestanlı) Has-
tanesi de iflasın eşiğinde. Hastaneyi iflastan kurtarmak için 
yerli vatandaşlar, tüm gıda mağazalarına koyulan kasalarda 
para topluyor. 

Son birkaç yılda hastane yaklaşık 500 bin leva borç birik-
tirdi. 

Hastane yöneticisi Dr. Mladen Kırov, bunun ana sebebi 
olarak klinik yolların ve genel olarak sağlık sisteminin finanse 
edilmeyişini ileri sürdü. 

Hastanede 4 bölümde hizmet sunuluyor. Kirkovo (Kızıla-
ğaç) Belediyesinden de olmak üzere burada yılda yaklaşık 
2000 hasta tedavi görüyor. Belediye hastanesi olduğu için 
Belediye yönetimi artık teknik donanım ve acil onarımlar için 
1 milyon levaya yakın yatırımda bulundu, fakat ilaç ve perso-
nel maaşları için borçlar kapatılamadı. 

Böylece Belediye hastanesi iflasın eşiğine geldi. Devin 
hastanesinin kaderini paylaşmaması için Belediye yöneti-
minden yurt dışından mali destek arayacaklarını açıkladılar. 
Türkiye’den göçmen derneklerinden ilk 10 bin levanın bağış-
landığı bildirildi.

Kırcaali Bölge Müftülüğünde 
imamlar çalıştayı yapıldı

Kırcaali Bölge Müftülüğünde bölgeden imamlarla toplantı 
gerçekleşti. Toplantının açılışını yapan Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, gündeme gelecek konuları da açıkladı. 

Başmüftülüğün yayınladığı “Müslümanlar” dergisinin 2013 
yılı için abonelik kampanyasından elde edilen sonuçlar, din 
görevlilerin faaliyetinde gelecek çalışmaların tartışılması 
ve imamların değerlendirilmesinde kriterlerin izah edilmesi, 
ayrı bölgelerde kutlanacak Mevlid Kandili programlarının 
hazırlanması konuları gündeme alındı. 

“Müslümanlar” dergisinin abonelik kampanyasını başarılı 
gerçekleştirdikleri için birkaç imama ödül verildi. Bölge 
Müftüsü onlara birer “İslam İlmihli” kitabı, sarık ve cübbe 
hediye etti. 

Gündemin 2. maddesinin ele alınmasında Bölge Müftü 
Vekili Erhan Recep de yer aldı. O, imam olmanın şeref ve 
sorumluluk sahibi olmakla hak edilen birinin yaratılışında 
var olan bir şey olduğunu söyledi. 

                                                               Kırcaali Haber

Köylerin Dörtte Birinde Bulgarlar Azınlıkta Kaldı
Bulgaristan Milli İstatistik 

Enstitüsü verilerine göre köy-
lerde Bulgar asıllı vatandaş-

ların sayısı azalırken, Türk ve 
Roman azınlıkların oranı yük-
seliyor. Ülke genelindeki 5 bin 
329 köyün dörtte birinde, Türk 

ve Roman çoğunlukta olduğu 
açıklandı. Bulgarların şehirlere 
göç etmeleri nedeniyle köylerde 

yaşayan Bulgar sayısının azal-
dığına dikkati çeken Demografi 
Merkezi uzmanları, demokra-
siye geçiş döneminden sonra 

Bulgarların azınlıkta olduğu 
köylerin sayısının 693'ten bin 
398'e yükseldiğini belirtti. Araş-
tırmada toplam bin 377 köyde, 
21 şehirde, 42 belediyede ve üç 
ilde (Razgrad, Tırgovişte, Kırca-
li) Türk ve Romanların daha faz-
la oldukları kaydedildi. Uzman-
lara göre, Bulgarların büyük 
şehirlere göç etmeye devam 
etme geleneği sürecek, küçük 
yerleşim yerlerinde ise genel-
likle azınlıklar yaşayacak. Ülke 
genelindeki nüfus düşüşünün 
hızlı bir şekilde devam ettiğini 
belirten Demografi Merkezi yet-
kilileri, nüfusu 4 binin üzerinde 
sadece 10 köy kaldığını, 183 kö-
yün ise tamamen boşaldığını ve 
sadece kağıt üzerinde kaldığını 
açıkladı. 100'den az vatandaşın 
yaşadığı köy sayısının ise bin 
262'ye ulaştığı vurgulandı.

                      Kırcaali Haber

Yunanistan'da Türk konsolosun aracına saldırı
Türkiye'nin Gümülcine 

Başkonsolosu Osman İlhan 
Şener'in makam ara-
cına, Kavala kentin-
de Altın Şafak örgütü 
üyelerince saldırıda 
bulunuldu.
Edini len bi lgiye 

göre, Başkonsolos 
Şener'in, Kavala Be-
lediye Başkanı Kos-
tas Simiçis'i ziyareti 
sırasında, ellerinde 
Yunan bayraklarıy-
la belediye binası 
önünde toplanan 
yaklaşık 30 kişilik 
grup, Türkiye aley-
hinde sloganlar atarak, park 
halindeki konsolosluk aracı-

na saldırdı.
Simiçis ile görüşmesinin 

ardından, grubun taşkınlığı 
nedeniyle belediye binasın-
da bir saatten fazla kalan Şe-

ner ve beraberindekiler, daha 
sonra polis eşliğinde kentten 

ayrıldı.
B a ş k o n s o -

los Şener ' in 
Kavala'dan çı-
kışı sırasında 
bazı göstericiler 
polise rağmen, 
k o n s o l o s l u k 
aracına tüküre-
rek, camlarını 
yumrukladı.
Yunanistan'da 

g ö ç m e n l e r e 
karşı yaptığı 
eylemlerle tanı-
nan Altın Şafak 

örgütünün adı sıkça şiddet 
olayları ile gündeme geliyor.
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1. sayfadan devam

sürecinde yer alan tüm 
kişilerin kimliği ve adres-
leri hakkında bilgi edin-
diklerini açıkladı. Bulga-
ristan Türklerin isimlerinin 
değiştirilmesi için Bulgar 
Komünist Par t is i ’nin 
(BKP) kadrosundan 50 
ila  70 bin kişi, ordu, polis, 
pasaport dairelerinden 
memurlar ve başkalarının 
seferber edildiğini belirtti. 
Onların arasında Başba-
kan Boyko Borisov’un adı 
geçmiyor, o sırada iş için 
Kaolinovo’ya gönderilmiş-
tir. Her halde bu listeler 
elimize geçmezden önce 
elenmiş, Gizli İstihbarat 
Servisi’nde bulunan dos-
yalarla olduğu gibi. Fakat 
bizim için Bulgarlaştırma 
sürecinde suçluların ce-
zalandırılması son dere-
ce önemli. Öyle ki, asimi-
lasyon politikası için tüm 
Bulgar halkı değil, emir 
veren belirli bir grubun 
suçlu olduğunu herkesin 
anlaması gerek” diye al-
tını çizdi. Sezgin Mümün, 
birçok yüksek makamlar-
da bulunan kişilerin isim-
leri de davaya karışacağı 
için iktidarın bu davanın 
açılmasını kasten engel-
lendiğini savundu. 
T. C. Filibe Başkonsolo-

su Şener Cebeci, “Bugün 
çok anlamlı bir vesileyle 
buraya toplandığımızı 
düşünüyorum. Bildiriyi 
tekrar tekrar okudum. 
Mesajlar gayet açık. Bu 
bildiri 80’li yıllarda soy-
daşlarımızın maruz kal-
dığı muameleye kısmen 
de olsa telafisi yönünde 
önemli bir adım olarak 
görüyoruz. Deklarasyo-
nun kabul edilmesinde 
katkısı olan başta BAF 
Başkanı Sayın Sezgin 
Mümün olmak üzere 
tüm kesimlere teşekkür 
etmeyi borç olarak görü-
yorum” dedi. Başkonolos, 
Bulgaristan Türklerini eşit 
vatandaş olarak her türlü 
haklardan, AB üyeliğinin 
avantajlarından eşit bir 
şekilde yararlanmalarını 
istediklerini dile getirdi. 
Bu bağlamda sivil toplum 
örgütlerinin faaliyetlerini 
önemsediklerini kaydetti. 
Bu tür STK’ların çoğal-
masını ve güçlenmesini 
arzu ettiklerini ifade etti. 
Soydaşların demokratik 
haklarını kullanmaları, 
siyasi sürece katılmaları 
ve sosyal hayatın içinde 
olmalarını önemsedikle-
rini kaydetti. Sayın Şener 
Cebeci, BAF teşkilatının 

kurduğu Ajans BG Med-
ya Grubu dahilinde açı-
lan Türkçe yayın ağırlıklı 
Ajans FM radyosuyla ilgili 
bu alanda Bulgaristan’da 
geri kalındığını ileri süre-
rek, gerek gazete, gerek 
radyonun iyi bir emsal 
olmasını dileyerek tebrik 

etti. Sayın Cebeci, “Uma-
rım bu haber ajansları 
soydaşlarımız arasında-
ki dayanışmanın daha 
da kuvvetlenmesine fay-
da sağlar” diye sözlerine 
ekledi. 
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başkan 
Yardımcısı Lütfi Mestan, 
partinin azınlıklar ve ço-
ğunluk arasında tama-
men ve efektif eşitliğin ol-
masının sağlanması için 
konkre çözümlerle sabit 
bir siyasi platforma sahip 
olduğunu kaydetti. Lütfi 
Mestan, “Bulgaristan’daki 
azınlıkların sadece bildiri-
ler kabul edilip, geçmişin 
kınanmasını değil, hala 
çözüm aranılan sorunla-
rın çözümü için siyaset-
çiler arasında anlaşma 
olmasına ihtiyaç duyu-
yor. Pazar ekonomisine 
dayanan demokrasiye 
geçiş sürecinden ancak 
23 yıl sonra Parlamento 
Bulgarlaştırma sürecini 
kınamak için güç top-
layabildi” dedi. Onun 
ifadesine göre bildirinin 
metni açıkça azınlıklara 
yönelik ve konkre olarak 
Türklerin lehine gerçek 
politikalar yürütülmesi-
ni yükümlü kılıyor. Lütfi 
Mestan, bildirinin kabu-
lünden 1 yıl sonra bu 
yönde iyi örnekler vere-
meyeceğini belirtti. Son 
günlerde HÖH partisinin 
sunduğu Bulgaristan Va-
tandaşlığı Kanunu’nda 
değişiklikler yapılması 
teklifinin Parlamento’da 

kabul edilmediğini örnek 
verdi. Sayın Mestan, “Biz-
ler, Bulgaristan’da doğan 
ve herhangi bir sebeple 
ülkeyi terk eden vatan-
daşlarımızın yeniden va-
tandaşlık hakkına sahip 
olmaları çok doğal. Fa-
kat bu teklifimiz kesinlikle 

reddedildi” diye konuştu. 
HÖH Başkan Yardımcısı, 
bundan böyle partinin ve 
diğer insan haklarını sa-
vunan teşkilatların gizli 
soykırım şekillerinin aşıl-
masının temel görevleri 
olması gerektiğini kay-
detti. 
Dobriç’ten katılan siya-

si mağdur ve HÖH par-
tisinin kurucularından 
Necmettin Hak, “GERB 
partisinden şimdiki çoğu 
yöneticiler, doğrudan 
doğruya Bulgarlaştırma 
sürecinde yer alan kişiler 
ve bu yüzden soruştur-
manın devam etmesine 
engel yaratıyorlar. Bu 
kişiler demokrasi süreci 
için tehlikelidir. Parla-
mento seçimleri yaklaşı-
yor. Sadece GERB değil, 
diğer siyasi partiler de 
yaptıkları propagandayla 
etnik nefreti körükleye-
cek” diye uyardı. Sayın 
Hak, Bulgaristan’da son 
yıllarda gazete ve kitap-
larda sık sık terörist ey-
lemlerin HÖH partisinin 
devamcısı olduğu Türk 
Ulusal Kurtuluş Hareketi 
tarafından gerçekleştiril-
diğinin iddia edildiğini, bu 
gizli teşkilatın başkanı ol-
duğunu ve programında 
kesinlikle silahsız müca-
deleden ibaret olduğunu 
vurguladı. Bunu iddia 
eden kişilerin ispatlama-
larını söyledi. Bu provo-
kasyonlara, yalanlara 
son verilmesi çağrısında 
bulundu. 
Eski HÖH Milletvekili 

Ahmet Hüseyin, yaptığı 
konuşmasında BAF teşki-
latının başarısını kutladı, 
fakat bildirinin kabulünde 
HÖH partisinin rolünün 
önemsenmemesi gerek-
tiğini savundu. Deklaras-
yonun Parlamento’ya su-
nulmasından önce İnsan 

Hakları Komisyonu’nda 
yer alan HÖH temsilcile-
rinin güzel bir giriş metni 
olmasını teklif ettiklerini 
belirtti. Daha sonra Sayın 
Hüseyin, Bulgarlaştırma 
süreci esnasında uygula-
nan şiddete değindi. HÖH 
partisinin incelemelerine 
göre doğrudan doğruya 
45 kişinin öldürüldüğünü 
kaydetti. 
Zülfeddin Hacıoğlu, bil-

dirinin kabulünde emeği 
geçen herkese teşekkür 
etti. Sayın Hacıoğlu, “Bu 
bildiride siyasi bir ira-
denin samimiyetsizliği 

var. Çünkü “Vızroditelen 
protses” (Soya Dönüş) 
tabirini Todor Jivkov kul-
lanıyordu. Bu “Soya Dö-
nüş Süreci” değil, benim 
için asimilasyon süreci-
dir. Her platformda, her 
toplantıda bunu mutlaka 

vurgulamak zorundayız. 
Biz resmi toplantılarda 
Bulgar istan göçmeni 
olarak adlandırılmamızı 
istemiyoruz. Biz zorunlu 
göçe tutulmuş Bulgaris-
tan Türkleriyiz, diyoruz” 
diye vurguladı. Zülfeddin 
Hacıoğlu, Türkiye’deki 
vatandaşlarımızın basın-
da Belene nükleer sant-
rali kurulmasına ilişkin 
referandumla ilgilenme-
diklerinden söz edildiği-
ni, ancak bunun doğru 
olmadığının altını çizdi. 
Türkiye’de sadece Bul-

garistan temsilciliklerinde 
sandık açılmasından ve 
nükleer santralin kurul-
masına karşı olmaların-
dan dolayı referandum 
konusunda Türkiye’deki 
vatandaşlarımızın sessiz 
bir protesto yaptıklarını ve 
katılmayacaklarını duyur-
du. Daha sonra Zülfeddin 
Hacıoğlu, “Bulgaristan’da 
Anadili Türkçenin Okun-
ması” başlığında bir su-
num yaptı. Türkçenin 
okunmasında iktidarın 
engeller yarattığını ve 20 
yıldır ders kitaplarının ye-
nilenmediğini vurguladı. 
Bu konuda sadece HÖH 
partisinden beklemeyip 
sivil bir inisiyatifle hare-
ket edilmesinin gerekli 
olduğunu söyledi. Türk-
çenin mutlaka zorunlu 
bir ders olarak okutul-
ması, Bulgaristan Eğitim 
Bakanlığı’nca bastırılan 
Türkçe ders kitaplarının 
2013-2014 ders yılına 
yetiştir i lmesi, Anadili 
müfettişleri tekrar göre-
ve getirilmesinin gerekli 

olduğunun altını çizdi. 
Bahri Ömer, “Bütün Kır-

caali İlini yöneten kişiler 
bugün burada. Onlar 
rastgele burada değil. 
Bu toplantıdan olumlu 
bir sonuç elde edilmesini 
istiyoruz. Sadece bildiri 

Bulgarlaştırma sürecini kınama bildirisinden 1 yıl sonra
kabul edilmesini değil, 
gerçekten bir şey yapıl-
masını görmek istiyoruz” 
diye ifade etti. Önceki 
Türkçe ders kitaplarının 
basılmasında ve Plovdiv 
Üniversitesi’nin Kırcaa-
li Şubesi’nde Türkçe ve 
daha sonra da Türkolo-
ji Bölümü açılması için 
yardımcı olduklarını be-
lirtti. Tekrar bu bölümün 
açılması için mücadele 
edeceklerine vurgu yap-
tı. Bahri Ömer, “Dünya 
Anadili Günü yaklaşıyor. 
Biz bunu STK’larla da ko-
nuştuk. Okullarda Türkçe 
okutulmayacaksa biz ço-
cuklarımızı okula gön-
dermeyeceğiz. Kapatılan 
Türk tiyatrolarını da öyle 
veya böyle açacağız. 
Bundan sonra STK’larla 
el ele verip bütün hakla-
rımızı arayacağız” diye 
konuştu.  
“Rodoplar’da Soykırım 

Süreçleri ve Pomakların 
Bugünkü Durumu” konu 
başlığı altında Rodoplar-
Smolyan Dostluk ve Kül-
tür Değişimi Derneği Baş-
kanı Magdalena Zaimova 
ve Rodoplar’da Etnik Kül-
tür Derneği Başkanı Salih 
Bozov Pomaklar’ın zorla 
asimile edilmelerine de-
ğindiler. Avrupa Pomak 
Enstitüsü’nün kurucusu 
ve İnsan Haklarını Koru-
ma Komitesi Üyesi Ra-
madan Kehayov da aynı 
konu üzere konuştu. 
21 Şubat 2013 tarihin-

de Anadili Günü vesile-
siyle BAF teşkilatı tekrar 
Kırcaali’de konferans 
düzenleyecek. O zaman 

bildiride de yer alan Bul-
garistan Türkleri ve Tür-
kiye zorla göç ettirilen 
vatandaşlarımızla da 
ilgili sorunların çözümü 
için ısrar edilen imza di-
lekçesi başlatılacak. 
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, 23 yaşında
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Kırca-
ali İl Teşkilatı kuruluşu-
nun 23. yılını kutladı. 
Cebel’de (Şeyh Cuma) 
yapılan kutlama töre-
ninde her yıl olduğu gibi 
bölgede parti kurucula-
rına minnettarlık sem-
bolü olarak birer plaket 
sunuldu. HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı Başkanı ve 
Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer’in ev sahip-
liğini yaptığı kutlamaya 
HÖH Kırcaali İl Teşkila-
tının tüm üyeleri ve ku-
rucuları, milletvekilleri, 
Kırcaali ilinden Belediye 
Başkanları, HÖH Genç-
lik Kolları Kırcaali İl ve 

İlçe Teşkilatları Baş-
kanları, Belediye Meclis 

Başkanları katıldı. HÖH İl Teşkilatı, Ah-
met Doğan’ın Kırcaali’ye 
gelmesinden sonra ku-
ruluyor. 5 Ocak 1990 

yılında Kırcaali merke-
zinde binlerce kişinin 
katıldığı mitingde Kasim 

Dal HÖH’nin Varna’da 
önceki gün kurulduğunu 
ilan ederek, Bulgaristan 
Türkleri ve Müslümanla-
rın temel isteklerini içe-
ren deklarasyonu oku-
yor ve partinin taslak 
tüzüğünü tanıtıyor. Aynı 
akşam “Vızrojdentsi” 
semtinde Aydın Kadir’in 
apartman dairesinde 
partinin il teşkilatı ku-
rulması kararı alınıyor. 
8 Ocak 1990 tarihinde, 
o zaman Bahri Ömer’in 
yaşadığı, “Ömer Lütfi” 
sokağındaki 35 nolu 
evde kuruluş toplantısı 
düzenleniyor ve ilk HÖH 
İl Başkanı Mümün Ra-
madan seçiliyor. İl Yö-
netim Kurulu üyeleri 
ise Mümün Emin, Bahri 

Ömer, Yaşar Şaban ve 
Fikret Yaşar. 

Bahri Ömer, Sofya 
Kr istal meydanında 
düzenlenen ilk demok-
ratik mitinglere katılıyor 
ve sonraları Ahmet Do-
ğan ile birlikte memleket 
çapında partinin yerel 
örgütlerini kuruyorlar.  
Kutlamadan önce HÖH 
Kırcaali İl Teşkilatının 
Cebel’de oturumu ger-
çekleşti. O zaman İl 
Yönetim Kurulu’nun 33 
üyesi gelecek HÖH Ulu-
sal Kongresi’ni ele aldı. 
HÖH lideri Dr. Ahmet 
Doğan’ın tekrar parti 
başkanı adayı göster-
meye karar verdiler. 
19 Ocak 2013 tarihin-
de başkent Sofya’da 
yapılan HÖH Ulusal 
Kongresi’ne Kırcaali 

İli’nin 7 Belediye’sinden 
toplam 90 delege katıl-
dı. 

Romanlar, Bojidar Dimitrov'u Irkçılıkla Suçladı
Filibe kenti Roman 

semtleri temsilcileri, Ulu-
sal Tarih Müzesi (NİM) 
Genel Müdürü Prof. Bo-
jidar Dimitrov’u ırkçılık 
yamakla suçlayıp istifa-
sını istediler.
Bulgar istan Ulusal 

Televizyonu’na (BNT) 
konuşan Dimitrov, zen-
gin yabancı yatırımcıla-
rın, Filibe’deki Roman 
semtleri olarak bilinen 
“Stolipinovo” ve “Fakul-
teta” halkından daha 
yararlı olduğunu söyle-
mişti. Dimitrov, iki semt-
te yaşayan Romanların 
ülkenin genel gelişimine 

katkı sağlamadıklarını 
da sözlerine eklemişti.
Parlamentoda temsili 

olan, üyelerinin çoğun-
luğunu Türklerin oluş-
turduğu muhalefet Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) üyelerinden Ya-
şar Asan, özel bir rad-
yoyu arayıp Dimitrov’un 
açıklamalarını “kabul 
edilemez” olarak nite-
lendirdi.
Kendisinin de “Stolipi-

novo” semtinde yaşa-

dığını açıklayan Asan, 
“Ünlü bir tarihçi olan 
Prof. Dimitrov saatini 
doğru kurup, çağımıza 
uygun davranmak zo-
rundadır” dedi.
Stolipinovo ve Fakulte-

ta semtleri sakinlerinin 
Filibe belediye temizlik 
işlerinde görev yaparak 
devlete katkı sağladıkla-
rını belirten Asan, “Sayın 
Dimitrov, bu iki semtin 
devlete kaç sporcu ve 
şampiyon verdiklerini bir 
düşünsün” dedi.
Radyoya konuşan Ro-

man kökenli felsefe dok-
toru Asen Kolev, sorunu 

başbakan ve cumhur-
başkanın dikkatine su-
nacaklarını belirterek, 
“Nefret yaymaya çalı-
şan bu devlet görevlisi-
nin tavrı konusunda tüm 
Avrupa insan hakları ko-
ruma kurumlarına bilgi 
ulaştıracağız” dedi.
-”Sosyal bir sorunu et-

nikleştirmeye çalışıyor-
lar”-
Eski devlet bakanı olan 

NİM Genel Müdürü Prof. 
Bojidar Dimitrov, açıkla-

malarının yanlış yorum-
landığını öne sürerek 
“Sosyal bir sorunu et-
nikleştirmeye çalışıyor-
lar” dedi.
Dimitrov, açıklamasın-

da, herhangi bir etnik 
grubu ima etmediğini 
savunarak şunları söy-
ledi:
“Herhangi bir etnik gru-

bundan söz etmeden, 
sadece bu iki semtin 
sakinlerinin yoksul ve 
eğitim düzeyi düşük ol-
masından dolayı, güçlü 
bir yabancı yatırımcının 
yanında devlete çok 
daha az bir katkı sağla-
dıklarını iddia ediyorum. 
Bu insanların eğitimsiz 
olmalarından dolayı 
hiç bir suçu yok. Etnik 
kökenlerine gelince, o 
semtlerde çok sayıda 
Türk ve Bulgarlar da 
yaşıyor. Kimseye zarar 
vermek üzere bir konuş-
ma yapmak istemedim.”
Bulgaristan’ın bir vergi 

cenneti olduğunu öne 
süren Dimitrov, zengin 
yatırımcıların ülkeye ge-
lip bundan yararlanma-
ları gerektiğini kaydetti. 
Dimitrov, şunları söyle-
di:
“Ünlü Fransız sinema 

yıldızı Gerard Depardi-
eu servetini barındırmak 
üzere gelir vergisinin 
yüzde 13 oranında olan 
bir ülkeyi seçeceğine, 
bu verginin sadece yüz-
de 10 oranında olduğu, 
Bulgaristan gibi bir ülke-
ye gelebilirdi.”

         Kırcaali Haber

Hasan Azis, 70 Milyon 
Levalık Proje  İmzaladı
1. sayfadan devam

Nüfuslu Kentsel Aglo-
merasyonlarda İçme 

ve Atık Sular İçin Alt-
yapının İyileştirilmesi 

ve Geliştirilmesi” pro-
sedürü üzere “İçme ve 
Atık Sular İçin Altyapı-
nın İyileştirilmesi ve 

Geliştirilmesi” 1 nolu 
öncelik ekseni gere-

ğince finanse edilmek-
tedir. 
Proje sözleşmesi 

imza töreninde Kır-
caali Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) ve GERB Yerel 
Meclis Grubu başkan-
ları, Meclis Kurulu’na 
bağlı Bütçe  Komis-
yonu Başkanı Elvan 
Gürkaş, Belediye’nin 
Başmuhasebecisi Va-
lentin İvanov, Kırcaali 
Valisi İvanka Tauşano-
va, GERB Milletvekili 
Tsveta Karayançeva 
hazır bulundular.  
        Kırcaali Haber   
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 FİLİBE TİCARET ATAŞELİĞİ NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIMI İLANI
FİLİBE BAŞKONSOLOSLU-

ĞU TİCARET ATAŞELİĞİ’nde 
NİTELİKLİ YEREL UZMAN 
istihdam edilecektir. Nitelikli 
yerel uzmanın görevleri temel 
olarak, ataşeliğimizin görev 
alanına giren konularda rapor-
ların hazırlanmasında, firmala-
rın ticari ve ekonomik konular-
da bilgilendirilmesinde, yerel 
kurumlarla kurulacak ilişkiler-
de ve firma eşleştirilmesinde, 
yazışmalarda ve ofis ile ilgili 
işlerin yürütülmesinde, Ataşe-
ye ve diğer personele yardım 
etmek, araştırma yapmak, ay-
rıca Ataşe tarafından verilecek 
diğer görevleri yerine getirmek 
olarak tanımlanabilir.

Müracaat sahiplerine sınav 
günü bilahare bildirilecek olup, 
kurulacak komisyon sınavı ya-
zılı veya sözlü olarak gerçek-
leştirecektir. Sınavda ticari ve 
ekonomi ile ilgili bilgilerin yanı 
sıra Bulgarca, Türkçe ve İn-
gilizce  bilgisi ve genel kültür 
konuları yer alacaktır.

A- BAŞVURU ŞEKLİ VE TA-
RİHİ

İlanda belirtilen niteliklere 
haiz olan ve Nitelikli Yerel Uz-
man olarak Ataşeliğimizde is-
tihdam edilmek isteyen kişilerin 
dilekçe ve eki aşağıda belirtilen 
belgeler ile birlikte 14/01/2013 
– 25/01/2013 tarihleri arasın-
da,

Ataşeliğimize şahsen başvu-
rarak veya, 

Filip Makedonski 10, 4000-
Filibe / BULGARİSTAN” adre-
sine posta yoluyla veya,

filibe@ekonomi.gov.tr » ad-
resine e-posta yoluyla başvur-

maları gerekmektedir.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ 

BELGELER
Başvuru dilekçesi 
Güncel özgeçmiş

Kimlik Örneği/Tercümesi
Mezuniyet Belgesi Örneği/

Tercümesi
1 adet Fotoğraf
C- NİTELİKLİ YEREL UZ-

MANDA ARANACAK ŞART-
LAR

1) Yükseköğretim kurumları-
nın en az lisans düzeyinde eği-
tim veren bölümlerinden veya 
dengi yabancı öğretim kurum-
larından mezun olmak.

2) Alanında tecrübe sahibi 
olmak, temel istatistik, mate-
matik, ekonomi, Bulgaristan  
ve Konsolosluk görev bölgesi  
başta olmak üzere illerin eko-
nomik ve idari kurumları ile yö-
netim yapısı hakkında yeterli 
bilgiye vakıf olmak.

3) Yabancı uyruklular için, 
Türkçe veya uluslararası dil-
lerden birisine vakıf olmak, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması halinde ise bulunulan 

ü lke  d i l i n i 
veya bu ülke-
lerde geçerli 
uluslararası 
dillerden bi-
risini bildiğini 
belgelemek.

4) Akade-
mik nitelikte 
a r a ş t ı r m a 
yapma ve 
rapor hazır-
lama yete-
neğine sahip 
olmak.

5) Bilgisa-
yar kullanımı 
konusunda 
yeterli bilgi 

ve tecrübeye 
sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil 
niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerek-
tirdiği bedensel ve zihinsel ye-
teneklere sahip olmak.

8) Görev yapılan ülkenin va-
tandaşlığına veya oturma ya da 
çalışma iznine sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek 
olması durumunda askerlik gö-
revini yapmış veya erteletmiş 
olmak.

10)Sabıka veya adli sicil kaydı 
olmamak.

11) Sürücü belgesi sahibi olup 
araç kullanabilmek, seyahat en-
geli olmamak.

Uludağ Üniversitesi, Bulgaristan'da 1980'lerdeki Etnik Soykırım 
ve Etnik Temizliği araştıracak

Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü tarafından yürütülen 
‘Sosyalist Bulgaristan’da Etnik 
Soykırım ve Etnik Temizliğin 
Tanıkları’ adlı projeyle 1980’li 
yıllarda Türklere yönelik şiddet 
ve baskı araştırılacak. Proje 
kapsamında ilk olarak 200 
mağdur ve tanıkla yüzyüze 
görüşülerek o dönemde ya-
şadıkları değerlendirilecek.
‘Sosyalist Bulgaristan’da 

Etnik Soykırım, Ad-Kırımı 
ve Etnik Temizliğin Tanıkları’ 
adlı proje Uludağ Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi tarafından destekleni-
yor. Proje yürütücüsü Öğre-
tim Görevlisi Vildane Özkan, 
Sosyalist Bulgaristan’da özel-
likle 1980’li yıllarda ulusal 
Türk azınlığı üzerinde uygu-
lanan politik şiddetin, bugün 
Türkiye’de yaşayan binlerce 
mağdur ve tanığın bulundu-
ğunu kaydetti. Özkan, sosya-
list Bulgaristan’da ulusal Türk 
azınlığı üzerindeki politik şid-
det, 1984-89 yılları arasında 
1 milyonu aşan ulusal Türk 
azınlığı mensubu üzerinde 

etnik soykırım ve ad-kırımları 
uygulandığını ileri sürdü. Öz-
kan şöyle devam etti: “Bu yıl-
lardaki etnik soykırım ve ad-
kırımları, Avrupa tarihindeki 
en hızlandırılmış kültürel yok 
etme olduğu halde yeterince 
kayıt altına alınmamıştır. Sos-
yalist Bulgaristan’da ulusal 
Türk azınlığı üzerindeki poli-
tik şiddet, 1989 yaz aylarında 
ise Türk nüfusun neredeyse 
yarım milyonu Türkiye’ye ko-
vularak bir etnik temizlik ola-
rak uygulanmıştır. Söz konu-
su etnik temizlik, İkinci Dün-

ya Savaşı’ndan beri Avrupa 
tarihindeki en büyük nüfus 
sürgünü olduğu halde yete-

rince kayıt altına alınmamıştır. 
Bu projenin temel amacı: bu 
eksik kalmış kayıtları bizzat 
mağdur ve tanıkların ağzın-
dan kaydetmek ve tarihe bir 
not olarak düşmektir. Proje, 
200 mağdur ve tanıkla görüş-
meyi hedeflemektedir. Yeterli 
kaynak ve destek bulunduğu 
takdirde projenin kapsamı, 
genişletilecektir.”
Sosyalist Bulgaristan’ın sı-

nırları içindeki Türklerin sa-
yısının artmasını büyük bir 
sorun olarak gördüğünü sa-
vunan Özkan, “Çözümün bir 
kısmını da artan nüfusu belli 
sayılarda Türkiye’ye kovmak-
ta bulmuştur. Kimi zaman da 
ulusal Türk azınlığı üzerin-
deki politik şiddeti; asimilas-
yondan kültür kırımına, kültür 
kırımından etnik soykırım ve 
öldürmelere kadar varan uy-
gulamalara dönüştürmüştür. 
Sosyalist Bulgaristan’da ulu-
sal azınlık konumunda bulu-
nan Türkler üzerindeki politik 
şiddet, çoğu zaman görmez-
den gelinirken, çok seyrek de 
olsa kimi zamanlarda dikkate 

alınmıştır. Avrupa Komisyo-
nu, söz konusu etnik soykırım 
ifadesini, 2006 yılından beri 

Bulgaristan’la ilgili raporların-
da yayınlamaktadır. 
Raporlar, internet üzerin-

den serbest erişime açıktır. 
Söz konusu politik şiddetin 
kısmen de olsa kabul edildi-
ği bir diğer örnek de yaklaşık 
bir yıl önce yaşandı. 1989’da 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
yaklaşık 400 bin Türkün ko-
vulması, 11 Ocak 2012 tarihin-
de Bulgaristan Parlamentosu 
tarafından bir ‘etnik temizlik’ 
olarak kabul edildi. Sosyalist 
Bulgaristan’da 1980’li yıllarda 
Türkler üzerinde uygulanan 
etnik soykırım ve etnik temizli-
ğin binlerce mağdur ve tanığı, 
bugün Türkiye’de başta Bursa 
olmak üzere çeşitli yerleşim 
bölgelerinde yaşamını sürdür-
mektedir. Uludağ Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi’nin desteği ile Sosyo-
loji Bölümü’nde yürütülmekte 
olan bir sözlü tarih projesi, söz 
konusu mağdur-tanıkların et-
nik soykırım ve etnik temizliğe 
ilişkin tanıklıklarını kaydetmek 
amacıyla yapılmaktadır” diye 
konuştu.    


