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Bulgaristan Türklerinin Özgür Sesi

Kırcaali Haber Gazetesi’nin haftalık yayının 5. yıldönümü ve Facebook sayfasını beğenenlerin 5 bini aşması nedeniyle kutlama düzenlendi

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali Haber gazetesinin
haftalık yayına başlamasının 5.
yılı ve Facebook sayfasını beğenme sayısının 5 bini aşması
sebebiyle küçük bir kutlama
düzenlendi. Bu münasebetle
özel yaptırılan bir pasta gazetenin ofisinde kesildi. Kutlamaya
katılan Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi Nedim Dönmez, Güney

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Harun Bekir, Ömer Lütfi Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Mehmet, HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı Sekreteri Birol Köseömer gazetenin ekibini
onurlandırdılar.
Seni Medya Ltd. Şirketi’nin
yayınladığı Kırcaali Haber gazetesi ve radyonun sahibi Müzekki Ahmet yaptığı konuşmada
şunları ifade etti: ”Hepiniz hoş
geldiniz! Küçük bir kutlama dedik, çünkü görüyorsunuz ofisimiz küçük ama inşallah burada
büyük işler oluyor. Bundan tam
5 yıl önce ocak ayının başında
biz ilk kadromuz olan gazeteci İsmail Köseömer ile birlikte
Kırcaali Haber’i haftalık olarak
çıkarmaya başladık. Yani bugün Kırcaali Haber’in haftalık
gazete olarak 5.yıldönümünü de
kutluyoruz. Ondan önce gazete
3 yıl aylık yayın olarak çıktı. İlk
baştan 1 yıl internet üzerinden
yayınlandı. Gelecek yıl da internet gazetesi olarak kısmetse 10.
yılımızı kutlayacağız. Bundan 2
yıl önce 18 Ocak 2013 tarihinde
popüler sosyal paylaşım sitesi
Facebook’ta gazetenin resmi
sayfasını açtık. İki yıl içerisinde

sayfamız 5 binden fazla okuyucumuzdan beğeni aldı. Bu ciddi
bir rakamdır. Şu anda hatta 5
150’den fazla beğeni ve paylaşım var. Bu da demektir ki, internet üzerinden 5 bin abonemiz
var. Çünkü bir haber yayınlanınca hemen 5 bin kişiye ulaşıyor.
Tabii ki, onlar da haberlerimizi
paylaşıyorlar. Örnek gerekirse
bu tür paylaşmalar sayesinde
genç bir hasta soydaşımızla
(Bahtiyar) ilgili haberler 20-3040 bin kişiye ulaştığını gördük.
Biz geçen hafta yayınladığımız
bir haberde de açıklayarak facebook sayfamızda beğenilerin
5000 olmasını hedef koyduk.
Çünkü o zaman beğeni sayısı
4 900 civarındaydı. Haberden
önce normalde bir günde 8-10
kişi beğeni tuşuna basıyordu
ama ondan sonra bir günde
sayfamızı 250 kişi beğendi.
Şu anda beğeni sayısı 5 150’yi
geçti ve bizler de bunu küçük bir
pasta ile kutlamak istedik. Bizim
internet üzerinden yayın yaptığımız radyomuz da var. Henüz
düzenli olarak programlarımız
olmuyor, maddi sıkıntılardan
kaynaklanan bir şey ama en
azından 24 saat müzik çalıyor.

Radyomuz da tam 1 yıl önce
yayına başladı”.
Ardından söz alan Bölge Müftüsü, “Öncelikle Kırcaali Haber
gazetemizin haftalık olarak basılmaya başladığından bu yana
5 yıl geçtiğini ifade ettiniz. Ben
de Kırcaali’ye Müftü tayin edileli
5 yıla yaklaşıyor. Dolayısıyla gazete ile beraber çalışmaya başlamışız. Kırcaali Haber gazetesinin büyük hizmetleri oluyor.
Biz takdir ediyoruz. Hakikaten
sağlıklı bilgiler yapıyorsunuz,
kısa ve öz bilgiler sunuyorsunuz. Halk bundan dolayı okuyor,
halkın teveccühü var. Bilhassa
gelenek, görenek, din, tarih, kültüre yer verdiğiniz için gazetenin
değeri bir kat daha yükseliyor.
Bu münasebetle sizleri temsil
ettiğim camia adına tebrik ediyorum. Zaten güncel konuları
Allah razı olsun, yayınlıyorsunuz. Hiçbir gazete buna gönül
vermediği halde sizler yıllardan
bu yana mübarek gün ve geceleri olmak üzere din, kültür ve
tarihle alakalı bütün gönderilen
makaleleri yansıtıyorsunuz. Bu
bizi ayrı mutlu ediyor. Radyoda
internet ortamında Müzekki Bey

Kırtasiyesi açtık. Orada başta
Kırcaali Haber gazetesi olmak
üzere Kırcaali’de eli kalem tutan
şairlerimizin, yazarlarımızın da
eserleri bulunuyor. O yönüyle
de paylaşmış olalım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Nicesi
5 binler olsun diyoruz. Bu güzel
çalışmalarınızın devamı hızla
artsın diyoruz. Mevla’m başta
Bulgaristan’a, yeryüzünde bütün
toplumlara barış, huzur, saadet
ihsan eylesin. İslam’ın İslamofobi ile lekelendiği bu günlerde
de Türk ve İslam toplumuna
Mevla’m selamet, sebat, sabır
versin. Yansıtıldığı gibi değil tabii ki. İslam’ın hoşgörüsü, sevgisi, özellikle Bulgaristan’da 6
asırdan bu yana neşvü nema
bulmuş. Burada tarihçilerimizin
de sağlıklı eserler kaleme almaları temennisinde bulunuyorum.
Tekrardan tebrik ediyorum. Davetiyenizden dolayı teşekkür
ediyorum”.
Daha sonra Müzekki Ahmet,
“Biz teşekkür ediyoruz. Şunu
belirtmek isterim ki, bugün burada keseceğimiz pastayı facebook sayfamızı beğenen tüm bu 5
bin takipçimiz adına da kesmiş

ile beraber bir yayın dönemimiz
var. İnşallah, en yakın zamanda
tekrar hayat bulmasını temenni
edelim. Başarılarınızın devamını dileyelim. Burası beğenerek
okuduğumuz bir basın merkezi oldu. İlaveten artık Kırcaali
Müftülüğümüzün hizmet sahasını genişleterek İslami Neşriyat

oluyoruz” diyerek hep birlikte
pastayı kesmeye davet etti.
Dilimlenerek sunulan pastanın yanı sıra özel hazırlanmış
börek, sarma ve tatlılar ikram
edildi.
Kutlamanın sonunda bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, gazetenin geleceği için dua etti.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: “Bulgaristan’dan
daha fazla öğrenci çekmek istiyoruz”
- Ekselansları, rezidansla ilgili bize daha
ayrıntılı bilgi verir misiniz? Bugün Türkiye Büyükelçisinin rezidansı
olarak bilinen bina Dr.
Haralambi Sırmaciev’in
evi olarak biliniyor (Çar
Osvoboditel No. 19)?
-Bu bina Sofya’daki en
güzel binalardan biridir.
1903-1904 yıllarında Sırmacievi ailesi için inşa
edilmiş. Bizler 1907 yılından beri bu binadayız.
Evin otantik hali korunmuş durumda. Kültür mi-

risti ve işadamı var. Bu
kişilerin Bulgarca kitaplara erişimi yok mu?
- Bu durum şu şekilde
izah edilebilir – Türkiye ve
Türkler Bulgaristan’a geliyor, ancak Bulgaristan
ve Bulgarlar Türkiye’ye
gelmiyor. Bunu turizm ve
seyahat açısından söylemiyorum, diğer kültür
konuları için söylüyorum.
Şöyle örnek vereyim –
6000 Türk vatandaşı
Bulgaristan’da eğitim görüyor. Türkiye’deki Bulgar öğrencilerinin sayısı

ÖZGEÇMİŞ
Ekselansları Süleyman Gökçe 1967, İstanbul
doğumlu, evli ve bir çocuk babası.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü (lisans, 1989), Oxford Üniversitesi, Dış Politika Programı (sertifika,
2001) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde (yüksek lisans, 2006) eğitim görmüştür.
1990 yılından beri T.C. Dışişleri Bakanlığı için
çalışmaktadır. 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçiliği görevine atanmış; Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’e 3 Aralık
2013 tarihinde Güven Mektubu’nu sunarak, göreve başlamıştır.
rasının bir parçası olduğu için bina Türkiye’nin
Sofya’ya, Sofya’nın da
Türkiye’ye hediyesidir.
Bizler hem binayı muhafaza ediyoruz, hem değişik etkinliklerle insanların
binayı yakından görmelerini ve tarihini öğrenmelerini sağlıyoruz.
- Ankara ve Sof ya
arasında Kültür Mirasının Korunması, Restorasyonlarda ve Film
Çekimlerinde İşbirliği
Anlaşması imzalandı.
Türkiye yılda 100 üzerinde film üreten ve 200
milyon Dolarlık diziler
ihraç eden bir ülke. Bu
konuda Bulgaristan ortak olarak nerede?
-Evet, Türk dizileri Amerikan dizilerinden sonra
seyredilme sıralamasında
dünyada ikinci sırada yer
alıyor. Rakamsal olarak
buradaki Bulgaristan’ın
payı ne kadar bilmiyorum, ama şunu biliyorum
ki Bulgaristan’da Türk
dizileri çok seyrediliyor. Bulgar edebiyatının
ve Bulgar yazarlarının
Türkiye’de pazarı var ve
bu pazara girmelerinin
zamanı gelmiştir. Bu şekilde kültür işbirliği yaratılabilir.
- Bulgar kültürünü tanıyan binlerce Türk tu-

ise 1000’i geçmiyor. Aynı
zamanda Türkiye’de 184
üniversite var ve bu üniversitelerin 10-12’si dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında yer
alıyor. Birçoğunda eğitim
İngilizce olarak veriliyor,
ama yeteri derecede Bulgar öğrencileri yok.
Türkiye’nin sağladığı
burslar her yıl artıyor.
Bu yıl Türk üniversitelerinde eğitim görmek
isteyen 143 ülkeden 50
000 üniversite öğrencisi adayı vardı. Tüm ülkelerden öğrenciler var
ve yeteri derecede üniversiteler var – sadece
İstanbul’da üniversitelerin
sayısı 43, Ankara’da ise
18. Türkiye’deki toplam
üniversite öğrencilerinin sayısı 3 milyon kişi,
Bulgaristan'dan gelen
öğrencilerin sayısı 1.000
civarında. Bu doğrultuda
kültür etkileşiminin iyileştirilmesi üniversite öğrencileri sayısının artırılmasıyla da olabilir.
- Ankara’nın ve Büyükelçi olarak sizin, azınlıklara verilen burslar
dâhil, Türkiye’deki Bulgar öğrencileri sayısını
artırma göreviniz var
mı?
- Tabii ki, bizler Bulgaristan gençlerini Türk

burslarına ve üniversitelerine aday olmaları için
teşvik ediyoruz, ancak istekli olmak da gerekiyor,
sadece teşvikler yeterli
olmuyor. Tabii biz bu doğrultuda çalışmaya devam
edeceğiz ama gereken
tanıtımların da yapılması
gerekiyor.
- Yakın zamanda Büyükelçiliğin Kültür ve
Turizm Müşaviri Cemal
Tekkanat Türk yatırımcılarının Bulgaristan’a
ilgi duyduklarını ancak
bunun yeterli düzeyde
ve sayıda olmadığını
açıkladı. Bu görüşe katılıyor musunuz?
Evet,
doğru.
Bulgaristan’da Türk yatırımları var. Ancak bu yatırımlar çok daha büyük
olmalı.
- Türkiye Romanya’ya
6 milya r Dola r ya t ı r ı m ya p m ı ş, ya n i
Bulgaristan’dan üç kat
daha fazla. Bu neye
bağlı?
- Evet, Romanya’daki
Türk yatırımları 6 milyar Dolara ulaşıyor ama
oradaki yatırım koşulları
daha iyi. Çalışma ortamı,
işçi bulma, altyapı ve yatırımcı beklentilerinin gerçekleşmesi daha iyi.
- Romanya’nın bu önceliği nereden geliyor?
- Bulgaristan’a çok büyük Türk yatırımcıları geldi, ancak geldikleri gibi
geri döndüler. Mesela
Türk Telekom (Türk Cell),
Koç Holding, Doğuş ve
birçok şirket daha geri
döndü. Ancak bu şirketler
buradan Romanya’ya gitti
ve bu da sizin sorunuzun
yanıtlarından biridir. Bulgar Telekom’unun (BTK)
özelleştirilmesi sırasında
bir Türk şirketi (Türk Telekom) en büyük teklifi
verdi ancak ihaleyi kazanamadı. Bulgaristan’daki
tek demir-çelik fabrikası
olan Kremikovtsi’ye de
Türk şirketleri ilgi gösterdi. Ondan sonra fabrika başka şirkete satıldı,
bildiğiniz gibi sembolik
olarak 1 Dolara. Böyle
bir ortamda Türk yatırımcıları neden gelsin?
- Herhalde problem
Türk şirketlerinin erişimiyle ilgili değil, bürokratik engelleri mi kastediyorsunuz?
- İhaleler herkese açık.
Söylemeye çalıştığım
şu. Bu kötü deneyimden
sonra Türk şirketleri artık
Bulgaristan’a gelmiyor.
Bulgaristan’daki en büyük yabancı yatırım Eski

Cuma’daki Trakya Glass
– yatırımın pazar değeri
1 milyar Avro. Bu, Bulgaristan için ciddi bir rakam
çünkü 6 üretim fabrikası
var ve bu yerel ekonomi
için bir yatırım. Haftada 7
gün 24 saat çalışıyor ve

1 kilometreden ibaret. O
zaman fabrika hesabına
yolu bizim asfaltlamamızı
teklif ettik. 1 kilometrelik
yol için bizden 1.2 milyon
Avro para istendi. Bu da
sizin sorunuzun cevabıdır – bu şartlar altında

3500 kişi istihdam ediliyor. Bu sayıya ulaştırma
sektörünü de eklersek
istihdam edilenlerin sayısı 5000’e çıkıyor. Yıllık
kapasite Bulgaristan’ın
GSİH’sının % 1’ini oluşturuyor – 500 milyon
Dolar, yani söz konusu
yatırımın Bulgar ekonomisine böyle bir katkısı
var. Üretimin % 95’i ihraç
ediliyor. En büyük ihraç
pazarı Almanya, Rusya
ve Türkiye, yani malları
üreterek ve Türkiye’ye
ihraç ederek Bulgar ekonomisine katkıda bulunuluyor. Yatırımcının nasıl
problemlerle karşılaştığını zannediyorum biliyorsunuz. Fabrika yolu var
mı? Bozuk bir karayolu
var. Haftada 7 gün çalışan ve hemen hemen
tüm üretimini ihraç eden
bir fabrikanın karayolu
bu durumda. Fabrikadan
500 metre uzaklıkta demiryolu var. Zamanında
ihracatın kolaylaştırılması
için demiryoluyla bağlantı
yapılacağı sözü verilmiş,
ancak hiçbir şey yapılmamış. Etraftaki yol içler
acısı durumda. Ben bir
yıldan beri Sofya’dayım
ve bu yolun en sonunda
tamir edilmesi için çalışıyorum. Önceki hükümetin Ekonomi Bakanıyla görüştüm, Bölgesel
Kalkınma Bakanıyla ve
Başbakanla görüştüm.
Bir Bakan'ın cevabı şuydu: “Bütçemiz yok”, bir
başka Bakan bana fabrikanın nerede bulunduğunu sordu. Başbakan
ise konuyu araştıracağını söyledi, ancak ondan
sonra hiçbir gelişme olmadı. Söz konusu asfaltlanması gereken yol ise

yatırımcı gelir mi? Geçen hafta Trakya Glass
Romanya’da fabrika açtı,
böylelikle oradaki Türk
yatırımları 100 milyon
Avro daha büyüdü.
- B u l g a r i s t a n ’d a n
Türkiye’ye giden turistlerin sayısı son 5 yılda
yaklaşık 1,5 milyon.
6-7 milyonluk nüfusa
sahip Bulgaristan gibi
bir ülke için bu ciddi
bir rakam. Türkiye’den
Bulgaristan’a yönelik
ters yöndeki turist akışı
ne durumda?
- Geçen yıl 8 milyon
Türk turisti yurt dışına
gitti. Bu turistlerin % 10’u
(2013 yılı için 800 000
kişi) Bulgaristan’ı ziyaret
etti. Aslında Bulgaristan
Türk turistleri tarafından
en çok ziyaret edilen
destinasyondur. Transit
geçiş yapanları katarsak 3,5 milyon kişiden
bahsediyoruz. Turistik
akış fazla olabilir mi – vizeler kaldırılırsa olabilir.
Bizler tek taraflı vize konusunu hafiflettik ve bu
Bulgaristan’ın AB üyeliğiyle ilgili değil, çünkü
bunu 15 yıl önce yaptık.
Bulgaristan ise AB üyeliğinden önce de, Birliğe
üye olduktan sonra da,
vize uygulamaya devam
ediyor.
Müşaviriniz
“Bulgaristan’da kültür
alanında Türk yatırımı
için ilgi duyulmaktadır.
Yalnız bunun için mevzuatta değişikliklerin
tamamlanması ve yatırım alanlarının sunulması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Türkiye
Cumhuriyetinin kültür
alanındaki yatırımlarının artması için tam

olarak ne tür engeller
var?
- Bulgaristan’ın Türkiye’deki kültürel mirası olduğu gibi korunmuştur.
Bu gibi varlıklar sadece
korunmakla kalmıyor,
restore de ediliyor. Diğer
yandan bu varlıklar ait oldukları topluluklara iade
edildi. Bulgaristan’da
ise kültürel varlıklarla ilgili sorunu biliyorsunuz
– bu miras eğer burada
da korunuyor ve restore
ediliyorsa Türk turistlerinin sayısında da artış
olacaktır.
- Bildiğim kadarıyla
Türkiye bazı camilerin
yenilenmesi için mali
yardım sağlıyor. Türk
tarafının yatırım yapmaya hazır olduğu başka turistik, kültürel ve
tarihi varlıklar var mı?
- Var tabii. Bu varlıkların listesini hazırladık ve
Bulgar yetkili makamlarıyla bu konu üzerinde
çalışıyoruz. Bu ikili bir
anlaşmaya dayanarak
yapılmaktadır – bu anlaşma çerçevesinde yalnızca Bulgaristan’daki
Türk varlıklarının korunması söz konusu değil,
Bulgaristan’ın da Türkiye toprakları üzerindeki
varlıklarının restorasyon
finansmanlığını da karşılıyoruz.
- Yatırım, turizm ve
kültürel değişim hususundaki ikili ilişkilerin
genişletilmesi konusunda vizyonunuz var
mı?
- Evet, Türkiye pozitif
ve yapıcı bir gündem
için Bulgar tarafı ile çalışmaya hazır. Çünkü biz
komşuyuz ve gelecekte
de komşu olarak yaşayacağız. Ortak işbirliğinden
her iki ülkenin alacağı
şeyler vardır. Ancak bir
şeyin anlaşılması önemli - geçmişte fiziki komşuluk ekonominin ve
ticaretin gelişmesi için
bir zorunluluktu. Lojistik
bir avantajı vardı, ama
bugün artık öyle değil,
çünkü küreselleşmekle
dünya küçüldü. Yani Bulgaristan bu komşu yakınlığından artık o kadar
kolay faydalanamaz. Mesela bu yıl Bulgaristan’a
hiç Türk yatırımı gelmedi.
- Bunun nedeni nedir
– kriz mi, bürokratik
engeller mi, yoksa siyasi istikrarsızlık mı?

Devamı sayfa 3’te
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BAL - GÖÇ’te Özkan, Güven Tazeledi
BAL-GÖÇ’ün (Balkan
Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği) 16.
Olağan Genel Kurulu,
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
Büy ükş eh i r B e l e d i ye
Başkanı Recep Altepe,
CHP İl Başkanı Metin
Çelik, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu
Onursal Başkanı Turhan
Gençoğlu, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Zürfeddin
Hacıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı
Edebali, Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey,
HÖH (Hak ve Özgürlükler Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ruşen
Rıza, HÖH Milletvekili ve
eski Çevre ve Su Bakanı
Cevdet Çakırov, AB Parlamentosu HÖH Milletvekili İlhan Küçük, HÖH
Kırcali Milletvekili Erdinç
Hayrulla, HÖH Haskovo
Milletvekili Saliha Emin,
Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekle ri Federasyonu(B.G.F.)
üyesi İzmir, Yalova, Kocaeli, Kartal derneklerimizin
başkanları, BAL-GÖÇ’ün
9 şube başkan ve yöneticileri, yöre dernek başkan
ve temsilcileri, diğer Rumeli derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda siyasi
parti, sivil toplum örgütü
temsilcileri ve üyelerinin
katılımıyla gerçekleşti.
Göçmenlerin göç hikayelerinin gösterimiyle
başlayan genel kurulda
Bulgaristan göçmenlerinin nasıl zorluklarla ülkelerinden göç ettikleri, isim
değişikline direnenlerin
yakalanarak kamplarda yaşadıkları zülümleri
dile getirildi. Yaşadıkları

şartları anlatan soydaşların verdikleri röportajlar
salonda duygulu anların yaşanmasına neden
oldu. Göç hikayelerinin
son bulduğu noktalar ve
soydaşların devam eden

düşmanlığı yapılmaktadır”. Bu siyaseti dost ve
komşu Bulgar halkının
çoğunluğu da çirkin bulmaktadır. Bulgaristan’ın
yöneticilerine seslenen
Özkan, toplumsal barışa

devam ediyoruz ve kimsenin saygısızlığına tepkisiz
kalmayacağız. Balkanlardaki insan hakları ihlallerini karşısında dün olduğu
gibi bu günde dik durduk.
Her zaman olaylar ko-

hayatlarında yerleştikleri
başta Bursa olmak üzere,
İstanbul ve İzmir’e yaptıkları göçlerin hikayesi ve
günümüz koşullarında
yaşananlar anlatıldı.
B e l g e s e l d e B A LGÖÇ’ün göç esnasında
ve sonrasında tüm sorunların ve sıkıntıların
çözümüne nasıl etkin bir
çalışma yürüttüğü de vurgulandı.
"Bedel ödemeye devam ediyoruz"
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr.Yüksel Özkan,
“Bulgaristan’da ne yazık
ki hala bazı siyasi partiler
tarafından basit çıkarlar
ve iç siyaset malzemesi olarak her platformda
söylem ve eylemlerle Türk

zarar veren bu eylemlerin
engelleneceğine inandıklarını vurguladı. Ana dil
Türkçenin öğrenmesine
de değinen Özkan, “Bir
topluluk anadilini konuşamazsa, okuyup yazamazsa o toplum yok olmaya mahkumdur. Bizler
Bulgaristan’da yaşayan
vatandaşların anadilini
konuşup ve okuyabilmesi
için lobi çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.
Balkan göçmenlerini ve
tüm dünyada Türk azınlığını rencide eden söylemler ve eylemlere karşı
duydukları rahatsızlığı
dile getiren Özkan “Bunlara karşı tepki koyduk,
kınadık. Biz bunun için
bedel ödedik, ödemeye

nusunda tespitlerimiz,
öngörülerimiz sonuçlar
ile örtüştü o yüzden kurumlarımızı doğru bilgilendiğimiz için de hiç bir
mahcubiyet içinde değiliz”
derken başta Ülkemizde
olmak üzere Balkanlarda
da bazı siyasi hareketlerin
toplumsal barışın bozulmaması için sorumluluklarını bilmeleri gerektiğini
de hatırlattı.
"Beş bin soydaş mağdur"
Soydaşların sosyal gü-

Büyükelçi Süleyman Gökçe:
“Bulgaristan’dan daha fazla
öğrenci çekmek istiyoruz”

Bulgaristan, Türkiye sınırındaki güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla
sınırda görev yapmak
üzere 700 memur atayacak, mevcut 30 kilometrelik tel örgüyü de 131 kilometre daha uzatacak.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklamada bulunan
Başbakan Yardımcısı
Meglena Kuneva, İçişleri Bakanı Veselin Vuçkov
ve Savunma Bakanı Nikolay Nençev, Bulgaristan-Türkiye sınırında bu
yılın mart ayından itibaren hayata geçirilecek
güvenlik tedbirleri konusunda bilgi verdiler.
Başbakan Yardımcısı
Meglena Kuneva, mart
ayı itibarıyla göç dalgasının artması ve sınırı
geçmek isteyenlerin sayısında artış beklendiğini
belirterek, "Bu bağlamda

2. sayfadan devam
- Bu konu şu ya da bu
hükümetle alakalı değil, siyasi bir konu değil.
Söylediklerimin yanlış
anlaşılmasını istemiyorum – sadece cazip
yatırım koşullarının olması yeterli olmuyor.
Etiyopya’da Türk yatırımları sadece 5 yılda 3,5
milyar Dolara ulaştı. Büyük Britanya’da bir Türk
şirketi gıda sanayisinde
3,3 milyar Dolarlık ticari
muamele gerçekleştirdi.
Neredeyse “Türkler bizi
fethediyor” gibi algılar-

dan İngilizlerin bir şikayeti yok.
- Bulgaristan’da bu
tür iddialarla mı karşılaşıyorsunuz?
- Ben duymuyorum,
ama benim Bulgar dostlarım bu durumu benimle
paylaşıyor. İngiltere’deki
bu şirketi satın almakla Türk yatırımcısı bu
sektördeki yatırımların
dünya sıralamasında 3.
sıraya yerleşti ve dünya
çapında faaliyet göstermekte. Türkiye’nin geçen
yıl yurt dışına yaptığı yatırımlar 33 milyar Dolar,
Bulgaristan’a ise – sıfır.

Aslında bu benim bu
doğrultudaki başarısızlığımı da göstermektedir,
çünkü görevlerimden
biri ticaret hacmini ve
yatırımları çoğaltmak.
Ben bu durumdan memnun değilim, tam tersi.
Bugün Türk yatırımları Hindistan’a, Çin’e,
Brezilya’ya, Arjantin’e,
Afrika’ya, Avrupa’ya ve
Arap ülkelerine gidiyor, ancak komşu olan
Bulgaristan’a gelmiyor…
Nikolay MARÇENKO
İkonomika Dergisi,
Sayı 44 / Aralık 2014

vence haklarının da konuşulduğu genel kurulda
yalnızca Bursa’da 400 bin
kişinin nüfus kağıdında
doğum yeri Bulgaristan
yazdığını hatırlatan Özkan, “BAL-GÖÇ’'ün çabaları ile 2008 yılında bu
günkü Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Sayın
Faruk Çelik’in büyük destekleri ile bir borçlanma
yasası çıkarıldı. Kendilerine şahsım ve camiamız adına şükranlarımızı
sunuyoruz. Bu yasa doğrultusunda bankalardan
kredi çekerek borçlanan
37 bin kişi emekli oldu.
Yasa çok açık olmasına rağmen ülke çapında
sayıları 5 bin bulmayan
üyelerimiz mağdur. Bu
konuda başta iktidara ve
iki muhalefet partilerine
5 defa dosya verildi ama
dosyaların akıbeti muamma” dedi.
“Milletvekilimizi kendimiz seçeceğiz"
Ö z k a n, s oyd a ş l a r ın
sorunlarına daha etkili
çözüm geliştirmek için
,“Artık BAL-GÖÇ olarak
milletvekillerimizi, temsilcilerimizi bizler belirleyeceğiz. Sadece dosya
taşıyan ve sorunları dosyadan okuyan temsilci
göndermeyeceğiz” diye
konuştu.
Doç.Dr. Yüksel Özkan,
“Bazı parti teşkilatları
Ankara’ya Göçmen kontenjanındandır diye liste
gönderdiklerini basından
takip ediyoruz ve artık dur

diyoruz, emek hırsızlığına
izin vermeyeceğiz, temsilcilerimizi kendimiz kurullarımızda belirleyeceğiz”
dedi.
Özkan’ın konuşmaları
salonu dolduran ve salon dışına taşan yaklaşık
2000 delege tarafından
ayakta alkışlandı.
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu
Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı
konuşmada "BAL-GÖÇ,
Federasyonu ve Konfederasyonu ile birlikte
konumunda Balkanlar
nezninde Türkiye’nin en
büyük sivil toplum örgütü
olmanın gururunu yaşıyor.
Soydaşların acılarına ortak olduk. Ancak acımız
hala çok taze, yine de
karşımda gördüğüm bu
muhteşem kalabalık benim geleceğe dair umutlarımı arttırıyor, herkesin
bu mücadelede yüreğini
ortaya koyması bizim için
çok anlamlı" diyen Gençoğlu, sonuna kadar adil
ve iyi bir yaşam için uğraş
vereceklerini de sözlerine
ekledi. Gençoğlu, BALGÖÇ Başkanı Özkan’a
başarılı çalışmalarından
ve özellikle 1989 zorunlunu göçü tarihe not düşme
anlamında çektikleri belgesel için de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından
Göç belgeselinin yönetmeni Sedat Suat Yılmaz
ile Er tan Güler, Latif
Oygür’e teşekkür plaketi
sunuldu.

Bulgaristan, Türkiye sınırındaki
güvenlik tedbirlerini artırıyor
Bulgaristan, Schengen
bölgesine dahil olmak
için adımlar atıyor ve
nasıl çalışacağımız çok
önemli" dedi.
Çekilecek 131 kilometrelik ek tel örgünün "ilk
bakışta iyi bir sembol" olmadığını ifade eden Kuneva, ancak bu engelin
Bulgaristan ve Türkiye
için güvenlik anlamına
geldiğini savundu. Kuneva, sınırdaki mevcut 30
kilometrelik tel örgüyle
yasadışı geçişlerde yüzde 7 azalma olduğunu
söyledi.
İçişleri Bakanı Veselin
Vuçkov da sınırda görev
yapacak 700'e yakın memurun atamasının yapılacağını, böylece ülkenin
diğer bölgelerinden sınır
bölgesine polis memurlarının sevkine ihtiyaç
kalmayacağını kaydetti.
Sınırda alınacak güven-

lik tedbirleri çerçevesinde işlemlerinin daha etkin yürütülmesi için sınır
bölgesindeki mevcut yolların onarım ve bakımı
da yapılacağı belirtildi.
Sınırda görev yapan
İç i ş l e r i B akanlı ğına
bağlı sınır polislerinin,
alınacak tedbirler doğrultusunda Savunma
Bakanlığına ait askeri
araçlarla sevk edilmesi,
ihtiyaç duyulması halinde ise sınır polisleri ile
askerler arasında ortak
devriyeler oluşturulması
öngörülüyor.
Bulgaristan, geçtiğimiz temmuz ayında
kaçak göçle mücadele
için Türkiye sınırına 30
kilometrelik tel örgüyü
tamamlamıştı. Türkiye-Bulgaristan sınırının
toplam uzunluğu ise 269
kilometre.
Anadolu Ajansı
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"Türkiye'nin güçlü olması, Balkan Türklerinin güvencesidir"
Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
(Bal-Türk) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu,
2014 yılının Balkanlar’da
yaşayan Müslüman Türk
azınlığının istikrar arayışı
içinde geçtiğini belirterek,
“ Türkiye’nin güçlü olması, Balkanlarda yaşayan
Müslüman Türklerin güvencesidir. Balkanlarda
etnik tartışmaların bittiği
ve Türklerin ekonomik refaha kavuştuğu bir 2015
yılı bekliyoruz” dedi.
Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Balkan ülkelerinde 2014
yılını tüm dünyadaki çalkantılı durumun etkisini
de hissederek kendine
has kriz ve olaylarla geçirdiğini söyledi.
Balkan ülkelerinde yaşanan istikrarsızlığın,
ağırlıklı olarak koalisyon
hükumetleriyle yönetiliyor
olmasından kaynaklandığına işaret eden Çolakoğlu, çoğu zaman hükumetin kurulabilmesi için
milliyetçi partilerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu,
bunun da bölgede etkin
milliyetçiliği körüklediğini
vurguladı.
Bayram Çolakoğlu, milliyetçi partilerin, tabanını
etnik ve ırkçı söylemlerle
diri tutmaya çalıştığını,
ortaya çıkan gerginliklerden en büyük zararı da
Müslüman Türklerin gördüğünü ifade ederek “Ne
yazık ki ülkesinin refahı
için politika ve proje üretemeyen aşırı milliyetçi
partiler, Müslüman Türk
karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyorlar, böylece
taban bulabiliyorlar” diye
konuştu.
Balkan ülkeler inin
önemli bir kısmının demokrasiye yeni geçtiğini
ve buranın genç devletlerden oluştuğunu belirten Çolakoğlu, 2014 yılının istikrar arayışı içinde,
çalkantılarla geçtiğini, bu
istikrar arayışı içerisinde
de faturanın büyüğünü
daima Müslüman Türk
toplumunun ödediğini dile
getirdi.
-”Türklerin en az sıkıntı çektiği ülke Romanya”
Genel Başkan Çolakoğlu, Balkan ülkeleri arasında, Müslüman Türklerin
en az sıkıntı çektiği ülkenin Romanya olduğuna
dikkati çekerek, Romen
bir belediye başkanının
ihtiyaç üzerine bir cami
inşa edip, Müslüman Türk
toplumuna teslim etmesinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu
belirtti.
Bulgaristan’da ise tam
aksine etnik ve siyasi gerginliklerin yoğun yaşandı-

ğını dile getiren Çolakoğlu, Bulgaristan’da 2014’ün
Türkçe’ye ve camilere
saldırıların yaşandığı bir
yıl olarak hatırlanacağını
ifade etti.
B ay r a m Ç o l a ko ğ l u,
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov tarafından, Savunma Bakan

Osmanlı’nın geçmişini silmeye, örtmeye çalışmaktan ve bu konuda para
harcamaktan vazgeçmiyor. Makedon rehberler,
turistlere tarihte Osmanlı
yokmuş gibi bir anlatımı
tercih ediyor, Osmanlı
eserini başka bir millete
mal etmekte bir beis gör-

sından önemli bir durum
olduğunu anlattı.
Bal-Türk Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu,
son 10 yıldır olduğu gibi
2014’te de Türkiye ile
Bosna Hersek arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi
geçtiğini dile getirerek,
“Bu iyi ilişkiler ekonomik

Yardımcılığı’na Türk kökenli Orhan İsmailov’un
atanması ve devlet televizyonunda yayınlanan
10 dakikalık Türkçe haber
bülteninin ülkenin yeni
krizi olarak görüldüğünü
aktararak, bu tahammülsüzlüğün ardında politika
üretemeyen aşırı milliyetçi partilerin büyük payının
olduğunu söyledi.
Bulgaristan’da, Türklerin
kamu görevlerinde, anayasa hükmüne rağmen
ayrımcılığa tabi tutulmaya
devam edildiğine değinen
Çolakoğlu, “Türkçe’nin
zorunlu ders olması çağrıları bu yıl da karşılıksız
bırakıldı. Ekonomik sıkıntı ve işsizliğin en çok
vurduğu kitlelerin başında
da Türk azınlık geliyor. Bu
durum, komünist dönemin tehcirinden kurtulan
Türkleri ekonomik göçe
zorluyor” diye konuştu.
Çolakoğlu, ekonomik
krizle mücadeleyi sürdüren Yunanistan’ın, yaşadığı sorunlara rağmen Batı
Trakya’daki Türk azınlıkla
uğraşmayı, onlara baskıyı
ihmal etmediğini bildirdi.
-”Siyasi ilişkilerin en
iyi olduğu ülke Makedonya”
Bayram Çolakoğlu, Makedonya ve Kosova’nın,
siyasi olarak Türkiye’nin
ilişkilerinin en iyi olduğu
Balkan ülkelerinin başında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Ancak iyi görünen siyasi ilişkilere rağmen,
Makedonya’da yaşayan
Türklere yönelik ayrımcılık da devam ediyor.
Ülkenin işsizlikle başı
dertte olmasına rağmen

müyorlar.”
Kosova’da yaklaşık 20
bin Türk’ün yaşadığını,
200 bin kişinin Türkçe
konuştuğunu ve Türklerin
hükumette temsil edildiğini söyleyen Çolakoğlu,
bunun bölgeyle bağların
gücünü göstermesi açı-

ilişkilere bir türlü yansımadı. Bunda, Bosna’nın
elini kolunu bağlayan
‘Dayton Antlaşması’nın
büyük etkisi olduğunu
düşünüyorum” dedi.
- “Türkiye’nin Balkanlar’daki kapısı: TİKA”
Türk İşbirliği ve Ko-

ordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİK A),
Balkan ülkelerinde yürüt tüğü faaliyetlerle
Müslüman Türklerin ve
Hristiyanların ayrımsız
yanında yer aldığını ifade
eden Çolakoğlu, 2014’te
Balkanlardaki Osmanlı
eserlerinin TİKA ile altın
çağını yaşadığını vurguladı.
B ay r a m Ç o l a ko ğ l u ,
TİKA’nın bir taraftan Osmanlı yadigarı eserleri
restore ettiğini, diğer taraftan da bölge insanına
Müslüman, Türk, Hristiyan ayrımı yapmadan
altyapı, mesleki eğitim
ile tarım ve hayvancılık
konularında destek verdiğini aktararak, “TİKA’nın
hiç faaliyet gösteremediği
ülke Yunanistan’dır. Bulgaristan ise küçük çapta
projelerin gerçekleştirilebildiği bir ülke. Bunun
nedeni ise bu iki ülkenin
Osmanlı mirasına karşı tahammülsüzlüğüdür.
TİK A’nın, Balkanlar ve
Türkiye bağını güçlendiren bir kuruluşumuz olarak önemi her geçen gün
artıyor” şeklinde konuştu.
- Türkiye, Balkanlar’da
çok aktif”
Çolakoğlu, 2015 yılında
Türkiye’den, Balkan ülkeleri ile siyasi ve kültürel
ilişkilerinin yanında, eko-

nomik ilişkilere ağırlık vermesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Zira, Balkan ülkelerinin
ekonomileri iyileştikçe
oralarda yaşayan Müslüman Türklerin de durumlarının iyileşeceği ve aşırı
milliyetçi söylemlerin prim
yapmayacağı kanaatindeyiz. Balkan ülkelerine
yapılan siyasi ziyaretlerde kullanılan dil, oradaki
özellikle Türk azınlığa
zarar verebiliyor. Yerel
hassasiyetlerin dikkate
alınması bir zaruret olarak
görülmektedir. Bunun için
sahayı iyi bilen sivil toplum örgütlerinden istifade
edilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’nin güçlü olması, Balkanlarda yaşayan Müslüman Türklerin
güvencesidir. Balkanlarda
etnik tartışmaların bittiği
ve Türklerin ekonomik refaha kavuştuğu bir 2015
yılı bekliyoruz.”
Genel Başkan Çolakoğlu, Türkiye’nin son 10 yıldır Balkanlar’a yönelik aktif dış politika izlediğini belirterek, “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun
önümüzdeki dönemde
de bu ilişkileri artırarak
devam ettireceğine inanıyorum” dedi.
AA

Cumhurbaşkanı Plevneliev Türkiye
sınırına asker talebine sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Plevneliev: '(Sığınmacıları
engellemek için) Türkiye
sınırına asker yollanması büyük bir diplomatik
skandala neden olur'
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Türkiye sınırından
kaçak sığınmacı akınının
sınırlandırılmasına ilişkin
hükümetin çabalarını yorumlarken İçişleri Bakanı
Vıçkov’un talebini eleştirdi ve "Türkiye sınırına
asker yollanması büyük
bir diplomatik skandala
neden olur" uyarısında
bulundu.
Ülkenin askeri bayraklarının kutlandığı törene katılan Plevneliev,
İçişleri Bakanı Veselin
Vuçkov'un ortaya attığı,
kara sınırlarının korunmasından sorumlu sınır
polisi personeline askeri
personel takviyesi yapılmasına ilişkin fikri eleştirdi.
"Kullanabileceğim en
yumuşak ifadeyle bu fikir iyi değil" diyen Cumhurbaşkanı Plevneliev,

"Türkiye gibi NATO müttefikimiz olan bir ülke ile
ortak sınırımızı böyle
koruduğumuz düşünüle-

izin veremem. İçişleri Bakanlığı sığınmacı baskısı
ile baş etmenin yolunu
bulmalı" diye konuştu.

mez. Bu kabul edilemez
bir durum" ifadesini kullandı. Plevneliev, sınıra
asker yollamanın büyük
bir diplomatik skandala
neden olabileceğini söyledi.
Aynı zamanda ordunun
başkomutanı da olan
Plevneliev, hükümetin
sorunlara doğru bir çözüm bulabileceğine inandığını belirterek, "Askerlerin sınırda dikilmesine

Bulgaristan hükümeti,
yapılan yeni yılın ilk oturumunda, öncelikli olarak
Türkiye-Bulgaristan sınırında gittikçe artan kaçak
sığınmacı geçişleri ile ilgili sorunları gündeme almıştı. Başbakan Yardımcısı Meglena Kuneva'nın
yönettiği hükümet oturumunda İçişleri Bakanı
Veselin Vuçkov'un sınıra
askeri personel takviyesi
talebine Savunma Baka-

nı Nikolay Nençev karşı
çıktı.
Aynı oturumda hükümet, sınırda kurulan
30 kilometrelik tel örgü
engelinin 131 kilometre
daha uzatılması ve tüm
sınırı kaplamasına karar
vermiş, ilgili bakanlıklara
gerekli planlama konusunda iki haftalık çalışma
süresi tanınmıştı.
Bulgaristan hükümeti,
ülkeye gelen sığınmacıların toplumsal entegrasyonu konusunu gündeme getiriyor ve sığınmacı veya mülteci gibi
Bulgaristan'dan statü için
belge alan çok sayıda
yabancının Avrupa Birliği ülkelerine ulaştığını
belirtiyor. Avrupa ülkelerinden bu sığınmacıların
Bulgaristan'a iadesi için
binlerce talep geldiği ifade ediliyor.
Resmi rakamlara göre,
4 bine yakın sığınmacı
devletin kurduğu kamplarda kalırken, 400 civarında kiraladıkları evlerde yaşıyor.
Anadolu Ajansı

21 Ocak 2015

HABERLER

Kırcaali Haber 5

Bulgaristan'da 'yılın işvereni' oldu
2 0 yıl dan bu yana
Bulgaristan'da ayakkabı
sektöründe faaliyet gösteren VES, Bulgaristan’ın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 'Yılın
İşvereni 2014' ödülüne
layık görüldü.
Ayakkabı üreticisi olan
VES Ltd., 1994 yılında Bulgaristan’ın kuzeyinde yer alan Dobriç
B ölges i ’nde kur uldu.
Firmanın ana iş kolunu
yüksek kalitedeki malzemelerden imal ettiği
ayakkabı, bot ve sandalet
üretimi oluşturuyor. Dünyanın önde gelen ayakkabı markalarına da üretim
yapan VES, hâlihazırda
Benkovski ve Zarnevo
köylerinde yer alan fabrikalarında toplam 180 çalışana istihdam sağlıyor.
Aslen Bulgaristan göçmeni olduklarını anlatan
VES Genel Koordinatörü Edis Emre, 1989'da
Türkiye'ye mecburi göç
ettirildiklerini söyledi. O
dönemde kurucuları Cavit Emre'nin ayakkabıcılıkta iyi bir kariyere sahip olduğunu kaydeden
Emre, sözlerine şöyle
devam etti: "Kendisi, o
yıllarda Doğu Avrupa’nın
en büyük ayakkabı fabrikası olarak bilinen Dobriç
Ayakkabı Fabrikası’nın
müdürü olarak ülkeden
ayrıldı. Türkiye’ye yerleşip burada sıfırdan yeni
bir hayat kurulduktan ve
İstanbul’da çeşitli yöne-

B G F ve B A L- G Ö Ç
Genel Başkanı Özkan:
"Resmi kayıtlara göre,
1984 -1985 yıllarında,
hala hayatta olan veya
vefat etmiş, isimleri zorla değiştirilen 1 milyon
306 bin kişiye kanuni bir
düzenlemeyle şahsi hiçbir müracaatları beklenmeden eski kütüklerdeki
Türk isimlerinin iade edilmesi en büyük beklentilerimizden biridir."
Bulgaristan'dan
Türkiye'ye seneler önce
göç etmek zorunda kalan soydaşlar, 1984-1985
yıllarında isimleri zorla
değiştirilen, hayatta olan
veya vefat etmiş 1 milyon
306 bin kişinin kanuni
bir düzenlemeyle müracaatları beklenmeden
eski kütüklerdeki "Türk
isimleri”nin iade edilmesini istiyor.
Balkan Türkleri ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
(BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Yüksel Özkan, yaptığı yazılı açıklamada,
1984 yılı aralık ayı ve

ticilik pozisyonlarına ulaşıldıktan sonra, karşımıza
çıkan fırsatlar bizi yeniden
Dobriç’e sürükledi. VES’in
kuruluşu 1994 yılına denk
gelir. İlk olarak tek fabrikayla başlayan çalışma-

nim de ekibe katılmamla
birlikte öncelikle üretim
bantlarımızın sayısını ve
buna paralel ihracatımızı
artırarak pazarlama çalışmalarımıza daha fazla
ağırlık vermeye ve sektör-

mektedir" dedi. Emre,
VES'in bu özellikleri nedeniyle Bulgaristan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nca bu yıl 11.’si
düzenlenen ödül töreniyle
'Yılın İşvereni-2014' ödü-

larımız 2000’li yıllarda 2.
fabrikamızın da çalışmaya başlamasıyla büyük
bir ivme kazandı. Cavit
Emre’nin yıllarca emek
verdiği ve az önce bahsettiğim Dobriç Ayakkabı
Fabrikası’nı satın almamız ise; benim Boğaziçi
Üniversitesi’nden mezun
olup İstanbul’daki kurumsal tecrübelerimin ardından edindiklerimi VES’e
aktarmaya karar vermemle aynı döneme denk gelir. İkinci kuşak olarak be-

deki gelişmeleri daha fazla takip ederek kendimizi
hep güncel tutmaya özen
gösterdik."
Bölgede rol model
oldu
VES'in iki fabrikada toplam 360 bin çift yıllık üretim kapasitesi olduğunu
ifade eden Emre, "Şirket,
çalışanları için yarattığı
güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ve sağladığı modern imkânlar
bakımından bölgede rol
modeli olarak gösteril-

lüne layık görüldüğünü
belirtti. 2014 yılında yüzde 16 gibi bir büyüme oranına ulaşacaklarını ifade
eden Emre, "2015 yılında
makine modernizasyonuyla beraber kapasite
artırımı ve minimum yüzde 11 büyüme hedefimiz
var. Bunu gerçekleştirmek
için de yüksek kaliteli üretimle üretkenliği bir arada
sürdürebilmeyi; müşterilerimize yüksek kalite ve
konfordaki ayakkabıları,
en gelişmiş üretim ekip-

manlarıyla üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
'Siyasi istikrarsızlık
sorun'
Bulgaristan ekonomisinin durgunluk içerisinde
olduğunu anlatan Emre,
"Avrupa ve dünyadaki
sıkıntılar ülkeyi doğrudan etkiliyor. Ülkenin en
büyük sorunu siyasetteki
istikrarsızlıktır. Son iki yıl
içerisinde üç hükümet kuruldu ama güçlü olmayan
koalisyonların ömrü kısa
oldu. Ülkenin acilen ihtiyacı olan sağlık, eğitim
ve emeklilik sistemindeki
reformlar gerçekleştirilemedi. Oluşan bu güvensizlik ortamı doğrudan
yatırımları etkilemekte,
ülkenin ihtiyacı olan istikrarı sağlayamamaktadır"
diye konuştu.
Türkler için yatırım fırsatı da teşvik de çok
Bulgar-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası (BULTİŞAD) Denetim Kurulu
üyeliği ve Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) Dobriç
Bölge Temsilciliği görevlerini de yürüten VES
Genel Koordinatörü Edis
Emre, Bulgaristan'ın ihracat yapan, aynı zamanda
Avrupa ve dünya pazarları için üretim yapan Türk
yatırımcıları için çok cazip
bir ülke olduğunu söyledi.
Edis Emre, "Avrupa Birliği kapsamında yatırımın
yüzde 70’ine kadar geri
dönüşümsüz finansman
sağlayan teşvikler var.

Soydaşlar, Bulgaristan'dan Türk Kimliğinin İadesini İstiyor
1989'da Türkiye'ye 350
binin üzerinde soydaşın
göç etmesine yol açan
Bulgaristan'daki zoraki

anlamıyla hesap sorulmadığını savunan Özkan,
bu gerçeğin, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Bori-

uygulamaların 30'uncu
senesinin geride kaldığını bildirdi.
Todor Jivkov sonrası
dönemde demokrasi süreciyle Bulgaristan Türklerinin, haklarını "kısmen"
almış olmalarına karşın
1984-1989 dönemindeki
asimilasyon politikalarının suçlularından tam

sov tarafından da sosyal
medyada dile getirildiğini
kaydetti.
Özkan, Borisov'un, asimilasyon politikalarına atfen, "Görünmeyen ancak
Türk asıllı vatandaşlarımızın ruhlarında çok ağır
darbeler bırakan, kendilerine ve ailelerine karşı uygulanan şiddet, komünist

partisi tarafından sanki
kolayca unutulabilir hale
getirildi" ifadesini kullandığını hatırlatarak, şöyle
devam etti:
"Sayın Borisov'un söz
konusu açıklamasının
teşkilatımızca 'memnuniyet verici' bulunmuştur
ancak bazı hususları da
dile getirme zarureti doğmuştur.
Sayın Borisov'un açıklamalarının, pek çok şaibeye açık olan sosyal medyadan yapılması bir soru
işaretidir. Bulgaristan'ın
başbakanı olarak aynı ifadelerin Başbakanlık kurumu adıyla resmi bildiriyle
ifade edilmesi, tarafımızca şüphesiz daha samimi
bulunacaktı. Şimdiye kadar, 1997-1998 yıllarında dönemin Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Sayın
Petır Stoyanov ve Başbakanı Sayın İvan Kostov
tarafından sözlü olarak
iki kez özür dilenmesinin yanı sıra 2012'nin
ocak ayında Bulgaristan

Parlamentosu'nda 'Bulgaristan Müslümanlarına
Karşı Zorla Uygulanan
Asimilasyon Sürecinin Kınanmasına İlişkin Bildiri'
kabul edilmiştir. 16 Kasım
2013'te o dönemin Bulgaristan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Sayın
Sergey Stanişev, 'Bulgaristan Sosyalist Partisi
olarak Bulgaristan Türkleri önünde tarihsel bir
suçluluğumuz var ve biz
bunun için özür diliyoruz'
diyerek Türklerden özür
dilemişti. Bu gelişmelere
rağmen 'ortada suç var
ancak suçlu yok gibi' bir
durum oluştu."
Özkan, söz konusu durumun Borisov tarafından
net bir şekilde açıklansa
da ifadelerinin söylemden
çıkıp eyleme dönüşmesi
gerektiğini vurguladı.
- "Sorumlular adalet
karşısına çıkarılsın"
Türklere yapılan baskı
ve zulümler için kimsenin
hesap sormadığını belirten Borisov'un, haliha-

Doğru ve iyi projeler her
zaman ve her durumda
finanse ediliyor. İstihdam
artırmaya, makine modernizasyonuna yönelik,
iş güvenliği ve mesleki
eğitimlere yönelik projeler de finansal yönden
destekleniyor. Düşük ilk
yatırım maliyetleri, enerji
ve personel giderlerinin
cazip olması, Türkiye’ye
olan yakınlık, Avrupa
Birliği ülkesi olması ve
gelir vergisinin yüzde 10
olması, Türk yatırımcılar
içim önemli avantajlar.
Bulgaristan’da iş yapmak isteyen Türk yatırımcılar öncelikle benim
de yönetim kurulunda
bulunduğum BULTİŞAD,
www.bgtrchamber.com
gibi burada yerleşik yatırımcıların kurmuş olduğu
sanayi odaları ve ticari ataşelikler ile irtibata
geçmeliler. Eminim ki onlar Bulgaristan’da yatırım
yapmakla ilgili her konuda
kendilerine yardımcı olacaklardır. Bahsettiğim sanayi odaları, Bulgaristan,
Türkiye ve üçüncü ülkeler
arasında işbirliği ve ortaklıkların oluşturulması,
geliştirilmesi, devlet organlarıyla yerel yönetimlerin ve kendi üyelerinin
çabalarının birleştirilmesi,
yatırımları teşvik edecek
iş ortamının oluşturulması gibi konularda katkıda
bulunuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Taylan BÜYÜKŞAHİN

zırda Bulgaristan'ın başbakanı olarak Türklere
yönelik asimilasyon politikalarının sorumlularını
adalet karşısına çıkarması gerektiğini bildiren
Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bulgaristan anayasasının, Sayın Borisov'a
gerekli yetki ve sorumluluğu verdiğine dikkati
çekmek isteriz. Resmi
kayıtlara göre, 1984-1985
yıllarında, hala hayatta
olan veya vefat etmiş,
isimleri zorla değiştirilen
1 milyon 306 bin kişiye
kanuni bir düzenlemeyle
şahsi hiçbir müracaatları
beklenmeden eski kütüklerdeki Türk isimlerinin
iade edilmesi en büyük
beklentilerimizden biridir. Dost ve kardeş Bulgaristan Cumhuriyeti'nin
Başbakanı Sayın Boyko
Borisov'un, asimilasyon
politikalarının sorumlularını adalete teslim etme
ve Türk isimlerinin kanuni
bir düzenlemeyle iadesi
konusunda atacağı adımlar, tarafımızca en büyük
beklentimizdir ve bunu
her zaman destekleriz.
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Bulgaristan Meclisinde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanına ağır ithamlar
Tü r k l e r i n v e d i ğ e r
azınlıkların yılmaz sesi
HÖH’ten gereken ve beklenen cevap gecikmedi.
Aşırı ırkçı ve milliyetçilerin başkanı görevine bürünen Vatansever
Cephesi Eşbaşkanı ve
Borisov Hükümeti ortağı
Valeri Simeonov’un yabancı düşmanlığı içeren
konuşmasına, Hak ve
Özgürlükler Hareketi Başkanı Lütvi Mestan Meclis
kürsüsünden şu sözlerle
tepki gösterdi: “Avrupa
değerlerine sahip Bulgaristan Meclisinde hiç
kimse bir etnik gruba hakaret edemez. İster Türk,
Roman, Bulgar veya ne
olursa olsun! Bulgaristan Meclisinde hiç kimse
dostane ilişkilere sahip
olduğumuz bir egemen
ülkenin devlet başkanına
hakaret edemez” dedi.
Irkçı Valeri Simeonov’un
Roman karşıtı ve ayrıca
acil serviste çalışanlarına
yönelik saldırılarla ilgili
okuduğu bildiriden sonra,
Bulgaristan Meclisi Genel
Kurulu çirkin bir skandala
sahne oldu. Hızını alamayan SKAT televizyonu
sahibi, insan değerleri
ve özgürlükleri düşmanı,
ırkçı Bulgaristan Ulusal
Kuruluş Cephesi Partisi
Başkanı daha da ileriye
giderek meclis kürsüsünden Türkiye Cumhuriyetinin siyasi yönetimini
hedef alan ağır ithamlarda
bulundu. Aşırı milliyetçi liderin hedefinde tüm etnik
gruplar ile muhalefetin
güçlü sesi Hak ve Özgürlükler Hareketi siyasi yönetimi de yer aldı.
Aşırı
milliyetçi
Simeonov’un okuduğu bildiride egemen bir ülkenin,
Türk devletinin yöneticileri
de nasibini aldı. Orada şu

ifadelere yer verildi: “Siyasi ve ekonomik suç çetesi
olan Hak ve Özgürlükler
Hareketi liderleri daha

Bulgar doktorların, polislerin, öğretmenlerin ve
sosyal işçilerin aşağılanması, kederleri ve hayal

kan Boyko Borisov’un da
mı görüşü? Cevap bekliyorum?“ diye tepkisini
ortaya koydu.

önce Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı ve günümüzde
de Cumhurbaşkanı olan
Recep Tayyip Erdoğan’ın
diktatör ve insan karşıtı
rejimiyle yakınlık gösterdiler. Bu kişi ki 2013 yılında
demokrasi ve vatandaşlık
özgürlükleri ihlaline karşı
oluşan kitlesel protestoları
kana bulamıştır. Bu kişi ki,
Kürtlerin özgürlük mücadelesine karşı tanklar ve
askeri uçaklar yollamıştır.
Türkiye’nin Balkan ülkelerine yönelik Yeni Osmanlı
isteklerini dile getiren bu
kişi, iki gün önce “Avrupa
işine baksın” diyen aynı
kişidir. İşte burada, “Bulgarlara ölüm” çığlıklarında
ve kana bulanmış bıçaklarda, zincirlerde ve baltalarda yatıyor kötülüğün
kökleri, ekilen kinin nedeni gizleniyor. Çocukların,
annelerin ve babaların
korkuları, acıları ve gözyaşları burada gizleniyor.

kırıklığı gözyaşları burada
gizleniyor. Kötülüğün kökü
burada, Bulgaristan Meclisindedir.”
Milliyetçilik bayrağını
kaptıran Ataka par tisi
HÖH’ü Türkiye’nin beşinci kolu olarak suçlamaktan sakınmazken, Valeri
Simeonov HÖH’ü kötülük
ekseni olarak suçlamaktan sakınmadığı apaçık
belli oldu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı ve
Meclis Grubu Başkanı
Lütvi Mestan sert bir şekilde meclis kürsüsünden iktidar ortaklarına şu
soruları yöneltti: „Valeri
Simeonov’un okuduğu bu
bildirideki ithamlar Vatansever Cephe’nin koalisyon
ortakları ABV, Reformcu Blok ve GERB tarafından da kabul ediliyor
mu? Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı konumu
ile ilgili hakaretler Başba-

Meclis kürsüsünde dile
getirdiği sert tepkisinden
sonra HÖH lideri Lütvi
Mestan Meclis koridorlarında açıklamalarına devam etti ve yaptığı konuşmada sadece Vatansever
Cephe ile birlikte dörtlü
koalisyonda yer alan Reformcu Bloğu kastetmediğini, Reformcu Blok’ta
yer alan tüm partilerin de
görüşlerini istediğini kaydetti. Mestan, yabancı
düşmanı ve aşırı milliyetçi
bir oluşumla nasıl bir koalisyon hükümetinde yer aldıklarını Reformcu Blok’ta
yer alan partilerden açıklık getirmelerini istedi.
Türkiye dışında en büyük yerli siyasi güce sahip HÖH liderinin Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı
savunma konuşması partinin teşkilatlarında büyük
bir hoşnutluğa yer açtı.
İsmaıl KÖSEÖMER

Kırcaali Belediye Meclisi ‘nin olağan oturumunda
29 olumlu oy ile Rasim
Musa Kırcaali’nin yeni
Kamu Denetçisi (Ombudsman) seçildi. Yapılan
oturumda kamu Denetçisi seçimine ilişkin madde
gündeme ek olarak getirildi.
Bilindiği üzere, Kamu
Denetçisi seçimine ilişkin
final aşamasına üç aday
kalmıştı. Konuyla ilgili kurulan geçici komisyondan
Rasim Musa 67 puan aldı.
51’er puanla Peyço Paşov ile Mümün Ramadan
ikinci yere dizildiler. Daha
sonra Paşov özel sebepler belirterek, adaylıktan

vazgeçti. Kamu Denetçisi 4 yıllığına seçiliyor.
Rasim Musa, Hak ve Öz-

dı. GERB adına açıklamada bulunan Meclis Üyesi
Ognyan İvanov, “Kamu
Denetçisi görevine aday
şahıslara karşı değiliz,
fakat çekimser kalacağız”
dedi. Onların ifadelerine
göre şu anda ombudsmanlık kurumu ilçede
gerekli olmayan bir birim.
İvanov, bu kurumun belediye bütçesine yılda 50-70
bin levaya mal olduğuna
dikkat çekti. BSP Grubu,
Rasim Musa’yı bu görev
için destekledi. BSP İl
Başkanı Georgi Küçükov,
bu kurumun özellikle sivil
bir toplumda var olması
gerektiğini düşündüğünü
paylaştı.

Rasim Musa seçimden
önce kürsüden, “Vatandaşların sorunlarının çözümü için belediye idaresi ile doğrudan ilişkiler
ve kurumlarla diyalog
içerisinde olmak için çabalayacağım” dedi. Bu
göreve diğer aday Mümün
Ramadan, Yerel Meclisin
olağan oturumuna davet
edilmesine rağmen katılmadı.
Seçimden sonra yeni
Kırcaali Kamu Denetçisi yemin etti. 2008-2014
döneminde Kırcaali’nin
ilk Kamu Denetçisi Hakif
Emin Yerel Meclis üyelerine hitaben konuşma
yaptı.

Kırcaali’nin yeni Kamu Denetçisi Rasim Musa

gürlükler Hareketi (HÖH)
ve Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) meclis
üyelerin oylarıyla seçildi.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar’ından (GERB) 9 Meclis
Üyesi çekimser oy kullan-
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1989 Bulgaristan Göçü
Belgesel Oldu

Bulgaristan’da 1989 yılında gerçekleşen zorunlu göç
25. yılında çekilen belgesel ile hatırlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi katkıları, Kültür A.Ş’nin
yapımcılığında ve BAL-GÖÇ Bursa işbirliği ile hayata
geçirilen projenin yönetmenliğini Sedat Suat Yılmaz
üstlendi.
Bursa ve Bulgaristan’da bin 750 km yol kat edilerek
tamamlanan çekimlerde, dönemin tanıklarından 30
kişinin görüşlerine yer verildi.
1989 yılındaki göçün sebeplerinin ve göç sırasında
yaşanan acıların tarihe tanıklık edenlerin gözünden anlatıldığı yapıma, ünlü dublaj ve seslendirme sanatçısı
Kadir Özübek ise sesiyle destek verdi.
Belgesel ile ilgili bilgi veren genç yönetmen Sedat
Suat Yılmaz, hedeflerinin yakın tarihe not düşmek olduğunu söyledi. 1989 yılında yaşanan acıların hiçbir
zaman unutulmaması gerektiğini belirten Yılmaz, “Büyük çabalarla ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür
A.Ş ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu
projeyi, tüm zorunlu göç mağdurlarına hediye ettik”
şeklinde konuştu.
İlk kez 21 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki, Bal-Göç Genel Kurulunda gösterilen olan belgesel, yeni yılda da
DVD olarak tüm zorunlu göç mağdurları ile yakın tarih
meraklılarının beğenisine sunulacak.

Putin: "Türkiye pazarı
bizim için önemli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da düzenlediği 10.büyük basın toplantısında Rusya'nın doğuda işbirliği olanakları arayışlarına değindi. Türkiye'nin
hızla gelişmekte olan bir ülke olduğunu kaydeden Putin
"Türk ortaklarımız Mavi Akım'la doğalgaz arzının arttırılmasını istedi. Neden reddedelim?" diye konuştu.
Putin Türkiye pazarının Rusya için önemli olduğunu söyledi, ancak Türkiye'nin enerji dağıtım merkezi
olup-olmamasının Avrupalılara bağlı olduğunu söyledi:
"Türkiye-Yunanistan sınırında gaz dağıtım tesisinin kurulması Avrupalı partnerlerimize bağlı. İsterlerse, yaparız. Avrupa için Rusya doğalgazından daha ucuzu ve
güvenilir olanı yok ve yakın gelecekte de görünmüyor".
Rusya Devlet Başkanı büyümekte olan Türkiye ekonomisine daha fazla enerji kaynaklarını sevk etmeye
hazır olduklarını belirtti ve "Bu konuda Türk ortaklarımızla mutabakat var" dedi.

Vladimir Çijov: “Türkiye,
Bulgaristan’a göre daha
bağımsız bir politika izliyor”
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Güney
Akım projesinde, uluslararası arenada daha bağımsız
bir duruşu olan Türkiye’nin Rusya için Bulgaristan’dan
daha güvenilir bir ortak olacağını düşünüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Aralık pazartesi günü Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret
çerçevesinde, Rusya’nın oluşan şartlarda ve Avrupa
Birliği’nin yapıcı olmayan yaklaşımından dolayı Güney
Akım projesine devam etmeyeceğini ancak Türkiye’nin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir doğalgaz boru
hattı inşa edeceğini bildirdi. Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Güney Akım projesinin dondurulduğunu açıkladı.
Rusya-24 televizyon kanalında konuşan Çijov, “Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, hatta karmaşık sayılan ikili ilişkiler uzun bir geçmişe dayanıyor. Burada
herkesin dikkate alması gerektiği önemli bir etken
mevcut: Türkiye yeterince bağımsız bir politika izliyor.
Kararlarını gerçekleştirmek istediğinde bunun için
siyasi irade ve kaynak bulabiliyor” açıklamasını yaptı.
Türkiye’nin NATO üyesi ve AB aday ülkesi olmasına rağmen ülke yönetiminin bir Bulgaristan’a göre
yeterince bağımsız hareket ettiğini belirten Çijov,
“Bulgaristan’ın yerine transit ülke konumuna Türkiye
gelecek. Bundan yola çıkarak iki ülkenin siyasi alan
dâhil, bağımsızlık seviyelerini kıyaslayacak olursak
kimin kazanacağını çok iyi görüyoruz” dedi.
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Yeni atraksiyonlarla Orfeyus Tapınağına daha fazla turist celbedilecek
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi, Tatul (Acıoluk)
köyü yakınındaki Orfeyus
Tapınağı’nın ziyaretçilerine yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmalar
yapacak. Önlemler, Belediye Başkanı Akif Akif’in
başkanlığını yaptığı Turizm Danışma Konseyi’nin
düzenlediği çalıştayda ele
alındı. Amaç megalitik
anıtın tüm ziyaretçilerinin
doğru hesaplanması ve
personel tarafından verilen hizmetin kalitesinin
arttırılmasıdır. Bilet satış
noktalarında video gözetimi uygulamaya girmesi
ve erişimin kontrol edilmesine ilişkin bir sistem
kurulması öngörülüyor.
Başka bir önlem rotasyon prensibine göre özel
hazırlanmış plan doğrultusunda çalışacak bilet
satıcılarının faaliyetleriyle
ilgilidir.
Yerel yönetim, turistleri
celbetmek için yeni atraksiyonlar planlıyor. Uzmanların bu yöndeki tekliflerinin bir kısmı kompleksi
ziyaret edenleri fotoğraf
çekilebileceği bu topraklarda yaşamış Traklara ait
dekoratif figürler ve me-

retlerine dair anlaşmalar
yapılmıştır.
Aynı zamanda turizmin
gelişimine yönelik yeni
programda Tatul köyü
yakınındaki megalitik anıtında arkeolojik kazılar
yapılması öngörülmektedir. Son kazılar 2008
yılında yapıldı. O zaman
“Tatul-Orfeyus Tapınağı”
projesi kapsamında FAR
Programınca 50 bin leva
sağlandı. Belediye yönetimi, yeni kazılarda elde
edilen bulgularla bölgede

galitik kompleksin tarihine
ilişkin bilgilere yer verilen
yeni bilgi panolarının konulmasından ibarettir.
Trak Tapınağı’nın geçmiş
yıllara bakış turistik ziyaretlerden elde edilen gelirin oldukça artması bekleniyor. Belediye bütçesine ek kaynak sağlanan
gelirlerle turist sayısının
artması hedefiyle Tatul
köyünde bulunan eski evler restore edilecek.
Belediye Başkanı, “Ta-

tul köyüne yakın Orfeyus
Tapınağı, Harman Kaya
Tapınağı, Geyik Çiftliği,
Taşlaşmış Düğün adlı
doğa harikası, Borovets
Milli Parkı gibi bölgede
ünlü tarihi, kültürel ve doğal yerlerle bağlantı kurulan yol üzerinde stratejik
yerde bulunduğu için yılda 100 bin turist celbetme
potansiyeline sahip” diyor.
M o m ç i l g r a d
Belediyesi’nin Kırcaali,
Krumovgrad (Koşukavak)

ve Kirkovo (Kızılağaç)
belediyeleri ile ortaklaşa
gerçekleştirdiği “Rodop
Dağlarının Doğu Dünyası” projesi kapsamında
Bulgar ve yabancı tur
operatörleri ile yapılan
görüşmeler de olumlu etki
yaratmaktadır. Konuklar,
Momçilgrad ve bölgenin
tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanışmak arzusu
içinde olduklarını dile getirmişlerdir. Gelecek yaz
mevsiminde grup ziya-

kuşağı, güzel Türkçe bilmiyor diye suçluyoruz.
İşte bu durum bunun bi-

nan boşlukları biraz olsun
doldurmaya yönelik.
Ben de, bir okuyucu ve
edebiyatsever tutkunu
sıfatıyla, birkaç etkinliğe
davetli olarak katıldım.
Yukarıda sözünü ettiğimiz
şairlerimizin kitap tanıtımlarına, Türkçe öğretmenler günlerine ve başka
konularda tertiplemelere
seve seve iştirakim oldu.
Edebiyatseverler, bir gelenek üzere, ilimizin çeşitli
bölgelerinde karşılaşma
teşebbüslerini alkışlıyorum. Yakında Krumovgrad
/Koşukavak/ şehrinde Güney Bulgaristan yaratıcıları bir araya geldi. 1970-li,
80-li yılların üstatları sayılan Durhan Hasan-Hatipoğlu, Süleyman YusufAdalı, genç kuşaklardan
Mehmet Halil-Türker gibi
şair ve yazarlar, etkinliğe
şeref verdiler. Doyasıya
şiirler, hikayeler, hatıra ve
anılar okundu, anlatıldı.
Böyle buluşmalar Momçilgrad /Mestanlı/ , Mineralni bani ve başka bölgelerde de düzenlenmiş. Ne
güzel...
Kültür Derneğinin müziksever sanatçılarla çalışmaları da çok değerli
bir gelişme.
Grup ve kişisel olarak
kasetler, albümler, video
klipler çıkarılıyor, dinleyicilere sunuluyor.
İşte böyle çalışma ve

etkinliklerdir var olduğumuzu duyurmak, kesin bir
şekilde ifade etmek.
Öte yandan, Bulgaristan
Türk kültürünü ve edebiyatını yalnız böyle dernek
ve kulüpler içine sığdırmak, yetersiz diye düşünüyorum. Onların ölçü
ve sınırlarını yerli ve milli
gazete, dergi ve başka
medyatik araçlara başvurup, genişletmek yararlı
olur kanısındayım.
Hele, bizim güney doğu
Rodop edebiyatseverleri
için Kırcaalı Haber gazetesinde özel bir sayfa
veya ayrı bir edebiyat
köşesine yer verilse, mükemmel olur.
Bu yönde, Kültür Derneği ve Edebiyat Kulübünün
teşebbüsleri üzere güney
doğu Rodoplar yaratıcılarının eserlerini içeren bir
Derleme yayınlanması
öngörüsü, çok olumlu ve
takdir edilecek bir girişim.
Bu ve buna benzer etkinlikler daha sık ve geniş
kapsamlı bir şekilde inşallah devam etsin. İçimize
sığınmamızın anlamsız
kaldığı ve aleyhimize çalışacağı bir dönemden çıkmanın zamanı. Atalarımız
ne güzel demiş: “Haklar
alınır, haklar verilmez”.

Haklarımıza yönelik çalışmalar
Geçimimizin zorlu ve sıkıntılı, maddi seviyemizin
düşük olduğu bir dönemin
aynasında, onun manevi
gıdalarından beslenen
kişi ve örgütlerin de var
olması, çok sevindirici ve
takdire layık bir durum olduğunu gururla belirtiyor
ve alkışlıyorum.
Nitekim Kırcaali “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği ve
“Recep Küpçü” Edebiyat
Kulübü tarafından yürütmüş oldukları faaliyetler
bunun bir göstergesidir.
Türklüğümüzün ve Türkçemizin gerekli şekilde
gelişmelerinde, aksaklıklar bulunduğunu hepimiz
biliyoruz. Sessiz veya
sesli olarak bu acı durumu
belirtmeye çaba gösteriyoruz. Maalesef, 25 yıllık
demokrasi şartlarında ve
7 yıllık AB üyesi ortamlarında, beklentilerimiz hala
umut dışında.
Ufak tefek hak ve edinimlerimize bile göz dikiliyor. 7- 8 dakikalık Türkçe
haberlerinin ekrandan indirilmesi isteniyor. Bunun
ötesinde, Türk asıllı vatandaşlarımızın yönetim
görevleri almamaları da
söz konusu.
Anadilimizin öğretim eğitim kuralları zaten sakatlı
ders programları dışında
seçmeli olarak uygulanıyor. Ders kitapları ise
daha 1992 yılından. Genç

rinci sebebi.
Bu büyük sorun yerli
edebiyatçılarımızın eserlerine bile hakkıyla konu
olmuş.
Nitekim Türkçe öğretmeni ve şair Haşim Semerci
“Bizim Buralarda” kitabında “Türkçem” / s.35/,
“ Başkan amc a”/s.87/,
“Sev çocuk”/s.89/ v.b.
şiirlerinde, gazeteci ve
şaire kız kardeşimiz Resmiye Mümün “Babamın
kızı” kitabında “Türkçe
davası”/s.31/ ve diğer mısralarında Türkçemizin acı
durumunu dile getiriyor,
sorumlu yöneticilere çok
güzel mesajlar veriyorlar.
İşte bu ve benzeri olumsuzlukların aynasında,
Kırcaali Kültür Derneği
ve Edebiyat Kulübü çalışmaları, sözünü ettiğimiz
olayların gelişiminde bulu-

Hüseyin MÜMÜN
Çernooçene
(Karagözler)

ziyaretçi oranının çok misli artmasından ümitli.
Bulgaristan’ın Harikaları
Sıralaması kampanyasında Orfeyus Tapınağı ülkede ilk 20 tarihi ve kültürel
anıtlar arasında yer alıyor.
Megalitik anıtın tarihi bundan altı bin yıl öncesine
dayanıyor ve dünyada
bilim açısından önem arz
etmektedir. Türbe olarak
da kullanılmış zemin üstünde tek Trak Tapınağı
olduğu belirtiliyor.
Kırcaali Haber

Kırklareli'nde Kilise,
Bulgaristan'da Osmanlı
Eseri Restore Edilecek
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan
"İki Komşu Ülkenin Ortak Değerlerinin Korunması" projesi kapsamında Kırklareli'nde bir kilise, Bulgaristan'da
ise Osmanlı eseri restore edilerek, turizme kazandırılacak.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit,
Bulgaristan'ın Burgaz Valiliği ve Belediyesi ile yürüttükleri proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Proje ile Osmanlı'nın Balkanlar'da bıraktığı bir yapıyı
turizme kazandıracaklarını belirten Macit, bu tür projeleri önemsediklerini ifade etti.
Projenin bir milyon 200 bin lira bütçeyle yürütüleceğini dile getiren Macit, Kırklareli'nde Bulgaristan yetkililerin arzu ettiği bir kiliseyi restore ettirerek, turizme
kazandıracaklarını kaydetti.
Bu çerçevede Burgaz'da da atıl durumda olan bir
Osmanlı yapısının restore edileceğine işaret eden Macit, "Komşu iki ülkenin kültürel bağlarının ve dostluklarının artması amacıyla hazırlanan proje kapsamında
Türkiye'de kilise, Bulgaristan'da bir Osmanlı eseri restore edilecek. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Projeyi hazırlarken çok heyecanlandık. Şu anda
proje çalışmaları için iki ülkenin yetkilileri fikir alışverişinde bulunuyor. Proje tamamlandığında Türkiye ve
Bulgaristan'daki iki yapıyı turizme kazandıracağız" diye
konuştu.
Macit, restore edilen tarihi yapıları turizme açarak,
her iki ülkenin de ekonomisine katkı sağlanacağını düşündüklerini vurguladı.
Restore edilen yapıların kültürel veya sanatsal amaçlı olarak da kullanılabileceğini aktaran Macit, yapılarda
yöresel ürünlerin de sergileneceğini sözlerine ekledi.

Bulgaristan'dan Türk
Kayakçılara Vize Kolaylığı
Bulgaristan kış sezonu için Türk vatandaşlarına
vize kolaylığı sağlayacak. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türkiye'den turist çekmek için ikili veya çoklu girişin yapılabildiği üç aylık vize verileceğini duyurdu.
Ülkedeki kayak merkezlerini ziyaret edecek olan
Türk vatandaşlarına Bulgaristan, konsoloslarına talimat vererek kendilerine öncelik tanınmalarını istedi.
Sadece kış sezonu için geçerli olacak uygulamanın
Türkiye'den gelen turist sayısını yüzde 10 arttırması
bekleniyor.
Bulgaristan bu yıl içinde kış turizmi için yüzde 4-5
büyüme hedefliyor. Türk kayakçılarının, Bansko ve
Pamporovo gibi kayak merkezlerini, özellikle pistleri ve uygun otel fiyatlarından dolayı tercih ettikleri
biliniyor.
Schengen ile Bulgaristan'a girme imkanı tanındıktan sonra son iki yıl içinde kış kayak merkezine
Türkiye’den gelen turistlerin sayısında yüzde 5 veya
6 oranında artış gözlemlendiği dile getiriliyor.
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Bulgaristan Milli Radyosu’nun Türkçe
yayınları Kırcaali bölgesinde durduruldu
Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere devlet
radyosunun Türkçe yayınları-

nı aktaran vericiler kapatıldı.
Vericilerin kapatılması yayınları takip eden Türkler arasında tepkilere neden oldu.
Bulgaristan devlet radyosu
BNR'nin günlük üç saatlik
Türkçe yayınlarını Türklerin
yoğun olarak yaşadığı ülkenin
güney ve doğu kesimlerine
aktaran vericilerin kapatılması Türk toplumunun tepkisini
çekti.
Türkçe yayınların başladığı
1945 yılından bu yana sadece 1984-1989 yılları arasında
ülkedeki Türklere karşı yürütülen silah zoruyla Bulgarlaştırma döneminde kapatılan
Türkçe yayınlar, 1 Ocak 2015
tarihinden itibaren yayının sadece bir vericiden aktarılması
nedeniyle Türklerin yaşadığı
bölgelerde dinlenemiyor.
Özellikle orta yaşın üzerindeki Türkler tarafından dinlenen BNR'nin Türkçe yayınlarını ay başından bu yana
takip edemediğini söyleyen
Kırcaalili emekli öğretmen
Fatme Mehmedali, "Cihazım
bozulmuş diye tamirciye götürdüm ancak bozuk olmadığını ve yayınların durdurulduğunu öğrendim. Biz bu radyoyla büyüdük ve dinlemek
istiyoruz. Neden kapattılar,
kimse de bir açıklama yapmıyor" dedi.
Avukat Mustafa Bayramali
ise Bulgar radyosunun Türkçe yayınlarının uzun bir tarihi
olduğunu belirtti. Bayramali,
"Zamanında köyümüzde iki
radyo cihazı vardı. Neredey-

se tüm köy bu iki radyonun etrafına toplanırdı ve Türkçe yayınları dinlerdi. Maalesef 2015

yılının ilk günlerinden itibaren
Türkçe yayınları bölgemizde

dinleyemiyoruz. Sebeplerini
kimse izah etmedi" şeklinde
konuştu.
BNR açıklama yapmadı
Bulgar devlet radyosu BNR,
ülkede Türklerin yaşadığı
bölgelere Türkçe yayınları
aktaran vericilerin neden kapatıldığı konusunda açıklama
yapmadı.
Bulgar medyası Türkçe yayınların aktarıldığı Kırcaali,
Şumnu, Razgrad, Tırgovişte
gibi Türklerin yoğun olarak
yaşadığı bölgelerdeki orta
dalga vericilerin kapatıldığını, yayınların sadece ülkenin
kuzey batısındaki Vidin vericisinden aktarıldığını duyurdu.

Milletvekili Erdinç Hayrullah:
”Devlet Radyosunun Türkçe
yayınları bölgede tekrar
dinlenilecek”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Erdinç
Hayrullah’ın Kırcaali’de Bulgaristan Milli Radyosu’nun Türkçe yayınlarını yayınlayan orta dalga vericisinin durdurulmasına ilişkin
sorunu Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ve Haberleşme Düzen-

Anadolu Ajansı

Muhtarlardan protesto

Doğu Rodoplarda yerleşim yerlerinin muhtarları,
Kırcaali’de Bulgaristan Milli
Radyosu’nun /BNR/ Türkçe
yayınlarını yayınlayan orta
dalga vericisinin durdurulmasını protesto ettiler.
Kırcaali çevresindeki köy
muhtarları, “1 Ocak’ta vericinin durdurulması nedeniyle
binlerce dinleyici Bulgaristan radyosunun Türkçe haberlerini dinleme imkanından
mahrum kalmışlardır. Bölge
halkı arasında yoğun memnuniyetsizlik söz konusu”
diye bildirdiler. Muhtarların
ifadelerine göre bu şekilde
özellikle Bulgaristan Milli

Televizyonu’nda Türkçe Haberlerin kaldırılması taleplerinden sonra suni olarak gerilim yaratılmaktadır.
Yılın başından beri muhtarlıklar dinleyiciler tarafından
gelen sayısız şikayetlerle,
servisler ise radyo alıcıların onarılması siparişleriyle
dolup taştı. Şu anda Bulgaristan için orta dalga sinyali
Vidin’deki verici üzerinden
yayınlanıyor. Fakat bu sinyal
bölgenin engebeli ve dağlık
olması nedeniyle yüksek kalitede Kırcaali ilini kapsamıyor.
Sorunun çözümü artık muhtarlar milletvekillerine başvurdukları belli oldu.

leme Komisyonu Başkanı’na arz ettiği bildirildi.
Milletvekili, “Bakan, gerekli yönetmeliklerde düzenlemelerin yapılacağını ve Kırcaali ilinde halkın Türkçe yayınları dinleme imkanı
olabilmesi için tekrar kaliteli orta dalga sinyali alınabileceği güvencesini verdi” dedi.
Bu sorun Bulgaristan’da sadece Vidin’de orta dalga vericisi kalmasından sonra meydana geldi. Erdinç Hayrullah, Kırcaali ilinin
pek çok sakininin kendilerine sorunu paylaştıklarını açıkladı. Köy
muhtarları da yeni radyolar alınmasına rağmen birçok kişinin Türkçe yayınlarının verildiği sinyali yakalayamadıklarını paylaştıkları
anlaşıldı.
Erdin Hayrullah, sorunun teknik nedenlerden kaynaklandığı için
çözüleceğine kanaatini getirdi.
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