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Geçen sene olduğu gibi, bu sene de
Şubat ayında Kırcaali’deki “Bulfanco”
AD tekstil fabrikası (Yunanistan KLONATEX ŞİRKETLER GRUBU Limited
şirketinin Bulgaristan’daki kuruluşudur)
çalışanların keselerinde soğuk rüzgârlar
esiyor ve evlerinde de ocaklar yanmıyor.
Bu durumun kökleri 2006 yılının Mart
ayına kadar uzanıyor. O zamanki
süresiz iş bırakma eylemine yaklaşık
dört yüz tekstil işçisi katılmıştı. İşçileri
öyle bir eyleme götüren şey, sürekli
çalışmalarına rağmen son üç ayın
maaşların ödenmemesiydi. Ve insanın
gözüne : “Köleler gibi beleş çalışıyoruz”,
“ Burada işçi emeği ucuzdur ama bir
bedeli vardır ” türden açılan pankartlar göze çarpıyordu. Aynı durum 2009
yılının Şubat ayında yine patlak verdi,
ancak bu sefer çalışan sayısı iki yüz

seksen beşe düşmüştü.
Ve eylemin nedeni yine
tanıdıktı; son alınan maaş
Ekim 2009 içindi ve Ocak
ayında verilmişti. O da %
75’iydi. Yani çalışanlar 4
aydır maaş almıyordu.
Buna ilaveten altmış
levaya varan yiyecek
yardım kuponları da
verilmemiş. O zamanki
şirket Müdürü Evangelos Teodoru durumu bir
cümleyle özetlemişti :
“Bu şirketin geleceği
çok bulanıktır!” Ve açılan
pankartlar da: “Onurlu
bir hayat istiyoruz!”, “21.
Yüzyılda açlık, soğuk

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. HASAN
AZİS: Ekonomik krize rağmen halkımıza
hizmet vermeye devam edeceğiz
- Sayın Başkan, 2010 yılı bütçesi
çalışmaları ne aşamadadır, geçen
seneki bütçeye yakın bir bütçe
öngörülüyor mu?
- Her ne kadar bu bütçe belediye bütçesi olsa da hizmetimiz halka yönelik olduğundan, bu bütçe aslında
halkımızındır. Bizler, belediye idaresi
olarak bütçe taslağı çalışmalarına
geniş bir kitlenin düşüncelerini ve

Azer Hasret Azerbaycan`dan
yazıyor
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ve sosyal alanda çalışanların, bütçeye bağlı kişi, kurum ve kuruluşların
düşünceleri, fikirleri ve istekleri dinliyoruz. Oluşan durumlara göre bütçe
taslağı şekilleniyor.
- Aldığımız duyumlara göre bu
seneki bütçe taslağı çalışmalarında
yepyeni bir yol izleniliyormuş, bunun doğruluk payı nedir?
- Evet, bu yılki bütçe taslağının çerçevesini netleştirmek için değişik bir
yol izliyoruz. Şehrimizde ve köylerimizde yaşayan halkimizin isteklerine,
taleplerine ve düşüncelerine ağırlık
veriyoruz. Çoğu yerdeki görüşmelere
bizzat kendim katılıyorum. Öncelik

görüşlerini alarak devam ediyoruz. Bu
nedenle, halka açık bir şekilde köylerde muhtarların ve halkın katılımıyla
görüşmeler yapıyoruz. Aynı şekilde
kent semtlerinde, kenar mahallelerde
oturan vatandaşların görüş ve fikirlerini alıyoruz. Buna ilave olarak iş
adamlarının, okul müdürlerinin, kültür derneği müdürlerinin, sağlık ve
sosyal kurumları müdürlerinin, kültür

NERDE BİR TÜRK 21 ŞUBAT
ULUSLARARASI
VARSA...

ve karanlık, ne zamana kadar!”, “Emeğimizi ödeyin!”
gibi anlamlı ve bir o kadar
da acı sözler içeriyordu. Yıl
2010. Yine aylardan Şubat,
soğuk ve yağışlı bir Pazartesi günü. Yer yine aynı fabrika
avlu içerisinde girişe yakın
geniş alan. Ancak bu sefer
çalışanlar sayısı yüz elli ve
bir saatlik iş bırakma eylemini destekleyen yüz otuz
“tekstil kölesi” bu meydanda
yerini almıştı. Eylül-Ekim
2009’da 26 ve Aralık 2009’da
da 30 meslektaşına fabrika
yönetimi çıkışlarını vermiş.
Eylem nedeni yine aynı;
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MECLİS NABUCCO'YU
ONAYLADI
Bulgaristan Parlamentosu Hazar havzası doğal
gazını Tükiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak
olan Nabucco projesinin geçen yıl İstanbul'da
imzalanan hükümetlerarası anlaşmasını
onayladı.
Nabucco Hükümetler arası anlaşması için
Bulgaristan Parlamentosunda iki kez oylama
yapıldı.
Türkiye, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve
Romanya'nın ortak olduğu Nabucco hükümetler
arası anlaşması ilk turda 146, ikinci turda ise
156 milletvekillinin oyuyla onayladı. Her iki
oylamada da anlaşmaya "karşı oy" kullanan tek
bir milletvekili dahi olmaması dikkat çekti.
"NABUCCO"
Türkiye’den başlayacak olan 3,300 km’lik bir boru

hattı projesi olan Nabucco, Türkiye’den çıktıktan
sonra terminal ülke Avusturya’ya kadar sırasıyla
Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’dan
geçecek. Boru hattı ortakları eşit hisse ile
BOTAŞ (Türkiye), Bulgargaz (Bulgaristan),
Transgaz (Romanya), MOL (Macaristan), OMV
(Avusturya) ve RWE (Almanya).
2020 yılında 31 milyar metreküp doğalgaz
taşıyacağı varsayılan hat, aynı zamanda
AB’nin Trans-Avrupa Enerji Hattı’nın bir parçası
olarak planlandı. İlk hesaplara göre toplam
maliyet 4.6 milyar Euro olan hat, Erzurum’da
Türkiye-İran Doğalgaz Hattı ile birleşerek, yine
yapımı düşünülen Trans-Kafkas Gaz Hattı ile
bağlanacak. Bu özellikleriyle hat, hem Orta
Asya’yı, hem de Orta Doğu’yu gaz hatları olarak
bağlayacak ve B atı ucunda Avusturya’nın temel
doğal gaz taşıyıcısı hattı olan Baumgarten an
der March Hattı ile birleşecek.

Sayfa 2

NERDE BİR TÜRK VARSA...
Nerde bir Türk varsa, orası
Vatandır! Her Türk için Vatan!
Bir Türk`ün Vatan dediği arazi yalnız onun
yaşadığı toprak, vatandaşı olduğu ülke değil,
hem de diğer Türkler`in yaşadığı ve onlara ait
olan topraklar, ülkelerdir.
Demek ki, yeryüzündeki 250 milyondan fazla Türk`ün Vatanı en azından Avrupa`nın
göbeğinden tâ Bering boğazına kadardır.
Demek ki, bu topraklarda yaşayan Türkler
aynı millettir. Demek ki, her şeyimiz aynıdır:
dertlerimiz, sorunlarımız, sevincimiz, kederimiz. Öyleyse Bulgaristan`da yaşayan Türkler`in
sorunlarına Azerbaycan`da yaşayan Türkler
“bana ne?” yanaşması sergileyebilir mi?
Veya Rusya Federasyonu`na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Türkler`in dil ve alfabe konusunda çektikleri çilelere duyarsız
kalınabilir mi? Komünist Çin yönetiminin ortak
Türk tarihine ait Kaşgar`ı yıkmasına, Uygur
kardeşlerimizi sürekli soykırıma uğratmasına
nasıl, duyarsız kalma hakkımız var mı?
Ukrayna`ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti
veya Moldova Cumhuriyeti’ndeki Gagauziya Türkleri’nin zaman zaman boy veren
sorunları bize ait değil midir? Peki hâlâ İran
coğrafyası içinde zorla tutulan Güney Azerbaycan Türkleri`nin sorunları nasıl? İran kendisini İslam Cumhuriyeti ilan etmiş, ama 30
milyondan fazla Türk`ün ana dilinde bir tane
bile okulu yok! Halbuki sayısı yüz binin altında
olan Ermenilerin tam tamına yüz tane (!) de
Ermenice okulu vardır! Bunlar azmış gibi İran
bir de Azerbaycan topraklarını işgal etmiş
Ermenistan`a açık şekilde her türlü yardımda
bulunmaktadır! Nerde İslam, nerde dinimizin
vacip saydığı adalet?
Peki, Batı Trakya’daki Türkler`in çektiklerini nereye yazacağız? Öyleyse Kerkük,
Türkmeneli Türkleri ne olacak? Yunanlar
Batı Trakya`da cami topraklarında kilise inşa
ediyor ve “sivil, gelişmiş” Avrupa da seyirci
kalıyor! Irak`ta Türkmenler`e ait kasabalar,
köyler, şehirler Kürtleştiriliyor, Araplaştırılıyor,
dünya seyirci kalıyor!
Bir zamanlar kendi topraklarından sürülen
Ahıska Türkleri hâlâ Gürcistan sınırları içinde
kalan baba yurtlarına dönmekte zorlanıyorlar.

“ОЛМЕНА” ООД
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Yorum
Azer HASRET
azer@azerhasret.com

Gürcistan içindeki Borçalı`da bir de sayısı
beş yüz bin olan Azerbaycan Türkleri çile
çekmekteler. Köylerinin isimleri değiştiriliyor,
Azerbaycan köylerine Gürcü dilinde isim veriliyor! Ahalisinin tümü Müslüman Türkler`den
oluşan köylerde Hristiyan haçları dikiliyor!
Eski camileri onarıma kalkışan Azeriler hemen Gürcü papazların taarruzuna maruz
kalıyor! Ve dünya bunları sadece seyrediyor!
Ve ne yazık ki, diğer Türk toplumları da böyle
meselelerde seyirci kalıyor!
Nerde bir Türk varsa, orası Vatandır! Demek
ki, Bulgaristan Türkleri’nin ana dili sorunu,
Kazan Tatarları’nın ana dili ve alfabe sorunu,
Güney Azerbaycan Türkleri’nin ana dili sorunu,
Batı Trakya Türkleri’nin, Borçalı Türkleri’nin
milli kimlik sorunu, yıllardır süre gelen Kuzey
Kıbrıs meselesi, Kırım ve Ahıska Türkleri’nin
toprak ve vatan sorunu, Güney Türkistan
(Afganistan) Türkleri’nin milli kimlik sorunu,
Ermenistan`ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprakları ve bir milyona yakın kaçkınköçkünler ve daha neler, neler hepimize ait
sorunlardır! Görmezlikten gelemeyeceğimiz,
geçemeyeceğimiz sorunlar!
Hele buraya Balkanlar’daki diğer Türk
topluluklarının sorunlarını da eklersek, ne
kadar sorunumuz vardır bakalım!
Evet, nerde bir Türk varsa, orası Vatandır!
Hem de biz kendimizi sadece bir Azerbaycan
Türkü, bir Türkiye Türkü, bir Bulgaristan Türkü
diyerek geçmeyelim. Aynı zamanda kendimizi
bir Özbek, bir Tatar, bir Kazak, bir Kırgız, bir
Türkmen, bir Yakut, bir Başkurt, bir Çuvaş, bir
Uygur, bir Malkar, bir Karaçay, bir Kumık, bir
Nogay, bir Gagauz olarak hissedebilmemiz
lazım! Böyle olmazsa sorunlarımız da sorun olarak kalır ve bir birimize yardımımız
bile dokunmaz! Onun için diyoruz ki, nerde
bir Türk varsa, orası Vatandır! Tüm dünya
Türkleri`nin Vatanı!

“СТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ” ЕООД
КЪРДЖАЛИ
ИЗВЪРШВА:
строителство на обществени
производствени жилищни сгради
строителство и ремонт на пътища и
тротоарни настилки
строително-ремонтни работи
бояджийски облицовъчни мазилки
заготовки и монтаж на арматура
ПРОИЗВЕЖДА:
ас фа лтови смес и, бетонови и

тел.: 0361 / 6 67 45, GSM: 0887961213; 0887 331 352

варови разтвори
6600 Кърджали, бул. „България” 53

16 Şubat 2010

Kırcaali Haber

Sayfa 3

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. HASAN AZİS: Ekonomik krize
rağmen halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz
1. sayfadan devam

olarak belirli bir ihtiyacın olduğu yerdeki kişilerle
görüşülüyor. Bütçe taslağı görüşmeleri çerçevesinde mecliste grubu olan partilerin düşüncelerini
alıyoruz. İlk görüşmeyi Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) mekânında gerçekleştirdik. Aynı şekilde
Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi İçin Halk (GERB) partisiyle, İstikrar ve İlerleme Ulusal Hareketi (NDSV)
partisi temsilcileriyle de görüşeceğiz. Bütçe taslağı
konusunda görüş bildirmek isteyen, çalışmalara
katılmak isteyen herkesle görüşmeye varım, varız.
- 2009 yılı bütçesinin ibra (temize çıkarma)
edilişiyle ilgili Meclis oturumu nasıl geçti ve
eleştiriler oldu mu?
- Aslında belediye meclisindeki oturumda diğer gruplardan pek eleştiri gelmedi. Sadece bir kişi belediyenin borçlarıyla ilgili söz aldı. Zaten yapılanlar ortada, bizler tüm çalışmaları gayet açık ve saydam
bir şekilde yürütüyoruz. Ben, bunu belediye ekibinin
çalışmalarına bağlıyorum. İkinci bir neden olarak
2009 yılının belediyemiz için çok verimli ve olumlu
geçtiğine bağlıyorum. Yıllardan yıla hayali kurulan
ve stratejik açıdan kentimiz ve bölgemiz için çok
önemli olan projeler gerçekleştirildi. Sıralayacak
olursak; her zaman Kırcaali Üretici pazarıyla
başlıyoruz. Avrupa Birliği Fonlarından, Tarımsal ve
Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem (SAPARD) programı
yardımıyla yapıldı ve % 50’si hibe edildi. Arda Nehri
Yatağı ve Çevre Düzenlenmesi, halk arasında “Su
Aynası” olarak bilinen proje tamamlandı. Kentimizi su
baskınlarından korumakla birlikte çevresini değiştirdi
ve daha da güzel bir manzara verdi. Önümüzdeki
2010 – 2011 yılında, Bulgaristan’ın en büyük park
projesi kentimizde gerçekleşecektir. Bu proje, Avrupa
Birliği, Bölgesel Kalkınma – İşlemsel Programı’nın
katkılarıyla yapılacaktır. İkili anlaşmalar imzalanmıştır.
Aynı şekilde yetersiz kalmalarına rağmen su hattı
döşemeleri, yol ve çevre çalışmalarını da anmakta
fayda görüyorum. Ben kendi adıma, çalışma ekibime,
meclis üyelerine ve projelerin gerçekleşmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve şunları
söylüyorum. Bu başarılardan dolayı kendinizden ve
yapmış olduğunuz görevden gurur duyunuz. Çünkü
yapılan işler anılınca gönül rahatlıyla; Evet bu işin
yapılışında ben de vardım, benim de emeğim geçti.
İster Üretici Pazarı, ister Arda nehri çalışması, ister
yıllardan beri beklenen Zimzelen (Kırlar) – Povet–
Pançevo (Ayvacık) yol projesi, Jinzifovo (Elçiler) su
boru hattı döşeme projesi ya da yine yıllardan beri
beklenen Pıdartsi (Korucuviran) köyüne su ulaştırma
projeleriyle köy muhtarları veya oralı belediye meclis
üyeleri rahatlıkla “bizlerin hizmet ettiği dönemde
bu sorunlar çözüldü” diye övünebilir. Belki de bu
yüzden, bütçenin ibra edilmesi sırasında pek de
eleştiri gelmedi.
- Bütçede açık olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak bizlere birinci ağızdan daha detaylı
bilgi verir misiniz?
- Maalesef, her ne kadar istemesek de, bu yılki bütçeye yaklaşık 7 000 000 levalık açıkla giriyoruz.
Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu konuya açıklık
getirirken bir belediye başkanı olarak, halkımızın bir
emir kulu olduğum için bunları rahatlıkla söyleyemiyorum, hatta sıkıntılı bir şekilde konuşuyorum. Ben
ve ekibim 2003 yılında göreve başlarken bizlere bir
önceki yönetimden miras kalan 2 500 000 levalık
bütçe açığı ile başladık. 2009 – 2010 yılı hesapları
içerisinde 2 400 000 levalık bir para görünüyor. Altı
yıllık hizmet sonunda mecburen yapılması gereken
ve yapılan hizmetler sonunda 2 100 000 levalık bir
açığımız var. Dünyayı ve ülkemizi kavurup geçen
ekonomik krizden belediyemiz de yeterince nasibini
aldı. Ekonomik krize rağmen hizmet vermeye devam
ettik ve başlatılan hiçbir proje durdurulmadı. Önümüzdeki 2 yıl için stratejik planlarımız var. Bu plan
ve projeler sayesinde birikmiş olan açığın bir kısmını
kapatmayı hedefliyoruz.
- Yeni hükümet göreve geldiğinden beri Kırcaali –
Sofya çalışma hattında ne tür değişiklikler oldu,
eskiye göre yeterince destek alıyor musunuz,
hükümet tarafından durdurulan projeler var

mı?
- Daha önce de açıkladığım gibi yine tekrarlıyorum,
kim ne olursa olsun, ister parti temsilcisi, ister idari
personel, isterse sadece görevli, hizmet süresi
bittiğinde, yaptığı pozitif işlerle, başarılarıyla anılmak
ister. Hiç kimse onun döneminde durdurulan projelerle anılmaz, hatta unutulur. Yapılan hizmetler kişiyi,
ekibi anlatıyor. Maalesef, şimdiki hükümet daha
çok durdurduğu projelerle ve çoğu konuda aceleci
davranışlarıyla gündeme geliyor. Kırcaali halkına
çok faydalı olacağını, daha iyi hizmet vereceğini
düşünerek başlattığımız “Bilgi Merkezi” projesi valilik tarafından durduruldu. Gerekçe olarak da sözde
usulsüzlüklerin bulunduğu gösterildi. Hani kanıtlar?
Belediye’mizin başlattığı bu projeye valilik de devlet ciddiyeti göstererek destek olması gerekiyordu.
Bunun dışında Avrupa Birliği fonlarından Boyno
(İsmailler) köyüne yapılması planlanan kanalizasyon
projesini kazandık. Bu proje üzerine şu an 6’ncı
denetleme yapılıyor. Bu yoklama bittiğinde projenin
sonuçlanması zaman bakımından imkânsız olacak.
Şu anda bu proje durmuş vaziyettedir.
- Tüm bu ekonomik olumsuzluklara rağmen
bölgemize tez elden istihdam (hizmet ettirme)
sağlayacak proje veya herhangi bir çalışma var
mı?
- Kırcaali’yi ve iki komşu ilçeyi yakından ilgilendiren “Çevre Yolu” projesi çok önem taşımaktadır.
Gerçekleştiği halde hızlı ulaşım, kent içi trafiğini
azaltma ve en önemlisi bölge halkına yapımı
esnasında iş, aş ve yarınlara umut verecektir. Bir

zamanda başlanılacak ve 7 000 000 leva tutarında
olan park projesi var. Diğer bir büyük çalışma,
Güney Bulgaristan’da eşine rastlanmayan “Gündüz
Bakım Merkezi” var. Bu güne kadar 0-18 yaş grubu
arasındaki özürlü kişilere hizmet veren merkeze 2’nci
etap çalışması olarak bilinen, 18 yaş üzeri özürlü
kişilere hizmet verecek kısım da yapılacaktır. Toplam
bedeli 1 500 000 leva civarındadır. Bunlara ilaveten
Kırcaali sınırlarına yakın köylere su, kanalizasyon
altyapı çalışmalarıyla su arıtma tesisi yapımıyla ilgili 600 000 levalık kaynak mevcuttur. Son olarak
da onaylanmasını beklediğimiz 4 500 000 leva
değerinde anaokulların ve okulların dış cephesi
yalıtımıyla ilgilidir.
- Sayın Başkan, konuşmamızın sonunda, önemli
saydığınız, ancak yukarıda belirtmediğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz?
- Bildiğiniz gibi ekonomik krizin en büyük etkisi işini
kaybeden veya gelirleri az olan kısımları etkilemektedir. Bu yüzden çalışma arkadaşlarımla toplanıp
yardıma muhtaç kişilere en verimli şekilde yardım
edebiliriz düşüncesini tartışıp sonuca bağlamak istiyoruz. Kırcaali’de 250 000 metre kare alanda yer
alacak olan sanayi bölgesi projesi hazır.
Varlığımızın yegâne nedeni konuştuğumuz dildir ve
sahip olduğumuz gelenek, görenek ve taşıdığımız
kültüre bağlıdır. Bölgemizdeki tüm belediyelerle bu
yönde çalışmalarımız çok yakında olacaktır. Ana
dilimizin daha iyi öğrenilmesi ve kullanılması, okuma evlerinin gelişmesi, kültür dernekleriyle ortaklaşa
çalışmaların yapılması. 1992 yılından beri yenilen-

Belediye Başkanı müh. Hasan Azis 2010 yılı bütçesini köy muhtarları ile görişme sırasında
nevi ekonomik kriz savar olarak bakabiliriz. Bu
çalışmayı valiliğimiz yürütmelidir. Bizler, belediye
olarak valiliğe ortak iş komisyonu kurulmasını, hatta
gerekirse ilgili diğer iki ilçe Momçilgrad (Mestanlı) ve
Çernooçene (Karagözler) belediyeleri de bu komisyona katılsınlar diye istekte bulunduk. Henüz herhangi bir cevap alamadık. Hızlı bir şekilde bu çalışma
gündeme alınmalı, projesi yapılmalı ve Avrupa Birliği,
Ulaşım - İşlemsel Programının 2007-2013 dönemi
finansmanı sağlanmalı. Aksi halde 2014 – 2020
dönemi finansmanına kalacak, bu da bölgemiz için
büyük bir kayıp sayılacaktır.
- Kriz ortamında, devlet destekli bütçe ve belediyenin kendi gelirleri dışında, dış kaynaklı finansman gelecekte de olacak mı?
- Gayet tabi! Hiçbir zaman hizmet verdiğimiz halkımız
karşısında ekonomik krizi bahane gösterip çalışmama
gibi bir lükse kapılmadık. Dış kaynaklı, Avrupa
Birliği Fonlarınca sağlanan 18 000 000 levalık bir
kaynağımız var. Opılçensko (Hacımehmetler), Zimzelen, Sevdalina (Deligözler) ve Zvinitsa (Boyacılar)
bölgelerine yaklaşık olarak 4 600 000 tutarında asfalt yol ve çevre düzenleme yapılmıştır. En yakın

meyen Türk dili kitaplarını tüm Kırcaali Belediyesinde bulunan okullarda kendi imkanlarımızla yenilemekteyiz. Şenlikler, şiir ve kompozisyon yarışmaları
ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesinde önderlik
yapıyoruz. UNESCO tarafından 2000 yılından beri
kutlanan 21 Şubat “Uluslararası Ana Dili Günü”
dolayısıyla “Ömer Lütfi” Kültür Derneğiyle 22 Şubat
(Pazartesi) günü ortaklaşa organizasyon düzenlenecektir. Kırcaali’nin üniversite kenti olma yolunda
önemli bir yol taşı olacak ve gelecekte tüm 7 belediyeye büyük yaralar sağlayacak bir organizasyona
ev sahipliği yapacağız. 25 – 28 Eylül 2010 tarihleri
arasında V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,
Türkiye Bilkent Üniversitesi, Bulgaristan Sofya
Üniversitesi ve Kırcaali Belediyesi ile ortaklaşa
yapılacaktır. Kırcaali – Komotini (Gümülcüne) yolunun açılmasıyla da kentimiz iki komşu ülkeye de eşit
mesafede olacaktır ve gerek eğitime, gerekse de
iş yapmaya elverişli olacaktır. Son olarak çoktandır
üzerinde çalışmalar yaptığımız kent gazlaştırılması
ve kent içi gaz boru hatlarının döşenmesiyle ilgilidir.
Daha detaylı bilgiler ilerleyen günlerde verilecektir.
Söyleşi: Müh. İsmail KÖSEÖMER
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Başbakan Borisov Türkiye’yi ziyaret etti

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'den göç eden Bulgar
vatandaşları için Bulgar hükümetinin
Türkiye'den tazminat talep edeceğiyle
ilgili olarak, "Bizler, bütün mağdur
ailelerinin sorunlarının çözümünün
yanındayız. Her iki yönde de bunu aynı
şekilde değerlendiriyoruz. Komisyonlar
çalışıyor ve bunların sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ile Başbakanlık merkez binadaki
görüşmesinin ardından ortak basın
toplantısına katılan Borisov, kendilerinin mağdur ailelerin sorunlarının çözümünün yanında olduklarını belirterek,
Bulgaristan'da milliyetçi akımlar ve
bunların etkisiyle Bulgar politikacıların
gerginlik yarattığını ve bu gerginliğin
topluma yansıdığını söyledi.

Her iki ülke arasındaki stratejik
projelere bakılacağına ve iki ülkenin
çıkarlarıyla ilgilenileceğine, gerilim
konusunun gündeme getirildiğini ifade
eden Borisov, "Bu nedenle herhangi bir
parti veya partilerin, Bulgaristan ile Türkiye arasında aracı olmasına gerek yok.
Bulgaristan'da iktidarı kazanan parti,
ülkeyi temsil eden parti bu görüşmeleri
yapar. Benzer davranışlarla provoke
edilmiş taraflar böylesine bir ortam
yarattı" diye konuştu.
Borisov, Bulgaristan'da Türkçe haberlerin kısıtlanmasının referanduma
götürülmesi konusunda ise "Biz, özellikle ileriye yönelik işbirliği, dostane
ilişkiler açısından bu fikri reddettik"
ifadelerini kullandı.
Borisov, şöyle konuştu:
"Ben, Sayın Erdoğan'a çok teşekkür
ederim. Müşterek kariyerimiz var. Futbolculuk, belediye başkanlığı yaptık.
Aramızda güven var. Gerçek sebepleri kendisine aktardım. Stratejik
anlaşmalar gündeme geldi. Sadece

Bulgaristan-Türkiye ilişkileri değil. Bazı
çevrelerin yarattığı etnik gerginliği önlememiz lazım. Türkiye ile Bulgaristan
istihdam yaratmalı, insanların evlerini
su basmayacak bir ortam yaratmalı.
Dostluk, komşuluk budur.”
Borisov, göç edenlerle ilgili olarak da
Türk hükümeti müsaade ederse ikinci
bir araştırma yapmak istiyoruz. Çünkü
gerçekten mağdur insanların aileleri
bize gelip bunu talep ediyorlar. Ölenlerin yakınları bizlerle sürekli görüşmek
istiyor" dedi.
Bulgar Başbakan, Türkiye ile
Bulgaristan'ın NATO üyesi ve AB üyesi
olarak demokrasi, çoğulculuk, özgürlük
ilkelerini paylaştıklarını, Bulgaristan'ın
Türkiye'deki reformları ve Avrupa'ya
entegrasyonunu desteklediklerini
bildirdi.

-NABUCCO PROJESİKonuşmasında iki ülke arasındaki
enerji projelerine de değinen Borisov,
Nabucco gibi projelerin AB projesi
olduğunu söyledi.
Borisov şöyle konuştu:
"Her şeyden önce bütün AB ülkelerine
gaz tedarikinin çeşitlendirilmesine
zemin hazırlamaktadır. Ben, AB'deki
dostlarımla konuştum. Nabucco
projesini böylesine destekleyen sayın
Erdoğan gibi başka bir kişi görmedim.
Brüksel zirvesi sırasında bu sorunlardan bahsedeceğim ve bunların
aşılması için gerekli desteği vereceğim.
Nabucco projesindeki gecikmenin telafi
edilmesini isteyeceğim."
Nabucco'ya büyük ümit
bağladıklarının altını çizen Borisov,
projenin gecikmiş olmasına rağmen, bir
an evvel gerçekleşeceğini umduklarını
belirtti.
"Gaz akmalı ki, bundan transit harcı
alınabilsin" diyen konuk Başbakan,
günün birinde kendilerinin Rusya'ya,

Türkmenistan'a, İran'a gaz satmaya
başlamaları durumunda çok zengin
olacaklarını ifade etti.
Başbakan Erdoğan'ın kendisine Tunca nehrinin taşmasıyla meydana gelen

Belediyesi'nin restore ettiği Bulgar kilisesinin UNESCO tarafından Dünya
kültür mirası listesine alınmasını istediklerini anlattı.
"Bulgaristan ile Türkiye arasında

baskınlardaki can ve mal kayıplarıyla
ilgili bilgi verdiğini aktaran Borisov,
Yukarı Arda projesi kapsamında
müştereken Tunca barajı konusunun
ele alınabileceğini, şu ana kadar sadece teknik bir belge bulunduğunu ve
bunda "yapılacaktır" dendiğini kaydederek, ne zaman, nasıl yapılacağı ve
yatırımcılarının kimler olacağı konusunun ise belli olmadığını belirtti.
Bu konuda dört ayrı çalışma grubu
olduğunu ve bunların aktif şekilde

aracılara gerek yok" diyen konuk
Başbakan, bu ilişkilerin pragmatik
ilişkiler olduğunu ve iki ülke halkının
yararına yapıldığını kaydetti.
H ar manlı - S vilengr ad otoyo lu nun 31 kilometrelik bölümünün
tamamlanacağına söz verdiğini bildiren
Borisov, böylece Türk nakliyecilerin
sorunlarının halledilmiş olacağını ifade etti.
Borisov, "Bugünkü görüşmeden
büyük beklentilerimiz var. Bizler id-

çalıştığını anlatan Borisov, "İnanıyorum
ki uzmanlar kısa zamanda gerçekçi
projeleri masaya koyup imzalamamızı
isteyeceklerdir" dedi.
Borisov, Bulgaristan'daki Filibe
camisini ve İstanbul Büyükşehir

dia ediyoruz ki, imzalanan anlaşmalar
çok önemlidir. İlerideki çok güzel
işbirliğimizin çerçevesini belirlemektedir" diye konuştu.

Devamı sayfa 5’te

DUYURU

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine eleman
alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Başbakan Borisov Türkiye’yi ziyaret etti 21 ŞUBAT ULUSLARARASI ANA DİLİ GÜNÜ
4. sayfadan devam

Boyko Borisov ziyaretinin ikinci gününde İstanbul’daydı
Başbakan Boyko Borisov Türkiye
ziyaretinin ikinci gününü İstanbul’da
gerçekleştirdiği görüşmelerle geçirdi.
Sabah saatlerinde İstanbul’a giden
Borisov Atatürk Havalimanı Devlet
Konukevi’nde İstanbul Valisi Muammer
Güler tarafından karşıladı. Ardından
heyetindeki Başbakan Yardımcısı ve
İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov,
Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, Sofya
Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova
ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ile Saraçhanedeki
belediye başkanlığı binasında görüştü.
Başbakanımız için resmi tören düzenlendi. Yaklaşık bir saat süren görüşme
sonrası Başbakan Borisov konuk defterini imzaladı. Daha sonra basına açıklama
yapan Kadir Topbaş, Bulgaristan

Mirası’na girmesi için Demir Kilisesi’ni
önerecek. Ve bu girişim dünya için iki
ülke arasında yapılmış çok güzel bir
örnek olacak.” dedi.
Açıklamaların ardından İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Başbakan Boyko Borisov’a
Topkapı Sarayı’ndan imitasyon bir
vazo, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova’ya da İstanbul Lalelerinin figürlerinin yer aldığı bir çini
hediye etti.
Boyko Borisov’da Başkan Topbaş’a
Panagürişte Altın Definesinden bir
testi, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova da Sofya kentinin
armasını hediye etti. Başkan Topbaş
daha sonra Başbakanımızı ve beraberindeki heyeti İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’ni gezdirdi.
İstanbul Valiliği’ne geçen Borisov,
burada Vali Güler ve tören mangası
tarafından kapıda karşılandı. Valilikteki

2000 yılından itibaren 21 Şubat
“ Uluslararası Ana Dili Günü”
olarak kutlanmaktadır. UNESCO
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü) tarafından çokdilliliği
ve kültürlülüğü desteklemek ve dilleri korumak ve gelişmelerine katkı

Harun BEKİR

Başbakanı Boyko Borisov’un da önceden
belediye başkanlığı yapan birisi olduğu
için yerel yönetimlerin iki ülke arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda etkin
rol oynadıklarını kendisine söylediğini
kaydetti. Bulgaristan’la karşılıklı deneyim paylaşımı yapacaklarını ve prensipte anlaştıklarını ifade eden Topbaş;
“Heyetlerimiz karşılıklı bu çalışmaları
yürütecek. 2010 İstanbul Avrupa Kültür
Başkenti münasebetiyle de bir takım aktivitelerde Sofya ile İstanbul Belediyesi
olarak ilişkiler yürüteceğiz.” dedi.
İstanbul’un kültür başkenti seçilmesinden dolayı Kadir Topbaş’ı tebrik ettiğini
ifade eden Başbakan Boyko Borisov,
5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede
İstanbul’da yaptıkları alt geçit, alt yapı
çalışmaları ve yol çalışmalarından
dolayı kendilerini kutladıklarını söyledi.
İstanbul’da görüp hayran kaldıkları bu
çalışmaların bir benzerlerini de Sofya’da
görmek için uzmanları Sofya’ya davet ettiklerini belirten Boyko Borisov şöyle devam etti: “Bizim de şu anda finansmanı
hazır olan 7-8 tane altgeçidin yapılması
gerekiyor. Ve İstanbul’da bu teknolojinin ne kadar çok geliştirilmiş olduğunu
gördük. Ve bu deneyim ve çalışmaların
bizlerle de paylaşılmasını rica ettik.”
"Unesco Kültür Mirasına iki Aday"
İstanbul’da bulunan ve Demir Kilise diye de bilinen Bulgar Kilisesi’nin
k ay m a sını ö n l e m e k i ç i n te k n i k
çalışmaların yapıldığını duymaktan çok
mutlu olduğunu ifade eden Boyko Borisov; “Unesco Kültür Mirası’na girmesi
için Bulgaristan Filibe’de bulunan Camiyi
önereceğiz. İstanbul’da Unesco Kültür

görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.
Valilik Kabul Salonu’nda bulunan Şeref
Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali
Güler tarafından Başbakanımıza özel
işlemeli vazo hediye edildi.
İstanbul Valiliği’ndeki ziyaretten
sonra Vali Güler, Feriye Karakol
Restoran’da Borisov onuruna yemek
verdi.
Başbakan Boyko Borisov, Fener
Rum Patriği Bartholomeos'u ve Bulgar Kilisesi'ni de ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Borisov önce Fener
Rum Patrikhanesine gelerek, Patrik
Bartholomeos ile bir süre görüştü.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Bartholomeos, konuk Başbakan ve beraberindeki heyetin Türkiye'yi ziyaret
etmesinin her iki ülke açısından da
yararlı olacağını tahmin ettiğini ifade
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Patrikhane olarak Bulgar halkına
selamlarımı ve dualarımı gönderiyorum. Bulgar Patriği ile aramızdaki
ilişkiler çok iyi devam etmektedir. Bulgaristan Başbakanı'na görüşmemizde
bir ricada bulundum. Burada basın
mensuplarının karşısında da bu
ricamı yineliyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması konusunda
Bulgaristan'dan destek olmalarını istiyoruz."
Başbakan Borisov, daha sonra
Bulgar Kilisesini ziyaret etti ve kilise
hakkında bilgi aldı. İki günlük ziyaretin
ardından Başbakan Borisov ülkemize
döndü.

İsmail KÖSEÖMER

sağlamak amacıyla ilan edilen bu
gün, dünyanın değişik ülkelerinde
kutlanmaktadır. Özellikle ana dilinin
önemini vurgulamak ve ana dilinin
geliştirilmesine ve korunmasına dikkatlerin çekildiği bu günde ülkemiz
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin
bu günün anlamını ve önemini hem
kendi insanlarımıza ve gençlerimize,
hem de içinde yaşadığımız topluma
hatırlatmamız gerekmektedir.
Bir Avrupa Birliği ülkesi olan
Bulgaristan’da Türkçenin konuşulan
ikinci büyük ana dili olduğu gerçeğini
dikkate alarak hareket etmemiz
doğru bir yaklaşım olacaktır. Eğer
bizler dilimize sahip çıkmazsak zamanla kısırlaşan bir dili gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin
şüphesi olmasın.
Dil üretilen ürünlerle yani edebiyatla, romanla, şiirle gelişir yeni
ufuklara ulaşır ve canlılığını korur. Dilin gelişen şartlara yeni durumlara ayak uydurabilmesi için
onu kullanan insanların dili beslemeleri onu geliştirmeleri ve ona
sahip çıkmaları gerekmektedir.
Özellikle Bulgaristan’da yaşayan
Türkler “Uluslararası Ana dili
Günü’nde” değişik etkinlik ve faaliyetlerle bu günün önemini herkese
anlatmalıdır.
Burada hatırlanması gereken
önemli bir nokta Bulgaristan’da
yaşayan Türk gençlerinin en büyük
avantajlarından bir tanesinin de
çok dilli yetişme potansiyeline sahip olmalarıdır. Eğer bu potansiyel
iyi kullanılabilirse büyük ilerlemeler
elde edilebilir. Bunun için de ana dilimize sahip çıkmalıyız.
Ana dilin öğretilmesinde ailenin
rolü çok büyüktür. Bu nedenle
anne babalar çocuklarının ana
dilini doğru öğrenmelerini ve
kullanmalarını teşvik etmeliler ve
bilhassa çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için

çaba sarf etmelidirler. Ana dilini
iyi bilen bir kişi diğer dilleri de çok
daha kolay ve iyi öğrenir. Hem
içinde yaşadığımız toplumun, ülkenin dilini öğrenmek hem de kendi
ana dilimizi, Türkçemizi iyi bilmek
zorundayız. Çünkü çok dillilik bir
zenginliktir.
Dil insanın duygu ve düşünceleri
başka insanlara aktarmak için
kullandığı sihirli ve mucizevi
araçtır. Bu aracın değerini bilmek
o aracı kullanan insanlar için çok
önemlidir. Değerini bilmek demek,
o dili kullanmak ve onu canlı tutmak için çalışmaktır. Bu nedenle
son dönemlerde anadili konularının
yoğun bir şekilde tartışıldığı bir ortamda bulunmaktayız. Uluslararası
anlamda kutlanan bu günü mutlaka
dikkate almalıyız ve içtenlikle bu
günü kutlamalıyız.
Dünyada konuşulan her dil
değerlidir. Ama her millet için en
değerli dil kendi ana dilidir. Bu
bağlamda çok eski bir tarihe sahip Türkçenin (değişik lehçeleriyle
birlikte) Rusya Federasyonu’nun
Pasifik kıyılarından başlayıp, Orta
Asya, Kafkasya, K.Kıbrıs, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı
Avrupa’daki Türklerle birlikte az
sayıdaki Kuzey Amerika’ya göç
etmiş Türkler tarafından da ana dili
olarak kullanıldığını ve dünyanın
en çok konuşulan 5. dili olduğunu
ve milyonlarca insan tarafından
konuşulduğunu hatırlamak dil
bilincimizin ar tmasına fayda
sağlayacaktır.

Bu durum dikkate alındığında ise
geniş bir coğrafyaya yayılmış ve
köklü geçmişi olan bu dilin aynı zamanda bir çok ülkede de yabancı
dil olarak da öğretilmesi beklenmektedir. Bu nedenle bu önemli
günü kutlarken hem ana dilimizi
gelecek nesillere düzgün ve doğru
bir biçimde aktarmanın, hem de
onun bir yabancı dil olarak diğer
toplumlar tarafından da öğrenilmesi
için çaba sarf etmenin ne kadar
önemli bir çalışma olduğunun
altının çizilmesinde fayda vardır.
Bir dahaki yılda “Uluslararası Ana
Dili Günü’nü” farklı etkinlik ve faaliyetlerle gündeme getirmek dileği
ile bu yılki “Uluslararası Ana Dili
Günü’nüzü” kutlarım.

Harun Bekir
Kırcaali Eğitim Müdürlüğü
Türkçe Müfettişi
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Ardino (Eğridere) Belediyesi yapılan anket sonuçlarını açıkladı
Ardino Belediye Başkanı Resmi MUR AD, Aralık 2009’un
or t asında yapılan anket
sonuçlarını “Beli Brezi” tatil ve
turizm tesisinde 03.02.2010 tarihinde yapılan basın toplantısında
açıkladı. 10 seneden beri ilk
defa belediye yönetiminin almış
olduğu karar doğrultusunda
yapılan anket, belediye merkezi
de dâhil olmak üzere 18 ayrı
yaşam bölgesini (mahalle, köy,
mezra) ve ilçe halkının % 0,3’ünü
kaps amak t adır. G ene llik l e
hayvancılık ve tarım ile geçimini
sağlayan ilçe halkının büyük bir
kısmı Avrupa Birliğinin getirmiş
olduğu yeni ölçütler karşısında
can çekişiyor. Eğer tütüne prim
ödenmezse gelecekte yine bu işi
yapar mısınız sorusuna, ankete
katılanların % 51,7’si prim yoksa
çalışmam, % 42,2’si zaten şimdi
de çalışmıyorum, % 3,7’si eğer
alım fiyatIarı memnun ediciyse
yine çalışırım ve % 2,3’ü kesin
çalışırım, çünkü bu tek geçim
kaynağım diye yanıt vermiş.
Hayvancılıkla uğraşan kişilerin
% 52’si sahip oldukları hayvan
çiftliklerinin sağlamlaştırılmasını
neredeyse yok olan veya yetersiz
olan finansmandan ve de bunu
gerçekleyecek proje yazım kapasitesinin olmayışından dolayı
gerç ek le şt iremeyec ek ler ini
yanıtlamış. % 30’u zaten şimdi
de uğraşmıyorum yanıtını vermiş.
Sadece % 18’i AB normlarına
göre hayvancılık yaparım demiş.
Gençlerin %30’u memleketimi daha iyi bir yaşam için terk
ederim demiş. Bölge halkın
%99’u “Yukarı Arda” projesinin
gerçekleşmesini, onlardan %
64,7’si de hükümetin bu konudaki çalışmalarını hızlandırmasını
istemekteler. Yaklaşık % 27’si ise
süre uzayacağına rağmen bu konuda daha dikkatli davranılmasını

ve olası hataların minimuma indirgenmesinden yanalar.
Bu proje dışında bölge halkının
bir kısmı için de belediye
tarafından gerçekleştirilen ve farklı
aşamalarda bulunan altyapı ve

Resmi MURAD
iyileştirme çalışmaları iş kaynağı
sağlamaktadır ve buna destek % 95
civarındadır. Sırasıyla; arıtma tesisin
kurulması, Eğridere nehir yatağının
sağlamlaştırılması, şehir içi eski su
borularının değiştirilmesi ve olmayan
yerlerde yenilerin döşenmesi, Byal
İzvor (Akpınar) köyüne kanalizasyon
yapılması, Mleçino (Sütkesiği) köyüne
ve diğer su boru hattı olmayan köylere aynısının döşenmesi, tatil ve turizm tesisi “Beli Brezi’nin” gelişmesi.
Ve de turistik açıdan belediyenin
amiral gemisi pozisyonundaki
“Şeytan Köprüsü’ne ” asfaltlı yolun
yapılmasıdır.
Bilindiği üzere hükümet bölgedeki mevcut olan pek çok altyapı
projesini durdurmuştur (toplam
bedeli 24 milyon leva civarındadır)
ve onlardan bazıları doğrudan hem
şehri, hem de bazı köyleri ilgilendiren su ve kanalizasyon projele-

ridir. Ankete katılanların % 79’u
hükümetin yapmış olduğu bu
işleme karşıdır, % 5’i desteklemek tedir ve % 15,3’ü de
kararsızdır. Bölge halkı mevcut
hükümetten pek de umutlu değil,
çünkü ankete katılanlardan sadece % 30,7’i, Borisov hükümetinin bölge sorunlarıyla yakından
ilgileneceğine ve bölgelere yeterince ödenek ayıracağına
i n a n ı y o r. B u n a r a ğ m e n
katılımcılar başlıca görev olarak,
su ve kanalizasyon sorunlarının
hal olması - %73, yol ve sokak
durumlarının iyileşmesi
- %
68,3 ve de tatil ve turizm tesisi
“Beli Brezi’nin” gelişmesi - %
35,7 olarak göstermiştir.
Bu bilgilere ilaveten güncel konu
olarak hastanenin durumuyla ilgili
soruya, Belediye Başkanı, bugün
itibarıyla Kırcaali Bölge Sağlık
Kasasıyla hastanede mevcut
31 klinik tedavi yoluyla kontrat
imzalandığını, ancak bunlardan
onbirinin kabul edilmediğini. Bunun anlaşılır nedeni olmadığını,
çünkü Hekimler Birliği ile Sağlık

sıkıntısının ortadan kalktığını ve 14
gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde
dava açacaklarını söyledi. “Davanın
kazanılacağına yürekten inanıyorum“
dedi. Bu konuyu gazetemiz yakından
takip edecektir. Ve işsizlik sorusunu
cevaplamaya devam etti “Bölgede
işsizlik oranı % 14 civarındadır ve bunun da başlıca nedeni bölgenin yerel veya yabancı yatırımlara elverişli
olmamasından kaynaklanmaktadır”.
Nüfusla ilgili soruya, dışarıya göç
vermesine rağmen son 3-4 yılda bölgeye yurt dışında emekli olan kişilerin
döndüğü görüldüğünü ve onların
da sayısı yaklaşık 1000 civarında
olduğunu söyledi. Belediye Başkanı
“Dolayısıyla bölgemizde 13 500 ila 15
000 civarında kişi yaşamaktadır” dedi.
Okul sorusuna gelince,Başkan Murad
“Eğitim konusuna gelince bölgede 9
okul eğitim vermektedir. Mleçinodaki okulun statüsü değiştirilmiştir ve
eğitimine Gorno Prahovo okulunun
bir dalı olarak devam etmektedir” dedi
ve devam etti. “2010 yılı bütçesinde
belediyenin yatırım planında 1 300
000 Leva öngörülmüştür. Onlardan
170 000 Leva’sı devlet yardımıdır,

Kasası arasında imzalanan
anlaşmadaki belirtilen ölçütler
yerine getirilmişi, bu klinik yollarda tedavinin devam ettiğini, kadro

diğerleri vergi, mülk, kira ve benzeri
işlemlerden gelecektir” dedi ve kırk
dakika süren basın toplantısı sona
erdi.
İsmail KÖSEÖMER

Yane Yanev HÖH’ten 5 ile 7 Milletvekili seçiminin iptalini istiyor
“1 Mart’a kadar 100 toplantı”
sloganı ile yola çıkan RZS
Başkanı Yane Yanev, 33.
toplantısını 06.02.2010 tarihinde Kırcaali’de düzenledi.
Yaklaşık 140 kişinin katılımıyla
“Yeni Anayasa-Yeni Devlet”
ana fikirli, “Geçiş döneminin
sırları ve yeni yönetim” başlıklı
panel gerçekleşti. Yanev’in
konuşmalarının temelinde yine
Hak ve Özgürlükler Hareketi
vardı. Üstelik bu sefer HÖH’ü
yakından ilgilendiren ve Anayasa Mahkemesinde 10 numaralı
dava dosyasının gelec ek
hafta açıklanması beklenen
kararıyla ilgiliydi. Bu dava, Bulgaristan Millet Meclisi seçimlerinde Türkiye’deki oy verme
işleminde sözde sahtecilik ve

hile kullanılmasıyla ilgiliydi. Son 20
yılda Bulgaristan tarihinde böyle

bir dava ilk defa görülmektedir. Dava, 22.07.2009 tarihinde

Yane Georgiev Yanev, Krasimir Doçev
Karakaçanov, Boris Yankov Yançev
ve Boyko İvanov Vatev tarafından
açılmıştı. Merkez Seçim Kurulunun
almış olduğu № MM-224 / 7.07.2009
tarihli kararındaki Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin bazı Milletvekillerinin
seçiminin iptalini istiyorlardı: Hasan
İlyaz Hacihasan- Veliko Tırnovo
(Tırnova), İskra Dimitrova Mihaylova- Koparova – Pazarcik, Tuncay
Osman Naimov – Plovdiv (Filibe)
bölge, Bürhan İlyazov Avazov – Ruse
(Rusçuk) – burada yeniden sayım
yapıldıktan sonra bu kişinin vekilliği
alındı ve Mavi Koalisyona verildi. Onun
yerine Dobriç’te (Hacıoğlu Pazarcık)
Mavi Koalisyondan vekillik alındı ve
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden
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KIRCAALİ YENİ İL MÜFTÜSÜ GÖREVİNE BAŞLADI
Peder Petır, Müftü Beyhan Mehmed’e Tespih Hediye Etti
Kırcaali yeni İl Müftüsü resmi
olarak vekâleten görevine başladı.
Eski müftü Şabanali Ahmet Beyin
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı seçilmesinden
sonra boşalan göreve tanıdık bir
isim laik görüldü. Aslen Şumen
(Şumnu) bölgesinin Obitel (Büyük
Tekke) köyünde doğan ve dini
eğitimini Türkiye Cumhuriyeti,
Konya Selçuk Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde gören
Beyhan Mehmed Kırcaali Bölge
Müftüsü olarak vekâleten atandı.
Beyhan Mehmed 2000 -2004
yılları arası üniversite eğitimi,
ardından bir yıl Momçilgrad
(Mestanlı) İmam Hatip Lisesi din
dersleri öğretmenliği, Şumen
Nüvap Okulunda öğretmenlik,
Tombul Camide imamlık, Şumen
Bölge Müftülüğünde bölge vaizi
olarak bulundu.
Yeni Müftü Vekilini tebrik etmek
için Kırcaali Bölgesi Hıristiyanları
Cemaat Başkanı papaz Petır
Garena ilk gelenler arasındaydı.
Görüşmede Kırcaali merkez cami
imamları Erdinç Hayrullah ve Avni
Tahir ile beraber gazetemiz adına
Genel Yayın Yönetmeni Müzekki
Ahmet de hazır bulundular. Papaz
Petır yeni Müftüye “benim için de
dua edersin” diyerek tespih hediye etti. Müftü Bey de hazırlıksız
yakalandığını ve en yakın zamanda bu jesti çevireceğini söyledi.
Bugüne kadar iki dinin temsilcileri
arasında çok iyi bir çalışma zemi-

ninin bulunduğunu ve iyi bir diyalogun olduğunu, bazı dini bayramlarda bir araya gelindiğini, beraberce

görüşme taraftarıyım” diye ifade
etti.
Tebrik ziyaretine gelen pa-

çeşitli faaliyetlere katılındığı bilgisi
verildi. Eski müftünün bu konuda
çok emeği olduğunu söylendikten sonra “Bu çizgide çalışmayı
ve bu geleneği devam edecek
misiniz” sorusuna, Müftü Bey; “Elbette devam edeceğim, Şabanali
Beyin bu uygulaması şüphesiz
dinimizin uygun görmesinden
kaynaklanıyor. Haliyle bizlerin de
aynı fakülte mezunu olduğumuz
için, hoşgörüye, insan haklarına
önem veririz. Bundan dolayı, papaz Petır ile birlikte bu diyalogun
devam edilmesi taraftarıyım. Aynı
şekilde gerek resmi toplantılarda
gerekse samimi çerçevede

paz Petır’a, “bu ziyaret neye
işarettir?” sorusuna: “Benim için
iyi bir işarettir. Çünkü Kırcaali’ye
bir çöl gibi değil de, inananlar
bölgesi gibi bakılması gerekiyor.
İnananların olduğu yerde insanlık
da vardır. Kendi adıma çok mutluyum, çünkü yeni müftü ilk önce
benimle görüştü. O da iyi bilir ki
bizim bölge konumu itibarıyla
zor bir bölgedir. Bazen insanlar
aşırı olabiliyorlar. İkimiz geleneği
sürdürüp insanlara ve inananlara,
ister Müslüman ister Hıristiyan olsunlar örnek olmaya devam etmeliyiz. İyi ilişkiler devam etmelidir. Diyalog daha da gelişmelidir

” diye cevaplandırdı.
Milliyetçi bir kanalda yaklaşık bir
aydan beri devam eden Kırcaali’de
ezan kapatılsın. İnsanlar rahatsız
oluyor kampanyası hakkındaki
düşüncesi sorulunca. Hıristiyan
cemaati başkanı; “Ezan, Sofya’da
söz konusu olunca Kırcaali’deki
ezanla ilgili benim de yanıma çok
insan geldi. Hatta çan sesinden
rahatsız olan ve Müslüman olmayan kişiler de geldi. Ancak, inanan bir kimsenin ezandan rahatsız
olacağını zannetmiyorum. Bugün
çan sesleri İstanbul’da da var,
Edirne’de de var kilise olan her
yerde var. Bir dinsizin dini ve
dini sözleri kendi siyasetine alet
etmesinden tehlikeli bir durum
yoktur. Kiliseye gelen veya başı
yere değenden fikir alırım. Bunu
yapmayan kişiler dırdırcıdır ” dedi.
Bu sözlere Müftü Vekili de ilginç
bir anısını ekledi; “Bizim oralarda yaz aylarında sabah namazı
ezanı erken okunur ve bana da
Hıristiyan olmayan kişiler çok
kez “Ne o sabah sabah eşek gibi
bağırıyorsun!” diye söylendiler.
Oysa Müslüman olmayan benim
lisedeki matematik öğretmenim
bir keresinde beni gördüğünde;
“Beyhan’ım senin ezan okuyuşunu
duyunca ruhum sakinleşiyor. Demek ki boşuna Konya’da eğitim
almamışsın. Oraların güzelliklerinden buralara bir şeyler getirmişsin”
demişti.

İsmail KÖSEÖMER

Yane Yanev HÖH’ten 5 ile 7 Milletvekili seçiminin iptalini istiyor
6. sayfadan devam

Ruşen Mehmed Riza’ya verildi,
Elin Elinov Andreev – Smolyan
(Paşmaklı), Emil Kirilov İvanov –
Sofya il ve Lütvi Ahmed Mestan
– Stara Zagora (Eski Zağra).
Geçen hafta Anayasa Mahkemesi bu dava ile ilgili toplantı
gerçekleştirdi ve dava önümüzdeki
hafta sonuca bağlanacaktır. “Bizler,
bu dava sonucunun baskı ve siyasi
anlaşma sunucunda alınacağından
dolayı endişeliyiz. Bu karar, “hem
kurdun tok, hem de kuzunun bütün
kaldığı”” türden olacağına dair Yanev kâhinlik etti. Beyin takımının
edindiği bilgiye göre, sözde Anayasa Mahkemesi HÖH’ten 1 milletvekili seçimini iptal edeceğini ve
GERB partisine vereceğini söyledi
ve devam etti. “Anayasa Mahkemesi siyasi şartlara uyarak büyük
bir hata yapıyor. Sanki Anayasa
Mahkemesi’nin siyasi baskılara
ve fikirlere elverişli olduğu gözükecektir bu da gereksiz yere toplum-

da gerilim oluşmasına sebep
olacaktır.” Yanev’in söylediklerine
göre sözde Anayasa Mahkemesi
Merkez Seçim Kuruluna yeniden
“Hearni-Meyer” sistemini devreye
sokup (ki artık bunun deneme
amaçlı yapıldığını) Türkiye’den
gelen 18 000 oyun çıkarılacağına,
bu durumda HÖH – Dobriç’ten
GERB – Sofya’ya 1 vekilliğin
geçeceğine ve 3 bölgede daha
değişim olacağını söyledi. Ancak alınan bu karardan (karar
bir hafta sonra çıkacak) hoşnut
olmayacaklarını ve böyle bir karar alan Merkez Seçim Kurulu
hakkında Başsavcı’ya şikâyette
bulunup yeni dava açacaklarını
söyledi. Yanev, “Bizim uzmanların
yapmış olduğu çalışmalara göre,
Türkiye’den gelen 70 000 oydan
fazlası iptal edilmelidir ”dedi.
Nasıl oluyor da son 8 aydır
Bulgaristan’da hep ve sadece
aynı adam olacakları önceden
görebiliyor ve onlar hakkında

konuşuyor! Olacak şey değil! Bu
kişinin başkanlığını yaptığı parti
ve seçimden önceki koalisyon
ortakları, seçim kampanyasını Hak
ve Özgürlükler Hareketi ve onun
parti başkanı Sayın Yrd. Dç. Dr.
Ahmed Doğan üzerine kurdular.
Kullandıkları sloganları şunlardı:
“Bulgaristan’ın Türkleşmesini
durduralım ”, “Bulgaristan’ın
Doğan’laşmasını durduralım” bunu
tüm partiler de yaptılar, ancak bu
Yanev’in partisinde belli bir zamandan sonra yerini Türk karşıtı
konuşmalara bıraktı. Aynı bu kişi
hızını alamayıp gereksiz yere
sözde etnik ayrımcılık yaratıyor
diye şikâyeti sonrası, savcılığın
isteği doğrultusunda Bulgaristan
Başbakanına bağlı Devlet "Ulusal
Güvenlik" Ajansı (yani iç istihbarat)
bağımsız Gırmen Belediye başkanı
olan Ahmed Başev’i evinden yaka
paça alınıp Sofya’ya getirilmesine
sebep olmuştu. Gırmen Belediyesi

yoğun olarak, Müslüman- Pomak
Türklerinin yaşadığı bir bölgedir.
“Türklere ve Pomaklara karşı
sergilediğiniz bu aşırı milliyetçilik tutumunun sebebini”
sorduğumda. “Benim Türklerle ve
“bılgaromahamedaninlerle (bu bir
yanlış kullanımdır. Müslümanlar
Allah’a inanır ve Hz. Muhammed
Mustafa (sav)’ın O’nun tek elçisi
olduğunu kabul eder. Oysa bu
kullanımda sanki bazı Bulgarların,
Hz. Muhammed Mustafa (sav)’a
inanıyorlarmış gibi gösterilmeye ve
eti tırnaktan ayırmaya çalışırlar.)
bir sorunum yok, hatta benim kadar onlara misafir olan, onlarla
görüşen, beraberce şarap içen
başka bir siyasetçi yoktur” diye
cevapladı. Panelden 1 gün önce
şehirdeki bazı ağaçlara Yanev’in
erkekliğini ve cinsel tercihini sorgulayan bildiriler yapıştırılmıştı.
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Yunan usulü tanıdık senaryo:
21. Yüzyılda kölelik!
1. sayfadan devam

През зимата туристическият комплекс “Белите брези” е желано
място от много туристи.
Снимка: Гюнер ШЮКРИ

Инж.Хасан Азис се срещна с
шивачките от „Булфанко”
Кметът на община Кърджали инж.
Хасан Азис се срещна с протестиращите, четвърти ден, шивачки от
фирма “Булфанко”. Вече изгубили
надежда, че могат да бъдат решени проблемите им през седмицата

възможно за нормалното решаване на конфликта в предприятието,
което е дъщерна фирма на гръцката “Фанко”, в рамките на правомощията си.

те изпратиха писмо до него с покана за лична среща.
Градоначалникът изслуша протестиращите жени, които настояваха,
че ако не бъдат чути исканията им
в следващите дни могат да преминат към гладна стачка и протести
в центъра на областния град. Инж.
Азис пое ангажимент общинското
ръководство да направи всичко

Работниците от „Булфанко” започнаха протеста си в началото
на седмицата. Те настояват за изплащане на трудовите им възнаграждения, от септември м.г., ваучерите за храна за цялата 2009 г.
и за подписване на нов колективен
трудов договор, тъй като старият е
изтекъл преди четири месеца.
КХ

SEZAY MARKET

maaşların ödenmemesi. Son aldıkları
maaş geçen yılın Eylül ayı içindi, o da
%60’ı. Şirkette iş olmasına rağmen
çalışanlar beş aydır maaşlarını alamamakta. Diğer bir neden Ekim ayından
beri işverenle toplu iş sözleşmesinin
imzalanmaması. Üçüncü bir neden de,
çalışanlara yardım olarak verilmesi gereken yemek kuponlarıdır. Dün sabah
valilik neslinde gerçekleşen ve belediyenin, İş Teftiş Kurumu’nun, sendikanın
ve çalışanların temsilcilerinin katıldığı
toplantıya davet edilmelerine rağmen
işveren adına kimsenin gelmeyişi
durumun ne kadar ciddi olduğunun
en büyük göstergesidir. Meydanda
toplanan çalışanların çaresizliği
kasırga öncesi sakinliği andırıyordu.
Önce fabrikadaki durumu basınyayın organlarına bildirmek için sözü
“Podkrepa (Destek)” İş Birliği Kırcaali
bölgesi sendika başkanı Magdalena
Ahçieva aldı ve bildiri şeklinde acı
gerçeği göz önüne serdi. Valinin bu
duruma yardımcı olmaya çalışacağını,
Yunanistan Büyükelçiliğine durumu
bildireceğine ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığından da bu konuda
yardım isteyeceklerini söyledi. “Podkrepa” İş Birliği “Hafif Sanayı” Federasyon Başkanı Kiril Peykov işverenin
vurdumduymazlığını, hatta bugüne

kadar durumun çözülmeyişini hayretle takip ettiklerini ve çözülmesi için
çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Buna
ilaveten kendilerinin Avrupa Tekstil,
Giyim ve Deri Federasyonu Genel
Sekreterine mektup yazdıklarını ve
onların aracılıyla Avrupa Birliğinin Avrupa Komisyonundaki mekanizmaları
tetikleyerek ve imkânlarını kullanarak
yardım istediklerini söyledi. En son
sözü alan “Bulfanko” AD’daki “Podkrepa” İş Birliği sendika kolu başkanı
Sevginar Salim, devletin değişik
kurumları konuyla ilgilendiğini iki-üç
ayda bir İş Teftiş Kurumuna bağlı İş
Müfettişliğinden kontrole geldiklerini,
sorunların giderilmesi için öneriler verdiklerini, cezalar kestiklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını söyledi.
Ve ardından da ekledi, “Yarın(yazı
itibarıyla 02.02.2010) saat 10.00’dan
itibaren süresiz iş bırakma eylemine
geçiyoruz. Eğer en kısa zamanda bu
iş çözülmezse zaten güçlükle önlemeyi
başardığımız Kırcaali-Haskovo(Hasköy)
ve Kırcaali-Plovdiv(Filibe) kara yolunu
geçişe kapatacağız.” Çalışanların ortalama maaşı kıdeme bağlı olarak iki
yüz seksen leva iken, gereksiz şekilde
geniş olan yönetim personeli altı yüz
ile bin beş yüz leva arası maaş almaktalar.
İsmail KÖSEÖMER
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