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'Türkiye ve Bulgaristan işbirliği içinde' 

Geçen hafta 15 Aralık salı 
günü bir günlüğüne Sofya zi-
yaretinde bulunan Türkiye 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov ile Bakanlar Kurulu Bo-
yana İkametgahı'nda ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
"Suriye'de gerek barbar bir re-
jimin gerekse terör örgütlerinin 
baskısından kaçan insanlar akın 
akın Türkiye, Bulgaristan ve 
Avrupa'ya geliyorlar. Bunların 
yönetimi konusunda, bunların 
düzenli bir şekilde ele alınma-
sı konusunda da son Avrupa 

Konseyi'nde, bu konuları ele 
aldık. Türkiye ve Bulgaristan 
arasında bu konuda son dere-
ce verimli bir işbirliği var" dedi.

Davutoğlu, 1 Kasım seçim-
lerinin ardından, KKTC ve 
Azerbaycan'dan sonra ilk yurt 
dışı ziyaretini Bulgaristan'a 
yapmaktan mutluluk duyduğuna 
işaret ederek, bunun da komşu-
luğun bir gereği olduğunu ifade 
etti.

"Biz hem komşu hem dost 
hem müttefik iki ülkeyiz. Birçok 
konuda ortak çıkarlarımız, ortak 
kaderimiz, ortak vizyonumuz 
var" diyen Davutoğlu, yaptıkları 

baş başa ve heyetler arası gö-
rüşmelerde iki ülke arasındaki 
bu perspektifi görmekten de 
ayrıca mutlu olduğunu belirt-
ti. Davutoğlu, önlerindeki 4 yıl 
boyunca hükümette kalacak bir 
iktidar olarak Bulgaristan ile iliş-
kileri en önemli gündem madde-
lerinden biri olarak gördüklerini 
vurguladı.

Özellikle ulaştırma, enerji, ta-
rım, su, Meriç başta olmak üze-
re ticaret ve yatırımlar alanında 
Bulgaristan ile her türlü işbirliği-
ne hazır olduklarını ifade eden 
Davutoğlu, şöyle devam etti:

"5 milyar dolar civarındaki ti-
caret hacmimizi ilk fırsatta 10 
milyarlara çıkarmak bizim hede-
fimiz. 2 milyar dolar civarındaki 
yatırımımızı, Bulgaristan'daki 
Türk yatırımlarının 5 milyar do-
lara çıkması yine hedefimiz. 
Ayrıca büyük ulaştırma projele-
rini birlikte gerçekleştirebiliriz. 
Meriç otoyolu dolayısıyla de-
ğerli dostumu tebrik ediyorum. 
Aynı şekilde bizim rüyamız, 
idealimiz İstanbul'dan Sofya'ya, 
Sofya'dan da Avrupa'ya gidecek 
bir hızlı treni gerçekleştirmek. 
Yine otoyollarla, ulaşım hatla-
rıyla Bulgaristan ile Türkiye'yi 
birbirine bağlamaya kararlıyız."

Davutoğlu, Hazar'dan gelen 
TANAP doğalgaz projesi bağ-

lamında Bulgaristan ile ener-
ji alanında birlikte çalışmaya 
hazır olduklarını vurgulayarak, 
"Bulgaristan'da ortak tarım 
projelerinde bazı çalışmalarda 

birlikte gayret sarf etmek de 
önemli hedeflerimizden" diye 
konuştu.

Her iki ülkenin tarihi varlıklarını 

Başbakan Davutoğlu kanaat 
önderleriyle bir araya geldi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

Türkiye'nin Sofya büyükelçiliği 
konutunda soydaşların kanaat 
önderleri ve sivil toplum tem-
silcileri bir araya geldi. Bul-
garistan Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanıyla verimli görüş-
melerde bulunduğunu anlatan 
Davutoğlu, iki ülke arasındaki 

dostluğun köklü bir şekilde ge-
lecek nesillere aktarılması için 
siyasi irade ortaya konulduğu-
nu söyledi.

Bulgaristan'da soydaşların 
dilinin korunmasının en doğal 
hakkı olduğu ifade eden Davu-
toğlu, "Bununla ilgili tedbirlerin 
alınması da Bulgaristan hükü-
meti tarafından bir sorumluluk. 
Son dönemde Bulgaristan'da 
Türkçe seçmeli ders haline 
gelmesinin ardından talebin 
düşmesine karşı herkesin ge-
rekli özenin göstermesi gereki-
yor. Dil her halükarda öğrenili-
yor ancak edebi dilin okullarda 
okutulması önemli ve bunun 
için gereken her türlü desteği 

vermeye hazırız" dedi.
Nisan ayında yüksek Dü-

zeyli İş Birliği Konseyi'ne Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 
geleceğini anlatan Başbakan 
Davutoğlu, "Ona da söyledim. 
Rumeli'de Türkçe'nin korun-
ması artık sizin hem etik, ta-
rihi ama aynı zamanda Bakan 

olarak da sorumluluğunuz. 
Türkçe'nin korunması, yaygın-
laştırılması için çaba göste-
rilmesi gereken her şeyi yap-
malısınız. Bulgaristan'da Os-
manlı mirası eserlerin sadece 
Türkiye'nin tarihi mirası değil, 
aynı zamanda Bulgaristan'ın 
kültürel mirasıdır. Bunların ko-
runması için elimizden gelen 
çabayı göstermemiz lazım. 
Bizim Büyükelçimize, bura-
daki kuruluşlarımıza, TİKA'ya, 
Yunus Emre Vakfı'na, yetkili 
arkadaşların tümüne Rumeli 
geneliyle ilgili verdiğimiz bir 
talimat var" diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Boy-

Devamı 4’de
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TARİHTE BU HAFTA: 14-20 ARALIK
14 Aralık 1905:
Feryat isimli gazete 

Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da yayınlanmaya 
başladı.
14 Aralık 1926: 
Türklerin milli kültür 

ve çıkarlarını savunan 
Tuna Boyu gazetesi 
Bulgaristan’ın Razgrad 
kentinde yayınlanmaya 
başladı.
14 Aralık 1995: 
1992-1995 yılları ara-

sında süren Bosna 
Savaşı’nı sona erdiren 
Dayton Barış Anlaşması 
imzalandı.
15 Aralık 1999:
 Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, Gümülcine 
Seçilmiş Müftüsü İbra-
him Şerif’in Yunanistan 
aleyhine açmış olduğu 
davada, Yunanistan’ı oy 
birliği ile mahkûm etti.
15 Aralık 1921:
 Eğ i t im konular ı -

nı ele alan, Türkçe 
çıkarı lan çocuklara 
yönelik Yoldaş adlı 
dergi Bulgaristan’da, 
Şumnu’da yayınlanma-
ya başladı.
16 Aralık 1929: 
Bulgar is tan Çi f tç i 

Partisi’nin Türkler ara-
sında taraftar bulmak 
amacıyla çıkardığı Birlik 
gazetesi Eğridere’deya-

yın hayatına başladı.
16 Aralık 1991:
Avrupa Topluluğu’ndan 

Yugoslavya’nın dağılma 
sürecine onay. Avrupa 
Birliği “Badinter Komis-
yonu” hazırladığı bir ra-
porda, Yugoslavya’nın 
dağılma sürecinde oldu-
ğunu belirterek, bağım-
sızlık ilan eden cumhu-
riyetlerin tanınacağını 
duyurdu.
17 Aralık 1273: 
Mevlana Celaleddi-

ni Rumi öldü. Doğu-
munun 800. yılı olan 
2007 UNESCO tara-
fından dünya Mevlânâ 

yılı ilan edilen bu ünlü 
bilginin temel felsefesi 
"Gel, Gel, ne olursan 
ol, gel!İster kâfir, is-

ter mecûsî, ister puta 
tapan ol, gel! Bizim 
dergâhımız ümitsizlik 
dergâhı değildir. Yüz 
kere tövbeni bozmuş 
olsan da yine gel!" idi.
17 Aralık 1908:
 İttihat ve Terakki Ce-

miyeti, II. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra İttihat 
ve Terakki Fırkası adını 
aldı. İttihat Terakki’nin 
Balkanlardaki Türklerin 
örgütlenmesinde, ulu-
sal bilince ulaşmasında, 

saldırılara karşı direnme 
ve mücadelesiyle em-
peryalizmin bölgesel 
oyununun bozulmasın-
da büyük rolü bulun-
maktadır.
17 Aralık 1919:
Bir Türk gazetesi 

olan Dobruca, günü-
müzde Bulgaristan sı-
nırları içinde bulunan 
Romanya’nın Pazarcık 
ilinde yayın hayatına 
başladı.
17 Aralık 2005:
Brüksel’den Üsküp’e 

mutlu haber. Avrupa Bir-
liği, müzakerelerin baş-
lama tarihini vermeden 

Makedonya’nın Avrupa 
Birliği’ne “aday ülke” 
statüsünü tanıdı.
18 Aralık 1897:

 Batılı devletlerin bas-
kısıyla Girit özerk bir 
eyalet haline getirildi ve 
başına Yunan Prensi 
Yorgi vali olarak atandı. 
Adadaki Türkler bundan 
böyle Rum çetelerin 
açık hedefidir.
18 Aralık 1918:
 Sofya’daki temsilci-

liklere muhtıra. Bulgar 
Meclisindeki Batı Trak-
yalı (Bulgaristan ve Yu-
nanistan Batı Trakyası) 
8 Türk Milletvekili, Av-

rupa devletlerinin Sof-
ya’daki temsilciliklerine 
verdikleri bir muhtıray-
la, Türklerin oluru alın-
madan Batı Trakya ile 
ilgili olarak herhangi bir 
kararın alınmamasını 
istediler.
19 Aralık 1940:
Atina’ya yardım. Tür-

kiye, Alman saldırı-
sına uğramış o lan 
Yunanistan'a 'Kurtuluş' 
şilebiyle yardım malze-
mesi gönderdi. Türkiye, 
Yunan tarihinde “Büyük 
Açlık” olarak adlandırı-
lan bu dönem boyunca 
Kurtuluş gemisi ile top-

lam 3 sefer yaparak Yu-
nan halkına yardım et-
meye çalıştı. Ayrıca yine 
bu dönemde adalardaki 

Rumların da gıda ihti-
yacını Türkiye’nin Ege 
sahilindeki kasabalar-
dan karşılamasına izin 
verildi.
19 Aralık 1991:
 Ayaklanan Hırvatis-

tanlı Sırplar, Krayina 
bölgesinde bağımsızlık 
ilan ettiler. "Krayina Sırp 
Cumhuriyeti" 1995'de 
Hırvat ordusunun "Fır-
tına Operasyonu" adını 
verdiği saldırısına kadar 
varlığını sürdürdü. Bu 
saldırı sonucu Krayina 
yeniden Hırvatistan de-
netimine geçti. Ayrıca 
bölgede yaşayan yakla-
şık 200 bin Sırp Bosna 
Hersek ve Sırbistan'a 
kaçmak zorunda kaldı.
20 Aralık 1522: 
Rodos  fe thed i ld i . 

Kanûnî Sultan Süley-
man, adada kontrolü 
elinde bulunduran Sen 
Jan şövalyelerinin, Türk 
kıyılarına ve gemilerine 
saldırılarını engellemek 
için Rodos’u fethetti.
20 Aralık 1683: 
II.Viyana Kuşatmasının 

başarısızlıkla sonuçlan-
ması üzerine Sadrazam 
Merzifonlu Kara Musta-
fa Paşa, boğularak idam 
edildi.
20 Aralık 1881:
Düyun - u  Umumi -

ye kuruldu. Batının 
Osmanlı’dan alacakları-
nı tahsil etmek amacıyla 
Düyun-u Umumiye yani 
Genel Borçlar İdaresi 
kuruldu. Böylece Os-
manlı Devleti’nin tüm 
ekonomisi ve ticareti ya-
bancıların eline geçmiş 
oldu. Düyun-u Umumiye 
borçlarının son taksiti 
1954’de ödendi.
20 Aralık 1931: 
Turan Cemiyeti ta-

rafından çıkarılan ve 

Türkiye’deki çağdaş-
laşmayı benimseyen 
gençlik gazetesi İstikbal, 
Bulgaristan’da; Vidin’de 
yayınlanmaya başladı.
20 Aralık 1941: 
Türklere gözdağı.Sırp 

Çetnik lideriMihailoviç, 
yayımladığı bir talimat-

ta, Bosna ve Sancak’ta 
yaşayan Boşnakların 
ve diğer Müslümanların 
yok edilmesini, geri ka-
lanların ise Türkiye’ye 
ve diğer bölgelere sü-
rülmesini emretti.
       

Metin EDİRNELİ

Başmüftü Hacı, Kırcaali 
Valisi İliya İliev ile görüştü

Kırcaali Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali 
İliya İliev, bölgeyi iki günlük ziyarette bulunan Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı ile görüştü. İkisi, insana 
emniyette olma ve huzur hissi veren Kırcaali böl-
gesinde dini mensubiyetleri fark etmeksizin etnik 
grupların bir arada hoşgörü ve anlaşma içerisinde 
yaşamaları konusu hakkında konuştular. Bulgaris-
tan Müslümanlarının dini lideri, ili gerek etnik grup-
lar arasındaki gerekse Ortodoks rahipler ve müftü 

arasındaki diyalog açısından örnek gösterdi. Kırca-
ali Valisi, etnik veya dini mensubiyetine göre insan-
lar arasında ayrım yapmadığını ve kimin O’nu nasıl 
adlandırdığı fark etmeksizin Yaradan’ın karşısında 
hepimizin eşit olduğu için insanlara iyi davranmanın 
işinden memnuniyet duymasına sebep olduğunu 
paylaştı. 

İkisi, Rodop bölgesinde yaşayan halkın son de-
rece alçakgönüllü, misafirperver ve dindar olduğu 
ve daha iyi bir yaşam standardına sahip olmayı hak 
ettiği görüşünde hemfikir oldular. Bu yönde atılan 
ilk adımın Makas Sınır Kapısının açılması ve sınır 
ötesi işbirliğin gelişmesi olduğu fikrini paylaştılar. 

Görüşmede bölgenin boşalması ve Batı Avrupa’da 
Kırcaali’den büyük göçmen topluluğunun bulunması 

ve çağdaş toplumda maddiyatın hükmüne de de-
ğinildi. Mustafa Hacı, “Birçok siyasetçiden farklı 
olarak, ben bu bölgenin ve tüm ülkenin geleceğine 
dair iyimserim, çünkü taş yerinde ağırdır” dedi. İliev, 
“Önemli olan bizleri ayıran değil, bizleri yakınlaştı-
ran şeylere dayanmamız” diye görüşünü beyan etti.

Başmüftü, Momçilgrad’da (Mestanlı) gerçekleş-
tirilen 1. Ulusal Başmüftülük Görevlileri Semineri 
vesilesiyle bölgeyi ziyaret etti. 

Başmüftü, Vali’ye ziyaretini Kırcaali Bölge Müftü-
sü Beyhan Mehmet’in eşliğinde gerçekleştirdi.
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Şair ve gazeteci Resmiye Mümün, 
KIBATEK Edebiyat Şöleni’ne katıldı

Kırcaali Haber gaze-
tesi muhabiri şair Res-
miye Mümün, 4-7 Aralık 
2015 tarihinde İzmir’de 
düzenlenen 38.Ulusla-
rarası KIBATEK Ede-
biyat Şöleni’ne katıldı. 

Ayrıca İzmir Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Buca 
Eğit im Fakültesi ’nde 
Yabancı lara  Türkçe 
Öğretimi Bölümü’nde 
yüksek l isans yapan 
Svilengrad’dan Sofiya 
Todorova da şölene ünlü 
Bulgar şairleri Nikola 
Yonkov Vaptsarov, Dam-
yan Damyanov ve Blaga 
Dimitrova’nın Türkçeye 
Elfide Salibram ile birlikte 
tercüme ettikleri şiirleriy-
le katıldı. 
Bulgaristan göçmeni 

olan Kıbrıs Balkanlar 
Avrasya Türk Edebiyat-
ları Kurumu (KIBATEK) 
Kurucu Üyesi ve Çeviri 
Koordinatörü Dr. Şaban 
Mahmutoğlu Kalkan ve 
KIBATEK Yönetim Ku-
rulu Üyesi Şükrü Aydın 
programda şiirleriyle de 
yer aldılar. Çeşitli kurum 
ve kuruluşların desteğiy-
le organize edilen Şölen, 
16 ülkeden 20’den fazla 
şair, yazar, çevirmen, 
gazeteci, dernek başka-
nı ve Türkolog’un katılımı 
ile gerçekleşti. Bu yılki 
program kapsamında 
ana konu olarak “Irak 
Türkmen Edebiyatı” ele 
alındı. 
Ş ö l e n i n  aç ı l ı ş ı  4 

Aralık’ta Konak Belediye-
si Prof. Dr. Türkan Say-
lan Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen resepsiyonla 
yapıldı. KIBATEK Onur-
sal Başkanı Feyyaz Sağ-
lam ve Genel Başkanı Dr. 
Mevlüt Kaplan’ın açılış ve 
protokol üyelerinin ko-
nuşmaları ardından yurt 
dışından katılımcılar da 
kısa selamlama konuş-

ması yaptı. Açılışa katılan 
konuklar arasında İzmir 
Bal-Göç Genel Başkanı 
Fahriye Ersoy da hazır 
bulundu. 5 Aralık’ta ka-
tılımcılar Tire Belediye 
Başkan Yardımcısı Men-

gü Önler tarafından ağır-
landı.
Resmiye Mümün, Kır-

caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’in Tire 
Belediye Başkanı Tay-
fur Çiçek’e hediyeleri 
olan bir resim tablosu-
nu Önler’e sundu. Daha 
sonra Tire Kent Müzesi 
ve şehrin tarihi ve kül-
türel yerleri gezildi. Tire 
Kültür Salonu’nda şair 
ve yazarların imza-söy-
leşi saatinden sonra KI-

BATEK Uluslararası Tire 
Şiir Şöleni gerçekleşti. 
Programın sunuculuğu-
nu yapan Blagoevgrad’ın 
(Yukarıcuma) Gırmen İl-
çesine bağlı Hvostyane 
(Fustana) köyünden bir 
yaşındayken ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye göç eden 
gazeteci, şair, yazar ve 
araştırmacı Şükrü Aydın 
“Türkmenim” şiirini de 
seslendirdi.
Resmiye Mümün Tire 

halkına “Bulgar istan 
Türkleri” şiiriyle seslen-
di. Razgrad İlinin Vese-
lets (Şeremet) köyünden 
1989 yılında Türkiye’ye 
zorunlu göçe tabi tutulan 
şair, yazar, gazeteci, çe-

virmen Dr. Şaban Kalkan 
Bulgar Yazarlar Birliği 
ve Deliorman Edebiyat 
Derneği adına katılım-
cıları selamladı. Dostu 
ünlü Bulgar şair İvan 
Doynov’un Bulgaristan’da 
düzenlenen her bir et-
kinlikte kendisinin bir 
şiiri okuduğunu paylaş-
tı. Bu nedenle borcunu 
çevirmek için Sofya’da 
Doynov ile birlikte yaşa-
dıkları yıllarda yazdığı 
“Sofya’da Bir Gece” isim-

li şiirini okumak istediği-
ni ifade etti. Bu şölende 
Sofiya Todorova, Nikola 
Vaptsarov’un “Proştalno” 
şiirini Bulgarca ve Türk-
çe seslendirdi. Şahzade 
Sattarova muhteşem bir 
Özbek dansı gösterisi 
sundu. Programın sonun-
da Tire Belediye Başkan 
Yardımcısı Mengü Önler 
tarafından tüm katılım-
cılara teşekkür belgesi 
verildi. 

6 Aralıkta Bornova Al-
tındağ Atatürk Kültür 
Merkezi‘nde KIBATEK 
Yayınları Sergisi ve ka-
tılımcı şair ve yazarların 
katıldığı imza saati dü-
zenlendi. Ardından Irak 
Türkmen Edebiyatı Özel 
Oturumu gerçekleşti. KI-
BATEK 2015 Uluslararası 
Edebiyat Ödülü Dr. Şem-
settin Kuzeci’ye, KIBA-
TEK 2015 Uluslararası 
Onur Plaketi Irak Türk-
men Şairi Nesrin Erbil’e 
ve KIBATEK 2015 Türk 
Kültürü’ne Hizmet Ödülü 
ise Ata Terzibaşı’na su-
nuldu. Panelden sonra 
aynı salonda uluslarara-
sı şiir şöleni gerçekleşti. 
Burada Resmiye Mümün, 
şölene yoğun ilgi göste-
ren gençlere “Geldi Mi”, 
Sofiya Todorova Dam-
yan Damyanov’un “Ne Si 
Otivay” (Gitme) ve Şükrü 
Aydın “Sevdalım” aşk şi-
irlerini okudu. Programın 
sonunda Özbek ve Gür-
cü dans gösterileri vardı. 
Aynı gece Şahin Tepesi 
Restoranında belediye 
tarafından katılımcılara 
verilen akşam yemeğini 
Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila şeref-
lendirdi. 
7 Aralıkta Bosna Her-

sek Başkonsolosluğu’na 
nezaket ziyaretinde bulu-
nuldu. Heyet, 38.Ulusla-
rarası KIBATEK Edebiyat 

Şöleni’nin onur konukları 
arasında bulunan Bosna 
Hersek Fahri Başkon-
solosu Ahmet Kemal 
Baysak tarafından ağır-
landı. Resmiye Mümün, 
Bosna Hersek Fahr i 
Başkonsolosu’na ve daha 
sonra nezaket ziyare-
ti yapılan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Süleyman Başlar’a hedi-
ye olarak kendi şiir kitap-

larından başka Kırcaali 
Belediyesi adına “Kır-
caali: Geçmişe Bir Ba-
kış” fotoğraf albümlerini 
takdim etti. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi’nde düzenlenen 
“Dünyada Türkçe ve Türk 
Edebiyatları Uluslarara-
sı Paneli”nin ardından 
38.Uluslararası KIBATEK 
Edebiyat Şöleni kapsa-
mında son şiir dinletisi 
gerçekleşti. Burada sa-
lonu dolduran üniversi-
telilere Resmiye Mümün 
“Bir Çocuk Olmak İsti-
yorum”, Sofiya Todorova 
ise Blaga Dimitrova’nın 
“Pustini” (Çöller) şiiriy-
le seslendiler. Şölende 
hazır bulunan Dr. Şaban 
Kalkan da KIBATEK’in 
dostu dediği Razgradlı 
şair İvan Doynov’un “Sen 
Mutlu Ol Diye” başlığı ile 
Türkçe’ye tercüme ettiği 

“Za da Bıdeş Ştastliva” 
şiirini Bulgarca ve Türk-
çe seslendirdikten sonra 
kendisinin “Rica” şiiriyle 
üniversitelileri selamladı. 
Daha sonra Buca Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Süleyman Başlar ta-
rafından tüm katılımcıla-
ra birer teşekkür belgesi 
verildi. Burada program 
söyleşi ve imza saatiyle 
devam etti. 
38.Uluslararası KIBA-

TEK Edebiyat Şöleni, 
Bosna Hersek Fahri Baş-
konsolosu Ahmet Kemal 
Baysak’ın heyete verdiği 
akşam yemeği ile son 
buldu. 
Resmiye Mümün, daha 

önce KIBATEK heyeti 
dahilinde 2010 yılında 
Tarsus’ta düzenlenen 
Uluslararası 9. Kara-
caoğlan Şelale Şi i r 
Akşamları’na katılmıştı.

Çernooçene’de öğrenciler, 
kadına şiddete hayır dedi
Çernooçene Hristo Smirnenski Lisesi öğrenci-

leri, uluslararası çapta düzenlenen kadına yönelik 
şiddete karşı kampanyaya aktif olarak katıldı. 

Liseliler, şiddete maruz kalan kadınlarla daya-
nışmanın bir işareti olarak turuncu rengi elbise 
giyerek, turuncu şeritler takarak şiddete hayır 
dediler. Kampanyaya katılma fikri lisede İngilizce 
Öğretmeni Fikriye Durmuş’un ve onun yönetimin-
de gerçekleştirildi.

Çernooçene lisesinin öğrencileri kampanya ile 
ilgili birçok bilgilendirme tabelaları hazırladılar. 

Öğrencilerin İngilizceyi geliştirmeleri amacıyla 
tabelalar tamamen İngilizce olarak hazırlandı. 

Kampanya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nün devamı olarak ger-
çekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BMT) 
Genel Kurulu, 17 Aralık 1999 tarihinde aldığı ka-
rarla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. 
BMT’nin dünya çapında organize ettiği “Kadına 
Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm 
Kampanyası” 10 Kasım İnsan Hakları Günü’nde 
sona erdi. 

BMT, 10 Kasım’da hükümetlere, uluslararası teş-
kilatlara ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda 
kamu bilincinin uluslararası düzeyde artırılması 
için çeşitli faaliyetler organize etmeleri çağrısında 
bulunmuştur. 
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'Türkiye ve Bulgaristan işbirliği içinde' 
1. sayfadan devam

koruma konusunun da or-
tak kültürün bir gereği ol-
duğuna dikkati çeken Da-
vutoğlu, "Bulgaristan'da 
yaşayan soydaşlarımız, 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasında bir köprüdür. 
Onlar Bulgaristan'ın eşit 
vatandaşları olarak her 
zaman, ki bu topraklar-
da, kendi topraklarında, 
Bulgaristan'da huzur için-
de yaşamaları bağlamın-
da da elimizden gelen her 
türlü çabayı birlikte gös-
termemiz de doğal" dedi.

B u l g a r  m e v k i d a ş ı 
Borisov'a, Avrupa Bir-
liği konusunda, Avrupa 
Konseyi'nde yaptığı ko-
nuşmada verdiği destek 
dolayısıyla bir kez daha 
teşekkür etmek istediğini 
belirten Davutoğlu, "Tür-
kiye için Bulgaristan Av-
rupa Birliği’nin kapısıdır. 
İnşallah Türkiye, AB'ye 
girdiğinde Bulgaristan ile 
çok daha geniş havzada 
birlikte hareket edeceğiz" 
ifadesini kullandı.

"En önemli mesele 
Suriye'den kaynaklanan 
insani trajedi"

Davutoğlu, Balkan ve 
bölge politikaları çerçeve-
sinde bazı konuları da ele 
aldıklarına işaret ederek, 
şunları söyledi:

"Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristan arasında or-
tak alanlarda çalışılması 
hepimizin menfaatine. 
Bu konularda son derece 
verimli istişarelerde bu-
lunduk. Hepimizin karşı 
karşıya kaldığı, dünya-
nın karşı karşıya kaldığı 
en önemli mesele bugün 
Suriye'den kaynaklanan 
insani trajedi ve mülteci-
ler sorunu. Gönül ister ki 
Suriye'de bir an önce ba-
rış gerçekleşsin, bu me-
sele Suriye toprakları için-
de çözülsün, orada kalsın 
ama maalesef Suriye'de 
gerek barbar bir rejimin 
gerekse terör örgütlerinin 
baskısından kaçan insan-
lar akın akın Türkiye, Bul-
garistan ve Avrupa'ya ge-
liyorlar. Bunların yönetimi 
konusunda, bunların dü-
zenli bir şekilde ele alın-
ması konusunda da son 
Avrupa Konseyi'nde, bu 
konuları ele aldık. Türki-
ye ve Bulgaristan arasın-
da bu konuda son derece 
verimli bir işbirliği var."

Davutoğlu, görüşme-
de ayrıca gelecek nisan 
ayında Sofya'da, Türki-
ye-Bulgaristan Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyi 
Toplantısı'nı yapmaya ka-
rar verdiklerini kaydetti.

Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, "Suriye soru-

nu, Türkiye'nin ya da 
Bulgar istan'ın ya da 
Avrupa'nın tek başına so-
runu değil artık küresel 
bir sorundur ve herkes 
bu sorunun çözümü için 
elinden geleni yapmak 

zorundadır. Aksi takdirde 
mülteciler sorunu hepimi-
zin önümüzdeki yıllarda 
da karşı karşıya kalacağı 
daha büyük bir sorun hali-
ne dönüşebilir" dedi.

Başbakan Davutoğlu, 
resmi ziyaret gerçekleş-
tirdiği Bulgaristan'ın baş-
kenti Sofya'da, Bulgaris-
tan Başbakanı Borisov ile 
Bakanlar Kurulu Boyana 
İkametgahı'nda ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu ve Borisov 
ikili görüşmenin ardından 
ortak basın toplantısı dü-
zenleyerek gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Türk hükümetinin Avru-
pa Birliği (AB) reformları-
nı hızlandırma konusunda 
ne kadar hazırlıklı olduğu-
na ilişkin soruya Davutoğ-
lu, şöyle yanıt verdi:

"Türkiye, Avrupa Birliği 
ilişkileri uzun dönemli bir 
durağanlıktan sonra özel-
likle fasıllar bağlamında 
söylüyorum, geçtiğimiz 
Avrupa Birliği-Türkiye 
zirvesinden sonra büyük 
bir ivme kazandı. Hem ilk 
kez 11 yıl sonra Türkiye-
Avrupa Birliği zirvesi ger-
çekleşti hem de dün yak-
laşık 4 yıldan sonra ilk kez 
bir fasıl açıldı, 17'nci fasıl. 
Ancak şunu ifade edeyim, 
Türkiye-Avrupa Birliği iliş-
kilerindeki bu gecikmenin 
sebebi Türkiye'deki re-
formların yavaşlığından 
daha çok Avrupa Birliği-
Türkiye arasında özellikle 
Kıbrıs sorununda yaşa-
nan sıkıntılar. Ama yine 
Avrupa Birliği zirvesinden 
döner dönmez hem hükü-
met programımızda, hem 
de ayrıca açıkladığımız 
eylem planında önümüz-
deki bir yıl içinde yapa-

cağımız reformlarla ilgili 
kapsamlı izahatlarda, ta-
ahhütlerde bulunduk.

Dünya şartları bu ka-
dar hızlı değişirken, dün-
ya ekonomik ve siyasal 
krizlerle yüzleşirken her 

ülkenin kendini yenileme-
ye, geleceğe hazırlamaya 
ihtiyacı var. Bu anlamda 
da Türkiye- Avrupa Birli-
ği ilişkileri bağlamında da 
ayrıca da Türkiye'de re-
formlar bütün hızıyla de-
vam edecek. Bu anlamda 
hükümetimiz kurulduğu 
andan itibaren bir reform 
hükümeti olarak da yapa-
cağı çalışmaları paylaş-
tık."

Başbakan Davutoğlu, 
Borisov ile gerçekleştir-
dikleri görüşmede, göç-
men sorununa ilişkin ikili 
önlemlerin değerlendirilip 
değerlendirilmediğine iliş-
kin soruya, "Mülteciler so-
runu sadece Türkiye'nin, 
sadece Bulgaristan'ın so-
runu değildir. Özellikle de 
Suriye bağlamında büyük 
artış gösteren mülteciler 
sorunu konusunda en bü-
yük bedeli, en büyük kül-
feti Türkiye ödemektedir, 
taşımaktadır. Şu anda 2 
buçuk milyona yakın Suri-
yeli mülteci Türkiye'de ba-
rınıyor. 8 milyar lirayı aşan 
sadece kamplardaki Suri-
yelilere yaptığımız masraf 
var" karşılığını verdi.

Yakın zamana kadar 
"mülteciler sorununun" 
dünyanın gündeminde 
olmadığına dikkati çeken 
Davutoğlu, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

"Çünkü tek taraflı olarak 
Türkiye üstleniyordu. Şim-
di bütün dünyada bunun 
büyük bir sorun olduğu 
bir kez daha ortaya çık-
mış oldu. Burada bizim 
beklentimiz, arzumuz, 
hedefimiz başta Yunanis-
tan ve Bulgaristan olmak 
üzere, komşu ülkelerle iki-
li bazda her türlü çalışma-
yı yapmak ki -Bulgaristan 

ile çok iyi bir işbirliğimiz 
var, illegal, yasa dışı göç 
konusunda- ama onun da 
ötesinde Avrupa Birliği 
ile bu soruna bir çözüm 
bulabilmek için çaba sarf 
etmek. Bu çerçevede cid-

di mesafeler aldık. Son 
Türkiye, Avrupa Birliği 
ortak bildirisinde de gün-
deme geldiği ve üzerinde 
mutabık kaldığımız gibi 
birlikte bu sorunun çözü-
mü konusunda güçlü bir 
iradeyle mücadele etme 
kararlılığımız var."

Davutoğlu, bu çerçe-
vede AB'den 8 ülke ile 
bu konuyu tekrar günde-
me alacakları bir zirve 
gerçekleşt irecekler ini 
belir terek, "Türkiye ile 
Bulgaristan arasında ise 
ikili bağlamda her türlü 
işbirliği imkanı var. Bu-
gün de İçişleri Bakanla-
rımız burada bir araya 
geldiler ayrıca geçtiğimiz 
mayıs ayında Türkiye-
Bulgaristan-Yunanistan 
arasında yasa dışı göçe 
karşı yapılan üçlü bir an-
laşma da var. Dolayısıyla 
bütün kurumlarımız işbir-
liği halinde bu çalışmaları 
yürütecekler. Bilmemiz 
gereken husus şu, Suri-
ye sorunu Türkiye'nin ya 
da Bulgaristan'ın ya da 
Avrupa'nın tek başına so-
runu değil artık küresel 
bir sorundur ve herkes 
bu sorunun çözümü için 
elinden geleni yapmak 
zorundadır. Aksi takdirde 
mülteciler sorunu hepimi-
zin önümüzdeki yıllarda 
da karşı karşıya kalaca-
ğı daha büyük bir sorun 
haline dönüşebilir" diye 
konuştu.

Bir Bulgar gazetecinin, 
Türkiye'nin, 1925 Ankara 
Antlaşması çerçevesinde 
Trakya mültecilerine taz-
minatlarını ne zaman öde-
yeceğine ilişkin sorusu 
üzerine Davutoğlu, kar-
şılıklı tazminatlar ve tarihi 
miras konusunda dosya-

ların açılması durumunda, 
çok kapsamlı görüşmele-
re ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek, Bulgaristan'dan 
da Türkiye'ye göç eden 
milyonlarca soydaş bu-
lunduğunu anımsattı.

Davutoğlu şöyle devam 
etti:

"Biz bütün bu konuları 
ikili çerçevede, Türkiye 
ve Bulgaristan arasında 
hiçbir ön yargıya sahip 
olmadan, karşılıklı kültü-
rel varlıklara saygı çer-
çevesinde ve insani ko-
nuları iki dost ve komşu 
ülkelere tartışma gerekti-
ği düşüncesindeyiz ve bu 
çerçevede de her zaman 
Türkiye tarafında sade-
ce Bulgaristan'a dostluk 
ve komşuluk perspektifi, 
ilişkisi ağırlık taşımıştır. 
Ama dediğim gibi bütün 
bu konular tarihi arka plan 
itibariyle ele alınırsa çok 
daha kapsamlı dosyalar 
haline gelir. Ancak Sa-
yın Borisov ile aramızda, 
Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki güçlü ilişkiler 
çerçevesinde bütün bu 
konular sadece ve sade-
ce var olan alanlar itiba-
riyle değil, dostluk ilişkileri 
bağlamında düşünülecek, 
konuşulacak hususlardır."

Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Türk-Rus ilişkileri-
nin Karadeniz bağlamın-
da barış ve istikrar için 
önem taşıdığını vurgula-
yarak, "Ümit ederiz ki Tür-
kiye ile Rusya arasında 
son dönemde artan ge-
leneksel dostluk ve kom-
şuluk ilişkileri tekrar güçlü 
şekilde tesis edilir ve her 
konu yüz yüze, itham et-
meden, karşılıklı olarak 
anlayış içerisinde çözüme 
kavuşturulur" dedi.

Başbakan Davutoğlu, 
resmi ziyaret gerçekleş-
tirdiği Bulgaristan'ın baş-
kenti Sofya'da, Başbakan 
Boyko Borisov ile Bakan-
lar Kurulu Boyana ikamet-
gahında bir araya geldi.

Davutoğlu ve Borisov, 
ikili görüşmenin ardından 
düzenledikleri ortak basın 
toplantısında gazetecile-
rin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İki haf-
ta önce yaptığınız telefon 
görüşmesinde Sayın Bo-
risov, Rusya tarafından 
tırmandırılan krizde taraf 
olmadıklarını belirtmişti. 
Bugünkü görüşmenizde 
Rusya konusu tekrar gün-
deme geldi mi" şeklindeki 
sorusu üzerine Davutoğlu, 
Türkiye ve Bulgaristan'ın 
Karadeniz'e kıyısı olan iki 
müttefik olduğunu, dola-
yısıyla Rusya ile ilişkilerin 
her iki ülkeyi de yakından 
etkilediğini kaydetti.

Brüksel'de yapılan AB-

Türkiye Zirvesi'nde, Rus-
ya ile Suriye sınırında 
yaşanan gelişmeleri iliş-
kin kapsamlı bilgiyi AB 
liderleriyle paylaştığını 
belirten Davutoğlu, Bul-
garistan ile istişarelerin 
devam edeceğini söyledi.

Davutoğlu, Türkiye ile 
Rusya arasında Suri-
ye sınırındaki durumun, 
Türkiye'nin hava sahasını 
koruma ilkesinden hare-
ket ederek attığı bir adım 
neticesi olduğunu vurgu-
layarak, Türkiye'nin Rus-
ya ile herhangi bir gerilim 
yaşamak istemediğini, 
iki ülke ilişkilerinin hem 
Karadeniz Bölgesi hem 
diğer mücavir bölgeler 
hem de dünya barışı için 
önemli olduğunu kaydetti. 
Davutoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Ancak Türk hava saha-
sını ihlal eden uçağın, ki o 
anda milliyeti bilinmeyen, 
daha sonra Rusya'ya ait 
olduğu anlaşılan uça-
ğın düşürülmesi sonra-
sında Rusya'dan gelen 
açıklamalar, maalesef 
Türkiye'nin bu iyi niyetli 
tavrına mukabelede bu-
lunan açıklamalar değil. 
Yine de biz sükunetle 
Rusya'ya, tüm bu bölge-
lerdeki ortak çıkarlarımı-
zı da hatırlatarak birlikte 
her konuyu konuşmaya 
hazır olduğumuzu ifade 
ettik. Bu çerçevede hem 
NATO'da bilgilendirme 
yaptık hem de Türkiye-
AB Zirvesi'nde bilgilen-
dirmeler yaptık. İkili ilişki-
lerde de her zaman tüm 
bu konuları paylaşmaya 
hazırız."

Davutoğlu, Türk-Rus iliş-
kilerinin Karadeniz bağla-
mında barış ve istikrar için 
önem taşıdığın dile getire-
rek, "Bulgaristan, Türkiye, 
Romanya, Gürcistan gibi 
Karadeniz'deki kıyı ülkele-
rin Karadeniz'de barış ve 
istikrarı temin etmek üze-
re birlikte oluşturdukları 
mekanizmaların bundan 
sonra da devam etmesi 
önem taşır. Ümit ederiz 
ki Türkiye ile Rusya ara-
sında son dönemde ar-
tan geleneksel dostluk ve 
komşuluk ilişkileri tekrar 
güçlü şekilde tesis edi-
lir ve her konu yüz yüze, 
itham etmeden, karşılıklı 
olarak anlayış içerisinde 
çözüm kavuşturulur" de-
ğerlendirmesinde bulun-
du.

" Y e n i  d ö n e m i n 
Türkiye-AB ilişkilerine 
yen boyutlar katacağına 
inanıyorum"

Brüksel'de gerçekleş-
tirilen Hükümetlerarası 
Katılım Konferansı'nın 11. 

Devamı 5’de
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Toplantısı'nda, 17 numa-
ralı Ekonomik ve Parasal 
Politika faslının müzake-
relere açılması hakkında-
ki soru üzerine Davutoğlu, 
Türkiye-AB ilişkilerinde 
yeni bir atmosfer oluştu-
ğunu belirtti.

17. faslın açılmasının 
önemini vurgulayan Da-
vutoğlu, bunun, süreci 
tekrar başlatan ve hızlan-
dıran bir adım olduğuna 
işaret etti.

Davutoğlu, "Sadece 17. 
fasıl değil bekleyen diğer 
fasılların açılması konu-
sunda da Sayın Jean-
Claude Juncker'in bana 
yazdığı bir mektup var. 
Dolayısıyla önümüzdeki 
aylarda, özellikle önem 
taşıyan 23. ve 24. fasıllar 
da içerisinde olmak üzere 
daha çok faslın açılması 
ve Kıbrıs sorununda sağ-
lanacak ilerlemeyle birlik-
te açılan fasılların kapatıl-
ması üzerinden Türkiye-
AB entegrasyonunun, 
üyelik sürecinin en kısa 
sürede tamamlanması bi-
zim hedefimizdir. Türkiye-
AB ilişkilerinin kazandığı 
bir yeni ivme, yeni bir 
iklim sunuyor bize. Hep 
beraber bu iklimi değer-
lendireceğiz. İnşallah di-
ğer fasılların da açılması 
en kısa sürede mümkün 

olacak. Sürece katkıda 
bulunan ülkelere teşek-
kür ediyorum, Yeni döne-
min Türkiye-AB ilişkilerine 
yeni boyutlar katacağına 
inanıyorum" değerlendir-
mesinde bulundu.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, "Sınır aşı-
rı kaçakçılık ve yasa dışı 
trafik ile ilgili yaptığımız 
başarılı operasyonların 
önemli bir bölümü, Türk 
meslektaşlarımızdan aldı-
ğımız bilgi ve ihbarlar üze-
rine gerçekleşiyor" dedi.

Borisov, Başbakan Ah-
met Davutoğlu ile görüş-
mesinin ardından düzen-
lenen ortak basın toplan-
tısında, Türk mevkidaşıyla 
yaptığı görüşmede deği-
nilen tüm konuların önem-
li olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gösterdiği 
anlayış için teşekkür eden 

Borisov, "Son haftalarda 
ortak sınırımızda o eski 
sığınmacı akını kalmadı" 
ifadesini kullandı.

Bulgaristan ve Türkiye 
içişleri bakanlıklarının yo-
ğun bir işbirliği içinde ol-

duğunu belirterek, insan 
kaçaklığı ile etkin müca-
dele verildiğini vurgulayan 
Borisov, "Tüm AB ülkeleri-
nin huzurunda Türkiye ile 
birlikte bu sorunla nasıl 
etkin mücadele verdiği-
mizin örneğini sergileye-
ceğiz" diye konuştu.

İki ülkenin baş savcılık-
ları arasında da yoğun bir 
işbirliğinin bulunduğuna 
değinen Borisov, "Sınır 
aşırı kaçakçılık ve yasa 
dışı trafik ile ilgili yaptığı-
mız başarılı operasyon-
ların önemli bir bölümü, 
Türk meslektaşlarımızdan 
aldığımız bilgi ve ihbarlar 

üzerine gerçekleşiyor" 
dedi.

Sığınmacı kabulü konu-
sunda ABD'yi örnek gös-
teren ve bu ülkenin 2018 
yılına dek sadece 80 bin 
Suriyeli sığınmacıyı ka-
bul edeceğini anımsatan 
Borisov, "Geldikleri kadar 
değil, alabildiğimiz kadar 
sığınmacı kabul edebile-
ceğimizi göstermeliyiz. 
Benim çağrım, sorunlara 
bir an önce çözüm bulun-
ması. Barındırılan insan-
ların da geçiminin sağlan-
ması lazım" diye konuştu.

"Bulgaristan ile Türki-
ye arasında engel yok"

Başbakan Borisov, Bul-
garistan ile Türkiye ara-
sındaki sınıra çekilen tel 
örgüyü "gerekli bir önlem" 
olarak nitelendirdi.

Bulgaristan bu engelin 
yapımına başladığında, 
Davutoğlu'nun kendisine, 
"Boyko, soğuk rüzgarlar 
esiyor" dediğini anımsa-
tan Borisov, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

"Aslında Bulgaristan ile 
Türkiye arasında engel 
yok. Soğuk rüzgar da 
esmez. Sadece hava ra-
porunda böyle sözler kul-
lanılabilir. Aramızda değil. 
Bizler de bir tel örgünü-
nün çekilmesine bu kadar 
para harcamak istemeyiz. 

Amacımız, kaçak geçiş-
leri engellemek, insanları 
sınır kapılarına yönlen-
dirmektir. Türkiye'de 2,5 
milyon sığınmacı yaşıyor. 
Son bir yılda 60 bin çocuk 
dünyaya gelmiştir. Biz bu 
acılara çare arıyoruz. 
Kavga eden devletler ola-
bilir, biz onlardan değiliz."

Azerbaycan'dan doğal-
gaz temin edilmesi ve ak-
tırılması konusunu ele al-
dıklarını aktaran Borisov, 
Bulgaristan'ın kurmayı 
planladığı ve "Balkan" 
adını verdiği doğalgaz 
dağıtım merkezine gele-
cek her kaynağın kullanıl-
masından yana olduğunu 
belirtti.

Türkiye'nin doğalgaz 
kaynakları alanında yeni 
bir yaklaşım sergiledi-
ğini ifade eden Borisov, 
"Komşularımızın bu tav-
rından dolayı kendile-
rine teşekkür ediyoruz. 
Bölgede hiçbir ülkenin 
güzergahların dışında 
kalmasını istemeyiz" diye 
konuştu.

Borisov, Bulgaristan ile 
Türkiye arasında gerek 
karayolu gerekse demir-
yolu alanında altyapı pro-
jelerinin hızla geliştirilme-
sinin ve hızlı tren seferle-
rinin başlatılmasının da 
arzu edildiğini dile getirdi.

Türkiye-Rusya ilişki-
leri
Türkiye-Rusya ilişkile-

ri ile ilgili bir soruyu da 
yanıtlayan Borisov, "Bir 
erkeğin en erdemli özel-
liklerinden biri sabırdır" 
diyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Sayın Putin, Sayın 

Erdoğan'ın yanında 'Bul-
garistan her şeyi kay-
betmiştir' dediğinde biz 
yorum yapmadık. Sabırlı 
olduk. Şimdi de (Türkiye 
ile Rusya arasında yaşa-
nanlar konusunda) sabırlı 
davranıp dikkat ve say-
gıyla izliyoruz. Türkiye ve 
Rusya geçmişte iyi dost 
ve ortak olmuştur, yine de 
olacaklar. Karadeniz'in 
çevresinde huzur ve ba-
rış olmalı, ekonomi bun-
dan yararlanmalıdır."
Bor isov, Türkiye'nin 

Avrupa Birliği'ne katılım 
sürecine ilişkin de "Avru-
pa Birliği'nin belirli birta-
kım katılım kriterleri var. 
Biz zamanında bunları 
tek tek yerini getirerek, 
bugünlerde üyeliğimi-
zi yaşıyoruz. Dilerim, 
Türkiye'nin de geçtiğimiz 
bu yoldan mümkün oldu-
ğu kadar hızlı geçmesi ve 
başarılı olmasıdır" diye 
konuştu.
          Anadolu AJANSI

'Türkiye ve Bulgaristan işbirliği içinde' 

Başbakan Davutoğlu kanaat önderleriyle bir araya geldi
1. sayfadan devam

ko Borisov ile görüşme-
lerinde baş müftülüğün 
tescili konusunda gerekli 
desteğin verilmesini is-
tediğini belirten Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, 
komünist rejimin Devlet 
Başkanı Todor Jivkov 
döneminden hiçbir şey 
kalmadığını söyleyerek, 
"Bir Nedim Gencev kal-
dı, halen uğraşıyoruz. 
Nasıl bir şekilde yetiş-
tirilmiş ki biz problemi 
çözeriz. O gelir ortalığı 
karıştırır. Yani, buna kar-
şın soydaşlarımızın baş 
müftülük etrafında ke-
netlenmesi lazım" dedi.

"Bizim toplulukları-
mızdan DEAŞ çıkmaz"

Başbakan Davutoğlu, 
herkesle barış içinde ya-
şayan ve herkese barış 
sunan bir gelenekten 
geldiklerini ifade ederek, 
şunları söyledi:

"Her geldiğimde biz 
alıştık. Birileri kenarda 
toplanırlar. Kendilerince 
bir şeyi protesto eder-
ler. Onları kale almayın. 
Anadolu İslamı'nı ba-

rışçıl, bütün milletlere 
eşref-i mahlukat olma 
hasebiyle insanların ya-
ratılanların en şereflisi 
olması hasebiyle hep-
sine muhabbetle bakan 
tavrımızı sürdürdük. Bu-
gün baş müftülüğümüz-
de de söyledik. Bizim 
topluluklarımız arasın-
dan DEAŞ çıkmaz. Di-
ğer kavimlere olumsuz 
anlamda bakan çıkmaz. 
Kendi kimliğini koruyan, 
herkesle barış içinde 
yaşayan, herkese barış 
sunan bir gelenekten 
geliyoruz. İslam dünya-
sı içinde çıkan DEAŞ 
gibi fitne toplulukların 
İslam'ı temsil etmediği 
gibi ırkçı ve faşist yakla-
şımları benimseyenlerin 
de Hıristiyanlığı ya da 
Bulgaristan'ı temsil et-
mez. Onların sahip çıktı-
ğı bir kültürün hiçbir za-
man dumura uğramaya-
cağı açıktır. İnşallah bu 
topraklar asırlarca bizim 
ortak vatanımız olarak 
büyük şehirlere, şehir 
kültürlerine, medeniyet-
lerine beşiklik ederek, 
Rumeli bir bütün olarak 

ve Bulgaristan bundan 
sonra da barış içinde 
geleceğe el ele yürüye-
ceğiz. Biliniz ki arkanız-
da 78 milyon var."

Heyet iy le  B i r l i k te 
Ankara'ya Döndü

Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, konuşmasının 
ardından Bulgaristan'ın 
başkent i  Sofya'daki 
temaslarını tamamla-
yıp, Sofya Uluslararası 
Havalimanı'na geçti. 
Saat 23.00'da özel uçak 
'TUR' ile Ankara'ya ha-
reket eden Davutoğlu'nu 
Türkiye'nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe 
ile Bulgaristan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Valan-
tin Poryazov uğurladı. 

Davutoğlu'na Bulga-
ristan temasları sırasın-
da Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Sağ-
lık Bakanı Mehmet Mü-
ezzinoğlu, Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haber leşme Bakanı 
Binali Yıldırım da eş-
lik ederek aynı uçakla 
Ankara'ya döndü.

Davutoğlu'ndan Bulgar 
gazeteciye ders gibi yanıt

Türkiye Başbakanı Ah-
met Davutoğlu, Bulgar 
bir gazetecinin 1925 An-
kara Antlaşması ile ilgili 
sorduğu soruya ders gibi 
cevap verdi.
Bir Bulgar gazetecinin, 

Türkiye'nin, 1925 Ankara 
Antlaşması çerçevesin-
de Trakya mültecilerine 
tazminatlarını ne zaman 
ödeyeceğine ilişkin so-
rusu üzerine Davutoğlu, 
karşılıklı tazminatlar ve 
tarihi miras konusunda 
dosyaların açılması du-
rumunda, çok kapsam-
lı görüşmelere ihtiyaç 
duyulduğunu belir te -
rek, Bulgaristan'dan da 
Türkiye'ye göç eden mil-
yonlarca soydaş bulun-
duğunu anımsattı.
Davutoğlu şöyle devam 

etti:
"Biz bütün bu konuları 

ikili çerçevede, Türkiye 
ve Bulgaristan arasında 

hiçbir ön yargıya sahip 
olmadan, karşılıklı kültü-
rel varlıklara saygı çer-
çevesinde ve insani ko-
nuları iki dost ve komşu 
ülkelere tartışma gerekti-
ği düşüncesindeyiz ve bu 
çerçevede de her zaman 
Türkiye tarafında sade-
ce Bulgaristan'a dostluk 
ve komşuluk perspektifi, 

ilişkisi ağırlık taşımıştır. 
Ama de-
d i ğ i m 
gibi bü-
tün bu 
konular 
t a r i h i 
a r k a 
p l a n 
itibariy-
le  e le 
a l ı n ı r -
sa çok 
d a h a 
k a p -

samlı dosyalar haline 
gelir. Ancak Sayın Bori-
sov ile aramızda, Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki 
güçlü ilişkiler çerçevesin-
de bütün bu konular sa-
dece ve sadece var olan 
alanlar itibariyle değil, 
dostluk ilişkileri bağla-
mında düşünülecek, ko-
nuşulacak hususlardır."

4. sayfadan devam
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Çernooçene Belediyesi yeni bir sosyal projeye başladı
Kazanılan bir sosyal 

proje kapsamında Çer-
nooçene (Yenipazar) böl-
gesinde toplam 65 tüketici 
hizmet görecek. 

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Sofya’da İnsan Kaynakla-
rının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programı’nın 
“Bağımsız Hayat” prose-
dürü kapsamında gerçek-
leştirilecek “Bağımsız Ha-
yat İçin Sosyal Hizmetler” 
projesine hibe desteği ve-
rilmesine ilişkin sözleşme 
imzaladı. 

“Evde Yardım” projesi 
kapsamında kurulan Ev 
Ortamında Sosyal Hiz-
metler Merkezi’ne yöneti-
ci ve sosyal hizmet işçisi 
görevlendirilecek. Bele-
diyenin bünyesi altında 
faaliyet sürdüren merkez, 
saatliğine evlerde kişisel 
yardım, sosyal destek, 
belediye hizmetleri ve 

ev işleri konusunda yar-
dımda bulunuyor. Bunun 
dışında evlerde entegre 
sosyal hizmetler verecek 
ayrıca 55 kişisel asistan, 
psikolog ve sağlık işçisi 

görevlendirilecek. 
Bu sosyal hizmet için 

tüm tüketici adayların ge-
reksinimlerinin bireysel 
değerlendirilmesi yapıla-
cak. Değerlendirme doğ-

rultusunda hazırlanacak 
plana göre onların her bi-
rine ihtiyacı olduğu hizmet 
verilecek. 

Projenin temel amacı, 
sosyal dışlanmanın so-

nuçlarının üstesinden 
gelinmesi için engelli ki-
şilerin ve kendine hizmet 
edemeyenlerin yaşam ka-
litesinin ve hizmetlere eri-
şiminin iyileştirilmesidir. 

Aydın Osman’ın ifade-
sine göre yeni projeye 
başlanmasından sonra 
Ev Ortamında Sosyal 
Hizmetler Merkezi tekrar 
sunulan hizmetlerin daha 
yüksek etkisi olmasını 
garanti edecek. Belediye 
Başkanı, her bir kişinin ih-
tiyaçlarına yönelik çeşitli 
sosyal hizmetlerin saatli-
ğine kombine kullanılması 
için esnek mekanizmala-
rın uygulanması asis-
tanlar tarafından kaliteli 
bir şekilde sunulmasını 
garanti edeceğini düşü-
nüyor. 

“Çernooçene Belediye-

si, yıllardır tutarlı sosyal 
politika yürütüyor. Son 4 
yılda eşit durumda olma-
yan 100’den fazla kişiyi 
kapsayan 4 AB projesi 
gerçekleştirildi. Uzun süre 
işsiz kalan 60’ın üzerinde 
kişi istihdama yönelik sos-
yal programlarca angaje 
edildi” diye açıklamada 
bulundu. 

“Bağımsız Hayat İçin 
Sosyal Hizmetler” pro-
jesinin süresi 22 ay. Bu 
zaman içerisinde 18 ay 
sosyal hizmetlerde bulu-
nulacak. İlk 4 ay zarfında 
yönetici ekibin, asistanla-
rın ve tüketicilerin seçimi 
yapılması öngörülüyor. 
Proje kapsamında sağ-
lanacak hizmetlere 2016 
yılının ikinci çeyreğinde 
başlanılması beleniyor.

              İsmet İSMAİL

Ahmet Davutoğlu: "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında bir köprüdür"

Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, "Suriye'de gerek 
barbar bir rejimin gerekse 
terör örgütlerinin baskısın-
dan kaçan insanlar akın 
akın Türkiye, Bulgaristan 
ve Avrupa'ya geliyorlar. 
Bunların yönetimi konu-
sunda, bunların düzenli 
bir şekilde ele alınması 
konusunda da son Avrupa 
Konseyi'nde, bu konuları 
ele aldık. Türkiye ve Bul-
garistan arasında bu ko-
nuda son derece verimli 
bir işbirliği var" dedi.

Başbakan Davutoğlu, 
Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov ile Ba-
kanlar Kurulu Boyana 
İkametgahı'nda ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, 1 Kasım 
seçimlerinin ardından, 
KKTC ve Azerbaycan'dan 
sonra ilk yurt dışı ziyareti-
ni Bulgaristan'a yapmak-
tan mutluluk duyduğuna 
işaret ederek, bunun da 
komşuluğun bir gereği ol-
duğunu ifade etti.

"Biz hem komşu hem 
dost hem müttefik iki ül-
keyiz. Birçok konuda or-
tak çıkarlarımız, ortak ka-
derimiz, ortak vizyonumuz 
var" diyen Davutoğlu, yap-
tıkları baş başa ve heyet-
ler arası görüşmelerde iki 
ülke arasındaki bu pers-
pektifi görmekten de ayrı-
ca mutlu olduğunu belirt-
ti. Davutoğlu, önlerindeki 
4 yıl boyunca hükümette 
kalacak bir iktidar olarak 
Bulgaristan ile ilişkileri en 
önemli gündem maddele-
rinden biri olarak gördük-
lerini vurguladı.

Özellikle ulaştırma, ener-
ji, tarım, su, Meriç başta 
olmak üzere ticaret ve ya-
tırımlar alanında Bulgaris-
tan ile her türlü işbirliğine 
hazır olduklarını ifade 
eden Davutoğlu, şöyle 
devam etti:

5 MİLYAR DOLARLIK 
TİCARET HACMİ

"5 milyar dolar civarın-
daki ticaret hacmimizi ilk 
fırsatta 10 milyarlara çı-

karmak bizim hedefimiz. 
2 milyar dolar civarındaki 
yatırımımızı, Bulgaris-
tan'daki Türk yatırımları-
nın 5 milyar dolara çıkma-
sı yine hedefimiz. Ayrıca 
büyük ulaştırma projelerini 
birlikte gerçekleştirebiliriz. 
Meriç otoyolu dolayısıyla 
değerli dostumu tebrik 
ediyorum. Aynı şekilde 
bizim rüyamız, idealimiz 
İstanbul'dan Sofya'ya, 
Sofya'dan da Avrupa'ya 
gidecek bir hızlı treni ger-
çekleştirmek. Yine oto-
yollarla, ulaşım hatlarıyla 
Bulgaristan ile Türkiye'yi 
birbirine bağlamaya ka-
rarlıyız."

Davutoğlu, Hazar'dan 

gelen TANAP doğalgaz 
projesi bağlamında Bul-
garistan ile enerji alanın-
da birlikte çalışmaya ha-
zır olduklarını vurgulaya-
rak, "Bulgaristan'da ortak 
tarım projelerinde bazı 
çalışmalarda birlikte gay-
ret sarf etmek de önemli 
hedeflerimizden" diye ko-
nuştu.

Her iki ülkenin tarihi 
varlıklarını koruma ko-

nusunun da ortak kültü-
rün bir gereği olduğuna 
dikkat çeken Davutoğlu, 
"Bulgaristan'da yaşayan 
soydaşlarımız, Türkiye 
ile Bulgaristan arasın-
da bir köprüdür. Onlar 
Bulgaristan'ın eşit va-
tandaşları olarak her 
zaman, ki bu topraklar-
da, kendi topraklarında, 
Bulgaristan'da huzur için-
de yaşamaları bağlamın-
da da elimizden gelen her 
türlü çabayı birlikte gös-
termemiz de doğal" dedi.

B u l g a r  m e v k i d a ş ı 
Borisov'a, Avrupa Bir-
liği konusunda, Avrupa 
Konseyi'nde yaptığı ko-
nuşmada verdiği destek 

dolayısıyla bir kez daha 
teşekkür etmek istediğini 
belirten Davutoğlu, "Tür-
kiye için Bulgaristan Av-
rupa Birliğinin kapısıdır. 
İnşallah Türkiye, AB'ye 
girdiğinde Bulgaristan ile 
çok daha geniş havzada 
birlikte hareket edeceğiz" 
ifadesini kullandı.

EN ÖNEMLİ MESELE 
SURİYE

Davutoğlu, Balkan ve 
bölge politikaları çerçeve-
sinde bazı konuları da ele 
aldıklarına işaret ederek, 
şunları söyledi:

"Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristan arasında or-
tak alanlarda çalışılması 
hepimizin menfaatine. 
Bu konularda son dere-
ce verimli istişarelerde 
bulunduk. Hepimizin kar-
şıya karşıya kaldığı, dün-
yanın karşı karşıya kaldığı 
en önemli mesele bugün 
Suriye'den kaynaklanan 
insani trajedi ve mülteci-
ler sorunu. Gönül ister ki 
Suriye'de bir an önce ba-
rış gerçekleşsin, bu mese-
le Suriye toprakları içinde 
çözülsün, orada kalsın 
ama maalesef Suriye'de 
gerek barbar bir rejimin 
gerekse terör örgütlerinin 
baskısından kaçan insan-
lar akın akın Türkiye, Bul-
garistan ve Avrupa'ya ge-
liyorlar. Bunların yönetimi 
konusunda, bunların dü-
zenli bir şekilde ele alın-
ması konusunda da son 
Avrupa Konseyi'nde, bu 
konuları ele aldık. Türkiye 
ve Bulgaristan arasında 
bu konuda son derece 
verimli bir işbirliği var."

Gümrük kapısında 
rüşvet operasyonu
Kapitan Andreevo sınır kapısında yapılan rüşvet ve 

yolsuzluk operasyonu sonrasında, Kapıkule üzerinden 
Avrupa’ya yapılacak olan çıkışlar tamamen durdu.

Kapitan Andreevo sınır kapısında sabah saatlerinde 
160 polisin katılımıyla Gümrük memurlarına yönelik 
rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı.

Nöbet değişikliğinin yapıldığı esnada nöbeti devre-
den ve alan vardiyaya yapılan operasyonda çok sayıda 
memurun gözaltına alındığı ve aynı anda memurların 
oturdukları evlerde de arama yapıldığı öğrenildi.

G ü m -
r ükçü le r in 
günü birlik 
Türk iye’ye 
gelen vatan-
daşlarından 
dönüş sıra-
sında beyan 
fazlası mal 
geçirdikleri 
ve genelde 
sigara ve te-

mizlik ürünleri ile bazı eşyaları kaçak yollarla soktuk-
ları, bunun içinde denetim yapan gümrük memurları 
ile anlaştıkları ve memurların denetim yapmaksızın 
aldıkları rüşvet karşılığında araçların ülkelerine girişine 
izin verdikleri ve ihbara dayalı takip ile operasyonun 
düzenlediği öğrenildi.

Yapılan operasyon sonrasında Kapıkule sınır kapı-
sından yurt dışına Bulgaristan üzerinden çıkış yapmak 
isteyen çok sayıda araç ve beraberindeki yolcular ile 
TIR sürücüleri uzun süren bekleyişe başladılar.

Kapıkule sınır kapısında yapılan operasyon sonra-
sında alımların durması karayolu üzerinde uzun TIR 
kuyruğunun oluşmasına neden olurken, küçük araç 
kuyruğunun da büyüdüğü görüldü. Bulgar gümrük sa-
hasında operasyon devam ederken alım yapılamıyor 
olması ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Tam-
pon bölgede bekleyen araç sürücüleri “madem ope-
rasyon yapılacak ve bunu biliyorlar neden yerlerine 
adam koymuyorlar” diyerek inanların mağdur edilme-
mesi gerektiğini savundular.

Bulgaristan’ın gümrüklerinde yaşanan rüşvet ve yol-
suzluk operasyonlarının son yıllarda arttığı, Kapitan 
Andreevo sınır kapısında son beş yıl içinde 6 rüşvet 
operasyonunun yapıldığı ifade edilirken en son geçti-
ğimiz aylarda Hamzabeyli sınır kapısı karşısında bulu-
nan Lesovo sınır kapısında bir operasyon yapıldığı ve 
gözaltına alınan gümrükçülerin olduğu biliniyor.

Sınır kapısının kapalı olduğu süre içerisinde vatan-
daşların Yunanistan üzerinden veya diğer sınır kapısı 
olan Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısını takip ederek 
Avrupa’ya çıkabilecekleri belirtildi.



  Kırcaali Haber 723 Aralık 2015 HABERLER

Azis: ‘Türkiye’de evimde gibiyim’
Feminen stiliyle üne 

kavuşan ve Türkiye’de 
geniş bir hayran kitle-
sine sahip olan Bulgar 
şarkıcı Azis, “Türkiye’yi 
ve Türk insanını çok se-
viyorum, burada kendi-
mi evimde gibi hissedi-
yorum” dedi.

Vasil Troyanov Boya-
nov, yani namı diğer Azis.
Bulgaristan’ın bir köyün-
de roman çocuğu olarak 
dünyaya geldi, çocuk 
yaşta ünlü olmayı kafaya 
koydu. İzlediği bir Türk fil-
mi sayesinde sahne ismi 
‘Azis’i belirledi. Annesine 
söylediğinde deli muame-
lesi gördü.

Sonra tüm bunlar gerçek 
oldu. 1999 yılında müzik 
dünyasına atıldı. 15 yıldır 
süren başarı grafiğiyle 
ünü sınırları aştı. Şim-
di başta Türkiye olmak 
üzere tüm Avrupa’da kon-
serler veriyor. Türkleri ve 
Türkçeyi çok seviyor. Ha-
yali ise tamamen Türkçe 
bir şarkı hazırlamak ve 
Bülent Ersoy’la düet yap-
mak. Azis, kariyeri ve Tür-
kiye sevgisiyle ilgili çarpı-
cı açıklamalarda bulundu.

-1999’da müziğe baş-
ladınız ve sürekli yük-
selen bir grafiğiniz var. 
Bunu nasıl başarıyorsu-
nuz?

Bu 15 yıllık süre içinde 
çok çalıştım. İşimi sevi-
yorum. Bu sayede adımı 
daha çok kişiye duyur-
dum.

-Azis ismi nerede çık-
tı? İsim babanız kim?

Sofya’nın küçük bir kö-
yünde yaşayan küçük bir 
çocuktum ve müzisyen ol-
mayı kafaya koymuştum. 
İzlediğim bir Türk filmin-
deki karakterden etkilen-
dim. Kalemle bir kenara 
yazdım. Sonra anneme, 
‘Adım bir gün Azis olacak’ 
dedim. Bana ‘deli deli ko-
nuşma, bu hiçbir zaman 
olmayacak’ dedi. Sonuç-
ta dediklerimin hepsi ger-
çekleşti.

-Yoktan var olduğunuz 
söyleniyor. Müziğiniz, 
şarkı sözleriniz, giyimi-
niz, makyajınız sahne 
şovlarınız ve video klip-
lerinizin hepsini kendi-
niz yapıyorsunuz. Bun-
lar nasıl oluyor?

Bilmiyorum, ama ben 

böyle doğdum. Her şeyi 
kendim düşünüp yapıyo-
rum. Kostümlerimi ben 
yapıyorum kimse yardım 
etmiyor.

- Başlarda topuklu 
ayakkabı giyen feminen 
bir görüntüye sahipti-
niz, son albümünüzle 
Radikal bir değişiklikle 
sakallı, maskülen ol-
dunuz. Mahalle baskısı 
mı?

İnsanlardan bir baskı 
yok. Değişikliği ben isti-
yorum. Böyle olmayı sev-
dim. Makyajla kostümle 
uğraşmıyorum. Daha ko-
lay ve pratik geliyor bana.

-Türkiye’de de çok bü-
yük hayran kitleniz var. 
Bu ne zaman başladı ve 
nasıl gelişti?

Burada ilk konserimi 5 yıl 
önce verdim. Sonra hay-
ran kitlem katlanarak art-
maya başladı. Türkiye’yi 
ve Türk insanını çok se-
viyorum. Burada kendimi 
evimde gibi hissediyo-
rum. Neredeyse iki ayda 
bir konser veriyorum. 
Konserlerimde binlerce 
kişi tek kelime Bulgarca 
bilmeden hep bir ağızdan 
şarkılarımı söylüyor.

-Biraz da müziğinizden 
bahsedelim. Çalga veya 
popfolk diyorlar. Roman 
müziğinin otantik melo-
dilerle harmanlanması. 
Çok seviliyor ama nefret 
edenler de var mı?

Evet ülkemde ‘elitist’ ol-
mak isteyen ve Avrupa-
lı görünmek isteyen bir 
kesim var. Bunlar benim 
yaptığım müzikten utanı-
yor. Ama bu coğrafyanın 
müziği bu, caz müziği 
bize ait değil her zaman 
dinleyemezsin. Çalga, 

Balkan insanının kanını 
harekete geçiriyor. Kafayı 
bulan bir sürü entelektüel 
benim şarkılarımla dans 
ederek coşuyor.

-Türkçe albüm yapma-
yı hiç düşündünüz mü?

Türkçe kelimeleri şar-
kılarımda kullanıyorum. 

Ama hayalim öncelikle 
tamamen Türkçe sözlere 
sahip bir şarkı yapmak. 
Ama o kadar bilmiyorum 
birkaç dize geliyor aklıma, 
gerisini getiremiyorum. 
Bana söz yazacak kimse 
yok. Türkçe bir şarkı yaz-
sam çok güzel olacak.

-Türkiye’deki sanatçı-
lardan kendinize yakın 
hissettiğiniz kim var? 
Kimle çalışmak isterdi-
niz? 

Kibariye, Tarkan ve Bü-
lent Ersoy en beğendiğim 
sanatçılar. Bülent Ersoy’la 
düet yapmayı çok isterim.

-Şarkılarınızın arasın-
da Türkçe kelimelere 
sık yer veriyorsunuz. 
Son şarkınızın ise ismi 
Arapça, ‘Habibi’. Bu ne-
reden çıktı?

Habibi kelimesi bana 
çok egzotik geliyor. O 
yüzden kullandım, şimdi 
Bulgaristan’da gençler 
birbirlerine aşkım derken 
Habibi tabirini de kullan-
maya başladı.

‘Burak Özçivit çok sev-
diğim bir oyuncu’

- Azis boş zamanların-
da ne yapar?

Spor yapıyorum, arka-
daşlarımla dostlarımla 
vakit geçiriyorum.

- Türk dizisi seyreder 
mi?

Dizi izlemeye pek vaktim 
olmuyor. Arkadaşlarım 
izliyor. Ben izlemiyorum 
ama çok sevdiğim bir 
oyuncu var; Burak Özçi-
vit.

- Türk yemekleriyle 
aranız nasıl? Sever mi-
siniz?

Bayılırım. favori yeme-
ğim İskender. Ama sokak-
ta satılan bir şey bile bana 

çok lezzetli geliyor.
- Türkiye’ye geldiğiniz-

de ne yapmayı seversi-
niz?

Alışveriş merkezleri ve 
insanların çok olduğu 
yerleri seviyorum

- Eğer Azis Türkiye’de 
doğsaydı ne olurdu ne 
yapardı? Yine müzikle 
mi uğraşırdı?

Azis Türkiye’de doğ-
saydı kesinl ik le mü -
z isyen o lurdu.  Ben 
Bulgaristan’da 20’li yaş-
larda müzik kariyerime 
başladım. 12 yaşında şar-
kı söylemeye başlardım. 

Çünkü burada insanlar 
müziğe çok daha fazla 
değer veriyor.

‘Müzisyen olmasam 
Modayla uğraşırdım’

- Müzisyen olmasaydı-
nız ne olurdunuz?

Kesin modayla uğraşır-
dım. Ya stilist ya da bir 
moda dergisini yönetir-
dim.

- Duyduğuma göre bir 
menajeriniz yok. Sosyal 
medyayı bile kendinizin 
organize ettiği söyleni-
yor. Bunlara nasıl za-
man ayırıyorsunuz?

Evet tüm şarkı sözlerimi 

kendim yazıyorum, klip 
senaryolarını, kostümle-
rimi kendim tasarlıyorum. 
Menajerim yok kendim 
yapıyorum. Sosyal med-
ya hesaplarımda da gün-
celleme ve paylaşımları 
kendim yapıyorum. Çok 
da zevk alıyorum. 
- Başka hangi ülkeler-

de konser veriyorsu-
nuz?
AB genelinde; Hollanda, 

Almanya, İsviçre, Brüksel 
ve Azerbaycan’da kon-
serler verdim.
                     

  Milliyet

Bulgar siyasetinde 
Türklere "ayrımcılık"
Nüfusu 7,3 milyon olan 

Bulgar istan’da resmi 
olmayan verilere göre 
yaklaşık 2 milyon Türk 
ve Müslüman yaşıyor. 
Bulgaristan’ın nüfusunun 
dörtte birini oluşturan 
Türk ve Müslümanlara, 
siyasette ayrımcılık yapıl-
dığı düşünülüyor.

Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) Yüksek Kon-
seyi Üyesi Nazmi Mümin, 
AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, siyasi partile-
rin ülkedeki Türklere üstü 
kapalı veya açık ayrımcılık 
uyguladığını söyledi.

Türkiye’de faaliyet gös-
teren Bulgar göçmenleri-
ne ait derneklerle ilişkiler 
sorumlusu görevini de 
yürüten Mümin, Bulgaris-
tan’daki partilerin Türklere 
temsil hakkı tanımadığını 
ifade etti.

Mümin, “Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Partisi dı-
şındaki siyasi partilerin 
kapıları Türklere kapalı, 
ülkedeki Türklere üstü 
kapalı veya açık ayrımcı-
lık uygulanıyor. Üstü ka-
palı veya açık bir şekilde 
uygulanan bu ayrımcılık 
Bulgar devletinin yararına 
değil. Türk karşıtı toplum-
da yükselen söylemler en-

dişelere sebep oluyor ve 
bu nedenle Türkler tek bir 
partide, HÖH çatısı altın-
da kapsüle oluyor. Diğer 
partilerin kapıları Türklere 
kapalı” dedi.

Kendi partisi de dahil 
ülkedeki siyasi oluşum-
ların Türkleri gelenek ve 
görenekleriyle, kültürü, 
dili ve etnik aidiyetleri ile 
oldukları gibi kabul etme-
leri gerektiğini vurgulayan 
Mümin, siyasetin ve kamu 

kurumlarının üst kademe-
lerinde daha geniş yer al-
maları için Türklerin önün-
deki yolların kapatılma-
ması çağrısında bulundu.

“Türklere ve Müslü-
manlara pek hoşgörü 
yok”

HÖH Milletvekili Hüseyin 
Hafızov ise kendi partisi 
dışındaki diğer siyasi par-
tilerin kapılarını Türklere 
kapattığını belirtti.

Hafızov, “HÖH dışındaki 
partiler, Türkleri alt düzey 
yönetici olarak kabul et-
seler bile seçilen insanlar 
milletine, tarihine ve kül-
türüne hizmet etmeyecek 
kişiler oluyor ve bunlar 
daha çok reklam panosu 
olarak kullanılıyor” diye 
konuştu.

Ayrımcılığın her alanda 

olduğu gibi siyasi par-
tilerde de bulunduğunu 
söyleyen Hafizov, Türkle-
re ve Müslümanlara pek 
hoşgörü ile bakılmadığını 
ifade etti.

Hafızov, liberal bir parti 
olarak sadece HÖH’ün 
kimseyi dışlamadığını 
vurguladı.

İ k t i d a r d a  b u l u n a n 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi İçin Vatandaşlar 
Partisi’nin (GERB) Cebel 

i lçe başkanlı-
ğı görevinden 
kendi isteğiyle 
ayrılan Mümin 
İsmail ise ülke-
de 1990 yılında 
komünist rejimin 
çökmesinden bu 
yana Türklere ve 
Müslamanlara 
HÖH dışındaki 
partilerde görev-
ler verilmediği-
ni, alt düzeylere 
getirenlerin ise 
sadece göz bo-
yama amacı ta-
şıdığını anlattı.

İsmail, “Amaç sadece, 
‘Bakın aramızda Türkler 
de var’ demek. Türkler ve 
Müslümanlar bilerek tek 
siyasi çatı altına toplanı-
yor. Bu durum devletin bu 
yönde bilinçli bir politikası 
olduğu şüphesi uyandırı-
yor. Çünkü tek çatı altın-
daki Türk ve Müslümanla-
rı kontrol etmek şüphesiz 
çok daha kolay” şeklinde 
konuştu.

Bu durumdan HÖH’ün 
de memnun olduğunu 
ifade eden İsmail, “Çün-
kü alan da razı veren de 
razı ve bu durum 1990 yı-
lından bu yana korunuyor. 
Memnun olmayan birileri 
varsa o da halkın kendisi” 
dedi.

           Anadolu Ajansı



  Kırcaali Haber 823 Aralık 2015КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
  23 Декември  2015      Година: IX        Седмичен вестник за актуални новини        Брой: 309     Цена 0,80 Лв.

      
  Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Yunanistan temsilcisi: İbrahim Baltalı 

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;  Tel.: 0361/ 950 00;  e-mail: kircaalihaber@gmail.com     
 
 Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в Гърция -  
 Ибрахим Балталъ.     Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Тел.: 0361 / 950 00 ;  www.kircaalihaber.com 

Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД    гр. Кърджали;   Каталожен № 2454;   Цена за годишен абонамент: 40,00 лв.        ISSN 1313 - 6925

Davutoğlu, Bulgaristan Başmüftüsü ile görüştü

Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Sofya'daki temasları 
kapsamında Bulgaristan 
Müslümanları Baş Müftü-

sü Mustafa Aliş Hacı ile bir 
araya geldi.
Başbakan Ahmet Davu-

toğlu, Bulgaristan'daki te-
masları kapsamında ikili gö-

rüşmeler de gerçekleştirme 
imkanı buldu. 
Davutoğlu, Bulgaristan 

Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev ile gerçekleştir-
diği görüşmenin ardından 
Bulgaristan Müslümanları 
Baş Müftüsü Mustafa Aliş 
Hacı ile bir araya geldi. Baş 

müftülük binasında gerçek-
leştirilen görüşmede Baş-
bakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan, Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğ-
lu, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala, Sağlık 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Baka-
nı Binali Yıldırım da 
hazır bulundu.
Davutoğlu, Sof-

ya'daki temasları 
kapsamında Büyü-
kelçilik ikametga-
hında soydaş kana-
at önderleri ve sivil 
toplum temsilcileri 
ile bir araya geldi. 
Başbakan Ahmet 

Davutoğlu, Sofya temasla-
rını tamamlamasının ardın-
dan Türkiye’ye döndü. 
             Anadolu Ajansı

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı 
Plevneliev ile Görüştü

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Sofya'daki temasları kap-
samında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ile bir 
araya geldi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bulgaristan'daki temasları kapsa-
mında ikili görüşmeler de gerçekleştirme imkanı buldu. 

Türkiye Başbakanı Davutoğlu, Boyko Borisov ile gerçekleştirdiği 
görüşmenin ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevne-
liev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişki-
leri, enerji, ekonomi ve kültürel ilişkilerin yanı sıra küresel ve böl-

gesel konular ele alındı. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.


