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Bulgaristan'da Müslümanlar
bayram namazında camileri
doldurdu.
Başkent Sofya'da tek olan
Banya Başı Camisi bayram
namazında yetersiz kalınca cemaat büyük bölümü kaldırıma
taştı. Bulgaristan Başmüftüsü
Dr. Mustafa Aliş Hacı ise ülkenin güneydoğusunda Filibe
şehrindeki tarihi Hüdavendigar
Camisi'nde bayram namazını
kıldırdı.
Sultan I. Murad (1369-1389)
döneminde inşa edildiği için Muradiye adıyla da bilinen camide
AA muhabirine konuşan Baş-

Yıl: X

müftü, tüm dünyadaki Müslümanların bayramını kutlayarak,
İstanbul'daki terör saldırısını bir
kez daha kınadı. "Terörizmi lanetliyor, barış ve kardeşliğe evet
diyoruz. Allah bu tür eylemleri
asla göstermesin, yaşatmasın.
Tüm insanlar barış ve huzur
içinde yaşasınlar." dedi.
Tarihi Camide Bayram Namazını kılanlar arasında T.C. Sofya
Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
Filibe Başkonsolos Vekili Birey
Yılmazsoy, Konsolos Murat Muhaciroğlu, DOST Partisi Genel
Başkanı Lütvi Mestan, Bulgaristan Müslümanları Başmüf-

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

tüsü Mustafa Haçı, Batı Trakya
Türklerinin ilk ve tek partisi DEB
Partisi Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, STK temsilcileri yer
aldılar.
Muradiye camisine cemaatle
birlikte bayram namazını kılan,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisinden ihraç edildikten sonra Sorumluluk, Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) partisini kuran milletvekili Lütvi Mestan, cemaatle
tebrikleşti.
Başmüftü Haci ve Lütvi Mestan ile birlikte Muradiye'ye
gelen Türkiye'nin Sofya Büyü-
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kelçisi Süleyman Gökçe de namaz sonrası yaptığı konuşmada
Müslümanların bayramını tebrik
etti.
Büyükelçi Gökçe şunları söyledi:
“Hoşgörü, dayanışma, bağışlama ve kardeşlik gibi yüksek
manevi değerlerin; yardımlaşma

zın, toplumun tüm kesimlerinin
kenetlenerek, başarılı çalışmalarını asgari ortak paydalar zemininde, beraberce yürütmeleri
ve bu ruhu devralacak yeni nesiller yetiştirilmesi için hatırlama
vesilesi oluşturmaktadır.”
Filibe müftülüğü ve cami yönetimi bayram şekeri, hurma

ve paylaşma gibi ihtiyacın karşılanmasına yönelik maddi değerlerin yenilendiği, dostluğun
en güzel örnekleriyle paylaşıldığı bir ayın ardından, Ramazan
Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar,
farklılıkların kültürel zenginliği
güçlendirdiği ve her ferdin bu
zenginliğin tamamlayıcı parçası
olduğu anlayışından hareketle,
görüş ayrılıklarına bakılmaksı-

ve baklava dağıtarak, cemaatin
bayram mutluluğunu tatlandırdı.
Bulgaristan Ulusal Radyosu
(BNR) ve Bulgaristan Ulusal
Televizyonu (BNT) başta olmak
üzere ülkedeki medya organları
Müslümanların bayramını kutlarken, yayınlarında ramazan
gelenekleri ve bayramlaşmalar
konusunda bilgilendirici haberlere yer verdi.
Anadolu AJANSI
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İzmir 'Koşukavak' mahallesinde
yaşayan Bulgaristan göçmenleri
Bulgaristan Koşukavaktan 1950’de İzmir’e gelen
göçmenler, Bornova’da
aynı isimle kendi mahallelerini kurmuş. 12 bin kişinin yaşadığı mahallenin
çoğunluğu göçmenlerden
oluşuyor. Vatandaşların
en büyük ihtiyacı ise bir
ilkokul.
İzmir'in Bornova ilçesine
bağlı Koşukavak Mahallesi, Bulgaristan'ın Kırcaali
ilindeki Koşukavak kentinden göç edenler tarafından kuruldu. Bulgaristan'daki Türklerin yoğun
olarak yaşadığı ve adı kavak ağaçlarının yanında
yapılan at koşularından
dolayı Bulgarcası Krumovgrad olan Koşukavak
bölgesinden göç eden
Türkler 1950 yılında yerleştikleri mahalleye de bu
adı verdi. Bulgaristan'dan
Türkiye'ye 1990'lara kadar süren göçler süresinde 1978 yılında ailesiyle
birlikte İzmir'e yerleştiklerini anlatan Muhtar Necattin Yılmaz, "Orada Türkçe
eğitim yoktu. Bizler Türk
olduğumuz için gele neklerimizi kültürümüzü daha rahat yaşamak
için Türkiye'ye geldik. O
süreçte 2 milyon insan
Bulgaristan'dan göç etti.
Orada yaşadığımız Koşukavak kentinin adı 1950
yılında buraya göç eden
dedelerimizden tarafın-

ra aktarmayı amaçlıyoruz.
Dil kurslarımız çok faydalı
oluyor. Makedonya’dan
gelen öğretmenler burada dil kursu veriyor. Kursu
başarıyla bitirenler Makedonya Eğitim Bakanlığı onayı sertifika alıyor.
Böylece üniversite eğitimi
için Makedonya’ya giden
gençler 1 yıllık dil eğitiminden muaf oluyor. Ayrıca Makedonya’dan evlenenlerle aileler arasında
iletişim kopukluğu yaşanmıyor. Çocuklarımıza halk
oyunlarımızı tanıtıyoruz.
İftarlarda ise Makedonya
yemeklerini davetlilere
sunuyoruz" dedi.
dan konuldu" dedi.
12 bin kişinin yaşadığı
Koşukavak Mahallesi'nde
iki dönemdir muhtarlık
görevini yürüten Necattin Yılmaz, "Mahallemizin
büyük çoğunluğu Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Makedonya
gibi ülkelerden göç eden
Balkan göçmeni Türklerden oluşuyor. Fakat son
dönemde iç göçler nedeniyle Konya, Akhisar, Manisa ve Uşak gibi illerden
gelenlerle mahallemizin
nüfusu arttı. Bundan 30
sene önce mahallenin nüfusu yaklaşık 500 kişiydi"
dedi.
Okul arsası hazır

Mahallenin en önemli ihtiyacının ilkokul olduğunu
söyleyen Muhtar Yılmaz,
"Burada 12 bin nüfus yaşıyor. Çocuklarımız başka
mahallelerdeki ilkokullara
gitmek zorunda kalıyor.
Herkesin servis tutacak
durumu yok. Ayrıca kayıt
sırasında velilerimiz sıkıntı yaşıyor.
Ancak 6 yıl önce burada
bir arsa belediye tarafından okul için ayrıldı. Ama
şahsa parası ödenmediği
gibi okul da yapılmadı.
Parası ödenerek okul yapılsın yoksa arsanın sahibi bu karara itiraz ederek
apartman dikecek" dedi.
Makedonya kültürünü

yaşatıyorlar
Mahallede 2007 yılında
kurulan İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü
Yaşatma Derneği, sosyal
ve kültürel faaliyetleriyle
birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösteriyor.
Makedonyalı kadınlar Ramazan ayında iftar organizasyonları için hazırlık
yapıyor. Makedonya mutfağından lezzetli yemekler
mahallede iftar sofralarına katılan davetlilere sunuluyor. Makedonya'dan
gelen 2 bine yakın nüfusa
sahip olduklarını belirten
Dernek Başkanı Medat
Şenay, "Kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşakla-

Göçmen kardeşler, annelerine hayrat çeşme yaptı
Kırcaali ili Mleçino
(Söğütkesiği) köyü
bölgesinde olduğu
kadar yol kenarında
taş ve mermer çeşme
bulunan başka bir bölge bulunmamaktadır.
İnsanlar bu çeşmeleri hayır için veya vefat etmiş bir yakınının
anısına yaptırmaktadır. Guinness Rekorlar
Kitabı’na girmeye layık
bu geleneğin sadece
ilçe, il ve ülkede değil,
dünyada da eşi benzeri yok. Bölgedeki
Müslümanlar, çeşme
yapmanın bir şeref kazandırdığı gibi günahların bağışlanmasına
da sebep olduğuna
inanıyor.
Mleçino’ya yakın Os-

lets Mahallesi’ne giden
yol kenarında Yamaç
denilen yerde yeni bir
çeşme daha inşa edildi. Çeşme, Mleçino
köyünden Emrullah,
Necattin, Fahrettin,
Recep ve Sabahattin
Sali kardeşler tarafından 1967 yılında hayata gözlerini yuman
anneleri Kerime Sali

Fetta’nın anısına yaptırıldı.
Bursa’da yaşayan
kardeşler yaz aylarında her zaman doğup
büyüdüğü yerlere geliyor.
58 yaşındaki Sebahattin Sali, “Benden
daha büyük kardeşlerimle beraber rahmetli annemizin anısına

eski çeşmenin yerine
daima akan yeni bir
çeşme yapmaya karar
verdik. İslam dininde
insan veya hayvanların geçtiği yerlere çeşme yapılmasının aileye
büyük sevaplar kazandırdığına inanılıyor. Bir
çeşme yapmak, bir fidan dikmek çok güzel
bir amel. Bunlar insanın ölümünden sonra
geriye kalan şeylerdir,
birinin susuzluğunu
gidermek ise dünyada
yapılabilecek en büyük
hayır” dedi. Sebahattin
Sali, imkan olduğunda
her zaman aileleriyle
birlikte köylerine geldiklerini ifade etti.
Güner ŞÜKRÜ

Kerpiç evler harabeye
dönmüş
Mahalleye Bulgaristandan gelenler tarafından
ilk yapılan, 1950'den kalma kerpiç evlerin çoğu
harabeye dönmüş halde
bekliyor. Mahallenin 2
katlı imar olduğu için gelişme gösteremediğini belirten Yılmaz, "Öncelikle
Kamil Tunca Bulvarı ele
alınmalı. Görüntü İzmir'e
yakışmıyor. Kerpiç evler
harabeye döndü. Sokaklar dar. Gelişmesi için
burada imar düzenlemesi
gerekiyor" dedi.
Tolga TEKİN

Bulgaristan inşaat
sektörü 2020 yılında 10,9
milyar Dolara ulaşacak
Timetric iş bilgi platformu çerçevesindeki Construction Intelligence Center’ın “Bulgaristan İnşaat Sektörü
– 2020 Yılına Kadar Ana Eğilimler ve Fırsatlar” adlı
raporunda Bulgaristan inşaat sektörü önündeki perspektiflerin olumlu olduğuna, gelecek beş yıllık dönemdeki sektör performansının geçmiş beş yıllık dönemin
performansından daha iyi olacağına işaret edilmekte.
2011-2015 döneminde % 1,95’lik ortalama yıllık büyüme oranının 2016-2020 döneminde % 2,1’e yükseleceği öngörülmekte. Timetric uzmanları bu eğilim sayesinde 2015 yılındaki 9,8 milyar Dolar büyüklüğündeki
sektörün 2020 yılında 10,9 milyar Dolara ulaşılacağını
tahmin etmektedir (2010 yılı sabit Dolar kurlarıyla).
Karayolu ve demiryolu ulaştırma sektörlerine yapılacak yatırımlar, tüketici ve yatırımcı güveninin artması,
daha elverişli bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeler
bahse konu büyümenin ana motorları addedilmekte.
Yetersiz finansman, mali sınırlamalar, yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çerçevesindeki teşviklerin kaldırılması ve altyapı projelerinde AB
fonlarına bağımlılık ise sektörün gelişimini engelleyen
etkenler olarak gösterilmekte.

Alcomet’ten 50 milyon
leva değerinde yatırım

Şumen’de (Şumnu) alüminyum ürünler imal eden
Alcomet şirketi sahibi Fikret İnce, gelecek üç yılda 50 milyon leva değerinde yatırım yapacaklarını
açıkladı.
Fabrikanın üç bölümü yeni tezgah, pres ve fırın ile
donatılacak. Yeni yatırımın hedefi, hacim ve kalitede
artış sağlamaktır.
Fikret İnce, yatırımın daha bu yıl içerisinde başlatılacağını, yıllık cironun üç yılda 350 milyon levadan
600 milyon levaya, üretim hacminin ise 66 bin tondan 100 bin tona çıkartılmasını hedef belirlediklerini,
2016 yılında üretim hacminin 71 bin tonu aşacağını
ifade etti.
Alcomet, Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler
Konfederasyonu’nun “Büyüme” kategorisindeki ikinci ödülünü aldı.
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Soğuk barış zamanında hibrit savaşı
Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın
ısrarı üzerine NATO, vadesiz olarak olası bir Rus
saldırganlığına karşı ek
garanti olarak NATO’nun
doğu kanadına dört piyade taburu gönderiyor.
NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, “Kuşkusuz Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri için biz
sorumluluk taşıyoruz,
çünkü Kırım’ın yasa dışı
ilhakından önce hiç kimse
böyle bir askeri varlıktan
bahsetmiyordu” diye iddia
ediyor. Bulgaristan, ek piyade güçleri istememiştir,
diye doğruladı Savunma
Bakanı Nikolay Nençev,
Bulgaristan Milli Radyosu
önünde. Kuşkusuz ama
Bulgaristan Ukrayna krizinden sonra yaşanan
hibrit savaşın meydanı
oldu. Bu görüş etrafında
Avrupa Dış Siyaset Konseyi tarafından Sofya’da
düzenlenen uluslararası
yuvarlak masaya katılımcılar birleşti.
Yeni terim olsa da hibrit
savaş daha en eski tarihten bilinmektedir. Romalılar, Kartaca için savaşta
hibrit savaşın yöntemlerini
kullanmıştır, Birinci Dünya Savaşı sırasında ise
Alman İmparatorluğu gizlice Lenin’i desteklemiştir. Siyasetçilere ve askeri
stratejistlere göre hibrit
savaş, stratejik amaçların
açık ve gizli operasyonlar,
diplomatik ve ekonomik
baskı vasıtasıyla takip
edilmesidir. Buna örnek
doğalgaz tedariklerinin
kesilmesi, propaganda

medyalarının finanse edilmesidir. Temmuz ayında
Varşova’daki zirvenin arifesinde bir NATO generali, “Hibrit savaş geleceğin
konusu olacak” diye iddia
ediyor.
Kırım’ın ilhakı ve uluslararası anlaşmaların Rus-

barış” döneminin başlangıcı olduğuna işaret
etti. “Soğuk Savaş” yılları
ise, Demir Perde’nin iki
tarafından medyalardaki
propaganda ile hatırlanmaktadır.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Daniel Mitov, bu

aramızdaki sınırın nerede
olduğu sorusuna cevap
vermeden önce aramızdaki ilişkileri tam olarak
rasyonelleştiremeyeceğiz. Brexit kırmızı yanan
bir ışıktır ve bu ışık, AB
kapsamında artan hoşnutsuzluğu simgeliyor.

ya tarafından ihlal edilmesi, Moskova’ya karşı
yaptırımların uygulanmasına yol açtı. Arkasından
Rusya karşıt yaptırımlar
uyguladı ve Batı karşıtı
propagandaya başladı.
Bugün Rusya ile Batı arasındaki diyalog tonunun
katılaşmasının tanığı oluyoruz.
Avrupa Parlamentosundan Bulgaristan Cumhurbaşkanı, çok sert bir
konuşmasında Rusya’nın
AB’yi istikrarsızlaştırmayı
amaçladığını uyardı ve
Ukrayna krizinin “soğuk

zamanların geri dönme
yolunda olduğunu düşünüyor ve konuyla ilgili
olarak şunları açıklıyor:
“Genetik yapısı değiştirilmiş bilgilerin yetiştirilmesi
ve bunların insanların bilincine ekilmesi, Doğu ile
Batı arasındaki eski çatışmanın yeni yöntemlerinden biridir. Orta ve Doğu
Avrupa ise bu çatışmanın
savaş meydanı oluyor.
Rusya, Batı tarafından uygarlık düzeyinde kolonize
edilmeye izin vermeyeceğini söylüyor. Bu konuya
netlik kazandırmadan ve

Bu yüzden Avrupa her zamankinden acil ama ortak
kararlara ihtiyaç duyuyor.
Avrupa, popüler kararları
değil, doğru kararları almalıdır.”
Ke s i n l i k l e e ğ e r A B
Rusya’nın Batı karşıtı konuşmalarına propaganda
tonu ile cevap verirse bu
yanlış bir karar olacak.
AB, bir değerler topluluğudur ve böyle bir tepki
kendisine yakışamaz. AB
ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında sosyolog
Kınço Stoyçev’in farklı bir
tarifi vardır:

Türkçe'den Bulgarca'ya
geçen kelimeler sözlük oldu
Trakya Üniversitesinin (TÜ) katkılarıyla
yayımlanan, 101 yaşındaki araştırmacı Türker
Acaroğlu'nun hazırladığı
"Türkçe'den Bulgarca'ya
geçen kelimeler sözlüğü" tanıtıldı.
TÜ Rektörü Prof. Dr.
Yener Yörük, Balkan
Araştırma Enstitüsünde
düzenlenen tanıtım toplantısında, sözlüğün Bulgaristan ve Türkiye'nin
kültür hayatı için önemli
bir eser olduğunu söyledi.
Acaroğlu'nun önemli bir araştırmacı olduğunu anlatan Yörük,
"Ac aroğlu'nu evinde
ziyaret ettiğimizde, ne
kadar üretken olduğu-

nu gördük. Hafızasının
akıcı ve billur gibi olduğunu görmüş ve hayran
kalmıştım. 101 yaşında
bir beynin bu kadar berrak, pırıl pırıl çalıştığını
görmek, mutluluk verici"
diye konuştu.
Sözlüğün Türkçe'den
Bulgarca'ya geçen 15
bin sözcük içerdiğini
belirten Yörük, şunları
söyledi:
"Bu sözlük, oldukça
önemli bir sözlük. Çünkü 500 yıllık bir birliktelik
var. Bir barış sürecimiz
var. Objektif tarihçiler
tarafından ortaya konulan, toplumların, dillerin,
dinlerin bir arada yaşadığı büyük bir süreç bu.
Toplumlar arası kültürel

etkileşimle doğan kelime
alışverişi var. İlk sözcük
'Balkan' sözcüğü. Balkan
kelimesi belki Osmanlıların çok daha önce
Bulgarlardan öğrendiği
bir kelime bu. Tabii yapılacak bilimsel konularda
yeni ufuklar ortaya çıkabilir. Bu sözlük, önemli
bir başlangıç ve bilim insanları için güzel bir yol
gösterici."
D ış i ş ler i Bakanlığı
Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet
Yörük ise Bulgaristan
ve Türkiye'nin dostluk
ilişkilerini güzel şekilde
devam ettirdiğini dile
getirdi.
Soydaşlarının en yoğun
bulunduğu yerin Bulga-

ristan olduğuna dikkati
çeken Yörük, "Bulgaristan ve Türkiye arasında
kökleri yüzyıllara dayanan bir birliktelik var. Dolayısıyla da gerek dilsel
gerek günlük yaşamda
karşılıklı etkileşimin en
yoğun olduğu coğrafyalardan birisi Bulgaristan"
değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından, tanıtıma katılan
akademisyenler, kurum
müdürleri, araştırmacılar ve öğrencilere, sözlük
hediye edildi.
Toplantıda, Acaroğlunun sözlüğü hazırladığı
sırada çekilen fotoğrafları da gösterildi.
Anadolu AJANSI

“Rusya’yı ne kadar çok
sıkıştırsak, o kadar çok
Putin’in iktidarını pekiştiriyoruz. Bizim sorunumuz
Rus halkı değil, kuşkusuz
Putin’dir. Rusya’da son
sosyolojik araştırmalara
göre Rus halkının yüzde
25’i, Rusya’nın kaderi ve
geleceğinin Avrupa ile
alakalı olduğunu düşünüyor. Kesinlikle ama çatışmalara girilmemelidir.”
Tartışmaya katılımcılar,
hibrit savaşın araçlarını
görüşürken gazeteci İvan
Bedrov, medya alanında
sıradan bir yanlış bilgi
verme söz konusu olduğunu düşünüyor.
Bu “açık yalanların” artan etkisinin sebepleri,
internet ve sosyal medyaların günlük hayatımıza girmesiyle insanların
daha da savunmasız hale
gelmesidir. İvan Bedrov
şu açıklamada bulundu:
“İnsanların saygın medyalardan aldığı nihai ürün,

sosyal ağlardan yanlış bilgi unsurlarından oluşan
uluslararası haberlerden
oluşuyor. Büyük ölçüde
sosyal ağlara bağlı olan
bugünkü medyaların büyük sorunu, onların yalan
gibi bir yaygınlaştırmaya
ulaşamamasıdır. Bulgar
medyalarındaki ve tüm
dünyadak i kay nak lar
daha da az oluyor. Ama
Bulgaristan’da bu sorun
çok büyük. Kısıtlamaların
yapıldığı ilk yer uluslararası politika bölümleridir.
Bunun sonucunda Bulgaristanlılar, uluslararası
haberlerden mahrum kalıyor. Oysa insanların bu
tür içeriğe ilgisi artıyor. Bu
soruna tek çözüm, Bulgar
medyalarına yeteri kadar
dürüst ve ulaşılır bilginin
verilmesidir. Ama maalesef medyaların büyük bir
kısmının içerik için ödemek için parası yoktur.”
BNR

Hyatt, Sofya'da 5 yıldızlı
otel inşa edecek
Turizm Bakanlığı, dünyanın en büyük zincirlerinden biri olan Hyatt’ın Bulgaristan’a Sofya merkezinde inşaat edeceği 5 yıldızlı otel ile gireceğini açıklamıdı. Açıklama Turizm Bakanı Nikolina Angelkova,
Hyatt’ın Avrupa, Asya ve Orta Doğu Satın Alma
ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Takuya Aoyama
ve projenin Bulgar partneri Terra Tour Service’in
CEO’su Lıçezar Todorov arasında gerçekleşen görüşme neticesinde yapıldı.
Bulgaristan’da ilk Hyatt oteli, Vasil Levski anıtının karşısında olan eski otel ve sinema kompleksi
Serdika’nın yerinde inşaat edilecek.
Beş yıldızlı otelin 2018 yılında açılması beklenmektedir. Otelde 190 oda, üç restoran ve 1200 metre kare büyüklüğünde konferans alanları olması öngörülmüştür.

Bulgaristan ile Kazakistan ticari
ve ekonomik ilişkileri güçleniyor
Kazakistan başkenti Astana’da gerçekleşen İş
Forumu açılışında konuşma yapan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Lilyana Pavlova, Bulgaristan ile Kazakistan arasındaki dostluk
ilişkilerinin sadece sağlam bir geleneği değil parlak
perspektifleri de olduğunu dile getirdi.
Söz konusu İş Forumu 4. Dönem Hükümetler Arası
Bulgaristan-Kazakistan Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde gerçekleşmiştir. Foruma inşaat,
ilaç, tarım, kozmetik ve tıbbi ürün firmaları katılım
sağladı.
Bakan, Kazakistan Bulgaristan’ın önemli partneri
olduğunu vurgulayarak ikili ticari ve ekonomik işlişkileri geliştirecek kullanılmamış bir potansiyel olduğuna inandığını ve bu potansiyelin yeni yeni kullanıma
girmekte olduğunu ifade etti.
Görüşmeler, bir protokolün imzalanmasıyla sona
erdi. Bakan Pavlova, enerji verimliliği, turizm, ortak
müteahhitlik girişimleri, siber güvenlik, veterinerlik
ve gıda güvenliği alanlarında anlaşmaya varıldığını
açıkladı.
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Bulgaristan Geri Kabul Anlaşması’nı onayladı
Bulgaristan Hükümeti,
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan
Geri Kabul Anlaşması’nı
onayladı.
Başbakanlık Basın
Merkezi’nden yapılan
açıklamada, onaylanan
belgede iki ülkenin güvenlik, kontrol ve diğer organları arasındaki somut
koşul ve uygulamaların
belirlendiği, devir teslim
süreleri ile gerekli belgelerin somutlaştırıldığı ifade edildi.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Daniel Mitov, hükümetin onayladığı belgenin önemini vurgulayarak, “Türkiye, Geri Kabul
Anlaşması’nın yürürlükte
olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bulgaristan,
Türkiye’nin bu anlaşmaya
uymasına ısrar ediyor.”
dedi.
Mitov Bulgar Ulusal
Televizyonu’na (BNT)
yaptığı açıklamada, “Tür-

Bulgaristan’daki sığınmacılar
Bulgaristan Devlet Mülteciler Ajansı (DAB) 2016
yılının ilk altı ayında 13
ülkeden toplam 6 bin 421
kişinin iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.
Resmi istatistiklere göre
sadece mayıs ayında bin
421 kişinin Bulgaristan’a
iltica talebinde bulunduğu son 6 ayda ise sadece
249 kişiye mülteci statüsü, 180 kişiye de insani
statü verildiği ifade edildi.

kiye tarafı bize anlaşmayı onaylamış olduğunu
söylüyor. Ankara’nın Geri
Kabul Anlaşması’nı gerçekten uyguladığını ve
bu anlaşmanın işlev gördüğünü kanıtlamak üzere
zamana ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
En çok kaçak geçişlerin

yapıldığı Türkiye sınırdaki
durumun şimdilik sakin olduğunu dile getiren Mitov,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye, göç akını ile
baş edebileceğini göstermişti. Bu durum, göç
akınlarını daha iyi bir şekilde kontrol edebilmemiz için iyi bir çerçeve

oluşturur. Bundan sonra
ise en önemli olan insan
kaçakçılığı ağlarının yok
edilmesi olacak.”
Mitov ayrıca AB’nin ortak bir alan olduğunu, bu
alanın ortak dış sınırlarının korunması da yine
tüm üyelerinin görevi olduğunu anımsattı.

Üç Türk şirketi Bulgaristan’a 100
milyon Euro yatırım yapacak
Standart gazetesinin
muhabiri Krasimira Temelkova, Alcomet şirketinin denetim kurulu
Başkanı Fikret İnce ile
mülakat gerçekleştirdi.
-Sayın İnce, ilk önce
Bulgaristan’daki İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu
tarafından ‘Büyüme’
kategorisinde layık
görüldüğünüz ikincilik ödülünden dolayı
sizi kutlamak isterim.
Bu ödülü nasıl kazandınız?
- Alcomet, son yıllarda Avrupa piyasalarında çok ciddi başarılara
imza attı. Üretimimizin
% 90’ı, en büyük pazarımız Almanya başta
olmak üzere,AB pazarlarına yönelik ihraç
edilmektedir. Son üç
yılda mutfak folyosu satışlarımız ciddi bir artış
yaşadı ve üretimimiz
Avrupa piyasasının %
20’sine ulaştı. Son verilere göre Avrupa’ya 160
milyon Euro değerinde
ihracatımız bulunmaktadır. Çalışanlarımızın
özverisinden ve azminden dolayı bu ödüle layık görüldüğümüz için
hepsine çok teşekkür
ederim.
-Avrupa’ya ciddi bir

ihracatınız olduğundan bahsettiniz. Bu
doğrultuda herhangi
bir sorunla karşılaşıyor musunuz?
- İş dünyasında her
zaman sorunlar vardır.
Şirket olarak işimizi
profesyonel bir düzeyde yapmaya gayret
gösteriyoruz ve başarılı
olmamız için Avrupa’nın
en iyi uygulamalarını takip ediyoruz.
-Yabancı bir yatırımcı
olarak Bulgaristan’daki yatırım koşullarını
nasıl değerlendiriyorsunuz ve başka yabancı yatırımcıları burada yatırım yapmaya

davet eder misiniz?
- Ben Bulgar – Türk
T ic aret ve Sanay i
Odasının Başkanıyım ve bu bağlamda
Bulgaristan’a yabancı
yatırım çekmek konusunda ciddi girişimlerde bulunuyorum. Çok
açık bir şekilde söyleyebilirim ki Bulgaristan
yatırım yapmak için
çok doğru bir yer.
-Bulgaristan’ın yatırımcılara sunduğu
fırsatlar nelerdir?
İlk olarak Bulgaristan’a
yapılacak yatırımın
maliyetinin düşük olduğunu söyleyebilirim.

Bulgaristan’ın vergi sistemi ve nitelikli işgücü,
yatırımcılar için cazip
olan diğer unsurlardır.
Son üç ayda edindiğim
bilgilere göre, üç Türk
şirketi Bulgaristan’da
100 milyon EURO değerinde yatırım yapmaya hazırlanmaktadır.
Bu şirketler metalürji,
transformatör imalatı ve seramik üretimi
alanlarında faaliyet
göstermektedir. Bu yatırımlar sayesinde Kuzeydoğu Bulgaristan’da
1000’den fazla kişiye
istihdam imkanı yaratılacak.
Kırcaali Haber

186 kişinin talepleri ise
reddedildi.
Suriye’den gelen sığınmacı akını gittikçe azalırken yılın ilk yarısında
2 bin 859 Afgan, 2 bin
256 Iraklı ve 748 Suriyelinin Bulgaristan’da kaydı
yapıldı. DAB yetkililerine
göre, Bulgaristan, hala
sürekli ikamet için arzu
edilmeyen, daha çok Batı
Avrupa ülkeleri istikametinde “transit ülke” olarak
görülüyor.

Anadolu AJANSI

Bulgaristan’dan
ABD'ye ret
Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Amerikalı pilotları anma amacıyla 30 Haziran'da düzenlenen
tören sırasında ABD'ye ait iki savaş uçağının başkent Sofya'da “alçak uçuş" yapmalarına izin vermedi.
ABD tarafından yapılması teklif edilen gösteri uçuşu
bölgede yaşayan halkı olumsuz etkileyebileceği için
Bulgaristan tarafından reddedildi.
ABD'nin talebine göre ülkenin Sofya Büyükelçiliği binasının önünde 1943-1944 yılları arasında ölen
Amerikalı savaş pilotların anıtında düzenlenen tören
esnasında iki uçağın 600 metrelik bir yükseklikte geçiş yapmaları öngörülüyordu. Bulgaristan Ulaştırma
Bakanlığı’nın ret kararında akşam üzeri, alaca karanlıkta yapılması planlanan uçuşun risk unsuru taşıdığı
ve bölgede yaşayan halkta stres yaratabileceği ifade
edildi.
Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü'nde
yapılan “Trakya Kartalı 2016" tatbikatına katılmak
üzere bir süredir ülkede bulunan 8 uçaklı ABD filosuna ait jetler daha önce, Filibe şehrine yakın yine
bir Amerikalı pilota ait anıtın bölgesinde benzer bir
törene katılmıştı. ABD'nin Sofya Büyükelçiliği'nin
yanında 2010 yılında kurulan anıt ile ilgili ülkedeki
tartışmalar sürüyor.
Bulgaristan İngiliz ve ABD uçaklarınca bombardımana tutulmuştu
İkinci Dünya Savaşı'nın başında Nazi Almanyasının yanında yer alan Bulgaristan'ın başkenti Sofya,
İngiliz ve ABD uçaklarınca defalarca bombardımana
tutulmuştu. Resmi verilere göre, saldırılar sırasında
Sofya'da bin 243 kişi ölmüş, bin 355 kişi yaralanmış,
5 bin 300 bina yıkılmıştı.
Aynı zamanda seferler sırasında Sofya semalarında düşürülen 100'ü aşkın savaş uçağında 159 İngiliz
ve Amerikalı pilot hayatlarını yitirmişti.
Bulgaristan'daki Rusya yanlısı solcu siyasi güçler
ise anıtın kaldırılması için kampanyalarını sürdürüyor.

Emekli maaşına zam

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yaşlılık
aylığının miktarı 115,15 levadan 118,14 levaya yükseltilecek. Zam oranı yüzde 2,6 olacak. 31 Aralık
2015 tarihinden önce prim ödeme gün sayısına
göre emekli olan kişilerin aldığı maaşlar da 1
Temmuz’dan itibaren yüzde 2,6 oranında yükseltilecek” diye bildirildi.
Zam kararı, prim ödeme gün sayısına göre ödenen emekli maaşı ile ilgili olmayan askeri personelin ve sivillerin aldığı malullük aylığı, engelli aylığı
ve bireysel emeklilik ücretinin de artırılmasına yol
açacak. Emekli maaşları ile birlikte ödenen (refakat parası, Vatanseverlik Savaşı’nda (1944-1945)
malul kalanların aylığının artırılması için ek ödeme
ve Savaş Veteranları Kanunu kapsamında yapılan
ek ödeme) ek ödemelerin miktarı da artırılacak.
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TİKA’dan Balkanlar Buluşması
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanı Dr. Serdar Çam,
"İslam’ın yanlış bir şekilde
yorumlanarak, propagan-

etkisi dünyada azaldı ki
dünyada da yaşanan bu
çatışmalar artmaya başladı” diyen Çam, konuşmasında şunları kaydetti:

Maveraünnehir, Balkanlar medeniyet havzaları
birbirine çok benziyor.
İslam; Balkanları daha
büyük istila ve saldırılar-

da aracı olarak kullanılarak bir terör senaryosu
haline dönüştürüldüğü
dünyada, ortada sapasağlam taş gibi bir Balkanlar gerçeği var” dedi.
TİKA işbirliği ile hazırlanan ve alanında en kapsamlı eser olarak değerlendirilen “Balkanlarda
İslam ve Miadı Dolmayan
Umut” kitabının tanıtımı
gerçekleştirildi.
Ankara’da düzenlenen
tanıtım programına; Kosova Demokratik Türk
Partisi Genel Başkanı ve
Kosova Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar,
Makedonya Devlet Bakanları Furkan Çako ve
Necdet Mustafa, Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan,
Genel Başkan Yardımcısı
ve Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet, Yunanistan
Dost ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali
Çavuş, Kosova Meclis
Başkanvekili Fikrim Damka, Makedonya Anayasa
Mahkemesi Üyesi Salih
Murat, MATUSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim, Romanya’dan Tatar
kökenli milletvekilleri ve
Balkan ülkelerinden çok
sayıda din adamı katıldı.
Çalışmanın gelecek kaynaklar içerisinde bir temel
teşkil ettiğine değinen
Çam, “Bugün dünyada
yaşanan çatışmaların ve
İslam’ın yanlış bir şekilde
yorumlanarak propaganda aracı olarak kullanılarak bir terör senaryosu
haline dönüştürüldüğü bir
dünyada ortada sapasağlam taş gibi bir Balkanlar
gerçeği var. Tarihimizde
pek çok sancıların yaşanmışlığı olsa da yaşam kültürünü geliştirmiş Balkan
coğrafyası var” ifadelerini
kullandı.
“Dolayısıyla Balkanların

“Osmanlıyı da aslında
bir şekilde etkileyen Balkanlardır. Özellikle son
dönemde yaşanan hadiseler canlı bombaların
patlatıldığı dünyada gerçek tarihimizi anlamak
duygusal olmadan taraf
olmadan burada meseleleri tartışması ve dünyaya
da anlatması gerektiğini
düşünüyorum.”
“Umut ediyoruz ki bilim dünyasına değerli
bir katkı olur”
Araştırma kapsamında
14 ülkede bir buçuk yıl
süre ile çalışma yapıldığını belirten Doç. Dr.
Muhammed Savaş Kafkasyalı, “Biz 14 ülkede yürüttüğümüz bir buçuk yıl
süren ‘Balkanlarda İslam
ve Miadı Dolmayan Umut’
adlı çalışmayı bitirmiş bulunuyoruz. Balkan ülkelerinde çok sayıda bilim
adamıyla devlet adamıyla
ve entelektüellerle görüşmeler yaptım, onların bilgilerinde düşüncelerinde
faydalandım Umut ediyoruz ki bilim dünyasına
değerli bir katkı olur ve
bu çalışma bundan sonra
yapılacak diğer çalışmalar için bilimsel kaynak
oluşturur. Bu çalışmaları
yürütürken bizim bütün
ülkelerde görüşmeleri
yapmamızda ve her türlü
imkanı yürütmemiz de her
türlü desteği veren TİKA
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.
Kitabın tanıtım programında ayrıca, AK Parti
Sakarya Milletvekili Prof.
Dr. Mustafa İsen’in moderatörlüğünde “Balkanlarda
Geçmişten Günümüze
Doğal ve Kurgusal Kimlikler Paneli” gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ise programda yaptığı konuşmada; "Endülüs,

dan kurtarmış, korumuştur. Balkan İslam’ının en
önemli özelliklerinden biri
"hadari-şehirli" olmasıdır"
dedi.
Başbakan Yardımcısı
Veysi Kaynak, “Bugün
çok değerli bilim insanlarının desteği ile ortaya
çıkan ‘Balkanlarda İslam
Miadı Dolamayan Umut’
adlı eser İslam’ın Balkanlar’daki serüvenin daha
iyi anlamamızı sağlarken,
kültür hayatımıza bir halka
daha eklenmektedir” dedi.
TİKA işbirliği ile hazırlanan ve alanında en kapsamlı eser olarak değerlendirilen “Balkanlarda
İslam ve Miadı Dolmayan
Umut” kitabının tanıtımı
gerçekleştirildi. Eserin
tanıtım paneline Başbakan Yardımcısı Veysi Kanık, Diyanet işleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez
ve çok sayıda davetli katıldı.
“TİKA, en önemli dış
politika enstrümanlarımızdan biri haline geldi”
TİKA’nın kuruluşundan
bu yana 24 yılı hizmet ve
yatırımla geçirdiğine değinen Kaynak, “Gerçekten
gözbebeğimiz, yüzümüzü
ağartan bir kurum var ortada. Başta yakın coğrafyamız olmak üzere bugün
kalkınma işbirliği alanında
Türkiye; ekonomik, sosyal
ve kültürel alandaki birikimini başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm
dünya ile cömertçe paylaşıyor. Dünyada güvenlik odaklı politik yaklaşımların güçlendiği, birlikte
kalkınma, sosyal adalet
gibi kavramların derin
yara aldığı bir dönemde
Türkiye, insan odaklı medeniyet birikimiyle son 14
yılda yaşanan ekonomik
büyüme ve istikrarın sonucu olarak TİKA ile baş-

ta kendi kültür coğrafyası
olmak üzere dünyanın en
ücra noktalarına şeffaf ve
yapıcı politik bir vizyonla
ulaşıyor. Bu yeni dönemde ülkemizin güven ve
istikrar alanına dönüşmesi sürecinde TİKA, en
önemli dış politika enstrümanlarımızdan biri haline geldi” ifadelerine yer
verdi.
“Dünyanın zengin ülkeleri kalkınma yardımlarına en çok ihtiyaç duyan
en az gelişmiş ve kırılgan
ülkeler yerine, orta gelirli
ülkelere yardım yapmayı
tercih ediyor” diyen Kaynak konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Oysa Türkiye, TİK A
eliyle geri kalmışlık gibi
kavramlarla horlanan,
görmezden gelinen, yoksulluğa mahkûm edilen
mazlum ve mahrumların
yanında yer almaya devam ediyor. Dünyanın
neresinde ihtiyaç sahibi
bir halk varsa yardımına koşuyoruz. Birilerinin
yüksek riskli diye dönüp
bakmadığı, kendi kaderine terk ettiği; iç çatışmaların, kıtlığın ve savaşların
yaşandığı ülkelere gidip
fedakârca ve büyük bir
özveriyle projeler yürütüyoruz.”
“Kültür hayatımıza bir
halka daha eklenmektedir”
TİKA’nın katkıları ile gün
yüzüne çıkan bir eser vesilesi ile bir arada bulun-

duklarını belirten Kaynak,
“Bugün çok değerli bilim
insanlarının desteği ile
ortaya çıkan ‘Balkanlarda
İslam Miadı Dolamayan
Umut’ adlı eser İslam’ın
Balkanlar’daki serüvenin
daha iyi anlamamızı sağlarken, kültür hayatımıza
bir halka daha eklenmektedir. Bu kıymetli eserin
ortaya çıkmasına katkıda
bulunan bilim insanlarına
ve bugün mutluluğumuzu
bizimle burada paylaşan
tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Coğrafyamızda yaşanan hadiselerin bir medeniyet krizi olduğunun
altını çiziyorum”
İslam medeniyetini doğru anlamak için İslam’ın
yayılış tarihini İslam’ın
farklı coğraf yalarında
meydana getirdiği, inşa
ettiği medeniyetleri doğru
okumak ve doğru anlamak gerektiğinin altını çizen Diyanet işleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez,
“Coğrafyamızda yaşanan
hadiselerin sadece birer
terör hadisesi olmadığını
mezhep çatışmasından
ibaret olmadığını, coğrafyamızda yaşanan hadiselerin bir medeniyet krizi olduğunun altını çiziyorum.
Yaşadığımız medeniyet
krizini doğru okumak ve
doğru anlamak için bizim
İslam’ın farklı coğrafyalarda inşa ettiği medeniyeti
doğru okumamız ve doğ-

ru anlamamız gerekiyor”
diye konuştu.
İslam medeniyetinde üç
medeniyet havzasında
inşa edilen ilişkilerin birbirine çok benzediğine
dikkat çeken Görmez,
bunların Endülüs İslam
Medeniyeti, Maveraünnehir medeniyeti, Balkanlar
olduğunu belirterek, “3
medeniyet havzası birbirine çok benziyor. Çok
farklı coğrafyalarda inşa
edilen fikirler, düşünceler birbirine çok benziyor
bunlardan ilki Endülüs’tür.
Endülüs İslam medeniyeti
8 asır hayatta kalmış bir
felsefe inşa etmiş medeniyet olarak okunabilir. Bugün Balkanlardaki İslam’ı
iyi anlamak için Endülüs’ü
yeniden okumak gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
Görmez, ‘Balkanlarda
İslam Miadı Dolamayan
Umut’ adlı esere ilişkin
ise “Gerçekten böyle bir
esere ihtiyaç vardı. İçinde
önemli tarih hocalarımızın
bizzat yer almaları kitabın
değerini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından Kaynak, Görmez
ve davetliler TİKA Balkanlar Buluşması İftar
Programı'na katıldı. Başbakan Yardımcısı Kaynak
ayrıca Balkanlar'dan gelen din ve siyaset adamlarını ülkeler halinde ayrı
ayrı kabul ederek bilgiler
aldı.
Diyarı Türk

Trafik güvenliğine ilişkin
kapsamlı bir proje hazırlanıyor
Kırcaali Biznes İnkübatör salonunda Belediye Meclisi’ne bağlı
Daimi Trafik Güvenliği
Komisyonu’nun geniş
katılımlı oturumu yapıldı.
Oturumda Meclis Üyeleri, Kırcaali Valiliği, Karayolları İl Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü temsilcileri, okul,
anaokulu, engelliler ve
görme engellileri birliklerinin Kırcaali şube müdürleri, taksi ve otobüs
sürücüleri temsilcileri yer
aldı. Komisyon Başkanı
Mümün Emin ve Belediye Başkan Yardımcısı
İvan Velev tarafından yönetilen oturumda Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis aktif rol aldı.
Böyle geniş bir katılımla
ilgi uyandıran konu riskli durumların önlenmesi
amacıyla şehir içinde ve

ilçede trafiğin yeniden
düzenlenmesine ilişkin
bir teklifle ilgiliydi. Belomorski Bulvarı, 1 Mayıs
Sokağı, Kırcaali’deki okul
ve anaokulların yanındaki kavşaklardaki yaya
geçitlerinde ek önlemler alınması, onların led
lambalarla aydınlatılması, Bulgaria Bulvarı’nda
Orfeyus Kompleksi’nden
Moskova Restoranı’na
kadar uzanan kesiminin
trafiğe açılması, George
Washington Sokağı’nın
otobüs trafiğine açılması
ve daha başka önlemlerle şehir içi trafiğin rahatlatılması için birçok teklif
yapıldı.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis’in teklifi üzerine oturumda il merkezinde trafik güvenliği ile
ilgili olan çeşitli kurumların temsilcilerinin yer

aldığı kurumlararası bir
komisyon oluşturulması
kararı alındı. Bu komisyon, gelen teklifleri değerlendirip, rapor halinde
özetleyecek.
S öz ko n u s u r a p o r
Ulaştırma, Trafik Güvenliği ve Haberleşme
Komisyonu’na verilecek
ve yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce
aşamalı olarak uygulanmasına başlanması gereken Kırcaali İlçesinde
trafik güvenliğine ilişkin
kapsamlı bir projenin
temelini oluşturacak.
Projede şehrin merkez
kesiminde yoğun trafiğin
ve araç park etmenin sınırlandırılması için Mavi
Alan olarak adlandırılan
kısa süreli araç park
alanlarının oluşturulması
da öngörülecek.
Kırcaali Haber

13 Temmuz 2016

EDEBİYAT

Kırcaali Haber 6

Bulgaristan Türk Edebiyatının Dünü ve Bugünü
Geçen sayıdan devamı

Turan gazetesi sayfalarında Mehmed Oğuz imzasıyla yazılmış şiirlerde
de tarihimizden alınan
güç ile gençlerin uyanması; sevgi ve bilgi saçmaları
çağrısı vardır:
“Yıllardır şu çorak yurt,
Gür sesini bekledi.
Yıllardır Yüce bozkurt
“Uyan artık sen!” dedi.
Ne başlangıç, ne de son,
Sana engel olmasın. Bu
yeni Ergenekon,
Cağıldasın, solmasın.
Bilgi, duygu, sevgi saç!
Yenilik yollarına...
Bu “yeni doğuş”u aç, Öz
gücünle yarına.”
Bu dönemde pek çok
yazar, şair göçlerle yurtlarını terk et tiğinden
Bulgaristan Türk Edebiyatı büyük yaralar almıştır. 1922’de Nüvvap
Medresesi’nin Şumen
şehrinde açılmasına kadar bu edebiyatta önemli
bir gelişme kaydedilmez.
Türkiye’de öğretim gören Ali Osman Ayrantok,
Mehmet Behçet Perim,
Oğuz Peltek, Zeki Tunaboylu gibi yazar ve şairler,
Nüvvap Medresesi’nden
yetişen Mehmet Fikri,
Osman Kılıç, Sabir Demir,
Selim Bilâl gibi yazar ve
şairler ve Âşık Hıfzı, Hüseyin Raci Efendi, Mustafa Şerif Alyanak, İzzet
Dinç, Mehmet Müzekkâ
C on vb. Bulgar i st an
Türk Edebiyatının gelişmesinde önemli katkılar
yapmışlardır. Türkiye’ye
göç eden Ali Haydar Taner “Beyaz Zambaklar
Memleketinde”, Mehmet
Behçet Perim “Göçmen
Ahmet”, Ali Kemal “Alev
ve Kül”, Ethem Ruhi Balkanlı “Şehit Evlâtları”
gibi romanlarıyla Bulgaristan Türklerinin millî
ruhunu,sosyal durumunu
dile getirmişlerdir.1930’lu
yıllarda iktidara gelen
Bulgar milliyetçilerinin
zamanında Türk düşmanlığı had safhaya çıktığından zaten sınırlı sayıda
Türkçe basılan gazete ve
dergiler kapatılmış, şair
ve aydınlar da tehdit ve
baskılara maruz kalmışlardır. Bu durum, II. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar
sürmüştür. Bulgaristan
Türk Edebiyatı 1944’e
kadar bir dereceye kadar
kendini korumuş olmakla
beraber kayda değer çok
büyük bir gelişme olmamıştır.
Şimdi de komünist dönem olarak adlandırılan
yıllara geçelim.
Bu dönemle ilgili şair
Ahmet Şerif Şerefli şöyle
yazıyor:
“Totaliter rejimin ömrü

45 yıldı. 45 yaşında öldü.
Bulgar Yazarlar Birliğinin
3000 kayıtlı üyesi bulunuyordu. Kuluçka maki-

Habibe AHMET
nesinin ürettiği civcivler
gibiydi onlar. Kırmızı ışık
yanınca uykuya yattılar,
yeşil ışık yanınca uyandılar. Fabrikada üretilen
mallar için bile roman
yazma emri aldılar ve
yazdılar, tütün kırımı, derin güz sürümü için şiirler
yazdılar. Güdümcülük,
şiarcılık Bulgaristan’a
Sovyetler’den gelmişti.
300 milyon Sovyetler’de
300 bin yazar kayıtlıydı.
Kızıl Sovyet faşizmi yetmiş yaşında öldü. Gerçi
edebiyat ve sanat için yatırım yapılıyordu. Ama pazarda sadece konfeksiyon
bulunuyordu. Bu rejimler
dünyaya edebiyatçı, sanatçı veremediler”.
Bunlar Ahmet Şerif’in
tarihe bıraktığı notlar. Bu
isim ile alakalı ilginç bir
durumu da aktarmak istiyorum. Bugün ülkemizde,
bu şairimizin adını taşıyan
ve Türkçe kitaplardan oluşan tek kütüphane onun
doğduğu köydedir. Bu kütüphane TİKA tarafından
yapılıp açılmıştır. Keşke
buna benzer kütüphanelerimiz çoğalabilse...
Evet, Bulgar ve Sovyet
“kardeşleri” örnek alan
birçok Bulgaristan Türk
yazar ve şairi de elbette
geri kalmamak için çok
çaba harcadı ve Komünist Partisinin isteği doğrultusunda sanatla ilgisi
olmayan “eserler” yazmaya mecbur bırakıldı. Partinin istekleri üzere eser
yazmayan sanatçılar ise
Belene ölüm kampında,
hapisanelerde ve sürgün
edildikleri Bulgarların yoğun yaşadığı bölgelerde,
duygularını gizlice şiire
döker, karanlık günlerin
aydınlığa kavuşmasını
beklerlerdi, işte bu sanatçıların birçoğu şimdi Anavatan’da özgürce
eserlerini kitap halinde
yayımlamakta, estetik
değeri daha da yüksek
yapıtlar üreterek, edebiyatımızı gerçek sanat
eserleriyle zenginleştir-

mektedirler.
1950’lerde ve 1970’lı
yıllarda yetişen sanatçılar, Bulgaristan Türkleri
edebiyatına yeni davranış, yeni haykırış,
yeni içtenlik getirmişlerdir. 1950’lerin başlarında edebiyatın ön
saflarında bulunanlardan Selim Bilâlov,
Riza Mollov, Kemal
Bunarciev, Yusuf Kerimov, Enver İbrahimov, Salih Baklaciev,
Süleyman Gavazov,
Hasan Karahüseyinov vb. birinci kuşak
sanatçılar grubunu
oluşturmaktadır.
İkinci kuşak sanatçıların başında da Ahmet Şerifov, Sabri Tatov,
Ahmet Tımışev, Niyazi
Hüseyinov, Muharrem
Tahsinov, Lütfi Demirov,
Mehmet Bekirov, Sabahattin Bayramov, Halit
Aliosmanov, Lâtif Aliev,
İshak Raşidov, Mehmet
Davudov, Mehmet Çavu-

İkinci ve üçüncü kuşak
sanatçılarda yeni edebî
yapılışlar belirmiş ve
özellikle şiirde sanat daha
gelişmiştir. Ayrıca Recep
Küpçü, şiirde duygusallığı güçlendirmiş, Mefkure
Mollova şiire ince bir lirizm getirmiş, bazı şairlerimiz ise çağdaş şiirimize
yiğitçe bir anlatış yöntemi
sağlamıştır.
Böylece Bulgaristan’da
Türk şiiri kişinin içten yaşantılarıyla dile gelerek
kişisel bir özgürlük kazanmıştır.
Bu edebiyatın bir özelliği
daha vardır ki, bu da folklor ve köylü bilinci üzere
kurulan edebiyatla bağlantısını kesmemesidir.
Hasan Karahüseyinov ve
Lâtif Aliev Bektaşi ortamından gelerek köy ortamının toplu görünümünü
canlı bir görüşle ölçerek
geleneksel ve duygusal
bir hava içinde canlandırmışlardır. Lütfi Demirov ise köylü şairi sıfatını

şev, Nevzat Mehmedov,
Ömer Osmanov, Recep
Küpçü, Ali Kadirov ve
daha bir sıra yazar ve şair
bulunmaktadır.
İkinci kuşağın bir devamını oluşturan ve edebiyatımıza değerli eserler
kazandıran sanatçılardan
Mustafa Mutkov, İsmail
Çavuşev, Faik İsmailov,
Halim Halilibrahimov, Süleyman Yusufov, Durhan
Hasanov, Osman Azizov,
Şaban Mahmudov, Şahin
Mustafaov, Naci Ferhadov, Sabri İbrahimov, Ali
Bayramov, İslâm Beytullov, Turhan Resiev, Ahmet Eminov, Aliş Saidov,
Mustafa Çetev, Mehmet
Sansarov, Ali Durmuşev ve adlarını sayamadığımız daha birçokları
üçüncü kuşak sanatçılar
grubunun başında bulunmaktadırlar. Söz konusu
alt dönem edebiyatında
kadın sanatçılarımızdan
Mefkure Mollova, Nadiye
Ahmedova, Lâmia Varnalı, Necmiye Mehmedova,
ve Nebiye İbrahimova
varlıklarını kanıtlamışlardır.

kazanarak, köylü pastoral
anonim halk şiiri türünde
yazmıştır. Bu eğilimi Niyazi Hüseyinov, Şaban Mahmudov, Süleyman Yusufov, Şahin Mustafov, Faik
İsmailov, Naci Ferhadov,
Ahmet Eminov, İsmail Çavuşev gibi şairler de sürdürerek, geleneksel folklordan, daha yaratıcı ve
kişisel bir biçimde yararlanarak, Bulgaristan Türk
edebiyatının gelişmesinde bir köylü şiir akımının
daha belirgin çizgilerle
gelişmesini sağlamışlardır. Böylelikle karma bir
düşünce estetik nitelikleri
kavrayarak, köyden başlayan yeni edebiyat, yeni
şiir özelliği alarak tekrar
köye dönmüş, köyün sorunlarıyla bağlanmış ve
yeni bir özellik kazanarak
ortaya çıkmıştır.
Hikâye türünde değerli eserler veren Selim
Bilâlov, Kemal Bunarciev, Ahmet Tımışev,
Sabri Tatov, Hüsmen İsmailov, Muharrem Tahsinov, Halit Aliosmanov,
A li Kadirov, M ehmet
Alev,Mustafa Bayramali,

Halim Halilibrahimov ve
daha birçok sanatçımızdır. Uzun hikâyede İshak
Raşidov’un imzası bulunmaktadır.
Roman türünde ilk adımlar 1960’da atılmıştır. Sabri Tatov ilk romancımız
olarak edebiyatımızda yer
edinmiştir. Ayrıca Ömer
Osmanov’da romanlar
yazmıştır.
Mizah ve fıkra alanında
da başarılı eserler yazılmıştır. Mehmet Bekirov,
Ahmet Tımışev, Turhan
Rasiev,Ali Durmuşev, Nihat Altınok vb. bu tür eser
yazan sanatçıların başında bulunmaktadır.
Sahne eserleri türünde
de başarı sağlanmıştır ve
en ağır basan bir perdelik
piyeslerdir. Bu edebî türde
ilginç eserler veren Yusuf
Kerimov, Hasan Karahüseyinov, Sabri Tatov ve
daha birçok sanatçı olmuştur.
Çocuk edebiyatı da bu
dönemde oldukça gelişmiş ve çocuklara ait bir
hayli şiir ve
düz yazı eserleri yazılmıştır.
Çocuk edebiyatının gelişmesi A hmet
Şerifov ile başlar ve Nevzat
M e h m e d o v,
Nadiye Ahmedova, İshak
Raşidov gibi
birçok sanatçının eserleriyle
zenginleşir.
Eleştiri türünde ilk adımlar 1948/50’de atılır ve
1950’lerde geliştirilerek
196O’lı yıllarında ilginç
yazılar yazılır,Türkçe yayımlanan sanat eserleri
değerlendirilir. Eleştiri
alanında başarıyla çalışan Riza Mollov, İbrahim
Tatarlı, İshak Raşidov,
Mehmet Çavuşev ve İbrahim Beytullov gibi araştırmacılar olmuştur.
Burada bir parantez
açıp,sevilen şairimiz Recep Küpçü’ye sözü bırakıyorum, herhangi bir ekolden öğrenmiş olan bir şair
değildir, o kendi ekolünü
kendisi kurdu. Milli şuur
onun yoluna ışık saçan
meşalelerden biri, belki
de en önemlisidir. Onun
bu görüşlerinde, bir milleti kendisinden başka kimsenin düşünemeyeceği
inancı yatar.
O, küllenen gerçekleri
ocağı eşeleyerek bulup
ortaya çıkardı.
İşte hala hafızalardan
silinmeyen mısraları;
“Bulgaristan
Yabancı değilim
Bulgaristan
Yabancı değil doğdu-

ğum Yollarım
Mezarlarına ellerimle
İndirdiğim Babam ve annem
Senin toprağındadır
Bulgaristan
Yabancı değilim ben
Türkoğlu Türk’üm!..”
Recep Küpçü’nün yakın arkadaşı olan ve
Bulgaristan’da çağdaş
Türk Edebiyatının en güzel seslerinden biri olan
Naci Ferhadof’un birkaç
aşk dizesine yer vermeden olmaz;
“Peşinde koşmaktan titrer oldu dizlerim
Hadi gülüm, Yıllar oldu
yollarım gözlerim,
Varsın bu halimi görenler deli desin,
Bekliyorum çimen gözlüm, nerdesin!..
Yoruldum, çok aramaktan olacak seni...
Şimdi sen, Belki başka
gözlere sihirli bir perdesin,
ama ben, hep öylesine
iyimserim seni sevdim
seveli,
bekliyorum, çimen gözlüm, nerdesin?”
U nutulm a z M ef küre
Mollova ise yine, kendi
üslubuyla ince telden çalmakta;
“Gençlik Gözü güzel olanın
Özü de güzel olur
Senin gözlerin pek güzel
Güzel özünü n’olur
bir ömürcük bana ver”
Sabahattin Bayramov,
edebiyatımızın diğer temel taşlarından birisidir.
Onun “Anılar” şiirini oaktarmak istiyorum size;
“Anılar, anılar, anılar...
Kimsesiz gecelerime,
sıcak bir kadın misali
Beni severcesine sokulan
gündüzleri ömrümün.
Sararıp solan dileklerimin
daha çatlamamış tomurcuk hali
Ne ederim ben,
nasıl yaşarım sizi kaybettiğim gün?
Tasasız bir çocuk oynar
uzaklarda
Kırığı döküğü yok henüz
bir tek oyuncağın
Bir bahar ki sonra, çiçeği
yanmamış kırağıda karda
Sahteliğini duymamış
seven kucağın...
Kaybettiğim her sevgili,
kazandığım dost yüzü
Her sönen ateşimin bıraktığı yanık iz
Her sabahtan beklemediğim o lekesiz gökyüzü,
Her kırılan dalda kalan
meyvelerim sizsiniz;
Anılar, anılar, anılar...
Ben, sizinle seviyorum
kendimi
Ben sizde temiz...”
Devamı gelecek sayıda
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Tarihte Bu Hafta: 27 Haziran – 3 Temmuz
27 Haziran 1363:
Osmanlı Devletinde ilk
düzenli ordu kuruldu.
27 Haziran 1917:
Yunanistan, İtilaf Devletleri saflarında Birinci Dünya Savaşına katıldı.
27 Haziran 1992:
Makedonyalı Türkler,
daha önce “Türk Demokratik Birliği” adıyla
kurdukları siyasi derneği Türk Demokratik
Partisi’ne dönüştürdü.
28 Haziran 1389:
Balkanlar’da Osmanlı
hâkimiyetini belirleyecek
olan Birinci Kosova Savaşı gerçekleşti. Osmanlı
Ordusu’nun zaferiyle sonuçlanan savaşta, “Hüdavendigar” diye anılan
Osmanlı tahtının üçüncü
padişahı Sultan I. Murat
da şehit düştü. Sultana biri Kosova’da diğeri
Bursa’da olmak üzere iki
türbe yapıldı.
28 Haziran 1989:
1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova
Savaşı’nın 600. yıldönümü vesilesiyle, savaşın gerçekleştiği
Gazimestan’da yaklaşık
1 milyon Sırp toplandı.
Kitleye seslenen Sırp lider Slobodan Miloşeviç,
Yugoslav ya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti’ni
oluşturan diğer federal
birimlerine gövde gösterisi yaptı.
29 Haziran 1913:

Birinci Balkan Savaşından sonra toprak paylaşımındaki anlaşmazlık
nedeniyle Bulgaristan’ın
Sırp-Yunan ittifakına saldırması üzerine İkinci
Balkan Savaşı başladı.
29 Haziran 1996:

tişi olan Arşidük Franz
Ferdinand’ı ve eşi Sofia’yı
Saraybosna’da öldürdü.
Bu olaydan bir ay sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
Sırbistan’a savaş ilan
etmesiyle Birinci Dünya

Türk öğretmenler, bölgedeki Türklerin çağdaş
bir eğitime kavuşmasını sağlamak ve haklarını korumak amacıyla
Gümülcine’de RodopEvros Türk Öğretmenler
Birliği’ni kurdular. Bu der-

Dernekleri Plevne’de,
birleşme yolunda ikinci
kongrelerini yaptılar. Fakat birleşme ancak 2-4
Ağustos 1926 tarihlerinde Varna’da düzenlenen
kongrede gerçekleşti.
Adı da “Bulgaristan Türk
Gençlerinin Medeni, İrfani, İdmani Turan Cemiyetleri Birliği” kısaca Turan
Cemiyeti oldu.
3 Temmuz 1933:
G ü n ü m ü z d e Yu n a nistan sınırları içindeki
Gümülcine’de yaşayan
Türkler, anavatanda ulu
önder Atatürk’ün başlattığı sosyal, siyasal ve kültürel değişimlerin gerisinde kalmamak amaçlayan
Gümülcine Yıldız Türk
Gençleri Kulübü’nü kurdu.
Metin EDİRNELİ

Kirkovo Belediyesi, “İş İçin
Şans” projesini gerçekleştirdi
Gümülcine’de Hülya
Emin’in yönetiminde azınlık yanlısı “Gündem” adlı
Türkçe gazete yayın hayatına başladı.
28 Haziran 1914:
“Siyah El” isimli örgütün
mensubu olan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip,
Habsburg tahtı veliahdı
ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Silahlı
Kuvvetleri’nin Başmüfet-

Savaşı fiilen başladı.
1 Temmuz 1929:
Bulgaristan Türklerinin
çıkarlarını ve haklarını
savunan ve Kemalist düşünceleri Türkler arasında yaymayı amaç edinen
Turan Cemiyetinin yayın organı olan “Turan”,
Vidin’de yayınlanmaya
başladı.
1 Temmuz 1936:
Batı Trakya’da bulunan

nek 1952’de Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
adını aldı.
1 Temmuz 1990:
Makedonyalı Türkler,
hem hak ve özgürlüklerini
korumak ve geliştirmek,
hem de yaşadıkları ülkede demokrasinin sağlam
temeller üzerine oturmasına katkıda bulunmak
amacıyla Makedonya
Türk Demokratik Partisi’ni

DOST Partisi'ne Türkçe Engeli
Ü ye l e r i n i n ç o ğ u n u
Türklerin oluşturduğu
Sorumluluk Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'nin
resmi kayıt başvurusu
Türkçe ismi nedeniyle
kabul edilmedi.
İ l k k u r u l t a y ı n ı 14
Nisan’da gerçekleştiren ve resmi kayıt süreci için Sofya Şehir
Mahkemesi'ne başvuran
DOST Partisi'nin kaydı,
ismi Türkçe olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Mahkemenin reddetme
gerekçesinde ayrıca,
DOST Partisinin kurucularının çoğunluğunun
Türk olduğu belirtilerek,
Siyasi Partiler Yasası gereğince etnik ve dini temele dayalı parti kurma
yasağı hatırlatıldı.
Kararda, Sorumluluk
Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar isminin
Bulgarca kısaltmasından
DOST kelimesinin oluştuğu, parti kurucularının
da tam bunu amaçladıkları kaydediliyor.
DOST Genel Başkanı

kurdular.
1 Temmuz 2004:
Genel Yayın yönetmenliğini gazeteci Mürteza Sulooca’nın yaptığı
Türk dilinde hazırlanan
Yeni Balkan adlı gazete
Makedonya’da yayın hayatına başladı.
2 Temmuz 1876:
Bulgaristan’da çetelerin
başlattığı isyanı fırsat bilen Karadağ ve Sırbistan,
Osmanlı Devleti’ne savaş
ilan etti.
3 Temmuz 1908:
Resneli Niyazi, Osmanlı
padişahı II. Abdülhamit’e
meşrutiyeti kabul ettirmek
amacıyla 160 askerden
oluşan birliğiyle dağa
çıktı.
3 Temmuz 1925:
Bulgaristan’daki Türk

Lütvi Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada
kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirt-

ti. Bulgar üye sayısının
azımsanmayacak oranda olduğunu kaydeden
Mestan, şunları söyledi:
"DOST’un Türkçe bir
kelime olduğunu söylüyorlar. Evet, DOST
Türkçe bir kelime ama
Bulgarca sözlükte yer alıyor. Hanımefendi (hakim)
diyor ki, DOST’un Türk
kelimesi olduğunu Bulgarca sözlükte gördüm.
Görüyorsan demek ki bu
kelime Bulgaristan’ın dil

sisteminde mevcut. Demokrasi de Bulgarca bir
kelime değil. Yeni kurduğumuz DOST Partimiz li-

beral demokratik bir oluşumdur. 15 bin üyemizden yüzde 20’si Bulgar
ve Hristiyan kökenlidir.
Ancak bir partinin etnik
mi olduğu üyelerinin sayısına ve kimliğine bağlı
değil, o partinin amaçlarına bağlıdır. Partimiz
amaçlarını okuduğunuzda göreceksiniz ki
amacımız Bulgaristan’da
demokrasinin gerçekleşmesi ve ülkenin Avrupa
ve NATO yolunda yürü-

mesi. Tüm vatandaşlara eşit davranılsın.
Bulgaristan kimilerine
ana kimilerine de üvey
ana olmasın. Hiç kimse
Bulgaristan’da yaşayan
Türk ve Müslümanları ve
diğer azınlıkları ikinci kalite vatandaş olarak görmesin. Biz Türkleri savunuyorsak Türkiye’nin
partisi olmuyoruz, azınlıkları savunan parti oluyoruz. Azınlıkları savunmak ile azınlık partisi olmak farklı bir şey. Hakim
bunu anlayamamış.”
Bir üst mahkemenin
kararı kabul etmeyeceğine inandıklarını ifade eden Mestan, eğer
Bulgaristan’da ayrımcılık yoksa ve Anayasa ile kanunlar herkes
için eşit geçerliyse bir
üst mahkemede DOST
Partisi'nin kaydının reddetme gerekçesinin kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Anadolu AJANSI

“İş İçin Şans” projesi kapsamında Kirkovo (Kızılağaç)
İlçesi’nde 15 işsiz “Çocukların Bakımı ve Eğitiminde
Belletici Öğretmen Yardımcılığı” mesleği sahibi oldu.
İstidam Ajansı ile imzalanan sözleşme kapsamında
Kirkovo İş Bürosu aracılığıyla ve Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) Bölge Bürosu
ile ortaklaşa olarak Kirkovo Belediyesi “İş İçin Şans”
projesini gerçekleştirdi.
Projenin hedef kitlesi temel veya daha yüksek eğitimli, meslek sahibi olmayan İş Bürosu’na kayıtlı 29 yaş
altı işsiz gençlerdi.
Eğitimin sonunda işsizler sınavdan geçti. Sınavı
alan gençler, “Çocukların Bakımı ve Eğitiminde Belletici Öğretmen Yardımcılığı” mesleği dalında ”Belletici
Öğretmen Yardımcılığı ”mesleki yeterlilik sahibi oldular.
Mesleki yeterlilik belgeleri gençlere Kirkovo Belediye
Başkanı Şinasi Süleyman tarafından sunuldu.
KNSB Kırcaali İli Koordinatörü İvanka Karakoleva,
belgelerin KNSB’ye bağlı Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından verildiğini kaydetti. Belgenin sertifika olmadığını, fakat ulusal düzeyde KNSB’nin İtalya ve İspanya
ile sözleşmeler imzaladığını ve tüm AB üyesi ülkelerde
kullanılabileceğini belirtti.
“İş İçin Şans” projesinin koşullarına göre eğitim gören 15 gençten kursu başarıyla tamamlayan yüzde
40’ına belediye üç aylık istihdam sağlayacak.

“Bağımsız Hayat İçin Destek”
projesi başarıyla sürüyor
Aralık 2015 tarihinden beri Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi “Bağımsız Hayat İçin Destek” projesini
gerçekleştiriyor. Proje, 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında
finanse ediliyor.
Proje kapsamında kurulan Ev Ortamında Sosyal
Hizmetler Merkezi’nde 8 ev yardımcısı, 4 sosyal asistan, 71 özel asistan ve 1 sağlık uzmanı olmak üzere
toplam 84 görevli bulunuyor. Her ay hemşire önceden başvuruda bulunan tüketicilere sağlık hizmeti
sunuyor. Merkezin sunduğu hizmetlerden şu anda
toplam 98 kişi yararlanıyor. Onlar engelli çocuk veya
yetişkinler ve kendine hizmet edemeyen 65 yaş üstü
kişilerdir.
Ev yardımcıları, sosyal asistanlar ve özel asistanlar
merkezde görevlendirilmeden önce gördükleri eğitimi
başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak sahibi
oldu.
Her ay Ev Ortamında Sosyal Hizmetler Merkezi’nin
sunduğu hizmetlerin tüketicilerine grup ve bireysel
olarak danışmanlık hizmeti verilecek.
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Anket: “Bulgaristan’da Erken Genel Seçime gidilmeli mi?”
Kırcaali Haber Gazetesi,
Kırcaali ilindeki siyasi güçlerin
temsilcilerine “Bulgaristan’da
Erken Genel Seçime gidilmeli mi?” sorusunu yöneltti.
Kırcaali’deki siyasi partilerin İl
başkanları şöyle yanıtladılar:
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Kırcaali İl Başkanı
ve Milletvekili Tsveta KARAYANÇEVA:
-Erken Parlamento seçimleri şu aşamada gerekli değil,
çünkü bu ülkeyi istikrarsızlığa
sürükleyecek. Hükümet iyi çalışıyor, AB’nin güvenini kazanmış durumda ve AB kurumları
tarafından yüksek notlar alıyor. AB’nde yaşanan sarsıntıları göz önünde bulundurursak, Bulgaristan’ın hükümetin
iktidar döneminin yarısında
erken seçimden çıkarı olmayacak. GERB, sistematik ve
ulusal sorumluluk taşıyan bir
parti olarak erken parlamento
seçimi maliyetini mükelleflere
yükleyerek, milli çıkarı tehdit
etme riskini alamaz. Zaten de
öyle veya böyle seçimleri kazanacak. Çünkü GERB, seçmenlere net, tutarlı mesajlar
veren, çalışan teşkilatlara ve
programa, sabit bir seçmen
desteğine sahip tek siyasi güç.
Biz her zaman seçime hazırız,
fakat bu ülkenin yararına olmayacak, çünkü kurumların
gücünün zayıflamasına, seçmenlerin tereddüt yaşamalarına ve zaman kaybına yol açacak. Oysa biz daha Oreşarski
Hükümeti’nin ülkeye kaybettirdiklerini telafi ediyoruz. Erken
seçimler BSP’nin ve yeni yönetiminin dayanağı. BSP, destekleyenlerinin karşısına yeni
bir yüzle çıkmaya ve sol görüşü yeniden canlandırmak için
inanılmaz çaba harcıyor. Onlar
seçimlere bir meşruluk sınavı
gözüyle bakıyor, fakat sol görüşlü partilerin bu özel çıkarının gözetilmesi gerekmiyor ve

vatandaşlarla ilişkilendirilemez.
Karmaşık jeopolitik bir durumda
Bulgaristan’ın güvenliği konusunda ancak Borisov hükümeti
garanti verebilir. Erken seçim
başarısız ve pahalıya mal olan

nını savunuyor. İşte bu yüzden
erken seçimler kaçınılmaz.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet
ŞABAN:
-Evet, erken seçim yapılmalı.

Avrupa Komisyonu tarafından
faşist bir parti olarak nitelendirildi. Bu bağlamda bu siyasi
oluşum, belki bu iktidarın enerjisini başka yere yönlendiriyor
ki, onların istedikleri yapılırsa,

bir deneme olabilir.
Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) Kırcaali İl Başkanı Milko BAGDASAROV:
-Ekonominin, sosyal sistemlerin durumu bu iktidarın imkânları
ve politikasının sonuçlarını yeterli derecede yansıtıyor. Enerji,
eğitim, sağlık alanlarında olup
bitenleri göz ardı edemeyiz.
Ekonomik, finansal istikrarsızlık söz konusu-borç ve açıklar
büyüyor. Bu hükümet, üyelerinin
ilgi alanlarına göre oluşturdukları bir kulübü anımsatıyor.Her
bakan ülkede olup biteni dikkate almayıp, sadece kendi ala-

Bunun birçok sebebi var. En
önemlilerini söyleyebilirim. Birinci, bu koalisyon hükümeti
yargı, sağlık, eğitim, bilim ve
enerji alanında büyük reformlar
vaat eden siyasi partiler tarafından kuruldu. Fakat biz hepimiz
şahidiz ki, hükümetin iktidar dönemini neredeyse yarılamasına
rağmen bu alanlarda reformlar
başlatılmadı bile. Bazı sahte
reformlar yapmaya çalışılıyor
ve her halde böylece vaadini
yerine getirdiklerini sanıyorlar.
İkinci, bu iktidarda Vatansever
Cephesi gibi bir parti koalisyonu
yer alıyor ki, bu siyasi oluşum

Bulgaristan’ı uzun yıllar geriye
götürecek. Artık 27 yıldır demokrasi koşullarında yaşıyoruz,
fakat insan haklarının korunması için yapılacak daha çok şeyler var. Etnik azınlıkların ana dillerinin okunması, ülkede mevcut
azınlıkların kültürel çeşitliliğinin
popülarize edilmesi ve entegre edilmesi ki, bunun devlet ve
Avrupa Birliği (AB) politikası olması gerekir. 2007 yılından beri
Bulgaristan AB üyesi bir ülke,
fakat bu yönde de yapılanlar
yeterli değil. Başka bir sebep
olarak Bulgaristan’da yatırımlarda, bölgelere yatırımlar cel-

bedilmesinde düşüş izlendiğini
belirtebilirim. Bazı bölgeler bu
konuda başka bölgelere göre
oldukça geride kalıyor. Oreşarski Hükümeti sırasında (onu ne
kadar karasalar da) Bölgelerin
Dengeli Gelişimi Fonu aracılığıyla bu yönde çalışmak için imkan verildi. Bu kamu fonu kaynakları hedeflere uygun olarak
harcanıyordu. Fakat bu fonun
yerine Ulusal Enerji Verimliliği
Fonu kuruldu. Benim görüşüm
şu ki, bu fon bizim elektrik dağıtım şirketlerine ödediğimiz
fatura ücretleriyle kurulabilirdi.
Reformcu Blok Koalisyonunda yer alan Hürriyet ve
Şeref Halk Partisi (HŞHP) Kırcaali İl Başkanı Tasim TASİM:
-Bence erken parlamento seçimi yapılmamalı. Şu anda muhalefet zayıf olduğu için erken
parlamento seçimleri için ön
koşullar mevcut değil. Erken
seçime gidilirse, parlamentodaki siyasi güçler aynı oranda oy
alacak. Bu durumda hükümetin
vatandaşların refahı için çalışmaya devam edip, dönemini
tamamlaması daha iyi bir tercih.
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Cebel Belediye
Başkanı Bahri ÖMER:
-Erken genel seçimin olup
olmayacağını halk söyler. Şu
anda seçmenler tarafından erken seçim sinyali verilmiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden
sonra seçmenlerin mevcut iktidarı onaylayıp, onaylamadıkları
görülecek ve ondan sonra ileride erken seçim yapılıp yapılmayacağı anlaşılacak. Halkın
bu konudaki görüşü benim görüşümden daha önemlidir.
Kırcaali Haber Gazetesi’nin
internet sitesindeki anketin
sonuçları:
Okuyucularımızın % 60’ı erken genel seçim olmasını isterken, % 40’ı bu hükümetin
devam etmesini istiyor.
Kırcaali Haber
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