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Plevneliev: “Türkiye’nin AB Avukatıyız!”

Bulgaristan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Rosen Plevneliev 
Moğolistan’da yapılacak olan 
AB ile Asya ülkeleri (ASEM) 
zirvesi öncesi Kapıkule sınır 
kapısına uğradı. Karayolu ile 
Sofya’dan hareket ederek Ka-
pıkule sınır kapısına gelen ve 
burada VİP salonunda Türk ta-
rafının misafiri olan Plevneliev’i 
Edirne Vali Yardımcısı Mustafa 
Ergün, Bulgaristan’ın Edirne 
Başkonsolosu Vasil Valçev, 
Trakya Gümrükleri Bölge Mü-
dürü Müslüm Yalçın ve diğer 
ilgililer tarafından karşılandı.

Mütevazı tavırları ile dikkat 
çeken ve Türk dostu olmanın 

yanında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ile sami-
mi bir dostluğu olduğu bilinen 
Plevneliev 15-16 Temmuz ta-
rihleri arasında yapılacak olan 
Moğolistan’ın Başkenti Ulan-
batur’daki zirveye katılacağı-
nı ve bu yüzden karayolu ile 
İstanbul’a giderek buradan ha-
vayolu ile Ulabatur’a gideceğini 
kaydetti.

Karşılamadan son derece 
memnun olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Rosen Plevne-
liev, “Moğolistan’da bir foruma 
katılmak üzere yola çıktım. 51 
ülke yöneticisi orada buluşaca-
ğız. Çin Başbakanı ile de gö-

rüşeceğiz, Kore Başbakanı ile 
de görüşeceğiz. Dolu dolu bir 
program geçireceğiz. Misafir-
perverliğiniz için teşekkür edi-
yoruz. Misafirperver Türkiye'ye 
geldiğimde çok mutlu oluyorum” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’dan sık sık söz 
eden Plevneliev “Bir kaç gün 
önce Erdoğan'la NATO zirve-
sinde beraberdik. Kendisi ile 
her sefer görüştüğümüzde sıkı 
bir dost gibi sohbet imkanı bu-
luyoruz. Dışişleri Bakanımız da 
Varşova’daydı, sigara içmek is-
tediğinde sayın Erdoğan siga-
raya karşı olduğunu söyledi ve 

sigara bırakma sözü aldı. Tele-
fonunu sigara paketinin üzeri-
ne yazdı, altı ay sonra bırakıp 
bırakmayacağı kontrol etmek 

için arayacağım” diyerek Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın sigara 
konusundaki tutumundan ör-

Devamı 7’de

Borisov, Türkiye Büyükelçisiyle Görüştü 
Başbakan Boyko Borisov, T.C. 

Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe ile yaptığı görüşmesin-
de Türkiye’de 15 Temmuz’u 
16’ya bağlayan gecede ger-
çekleştirilen 
askeri darbe 
g i r iş iminde 
hayatını kay-
beden le r i n 
yakınlar ına 
en samimi 
taz iyeler in i 
sundu. 
B ü y ü k e l -

ç i  G ö kç e , 
Başbakan’a 
askeri darbe 
girişimi sıra-
sında iki ülke arasındaki sınır 
kapılarında zamanında ve ye-
terli tepki verilmesinden dolayı 
teşekkür etti. Türkiye Başbaka-
nı Binali Yıldırım’ın özel selam-
larını ileten diplomat, onun adı-
na Borisov’a darbenin yapıldığı 
gecede nazik bir şekilde tam 
vaktinde darbeye ilişkin açıkla-

malarda bulunmasından dola-
yı teşekkürlerini sundu. Yapılan 
görüşmede şu anda Bulgaris-
tan-Türkiye sınırında mülteci 
baskınında artış gözlenmese de 

böyle bir şey olduğu halde iki ül-
kenin işbirliği içerisinde hareket 
edecekleri anlaşıldı. 

Başbakan Borisov, Büyükelçi 
Gökçe’ye Bulgaristan’ın kom-
şusu olan Türkiye’deki durumun 
barışçıl yollarla çözüme kavuş-
turulmasını beklediğine kanaat 
getirdi. 

                       Kırcaali Haber
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Borisov, İsviçre Parlamentosu Milli Konsey 
Başkanı Krista Markvalder ile görüştü 

Parlamento Başkanı 
Tsetska Tsaçeva’nın da-
veti üzerine Bulgaristan’a 
resmi ziyarette bulunan 
İsviçre Parlamentosu Mil-
li Konsey Başkanı Krista 
Markvalder Başbakan 
Boyko Borisov ile görüştü. 
Görüşmede ticari ve eko-
nomik işbirliğin derinleş-
tirmesi ve yeni yatırımlar 
celbedilmesi  imkanları 
ele alındı.

Başbakan, ülkemizin iş 
kurup geliştirmek için iyi 
bir yer olduğunu ve dü-
rüst yatırımcılara istikra-
rın garantisini veren, son 
yıllarda değişik olan eko-
nomik ve mali durumun 
temaslarda bulunduğu 
uluslararası siyasi elitin, 
yabancı olanlar da dahil 
iş örgütlerinin temsilcileri 
tarafından yüksek değer-
lendirildiğini belirtti. Bori-
sov, bunun kamu maliye-
sinin istikrarlaşmasından 
olduğu gibi hükümetin 
ve kayıt dışı ekonomi ve 
haksız rekabete karşı mü-
cadele yürüten adli kolluk 
kurumların ilkeli pozisyo-
nundan kaynaklandığının 
altını çizdi. 

Borisov, “İyi bir ortaklığı-
mız var ve İsviçre’nin Bul-
garistan’daki yabancı ya-
tırımcılar arasında üçün-
cü yerde olması rastgele 
birşey değil. Fakat daha 
da yatırım imkanları var” 
diyerek, İsviçreli küçük ve 
orta şirketlerin ulaşım, sa-
nayi, hizmetler ve ekoloji 
alanlarında proje gerçek-
leştirmeye ilgi duydukla-
rından haberdar olduğunu 

ifade etti. Bulgaristan’da 
turizm sektörünün de bü-
yük fırsatlar sunduğuna 
dikkat çekti. 

Ülkemizin AB fonların-
dan sağlanan kaynakların 
doğru bir şekilde kullanı-
mı konusunda örnek ol-
duğunu ve uyum politikası 
sayesinde vatandaşların 
AB üyeliğini hisseden 
devletlerden biri olduğunu 
kaydetti. 

Başbakan’ın ifadelerine 
göre uyum politikasının 
bir parçası olan Bulga-
r istan-İsviçre İşbir l iği 
Programı’nın ülkemizin di-
ğer üye ülkelerle araların-
daki sosyal ve ekonomik 
farklılıkların azaltılmasına 
büyük katkısı var. 

Borisov, “İsviçre tarafın-
dan sağlanan 76 milyon 
İsviçre Frangı tutarında 
mali kaynaklar sayesinde 

bizim için öncelikli olan 
güvenlik ve istikrar, sivil 
toplumun yaşama süreci-
ne katılımı, etnik azınlık-
lar ve kırılgan kesimlerin 
sosyal içermesi, çevre ve 
altyapı, kurumsal ortaklık-
lar, bilimsel incelemeler 
alanlarında bir sürü pro-
jeler gerçekleştirdik” dedi. 
Program kapsamında 
gerçekleştirilen ikili mes-
lek eğitimine ilişkin son 
projenin önemini belirten 
Borisov, “Bu proje Bul-
garistan için son derece 
büyük önem arz ediyor, 

çünkü genç işsizliği ile 
mücadelede bir önlem iş-
levi görecek ve şirketlere 
kalifiye kadro garantisini 
verecek” dedi. 

Bulgaristan Başbaka-
nı İsviçre hükümetinin 
1 Haziran’dan itibaren 
Bulgaristan ve Romanya 
vatandaşları için işgücü 
piyasasını açma kararını 
olumlu değerlendirdi. Bu 
kararın tamamen AB de-
ğerleri ve serbest dolaşım 
hakkı çerçevesinde oldu-
ğunu belirtti. 
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Demokrasi Araştırma Merkezi: "Bulgaristan’daki 
yolsuzlukların düzeyi kritik derecede yüksek”
Bulgaristan'daki sivil top-

lum kuruluşlarından biri 
olan Demokrasi Araştır-
ma Merkezinden, ülkede-
ki yolsuzlukların düzeyinin 
kritik derecede yüksek ol-
duğu belirtildi.

Merkezin yayınladığı 11. 
yıllık raporu dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev'in himayesin-
de düzenlenen forumda, 
bu yıl Bulgarların yüzde 
22,2'sinin rüşvet verdiği, 
yüzde 24,4'ünün ise rüş-
vet vermek üzere baskı 
gördüğü kaydedildi.

Demokrasi Araştırma 
Merkezi yetkilisi Ruslan 
Stefanov, nüfusu 7 milyo-
nun altında olan ülkede 
son bir yılda yapılan 1,3 
milyon rüşvet ihbarının 
karşısında açılan dava-
ların sadece 120-160'ının 
cezayla sonuçlandığını 
duyurdu.

Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, "Yolsuzlukla mü-
cadele alanında siyasi bir 
taviz vermek değil, siyasi 
bir mücadele için güç birli-
ğine ihtiyacımız var" dedi.

Bulgar halkının ismi yol-
suzlukla anılmasından 
rahatsız olduğunu ifade 
eden Plevneliev, "Dürüst 
ve temiz kalpli milli kah-
ramanlarımızın anısına 

Avrupa'da 'rüşvetçi millet' 
olarak gösteriliyor olma-
mızı istemem” dedi.

Yüksek İstinaf Mahke-
mesi Başkanı Lozan Pa-
nov da Romanya'nın, ül-
kedeki en çarpıcı yolsuz-
luk olaylarını halka ser-
gilemek üzere bir müze 
açtığını söyledi. Panov, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Komşunun verdiği ör-
neğe bakarak, ülkemizde 
‘biz de ne yaptık' diye sor-
mak isterim. Göze çarpan 
herhangi bir örnek aklıma 
gelmeyince, ülkemizde ya 
rüşvetin hiç olmadığına 
ya da rüşveti müzeye yol-

layabileceğimiz zamanın 
hala gelmediğine karar 
aldım.”

Forumu izleyen Adalet 
Bakanı Ekaterina Zaha-
rieva, ülkedeki adalet sis-
teminin daha tarafsız ça-
lışmalara odaklanacağına 
söz verdi.

İçişleri Bakanı Rumyana 
Bıçvarova da rüşvetle mü-
cadelenin açık yönetimle 
etkili olabileceğini söyle-
di. Bulgaristan İçişleri Ba-
kanlığının tek başına mü-
cadele edemeyeceğini, 
diğer kurumların da des-
tek vermeleri gerektiğini 
belirten Bıçvarova, etkin 

sonuçların ancak böyle 
alınabileceğini kaydetti.

2007 yılında AB üyesi 
olan Bulgaristan yıllık gö-
zetim raporlarında gerek 
yolsuzluk ve örgütlü suç-
larla mücadele gerekse 
adalet sistemin yetersizli-
ğinden dolayı sürekli ola-
rak eleştiriliyor.

Demokrasi Araştırma 
Merkezi'nin son rapo-
runda yer alan yorum-
larda, ülkedeki yolsuzluk 
olayların yoğunluğunun, 
devlet ve özel sektörün 
bu olaylara göz yumdu-
ğunun göstergesi olduğu 
savunuldu.

Bulgaristan’da organik 
tarım gelişmekte

“Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde Organik Tarımın 
Teşvikine İlişkin Perspektifler” adlı seminerin açılışında 
konuşan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Tsvetan Di-
mitrov, son yıllarda organik tarımın geliştiğini ifade etti. 

Çok sayıda çiftçi söz konusu üretime geçmekte ve 
tüketiciler suni gübrelerle kirletilmemiş sağlıklı gıda ta-
lep etmekte. Bu gelişmenin sonucunda Bakanlık’ta ka-
yıtlı organik tarım ürünleri üretici sayısı 2014 yılı sonun-
da 4 092 iken 2015 yılının sonunda 4 800’e yükseldi.

Son beş yılda gerek organik tarım arazileri gerekse 
onaylı çevre dostu bölgeler giderek artmıştır. 2014 yı-
lında bu araziler önceki yıla göre % 40 artarak 74 351 
hektar olarak gerçekleşti.

Bulgaristan’da ana organik mahsulat uzun ömürlü 
bitkilerden elde edilmekte ve söz konusu bitkiler iş-
lenen arazilerin % 65’i üzerinde yetişmekte. Buğday, 
arpa, yulaf, ayçiçeği, gül ve lavanta da organik bir bi-
çimde yetiştirilmekte.

Organik tarıma konu olan bağcılıkta 2015 yılında 38 
bin ton üretim gerçekleşmiştir. Organik tarımdan en 
büyük payı alan bağcılığı keçi ve koyun ürünleri takip 
etmekte.

Bulgaristan-Türkiye 
sınırında son 12 km
Yasadışı göçün en çok yaşandığı güney komşusu 

Türkiye ile ortak sınırını tamamen tel örgüyle kapat-
maya kararlı Bulgaristan, yıl sonuna kadar 12 kilo-

metrelik son 
bölümünü ta-
mamlayacak.

Bulgaristan 
Ulusal Tele -
v i z y o n u n u n 
haberine göre, 
274 kilometre-
lik ortak kara 
sınırının Has-
kovo (Hasköy) 

Belediyesine bağlı 13 milyon avro değerindeki 33 
kilometrelik yeni bir bölümü tamamlanarak hizmete 
girdi.

Radarlı gözetim sistemi donanımlı tel örgülü enge-
linin, kalan 12 kilometre uzunluğundaki son kısmı için 
Haskovo Belediyesine, hükümetten 36 milyon avroluk 
maddi destek verildi.

Zor bir güzergahtan geçen tel örgü, Tunca Nehri 
paralelinde Yambol'a kadar ulaşacak.

Nüfusu 7 milyonun altına olan Bulgaristan'daki 
resmi verilere göre kayıtlı sığınmacı sayısı 9 binin 
altında. Sığınmacıların “kültürel farklılığını” bahane 
eden Bulgar toplumunun büyük bölümü, hükümet ve 
parlamentonun yasa dışı göçü engelleyici çalışma-
larını destekliyor.
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Sofya ve Moskova arasındaki ilişkilerde 
“normalleşme” beklenebilir Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği’nin Soçi toplantısı 
kapsamında Bulgaristan 
Dışişleri Bakanı Dani-
el Mitov, Rus mevkidaşı 
Sergey Lavrov ile görüştü. 
Son iki yıllık dönemde bu 
düzeyde yapılan ilk görüş-
me, Bulgaristan’da büyük 
ilgi ile izlendi. Önceki gün 
Bakan Mitov, NATO’nun 
Va r ş ova  z i r ves i nde 
Bulgaristan’ın izleyece-
ği tutumu Parlamento’ya 
açıklamıştı. Dışişleri ba-
kanları arasındaki gö-
rüşme, Bulgar istan’ın 
Rusya’nın Karadeniz’de 
artan mevcudiyetine karşı 
konulması amacı ile böl-
gede oluşturulan filoya 
katılmak niyetinde olduğu 
yönünde çıkan haberlerle 
ilgili bir dizi yalanlamanın 
yapıldığı bir anda gerçek-
leşti. Mitov – Lavrov gö-
rüşmesinden biraz sonra 
Başbakan Boyko Bori-
sov, Mitov’a Rusya’nın 
Bulgaristan’a karşı izledi-
ği son derece sert tutumu 
mümkünse normale dön-
dürme görevinin verildiği 
açıklamasını yaptı.

Dışişler i Bakanı ise 
Sergey Lavrov’la yaptığı 
görüşmenin “son derece 
açık” olduğu ve çoğu ko-
nunun ve sorunlu husus-
ların gündeme getirildiğini 
açıkladı.

Kendisine verilen gö-
rev bağ lamında Mi -
t o v,  B u l g a r i s t a n ’ ı n 

Karadeniz’de oluşturulan 
askeri yapılanmalarda 
yer almayacağına dair 
Lavrov’a bir kez daha 

teminat verdi. Ayrıca da 
Bulgaristan’ın NATO’nun 
Karadeniz tatbikatlarını 
Rusya’ya karşı yönelik 
bir önlem olarak değil, 
milli güvenliğin artırılması 
imkanı olarak algıladığını 
da öne sürdü. Anlaşıldı-
ğı üzere bölgedeki deniz 
kuvvetlerinin aktivitesi 
probleminin üstesinden 
gelinmesi, ulusal politika-
nın değil NATO ve Rusya 
arasındaki ilişkilerin fonk-
siyonu olacak.

İkili ilişkilerde büyük ge-
rilimlere yol açan enerji 
alanında da durum pek 
farklı değil. Lavrov’la 

yaptığı görüşmelerde 
Bakan Mitov, ülkemizin 
toprakları üzerindeki tüm 
enerji projelerinin Avru-

pa mevzuatı kapsamında 
uygulanmasının şart ol-
duğunu öne sürdü. Yani 
“Güney Akım” gaz nakil 
hattı projesinin yenilenip 
Varna’nın yakınında gaz 
dağıtım merkezinin ku-
rulması planları ile bütün-
leştirilmesi beklentileri de 
yine Bulgaristan’ın izledi-
ği ulusal politikanın değil, 
Rusya ve AB arasındaki 
anlaşmaların fonksiyonu-
dur. Bulgaristan ve Rus-
ya arasındaki ilişkilerde 
problemli diğer bir husus 
olan AB ve Rusya arasın-
daki karşılıklı yaptırımlar 
da Bulgaristan’ın iradesi-

ne bağlı değildir.
Belki de bundan dolayı 

iki ülkenin dışişleri bakan-
ları arasındaki görüşme-
ler Bulgaristan medyası 
tarafından yansıtılırken 
Rus medyasında nere-
deyse yer bulmadı. Buna 
karşın Lavrov’un Türk 
mevkidaşı Mevlüt Çavu-
şoğlu ile yaptığı görüş-
melerin dostane ortamda 
geçtiği bildirildi. Mitov’la 

yaptığı görüşme ile ilgili 
yorum yapmayan Lavrov, 
Çavuşoğlu ile yaptığı gö-
rüşmeyi değerlendirirken 
Moskova ve Ankara ara-
sındaki ilişkilerin normale 
dönmekte olduğunu gös-
terdi.

Soçi’de Türkiye dışişleri 
bakanı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin arasında 

erken görüşme hazırlılı-
ğının olduğunu açıklarken 
Sofya’da Başbakan Bori-
sov, Vladimir Putin ile gö-
rüşme yapmasının planlar 
dahilinde olmadığını belir-
tirken bu tür görüşmelerin 
yapılması için anlaşmanın 
sağlanacağı veya teklifle-
rin sunulacağı bir konu-
nun olması gerektiğini de 
ekledi. Anlaşılacağı üzere 
şu an itibari ile Rusya ile 
olan ilişkilerde somut bir 
“normalleşme” beklene-
mez, çünkü normalleşme 
şimdilik bir temenniden 
fazlası değildir.

                               BNR

Aşırı milliyetçiler zorunlu askerliği 
geri getirilmesini istiyor

B a ş b a k a n  B o y k o 
Borisov’un üçlü koalisyon 
hükümetine dışardan kilit 
destek veren ırkçı ve aşı-
rı milliyetçi Vatansever 
Cephe (PF) koalisyonu 
ülkede 2008 yılında kal-
dırılan zorunlu askerliğin 
yeniden uygulanmasına 
ilişkin hazırladığı yasa 

tasarısını parlamentoya 
sundu.
Borisov’un iktidarda 

kalmasını sağlayan des-
teğine karşılık popülist 
girişimlerde bulunan PF, 
önerisi ile toplumda ve 
siyasi çevrelerinde tepki 
uyandırdı.
Yasa tasarısında 19 ya-

şından gün almış gençle-
rin 6 ay zorunlu askerlik 
yapmalarını isteyen PF, 
silah taşımayı reddeden, 
okuryazar olmayan ve 
inanç temelli bahaneleri 
olan gençlerin 1 yıl asker-
lik yapmalarını talep etti.
PF eş başkanlarından 

Krasimir Karakaçanov, 
“Avrupa’daki güvenlik 
durumun parametreleri 
kötüye gidiyor. Komşu 
Türkiye ve Yunanistan’da 
askerlik zorunluluğu var. 
Avusturya askerliği 9 

aydan bir yıla çıkartma-
ya çalışıyor. Litvanya da 
zorunlu askerliğinin geri 
getirilmesini tartışırken 
Bulgaristan da ciddi karar 
almalı” dedi.
Yasa tasarısının gerek-

çeler bölümünde süreli 
askerlerin devlete olan 
maddi yükünün paralı 

askerlerinden daha az 
olduğunu savunulurken, 
kadrolu bir askerin aylık 
masrafının 600 avro, sü-
reli askerin ise sadece 
200 avro olduğu öne sü-
rüldü. Ön hesaplara göre, 
nüfusu 7 milyonun altında 
olan Bulgaristan’da her 
yıl yüzde 20’si düşük eği-
timli veya eğitimsiz olmak 
üzere 30 bine yakın genç 
askerlik yapabilecek.
Savunma Bakanı Niko-

lay Nençev, 2004 yılından 
bu yana NATO üyesi olan 
Bulgaristan’daki ordunun 
tamamen profesyonel 
olduğunu anımsatarak, 
kadın-erkek eşitliğinin 
zorunlu askerlikte de uy-
gulanması gerektiğini dile 
getirdi. Nençev, PF’nin 
hesaplarının yanlış oldu-
ğunu belirterek, ülkedeki 
kadrolu askerin bütçeye 
aylık yükünün 700 avro, 

sürelilerinse bin 116 avro 
olduğunu açıkladı.
Parlamentoda temsil 

edilen diğer siyasi güçler 
milliyetçilerin yeni inisiya-
tifine karşı çıkarken, Milli 
Güvenlik ve Savunma 
Komisyonu üyeleri ülke-
deki profesyonel ordunun 
gerekli güvenlik ihtiyaçla-

rını karşıladığını kaydetti.
Popülist söylemlerin 

sözcülüğünde son dö-
nemde geri plana çeki-
len ATAKA (Atak) partisi-
nin yerini alan PF ise kilit 
karar sahibi olacak Baş-
bakan Boyko Borisov’un 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisini ikna 
edebileceğine inanıyor.
PF, benzer takt ikle 

daha önce aşırı İslami 
propaganda yapanların 
ve "peçe-burka" giyen-
lerin cezalandırılmasını 
öngören yasaları da par-
lamentodan geçirmeyi 
başarmıştı. PF’nin diğer 
Eş Başkanı Valeri Sime-
onov, “Zorunlu askerlik 
meselesinin çözümü 
GERB ile biraz daha ti-
tiz bir görüşmeye bakar” 
dedi.       

 Kırcaali Haber

KRİB Haskovo Bölge Başkanı 
Dimitrov, ETSO’yu Ziyaret Etti

Sofya merkezli en büyük 
iş dünyası kuruluşlarından 
biri olan KRİB'in 1 yıl önce 
faaliyetine başlayan Has-
kovo Temsilciliği Başkanı 
Stefan Dimitrov, berabe-
rinde Sv. Georgi Klisesi 
Papazı Alexandır Çıkırık 
ile birlikte Edirne Ticaret 
ve Sanayi Odası (ETSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Zıpkınkurt'u ma-
kamında ziyaret etti.

Bulgaristan'ın ulusal 
düzeyde, iş ve ekonomi 
dünyasını ve ticari orta-
mını iş adamlarının lehi-
ne geliştirmek ve iyileştir-
mek misyonu ile çalışan 
KRIB'in faaliyetlerinden 
bahseden Dimitrov, aynı 
zamanda kuruluşun ya-
pılanmasından da bah-
setti. 6 farklı bölgede, 
temsilciliklerle çalışan 
KRİB'e birçok Oda ve Si-
vil Toplum Örgütü'nün de 
bağlı olduğunu belirten 
Dimitrov, üyelerinin ağır-
lıklı olarak tarım, kimya, 
tekstil ve gıda sektöründe 
faaliyet gösterdiğini bil-
dirdi. ETSO'ya Edirne iş 

dünyası ile tanışmak için 
geldiklerini, iki bölgenin iş 
adamları arasındaki ticari 
faaliyetleri geliştirmek is-
tediklerini belirtti.

ETSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Zıpkınkurt, zi-
yaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getire-
rek, KRİP Haskovo'nun 
faaliyetleri hakkında bil-
giler aldı. Her iki bölge 
iş adamlarını bir araya 
getirmek için en yakın fır-
satın, bu yıl 655’incisi dü-
zenlenen Kırkpınar Yağlı 
Güreşler i döneminde 
Odamız tarafından açılan 

Edirne Ticaret Sanayi İş 
Fuarı olacağını belirte-
rek, KRİB Haskovo'yu, 
ETSO'ya davet ederek, 
bir tanışma toplantısı 
gerçekleştirmeyi, ardın-

dan birlikte fuarı gezerek 
firmalarla tanışmayı teklif 
etti.

Dimitrov, tanışma ziya-
retinde dahi işbirliği için 
hemen bir adım atılmasın-
dan memnun olarak, ilgili 
davete KRİB Kırcaali'yi de 
dahil ederek, verimli bir 
ziyaret gerçekleştirmek 
istediklerini belirtti.

                                İHA
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Necmi Ali: Türkiye’ye vize serbestliği, iş dünyasını, 
rekabeti ve güvenlik alanında işbirliğini destekleyecek

Avrupa Birliği-Türki-
ye Karma Parlamen-
to Komitesi heyetinin 
Strasburg’da gerçek-
leştirdiği görüşmede 
Avrupa Birliği Parla-

mentosu Avrupa Li-
beral ve Demokratlar 
İttifakı (ALDE) Grubu 
Üyesi Milletvekili Nec-
mi Ali, “AB ve Türkiye 
arasındaki vize rejimi-
nin serbestleştirilmesi, 
şirketler ve vatandaşla-
ra yönelik zorlu gerek-
sinimleri azaltacak, fikir 
alışverişini teşvik ede-
cek, rekabeti, ticareti, 
ekonomik büyümeyi 
destekleyecek ve istih-
barat birimleri arasında 
işbirliğini iyileştirecek” 
dedi. 
Görüşmede Avrupa 

Birliği Nezdinde Türki-
ye Brüksel Daimi Tem-
silcisi Büyükelçi Selim 
Yenel, AB Komisyonu 
İyi Komşuluk ve Katı-
lım Müzakereleri Daire 
Başkanı Miriam Fer-
rand, Avrupa Birliği Dış 
İlişkiler Servisi Türkiye 
Bölümü Başkanı Javi-
er Nino Perez, Avrupa 
Parlamentosu Türkiye 
Raportörü Kati Piri ve 
Türkiye’nin AB Nezdin-
de Brüksel Daimi Tem-
silciliği görevlileri hazır 
bulundular. 
Bulgaristan AB Millet-

vekili, “33-Mali ve Büt-
çesel Hükümler" faslı-
nın müzakerelere açıl-
masından ve aynı za-
manda daha beş faslın 
müzakereye açılmasına 
hazır olunmasından 
dolayı Avrupa Birliği ve 
Türkiye arasındaki iliş-
kilerde olumlu gelişme-
ler yaşandığına kesin 
kanaat getirdi. 

Türk iye’n in sığın -
macı krizinde kilit rol 
oynadığını belirtmeyi 
unutmayan AP Mil-
letvekili, “Mart ayında 
AB ve Türkiye arasın-

da AB’ne Türkiye’den 
yasa dışı göçün dur-
durulmasına ilişkin an-
laşma imzalandı. Şu 
ana kadar yapılan de-
ğerlendirmeye göre bu 
yaklaşım Türkiye’den 
Yunanistan’a geçmek 
üzere Ege Denizi’nde 
yapılan kaçak geçiş-
lerin birdenbire azal-
masıyla meyve ver-
meye başladı. Bunu 
AB Parlamentosu’nda 
yaptığı konuşmada AB 
Konseyi Başkanı Do-
nald Tusk söyledi. 30 
Haziran’da AB Komis-
yonu Türkiye’deki sığın-
macılar için ek olarak 
1,4 milyar avro sağlan-
masını önerdi. Böylece 
Türkiye’deki sığınmacı-
lara ilişkin mekanizma 
çerçevesinde sağlanan 
mali kaynakların tuta-
rı temmuz ayının so-
nunda 2 milyar avroya 
ulaşacak. Bu mali kay-
naklarla eğitim, sağlık, 
ilçe ve sosyal altyapısı 
alanlarında ve sosyal 
ve ekonomik destek 
hizmetine ilişkin önlem 
alınmasının sağlanması 
öngörülüyor. Artık bir yıl 
boyunca 3 milyar avro 
sağlanmasına ilişkin 
müzakereler sürüyor, 
fakat henüz sağlanan 
kaynaklar az miktarda. 
Burada şunun altını çi-
zerek belirtmek isterim 
ki, söz konusu kaynak-
lar Türkiye için değil, 
Türkiye’deki mülteciler 
için sağlandı” diye be-
lirtti. 

Bulgaristan AB Mil-
letvekili, “Kıbrıs’ın bir-
leşmesi konusunda da 
olumlu gelişmeler var. 
İleride de bölünmüş 
adada yapılan müzake-

re sürecinde Türkiye’nin 
desteğine ihtiyacımız 
var. Sorunlara barışçıl 
çözüm getirilmesine 
gereksinim duyulma-
sı ve AB’nde güvenlik 
açısından Doğu Akde-
niz Bölgesi’nin taşıdığı 
önem dikkate alındığın-
da müzakere sürecinin 
tamamlanması üzere 
çalışmalara devam 
edilmesi gereklidir” diye 
kaydetti. 
Necmi Ali, AB-Türkiye 

ilişkilerini ilgilendiren 
bir sürü konuların bu-
lunduğu için komitenin 
gelecek görüşmesinin 
mümkün olunca kısa 
süre içinde organize 
edilmesini önerdi. AB 
Milletvekilinin ifadesine 
göre Avrupa Birliği-Tür-
kiye Karma Parlamento 
Komitesi’nin oturumlar 
gerçekleştirmesi ge-
rekir, çünkü AB Parla-
mentosu üyelerinin yanı 
sıra Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Milletvekilleri 
de komitede yer alıyor. 
Aksi takdirde tartışma-
lar tek taraflı bilgilere 
dayanılarak yapılıyor ve 
sorulan soruların çoğu-
na diğer taraftan hiçbir 
cevap gelmiyor. Bu da 
Türkiye’deki durumla 
ilgili yanlış izlenim do-
ğuruyor. AB ve Türkiye 
arasındaki diyalogun 
bürokratlar düzeyinden 
başka siyasetçiler dü-
zeyinde de yürütülme-
si gerekir” diye dikkat 
çekti. 
           Kırcaali Haber

Hasan Azis: “Yeni Cumhurbaşkanı’nın 
kimin olacağına HÖH karar verecek”
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Başkan 
Yardımcısı ve Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, HÖH Kırca-
ali İl Yönetim Kurulu’nun 
geniş kapsamlı oturu-
munda, “HÖH, sadece 
seçimlere değil, ülkenin 
yönetimine iştirak edip, 
istikrarlı bir şekilde yö-
netmeye tamamen hazır 
vaziyette. Diğer partiler 
Cumhurbaşkanı adayı 
gösterirken, HÖH kimin 
gelecek Cumhurbaşkanı 
olacağını belirleyecek” 
diye belirtti. Müh. Azis, 
HÖH partisinin siyasi 
misyonunun, ülkedeki 
diğer bölgelerde olduğu 
gibi partide istikrarı ve 
birliği tesis etmesi oldu-

ğunu vurguladı. 
Hasan Azis, “GERB 

partisi, ildeki tüm devlet 
birimlerinde görevli me-
murların siyasi sebep-
lerden dolayı görevden 
alınmaları sürecinde 
yeni bir aşamaya geçi-
yor. GERB, yerel yöneti-
mi bir mengeme gibi sı-
kıyor ve yerel yönetimin 
tek alternatifi AB çerçe-
vesinde yönetimde yer 
almasıdır” dedi. 
HÖH partisinin Kırcaali 

ilinde önde gelen isimle-
ri, Momçilgrad (Mestanlı) 
ilçe merkezine yakın Ma-
kas Otel Kompleksi’nde 
bir araya geldiler. Top-
lantı  organizasyonu 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Necmi Ali ve 
HÖH İl Yönetiminin ev 
sahipliğinde gerçekleş-
tirildi. 

Toplantıda HÖH Millet-
vekili ve Merkez Yürüt-
me Kurulu Üyesi Erdinç 
Hayrulla, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Milletvekili Sali-
ha Emin, ilden belediye 
başkanları, HÖH ilçe 
başkanları, belediye 
meclis başkanları, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali 
il Başkanı Bayram Bay-
ram, tüm HÖH Gençlik 
Kolları ilçe başkanları 
ve Türkiye’den HÖH İs-
tanbul Temsilcisi Fahri 
Vatansever hazır bulun-
dular. 
HÖH Başkan Yardım-

cısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis, partinin yeni siya-
si sezondan önce siyasi 

bulmacaya ilişkin birkaç 
dayanak noktasını belir-
lediğinin altını çizdi. 
Müh. Azis, gelecekteki 

önemli siyasi süreçlerin 
sonbaharda yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimi, erken Parlamento 
seçimi talebi, yeni siyasi 
oluşumla ilgili heyecan, 
yerel yönetimin durumu 
olduğunu belirtti.  “Hiçbir 
parti yazın doruğunda 
200 genci bir araya ge-
tiremez” dedi. 
Toplantıda ilde siyasi 

durumun analizi yapıldı. 
HÖH teşkilatlarında birlik 
olduğunu ve onlara yö-
nelik siyasi süreçlerden 
etkilenmediklerine dikkat 
çekildi. 
HÖH Gençlik Kolları İl 

Teşkilatı için siyasi açı-
dan yaz tatili olmadığı ve 
teşkilat tarafından genç-

lerin HÖH Gençlik Kol-
ları üyeleri ve taraftarla-
rı olarak pozisyonlarını 
korudukları doğrulandı. 
Milletvekilleri Erdinç 

Hayrul la  ve Sal iha 
Emin, parti aktivistlerine 
Parlamento’da yürüttük-
leri çalışmalar ve yeni 
siyasi sezonda bek-
lenen önemli olayları 
ve Türkiye’de İstanbul, 
Bursa, İzmir, Trakya ve 
Marmara bölgelerinde 
gerçekleştirdikleri başa-
rılı görüşmeler hakkında 
bilgiler sundu. 
A B  Par lamentosu 

Milletvekili Necmi Ali, 
katı l ımcılar ı  Avrupa 
Birliği’nde yaşanan di-
namik siyasi süreçlerle 
tanıştırarak, onların kar-

maşık olduğunu ve AB 
üyesi ülkelere etkisi ol-
duğunu ileri sürdü. 
Necmi Ali, Brexit ’in 

analizini yaparak, Lizbon 
Antlaşması'nın 50. mad-
desine göre AB’nden ay-
rılma prosedürünü izah 
etti. Bununla birlikte AP 
Milletvekili, İngiltere’nin 
AB’nden ayrılmasının ne 
gibi olumsuz etkileri ola-
bileceğini belirtti. Necmi 
Ali, şu ifadeleri kullandı: 
“Bu karar AB’nin önce-
liklerinin yeniden be-
lirlenmesine ve dolayı-
sıyla kaynakların çeşitli 
programlara dağılımının 
yeniden yapılmasına 
yol açacaktır. Bunun da 
ülkemiz için onaylanan 
operasyonel programla-
rın finanse edilmesine 
yansıması olasılığı var”. 
            Kırcaali Haber
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Lütfi Mestan, “Sofya Şehir Mahkemesi’nin kararı bir ayrımcılık eylemidir”
Sorumluluk, Özgür-

lük ve Hoşgörü İç in 
Demokrat lar (DOST) 
Par tisi Genel Başka-
nı Lütfi Mestan, Sofya 
Şehir Mahkemesi ’nin 
partinin kaydını reddet-
mesiyle ilgili Kırcaali Or-
yantal Restoranı’nda 8 
Temmuz’da basın toplan-
tısı düzenledi.

Partinin diğer yönetici-
leri Sofya’da bulunduğu-
nu belirten Mestan, şöyle 
açıklamalarda bulundu: 
“Biz mahkemenin DOST 
partisinin tesciline ilişkin 
başvuruya ret kararını 
Anayasa’nın verdiği Bul-
garistan vatandaşlarının 
siyasi parti kurma hakkı-
nın kabaca sınırlandırıl-
ması olarak değerlendiri-
yoruz. Bu sınırlamanın di-
ğer adı ayrımcılıktır. Sof-
ya Şehir Mahkemesi’nin 
kararı bir ayrımcılık ey-
lemidir. Çünkü DOST 
partisinin 15 bin üyesinin 
siyasi parti kurma hakkı-
nı sınırlandıran bir karar. 
Kesin olan bu tezimizin 
gerekçeleri davaya ba-
kan hakimin ret kararının 
gerekçelerinden kaynak-
lanıyor. Davaya bakan ha-
kim Liliya İlieva, 27 Hazi-
ran tarihinde yapılan açık 
mahkeme duruşmasından 
önce parti tüzüğünde yer 
alan ifadelerin açıklanma-
sı taleplerinde bulunmuş-
tu. Şimdi daha iki gerekçe 
gösteriyor. Bu gerekçeler 
kesinlikle asılsızdır, buna 
skandal diyebilirim. Bi-
rinci gerekçe olarak parti 
adının Türkçe kökenli bir 
sözcük olmasından dolayı 
yeni siyasi oluşumun etnik 
bir oluşum olduğu ileri sü-
rülüyor. Burada kesinlikle 
şunu belirtmek isterim ki, 
birinci partinin adı söz ko-
nusu değil. Söz konusu 
parti adının DOST şeklin-
de kısaltılmasıdır. Bu ke-
lime çağdaş Bulgarcada 
kullanılan bir kelimedir. 
Zaten hakimin de Türkçe, 
Hintçe, Almanca Sözlüğe 
değil de Bulgarca Sözlüğe 
atıfta bulunması rastgele 
bir şey değil. Bu şekilde 
kendi tezini reddediyor. 
Bulgarcada kullanılmaz-
sa, bu sözcüğün ne işi 
var Bulgarca Sözlükte?! 
Bulgarcada kullanıldığı 
için sözlükte yer alıyor. 
Aynı şekilde “demokrat-
siya”, “politika”,” ministır”, 
“institutsiya”, “partiya”, 
“çorba”, “yahniya”, “türlü 
güveç” gibi daha bir sürü 
Bulgarcada kullanılan ya-
bancı veya Türkçe köken-
li sözcükler sayabilirim. 
Demokrasi her şeyden 
önce Anayasa, kanunlar, 
ilkeler ve kuralların her-
kese eşit bir biçimde uy-
gulanması anlamına gelir. 
Bulgaristan’da mevcut bir 
sürü başka partilerin ad-
ları veya adlarının kısalt-
maları da yabancı kökenli 

sözcüklerdir. Bu söz ko-
nusu partilerin tescili için 
başvurunun reddedilmesi 
veya onların yasaklanma-
sı gerektiği anlamına mı 
gelir. Örneğin, iktidardaki 
GERB partisinin adının 
kısaltılması GERB Bul-
garca kökenli bir sözcük 
değil, Almanca kökenli 
miras anlamına gelen 
“erbe” sözcüğünden türe-
miştir. Bu sebepten dola-
yı GERB partisinin tescil 
edilmemesi mi gerekirdi?! 
Bence bu bir sorun değil. 
Fakat neden söz konusu 
DOST partisi olunca bu 
bir sorun oldu. Hani ka-
nunlar ve kurallar herkese 
eşit uygulanıyordu. Aynı 
şekilde Ataka partisinin 
adı da Bulgarca kökenli 
bir sözcük değil. Bu gibi 
başka onlarca örnek ve-
rebilirim. Komünist, parti-
ya da Bulgarca sözcükler 
değil. Özür dilerim, fakat 
bazı sınırlar var ve onlar 
aşıldığında ayrımcılığa 
gidiliyor. Mahkemenin ret 
kararının ikinci gerekçesi 
daha da büyük skandal 
yaratıyor. Partinin üyele-
rinin büyük bir bölümünün 
Türk asılı olmasından do-
layı partinin etnik temelli 
olduğu öne sürülüyor. 
Ben şunu söyleyebilirim 
ki, Bulgaristan’da var olan 
yaklaşık 400 partinin her 
birinin üyelerinin büyük 
bir bölümü belirli bir etnik 
gruba mensupturlar. Bu 
onların etnik oluşumlar 
olduğu anlamına mı gelir. 
Birkaç böyle parti aklını-
za geldi sanırım. Veya bu 
ilke Bulgaristan’da belirli 
bir etnik grubun temsil-
cileri için kasıtlı olarak 
uygulanılmaz mı oldu? 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türkler ikinci el insanlar 
mı?! Bulgaristan’da etnik 
ayrımcılık var mı? Bu ikin-
ci gerekçeyle ilgili şunun 
altını çizerek belirtmek 
isterim ki, Anayasa’nın 
verdiği siyasi parti kur-
ma hakkı olanlar, etnik ve 
dini mensubiyeti fark et-
meksizin vatandaşlardır. 
Etnik ve dini mensubiyete 
dayalı ayrımcılık yapmak 
Anayasa’ya aykırı gelen 
bir davranıştır. Bunun dı-
şında şunu da önemle be-
lirtmek isterim ki, bir par-
tinin etnik olup olmadığı 
üyelerinden kaynaklanan 
bir şey değil. Bu parti he-
deflerinden kaynaklanan 
bir şeydir. DOST partisi, 
ulusal ve liberal bir parti. 
Bunun dışında ileri sürü-
len her şey taraflı ve ob-
jektif olmayan bir tutum-
dan kaynaklanıyor. Daha 
DOST partisinin tescil iş-
lemine bakan Sofya Şehir 
Mahkemesi hakimi Liliya 
İlieva’nın bizden bulundu-
ğu ikinci ve üçüncü tale-
binden sonra tarafsızlığı 
ve objektifliğinden şüphe 
duyduğumuz için redd-i 

hakim talebinde bulun-
duk. Fakat hakim bu tale-
bimizi reddetti. Şimdi artık 
şüpheden bahsetmiyoruz, 
şimdi kesin kanaatimiz şu 
ki, bu hakim taraflı ve ob-
jektif olmayan bir tutum 
sergiliyor ve karar Ana-
yasa ve Siyasi Partiler 
Kanunu’nu ihlal ediyor. 
Fakat şunu da söyleyeyim 
ki, bu değerlendirmem 
genel olarak Bulgar yar-
gısı için değil, söz konusu 

bu dava ve bu hakim için 
geçerlidir. “ 

Kararı Yüksek Temyiz 
Mahkemesi’ne götüre-
ceğiz

Lütfi Mestan devamında, 
“Daha 11 Temmuz Pazar-
tesi günü karara itirazda 
bulunacağımız Yüksek 
Temyiz Mahkemesi’nin 
bizi haklı bulacağına 
inanıyorum. Çünkü so-
rumluluğunu Anayasa 
ve kanunların düzeyinde 
yerine getirecek. Yüksek 
Temyiz Mahkemesi, Sof-
ya Şehir Mahkemesi’nin 
DOST partisinin tescili 
için başvuruya ret kararı-
na itirazımızı haklı bulup, 
kararı iptal edeceğine ina-
nıyorum. Muhtemelen bu 
mahkeme kararı Bulgar 
toplumunda mevcut bazı 
gerici güçleri geçici olarak 
mutlu kılıyor. Çünkü onlar 
zaten mahkemenin DOST 
partisini tescil etmemesi 
çağrısında bulundu. Ben 
sadece aşırı milliyetçi olu-
şumları kastetmiyorum. 
Yeni kurulan DOST parti-
sinin sahip olduğu net bir 
demokratik ve Avrupa- 
Atlantik profilinden dolayı 
korkusunu gizleyemeyen 
Bulgaristan’ın siyasetinde 
yer alan tüm siyasi güçler 
ve faktörlerden bahse-
diyorum. Fakat sonuçta 
gerici güçlerin değil de, 
Bulgaristan’da anayasal 
demokrasinin hakim ola-
cağını düşünüyorum.” 

DOST partisinin üye-
leri ve taraftarlarından 
tepki

Lütf i Mestan, “DOST 
partisinin üyeleri ve taraf-

tarlarına gelince, onların 
bu mahkeme kararına 
karşı yeni siyasi projemizi 
gerçekleştirme konusun-
da daha büyük bir karar-
lılık gösterecekleri kana-
atindeyim. Newton’un ha-
reket kanununa göre her 
etkiye karşılık eşit ve zıt 
bir tepki vardır. Bu hareket 
kanunu siyasette de uygu-
lanılabilir durumda. Fakat 
bu kanun siyasette şu şe-
kilde yorumlanabilir: Her 

bir demokrasiye aykırı 
gelen ayrımcılık eylemine 
eşit ve zıt bir demokratik 
tepki verilmesi için enerji 
var. Bu tezde demokra-
tik tepki ifadesine dikkat 
çekmek isterim. En iyi 
Bulgaristan’ın milli çıkarını 
savunması için bir siyasi 
girişime objektif gereklilik 
varsa, tam bu sebepten 
dolayı bu siyasi girişim 
gerçekleştirilecektir. Bu 
ilke tam olarak DOST par-
tisi için kesinlikle geçerli-
dir. Bizim partimizin ku-
rulmasına Bulgaristan’da 
objektif gereklilik var. Bu 
sebepten dolayı da parti-
miz varlığını sürdürecek. 
Mahkemenin ret kararının 
diğer gerekçeleriyle ilgili 
yorum yapmayacağım, 
çünkü bundan önce uzun 
uzadıya onların üzerin-
de durmuştum. Bizden 
anlamı açık ve net olan 
bazı sözcük ve ifadelerin 
açıklamasını yapmamız 
istenmişti. Bu hakim tu-
tarlı davranmıyor, çünkü 
Bulgar Sözlüğüne atıfta 
bulunarak ,DOST kısalt-
masının Türkçe kökenli 
dost sözcüğünden ileri 
geldiğini belirtiyor, fakat 
aynı şekilde aynı sözlüğe 
atıfta bulunmayarak söz-
lükte yer alan “ustanov-
yavam” ve “utvırjdavam” 
fillerinin “tespit etmek, 
saptamak, tasdik etmek” 
şeklinde yakın anlamlı 
sözcükler olduğunu ka-
bul etmiyor. Bundan daha 
iyi tek taraflı ve objektif 
olmayan tutum örneği 
yok. Gerekçelerde yer 
alan partinin temsiliyeti-

ne ilişkin ifadelerle ilgili 
yorum yapamayacağım. 
Çünkü verdiğim cevapta 
parti başkanının tek başı-
na parti tüzüğünde deği-
şiklik yapma kararı alma 
yetkisine sahip olmadığı-
nı belirttiğim için (böyle 
bir karar ancak partinin 
ulusal kurultayında alına-
bilir) hakim benim partiyi 
temsil etme hakkımdan 
şüphe ettiği sonucunu 
çıkarmıştır. Şimdi burada 

değindiğim tüm bu husus-
lar itiraz dilekçesinde yer 
alacak ve Yüksek Temyiz 
Mahkemesi’ne başvura-
cağız, çünkü DOST par-
tisinin kuruluşuna ilişkin 
tüm evrakların Anayasa 
ve ülkenin tüm kanunları 
doğrultusunda oldukların-
dan eminiz. DOST partisi-
nin adı nasıl ortaya çıktı? 
Biz demokratik ve liberal 
bir partiyiz. Çağdaş liberal 
demokrasinin temel ilke-
leri özgürlük, sorumluluk, 
hoşgörüdür. Biz bu üç 
sözcüğün partimizin adın-
da yer almasına karar ver-
dik. Çünkü Noel öncesin-
de yaptığı konuşmasında 
bir partinin bir onursal 
başkanı bu sözcüklerin 
tanımlamasını reddetti. 
Özgürlük, sorumluluk ve 
hoşgörü için çalışacak 
demokratlar olduğumuz 
için partinin adına iliş-
kin diğer tek seçenek 
DSOT’tu. Bu kısaltma-
nın ne kadar zor telaffuz 
edildiğini görüyorsunuz. 
Bu sebepten dolayı ilk iki 
sözcüğün yerlerini değiş-
tirince bu DOST kısaltma-
sı oluştu. Bu kısaltmanın 
dost kelimesi olması tesa-
düfen olan bir şey. Bunun 
bilinçli olarak yapıldığını 
düşünen biri bunu ispat-
lamaya çalışsın. Özür 
dilerim, fakat biz sorumlu 
bir karar aldığımızda asla 
duygularımızla hareket et-
miyoruz. DOST bir kısalt-
ma, GERB olduğu gibi. 
Bu iki kısaltma da yabancı 
kökenli sözcükler oluştu-
ruyor. Bunda da her hangi 
bir sorun yok. Çünkü ikisi 

de Bulgarcada kullanılan 
sözcükler olup, Bulgarca 
sözlüklerde de yer alıyor” 
dedi. 

Lütfi Mestan ülkedeki 
tüm AB ve NATO üyesi 
ülkelerin büyükelçilerine 
mektup gönderdiğini ve 
bu mektuplarda DOST 
partisinin mahkemenin 
parti tesciline ilişkin baş-
vuruyu reddetmesi ka-
rarıyla ilgili pozisyonunu 
bildirdiğini söyledi. Mek-
tuplarda mahkemenin 
parti tesciline ret kararını 
Anayasa’nın verdiği Bul-
garistan vatandaşlarının 
siyasi parti kurma hak-
kının kabaca sınırlandı-
rılması olarak nitelendir-
diğini ve Bulgaristan’ın 
demokratik hukuk devleti 
imajını zedeleyeceğini be-
lirttiğini açıkladı.

Mestan, “Artık 12 yıldır 
NATO ve 10 yıldır AB 
üyesi olan Bulgaristan’da 
Anayasa ve kanunların 
herkese eşit olmaksızın, 
ayrımcılık yapılarak uy-
gulanması mümkün değil” 
dedi. 

AB ve NATO üyesi ül-
kelerin büyükelçilerine 
mektup göndermekle 
onların Bulgar mahkeme-
lerine müdahale etme-
sini beklemediğini, fakat 
Bulgaristan’ın da AB ve 
NATO üyesi bir ülke oldu-
ğu için onlara durumu bil-
dirmek zorunda olduğunu 
kaydetti. 

Mahkeme kararının, 
partinin karşılaştıkları 
sorunların şimdiye kadar 
tereddüt içinde olan kişi-
lerin partiyi destekleme 
kararı almalarına sebep 
olduğunu ve partinin üye-
lerinin ve taraftarlarının 
artmasını beklediklerinin 
altını çizdi. Ülkedeki yak-
laşık 400 parti arasından 
300’den fazlasının DOST 
partisinin şimdiki üyele-
rinin sayısı kadar seçim-
lerde oy alamadıklarını 
belirterek, faaliyete geçen 
bir partinin resmi kaydının 
yapılmasının doğal olma-
dığını ifade etti. Mestan, 
“Oligarşi çevrelerle bağ-
lantılı olan tüm faktörler, 
demokrasiden, hukukun 
üstünlüğünden korkan-
lar, AB ve NATO ‘ya karşı 
olanların DOST partisin-
den korkmaları gerekir. 
Ben onları anlıyorum. 
Onlar korkmakta haklılar. 
Biz oligarşiye karşı mü-
cadele eden, gerçek bir 
demokratik, Avrupa-At-
lantik görünümüne sahip 
bir Bulgaristan adına parti 
kuruyoruz ve her türlü ay-
rımcılığa karşı mücadele 
edeceğiz. İlk önce azın-
lıklara mensup kişilere 
ikinci el insan gözüyle ba-
kılmasına karşı mücade-
le edeceğiz. Biz bu tür bir 
politikaya karşı mücadele 
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Bulgaristan Türk Edebiyatının Dünü ve Bugünü
Günümüzde bu yazar 

ve şairlerimizin eserlerini 
özel bazı koleksiyonlarda 
veya birkaç devlet kü-
tüphanesinde bulabiliriz. 
Burada üç kapsamlı an-
tolojiyi anmadan geçmek 
olmaz.

İbrahim Tatarlı, “9 Eylül 
1944’ten Sonra Bulgaris-
tan Türklerinin Edebiya-
tı-Antologiya” ve “Bulga-
ristan Türkleri’nin Edebi-
yatı - Antoloji”, başlıkları 
altında iki kitap yayımlar. 
Antologiya’da Türk azın-
lık edebiyatının 1944’ten 
sonraki dönemi ele alı-
narak oldukça ayrıntılı bir 
önsözden sonra 28 sanat-
çının eserlerinden örnek-
ler verilmiştir.1964 yılında 
yayımlanan Antoloji’de de 
1944-1964 yılları döne-
minde Bulgaristan Türk-
leri edebiyatının başlıca 
temsilcileri olarak 39 sa-
natçı hakkında kısa bilgi-
ler ve eserlerinden örnek-
ler verilmiştir. 

İbrahim Tatarlı’nın söz 
konusu iki antolojisinden 
sonra Bulgaristan’da yer-
li Türk sanatçılarının bir 
hayli eseri yayımlanmıştır. 
1960 yılında A. Şerifov’un 
Müjde eseriyle başlayan 
yayın faaliyeti, 1969’da 
yine A.Şerifov’un Üçün-
cü Adım kitabıyla Türkçe 
eser yayımlamaya son 
verilmiştir. 1964’ten son-
ra “Halk Eğitimi” Yayıne-
vinde sanatçıların başlı 
başına 22 şiir kitabı ve 
24 hikâye, büyük hikâye, 
roman ve gezi notları ba-
sılmıştır. 1964’ten sonra 
basılmış şiir ve hikâye 
derlemelerinin sayısı ise 
8’dir. Beş yıl (1965-1969) 
içerisinde “Halk Eğitimi” 
Yayınevince yayımlanan, 
Yeni Hayat dergisi ve 
Türkçe gazetelerde de 
çıkan sanat eserlerinden 
seçmeler yapılarak yeni 
antoloji ve derlemeler 
hazırlanabilirdi.

1987 ’de Nimetul lah 
Hafız’ın “ Bulgaristan’da 
Çağdaş Türk Edebiyatı 
Antolojisi”, 1944-1984 
başlıklı iki ciltlik ese-
ri İstanbul’da Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca ya-
yımlanmış ve aynı başlı-
ğı taşıyan üçüncü cilt de 
1989’da basılmıştır.

40 İlk iki ciltte alfabe sı-
rasıyla verilmiş sanatçıla-
rın sayısı 64’tür.

Üçüncü cilt çocuk ede-
biyata olarak hazırlanmış 
ve burada yine alfabe 
sırasıyla 33 sanatçının 
eserleri verilmiştir. Bun-
lardan 29 sanatçıya ilk iki 
ciltte de yer verilmiş ve bu 
kişiler başka eserleriyle 
temsil edilmişlerdir.

Aralık 1984’te başlatılan 

ve 1985’in ilk aylarında 
Türklerin adlarının zorla 
Bulgar adlarıyla değişti-
rildiği, ölüm kamplarını 

ve hapisanelerin Türkler-
le dolduğu, Bulgaristan’da 
Türk yoktur, denilen bir 
dönemde, N.Hafız, ha-
zır ladığı antoloj isiyle 
Bulgaristan’da Türk varlı-
ğını ispat etti, bu çalışma-
sıyla o karanlık günlerde 
Bulgaristan Türklerine 
manevi destek oldu.

Bulgaristan Türklerine 
soykırımı uygulandığı 
aynı dönemde bir anto-
loji daha basıldı. Meh-
met Çavuş “20. Yüzyıl 
Bulgaristan Türkleri Şiiri 
(Antoloji) eserini 1988’de 
İstanbul’da yayımladı. 
Bundan önce hazırlan-
mış antolojilerde 1944’ten 
sonraki dönem ele alın-
mış, Bulgaristan Türkle-
ri edebiyatı manzum ve 
mensur eserlerle temsil 
edilmiştir. M.Çavuş, ese-
rin başlığından da görül-
düğü gibi, yüzyılımızın 
başlanndan bu yana Bul-
garistan Türk şiirini konu 
seçerek, toplam 74 şairin 
eserlerinden örnekler ve-
riyor. Bunlardan 46’sının 
özgeçmişi ve eserleri 
hakkında kısa bilgiler ve-
rirken, kalan 28 sanatçı-
nın sadece doğum yeri 
veya yaşadıkları bölgeyi 
belirtmekle yetinmiştir. 
Antolojinin Araştırma bö-
lümünde XX. yüzyılla kal-
mayarak, XV. yüzyıllara 
kadar uzanıyor ve daha 
birçok sanatçı ve yeni 
eserlerle şimdiye kadar 
bilinen sanatçılar listesini 
bir hayli genişletiyor.

Son edebiyat döne -
mimizi, artık rahatlıkla 
özgürlük dönemi olarak 
adlandırılabiliriz. 1989 
yılı, Büyük Göç yılı ola-
rak tarihimize geçmiştir. 
Aslında 1989 yılı Büyük 
Göç’ün başlangıcı olmuş-
tur. Çünkü göç günümüz-
de de devam etmektedir. 
Yirmi bin Türk aydının 
Bulgaristan dışında bu-
lunduğu söylenmektedir. 
Bulgaristan Türklerinin 
aydın zümresi oldukça 
azalmıştır. Bulgaristan’da 
yaratıcılığını sürdüren ve 

büyük saygıya değer bu 
aydınlarımızın, kültür ve 
edebiyat geleneklerimizi 
ayakta tutmak ve hattâ 

geliştirmekte kararlı 
oldukları bir gerçek-
tir.
1990’dan bu yana 

demokratikleşme yo-
lunda adımlar atmak-
ta olan Bulgaristan’da 
edebiyatımız, estetik 
değeri yüksek yeni 
yeni eserlerle zen-
ginleşmektedir. Hat-
ta, bu son çeyrek asır 
bizim edebiyatımız 
açısından bir altın 
dönem olarak adlan-
dırabilir. Bu dönemde 

bir çok şair ve yazarı-
mız yeni yeni eserler ya-
rattılar. Belki de binden 
fazla kitap basıldı. Aynı 
zamanda bir çok ünlü 
yazar ve şairimiz rahmet-
li oldu. Günümüzde, hala 
Bulgaristan’da yaşayan 
ve yaratan edebiyatçıları-
mızın bazılarını anmakta 

yarar vardır. İsmail Çavu-
şev, Naim Bakoğlu, Tur-
han Rasiev, Aliş Saidov, 
İsmail Yakubov, Kadir 
Osmanov, Ali Durmuşev, 
Sabri İbrahimov, Meh-
met Alev, Saffet Eren, 
Habibe Hasan, Durhan 
Ali, Rüstem Aziz, Mus-
tafa Bayramali, Bayram 
Kuşku, Habil Kurt, Nur-
ten Remzi, Emel Balıkçı, 
Hasan Üzeyir, Mehmed 
Keçici ve daha nice yara-
tıcımız hala yeni eserler 
peşinde koşmakta. Aynı 
zamanda bizden daha 
genç kuşakların temsil-
cileri de çoktan ilk mey-
velerini vermeye başladı. 
Burada Resmiye Mümin, 
Şefika Refik, İsmet İsma-
il, Hatice Durgut, Aysun 
Ramadan gibi isimleri 
rahatlıkla sayabilir im. 
Anadilimizde yazmayan 
Türk asıllı yaratıcılarımız 
da bulunmakta. Bunların 
arasında Mümün Tahir, 
Nevin Sadıkova, Vildan 
Bayramova, Vildan Sefer 

ve Selver Alieva’yı özel-
likle anmak isterim.
Aynı zamanda son dö-

nemin bazı önde gelen 
kalem erbapları, 1989 
yılında Türkiye’ye göç 
etmek zorunda kaldılar, 
onların listesine daha 
önceki yıllarda göç et-
mişleri de dahil edersek, 
suyun ötesinde bayağı 
bir kalabalık oluşmakta. 
Bugün, Türkiye’de yazar-
lık serüvenini devam etti-
renlerden Ahmet Türkay, 
Niyazi Bahtiyar, Durhan 
Hatipoğlu, Ahmed Emin 
Atasoy, Galip Sertel, Ni-
hat Altınok, Şaban Kal-
kan, İsa Cebeci, İbrahim 
Kamberoğlu, Yusuf Taş-
kın, Mehmet Çavuşoğlu, 
Şükrü Esen, Hafize Gün, 
Mümin Topçu, Mustafa 
Aladağ, Arzu Tahir, Kad-
riye Cesur, Hüseyin Mev-
sim, Mehmet Türker, Aziz 
Taş, Hilmi Haşal, Aynur 
Açıkgöz, Suna Yılmaz ve 
Halime Yıldız gibi isimler 

bizim gerçek birer gurur 
ve kıvanç kaynağımızdır.
Göçmen kardeşlerimi-

zin penceresinden baktı-
ğımızda genellikle tarifsiz 
bir memleket özlemi ve 
sevgisi görmekteyiz.
Yurdunu terk etmek zo-

runda kalan İbrahim Kam-
beroğlu, Bulgaristan’da 
yaşadığı yıllarının, eşinin, 
dostunun bir masala dö-
nüşmesinden şikâyetini 
şöyle dile getiriyor:
“Not defterim hafızasını 

yitirmiş
Cevap vermiyor aradık-

larım.
Çok da yaşlı sayılma-

mam hani
Daha torun yüzü bile 

görmedim
Ondandır çocuklarla ço-

cuk oluşum
Ve hiç utanmadan
Onlarla güler onlarla ağ-

larım...
Böyle telâşlı, ürkek gö-

rürseniz
her şafak vakti yollarda 

beni

Aradığım kaybolan yıl-
larım.”
Mümin Topçu’nun her 

ne kadar umutları tüken-
memiş olsa da, öksüz 
bırakılan ve çaresiz göz-
lerin gönlünü şefkatle ok-
şamakta;
“Umuda yolculuk trenle-

ri geçmiyor artık çaresiz 
insan yığını istasyonların-
dan karşı dağların karan-
lığı büyüdükçe tutunamı-
yor öksüz gözler”
Süleyman Adalı’nın 

2004’te Gebze’de Res-
sam Kamber Kamber’in 
“Bekleyiş” adlı tablosu 
üzerine söylediği bir şii-
rinden birkaç satır;
“Gece bembeyaz, tren 

kara.
Elleri kelepçeli üç sev-

giliyi
Alıp götürüyor tren 

uzaklara.
Tren varacağı yere çok-

tan ulaştı,
Sallanan üç mendil düş-

tü yere.

İnce bir hüzün çöktü va-
dilere
Ve Kamber Kamber’in 

fırçasıyla
Üç Rodop dilberi anıt-

laştı.”
1989 Büyük Göç’ü ile 

terk edilen köylerdeki ev-
ler için yazdığı “Ağlayan 
ev” şiirinde Şaban Mah-
mut Kalkan şöyle diyor:
“Deliorman’da küçük bir 

köy var
O küçük köyde bir ev 

ağlıyor,
O evde çocuklar vardı 

cıvıl cıvıl
O evin bahçesinde çi-

çekler vardı
İnsanları o evden kovul-

madan önce”
Türkiye’deki edebiyatçı-

larımızın özel yaşantı ve 
çalışma şartları olumlu 
sayılırken, bizlerin bura-
lardaki keyfimizin ise pek 
imrenilecek tarafı kal-
madı. Ne gibi zorluklarla 
karşılaştığımız ortada. 
Bir taraftan maddi sıkın-
tılar içinde boğuşurken, 

diğer taraftan yazdığımız 
eserleri yayımlamakta ve 
okuyucuya ulaştırmak-
ta zorluk çekmekteyiz. 
Hala bir yazarlar kuru-
luşu altında toplanmış 
değiliz. Bir çatı altında 
toplanmayı nedense is-
temiyoruz. Ne bir yayın 
evimiz var, ne de kitapla-
rımızı satacak ve dağıta-
cak bir teşebbüs. Birkaç 
ay öncesi Rusçuk’ta bir 
toplantımız oldu, fakat 
hala bir gelişme yok. Al-
dığımız duyumlara göre, 
Türkiyeli kardeşlerimiz 
de dernekleşerek, bizler-
le bütünleşmek istiyorlar. 
Aynı amanda, Bursa’da 
bir yazarlar toplantısı ger-
çekleştiğini de öğrendik.
En sonunda birleşe-

ceğiz, daha fazla ve iyi 
yapıtlarımız okuyucuları-
mızla buluşacak! Kültür 
evlerimiz, dernek salon-
larımız, bizlere kapılarını 
açacak. Öyle, ama şim-
dilik bunlar sadece kuru 
bir hayal.
En azından hala hayal 

kurabiliyoruz ve kalemi 
elden düşürmüyoruz...
Esef verici bir olaydır ki 

bazen gerçekler sosyalist 
rejim tarafından silinip sü-
pürülmüştür.
Ozanlarıyla beraber 

bize devredilen sadece 
geçmişimizin yankısı olan 
mısralar ve canlı hatıra-
ların uyandırdığı sonsuz 
ıstırap kalmıştır.
Dedelerimiz, atalarımız 

buralarda doğmuşlar, 
buralarda yuvalanmışlar, 
nafakasını kuşak arasına 
sıkıştırıp gelip yine bura-
lara Rodoplara dönmüş-
ler. Hayat serüvenleri na-
sılmış – istedikleri önün-
de istemedikleri ardında 
öylesine rahat mı yaşa-
mışlar-sanmam. Beni de 
düşündüren bu ya zaten, 
elbet dünya kapıları her-
kese açık isteyen istediği 
yere gidebiliyor, istediği 
yerde kalabiliyor...
Ama yuvalarını terk 

eden kuşların yamaçlar-
da o sesleri yok mu;
insanı eritiyor, bitiriyor, 

yok ediyor. Başımızdan 
nice kasırgalar geçti ba-
şımızı dik tuttuk, dişimizi 
tırnağımıza katıp doğdu-
ğumuz yuvalara tutuna-
rak, onların sıcaklığına 
sığınarak yaşadık, yaşı-
yoruz, yaşayacağız Ro-
dop dağlarında.
Ardanın akışını dinle-

yerek, geri taviz verme-
den...
Baharları bekleyeceğiz 

ardı sıra. 
Bizim baharları-
bizim Dağlarda
Rodoplarda...
tüm Balkanlarda!
                           Son

Habibe AHMET

Geçen sayıdan devamı
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etmekten başka bunu her 
türlü demokratik vasıtayla 
yapacağız” dedi. 

Sofya Şehir Mahkeme-
sinin kararının sürpriz 
olmadığını ifade eden 
Mestan, şu ifadeleri kul-
landı: “Bu hakimden farklı 
bir karar beklemiyorduk. 
Çünkü dava duruşmasını 
iki ay erteledi. 27 Hazi-
ran tarihinde yapılan açık 
mahkeme duruşmasın-
dan önce parti tüzüğün-
de yer alan anlamı açık 
ve net olan ifadelerin 
izah edilmesi taleplerin-
de bulundu. Her hareke-
tiyle problem yarataca-
ğını gösterdi. Maalesef, 
sonuçta böyle bir karar 
çıktı”.

Mestan, DOST parti-
sinin tescil edilmemesi 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine katılmasına en-
gel olmayacağını söyle-
di. DOST’un resmi kaydı 
yapılmamasına rağmen 
artık diğer partileri doğru 
yönde etkilediğini ifade 
etti. İsmini vermediği baş-
ka partilerin DOST kurul-
duğundan beri bir sürü 
iftar yemekleri verdiğini, 
muhtarların maaşlarını 
artırdığını, yeni memurlar 
atadıklarını belirterek, on-
ları bunun için tebrik etti. 
İhtiyaç duyulan bir partiye 
hiçbir yasağın engel ola-
mayacağının altını çizen 
Mestan, DOST partisinin 
toplantılarına katılanlara 
baskı yapılmasının, işsiz 
kalacaklarına dair tehdit 

almalarının bazı siyaset-
çilerin ve siyasi partilerin 
sonunun geldiğine işaret 
ettiğini ifade etti. DOST 
Partisi Başkanı, “Siz de 
biliyorsunuz ki, artık altı 
aydır eski partimden hiç-
bir kişi hakkında yorum 
yapmadım. Benim kültü-
rüm buna izin vermiyor. 
İftira atmakta usta olanlar 
onlar. Bana Momçilgrad 
(Mestanlı) merkezinde if-
tar vermeyi yasaklasınlar. 
Fakat insanlar Allah rızası 
için yapılan bir şeye izin 
ver i lmemesine anlam 
veremiyorlar. Ama bu on-
ların kararı, aynı şekilde 
yoluna devam etsinler. 
Bizler de kendi yolumuza 
devam edeceğiz” dedi. 

        
Resmiye MÜMÜN

Lütfi Mestan, “Sofya Şehir Mahkemesi’nin 
kararı bir ayrımcılık eylemidir”
5. sayfadan devam

Borisov, Türkiye ile mülteciler konusunda 
sıkıntı yaşamadıklarını söyledi

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, sığınma-
cılar konusunda Türkiye 
ile herhangi bir sorun ya-
şanmadığını belirtti.
Borisov, parlamentoda 

yaptığı konuşmada, yasa 
dışı göçle ilgili sorun ya-
şandığında, sınıra asker 
yolladıklarını belirterek, 
ancak şu anda buna ge-
rek duyulmadığını dile 
getirdi.
"Bulgaristan-Türkiye 

sınırında endişe verici 
hiçbir şey yok" ifadesini 
kullanan Borisov ancak 
sınırdaki tel örgü inşa-
atının da devam ettiğini 
belirtti. Borisov, "Kaçak 
geçişler bir anda arta 
bilir, hazırlıklı olmalıyız” 
dedi.
Borisov geri kabul an-

laşması ile ilgili içişleri ve 
dışişleri bakanlıklarının 
kanalları üzerinden AB 

ve Avrupa Komisyonu ile 
ilişkilerin devam ettiğini 
de bildirdi.
Komisyonlar yavaş 

çalışıyor
Başbakan Borisov, Bul-

garistan ile Türkiye ara-

sında 1998'de imzalanan 
ikili iş birliği anlaşması 
kapsamında, iki ülke hü-
kümetlerinin ortak top-
lantılar düzenlemesinin 
öngörüldüğünü anım-
sattı.

İk i  ü lke  a rasında 
2013'ten bu yana ortak 

toplantının yapılamadı-
ğını hatırlatan Borisov, 
bunun ilgili komisyon-
ların çalışmalarından 
kaynaklandığını söy-
ledi. Borisov, böyle bir 
toplantının, 1 Ağustos’ta 
Sofya’da Yunanistan 
Hükümeti ile düzenlene-
cek ortak oturumunun 
ardından yapılabileceği-
ni bildirdi. "Hükümetler 
arası karma komisyo-
nu toplamak üzere en 
az 1-2 soruna çözüm 
getirebilecek ilerleme 
bekliyoruz. Görüşme-
lerin ne kadar ağır ol-
duklarını biliyorsunuz. 
Komisyonlar çalışıyor" 
diye konuştu.
Diplomasi ortamında 

bu tür görüşmelerin ya-
vaş ilerlediğini belirten 
Borisov, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bazı konularda gö-
rüşmeler zor olmakla 
kalmıyor, iki ülke için 
imkansız durumlar da 
var. Taraflar birçok ta-
vizde bulunuyor. Biz 
Eski Zağara’daki cami-
yi onardık. Türk tarafı 
İstanbul’daki kilisemizi 
restore etti. Ancak Türk 
tarafı komisyonlar arası 
düzeyinden çıkmak isti-
yor.”
Bulgaristan’da tüm 

kararların parlamen-
tonun yüksek onayına 
bağlı olduğuna dikkati 
çeken Borisov, “Siyasi 
düzeyde biz zor, onlar 
ise kolay karar alırlar. 
Cumhurbaşkanı veya 
başbakanlarının üslene-
bileceği angajman gö-
receli olarak çok daha 
kolay yerine getirilir” 
ifadesini kullandı. AA

Plevneliev: “Türkiye’nin AB avukatıyız!”
1. sayfadan devam
nek verdi ve takdir ettiğini 
söyleyerek “Her zaman 
ilişkilerimiz inşallah böyle 
olur. Hem misafirperverli-
ğiniz hem de gelen kaçak 
insanların sorununu çöz-
düğünüz için büyük çaba 

sarf ettiniz. Avrupa’da 
sizin samimi çalışmaları-
nız konuşuluyor. Özenini 
görmüyoruz sadece aynı 
zamanda iyi niyetinizi 
de görüyoruz” diyerek 
Avrupa’daki liderlerle bu 
konuda görüştüğünü ve 
Türkiye’nin bu konudaki 
tutumundan sık sık bah-
settiğini kaydetti.
Bulgaristan’daki en bü-

yük Türk yatırımcısının 
Şişecam olduğunu ve di-
ğer yatırımcıların yatırım 
yapması için imkanlar 
sağlanması konusunda 
Parlamento’da görüşme 
yapılarak onayladığını 
aktaran Cumhurbaşka-
nı Plenveliev “Şişecam, 
Kardelen İnşaat, Garanti 
Koza gibi yatırımları bulu-
nan iştirakler için yeni ka-
rarlar çıktı. Bu yatırımlar 

daha da artacak. Ortak 
projeler gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz” dedi ve 
Bulgaristan’ın Türkiye'nin 
Avrupa Birliği üyeliği ko-
nusunda destekçilerinden 
ve bunu savunan avukat-
lardan biri olduğunu be-
lirtti.

Öte yandan düzenle-
necek olan zirvede Çin 
Başbakanı, Gürcistan 
ve Azerbaycan liderleri 
ile görüşerek İpek yolu-
nu tekrar demiryolu ile 
hayata geçirmeyi hedef-
lediklerini ve bu yüzden 
Avrupa’ya gelecek olan 
malların geçiş güzerga-
hında bulunan Türkiye ve 
Bulgaristan’ın önemli bir 
rol üstelendiğini belirten 
Plevneliev “Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkiye ve 
Bulgaristan bir İpek yolu 
gibi bu istikameti geliştir-
mek istiyoruz. Asya-Av-
rupa yolunun bu olmasını 
istiyoruz. 100’lerce milyar 
dolar yatırım yapacağız 
demiryollarına, daha faz-
la ekonomik kullanılması 
için. Bulgaristan ve Tür-
kiye bunu destekleyecek. 

Bizim Çin'le anlaşma 
şansımız daha yüksek ol-
ması açısından bunu yap-
mayı düşünüyoruz. Tür-
kiye ve Bulgaristan'dan 
Avrupa'ya geçişini sağ-
lamak açısından bunu 
yapmak durumundayız. 
Çin, Kore, Asya bu şe-

kilde devam etmesi için 
konumumuzun önemli 
olduğunu biliyoruz sizin-
le olursak bu önem daha 
da artacaktır. Daha önce 
olan kaçan insanlarla 
olan krizi atlattığımız gibi 
bu durumu da birliktelik-
le çözeceğiz. Birlikten 
güç doğuyor. Bu sınırdan 
daha büyük ticaret geçe-
cek” şeklinde konuştu.
Pasaport işlemleri sı-

rasındaki bekleme sü-
resinde Türk kahvesini 
çok sevdiğini söyleyen 
Plevneliev’e Türk kahvesi 
ikram edilirken yine çok 
sevdiği Türk baklavası da 
kendisine hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Plev-

neliev daha sonra kara-
yolu ile kendisine sağla-
nan eskortlar eşliğinde 
İstanbul’a hareket etti. aa

Bulgaristan, Büyük Britanya 
ile yoğun ticaret yapıyor
Ekonomi Bakan Yardım-

cısı Daniela Vezieva’nın 
açıkladığı üzere Büyük 
Britanya, Bulgaristan’ın 
ticaret hacminin en büyük 
olduğu devletler arasında 
yer alıyor. 2015 yılında ikili 
mal alışverişi, önceki yıla 
göre yüzde 14,5 oranında 
artarak 1 milyar avronun 
üzerine çıktı. 

Bulgaristan’ın yaptığı ih-
racat, yaklaşık yüzde 20 
artarak 587 milyonu bul-
du, ithalat ise yüzde 8,4 
oranında büyüyerek 482 
milyon avroya yükseldi. 

İkili ticaret 2011 yılından 
bu yana Bulgaristan le-
hine fazla veriyor. Büyük 

Britanya, Bulgaristan’da 
üretilen tekstilin, hazır gi-
yimin, mobilya ve kozme-
tik ürünleri için perspektif 
sunan bir piyasa duru-

mundadır. 
İngiltere’ye ülkemizden 

gıda sanayi ürünleri ve 
özellikle de biyolojik 
olarak temiz ürün ve 
şarap ithalatının yapıl-
masına ilgi duyulmak-
tadır. 

Eko n o m i  B a k a n 
Yardımc ıs ı ,  re fe -
randumdan Avrupa 
Birliği’nden çıkılması 

yönünde sonuç alınması-
na rağmen gelenek üze-
rine iyi olan ikili ilişkilerin 
devam etmesi umudunu 
dile getirdi.
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР

”Türk Dünyası Çocuk Oyun 
ve Oyuncakları “ projesi kapsa-
mında Kırcaali’yi ziyaret eden 
Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.
Dr. Yalçın Bay ve Yrd. Doç.Dr. 
Neslihan Bay Kırcaali Haber ga-
zetesine demeç verdiler. 

Bulgaristan’ın proje kapsamın-
da ziyaret ettikleri 21 ülke oldu-
ğunu belirten Yrd. Doç.Dr. Nes-
lihan Bay, projeyi şöyle tanıttı: 
“Toplam 32 Türk ve akraba top-
luluklarını ziyaret edip veri top-
luyoruz. Burada çocuklarımıza 
oyunlar oynatıyoruz, yaşlıları-
mızla görüşüyoruz, “Çocukluğu-
nuzda ne oynardınız” sorusunu 
soruyoruz. Gerçekten de birçok 
oyunumuzun artık unutulmaya 
başlandığını, yani bizim en 
önemli kültürel mirasımızın yok 
olmaya başladığını gördük ve 
bu amaçla da bu projenin ya-
pılması kesinlikle gereken bir 
unsur. Aslında günümüzde her 
coğrafyada her toplum için ge-
çerli bu sıkıntı. Artık teknoloji 
çağındayız, çocuklarımız çok 
fazla bilgisayarlarla, telefonlarla, 
sanal ortamda vakit geçiriyorlar. 
Bunun önüne geçebilmek, onla-
rın sağlıklı birer birey olarak ye-
tiştirebilmelerini sağlayabilmek 
için oyun oynatmak gerekiyor. 
Burada anahtar nokta şu: Onlar 
oyun oynayacaklar ama oyun 
oynarken eğer kültürel oyunla-
rını oynarlarsa, aynı zamanda 
kişilik ve kimlik de kazanmış 
olacaklar, kendilerine ait bir 
kimlikleri de olmuş olacak. Bu 
projenin ikinci hedefiydi. Son 
olarak da biz Türk dünyası dedik 
ve Türklerin yaşadığı 32 ülke ve 
bölge belirledik. Biz bu araştır-
maya başladığımızda gerçekten 
bu kadar benzerlik çıkacağını 
düşünmemiştik. Proje sürecin-
de şunu gördük: 21 ülkede de 
ciddi anlamda oyunlarımızda 
bir benzerlik var ve bizim ortak 
kültürel mirasımız olduğunu gör-
dük. Yani Türk dünyası deyince 

biz yaklaşık 5 bin yıllık, belki 
de daha fazla tarihimiz olan bir 
milletiz. Ve bu geçmiş içerisin-
de de oyunlarımızın da ne kadar 
benzerlik gösterdiğini, ne kadar 

ortaklık olduğunu bu projey-
le de görmüş olduk. Bu proje 
Eskişehir’de başladı. Eskişehir, 
Türk Dünyası Kültür başkentiy-
di. Bu başkentliği ile başlayan ve 
hala da devam eden bir proje. 
Projenin sahibi Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Gönen, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Bahattin 
Acat ve Eğitim Fakültesi Deka-
nımız Prof. Dr. Selahattin Turan. 
Bunun yanında bizim bir de aka-
demik danışmanımız var-ünlü 
bir Türkolog’umuz, o da Prof. 
Dr. Timur Kocaoğlu. Kendisi 
bütün Türk devletlerindeki Türk 
lehçelerini bilen, konuşabilen, 
bize de danışmanlık yapan bir 
hocamız. Biz bu projeye yedi 
kişilik çekirdek bir ekiple başla-
dık. Ama tabii ki, biz gittiğimiz 
her bölgede, her ülkede bizimle 
bu projede çalışacak gönüllü 
araştırmacılar, akademisyenler-
le işbirliği oluşturuyoruz. Biz git-
tiğimiz bölgede numune olarak 
bazı şeyleri topluyoruz, oyunları 
çekiyoruz ama diyoruz ki, siz bu 
bölgede yaşıyorsunuz, burada 

yaşamaya devam ediyorsunuz, 
bundan sonraki süreçte siz bu 
projenin bir çalışanısınız ve bu-
rada araştırma yapmaya devam 
edeceksiniz, projemize veri top-

layacağız”. 
Neslihan Bay sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Peki bu verileri biz 
ne yapacağız?! Biz eğitimciyiz, 
halk bilimci değiliz. Ama amacı-
mız şu: Bu ortak kültürel mira-
sımızı ortaya koyduktan sonra 
bunun kitapları yayınlanacak 
ve onlar bizim gittiğimiz bütün 
bölgelerde hizmete sunulacak, 
öğretmenlerimize gönderile-
cek. Biz öğretmenlerimize eği-
tim vereceğiz. Diyeceğiz ki, siz 
kültürel oyunlarla okulda eğitimi 
nasıl verirsiniz? Yani mesela 
aşıklarla nasıl matematik öğre-
tirsiniz. Beş Taş oyunu ile ma-
tematik öğretebilir misiniz, ya 
da iki mendil saklamayla Türk-
çe dil eğitimi yapabilir misiniz. 
Biz bu oyunların unutulmaması 
için artık okullarda olması ge-
rektiğine inanıyoruz. Yani artık 
annelerin, babaların, çocukların 
bu oyunları öğretecek ne vakit-
leri var, ne bu bilinçlilik düzeyi 
kalmış. Dolayısıyla burada artık 
tesadüflere bırakılmaması ge-
rekiyor. Unutulmaması için de 
hem oyunla öğretim modelinin 

kullanılması, hem de kültürel 
oyunların aktif olarak okullarda 
öğretmenler tarafından bizatihi 
öğretilmesi gerekiyor. Bu ger-
çekten de aslında projenin çok 
önemli bir hedefi. Sonrasında 
bir öğretmen eğitimimiz olacak. 
Biz gittiğimiz bölgelerde aynı 
zamanda oyuncak da topluyo-
ruz. Ve bu oyuncaklarımızla 
öncelikle birincisi Eskişehir’de 
olacak bir müze yapacağız. Bu 
müzeye giren bir çocuk oyunu 
bizim çektiğimiz videolardan iz-
leyecek ve kendi dilinde, kendi 
lehçesinde izleyecek. Biliyorsu-
nuz, Türk coğrafyası içerisinde 
farklı lehçeler kullanılıyor. Sonra 
gidecek atölyesinde oyuncağı-
nı yapacak, ondan sonra da 
rehber öğretmenleri eşliğinde 
gidecek, oyununu oynayacak. 
Yani bu müze biraz uygulamalı 
bir müze olacak. Buraya giren 
çocuk oynamadan çıkmayacak. 
İlki Türkiye’de Eskişehir’de ola-
cak ama sonrasında gittiğimiz 
bu ülke bölgelerde bizim video 

kayıtlarımız ve her türlü verileri-
miz elimizde olduğu için mesela 
Bulgaristan’daki soydaşlarımız, 
biz burada da müze istiyoruz 
dediklerinde geleceğiz, müze-
mizi burada da kuracağız. Aynı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ”Türk Dünyası Çocuk 
Oyun ve Oyuncakları“ projesini gerçekleştiriyor

oyunlar, materyallerle burada da 
temsil edilmiş olacak. Son ola-
rak da yapmayı planladığımız 
önemli şeylerden biri bu oyun-
ların olimpiyatlarını yapmak is-
tiyoruz - “Türk Dünyası Çocuk 
Oyunları Olimpiyatları“. Yani 
nasıl bir Avrupa Olimpiyatları 
varsa bizim bu kadar geniş bir 
coğrafya içerisinde kendi oyun-
larımızın da olimpiyatı olmalı 
diye düşündük. Yani bir mendil 
saklamadan çocuğumuz madal-
ya alabilsin, çocuklarımız bunun 
heyecanını yaşasın, okullarında 
turnuvaları olsun ve sonrasında 
ülkeler arasında bunun turnu-
vası gerçekleşmiş olsun. Bu da 
yine ileriki vadede gerçekleştiril-
mesi gereken projenin içerisinde 
yer alan bir unsurumuz. On beş 
yıllık bir proje. Biz daha yolun 
başındayız. Henüz saha araş-
tırması sırasındayız. Bu saha 
araştırmasının sonrasında öğ-
retmen eğitimiyle, kitaplarımı-
zın yayınlanmasıyla, müzemizle, 
olimpiyatlarımızla projemizi 15 

yıllık süreç içerisinde tamam-
lamayı düşünüyoruz. Bu proje 
2014 yılında başladı ve şu anda 
üçüncü yılında. Daha dediğim 
gibi yolun çok başındayız”. 

                    Resmiye MÜMÜN


