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Bulgar din adamları Edirne'deki
ibadethaneleri ziyaret etti

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın 
Razgrad Valiliği arasındaki iş 
birliği kapsamında Bulgar din 
adamları kentte bulunan cami, 
kilise ve sinagog başta olmak 
üzere dini ve kültürel alanları 
ziyaret etti.

Geçen yıl Edirne ile Razgrad 
arasında öğrenci değişim prog-
ramları, kültür kurumları arasın-
da iş birliği, turizm ve ekonomi-
nin gelişmesi için faaliyetleri 
kapsayan ve 5 yıl sürecek olan 
protokol kapsamında karşılıklı 
çeşitli ziyaretler sürüyor.

Daha önce Edirne'ye öğret-
menler ve öğrenciler ziyarete 
geldiği, Edirne'den de komşu 
ülkeye ziyaretlerin gerçekleştiği 
program çerçevesinde Bulga-
ristan din görevlileri kente geldi.

Din görevlileri kentteki Bulgar 
Ortadoks Sveti Konstantin ve 
Elena, Sveti Georgi kiliselerin-
de ayin yönettikten sonra Seli-
miye Camisi ile Edirne Büyük 
Sinagog'unu da gezdi.

3 semavi din 3 mabet
Razgrad papazı Georgi Ge-

orgiev, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, Edirne'de olmaktan 
fazlasıyla memnun olduklarını 
söyledi.

Edirne'de geçmişte olduğu gibi 
bugün de farklı dinlerin ibadet-
hanelerinin olduğunu görmenin 

mutluluğunu yaşadığını ifade 
eden Georgiev, "Edirne'de bir-
çok dinin rahatça yaşanabildi-
ğini gördük. Bir insanın dinini 
yaşayabilmesi güzel. Her yerde 
olması gereken şeylerden biri 
de budur, herkesin özgürce di-
nini ve yaşam tarzını yaşayabil-
mesi." dedi.

Ziyaretler sürecek
Edirne Valisi Günay Özdemir 

de Bulgaristan ve Türkiye ara-
sında son günlerde çok güzel 
komşuluk ilişkileri olduğunun 
altını çizdi.

Üç semavi dinin ibadethanesi 
bulunan Edirne'de din adamla-
rının cami, kilise ve sinagogu 
ziyaret ettiklerini ifade eden 
Özdemir,"Özellikle din adamla-
rımız sabah kilisede dualarını 
yaptılar ve ondan sonra sinago-
gu ve Selimiye Camisi'ni ziya-
ret ettiler. En azından buradaki 
farklı inanç ve düşüncelerin bir 
arada nasıl yaşadığını burada 
da gördüler. Zaten Balkanlar 

Osmangazi Belediyesi’nin kat-
kılarıyla Bulgaristan’ın Ribnovo 
köyünde gerçekleştirilen toplu 
sünnet şöleninde 120 çocuk 
erkekliğe ilk adımı attı.

Balkanlar ile tarihî kardeşlik 
ilişkilerini sürdüren Osman-
gazi Belediyesi, Müslüman 
Pomaklar’ın yaşadığı Ribnovo 
köyünde toplu sünnet şöleni 
tertipledi. Binlerce kişinin katıl-
dığı şölende sünnet çocukları, 
rengarenk süslenmiş atlarla köy 
meydanında gezdirildi. Şölene 
Osmangazi Belediye Başkan 
Yardımcısı Halil Döner, Özel 
Kalem Müdürü Orhan Mollasa-
lih ve eski İl Genel Meclisi Üye-
si Mehmet İyibilir’in yanı sıra 
Bulgaristan’dan Germen Bele-
diye Başkanı Minka Kapitano-
va, Bulgaristan Baş Müftüsü 
Mustafa Hacı Aliş, Blagoevrad 
Bölge Müftüsü Aydan Muham-
med katıldı.

Türkiye’den ve Bulgaristan’dan 
gelen hafız ve imam hatiplerin 
Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardın-
dan ilâhiler ve dualar okundu. 
Osmangazi Belediyesi tarafın-

dan sünnet olan çocuklara çe-
şitli hediyeler verildi.

Osmangazi Belediye Baş-
kan Yardımcısı Halil Döner, 
Ribnovo’da Mirac kandili prog-
ramının ardından toplu sünnet 
şöleni gerçekleştirdiklerini belir-
terek, “Burada yaşayan soydaş-

larımızla bir araya gelmekten 
çok mutluyuz. Kardeşlik duygu-
larımızı pekiştirdik. Başta Baş-
kanımız Mustafa Dündar olmak 
üzere emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum” 
dedi.

Germen Beledi-
ye Başkanı Min-
ka Kapitanova da 
Ribnovo’da daha 
önce böyle bir or-
ganizasyon yaşa-
madıklarını belir-
terek, “Osmangazi 
Belediyesi, düzen-
lediği iki güzel et-

kinlikle binlerce insanı burada 
buluşturdu. Kendilerine çok 
teşekkür ederiz. Osmangazi 
Belediyesi’nin olduğu gibi bizim 
belediyemizin sembolü de çınar 
ağacı. Bundan sonra da ortak 
çalışmalarımız olacaktır” diye 
konuştu. İHA

Osmangazi'den Ribnovo'da Sünnet Şöleni



  Kırcaali Haber 225 Nisan 2018 HABERLER

Vatandaşlar, Balkanların “silahsız bölge” ilan edilmesini istedi
Bulgaristan Telgraf Ajan-

sı (BTA) hizmet binasında 
düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan Sürdürü-
lebilir Kalkınma İçin Va-
tandaş İnisiyatifi Başkanı 
Mimar Dimitır Dimitrov, 
Balkanları dünyanın ilk 
barış bölgesi ve silahsız 
bölge olarak ilan etme gi-
rişimini tanıttı. 

Dimitrov, girişimin Bal-
kanların her türlü silahlar-
dan arındırılmış bir bölge 
haline gelmesi için Balkan 
Birliği kurulmasına yönelik 
bir konsept geliştirilmesi-
ne dair olduğunu söyledi. 

Bu bağlamda Dimit-
rov, inisiyatif üyelerinin 
Cumhurbaşkanı’na basit 
bir talepleri olduğunu ifa-
de etti.  

Dimitrov, ”Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev’e 
basit bir talebimiz var-
önümüzdeki Ulusal Gü-
venlik Danışma Konseyi 
toplantısında yaklaşık 1 
milyon metrekare ve 100 
milyon kişilik nüfusa sahip 
Macaristan, Ukrayna’nın 

Odesa İli, Rusya’ya bağ-
lanan Kırım’ın yanı sıra 
Türkiye’nin Avrupa kısmı 
ile birlikte Bulgaristan 
ve diğer Balkan ülkele-
rinin askeri bütçelerini, 
NATO’ya ve AB ordusu-
na yaptıkları katkı payla-
rının tutarlarını açıklayıp, 
bu parayı askeri amaçla 

değil, insancıl amaçla 
ödediklerini nasıl beyan 
edeceklerine dair fikir ge-
liştirme imkanını günde-
me getirsin” diye kaydetti. 

Dimitrov’un ifadesine 
göre bu ülkeler askeri 
amaçlar için yılda yakla-
şık 32 milyar avro harcı-
yor ve bu fonlar, çatışma 

ve muhalefet yerine birliği 
amaçlayan bir fonda top-
lanabilir.

Dimitrov, Cumhurbaşka-
nı Radev’in karşısında ko-
nuyla ilgili bir referandum 
girişiminde bulunulması 
konusunda ısrar edece-
ğini belirtti. Sürdürülebi-
lir Kalkınma İçin Vatan-

daş İnisiyatifi Başkanı,” 
Cumhurbaşkanı’nın kar-
şısında Balkanlar’ın gele-
ceği konusunda ulusal ve 
Balkan düzeyinde bir refe-
randum yapılması için gi-
rişimde bulunulmasını ıs-
rar edeceğim. Avrupa’nın 
ruh, silah, ekonomik ve 
mali açıdan özgür Bal-
kanlar bölgesi kapsamın-
da Bulgaristan’ın gelece-
ğine dair referandum söz 
konusudur. Ne Avrasya, 
ne de Avrupa-Atlantik 
topluluğunun bir parçası 
olmalıyız. Bizim bundan 
bir yararımız olduğuna 
dair yeterince uzun süre 
spekülasyon yapıldı” diye 

konuştu. 
Dimitrov’un ifadelerine 

göre, böyle bir birleşme 
faydalarının eşi benzeri 
görülmeyecek. Avantaj-
lardan biri - demografik 
krizden giderek daha az 
bahsedilecek. Dimitrov, 
“Bütün Balkan milletleri 
dışa bakmaktadır - batıya, 
doğuya, güneye ve şimdi 
“içeriye bakma zamanı” 
gelmiştir, çünkü Avru-
pa’daki Balkanların sorun-
ları, dış güçler tarafından 
değil, ülkelerin kendileri 
tarafından çözülmelidir” 
dedi.

             Kırcaali Haber

Borisov, Balkan liderlerine 
seslendi: Akıllı davranalım!

Başbakan Boyko Bori-
sov, bölgede refah olma-
sı için defalarca Balkan 
liderlerinin akıllı davran-
maları ve barışçıl olmaları 
çağrısında bulundu.

Borisov, Uluslararası 
Ekonomi Fuarı’nın açılı-
şını yapmak üzere Bosna 
Hersek’in güneyindeki 
Mostar şehrinde bulun-
du. Başbakan, Uluslara-
rası Ekonomi Fuarı Bos-
na Hersek Başkanlığı ve 
bu yılki fuarın ortağı olan 
Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Alexander Vucic’in daveti 
üzerine fuarın açılışına 
katıldı. 

Mostar ’da Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Alexan-
der Vucic ile görüşmesi-
nin ardından düzenlenen 
basın toplantısında ko-
nuşan Borisov, “ Balkan 
ülkeleri olarak hiç birimiz 
bencil olmamalıyız ve ça-
tışma çıktığında her hangi 
birimizi etkilemeyeceğini 
düşünmemeliyiz” dedi. 

Mostar şehrinde yeniden 
yapılandırılan köprüyü ör-
nek vererek, şunları söy-
ledi:” Bir saniyede tahrip 
edilir, sonra 20 yıl boyun-
ca yeniden inşa edilir”.

Balkan liderlerine ses-
lenen Borisov, şöyle ko-
nuştu: ”Akıllı davranalım, 
sonuçlarına sadece biz 
katlanacağız. Kim çatış-
ma çıkmasına izin verir-
se, herkesi peşinden sü-

rükleyecek, bu yüzden bu 
kadar çaba sarf ediyoruz”.

Avrupa Birliği’nin (AB) 
bölgede barış ve refah 
istediğine dikkat çeken 
Borisov, ancak ülkelerin 
sorunları konusunda Bir-
lik üyesi olup Brüksel’den 

bir çözüm beklemek ye-
rine önceden çözmeleri 
gerektiğini vurguladı. 

Borisov, “Devlet Baş-
kanı Vucic süreci devam 
ettirmek ve barışı koru-
mak için büyük çaba sarf 
ediyor. Kosovalı mevkida-
şının (Haşim Taçi) da bu 
yönde hareket edeceğini 
içtenlikle umuyorum. Bu 
provokasyonlar ve çatış-
malar herkesi endişelen-
dirmeye başladı, çünkü 

yaralar hala çok taze” 
dedi. Borisov, şu anda 
sıcak çatışma bölgeleri-
ni Kırım, Suriye, Türkiye, 
Yunanistan, Kıbrıs olarak 
sıraladı. 

Vucic, Bulgaristan’ın böl-
gedeki durumla ilgili ciddi 

ve sorumlu bir tutum ser-
gilediğini ve AB’ye baş-
kanlık eden ülkenin baş-
bakanı olarak Borisov’un 
bu sürece çok yardımcı 
olduğunu söyledi.

Görüşmenin planlanan-
dan daha fazla sürdüğünü 
vurgulayan Vuciç, en çok 
Borisov’un da hoşuna 
gitmediği konuları ele al-
dıklarını belirterek, “Bori-
sov, arkadaşımız olsa da, 
Belgrad ve Priştine’nin ve 

bölgenin sorunlarına ku-
lak vermek zorunda kaldı” 
dedi. 

Sırbistan Devlet Baş-
kanı, “Sırbistan’ın barış 
ve istikrarı korumak için 
bölgedeki sorunlara bir 
çözüm ve uzlaşma bulma-

ya çalışmak, kışkırtıcı ifa-
delere karşı sabırla tepki 
göstermeye çalışmak için 
elinden gelen her şeyi ya-
pacağına onu ikna etme-
ye çalıştım” dedi. 

Vucic, her çatışmanın 
bizi 100 yıl geri götüre-
ceğini söyledi. Ayrıca 
Sırbistan’ın ekonomik 
açıdan toparlandığını ve 
ardı ardına üçüncü yıl 
bütçe yeterliliği olduğunu 
belirtti.

Gallup International Ajansı tarafından 3 ve 4 
Nisan’da yetişkin 801 Bulgaristan vatandaşının ka-
tılımıyla hızlı bir şekilde yapılan güncel konulardaki 
anket çalışmasının sonuçlarının ikinci kısmı, Bul-
garların büyük bir kısmının gerçek anlamda dün-
ya savaşı çıkma tehlikesi olduğunu düşündüklerini 
gösteriyor. Bulgarların yarısından fazlası, gerçek bir 
küresel askeri çatışma çıkması tehlikesi olduğuna 
inanıyor.

Anket katılımcıların % 53’ü, küresel bir savaş 
tehlikesi olduğunu düşündüklerini belirtti. Bu oran, 
Bulgaristan’da sürekli olarak yaşayan 5,5 milyon ki-
şiden yaklaşık 2, 9 milyon yetişkin vatandaşı temsil 

ediyor.
Katılımcıların toplam yüzde 34’ü, önümüzdeki bir-

kaç yıl içinde büyük olasılıkla (% 28) veya büyük 
ihtimalle (% 6) küresel nükleer kuvvetlerinden birinin 
gerçekten nükleer silah kullanacağı düşüncesinde. 

Ancak ankete katılan vatandaşların çoğu nükleer 
bir çatışma beklemiyor. Toplamda yüzde 63’lük bir 
kesim bunun olası olmadığını ve hatta hariç tutul-
duğunu söylüyor. Geri kalan katılımcılar tereddüt 
içinde. 

Bulgarların çoğuna göre Başbakan Boyko Bori-
sov, diplomasi oyununu başarılı bir şekilde yürütü-
yor. Yurttaşlarımızın yüzde 62’sine göre Başbakan, 
iyi bir dış politika yürütmektedir. 

Onların görüşüne göre, Başbakan AB Konseyi 
Başkanlığı ve diplomasi gibi dış politika faaliyetlerini 
iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Ankete katılanların yüzde 30’u karşı görüşte ol-
duklarını söylüyor ve Borisov’un başarılı bir dış po-
litikaya yürüttüğüne inanıyor. Geri kalanı bir cevap 
vermekte tereddüt ediyor.

Gallup International, Bulgarların dengeli bir dış 
politika tercih ettiği sonucuna vardığını açıkladı. 

Katılımcıların Bulgaristan’ın Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelere 
karşı tutumları oldukça olumlu. Ankete katılanların 
yüzde 62’si müzakerenin gerekli olduğuna katılıyor, 
yüzde 33’ü ise Erdoğan ile yapılan görüşmelerin 
gereksiz olduğunu düşünüyor.

Bulgarlar, küresel bir savaş 
tehlikesi olduğunu düşünüyor
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Bulgaristan Türk Edebiyatı’nda Resmiye Mümün
Totaliter rejimde söndü-

rülmeye çalışılan Türkçe-
miz, demokrasinin ilk yıl-
larında tüten ocak gibi bi-
raz alev verdi! Bulgaristan 
Türk Edebiyatı’nda da bir 
canlanma, bir hareketlilik 
de meyvelerini vermeye 
başladı. O meyvelerden 
biri de 2006 yılında “Filiz” 
çocuk gazetesinde bası-
lan bir şiir dikkatimi çekti, 
“Öğrencilerim”, müellif i 
Resmiye Mümün. Benim 
köyüm Kostino’dan yazıl-
mış bir şiir. Doğrusu ya, 
memleketimden çoktan 
ayrıldığım için kim oldu-
ğunu çıkaramadım. Daha 
sonraları yaşamı az süren 
yerli “Yeni Hayat” gazete-
sinde tanıştım kendisiyle. 
Topraklım çıktı. Kapıyı 
usulca açtığı gibi, şiirleri-
ni bırakıp öyle de çıktı. Bı-
raktıklarını okuduğumda 
ilk intibalarım çok olumlu 
olup bu taşın altından bir 
şeylerin çıkacağına hay-
ran kalmıştım. Şimdi de 
onları ve yenilerini birer 
kitap halinde merakla 
okuma fırsatı buluyorum. 
Her bir şiirinde Resmiye 

Hanım, kendi ifadelerini 
verip, biz okuyuculara bü-
yük bir ustalıkla sunuyor. 
Bunun nedeni de onun dil 
zenginliğinin, kelime da-
ğarcığının hayli bir dolu 
olmasından kaynaklan-
maktadır düşüncesinde-
yim.

Tanıştığımızdan çok 
geçmedi ilk şiir kitabı 
“Ak Meleğim” ile bizle-
re sürpriz yapmış oldu. 
Öğretmenlik mesleğini 
terk ederek, gazeteciliğe 
atandı. Gazeteci ve şair 
olarak Bulgaristan Türk 
Edebiyatı’nda isim yap-
maya başladı ve yaptı. 
Yeni mesleği yanı sıra beş 
şiir kitabına imzasını attı. 
Onların tümünde birinci 
yerde ana baba sevgisi, 
aşkın acısı ve tatlısı, dini-
ne bağlılığı püfür püfür şiir 
kokuyor. 

Bu ebeveyn sevgisinden 
olacak ki, “Babamın Kızı” 
babasına, “Minik Serçe”, 
“Ömrümün Sonbaharı” ve 
“Sırılsıklam” gül desteleri-
ni annesine ithaf etmiştir. 

Yukarıda da belirttiği-
miz gibi, Resmiye Hanım 

anne sevgisini kalemin-
den hiç eksik etmemiştir. 
Elimizdeki “Kördüğüm” 
şiir destesinde de ön pla-
na çıkarmış. Haklı da. Ne 
demiş ölümsüz “Sanat 

Güneşi” Zeki Müren: 
“Ana başta taç imiş
Her derde ilaç imiş
Bir evlat pir olsa da
Anaya muhtaç imiş”…
“Kördüğüm” Şiir Kita-

bının İçerimi 
Tüm şiirler 50 adetten 

ibarettir. Yapıtları kısa, 
dürüst ve akıcı bir dille 
yazılmışlar. Resmiye Ha-
nım şiirlerinde hece vezni 
türünü büyük bir ustalıkla 
kullanıyor. Her bir inin 
muhtevasında ince bir 
liriklik var. Zaten şiirle-
rindeki bu liriklik, içtenlik 

okuyucuya okuma hevesi 
veriyor. Doğrusu ya, kitabı 
büyük bir zevkle okudum. 
Her sayfasında yaşanan 
bir gün, bir anı, bir kırgın-
lık, bir umut. Bir günün 
yalnızlığını yaşamak, ya-
rınlara taşımak, sabır taşı 
yürek ister. “Kördüğüm” 
kitabında olduğu gibi…

                 Durhan Ali

               Aynı Hece
Efkar bastı yine gönlüme bu gece 
Şiir yazmak merhem değil dertlerime 
Türkülerde, şarkılarda aynı hece
Kalbimin hüznünü dağıtmaz, ne çare.

Sevdiklerim benden çok uzakta şimdi
Gözyaşlarım akıyor, silen yok şimdi
Hayallerim bir bir kayboluyor şimdi
Kadere sitem etsem, güler mi şimdi?

Hani mutluluk bizim de hakkımızdı
Hani sevdamız en büyük şansımızdı
Hani aşkımız gerçek sanatımızdı
Her şey içimde paramparça kırıldı.

25 Kasım 2013, Kırcaali, Resmiye Mümün

      Sonsuzluğa Koşmak 
Hava ne kadar da iyimser bugün 
Yakıp yıkmıyor hayallerimi 
Fırtına öncesi sessizlik gibi
İçimde huzur yelleri estirdi.      
 
Hiç kimseyi suçlamadan, kırmadan 
Hiçbir şeyi anlamadan, sormadan
Hiçbir gülü koparmadan, kokmadan 
Koşmak istiyorum özgürlüğüme.  

Koşmak istiyorum yüce dağlara 
Başı göğe eren tek ağaçlara
Zulme boyun eğmeyen mahkumlara 
Koşmak istiyorum sonsuzluğa ben. 

7 Kasım 2015, Kırcaali, Resmiye Mümün

           İstediğin Kadar 
İstediğin kadar yor beni hayat
Ben inadına seni yaşayacağım  
Hem de Rabb’imin istediği gibi  
Zatına layık bir kul olacağım.
 
İstediğin kadar yen beni şeytan
Ben Allah yolundan sapmayacağım
Hem de İslam’ın nurunu gönlümde 
Ebediyete kadar taşıyacağım. 

İstediğin kadar küs bana kader
Ben hayrı da, şerri de seveceğim  
Hem de kamil iman dolu bir kalple 
Ruhumu Hakk’a teslim edeceğim. 

7 Ocak 2016, Kırcaali, Resmiye Mümün

Nuray hanım yedi  yaşla-
rında ki oğlu Cemal’i okul 
kapısından almış, evlerine 
daha kısa yoldan gidebil-
mek için büyük parktan 
geçiyorlardı. Küçük Ce-
mal etrafını dikkatle iz-

liyor, gözüne ilişen her 
olayı annesine soruyor, 
cevabını almaya ısrar edi-
yordu.  Büyük çınar ağaç-
ları dallarında, o daldan 
o dala konan, “gak, gak” 
diye ötüşen kargalar, bir-
kaç adım sonra, ağaç dal-
ları arasından yanık ya-
nık, ötüşen bülbül sesleri, 
ağaçların alçak dallarında 
cıvıldaşarak ötüşen serçe 
kuşları, birkaç adım daha 
yürüyünce, bir başka 
ağaç da kumrular ötüşü-
yorlardı. Çevresinde gör-
düğü bu olaylar Cemal’in 
çok dikkatini çekmişti. An-
nesine : 

“Anne, kargalar, bülbül-
ler, serçeler hepsi kuş 
değil mi ? Niye her biri 
başka başka dilde  sesler 
çıkararak ötüşüyor !...”

“Oğlum, onların her biri 
ayrı türden kuşlar. Her 
kuş türünün kendine ait 
dili var, yavrularına o dili 
öğretiyor, o dil vasıta-
sı ile aralarında anlaşı-
yorlar. Tıpkı biz insanlar 

gibi.  Dünyada her çocuk 
mensup olduğu ailede 
konuşulan o ana dilini öğ-
renir, okuluna başlayınca     
önce ana dilinde okuma,  
yazma öğrenir,   Almanlar,  
Almanca, Ruslar,  Rus-
ça, Bulgarlar, Bulgarca, 
biz de Türk olduğumuz 
için, önce ana dilimiz  
Türkçe’yin konuşmasını  
öğreniyoruz…”

“Anne, madem her mil-
letin çocukları önce ken-
di ana dilini öğreniyorsa, 
bizim sınıfımızda yarıdan 
fazlamız Türk, neden ana 
dilimizi okumuyoruz ? 
Dedemin anlattığına göre 
onlar daha ikinci sınıfta 
iken diğer derslerle be-
raber Türkçe okumuşlar, 
adam daha sonra okumuş 
doktor bile olmuş. Şimdi 
biz neden okumuyoruz ? “ 

“ B a k  o ğ l u m ,  b i z 
Bulgaristan’da yaşadığı-
mız için, önce Bulgarcayı 
öğrenmemiz lazım…”

“Hani her çocuk  önce 
kendi ana dilinde konuşur, 
kendi ana dilinde okuma, 
yazma öğrenir, diyordun 
ya…”  

“Biraz daha büyüyünce, 
beşinci sınıfa geçince, 
seçmeli ders olarak oku-
yacaksınız…”. 

“Ölme eşeğim, ölme, 
demek Bulgaristan’da 
yaşıyoruz, diye Ana dili-
miz Türkçeyi konuşma-
yacağız, öğrenmiyeceğiz  
yani ? Madem kuşlar dahi 
kendi ana dilinde konu-
şuyorsa, biz neden ana 
dilinde konuşmayalım, 

okumayalım, yazmaya-
lım, be anneciğim !...Hem 
geçen akşam babamın 
kitaplığından Türkçe bir 
masal kitabı buldum, abi-
me bu kitaptan bana bir 
masal okumasını rica et-
tim, “ben Türkçe okumak 
bilmiyorum” diyerek beni 
yanından kovdu…”

Küçük oğlu Cemal’in 
kuşlar aleminden etki-
lenerek, böyle sorular 
sorması Nuray Hanımı 
oldukça etkilemişti. Yolda 
eve varıncaya kadar bu 
sorun hiç kafasından çık-
madı. Şu veya bu nedenle 
okullarda okuyamadıysak, 
Ana dilimizi neden evde 
öğrenmeyelim, ailecek 
her akşam bir saat vakit 
ayırsak, bu iş tamamdır, 
diye düşündü. Evlerinin 
önündeki küçük parktan 
geçerken, fidanların, çi-
çeklerin tek tek Türkçe 
adlarını oğluna anlatırken 
giriş kapısına gelivermiş-
lerdi.   

İçeri girince Nuray Ha-
nım akşam yemeği ha-
zırlıklarına başladığında, 
mutfak araç ve gereçleri-
nin Türkçe isimlerini ha-
tırlamaya çalışıyordu. Bu 
sırada giriş kapısının zili 
çalındı. Kapıyı açdı,  liseli 
oğlu Cemil’di.  Hemen oğ-
lunun boynuna sarıldı ve : 

“Benim aslan oğlum, ca-
nımın içi, sizleri ne kadar 
çok seviyorum …” Diye-
rek karşıladı. Cemil okul 
çantasını kapı ardındaki 
askıya bırakıp ceketini 
çıkarırken, telefonu çaldı. 

Sınıf arkadaşlarından biri 
arıyordu.  Odasının kapı-
sı açık olduğundan annesi 
de Cemil’in konuşmasını 
rahatlıkla işitebiliyordu. 
Telefon görüşmesi bitince 
annesi oğluna seslendi :

“Oğlum, bu nasıl bir ko-
nuşma idi, yarısı  Türkçe 
yarısı Bulgarca ? “

“Ne yapalım anne, be-
nim de arkadaşımın da  
Türkçesi o kadar. Birçok 
kelimelerin, terimlerin, 
Türkçesini bi lmiyoruz 
ki… “

“Haklısın oğlum, orta 
okulda seni Ana dilimiz 
Türkçe derslerine gön-
dermemekle büyük hata 
yapıldı.  Ben diyorum ki, 
bundan böyle ailecek her 
akşam Türkçeye birer 
saat vakit ayıralım, Ana 
dilimiz Türkçeyi bir güzel 
öğrenelim. Baban bize 
gereken kitapları temin 
eder. Sen de var mısın 
oğlum ?

“Tabii, varım anne, zaten 
bu zamanda bir Türkoğlu 
Türkün Ana dilinde oku-
ma , yazma bilmemesi 
ayıp, birçok arkadaşımız 
Türkçeyi öğrenmişler. 
Kimi roman okumuş, ki-
misi tarih, kimileri hikaye-
ler, ballandıra ballandıra 
anlatıyorlar. Arkadaşla-
rımdan bunları duyunca, 
içimden, onlardan benim 
neyim eksik de, ben Ana 
dilim Türkçeyi öğrenmiyo-
rum, diye zaten bin piş-
man oluyorum. Onların 
yanında adeta mahçup 
oluyorum. Birçok aileler 
böyle uygulama yaparak 
çocuklarına Türkçeyi öğ-
retmişler, kısmetse bizde 
öyle öğreneceğiz… “

ANA DİLİ
Öykü

Hasan VARADLI
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Cumhurbaşkanı Radev, Bosna-Hersek Bakanlar
Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Bosna-Hersek 
Bakanlar Konseyi Başka-
nı Denis Zvizdic ile yaptığı 
görüşmede şunları kay-
detti: “Bulgaristan, Avru-
pa Birliği’ne (AB) üyelik 
perspekt i f i  açısından 
Bosna-Hersek ile savun-
ma ve güvenlik alanındaki 
işbirliğini derinleştirmeye 
hazır. Ülkemiz, NATO’nun 
yüksek standartlarını be-
nimsemek için uzun bir 
yol kat etti ve deneyimle-
rimizi paylaşabiliriz”.

Radev, Bulgaristan’ın, 
Bosna-Hersek ‘in yarar-
lanabileceği ülkemizde 
güvenlik ve savunma ala-
nında eğitim, öğretim ve 
mesleki yeterlilik belgesi 
alınması fırsatları için bir 
katalog hazırladığını da 
vurguladı.

Radev, Bosna-Hersek 
‘e özellikle de hukukun 
üstünlüğü, idari reform, 
sosyal ekonomik alanda 
reformları sürdürme çağ-
rısında bulundu. Cumhur-
başkanı,” Adalet ve içişleri 
alanında işbirliğimizi sür-
dürmek önemlidir, çünkü 

sadece ortak çabalarla 
sınır ötesi suçlara, dinde 
radikalleşmeye ve teröriz-
me karşı durabiliriz” diye 
kaydetti. 

Bosna-Hersek’in AB 
entegrasyonu sürecinde 
ilerleme kaydetmesini ve 
AB’ne tam üyelik için aday 
ülke statüsünü elde et-
mesini takdirle karşılayan 
Radev, “Bulgaristan’ın AB 
Dönem Başkanlığı’nın so-

nuna kadar arzu ettiğiniz 
cevabı almanızı ümit edi-
yorum. Bulgaristan, AB 
Konseyi Başkanlığı’nın 
önceliklerinden biri olan 
Batı Balkanlar’ın Avru-
pa perspektifinin tekrar 
Avrupa’nın ilgi odağı ol-
ması için büyük çaba gös-
terdi” diye belirtti.

Rumen Radev ve Denis 
Zvizdic, iki ülke arasındaki 
ekonomik işbirliğinde pek 

çok fırsatın değerlendiril-
mediği konusunda hem-
f ikir oldu. Cumhurbaş-
kanı,” Yılda yaklaşık 150 
milyon avro olan ticaret 
hacmimiz, hala mevcut 
potansiyeli karşılamıyor” 
diye kaydetti. Radev, 
“Bulgaristan Cumhuriye-
ti, 1992’de bağımsız ve 
egemen Bosna- Hersek’i 
tanıyan ilk ülke olup, o za-
mandan beri çabalarınızı 

ve ikili ilişkilerimizin gelişi-
mini desteklemeye devam 
etmektedir” dedi. 

Z v i z d i c , ”  B o s n a -
Hersek’in tüm vatandaş-
larının, Bulgaristan’ın 
bağımsızlığımızı tanıyan 
ilk ülke olmasını takdir 
ettiğine inanıyorum ve 26 
yıl sonra AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığı’nın Batı 
Balkanlar’ın Avrupa en-
tegrasyonuna ilişkin önce-
liği göz önüne alındığında 
ülkeniz tekrar gelişmemiz 

konusunda önemli bir rol 
oynuyor” diye ifade etti. 

Zvizdic’in sözlerine göre 
Avrupa perspektifi, bölge-
de istikrar ve barış açısın-
dan önem arz etmektedir. 
“Bu olmadan Batı Balkan-
lar’daki süreçleri tahmin 
etmek zor” diyen Bosna-
Hersek Bakanlar Konse-
yi Başkanı, gelecek yılın 
başına kadar ülkesine 
AB üyeliği için aday ülke 
statüsü verileceği ümidini 
dile getirdi.
        Kırcaali Haber

Eurostat: 8 bin Bulgaristanlı 
öğrenci, üniversiteyi yarıda 

bıraktı
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 

2016’da üniversiteyi terk eden gençlere ilişkin verile-
rine göre yaklaşık 8 bin genç Bulgaristan vatandaşı 
(ya da tüm Bulgar öğrencilerin yaklaşık yüzde 3,4'ü) 
üniversiteyi çeşitli nedenlerle terk etti.

AB istatistiklerine göre yükseköğretim sisteminden 
erken ayrılmanın temel nedeni, gençlerin öğrenme 
konusundaki ilgisizliği ve çalışmaya istekli olmaları-
dır. Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksekokullarda 
okuyan gençlerin yaklaşık yüzde 25'i, ya da her dörtte 
biri yükseköğrenimlerini bu nedenlerden dolayı yarıda 
bıraktı. 

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre 2016 
yılında bizde 31 bini özel olmak üzere 231 bini aşkın 
kişi yüksekokullarda eğitim gördü. 

2016 yılında 23 bin erkek ve 37 bin kadın olmak 
üzere 60 383 kişi çeşitli derecede yüksek eğitimini 
tamamladı. Mezunların çoğu, yaklaşık 31 bini lisans, 
26 bini yüksek lisans, 2 400’ü profesyonel lisans ve 1 
400'den fazlası doktora eğitimi aldı.

2016 yılında özel yüksekokullarda eğitimini terk 
eden gençler yaklaşık 3 bindir. Diğer 5 bin genç ise 
devlete ait yüksekokullarda eğitimini terk etti. 

Bulgaristan'da en çok tercih edilen meslekler sağlık 
alanındaydı. Bu alanda eğitim görenler tüm öğrenci-
lerin yaklaşık yüzde 27'siydi. Bunu ekonomi bilimleri 
ve yönetimi ( öğrencilerin yüzde 18'i) ve hukuk (yüzde 
12’si) takip etti. 

Yüzde 0,4 ile en düşük payı, gazetecilik alanındaki 
öğrenciler oluşturdu. Doğa bilimleri okuyanlar yüzde 
0,3 ve matematik okuyanlar yüzde 0,1 oranındaydı. 

2016 yılında AB’de 3 milyonu aşkın genç, yük-
seköğrenimini yarıda bıraktı

Eurostat verilerine göre 2016 yılında üniversite, ya 
da kolejde okuyan AB’de 3 milyondan fazla genç, 
eğitimini terk etti. Aynı dönemde AB’de yaklaşık 30 
milyon genç, yükseköğrenimini tamamladı.

Yükseköğrenimini yarıda bırakan her dördüncü 
genç Avrupalı (yüzde 25), bunun nedeninin okumak 
yerine çalışmak istemesi olduğunu söyledi. Üniversi-
teyi terk edenlerin yüzde 25’i, öğrenme konusundaki 
ilgisizliğini belirtti. Yüzde 18'i önemli ölçüde öğrenme 
zorlukları yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık yüzde 17’si 
ise ailevi, ya da maddi nedenlerden dolayı eğitimini 
yarıda bıraktığını açıkladı. 

Fransız yükseköğretim sistemini terk edenlerin payı 
en yüksek- yaklaşık 1,2 milyon kişi. Bunu İtalya-523 
bin, Birleşik Krallık-404 bin, Polonya-200 bin, Alman-
ya-165 bin ve başka ülkeler takip etti. 

Verilere göre komşu Yunanistan'da yaklaşık 15 bin 
kişi, Romanya'da yaklaşık 8 bin ve Türkiye'de 575 bin 
kişi yükseköğretim sistemini terk etti. 

En az oranda yükseköğretim sistemi terk edilen ülke 
İzlanda'dır. Orada sadece yaklaşık 4 bin kişi üniversi-
teyi yarıda bıraktı.

Prof. Dr. Naçev: Hastalar, tıbbi malzemeler 
için ödeme yapmak zorunda kalacak

NOVA TV’nin “Merhaba 
Bulgaristan” programına 
konuk olan Sofya Sve-
ta Katerina Üniversite 
Hastanesi Müdürü Prof. 
Dr. Genço Naçev, “Has-
talar, muhtemelen tıbbi 
malzemeler için ödeme 
yapmak zorunda kala-
cak, çünkü yeni Çerçe-
ve Sözleşmesi’ne göre, 
Ulusal Sağlık Sigor ta 
Kasası’nın (NZOK) bu 
amaçla vereceği para 
azaltılmıştır. Eğer hasta 
tedavi masraflarını kendi 
karşılayamazsa, hasta-
neler daha büyük borçlar 
biriktirmeye başlayacak-
lardır” diye izah etti.

Prof. Dr. Naçev, yapay 
kalp ile ilgili örnek verdi. 
Yapay kalp ameliyatı için 
NZOK, bundan sonra 
şimdiye kadar öngörüldü-
ğü gibi 163 000 leva değil, 
133 000 leva ödeyecek. 
Bu da yüzde 20 oranında 
az bir tutardır. 

Prof. Dr. Naçev, ”Has-
taların ödeme yapmak 
zorunda kalmaması için 
tıbbi malzeme tedarikçi 
firmalara NZOK tarafın-
dan ödenen fiyatları dü-
şürmesini rica ettiğimiz 
mektuplar gönderdik. 
Hastaların artık malze-

meler için ödeme yapıp 
yapmayacakları sadece 
söz konusu şirketlere 
bağlıdır” dedi.
Hastanelerin bu gibi 

malzeme stoklarına sahip 

olduğunu, ancak onların 
daha yüksek fiyatlardan 
satın alındığını açıkladı.
İnsan hayatı kurtarmak 

gerekiyorsa, ancak hasta 
tıbbi malzemelerin mali-
yetini karşılama gücüne 
sahip değilse, bunun be-
delini hastane ödeyecek. 
P r o f .  D r.  N a ç ev, 

”Bulgaristan’da tüm ölüm 
vakalarının yaklaşık yüz-
de 60’ı, kalp hastalıkların-
dan kaynaklanıyor” diye 
anımsattı. 
Sveta Katerina Üniver-

site Hastanesi Müdürü, 
“NZOK, tıbbi malzemeler 
için daha az kaynak sağ-
layacağını daha önceden 
açıklasaydı, hekimler çok 
daha önceden tedarikçi 
firmalara mektuplar yaza-
caktı ve daha çok hasta-
ya müdahale edilecekti” 
dedi. 

Prof. Dr. Naçev, ”Öde-
nen zorunlu sağlık sigor-
ta primleri yeterli değil. 
Üç kat daha fazla para 
gerektiren bir sağlık pa-
keti kapsaması gereki-

yor. Bu nedenle, şimdiki 
paketin güncellenmesi 
gerekiyor ve insanların 
sağlık hizmetleri için ek 
olarak ödeme yapmak 
zorunda kalabileceklerini 
bilmeleri gerekiyor” diye 
yorumda bulundu.
              Kırcaali Haber
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Bulgaristan’ın nüfusu 2017 
yılında yaklaşık 50 bin kişi azaldı

Ulusal İstatistik Enstitü-
sünün (NSI) 2017 yılına 
ait demografik süreçlere 
ve nüfusa ilişkin verileri, 
2017 yılı sonu itibariyle 
Bulgaristan nüfusunun 
7 050 034 kişi olduğunu 
gösteriyor. Bu demektir ki, 
nüfus 2016 yılına kıyasla 
51 825 kişi veya yüzde 0,7 
oranında azalmıştır.

Bulgaristan nüfusu, Av-
rupa Birliği (AB) nüfusu-
nun yüzde 1,4’ünü oluş-
turuyor. 

Bulgaristan’da nüfus 
yaşlanmaya devam edi-
yor. 65 yaş ve üzeri kişi-
lerin sayısı 1 481 908’dir 
veya onlar ülke nüfusunun 
yüzde 21,0’ını oluşturuyor. 

28 AB ülkesinde 65 ve 
daha yukarı yaştaki nü-
fusun nispi payı yüzde 
19,4’tür. Bu yaştaki nü-
fusta en yüksek paya 
yüzde 22,3 ile İtalya sa-
hiptir. Onu Yunanistan 
(yüzde21,5) ve Almanya 
(yüzde 21,2) izliyor. Top-
lamda Bulgaristan dahi 

altı ülkede, yetişkin nü-
fusun payı yüzde 20, 0’ın 
üzerindedir. 

Bulgaristan’da 15 yaşın 
altındaki çocuklar 1 004 
376 veya toplam nüfusun 
yüzde14,3’üdür. Çocuk-
ların çoğu, il nüfusunun 
yüzde 18,4’ini oluşturan 
Sliven (İslimye) ve il nü-

fusunun yüzde 15,5’ini 
oluşturan Burgaz ilinde-
dir. Toplam 15 ilde bu pay 
ülke toplamının altındadır, 
en düşük seviyede ise 
yüzde 11,5’er olmak üze-
re Smolyan (Paşmaklı) ve 
Gabrovo illerindedir. 

2017 yılı başı itibariyle 
en genç nüfusun, AB nü-

fusu içindeki payı yüzde 
15,6’dır. Bu pay, Almanya 
(yüzde13,4) ve İtalya’da 
(yüzde 13,5) en düşük, 
İrlanda (yüzde 21.1) ve 
Fransa’da (yüzde 18.3) 
ise en yüksektir. 

Bulgaristan vatandaş-
larının ortalama yaşı art-
makta olup, 2001 yılında 

40,4 yıldan 2005 yılında 
41,2 yıla yükseldi ve 2017 
sonunda 43,6 yıla çıktı. 
Nüfus yaşlanma süreci, 
hem köylerde, hem de 
kasabalarda yaşanmakta-
dır; kasabalarda nüfusun 
ortalama yaşı 42,6 yıl ve 
köylerde 46,3 yıldır.

31.12. 2017 tarihi itiba-
riyle çalışma çağındaki 
nüfus 4 248 000 kişi veya 
ülke nüfusunun yüzde 60, 
3’ünü oluşturmaktadır.

Şehirlerde 5 181 755 kişi 
veya nüfusun yüzde 73,5’i 
ve köylerde 1 868 279 kişi 
veya nüfusun yüzde 26,5’i 
bulunmaktadır. 2017 so-
nunda, Bulgaristan’daki 
yerleşim yerleri, 257 ka-
saba ve 4 999 köy olmak 

üzere 5 256’dır.
Nüfusu olmayan yerle-

şim sayısı 162’dir. Onlar 
en çok sayıda Gabrovo, 
Veliko Tırnovo ve Kırcaali 
illerinde bulunuyor. 

Ülkede 100 000 kişiden 
fazla nüfusu olan şehirler 
altıdır. Ülke nüfusunun 
yüzde 34,1’i bu şehirlerde 
yaşıyor. 

Doğum oranı, Sliven, 
Sofya, Stara Zagora ve 
Filibe illerinde en yüksek-
tir.

2017 yılında 64 959 be-
bek dünyaya geldi. Onla-
rın 63 955’i (yüzde 99,4) 
canlı doğdu. Bir önceki 
yıla göre, canlı doğan be-
bek sayısı 1,029 bebek 
veya yüzde 1,6 azalmıştır.

Sağ partiler, “Demokratik Bulgaristan 
Birliği” koalisyonunu kurdu

Güçlü Bulgaristan İçin 
Demokratlar (DSB), Evet, 
Bulgaristan ve Yeşiller 
Partisi koalisyon sözleş-
mesi imzaladı. Koalis-
yon protokolünün imza 
töreninde konuşan parti 
temsilcileri, “Demokratik 
Bulgaristan Birliği” adını 
taşıyan yeni koalisyonun 
iktidarı ele geçirmek ve 
mevcut yönetim modelini 
değiştirmek için mücade-
le edeceğini açıkladı. 

Üç partinin de imzala-
dığı kuruluş deklaras-
yonunda ülkenin gele-
ceğini karartan, her gün 
demokratik değerlere 
saldıran, Bulgaristan’ın 
Avrupa-Atlantik değerleri 
ekseninde ilerleme ter-
cihini değiştiren ve genç 
kuşakların hayatlarını öz-
gür ve demokratik bir top-
lum içerisinde inşa etme 
perspektifinden yoksun 
bırakan bir hükümet mo-
deline muhalefet olduğu 
söyleniyor. 

DSB Başkanı Atanas 
Atanasov konuşmasında 
şunları belirtti: ”Bugün 
Bulgaristan demokra-
sisi için güzel bir gün! 
Bulgaristan’ın Avrupa-At-

lantik değerleri ekseninde 
ilerleme tercihini koruma-
sını, Bulgaristan’ın Bori-
sov döneminden sonra 
AB’den ve NATO’dan 
çekilmesini engellemek 
isteyen demokratik fikirli 
kişilerin desteğini alma-
mız bizim için önem arz 
etmektedir”.

Atanasov, son Parla-
mento seçimlerine sağ 
partilerin ayrı katılmala-
rının hata olduğunu itiraf 
etti. 

“Seçmenlerimizi hayal 

kırıklığına uğrattık, ama 
önemli olan şimdi beraber 
olmamızdır” diye iyimser 
bir şekilde konuştu. 

Evet, Bulgaristan Parti-
si Başkanı Hristo İvanov, 
“Bu birleşme, öncelikli 
olarak Parlamento seçim-
lerine yöneliktir. Hedefle-
diğimiz değişimlerin aracı 
budur. Elbette biz gerek 
Avrupa Birliği Parlamen-
tosu Milletvekilliği, ge-
rekse yerel seçimlere de 
birlikte katılacağız” dedi. 

Demokratik Bulgaristan 

Birliği tarafından kurulan 
bir uzman ekibi çeşitli 
alanlarda yönetim alter-

natifleri sunacak.
Bu ekipte DSB eski lide-

ri Radan Kınev, eski mil-
letvekilleri Martin Dimit-
rov ve Petır Slavov, dip-
lomat Stefan Tafrov, eski 
Savunma Bakanı Velizar 
Şalamanov, ekonomi uz-
manı Georgi Ganev, Sof-
ya Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Aleksandır Kyosev, 
tenis şampiyonu Manue-
la Maleeva ve başka ünlü 
kişiler yer alıyor.
              Kırcaali Haber

Geçen yıl Kırcaali ilinden 
11 çocuk evlat edinildi

Kırcaali Bölge Sosyal Yardım Müdürü Tsvetomir 
Haciev, “2017 yılında Kırcaali ilinden evlat edinilen 
çocuk sayısı 11’dir, onların 6’sı yurtdışından, 5’i ise 
yurt içinden aileler tarafından evlat edinilmiştir” 
diye bildirdi. Haciev, 2018’in başından beri yurt 
içinden aileler tarafından 4 çocuğun evlat edinil-
diğini sözlerine ekledi. 

Haciev, “An itibariyle Kırcaali ilinden evlat edin-
mek isteyen aileler 8. Yurdun çeşitli yerlerinden 
çocuk evlat edinmek isteyen aileler ise 1300. 
Çocuk evlat edinme ebeveyn adaylarının hepsi, 
Kırcaali Bölge Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan ve korunan aile kütüğüne tescil 
işlemi yapılmıştır”. Haciev, bununla birlikte evlat 
edinilebilen çocuk kütüğünde 65 çocuğun kayıtlı 
olduğunu söyledi. 

Haciev’in ifadesine göre evlat edinmede karşıla-
şılan zorluklar, ebeveyn adaylarının çocuğun belirli 
bir kökene, ten rengine sahip olması, 3 yaşından 
büyük ve özürlü olmaması vb. şartlardır.

Bulgaristan, Duma’daki kim-
yasal silah saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan 

yazılı açıklamada Bulgaristan’ın kimyasal silah 
kullanımını kınadığını ve Suriye’nin Duma kentin-
de kimyasal silah saldırısına dair bilgileri endişey-
le karşıladığı bildirildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiri-
de, “Çocuklar da dahil olmak üzere sivillere yöne-
lik bu tür bir saldırı, uluslararası insancıl hukukun 
ağır ihlalidir” denildi.

Ülkemiz, derhal kurbanlara insani yardıma eri-
şim sağlanılmasını ve saldırının yerinde incelen-
mesi çağrısında bulundu. 

Çeşitli kaynaklara göre Şam’daki rejim tarafın-
dan gerçekleştirildiğine inanılan kimyasal saldırı 
sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
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“IPS” Şirketinin Kırcaali’de Kurduğu 
Fabrika Bu Yıl Tamamlanacak

Internat ional Power 
Supply (IPS) Şirketi’nin 
Kırcaali’de 2017’nin Eylül 
ayında kurmaya başladı-
ğı EXERON - yüksek tek-
noloji enerji güç kaynağı 
modül sistemi üretimi ya-
pacak fabrikanın inşaatı 
2018’in ikinci üç aylığında 
tamamlanacak. Fabrikada 
tüm üretim döngüsünün 
birleştirilmesi ve EXE-
RON - akıllı enerji sistem-
lerinin üretimine başlanıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Sermaye yatırımı, fabri-
kanın tam kapasitesinin 
aşamalı olarak artırılma-
sıyla 32 milyon levaya mal 
olacak. İlk yılda fabrikada 
yaklaşık 100-120 kişinin 
çalışması bekleniyor ve 
çalışanlar 2019’un başına 
kadar 240 kişiye ulaşa-
cak. Şirketin uzun vadeli 
planında projenin ikinci 
bir kısmı öngörülüyor. 
Projenin ikinci kısmında 
çalışma kapasitesinin iki 
katına çıkacağı ve işçi 
sayısının 600 kişiye ula-
şacağı öngörülmektedir.

Yatırım planı, tren garı 
bö lges inde bu lunan 
Depo Ardiyeciler Sana-
yi Sitesi’nde yaklaşık 19 
dekarlık bir alana yüksek 
teknoloji güç kaynağı üre-
tim tesisi ve depolama te-
sisi, ofislerin yanı sıra tüm 
ek binalar ve tesisler inşa 
edilmesini öngörmektedir. 
Toplam inşaat alanı 8224 
m², bina inşaat alanı ise 
6925 m² dir. Arazi IPS’ye 
aittir.

IPS’nin ilk seri üretim te-
sisi kurmak için Kırcaali’yi 
seçmesi, yerel otoritelerin 
büyük desteğinden, bu 
fabrikanın onların şeh-
r inde inşa edilmesine 
yardımcı olma isteği ve 
duyarlılığından kaynak-
landı. IPS’nin inisiyatifi, 
aynı zamanda Bulgaristan 
Yatırım Ajansı aracılığıy-
la şirkete A Sınıf Yatırım 
Sertifikası veren Ekonomi 
Bakanlığı tarafından da 
takdir edildi. 

Enerji Bağımsızlığı
IPS’nin fabrikası, ulusal 

elektr ik şebekesinden 
tamamen bağımsız ola-
cağı için Bulgaristan’daki 
türünün ilk örneği olacak. 
Fabr ika, yenilenebil ir 
enerji kaynakları (güneş 
panelleri ve rüzgar tür-
binleri), şarj edilebilir pil-
ler ve tüm elektrik üretim 
döngüsünü yönetecek, 
takip edecek ve optimize 
edecek eşi benzeri bu-
lunmayan EXERON- güç 
kaynağı sistemi ile birlikte 
enerji tüketimini sağlaya-
cak. 

Elektrik üretim süreci-

ni destekleyecek şekilde 
çatıya monte edilecek 
yaklaşık 1400 adet foto-
voltaik panelin ve binanın 
kuzeydoğu ucunda yer 
alacak üç rüzgar türbinin 
kurulması öngörülüyor. 
Onların elektrik enerjisi 
gücü yaklaşık 360 kWp 

olacak ve tesiste tüm tü-
keticilere elektrik temin 
etmek için yeterli olacak. 
Yenilenebilir kaynaklar-
dan elektrik üretiminde bir 
fazlalık varsa, bu fazlalık 
şarj edilebilir pilleri şarj 
etmek için kullanılacak.

Yenilenebilir kaynaklar-
dan üretilen ve akülerde 
saklanan elektrik, sadece 
fabrikanın kendi ihtiyaçla-
rını karşılaması için kulla-
nılacak ve şebekeye geri 
gönderilmeyecek. Bun-
dan başka fabrika alanın-
da elektrikli arabalar için 
12 tane şarj istasyonu da 
açılacak.

Böyle bir mühendislik 
çözümünün ilhamı, IPS 
tarafından yaratılan EXE-
RON- teknoloji sistemi ile 
nihai tüketicilere tama-
men otonom, güvenilir 
ve yüksek kaliteli elektrik 
enerjisinin nasıl temin 
edilebileceğini gösterme 
isteğinden kaynaklanıyor. 
Bu teknoloji sistemi, ge-
leneksel çözümlerin eko-
nomik veya teknik açıdan 
kar sağlamadığı problem-
lere çözüm getirmektedir. 

Potansiyel
Dünya çapında enerji şe-

bekesine erişimi olmayan 
bölgelerin elektrifikasyo-
nu için büyük potansiyele 
sahip olunması, elektrik 
şebekesine erişimi olma-
yan bölgelerde güç kay-
nağı sistemleri için artan 
talebi karşılamak üzere 
IP’nin seri üretim tesisi 
kurması ve üretim kapa-
sitesini artırması ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. 

Herkesin elektriğe erişi-
mi, gelişmekte olan dün-
yada önde gelen bir sorun 
olmaya devam etmektedir 
ve bu alanda son yıllarda 
önemli ilerlemeler kayde-
dilmesine rağmen, ista-
tistikler dünya genelinde 
yaklaşık 1,1 milyar insanın 

elektriğe erişimi olmadı-
ğını gösteriyor. Sahra 
Altı Afrika ve Güneydo-
ğu Asya gibi bölgelerde 
tam elektr if ikasyonun 
sağlanması, elektriğe eri-
şimsiz bırakılan kişilerin 
genellikle uzak topluluk-
larda veya küçük ada-
larda gibi ulaşımı en zor 
yerlerde yaşadıkları için 
daha da zorlaşmaktadır. 
Ulusal elektrik şirketleri-
nin elektrik şebekelerinin 
genişletilmesine yatırım 
yapması ekonomik olarak 
mantıksızdır ve bu da güç 
kaynağı modül sistemleri 
oluşturulması için büyük 
bir potansiyel oluşturmak-
tadır.

Kırcaali tesisler inde 
üretilecek modül sistemi, 
uzak, ulaşılması zor alan-
ların elektriklendirilmesi 
sorununa çözümün bir 
parçasıdır. Tesis ayrıca, 
petrol ve askeri sektör-
lere yönelik güç kaynak 
ürünleri de üretecek. Te-
sisin ürün portföyüsünün 
önemli bir bileşeni, yenile-
nebilir güneş enerjisi kul-
lanımı yoluyla ulaşılması 
zor yerlere elektrik erişimi 
ve güç kaynağına yönelik 
çözüm aranan telekomü-
nikasyon sektörü için de 
çözümler içermektedir.

Yeni fabrikada mimari 
ve yapı teknolojileri

Ana bina, üretim ve de-
polama tesisi, idari bölüm 
ve lojman olmak üzere 
iki fonksiyonel parçaya 
bölünmüştür. Üretim ve 
depolama tesisi aşağıda-
kilerden oluşacak: ham-

madde deposu, elektro-
nik montaj alanı, mekanik 
montaj alanı, test bölgesi, 
son test ve kalite kontrol 
alanı, ambalaj ve nihai 
ürün deposu. Üretim sü-
reci aşağıdaki faaliyetleri 
kapsayacak: hammadde-
lerin hazırlanması ve ku-

rulum alanına taşınması, 
bitmiş parçaların test edil-
mesi, son test ve paketle-
me işlemi.

İdari ofisleri ve lojmanlar 
iki katlı bir binada buluna-
cak. Bina idari personelin 
kullanacağı ofisler, üre-
timde çalışanlar için sıhhi 
kesimler, lojmanlar, mut-
fak ve yemekhane ve tek-
nik odalar barındıracak. 

Cephe düzeni için uzun 
ömür lü modern yapı 
malzemeleri kullanılıyor. 

Üretim ve depolama te-
sisinin dış duvarları dikey 
kurulum için üç katmanlı 
termal panellerle doldu-
rulacaktır. Çatıda günün 
büyük bir kısmında doğal 
ışıklandırma ve işyerlerin-
de ek konfor sağlayacak 
şekilde boyutlandırılmış 
ışık şeritler bulunmakta-
dır.

İdari ofisleri ve lojmanlar 
bulunan binanın cephe-
sinde ana giriş ve ikinci 
kattaki ofislerin bulundu-
ğu kesimde IPS kurum-
sal standartlarına göre iki 
renkte alüminyum kom-
pozit panellerle kaplama 
öngörülüyor. Cephe çö-
zümünün ana unsuru ana 
girişin önündeki vizördür. 
Vizörün, ana girişte lobi 
alanında asılı bir tavana 
uyumlu bir şekilde bir-
leşen üstündeki destek-
leyici yapıya “örümcek” 
sistemi ile eklenmiş cam 
malzemesi ile yapılması 
öngörülüyor. Bu vizör, bi-
nanın karakteristik görü-
nümünü verir ve kompo-
zisyonun son rötuşudur.

Binanın iklimlendirilme-
si ve havalandırması için 
yüksek performanslı sis-
temler projeye dahil edil-
miştir. Mikro iklim şartları-
nı sağlamak için idari ofis-
leri ve lojmanla ilgili mev-
zuat gerekliliklerine göre 
konfor ve enerji verimliliği 
gereksinimlerini karşıla-
yan merkezi bir VRV kli-
ma sistemi öngörülüyor. 
Projede geliştirilen sis-
tem, optimum konforun 

sağlanması ve mevsimsel 
verimliliğin artırılması için 
yüke göre inverter komp-
resörün hızını düzenleyen 
değişken debili soğutucu 
akışkan teknoloji sistemi-
ne dayanmaktadır.

Üretim ve depolama 
tesisi için, çalışanlara 
gerekli olan taze hava 
dahil olmak üzere mikro 
iklim parametrelerinin ko-
runmasını sağlamak için 
ayrı klima üniteleri sağ-
lanmaktadır. Açık hava 
kliması geliştirildi ve ayrı 
bölgeye verilen hava, çatı 
iklimlendirme ünitelerinde 
önceden işlenmektedir. 
Bu tesisler, yüksek per-
formans ve düşük enerji 
tüketimi sağlayan EC mo-
torlu fanlar ile donatılmış-
tır. Buna ek olarak projede 
yer alan tesislerde egzoz 
havası sıcaklığından 
yararlanmayı ve uygun 
atmosfer koşullarında 
serbest soğutmayı sağ-
layan aktif termodinamik 
geri kazanımla dahili ısı 
pompası bölümü bulun-
maktadır.

Bina, düşük enerji tüke-
timi ve uzun ömürlü, yük-
sek LED aydınlatma tek-
nolojisi ile tasarlanmıştır. 
Yeni fabrika, yüksek kali-
teli malzemeleri, modern 
bina teknolojilerini ve 
modern enerji üretim yön-
temlerini birleştiriyor ve 
bu, IPS’nin her girişimde 
inovasyon kullanma arzu-
suna işaret etmektedir. 

             Kırcaali Haber

farklı inanç ve düşünce-
deki insanları bir arada 
yaşadığı bölge olmuş, 
Bulgaristan ve Balkan-
lar bu yaşam biçimine 
alışkın olan insanlar. 
Bunun Türkiye'de de ne 
kadar rahat bir şekilde 
olduğunu gördüler." diye 
konuştu.
Kafilenin İstanbul'daki 

Demir Kiliseyi de ziyaret 
edeceklerini dile geti-
ren Vali Özdemir, "De-
mir Kilise Sayın Cum-
hurbaşkanımızın üstün 
gayretleriyle bitirildi, çok 
güzel kültürel anlamda 
bir eserimiz, zaten bi-
zim bir eserimiz o. Tür-
kiye Cumhuriyeti 'nin 
b i r  değer i .  Türk iye 
Cumhuriyeti'nin değe-

ri olarak da bunu iba-
det olarak da Bulgar 
vatandaşlarımıza da 
Türkiye'de yaşayan, 
Bulgar istan’dan ge -
len Bulgarlara da ora-
yı açıyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ortak 
yaşama kültürünü nasıl 
yaşadığını hem de fark-
lı inanç ve düşüncedeki 
mabetlere nasıl sahip 
çıktığını görmüş olacak-
lar." değerlendirmesinde 
bulundu.
Razgrad Valisi Gü-

nay Hüsmen ise bu tür 
ziyaretler sayesinde 
Bulgaristan'da yaşayan-
ların hayallerinin çok 
ötesinde bir Türkiye ile 
karşılaştıklarını ifade etti.
Bunun karşılıklı tanıtı-

ma da büyük katkısı ol-

duğunu ifade eden Hüs-
men, "Ben hem Edirne 
Valimiz Özdemir hem de 
bu tür ilişkileri destekle-
yen Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'a te-
şekkür ediyorum." dedi.
Bulgaristan'ın Edirne 

Başkonsolosu Vasil Vıl-
çev de protokolün çok 
başarılı bir şekilde sür-
dürüldüğünün altını çiz-
di.
Bu arada valiler Özde-

mir ve Hüsmen ile baş-
konsolos Vılçev, milli yas 
ilan edilmesine neden 
olan 6 kişinin hayatını 
kaybettiği, 20 kişinin ya-
ralandığı Vakarel yakın-
larındaki trafik kazasın-
da yaşamını yitirenlerin 
ailelerine başsağlığı ve 
yaralılara da şifa diledi.

1. sayfadan devam

Bulgar din adamları Edirne'deki
ibadethaneleri ziyaret etti
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Bakan Dimov: Otomobillerin 
çevre temizlik vergileri değişecek

B u l g a r i s t a n  U l u -
s a l  Te l ev i z y o n u ’n a 
(BNT) konuşan Çev-
re ve Su Bakanı Neno 
Dimov,”Otomobillerden 
alınan çevre temizlik 
vergisi tutarı değişecek. 
Elektr ikli arabalardan 
çevre temizlik vergisi 
alınmayacak. Melez mo-
dellerin vergi tutarı büyük 
ölçüde azaltılacak, yeni 
otomobillerin vergisi de 
azaltılacak. Beş yaş altı 
otomobillerin vergi tutar-
ları korunacak ve daha 
eski otomobillerin çevre 
temizlik vergisi ise arta-
cak” diye bildirdi. Bakan 
Dimov, Bulgaristan’daki 1 
milyondan fazla aracın 20 
yaşın üzerinde olduğuna 
dikkat çekti.

Çevre ve Su Bakanı, 
otomobillerin teknik ye-
terliliklerinin kontrolüne 
ilişkin gerekliliklerin artı-
rılması planlandığını söy-
ledi. Ayrıca eko pullarla 
ilgili ortaya atılan fikirlere 
de değinen Dimov, “Eko 
pullar, aracın Avrupa 
standartlarını ne ölçüde 
karşıladığına işaret eder” 
dedi. 

Dimov, hava kirliliği ile 
i lgili sorunlar hakkın-

da da yorumda bulun-
du. Bakan’ın ifadelerine 
göre, bu tür sorunlar 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği Konseyi Başkanlığı 
döneminde ilk defa böyle 
yüksek bir düzeyde ele 
alındı. Bakan,” Bu, refah 
ve sağlıkla ilgili her bir 
devletin sorundur. Tek 
bir çözümü yok” dedi. 
Bakan’ın ifadelerine göre, 
Avrupa’da hava kirliliği-
nin çeşitli nedenleri var. 
Sahra’dan gelen yüksek 
seviyeli ince parçacıklı 

madde sorunu yaşanan 
Kıbrıs’ı örnek veren Di-
mov, Avrupa, ulusal, ye-
rel, kişisel olmak üzere 
dört düzeyde alınacak ey-
lem çağrısında bulundu.

Ayrıca, dizel motorlu 
araçların bazı bölgelere 
girme yasağının pazarın 
bozulmasına yol açtığına 
da dikkat çeken Bakan’ın 
görüşüne göre, bu çarpık-
lık Avrupa düzeyinde tek 
Avrupa piyasasının bir 
parçası olarak düzenlen-
melidir.

Bakan Dimov ayrıca, 
aile halkının ısınmasına 
yönelik alınacak önlem-
lere de değindi. Bir son-
raki kış ısıtma sezonunda 
piyasada satılan katı ya-
kıtlara ilişkin gereklilikler 
getirilmesi planlandığını 
belir ten Dimov, “İkinci 
önemli adım, ısıtma araç-
larının eko tasarımıyla 
ilgilidir” dedi. Dimov, ısıt-
ma araçlarının belirli eko 
tasarım standartları ve 
gereksinimlerini karşıla-
ması gerektiğini vurgula-

dı. Bakan, ayrıca Sofya’da 
soluduğumuz havanın 6 
yıl öncesinden daha temiz 
olduğu güvencesini verdi. 

Bu arada Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na (BNR) 
konuşan Otomobil Ser-
visleri Birliği Başkanı Yuli 
Atev, araç muayenesi ile 
ilgili değişikliklere ilişkin 
fikirleri eleştirdi. Atev’in 
ifadelerine göre bu tür de-
ğişiklikler etkili olmayacak 
ve tamamen gereksiz bir 
şeydir. Değişikliklere göre 
araç muayene pulunun, 
aracın teknik yeterlilik ve 
çevresel kriterlere ne ka-
dar uyduğu hakkında bilgi 
içeren bir çipe sahip ol-

ması ve aracın tüm gerek-
sinimleri karşılayıp karşı-
lamadığının uzaktan kont-
rol etmesine izin vermesi 
öngörüyor. Aracın çevreyi 
ne ölçüde kirlettiğine iliş-
kin renkli pul uygulanması 
da öngörülmektedir.

Otomobil Servisleri Birli-
ği Başkanı, bunun gerek-
siz bir maliyet olacağına 
ve ayrıca çiplerin mani-
püle edilebileceğine işa-
ret etti. Atev, “Zaten her 
şey düşünülmüştür, bazı 
pulların yapıştırılmasıyla 
maliyetin artırılmasına ve 
birilerinin cebini doldur-
maya ne gerek var?” diye 
yorum yaptı.

Bulgaristan’ın reklamı için 
yaklaşık 2 milyon leva ek kaynak

Hükümet, Ulusal Turizm 
Reklam Programı Uygu-
lama Planı’nı gerçekleş-
tirmek için Turizm Bakan-
lığı bütçesine 1 680 000 
milyon leva tutarında ek 
bir kaynak aktarılması 
kararı aldı.

Program, mevsimsel-
liğin üstesinden gelmek 
için belirli turizm türleriy-
le birlikte kültürel ve tari-
hi turizmin sürdürülebilir 
gelişimini ve tanıtımını 
öngörmekte. Bu, hedef 
kitleye ulaşmak için gün-
cel pazarlama araçlarının 
kullanımını ve dünyanın 
önde gelen basın kuru-
luşlarıyla işbirliği yapmayı 
gerektirir.

2017’de de son dere-
ce başarılı sonuçlar ve-
ren faaliyetler arasında 
uluslararası medya ve 
tur operatörleri ile işbirli-
ği içinde gerçekleştirilen 
çok sayıda pazarlama 
kampanyasının yanı sıra 
Bulgaristan’ın uluslararası 
pazarlarda tanıtılması da 

bulunuyor. 
Resmi istatistikler, Ocak-

Aralık 2017 döneminde 
Bulgaristan’ın yaklaşık 
8,9 milyon yabancı turist 
tarafından ziyaret edildiği-
ni gösteriyor. Bu, şu ana 

kadar turizmde rekor yılı 
olan 2016’nın aynı döne-
mine göre yüzde 7,6’lık bir 
artış demektir. 2018’in ilk 
sonuçları da iyimser - ya-
bancı turistler yılın ilk iki 
ayında 2017 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 
10,6 oranında daha fazla.

Turist sayısındaki artış, 

uluslararası turizmden 
elde edilen gelirleri de 
önemli ölçüde artırmak-
tadır. Bulgaristan Merkez 
Bankası (BNB) verilerine 
göre uluslararası turizm 
gelirleri, Ocak-Aralık dö-

neminde yaklaşık 6,9 
milyar levalık bir paya 
sahiptir. 2016 yılında aynı 
döneme göre artış yüzde 
9,3’tür. Yabancı turistle-
rin sayısına kıyasla daha 
yüksek gelir elde edilme-
si, üst sınıf otellere ilginin 
artması yönünde bir eği-
lim gösterir; bu da ülkenin 

daha üst sınıf turistleri 
çektiğine dair bir kanıttır.

Son yıllarda Turizm Ba-
kanlığı, çok temalı Euro-
news ve CNN televizyon 
kanalları ile son derece 
başarılı kampanyalar ger-
çekleştirdi. Bu kampanya-
ları özellikle Avrupa’da ol-
mak üzere 40 milyondan 
fazla kişi izledi. Bu med-
ya şirketleri aracılığıyla 
Bulgaristan’ın reklamı, bir 
turistin kalışının ortalama 
maliyetini arttırarak, ülke-
mizi önde gelen turistik 
destinasyonlara yerleş-
tirme potansiyeli olan bir 
kitleye ulaşıyor. 

Bu ve benzeri kampan-
yaların uygulanmasının, 
çeşitli turizm ürünlerine 
ve ciddi yatırım potansiye-
line sahip bir ülke olarak 
Bulgaristan’ın olumlu ima-
jının sağlamlaştırılmasına 
ve ulusal ölçekte olumlu 
mali sonuçlara yol açması 
beklenmektedir.

             Kırcaali Haber

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) veri-
lerine atıfta bulunan AB Komisyonu, AB ülkelerinin, 
2016 yılında en çok sayıda Fas, Arnavutluk ve Hin-
distan vatandaşlarına vatandaşlık hakkı verdiklerini 
belirtti. 

Bu genel eğilimden farklı olarak Bulgaristan, en 
çok Ruslara (yüzde 30), Ukraynalılara (yüzde 17,1) 
ve Türklere (yüzde 8,9) olmak üzere toplam 1626 
kişiye vatandaşlık vermiştir.

AB’de aynı yıl toplam 994 800 yabancı uyruklu kişi 
vatandaşlığa geçti. 

AB vatandaşlığı alan yaklaşık 100 bin Faslıdan 
yaklaşık yüzde 90’ı İspanya, İtalya ve Fransa’dan 
statü kazanmıştır. AB vatandaşlığı alan neredey-
se bütün Arnavutlar (yüzde 97) Yunanistan ve 
İtalya’dan statü kazanmıştır. Hintliler ve Pakistanlılar, 
İngiltere’den vatandaşlığa kabul edilenler arasında 
en büyük paya sahiptir. 

Başka bir AB ülkesinden vatandaşlığa kabul edilen 
AB vatandaşları arasında Polonyalılar ve Romenler 
en büyük paya sahiptir. 2016 yılında yeni vatandaş-
lık alan yaklaşık 60 bin Romenlerin yarısı İtalya’dan 
vatandaşlık aldı.

Vatandaşlığını değiştiren Polonyalılar arasında 
(19 800), başka bir AB ülkesinden vatandaşlık alma 
yönünde açık bir tercih olduğu gözlenmemektedir. 

Bir AB ülkesinde vatandaşlık kazanmış kişilerin 
yüzde üçte biri (yüzde 32,5) bir topluluk ülkesinden, 
yüzde 29,6’sı Afrika’daki bir ülkeden, 20,9’u Asya’dan 
ve yüzde 15,2’si Amerika’dan geliyor. 

Verilere göre bir başka AB ülkesi vatandaşı olan 
Britanyalıların sayısı, İngiltere’nin AB’den ayrılma 
kararının ardından bir önceki yıla kıyasla iki kattan 
fazla arttı.

İngiltere, Mart 2019’da AB’den ayrılmalı. Hem 
Brüksel, hem Londra yabancı uyruklu vatandaşların 
haklarını korumaya söz veriyor, ancak Brexit diğer 
AB ülkelerinde yaşayan bir milyona yakın Britanya-
lının geleceği üzerinde belirsizlik yarattı.

2016 yılında 6555 Britanyalı bir başka AB ülkesin-
den vatandaşlık aldı. Bu rakam, 2478 Britanyalının 
başka bir AB ülkesinden vatandaşlık aldığı 2015 
yılına göre yüzde 165 oranında artış olduğunu gös-
teriyor. 

AB vatandaşları, 28 üyeli Birlik içinde başka bir va-
tandaşlığa başvurmaları halinde kendi ülkesinin va-
tandaşlığını muhafaza edebilirler. Eurostat verilerine 
göre 2016 yılında AB, çoğunluğu Faslılar, ardından 
Arnavutlar, Hintliler, Pakistanlılar ve Türkler oluştu-
ran yaklaşık bir milyon insana vatandaşlık vermiştir.

Bulgaristan, en çok Ruslara ve 
Ukraynalılara vatandaşlık veriyor
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Yoğurdu Dünyaya Tanıtan Ülke
 Bulgaristan'ın tarihi ve kimliği 

bakımından yoğurt büyük önem 
taşıyor. Öyle ki Bulgarların 
çoğu, yoğurdun 4000 yıl önce 
bu topraklarda dolaşan göçmen 
kabileler tarafından bulunduğu-
na inanıyor.

Bulgaristan'da her yerde yo-
ğurt görürsünüz. Yemeklerin 
yanında, dürüm ve musakka 
üzerinde, market raflarında… 
Tarator ve cacık gibi geleneksel 
mezelerin, ayranın temel mad-
desi, kızartmaların vazgeçilme-
zidir yoğurt.

Bulgaristan'da yoğurdun geç-
mişi çok eskilere dayanıyor. Bul-
garların çoğu, yoğurdun 4000 
yıl önce bu topraklarda dolaşan 
göçmen kabileler tarafından 
bulunduğuna inanıyor. Göçer-
ler sütlerini hayvan tulumunda 
taşıdığı için bakteriler çoğalıp 
mayalanmış ve yoğurt meyda-
na gelmişti.

Yoğurdun genel olarak farklı 
yer ve zamanlarda bu şekilde 
ortaya çıktığı, ilk çıkış yerinin 
ise muhtemelen Orta Doğu ve 
Orta Asya olduğu tahmin edili-
yor.

Filibe Üniversitesi'nde etnoloji 
doçenti Elitsa Stoilova'ya göre, 
"Yoğurdun yüzyıllardır Balkan 
topraklarında önemli bir besin 
maddesi olduğu doğrudur. İn-
sanlar bir şekilde bu doğal olu-
şum sürecini keşfetmiş… Bal-
kanlar gerçekten de yoğurdun 

doğal bir şekilde oluşması için 
gereken bakterilere ve sıcaklığa 
sahip olan bölgelerden biri."

Nerede keşfedilmiş olursa ol-
sun, yoğurdun Batıya tanıtılma-
sında ve bugünkü popüler ve 
ticari ürün haline gelmesinde 
Bulgaristan önemli bir rol oy-
nadı.

1905'te yoğurdun bileşimini ilk 
ortaya koyan bilim adamı Bul-
gar doktor Stamen Grigorov'du. 

Böylece, sütü yoğurda dönüştü-
ren bakteriye laktobasil bulgari-
kus adı verildi. Grigorov'un doğ-
duğu Trun köyü ise dünyanın 
tek yoğurt müzesini barındırıyor.

Bugün yoğurt denince aklımı-
za Türk, Yunan, hatta İzlanda 
yoğurdu geliyor. Ama 1920'li ve 
30'lu yıllarda Grigorov'un ince-
lediği orijinal yoğurt numunesi-
ne bilim insanlarının ilgi göster-
mesi nedeniyle Bulgar yoğurdu 

popülerdi.
Grigorov'un yoğurtla ilgili ay-

rıntılı araştırmaları, Nobel ödül-
lü Rus biyolog İlya Meçnikov'un 
dikkatini çekmişti. 1908'de yaz-
dığı Ömrün Uzatılması (The 
Prolongation of Life) adlı kita-
bında, Bulgar köylülerin uzun 
ömürlü olması ile çok yoğurt 
yemeleri arasında bağlantı ku-
ruyordu.

Avrupa'da en fazla sayıda 100 
yaşını aşkın insanın toplandı-
ğı bölge Bulgaristan'ın Rodop 
Dağları. Yoğurdun ömrü uzat-
tığına dair bu kanı, Avrupalıları 
pek bilmedikleri bu gıdaya yö-
neltti.

Ama Bulgar yoğurduna yö-
nelik bu yeni talep artışı büyük 
değişikliklere neden oldu. Daha 
önce evlerde sınırlı olan yoğurt 
üretimi fabrikalara taşındı. Bilim 
insanlarının gözetiminde, özel 
cihazların, katı ölçütlerin ve la-
boratuvarda saf hale getirilmiş 
yoğurt kültürlerinin kullanıldığı 
bir üretim sürecine dönüştü.

Bu yoğurtlar ev yoğurdundaki 
ekstra mikrofloradan yoksundu. 
Yoğurdun esasını oluşturan ya-
rarlı bakterinin çok iyi gelişeme-
diği ortamlarda yapılan büyük 
ölçekli üretimde kuru maya ve 
inek sütü kullanılıyordu.

"Geleneksel yoğurt bölgeye ve 
mevsime göre manda veya ko-
yun sütünden üretiliyordu. Şim-
dilerde yoğurt yapımında inek 
sütünün kullanılması tamamen 
sanayileşme ile ilgili" diyor Sto-
ilova.

Bulgaristan'da çoğu insan 
evde yoğurt yapmaya devam 
etse de 1949'da süt ve süt ürün-

leri sanayiinin devlet kontrolüne 
geçmesi bazı değişikliklere ne-
den oldu. Yoğurt, Bulgaristan'ı 
Sovyet blokundan ayıran milli 
bir ürün haline geldi.

Ama yoğurt yapımı farklı böl-
gelerde sürdüğü için devlet 
"otantik" Bulgar yoğurdu ortaya 
çıkarmak durumunda kaldı.

Bunu yapmak için mikrobiyo-
loglar ülkenin çeşitli bölgelerini 
dolaşarak ev yapımı yoğurt nu-
muneleri topladı. Bunlar incele-
nerek sağlık ve tat bakımından 
en yararlı ve iyi olan örnekler 
üzerinde deneyler yapıldı. Böy-
lece devlet patentli yeni ve res-
mi bir Bulgar yoğurdu ortaya 
çıktı, üretilip ihraç edildi.

LB Bulgaricum adlı devlet mar-
kası, Japonya ve Güney Kore 
gibi ülkelere lisans vererek 35 
yıl önce hiç bilinmeyen Bulgar 
yoğurdunun bugün oldukça po-
püler hale gelmesini sağladı.

Bulgaristan'a özgü bakteriler 
diğer ülkelerde yeniden üretile-
meyeceği için bu Asya ülkeleri 
Bulgaristan'dan yeni yoğurt ma-
yaları almaya devam ediyor.

1989'daki çöküşle birlikte 
Bulgaristan'da yoğurt eskisi gibi 
desteklenmeyince Avrupa'daki 
ününü yitirdi.

Ama evlerde yoğurt yapma ge-
leneği devam ediyor ve canlan-
ma belirtileri gösteriyor. Yoğurt 
üretiminin devlet elinde olduğu 
dönemde, eskiden 3000 olan 
küçük üretici sayısı 28 bölgesel 
üretim merkezine düşmüştü. 
Şimdilerde yeniden küçük yerel 
üreticilerin sayısı artıyor.

Sofya yakınlarında organik 
yoğurt üretimi yapan Harmo-
nica bunlardan biri. Teknoloji 
sorumlusu Toma Georgiev Ba-
yatev fabrikayı gezdirerek inek 
sütünden nasıl yoğurt yapıldığı-
nı anlatıyor.

Süt önce teste tabi tutuluyor, 
sonra 96 derecede pastöri-
ze ediliyor. Soğumaya bırakı-
lıp 43,5 dereceye ulaştığında 
maya katılıp altı saat boyunca 
mayalanmaya bırakılıyor. Son-
ra yoğurt soğutucularda tutulup 
paketlenerek yenmeye hazır 
hale geliyor.

Denediğimde biraz ekşi ve 
alışkın olmadığım topak topak 
bir yapısı olduğunu görüyorum. 
Bunun nedeni yoğurt yapılan 
sütün homojenize edilmemesi.

Stoilova'ya göre, "Bulgar yo-
ğurdunun otantikliği standar 
bir ürün olmasından değil, çok 
çeşitli olmasından kaynaklanı-
yor. İki farklı köyde yaşayan iki 
ayrı kadın aynı üründen yoğurt 
yapmaya kalkıştığında farklı tat-
larda farklı sonuçlar alınır."BBC

Mestanlılı gençler Ankara’da gençlik projesinde yer aldı
Çevre konusunda duyarlılık 

oluşturmak amacıyla Anka-
ra Keçiören Belediyesi’nin 
Erasmus Plus kapsamında 7 
ülkeden gençlerin katılımıyla 
gerçekleştirdiği Dünyayı Ye-
şil Yapalım (Make The World 
Green) Projesinde, Mestanlı 
Türk Kültür Sanat ve Etkile-
şim Derneği (TÜRKSADER) 
de yer aldı. 
Belediye önünde gerçekle-

şen etkinlikte TÜRKSADER 
gençleri Bulgaristan’ın Tsa-
revets Kalesini geri dönüşüm 
malzemeleri ile yaparak ser-
gilediler. 
Proje kapsamında gelen 

gençler Kartaltepe Kent Or-
manı içerisine geri dönüşüm 
malzemelerinden kuşlar için 
su ve yem kabı yaparken, çe-
şitli okullarda geri dönüşüm 
malzemelerinden tablo yaptı-
lar ve duvarlarını boyadı, ayni 

zamanda Ruanda Büyükelçi-
liği ile birlikte Bağlum Mesire 
Alanında 60 ağacı toprakla 
buluşturdular. Gün boyunca 

devam eden yoğun program 
sonrası kültür geceleri de 
projeye neşe kattı. Gençler 
bölgemizin zengin kültürünü 
ve geleneklerini tanıttı.

Ankara’da Anıtkabir, Ha-
cıbayram, Ankara Kalesi’ni 
gezen gençler Keçiören’de 
de doğaya dönüş projesi 

Gümüşdere Ihlamur Vadisi, 
Kartaltepe Kent Ormanı, Es-
tergon Kalesi ve Deniz Dün-
yasını gezdiler.
                    Kırcaali Haber


