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"Bulgaristan'ın yeni seçim yasası 
demokrasiye hizmet etmiyor"

Balkan Rumeli Türkleri Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Zür-
fettin Hacıoğlu, Bulgaristan'da 
Parlamento tarafından onay-
lanan seçim yasasının Türkiye 
gibi bazı ülkelerdeki vatandaşla-
rın oy kullanmasını kısıtladığını 

ve uluslararası anlaşmalara ay-
kırı davranıldığını belirtti.

Hacıoğlu, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, yurt dışında 
yaşayan Bulgaristan vatandaş-
larının açıkça ve hür bir şekilde 
duygularını sandığa yansıttıkla-

rını ancak Bulgaristan'daki va-
tandaşların iktidar partilerinin, 
işverenlerin ve çevrenin bas-
kılarıyla oy kullandıklarını öne 
sürdü.

Milliyetçi akımların, Avrupa'da 
yükseldiğini, Balkanlarda daha 

fazla arttığını aktaran Hacıoğ-
lu, "Özellikle Bulgaristan'da si-
yasetçilerin aşırı milliyetçi söy-
lemlerinden sonra bazı Bulgar 
vatandaşlar da halklar arasında-
ki hoşgörüyü ortadan kaldırma 

yönünde söylem ve eylemleri 
var. Camilerimize saldırılar ya-
pılıyor. Açıkçası, Türklere karşı 
bir düşmanlığın yükseldiği bir 
dönemdeyiz" diye konuştu.

DOST Partisi tescili için Mahkemeye başvurdu
Sorumluluk, Özgürlük, Hoş-

görü İçin Demokratlar (DOST) 
Partisi yöneticileri partinin tes-
cil edilmesi üzere Sofya Şehir 
Mahkemesi’ne başvuruda bu-
lundu. Başvuru belgeleri ara-
sında yeni siyasi oluşuma tam 
9180 üyelik dilekçesi ve tescil 
için gerekli toplam 47 ciltlik bel-
geler bulunuyor.  

Parti ofisine ülkenin tüm illerin-
den gönderilen üyelik dilekçeleri 
daha çok sayıda, ancak zaman 
kısıtlı olduğu için şimdiye kadar 
9 binin üzerinde dilekçe üzerine 
işlem yapılabildi. 

DOST Partisi Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, partinin Bulgar 
mahkemesi tarafından tescil 

edileceğinden emin. İfadesine 
göre tescil için gerekli tüm bel-
geler yanlış veya eksik kabul 
edilmesine hiçbir sebep ver-

meyecek şekilde hazırlandı. 
Mestan’a göre bazı çevrelerce 
DOST partisine yönelik agresif 
tutum korkudan kaynaklanıyor.

Devamı 5’de

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Seçim Kanunu’nda yapılan 
değişiklikleri veto etti. 

Geçen Nisan ayında Meclis tarafından alınan kararda, Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerdeki diplomatik temsilciliği bulunmayan yerle-
şim yerlerinde en az 100 seçmen tarafından yapılan başvurular 
üzerine seçim sandığı açılması kararı alınmıştı. 100’ün üzerin-
de seçmen tarafından başvuru yapıldığı takdirde Merkez Seçim 

Komisyonu kararı ve Dışişleri 
Bakanlığı’nın teklifiyle Avrupa 
Birliği üyesi olmayan ülkeler-
de diplomatik temsilciliği bu-
lunmayan ve nüfusu 1 milyon 
kişiden fazla olan yerleşim 
yerlerinde birer seçim sandı-
ğı açılabilecekti. Bu değişik-
likle, Türkiye’de yaşayan 1989 
göçmenlerinin, yurtdışındaki 
Bulgaristan vatandaşlarının 
genel seçimlerde oy kullanma 
hakları kısıtlanıyordu. 

Seçim Kanunu’nda yapılan 
değişikliklere yurt dışındaki 
vatandaşlar tarafından büyük 

tepkilere neden olmuştu. 
Cumhurbaşkanlığı basın büro-

sundan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 
yurt dışındaki vatandaşların oy haklarını sınırlama kararının ye-
niden görüşülmesi için Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikleri 
veto ettiği bildirildi. 

Devlet Başkanı’na göre Bulgaristan vatandaşlarının dünyanın 
her yerinde özgürce oy verme hakkını kullanabilmelidirler. 

Cumhurbaşkanı veto kararının milletvekillerine bir fırsat ola-
rak, vatandaşların seçim haklarının kullanımı için daha iyi kurallar 
oluşturulmasına imkan verecek. 

Rosen Plevneliev’in ifadesine göre, Bulgaristan Devletinin bor-
cu dünya çapındaki tüm vatandaşların seçim kurallarının onları 
engellemesini değil, motive edip oy kullanmalarını sağlamasıdır. 

Cumhurbaşkanı yapılacak yasa tartışmasının milletvekilleri ta-
rafından vatandaşların hakları ve seçimlerin adaletliyi ve şeffaflığı 
arasındaki en iyi dengeyi sağlamak için çaba harcayacaklarını 
umuyor. 

Cumhurbaşkanı, Seçim 
Kanunu’nu veto etti 

Rosen PLEVNELİEV
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Tarihte Bu Hafta: 25 Nisan – 7 Mayıs
25 Nisan 1915:
Balkanlardan Kafkas-

yaya; Kırımdan Afrika’ya 
kadar binlerce insanın 
yer aldığı Çanakkale Kara 
Savaşları’nda en kanlı 
çatışmalarının yaşandığı 
Arıburnu’nda zafer, em-
peryalist güçlere karşı 
mücadele veren Türk Or-
dusunun oldu.

25 Nisan 2003:
Batı Trakya’da sabah na-

mazının ardından Mehmet 
Emin Ağa’yı hedef alan bir 
saldırı gerçekleştirildi.

26 Nisan 1828:
Rusya,  donanması 

Navarin’de yakılan, or-
dusu yeniden kurulan 
Osmanlı Devleti’ne; sa-
vunmada zaaf yaşadı-
ğı bir dönemde hem bu 
durumdan yararlanmak 
hem de hamisi olduğu 
Yunanistan’ın bağımsızlı-
ğına kavuşmasını sağla-
mak amacıyla savaş ilan 
etti. Savaş Edirne Antlaş-
masıyla son buldu.

26 Nisan 1876:
Bulgar çeteler bağım-

sızlığını elde etmek için 
genel bir ayaklanma baş-
latmak istedi. Bulgar hal-
kından destek görmeyen 
ayaklanma kısa sürede 
bastırıldı. Fakat Batak’ta 
yaşanan gelişmeler em-
peryalist güçler tarafın-
dan Osmanlı Devleti’ni 
parçalamak için bahane 
olarak kullanıldı. Yaklaşık 
4 bini Müslüman yani Türk 
1000 de Bulgar olmak 
üzere toplam 5 bin kişinin 
öldüğü Batak’ta yaşanan 
çatışmalar Avrupa basını 
tarafından Müslümanların 
Hıristiyanları katletme-
si olarak gösterildi. Son 
yıllarda böyle bir olayın 
olmadığı Bulgar tarihçi-
lerin bir kısmı tarafından 
dile getirilmekle birlikte 

bu durum yani Türrk düş-
manlığı, Bulgar milliyetçi-
liğinin ve ulus kimliğinin 
oluşumunda her rejim 
tarafından bilinçli olarak 
kullanılmıştır.

26 Nisan 1931:
 Sada-ı İslam adlı Türki-

ye Cumhuriyeti aleyhtarı 

gazete Şumnu’da çıkma-
ya başladı.

26 Nisan 1991:
 Bosna’nın güney-batı-

sında Sırp çoğunluğuna 
sahip olan belediyeler tek 

taraflı olarak “Sırp Bölge-
si Bosna Krayinası”nı ilan 
etti.

26 Nisan 1993:
Sırp Cumhuriyeti Mecli-

si “Vance-Owen Planı”nı 
reddetti. Plan, Bosna-
Hersek’in bir federasyon 
çatısı altında on özerk 
kantona bölünmesini ön-
görüyordu. Oysa planda 
en büyük haksızlık Boş-
naklara yapılmıştı. O ka-
dar ki, Bosna’da nüfusun 
yaklaşık yüzde 44’ünü 
oluşturan Boşnaklara, 
toprakların sadece yüzde 
26,36’sının bırakılması 
öngörülmekteydi.

26 Nisan 1996:
Ahmet Doğan baş -

k a n l ı ğ ı n d a k i  H Ö H 
yani DPS, Sofya Şehir 
Mahkemesi’ne başvura-
rak siyasi bir parti olarak 
kaydını yaptırdı. Böyle-
ce resmen de kurulmuş 

oldu. Fakat temsil ettiği 
toplumun gereksinimle-
rini karşılayamayan ve 
Bulgaristan’ın geleceği 
konusunda polit ikalar 
üretemeyen HÖH, DOST 
Partisi’nin kurulmasıyla 
eski gücünü kaybetmiş 
görünüyor.

28 Nisan 1903:
 Avrupa devletlerinin dik-

katini bağımsızlık müca-
delelerine katmak isteyen 
Bulgar Gemici adlı grup, 
Selanik’te Fransız yolcu 

vapuru “Quadalguivir”e, 
dinamitle saldırıda bulun-
du.

30 Nisan 1903:
Bulgar çeteler, Avrupa 

ülkelerinin dikkatini müca-
delelerine çekmek için bu 
kez Osmanlı Bankası bi-
nasını ile Alman Bowling 
Kulübü Lokali’ni havaya 
uçurdu.

30 Nisan 1919:
Mustafa Kemal, Doku-

zuncu Ordu Müfettişli-
ğine atandı. Böylece 9 
Eylül 1922’de İzmir’de 
büyük ve şanlı bir zaferle 
noktalanacak olan Kurtu-
luş Savaşı’na da ilk adımı 
atılmış oldu.

30 Nisan 1998:
NATO Konseyi bir Ko-

sova Bildirisi yayınladı. 
Şiddeti reddeden ittifak, 
Yugoslavya Devlet Baş-
kanı Slobodan Miloseviç'e 
uyarılarda bulundu.

1 Mayıs 1898:
Bulgaristan’ın Filibe ken-

tinde yaşayan Türkler, hak 
ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek için Nadas ve 
Resimsiz Emniyet adlı ga-
zeteleri çıkarmaya başla-
dı.

1 Mayıs 1906:

 Genç Türkler tarafından 
çıkarılan Sultan Abdülha-
mit karşıtı haftalık siyasi 
Temaşa-ı Efkar adlı ga-
zete günümüzde Bulga-
ristan sınırları içinde bulu-

nan İslimye yani Sliven’de 
yayınlanmaya başlandı.

1 Mayıs 1933:
Yahya Hayati tarafından 

değişik tarihlerde Kırcaali, 
Kızanlık ve Yambol illerin-
de Çiftçi Partisi’nin bir or-
ganı olarak çıkarılan Bir-
lik adlı gazete Kırcaali’ye 
bağlı Eğridere’de yayın 
hayatına başladı.

1 Mayıs 1933:
Türkiye Cumhur iyet i 

aleyhtarları tarafından 
çıkarılan Yarın adlı dergi 
Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’da yayınlanmaya 
başladı.

1 Mayıs 1969:
“Tan” isimli gazetenin 

yayın hayatına başlama-
sıyla Kosovalı Türkler, 
uzun yıllar yaşamlarında 
önemli bir yere sahip ola-
cak gazetelerine kavuş-
muş oldular.

2 Mayıs 1903: 
Osmanlı Devleti’nin Ma-

kedonya topraklarında 
faaliyette bulunan Sırp, 
Ulah ve özellikle de Rum 
çeteler karşısında zor 
durumda kalan Bulgar 
çeteler, durumu lehlerine 
çevirmek ve büyük ülkele-
rin bölgeye müdahalesini 
sağlayabilmek için Sela-
nik Garnizonuna saldırdı.

4 Mayıs 1278:
Karamanoğlu Mehmet 

Bey, “Bugünden sonra hiç 
kimse sarayda, divanda, 
meclislerde ve seyranda 
Türk dilinden başka bir 
dil kullanmaya ” diyerek 
Türkçeyi, devletin resmi 
dili olarak ilan etti.

4 Mayıs 1980:
Yugoslavya önderi Yo-

sip Broz Tito vefat etti. 
Tito’nun yetkileri kolektif 
federal cumhurbaşkanlı-
ğına devredildi.

5 Mayıs 1930:
Cenevre’ye Mil let ler 

Cemiyetine sunulan bir 
rapora göre Sırp-Hırvat-
Sloven Krallığı’nda 1919-
1930 yıl ları arasında 
Müslümanların 12.37’i öl-

dürülmüş, 22.110’u hap-
sedilmiştir. Ayrıca 6050 
ev tahrip edilmiş, 10.452 
ev soyulmuştur. Aynı za-
manda Müslümanların 
vakıflarına el konulmuş, 
okulları kapatılmış, yerel 
yönetimlere katılmada 
sınırlamalar getirilmiştir.
6 Mayıs 1928:
Bulgaristan’ın Kırcaali 

kentinde, Türklerin hak 
ve özgürlüklerini savu-
nan, Türkiye’deki devrim-
leri Bulgaristan Türkleri 
arasında yaymayı amaç-
layan ve Kemalist fikirleri 
savunan Turan adlı gaze-
te yayın hayatına başladı.
6 Mayıs 1993:
B i r l e ş m i ş  M i l l e t -

ler Güvenlik Konseyi, 
Srebrenitsa’nın yanı sıra 
Saraybosna, Tuzla, Jepa, 
Gorajde ve Bihaç’ı “gü-
venli bölge” ilan eden 824 
Sayılı Kararı aldı. Fakat 
buna rağmen Srebrenitsa 
soykırımı Birleşmiş Mil-
letlerin Hollandalı Barış 
Gücü’nün gözleri önünde 
gerçekleştirildi.
7 Mayıs 1934:
Türkiye Cumhur iye -

ti karşıtları tarafından 
çıkarılan ve Türkiye’ye 
sokulması yasaklanan 
Medeniyet adlı gazete 
Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da yayınlanmaya 
başladı.

         Metin EDİRNELİ

Ardino İlçesinde sığırlarda yumrulu deri 
hastalığına karşı önlemler alınacak

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, köy muhtarlarını 
sığırlarda Nodüler Ek-
zantemi olarak bilinen 
yumrulu deri hastalığının 
yayılmasının önlenmesi 
için acil önlemler alın-
ması konusunda acil bir 
toplantıya çağırdı. 
Toplantıda belediye ve-

teriner hekimi Tsvyatko 
Çolakov’un yanı sıra ve-
teriner hekim Vergül İs-
mail, Nikolay Kasnakov 
ve Miroslav Yamaliev 
hazır bulundu. 
Tsv yatko  Ço lakov, 

muhtarları hastalığın il-
çeye taşınmasının önü-
ne geçilmesine yönelik 
önlemlerle tanıştırdı. 
Alınması gereken önle-
min acil olarak kesilmesi 
üzere et üretim tesisine 
sevk edilecek olanların 
dışında sığır hareketinin 
yasaklanması olduğunu 
belirtti. Çolakov, veteri-
ner hekimlerin yerleşim 
yerlerine hayvan haşa-
ratlarının öldürülmesi, 
ahırların, biyotopların ve 

gübreliklerin ilaçlanması 
için ilaç ürünleri sağlaya-
caklarını bildirdi. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat, muhtarlara 
daha aynı gün toplantılar 
düzenleyip, hayvan sa-
hiplerine sığırların can 
güvenliği için, yetiştir-
dikleri ahırlarda alınacak 
önlemleri ve herhangi 
bir hastalık şüphesinde 
anında bölgede görevli 
veteriner hekime bildir-
meleri yükümlüğü bulun-
duğunu izah etmelerini 
emretti. Belediye Baş-
kanı, sığırların tam sayı-
sının bilinmesi için muh-
tarlardan her bir yerleşim 
yerinde mevcut sığırlar 
hakkında malumat ver-
melerini istedi. 
Sığırlarda Nodüler Ek-

zantemi (Sığır Çiçeği) 
hastalığının kuluçka sü-
resi 6-9 gündür. İlk ola-
rak deride şişlikler gö-
rülür, baş, boyun, meme 
çevresi ve ayaklarda sert 
şişlikler kendini gösterir. 
Ayrıca, karaciğer, işkem-
be, dalak, akciğer ve sin-

dirim yolunda bu şişkin-
liklerin aynısı oluşur. Sü-
tün birdenbire azalması, 
şiddetli düşkünlük hali, 
gebelerde yavru düşür-
me, hızla zayıflama, to-
pallık ile kendini gösterir. 
Sığır çiçeği hastalığı, kur-
deşen, deri tüberkülozu, 
nokra ve benzer deri has-
talıklarıyla karıştırılabilir. 
Hastalığın kesin teşhisi 
için bazı testlerin yapıl-
ması şarttır. 
Hastalık sokucu sinek-

lerle bulaşır. Doğrudan 
temas da bulaşma yo-
ludur. Ağız ve burundan 
gelen akıntılarla veya süt 
ile temas bulaşma kay-
nağı olabilirse de hasta-
lığın sokucu, kan emici 
sinekler le bulaşması 
başlıca yayılma yoludur. 
Hastalığın yayılması %3-
85 olarak bildirilmektedir. 
Ergin sığırlar biraz daha 
dayanıklı olup, buzağı-
lar çok hassastır. Jersey 
cinsi sığırların ise, diğer-
lerine göre daha hassas 
olduğu bilinmektedir.
             Güner ŞÜKRÜ
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Tarihçi Stoyan Dinkov, ”Osmanlı hiç bir zaman 
Bulgaristan'ı esaret altına almamıştır”
Aydın olmanın gerek-

tirdiği objektiflikle tarihi 
inceleyen ve yıllar önce 
söylediği “Bizi (Etnik 
Bulgarları) yok olmaktan 
aslında hoşgörülü yöne-
timiyle Osmanlı kurtardı” 
şeklindeki sözleri büyük 
yankı uyandıran Bul-
gar Tarihçi Stoyan Din-
kov Bal-Göç’ün konuğu 
olarak 26.04.2016 Salı 
günü Bursa’da bir konfe-
rans verdi.
Konferanstan önce 

kısa bir açılış konuşma-
sı yapan Bal-Göç Genel 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan, “Tarihi tarihçilere 
bırakalım. Balkan yarı-
madasının ve tüm dün-
yanın kalıcı barışa ulaş-
ması için bu şart. Nefret 
dilini siyasetin dilinden 
ve ders kitaplarından 
kaldıralım” dedi.
“Bulgar Tarihi ve Tarih-

sel Perspektiften Türk-
Bulgar İlişkileri” temalı 
konferansına “Tarihte 
kurulan ilk Bulgar Devle-
tinin Kurucusu olan Han 
Asparuh’un Büyük Türk 
Hakanı Atilla’nın 9. ku-
şaktan torunu” olduğunu 
anlatarak başlayan Sto-
yan Dinkov katılımcılara 
tarihi belgeler ışığında il-
giyle dinlenen bir anlatım 
yaptı. “Bugünkü çağdaş 
Bulgar Devleti varlığı-
nı aslında Osmanlı’nın 
hoşgörüsüne borçlu, ona 
minnet duymalı” şeklin-
deki sözler konferansın 
kapanış sözleri oldu.

Panelin sonunda Sto-
yan Dinkov’a günün anı-
sına bir İznik çinisi tak-
dim eden Bal-göç Genel 
Başkanı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan “Sayın Stoyan 
Dinkov harika bir kon-
ferans verdi. Belgelere 
dayalı konuştu. Ancak 

bir konuda kendisinden 
ayrılıyorum. Kendisi Os-
manlı İmparatorluğu’nun 
bugünkü ABD ve Avrupa 
Birliği’ne model olduğu-
nu söyledi. Doğrudur, 

lakin Osmanlı tüm din-
leri bünyesinde barındı-
ran bir hoşgörü birliğiydi 
oysa kapısında 50 yıldır 
Türkiye’yi oyalayan Av-
rupa Birliği ne yazık ki 
Osmanlı’nın bu konuda 
tırnağı bile olamayacak 
şekilde bir Hristiyan Bir-
liği konumunu ısrarla 
sürdürüyor. Türkiye’nin 
AB üyeliği konusundaki 
sabrı ve ısrarı “Küresel 
Barışa Katkı ve İşbirliği” 
niyetinden kaynaklanı-
yor. Yoksa bugün Türki-
ye Avrupa Birliği’ne muh-
taç bir ülke değil. Birliğe 
girdiğinde bir şeyler ala-
cak değil aksine onlara 

çok şey katacak bir ülke 
konumunda. Bu konuda 
Türk Halkı sabırlıdır an-
cak sabrında bir sınırı 
var” şeklinde konuştu.
Bal-Göç olarak bu pa-

neli çok daha geniş bir 
kitlenin, Türk tarihçilerin 
(mümkünse İlber Ortaylı 

Hoca’nın) ve genç aka-
demisyenlerin de katıl-
dığı bir ortamda tekrar-
lamak istemekteyiz. Bu 
konuda gerekli duyuru 
ve bilgilendirme resmi 

web sitemizden ve Fa-
cebook’taki BALKAN 
sayfamız ile BAL-GÖÇ 
grubumuzdan sizlere 
duyurulacaktır.
Bal-Göç’ün konuğu ola-

rak konferans veren Sto-
yan Dinkov’un konuşma-
sından kısa notlar:
- Osmanlı hiç bir zaman 

Bulgaristan’ı esaret altı-
na almamıştır. 
- 300 000 nüfuslu, bir-

kaç bölgeden ibaret olan 
Bulgaristan, zaten gönül-
lü bir şekilde Osmanlı 
hükümdarlığına sığın-
mıştır ve böylece etnik 
kimliğini koruyabilmiştir. 
- Osmanlı-Rus sava-

şından sonra yapılan ilk 
sayımda, Bulgaristan’ın 
nüfusu 7 milyondan faz-
la çıkıyor. 
- Osmanlı bu toprakla-

ra ilk ayak bastığında, 
karşısında aç ve sefil bir 
halk buluyor, onu giydiri-
yor ve karnını doyuruyor.

- Diline, dinine ve kül-
türüne sahip çıkıyor. Or-
tada asla bir Türk köle-
liği olmamıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları 
içinde, bugünün 60 dev-

leti bulunuyormuş ve 
bunlarda 100’den fazla 
etnik grup yaşıyordu.

- Bu halkların hiç biri di-
lini ve kültürünü kaybet-
memiş. Osmanlı idaresi 
altına girip de Osmanlı 
devletinden dolayı etnik 
kökenini kaybeden millet 
yoktur.
-Osmanlı İmparatorlu-

ğunun kendi içinde ırk 
ayrımı yapmadığını, her 
ırkın kendi arasında eşit 
olduğunu, iktidarda da 
her ırktan temsilci yer 
alıyordu.
- Bu anlamda, Ameri-

ka ve Avrupa Birliği Os-
manlı İmparatorluğu’nun 
kuruluş felsefesini kulla-
nıyor.
- Osmanlı’da etnik kim-

lik bilinci yoktu. Osmanlı 
birliği kanun önünde her-
kesin eşit olmasını sağ-
lıyordu. İnsanlar siyasi 
ve ekonomik anlamında 
özgürlerdi. Osmanlı İm-
paratorluğu, Amerika’nın 
ve şu anki AB’nin bir ön 
örneğiydi. Osmanlının 

yönetim tarzında toplum 
etnik olarak ifade edilmi-
yordu. Etnik ayrımcılık 
yoktu. Tüm etnik kimlik-
ler Osmanlılı olarak ka-
bul edilirken, o dönemde 
bireyler etnik kimlikleri 
altında birleşmeye baş-
lıyorlardı.
- Fatih Sultan Mehmet 

sayesinde, Bulgarlar 
yeniden Ortodoks kili-
selerine kavuştular. O 
Sultanın döneminde on-
larca kilise inşa edildi. 
Osmanlı İmparatorluğu 
tarih boyunca, adeta 
Bulgarların ayrı bir etnos 
olarak muhafaza edilme-
lerini sağlamış oldu. Bi-
zim topraklarımıza Os-
manlı gelmemiş olsaydı, 
ne bir Bulgar kalırdı, ne 
de Ortodoks Hristiyan 
dinimiz. Bundan dolayı, 
Bulgarların Osmanlıya 
ve Türklere teşekkür et-
meleri gerekiyor.”
           Kırcaali Haber

İdeal Place Şirketi yeni doğrama 
atölyesini törenle açtı 

Kırcaali İdeal Place 
Şirketi’nin yeni doğrama 
atölyesi törenle açıldı. 
Törende Kırcaali Valisi 
İliya İliev, Kırcaali Bele-
d iye  Başkan 
Yardımcısı Eli-
saveta Keha -
yova, Profilink 
Bulgaristan Şir-
keti İcra Müdürü 
Danço Fidanov, 
Lenox Şirket i 
Yöneticisi Sevin 
Rakaciev, inşa-
at girişimcileri 
ve İdeal Place 
Şirketi’nin ticari 
ortakları hazır 
bulundu. 

B u  d e p o d a 
inşaat sektörü 
müşterilerine çok çeşitli 
PVC ve alüminyum profil-
lerin yanı sıra başlıca ünlü 
Profilink marka aksesu-
arlar da sunulacak. İdeal 
Place Şirketi, Avusturya 
şirketi Profilink’in, Avrupa 
pazarında lider konumun-
daki Reiner Şirketi’nin 
ve alüminyum doğrama 
imalatı yapan Bulgar şir-
keti Lenox’un Güneydoğu 
Bulgaristan temsilcisidir. 
Depolama tesisi 8200 
metrekarelik bir alanı 
kaplıyor. Bölgeden yakla-
şık 140 düzenli müşterinin 
ve ara sıra alışveriş yapan 

daha 160 müşterinin bu 
tesisten ürün temin etme-
leri bekleniyor. 

Açılış töreninde İdeal 
Place Şirketi sahibi Se-

bahattin Gökçe selamla-
ma konuşmasında şunları 
ifade etti: “Amacımız ürün 
çeşitliliğini genişletmek 
ve aksesuarları artırmak. 
Tesisin modern teknoloji 
ürünü olan inşaat mal-
zemeleri deposu haline 
gelmesini arzu ediyoruz.”

Vali İliya İliev, şehirde 
böyle modern bir depola-
ma tesisinin açılışı yapıl-
masından dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Vali, tesisin Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliğinin 
Artırılmasına İlişkin Ulusal 
Programına hizmet ede-

ceğini ve zamanında hiz-
mete açıldığını kaydetti. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Elisaveta Keha-
yova, girişimin başarılı 
olacağına kanaat getirdi. 

Profilink Bulgaristan Şir-
keti İcra Müdürü Danço 
Fidanov, şirketin ülkede 

inşaat sektöründe iyi bir 
ortak haline geldiğini vur-
gulayarak, inşaat girişim-
cilerine başarılar diledi. 

Açılışta Lenox Şirketi 
Yöneticisi Sevin Rakaciev 
de bir selamlama konuş-
ması yaptı. 

Sebahattin Gökçe’nin 
Plovdiv (Filibe) şehrinden 
dostları tek motorlu özel 
bir uçakla açılışa geldi. 
Onlar konukları ve ev 
sahibini, tesis üzerinde 
gösteri uçuşu yaparak 
selamladı. 

            Kırcaali Haber
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Dört bin 500 mülteci Bulgaristan'a sığındı
Bu yıl en az 4 bin 500 

mülteci Bulgaristan'a sı-
ğındı. Ama çoğu orada 
kalmak istemiyor. Ma-
riya İlçeva ülkenin en 
büyük mülteci kampı 
Harmanlı'da kaçışın ne-
denlerini araştırdı.

Bulgaristan'ın Harman-
lı'daki en büyük mülteci 
kampı Türkiye sınırına 60 
km. mesafede bulunuyor. 
37 yaşındaki Suriyeli Ra-
şid Allawi de iki yıl önce 
bu kampa sığınmış. Allawi 
iyi eğitim almış, İngilizce 
biliyor ve Şam'da turist-
lere rehberlik yapmış. 
2013 yılında savaştan ka-
çarak Türkiye'ye gitmiş. 
Avrupa'ya geçebilmek için 
insan kaçakçılarıyla 500 
Euro'ya anlaşmış. An-
cak ödediği para sadece 
Bulgaristan'a gitmesine 
yetmiş.

Raşid Allawi siyasi mül-
teci statüsü almış ve şim-
di Stara Zagora'da yaşı-
yor. Harmanlı kampına 
giderek Bulgar Kızılhaç'ı 
hesabına dil ve kültür el-
çiliği yapıyor. Ayda 500 
Euro maaşla çalışıyor. 
Bulgaristan'daki ortalama 
250 Euro'luk aylık ücretle 
kıyaslandığında durumu 
fena sayılmaz.

Ö n e m l i  o l a n , 
Bulgaristan'dan uzak-
laşmak

Bulgaristan'da Raşid Al-
lawi gibi 'örnek' mülteciye 
pek rastlanmıyor. Balkan 
rotasının kapanmasından 
sonra Bulgaristan mülte-
cilerin Avrupa'sı olmuş. 
Ama çoğu bu ülkede 
kalmak istemiyor. Fırsat 
bulan Bulgaristan'dan ay-
rılıyor. 2016 başından bu 
yana Bulgaristan'a gelen 
4 bin 500 siyasi mülteci 
adayından sadece 700'ü 
burada kalmış. Yabancı 
düşmanı grupların eylem-

leri Bulgaristan'ın imajını 
sarsmış. Bir Afgan sı-
nırı geçmeye çalışırken 
vurularak öldürülmüştü. 
Göçmenler hayal ettikleri 

'Avrupa sosyal devletinin' 
Bulgaristan'da değil Batı 
Avrupa'da olduğunu bili-
yor.

Harmanlı mülteci kampı-
nın müdürü Yordan Mali-
nov "Göçmenler Almanya, 
Danimarka ya da İsveç'te 
sosyal yardım alacakları-
nı biliyorlar. Burada ancak 
barınabiliyor ve karınlarını 
doyuruyorlar" diyor. Mül-
tecilere ödenen 33 Euro 
harçlık da geçen yıl kal-
dırılmıştı.

Ver elini Almanya
28 yaşındaki Suriye-

l i  Uarda Hossein de 
'Almanya'da her şeyin 
daha iyi olduğunu' söylü-
yor. Sekizinci çocuğunu 
bekleyen Hossein aile-
siyle birlikte Harmanlı'da 
ka l ıyo r.  Türk iye 'den 
Almanya'ya gidebilmek 
için simsara 9 bin Euro 
ödemişler. Bulgaristan'da 
ilerlerken sağanak halin-

deki yağmura yakalandık-
larını, ormanlık bir yerden 
geçerken ikinci bir araçla 
Sırbistan'a götürülecekleri 
söylenerek arabadan indi-

rildiklerini anlatıyor. Tabii 
gelen giden olmamış ve 
dokuz kişilik aile Sofya'ya 
varmadan polis tarafından 
Harmanlı'ya getirilmiş.

Daha sonra Hosseinler'e 
siyasi mülteci statüsü ve 
Bulgar pasaportu veril-
miş. Aslında bu pasa-
portla Avrupa Birliği'nde 
istedikleri yere gitmeleri 
mümkün. Almanya ha-
yalini silmemişler. Üç ay 
zarfında iş bulabildikleri 
takdirde yeni izin belgele-
riyle Almanya'da kalabile-
ceklerini söylüyorlar. Ama 
bilet alacak paraları yok. 
Frankfurt'taki akrabaları 
para gönderirse hayalleri 
gerçek olacak ve uçağa 
atlayıp 'ver elini Almanya' 
diyecekler.

Sosyal güvenlik susa-
mışlığı

Yordan Manilov mülte-
cilerin büyük çoğunluğu-
nun Harmanlı'da bir hafta 

kaldığını ve parası olanın 
insan kaçakçılarına koş-
tuğunu anlatıyor. Kamp 
müdürü mültecilerin gece 
karanlığında bir daha 

dönmemek üzere kampı 
terk ettiklerini belirtiyor 
ve bir anısını şöyle anla-
tıyor: "Çocuğu tekerlekli 
sandalyede oturan Su-
riyeli bir aile vardı. Dört 
kere Almanya'ya kaçmaya 
çalıştılar ama her defasın-
da Sırp polisine yakalanıp 
kampa iade edildiler. Be-
şinci kaçıştan sonra dön-
mediler. Kim bilir, belki 
Sırplar acıyıp sınırı geç-
melerine izin vermiştir."

M a l i n o v ,  A v r u p a 
Birliği'nin mülteci kabul 
etme ve mali destek stan-
dartları uyumlaştırılmadığı 
takdirde göçmenlerin zen-
gin ülkeleri tercih edecek-
lerini söylüyor. Harmanlı 
kampının müdürü göç-
men profilinin zamanla 
değiştiğini, 2013 ve 2014 
yıllarında sadece sığına-
cak yer arayan Allawi gibi 
eğitimli kişilerin geldiğini 
ama artık IŞİD'den kaçtı-

ğını söyleyen Iraklı ve Af-
ganların ülkeye akın ettik-
lerini anlatıyor. Malinov bu 
gençlerin yüzde 90'ının 
kimlik belgesi taşımadığı-
nı ve çalışmaya da niyetli 
olmadıklarını belirtiyor.

Bulgaristan'da kalmak 
istemiyorlar

Harmanlı'da en az üç ay 
kalanlara iş teklif ediliyor. 
Sosyal danışman Svet-
lana Karagjozova adının 
açıklanmasını isteme-
yen 23 yaşındaki Iraklı-
ya, aşçılık ya da fırıncı-
lık yaptığı takdirde ayda 
450 Euro kazanacağını 
anlatıyor. Genç, 'bilmem' 
diye cevap veriyor. Sosyal 
danışman şimdiye kadar 
tek bir mültecinin dahi iş 
kabul etmediğini ve hepsi-
nin amacının Almanya'ya 
gitmek olduğunu söylüyor.

2015 sonbahar ında 
Başbakan Angela Merkel 
Almanya'nın kapılarının 
mültecilere açık olduğunu 
söylediğinde Harmanlı'da 
ayaklanma çıkmış ve 
mülteci adayları yolları-
na devam edebilmek için 
barındıkları konteynerlerin 
camlarını kırmışlar.

'Mültecilere hasret kal-
dık'

Harmanlı'daki mülte-
cilerin sayısı altı ayda 2 
bin'den 130'a düşmüş. 
Haftada bir ya da iki mül-

teci adayının kaydı yapı-
lıyormuş. Mesai arkadaş-
ları gibi sosyal danışman 
Karagjozova da işini kay-
betmekten korkuyor.

Kentteki küçük esnaf 
da mültecilere hasret kal-
mış. Onlar sayesinde bol 
para kazanmışlar. Şimdi 
işler durmuş. İnsan ka-
çakçıları da sıkıntıya düş-
müşler. Sosyal danışman 
Karagjozova gelirlerin 
düşük olmasına rağmen 
Harmanlı'da evini tamir 
ettiren ya da yeni otomo-
bil alanların arttığını, ve 
bu parayı nerede bulduk-
larını da herkesin bildiğini 
söylüyor.

Sonradan gelen mülteci 
adayları Batı Avrupa'ya 
g e ç m e n i n  yo l l a r ı n ı 
ararken Raşid Allawi 
Bulgaristan'da kalma-
ya karar vermiş. Avrupa 
Birliği 'nin en fakir ül-
kesinde kalmış olması 
onun için fark etmiyor. 
"Bu ülkeyi seviyorum ve 
Almanya'ya gitmek de is-
temiyorum", diyor. Allawi 
sözlerini şöyle sürdürü-
yor: "Bulgarlarla Suri-
yeliler kafaca uyuşuyor. 
Üstelik ülkeleri de güzel. 
Ama en önemlisi, huzur 
içinde yaşayabilmek. Ben 
de zaten barış ve huzuru 
arıyordum."

           Deutsche Welle

Meclis, Türkçe seçim propaganda yapılması 
önerisini yine reddetti

Milletvekiller i, seçim 
propagandasının sadece 
Bulgar Dili’nde yapılmaya 
devam edilmesine karar 
verdi. Ana dilinde propa-
ganda yapma imkânı ve-
rilmesi reddedildi. 

Ana dilinde propaganda 
yapıp yapılmaması tartış-
ması aşırı ırkçı ve milli-
yetçi Vatansever Cephesi 
koalisyonu Milletvekili Di-
mitır Bayraktarov ve Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Mus-
tafa Ahmet’in birbirlerine 
yönelik sert söylemlerde 
bulunmalarına yol açtı.

Seçim Yasası’nda deği-
şiklik yapılmasına ilişkin 
yasa tasarısının ikinci 

görüşmeleri çerçevesin-
de gerek HÖH, gerekse 
Lütfi Mestan’ın kurduğu 
Sorumluluk, Özgürlük, 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) partileri tara-
fından ana dilinde seçim 
propaganda yapılması 
önerildi. İki öneri de birbi-
rine benzerdi. Her iki par-
ti de seçim propaganda-
sının Bulgarcadan farklı 
bir dilde yapıldığı zaman 
tercüman sağlanması ge-
rektiğine dair metnin ek 
bir madde olarak kanuna 
eklenmesini teklif etti. 

Konunun gündeme geti-
rilmesi uzun süre tartışma 
yarattı. HÖH milletvekil-
leri ana dilinde propa-

ganda yapılması imkânı 
verilmesine ilişkin öneriyi 
savunurken, Vatansever 
Cephesi milletvekilleri de 
sert bir şekilde eleştirdiler.

Bulgaristan Meclisi’nde 
yer alan başka bir aşırı 
ırkçı ve milliyetçi partinin 
temsilcisi Ataka Milletve-
kili İliyan Todorov, HÖH 
Grubu’na dönerek, ”Türk-
çe konuşmak isterseniz, 
Türkiye’ye gidin” dedi.

HÖH ve DOST partileri-
nin önerileri reddedildi, fa-
kat oylamadan sonra Bay-
raktarov, HÖH Milletvekili 
Petır Çobanov’un yanına 
giderek ona Türkçe bilip 
bilmediğini sordu. Bulgar 
asıllı olan Çobanov, daha 
ziyade bu dili bilmediğini 
söyleyince Bayraktarov, 
Çobanov’a propaganda 
sırasında kişisel bir tercü-

man sağlanıp sağlanma-
yacağını takip ederek, ter-
cümanı olmadığı durumda 
Ayrımcılık Komisyonu’na 
şikâyet edeceğini söyledi. 

O anda Mustafa Ahmet, 
Bayraktarov’a hakaret 
etmeye başladı, ikisinin 
kavga gürültü tüm meclis 
salonuna yayıldı. Ahmet, 
oturumu yöneten Dimi-
tır Glavçev tarafından 
salondan çıkarılacağı-
na dair uyarı aldı. Glav-
çev, meclis görevlilerinin 
Bayraktarov’un salondaki 
koltuğuna oturması için 
yardımcı olmalarını rica 
etti. 

Bu gerginliğin yatışması 
için Meclis Başkan Yar-
dımcısı Dimitır Glavçev’i 
oturuma 15 dakikalık mola 
vermeye zorladı. 

              Kırcaali Haber

Resmi Murat’a ALDE 
tarafından lider ödülü 

verildi
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, AB 

Parlamentosu Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Grubu tarafından verilen Avrupa Bölgeler Ko-
mitesi Yerel ve Bölgesel Liderler Ödülleri’nin finalistleri 
arasında yer aldı. Murat, “Yönetim Alanında Başarılar” 
kategorisinde Lider ödülüne en iyi adaylar arasındaydı. 

25 Nisan 2016 tarihinde Brüksel’de Avrupa Bölgeler 
Komitesi’nde düzenlenen ödül töreninde ALDE tara-
fından en iyi yerel ve bölgesel liberal demokrat lider-
ler ilan edildi. Resmi Murat ile birlikte Bulgaristan’dan 
Belitsa Belediye Başkanı Radoslav Revanski de ödüle 
aday gösterilmişti. Revanski, “Yılın Genç Avrupalısı” 
kategorisinde Lider Ödülünün finalistleri arasındaydı.

Lider ödülleri, finalistlere Avrupa Liberal ve Demok-
ratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Hans van Baalen tara-
fından verildi.

Resmi Murat ve Radoslav Revanski, prestijli ödüller 
için 14 ülkeden 33 belediye başkan ile mücadele etti.

Resmi Murat, “Brüksel’deki Avrupa Bölgeler Komitesi 
ve bizzat ALDE Başkanı Hans van Baalen tarafından 
bu ödüle layık görülmem benim için büyük bir şeref ve 
memnuniyettir” dedi. 

Yerel ve bölgesel liberal demokrat lider ödüllerine 
ilişkin adaylar ALDE tarafından yönetim faaliyetleri-
nin tam ve ayrıntılı analizi sonucunda Avrupa Bölgeler 
Komitesi’ne sunuldu. Bölgesel düzeyde gerçekleştir-
dikleri başarılı politikaların yanı sıra ödüllere iki adayın 
da genç olup, Avrupa düzeyinde gelişme potansiyeline 
sahip oldukları da dikkate alındı. 

Bu girişimde final aşamaya ulaşmaları iki belediye 
başkanının faaliyetleri, vatandaşlarla diyalog içerisinde 
ve AB değerleri doğrultusunda yürüttükleri sürdürüle-
bilir politikanın tanınmasının ifadesidir. 
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Kobilyane’de geleneksel Mayıs Şenliği yapıldı 
Kırcaali’nin Kobilyane 

(Maşkılı) köyünde gele-
neksel olarak gerçek-
leştirilen Mayıs şenliğine 
ülkenin çeşitli bölgele-
rinden ve yurt dışından 
yüzlerce misafir katıldı. 
Etkinlik Türkiye’deki Bul-
garistan göçmenleri, köy 
muhtarlığı ve yerel “Ni-
kola Vaptsarov” Toplum 
Merkezi tarafından orga-
nize edildi. 
Etkinlikte resmi konuk 

olarak Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Millet-
vekili Müh. Erdinç Hayrul-
lah ve Saliha Emin, HÖH 
İl Başkanı İzzet Şaban, 
HÖH İlçe Başkanı Mü-
mün Ali hazır bulundu. 
Yerli halkı ve konukları 

HÖH Milletvekili Müh. Er-
dinç Hayrullah ve Saliha 
Emin selamladı. Organi-
zatörler adına Göçmen-
ler Organizasyon Komi-
tesi Başkanı İstanbul’dan 

Avukat Cemal Vatanse-
ver katılımcıları selam-
lama konuşması yaptı. 
Cemal Vatansever, ““He-
yecanla doluyuz. Maşkılı 
Şenliği sadece bir köy 
bayramı değil, 50 yılı 

aşkın bir tarihçesi var. 
Memleket sevgisi daima 
kalplerimizde, sıla bizim 
için her şey. Temel ama-
cımız birlik ve dayanış-
manın güçlendirilmesi, 
kültürümüzü, örf ve adet-

lerimizi koruyarak, genç 
nesillere aktarılmasıdır” 
dedi. 
Şenlik gününde spor 

ve kültürel etkinlikler yer 
aldı. Güreş ve küçük kale 
futbol turnuvaları düzen-

lendi. Şenlik programın-
da özel konuk olarak yer 
alan Ardino (Eğridere) 
Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi çatısı al-
tında Miroslav Kayciev’in 
koreograflığını yaptığı 
Folk Ritim Balkanika Halk 
Oyunları Kulübü Grubu 
ve Folk Ritim Smolyan 
(Paşmaklı) Dans Grubu, 
Bulgar ve Türk halk oyun-

ları gösterileri sundu, se-
yircilerden bol bol alkış 
topladılar. 
Kobilyane “Nikola Vapt-

sarov” Toplum Merkezi 
çatısı altındaki faaliyet 
sürdüren folklor ekipleri 
Türk halk oyunları göste-
risi sahneledi. Köy mey-
danında kıvrak horalar 
tepildi. 
              Güner ŞÜKRÜ

Yeni projeler faaliyete 
geçiyor

Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Başkanı Mümün 
İskender, “Belediyemiz 50 milyon maliyetinde projeler 
hazırladı. Projelerimiz Bulgar bakanlıklarının Avrupa 
Birliği’nin 2014-2020 programlama dönemine ilişkin 
proje başvurularının değerlendirilmesine başlamasını 
bekliyor. En çok Kırsal Kesimlerin Kalkınması Prog-
ramınca hazırlanan projelerimiz var” diye açıkladı. 

Sınır ötesi işbirliğine ilişkin programlarca hazırla-
nan projelerin de var olduğuna işaret eden belediye 
başkanı, onlardan 3’ünün hemen hemen 1 milyon 
leva tutarında Türkiye ile işbirliğe ilişkin olduğunu 
belirtti. İskender, başvuru yapılan beş projenin ise 
Yunanistan ile ortak girişimlere yönelik olduğunu 
paylaştı. 

Mineralni Bani Belediyesi’nin Çevre Koruma Faali-
yetlerini Yönetim Kuruluşu (PUDOOS) ve Bakanlıklar 
Arası Afet ve Acil Durumlar Komisyonu tarafından 
desteklenen projeler de gerçekleştirdiği ifade edildi. 

12 bin kişi DOST partisine 
üyelik başvurusunda 

bulundu
Tüm ülkeden 12 bin kişi Sorumluluk, Özgürlük ve 

Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisine üyelik 
için başvuruda bulundu. DOST Yürütme Konseyi 
Başkanı ve Kurucusu Bahri Ömer, “Başkentte DOST 
Yürütme Konseyi oturumunda başvuruda bulunan 
vatandaşlar parti üyeliğine kabul edilecek. Onların 
isimlerinin yer aldığı listeler, partinin kuruluş evrak-
larıyla birlikte DOST partisinin tescil edilmesi üzere 
Sofya Şehir Mahkemesi’ne sunulacak” diye bildirdi.

İmza kampanyası başladıktan sonra Bahri Ömer, 
Kırcaali bölgesinde 3 binden fazla kişinin parti üye-
liği için başvuru yapacakları tahmininde bulundu. 
DOST partisinin kuruluş toplantısına ve ilk kurultayı-
na Kırcaali bölgesinden en çok sayıda temsilci katıl-
dı. Kırcaaliler, DOST partisinin yönetim organlarında 
en iyi temsil ediliyor.

Plevneliev Avusturya'yı 
ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev 26 ve 27 Nisan 
günlerinde Avusturya’yı çalışma ziyaretinde bulundu. 
Plevneliev, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer 
ile ikili ticaret-ekonomik ilişkileri, terörle mücadelede 
işbirliği ve Avrupa’ya göç akınını durdurma önlemleri 
gibi konuları görüştü.

Ziyaret çerçevesinde Devlet Başkanı Plevneliev 
Klosterneuburg Manastırı’nda “Doğu’nın ışıltısı- 
Bulgaristan’dan Hristiyan sanatı” başlıklı serginin 
açılışını yaptı.

"Bulgaristan'ın yeni seçim yasası 
demokrasiye hizmet etmiyor"
1. sayfadan devam

Hacıoğlu, Bulgaristan 
Parlamentosunda kabul 
edilen seçim yasasında 
kabul edilmez maddeler-
den birinin, yurt dışındaki 
seçmenler için sadece 
Bulgaristan'ın o ülkedeki 
temsilciliklerinde sandık 
açılabileceği ve vatan-
daşların orada oy kullana-
bileceği yönündeki kararı 
olduğunu ifade ederek 
şöyle devam etti:

"Avrupa'daki Bulgaristan 
vatandaşları da çok ciddi 
bir şekilde buna tepki gös-
terdiler. Hükümet bundan 
biraz geri adım attı ama 
Türkiye'deki vatandaşlar 
bir ayrımcılığa tabi tutul-
dular. AB üyesi ülkeler-
de bir dilekçe ile sandık 
açılabilirken Türkiye'de 
nüfusu 1 milyonun üze-
rinde olan illerde sadece 
bir sandık açılabilecek. 
Temel anayasal hak olan 
seçme hakkını yüz binler-
ce vatandaşın elinden al-
mak demokrasinin neresi-
ne sığıyor? Bulgaristan'ın 
yeni seçim yasası demok-
rasiye hizmet etmiyor. 
Türkiye'de, Bulgaristan 
vatandaşı olup 18 yaşını 
doldurmuş oy hakkına sa-
hip 300 binin üzerinde in-
san var. Bulgaristan dışın-
da en son seçimlerde 428 
sandık kurulmuş. Bu ya-
sayla sandık sayıları belki 
de 100'ü bulmayacak. AB 

üyesi olan Bulgaristan bir-
çok ikili anlaşmalara, AB 
kriterlerine, atmış olduğu 
imzalara, uluslararası an-
laşmalara aykırı bir hare-
ket yapıyor. Bu işin peşini 
bırakmayacağız."

Bulgaristan vatandaş-
ları olarak ülkenin ge-

leceğiyle ilgilendiklerini 
dile getiren Hacıoğlu, 
"Biz Bulgaristan'ın daha 
demokratik bir ülke ha-
line gelmesi için hür bir 
şekilde oy kullanıyoruz. 
Bundan rahatsız olmuş 
olacaklar ki Türkiye, ABD 
ve Kanada'daki vatan-
daşların oy kullanmalarını 
engelliyorlar" değerlendir-
mesinde bulundu.

Hacıoğlu, yeni seçim 
yasasına Türkiye'deki ve 
diğer ülkelerdeki Bulgaris-
tan vatandaşlarının büyük 
tepki gösterdiğini aktara-

rak "Mars'a sandık açsa-
lar gideceğiz oyumuzu 
kullanacağız" dediklerini 
kaydetti.

-"Bu fizik kurallarına ay-
kırı bir seçim kanunudur"

Balkan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Baş-
kanı Bayram Çolakoğlu 

ise söz konusu seçim 
yasasının, Türkiye, ABD 
ve Kanada'da yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları-
nın oy kullanmasını ciddi 
bir şekilde kısıtladığını 
belirtti.

Yasanın yürürlüğe gir-
mesi halinde, nüfusu 1 
milyonun üzerindeki şe-
hirlerde 100 dilekçe ile 
bir sandık kurulabilece-
ğine, bir sandıkta da en 
fazla bin 200 seçmenin oy 
kullanabileceğine işaret 
eden Çolakoğlu, şunları 
kaydetti:

"Oy kullanmanın önün-
de fiziki bir engel çıkıyor. 
Bu, fizik kurallarına aykı-
rı bir seçim kanunudur. 
En son yapılan seçim-
lerde sadece Kocaeli'de 
10, Sakarya'da 2 sandık 
kuruldu. Yeni yasayla 
Kocaeli'de 1 sandık ku-

rulacak. İstanbul, 
Bursa, Edirne, An-
talya, Mersin, Ada-
na, Ankara, İzmir, 
Kütahya gibi Bul-
garistan vatandaş-
larının en yoğun 
yaşadığı illerin ço-
ğunda sandık ku-
rulmayacak veya 1 
sandık kurulacak. 
Sandık açılmayan 
yerlerden en ya-
kın ile gidilerek oy 
kullanılacak. Bu 
f iziken mümkün 
değil. Bu demok-
ratik katılımı en-

gelleyen bir durum. 
Bulgaristan'ın 26 yıllık bir 
demokrasi geçmişi var. 
Biz Bulgaristan ve Balkan 
ülkelerinin demokrasisinin 
geriye doğru değil ileriye 
doğru gitmesini bekleriz. 
AB ülkelerinde demokrasi 
standartlarının daha yük-
sek olduğunu, insanların 
demokratik haklarını daha 
iyi ortamlarda kullanabil-
diğini kabul ediyorduk 
fakat Bulgaristan'daki bu 
uygulama antidemokratik 
bir uygulamadır. Kabul 
edilemez."
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Samsunlu Mobilyacılar Bulgaristan’dan Umutlu Döndü
Samsun Ticaret ve Sa-

nayi Odası(TSO), Ekono-
mi Bakanlığı-URGE prog-
ramı destekli, “Samsun 
Mobilya Sektörünün İhra-
cat Kapasitesinin Arttırıl-
ması” projesi kapsamında 
gittiği Bulgaristan’ın Sofya 
ve Yambol şehirlerinden 
umutlu döndü.

Samsun Ticaret ve 
Sanay i  Odası  Mec -
lis Başkanı Muharrem 
Durmuşoğlu’nun başkan-
lığında Türkiye’nin sınır 
komşusu ve Avrupa’ya 
açılan kapısı konumun-
daki Bulgaristan’a ger-
çekleştirilen ziyaret sıra-
sında Samsunlu sektör 
temsilcileri, ülkenin pazar 
yapısı ve üretim düzeyi 
ile ilgili bilgileri yerinde 

inceleme fırsatı buldu. Üç 
gün süren yoğun program 
dahilinde 10 firma temsil-
cisinden oluşan Samsun 
heyeti, birçok firma ve ku-
rum ziyaretinin yanı sıra 
ikili görüşme organizas-
yonlarına da katıldı.

Sazak, Samsun heyeti-
ni kabul etti

Heyet, organizasyonun 
ilk gününde, Bulgaristan 
Başkenti Sofya’da bulu-
nan Mobilya Kümesi’nin 
oluşturduğu ortak şirket 
“Ligna Group” firması zi-
yaret ederek, iş modeli 
hakkında bilgi aldı. Küme 
Yönet ic is i  Geneveva 
Hristova’nın gerçekleştir-
diği sunumda, bir küme 
oluşumundan Avrupa’nın 
birçok ülkesine ihracat 

yapan bir şirkete doğru 
izlenen yol anlatıldı. He-
yet ardından Türkiye’nin 
Sofya Ticaret Ataşesi 
Emrah Sazak’ı maka-
mında ziyaret etti. Sazak, 
Samsun heyetine, ülkenin 
ekonomik yapısı, mobilya 
sektörünün durumu, ülke-
de iş yapma prosedürleri 
ve pazar ile ilgili bilgiler 
sundu. Heyet ilk günün 
son ziyaretini bölgenin en 
büyük mobilya fuarı olan 
“World of Furniture”e ger-
çekleştirdi. Fuarda ince-

lemelerde bulunan heyet 
ayrıca, Bulgar iş adamla-
rıyla ikili iş görüşmelerin-
de bulundu.

Mobilya firmaları ince-
lendi

Samsun heyeti, ikinci 
gün ise, Bulgaristan’ın 
Türkiye sınırına yakın bir 
şehri olan Yambol’a gide-
rek bir dizi ziyaret ve ince-
lemelerde bulundu. Heyet 
ilk ziyaretini Yambol Tica-
ret ve Sanayi Odası’na 
gerçekleştirdi. Yambol 
TSO Başkanı Stoyço 

Stoiçev, kentin ekono-
mik yapısı ve işbirlikleri 
hakkında Samsun heye-
tini bilgilendirdi. Oldukça 
samimi bir ortamda ger-
çekleşen ziyarette Sam-
sun TSO Meclis Başkanı 
Muharrem Durmuşoğlu 
ve Yambol TSO Başka-
nı Stoyço Stoiçev günün 
anısına birbirlerine anı 
takdiminde bulundu. He-
yet ardından, bölgedeki 
mobilya firmalarını ziyaret 
ederek, yetkililerden bilgi 
aldı. Firmaların yoğun il-

gisiyle karşılaşan heyet, 
iş potansiyeli olan birçok 
görüşme gerçekleştirdi. 
Son gün, World of Fur-
niture Mobilya Fuarı’nı 
tekrar ziyaret eden heyet 
ülkeden ayrıldı.

Heyete başkanlık ya-
pan Samsun TSO Meclis 
Başkanı Muharrem Dur-
muşoğlu, inceleme gezi-
sinin çok faydalı geçtiğini 
ifade etti. Bulgaristan’ın, 
bir Avrupa Birliği üyesi 
olduğunu ve Avrupa’ya 
açılma konusunda bir üs 
olarak kullanılabileceğini 
kaydeden Durmuşoğlu, 
“Kaliteli mobilya konusun-
da ülkede bir pazar açığı 
var. Bu açığı Samsunlu 
mobilyacılar rahatlıkla 
doldurabilir. Bu konuda 
verimli görüşmelere imza 
attık, Türkiye’ye yakın ol-
ması lojistik konusunda 
avantaj sağlıyor. Özellikle 
Samsun Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak bölge 
odalarıyla sıkı ilişkileri-
mizin olması bize birçok 
fırsat sunuyor. Samsun 
Mobilya Kümesi olarak 
seçtiğimiz hedef pazarlar 
doğrultusunda yurtdışı zi-
yaretlerimizi devam ettire-
ceğiz” dedi.

                              İHA

Bursa Bal-Göç, “Demokrasi adına ileri gitmemiz 
gerekirken, geriye doğru adım atmayalım”

Katılımcı demokrasiyi, 
“yurttaşların görüş alış-
verişinde bulundukları, 
yerleşik değerleri özgürce 
sorguladıkları, birbirlerin-
den bir şeyler öğrendikle-
ri ve kendi aralarında bir 
uzlaşmaya varabildikleri 
bir yönetim biçimi” olarak 
tanımlamak mümkündür. 

İnsanlar, katılımcı de-
mokrasi içerisinde yöne-
time aktif olarak katılırlar. 
Esasen demokrasinin özü 
ve esası da budur. Çağ-
daş toplumlarda esas 
hedef katılımcı demokra-
sinin gelişmesidir.

İnsanlık katılımcı de-
mokrasi idealine doğru 
ilerlemekteyken, demok-
rasinin ilk basamağı olan 
oy kullanma hakkını fii-
len sınırlamaya kalkmak, 
akıntıya karşı kürek çek-
mektir.

Bulgaristan demokrasi-
sine bağlılığını defalarca 
ispatlamış olan ülke dı-
şında yaşayan Bulgaris-
tan vatandaşlarının oy 
kullanmasını fiilen ve fizi-
ken imkansız kılacak olan 
“sadece diplomatik tem-
silciliklerde oy kullanma” 
şartını hayata geçirmek 
demokrasi adına atılmış 
bir geri adımdır, geriye 
doğru gidiştir.

Bugün Bulgaristan dışın-
da hayatlarını sürdürmek 
zorunda olan yurttaşların 
ezici bir çoğunluğu ülke-

lerini “mecburen” terk et-
mek zorunda kalmışlardır. 
Bunun dışında ekonomik 
sebeplerle ülke dışında 
yaşamak zorunda olan 
azımsanamayacak sayıda 
büyük bir kitle vardır. Bu 
insanların tamamı Bulga-
ristan ekonomisine dolaylı 
ve direkt yollardan büyük 
katkı yapan insanlardır. 
Bu insanlar cezalandırıl-
mayı değil tam aksine bir 
teşekkürü hak ediyor.

“Bir kanun parti çıkarları-
na hizmet etmek için değil 
ülke çıkarlarına hizmet et-
mek için çıkarılır”

“Seçim Yasasında kabul 

edilen değişiklere ilişkin 
metinlerde birçok çelişki 
bulunmaktadır. Bir yan-
dan oy kullanmayı zorunlu 

hale getirip bir yan-
dan ülke dışında 
yaşayan Bulgaris-
tan vatandaşlarını 
sadece diplomatik 
temsilciliklerde oy 
kullanmaya mec-
bur etmek büyük 
bir paradokstur.”

“Irkçı, ayrımcı ve 
ayrılıkçı oluşumlar 
bir devletin günde-
mini belirleyemez” 

Seç imlerde oy 
kullanan vatandaş-
ların sayısını art-

tırmak için insanları 
teşvik etmek gerekirken 
bunu fiilen ve fiziken im-
kansız hale getiren yasa-
lar çıkarmak, Bulgaristan 
demokrasisinin lehine 
olan bir durum değildir.

Bulgaristan’a her yıl 3 
milyar levalık “görünen” 
net bir ekonomik katkı 
sağlayan ülke dışındaki 
Bulgaristan vatandaşları 
aynı zamanda ülke eko-
nomisini sübvanse etmek-
te ve yabancı yatırımları 
ülkeye çekmektedir.

Bu insanların Bulgaris-
tan demokrasisine olan 
inancını sarsmak kimse-

nin yararına değildir. Va-
tandaşlarına “eşit” yaklaş-
mayan politikacılar ülkele-
ri adına iyilik değil kötülük 
yapan politikacılardır.

Gelin bu ayrımcı, baş-
kalaştırıcı, ötekileştirici 
ve demokrasi adına ge-
riye gidiş anlamına gelen 
karardan vazgeçin. Ülke-
ye ve demokrasiye olan 
bağlılıklarını defalarca is-
patlamış olan yurt dışında 
yaşamak zorunda kalmış 
yurttaşlarınızı küstürme-
yin. 

Sayın Cumhurbaşkanı-
nın bu kararı veto etmesi 
veya bu kararın geri alın-
ması Bulgaristan demok-
rasisini güçlendirecektir.

İnsanlığın katılımcı de-
mokrasi yolunda ilerlediği 
bir çağda, demokrasi adı-
na geriye gidiş anlamına 
gelen bu seçim kanunu 
ülkeye yarar değil aksine 
zarar getirecektir.

Büyük çoğunluğu aynı 
zamanda Bulgar istan 
Cumhuriyeti vatandaşı da 
olan üyelerimiz adına şu 
çağrıyı yapıyoruz:

“Demokrasi yolunda ile-
ri gidelim, geriye doğru 
adım atmayalım.”

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
Bal-Göç Genel Başkanı

ETSO Heyeti Haskova’da 
Resim Sergisi Açışılına Katıldı

Haskovo Belediye Başkanı Dobri Belivanov’un 
daveti üzerine ETSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Zıpkınkurt ve beraberindeki heyet, Art 
Gallery ‘Atanas Şarenkov’ tarafından düzenle-
nen usta ressamların eserlerinin yer aldığı “Old 
Masters” resim sergisinin açılışına katıldı. 

Etkinlik öncesinde Haskovo Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yanço Yanev ile IPA Sınırötesi 
İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı’na sunulan 
ortak proje hakkında görüşmelerde bulunan Zıp-
kınkurt ve Aslan, ardından “Old Masters” resim 
sergisine katıldı.

Sergi süresince Haskovo Belediye Başkanı 
Dobri Belivanov ile Türkiye ve Bulgaristan sınır 
şehirleri arasında ortak bir kültürel etkinlik ya-
pılması üzerine istişarelerde bulunan Zıpkınkurt 
ve Aslan Haskovo Belediye Başkan Yardımcısı 
Minko Angelov ile de görüştü. 

Haskovo Belediye Başkanı Dobri Belivanov, 
Başkan Yardımcısı Minko Angelov, Edirne Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt 
ve beraberindeki heyet, resim sergisi açılışının 
ardından ortak işbirliği alanlarında yaptıkları top-
lantıya dünya tenisinin yaşayan efsanesi Roger 
Federer’in varisi olarak görülen dünyaca ünlü 
tenisçi Grigor Dimitrov da katıldı. 

Haskovo doğumlu ünlü tenisçi, Zıpkınkurt ve 
Aslan ile görüştü. Görüşmede ETSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt Dimitrov’u 
Edirne’ye davet etti.

Dimitrov Zıpkınkurt’un davetinden çok mem-
nun olduğunu ifade ederek sonbahar döneminde 
mutlaka Edirne’ye ziyarete geleceğinin sözünü 
verdi.
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Türk İş Adamlarına Bulgaristan'da Yatırım Çağrısı
Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) Başkanı Fikret İnce, 
“Bulgaristan’da yatırımı 
olmayan iş adamlarını en 
kısa zamanda aramızda 
görmek istiyoruz. Bura-
ya gelirseniz hem yaşam 
kalitesinde hem iş haya-
tında mutlu olacağınıza 
inanıyorum” dedi.

İnce, BULTİŞAD ve 
u lus la ra ras ı  dan ış -
manlık şirketi Deloitte 
Bulgaristan’ın katkılarıyla 
düzenlenen “Birlikte Bü-
yüme Yolunda” başlıklı 
yatırım toplantısındaki 
konuşmasında, “Ama-
cımız Bulgaristan’ı bir 
yatırım merkezi olarak 
sizlere tanıtmak. Zaten 
Bulgaristan’a yatırım ya-
pan iş adamlarımız var. 
Buradaki muhasebe sis-
temi, bazı teşviklerden 
nasıl kullanılacağı hak-
kında çok yararlı bilgiler 
vereceğiz” ifadelerini kul-
landı.

Bulgaristan’ın yatırım 
açısından uygun ol -
duğunu belir ten İnce, 

“Bulgaristan’da yatırımı 
olmayan iş adamlarını 
da en kısa zamanda ara-
mızda görmek istiyoruz. 
Bulgaristan’ın gerçek 
yüzüyle tanıştıracak bazı 
bilgileri onlara sunmak 
istiyoruz. Amacımız ger-
çekleri sizlere sunmak. 
Bu gerçekleri görerek 
Bulgaristan’a yatırım yap-
manız arzumuzdur. Bura-

ya gelirseniz hem yaşam 
kalitesi olarak hem de iş 
hayatında mutlu olaca-
ğınıza inanıyorum” diye 
konuştu.

Türkiye’nin Burgaz Baş-
konsolosu Enver Akyol 
ise Bulgaristan’ın Türkiye 
için önemli, dost ve müt-
tefik bir ülke olduğunu 
vurgulayarak, “Bulgaris-
tan, Avrupa Birliği (AB) 

sürecimizde içerisinde 
de ortak olduğumuz bir 
ülke. Ayrıca kültürel bağ-
larımızın güçlü olduğu bir 
ülke. Siyasi, ekonomik ve 
yatırım ilişkilerinin geliş-
mesinde ticaret özel bir 
önem sahibi. Ticaretin iyi 
olduğu ikili ilişkiler, siya-
setin inişlerin ve çıkışla-
rından etkilenmemiştir. 
Ticaret her zaman güç-

lü olmuştur. Bulgaristan 
Türkiye için, Türkiye de 
Bulgaristan bir fırsattır” 
değerlendirmesinde bu-
lundu.

Sermaye birikimi açı-
sından Bulgar istan’ın 
yanında İstanbul gibi bir 
sanayi şehrinin olduğu-
na dikkati çeken Akyol, 
“Türkiye-Bulgaristan ara-
sındaki potansiyel yete-
rince değerlendirilmiyor. 
Türkiye’de yurt dışına yö-
nelmeye başlayan bir ser-
maye birikimi var” dedi.

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçiliği Ticaret Başmüşa-
viri Emrah Sazak da coğ-
rafi yakınlığın hala ticaret-
te çok önemli olduğunu 
belirterek, “Türkiye’nin 
kalbi dediğimiz Marma-
ra Bölgesi, Bulgaristan’a 
Türkiye’nin birçok yerin-
den çok daha yakın. Bul-
garistan, ülkemizdeki her 
firma için AB pazarı açı-
sından üretim ve yatırım 
üssü olarak değerlendire-
bilecek bir ülke” görüşünü 
paylaştı.

- “Yatırımcı bir kuş 

gibidir, tarlanıza konar 
ama en ufak yanlışta 
uçar gider”
Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK) Türkiye - 
Bulgaristan İş Konseyi 
Başkanı Osman Ak, top-
lantının amacının iş haya-
tının ortak problemlerini 
dile getirilerek çözümünü 
en kısa yoldan bulmak ol-
duğunu söyledi.
“Yatırımcı bir kuş gibidir. 

Sizin tarlanıza konar ama 
en ufak yanlış harekette 
uçar gider, komşu tarlaya 
konar. Bunu kaçırmamak 
lazım, uygun ortamı sağ-
lamak lazım” diyen Ak, 
Bulgaristan’a yatırımla 
ilgili sonbaharda bir top-
lantı yapmayı planladıkla-
rını da anlattı.
Toplantıya, Yeni Ara-

yışlar Girişimi Platfor-
mu Derneğinin (YAP-
DER) organizasyonuyla 
İstanbul’dan gelenlerin de 
aralarında bulunduğu çok 
sayıda Türk ve Bulgar iş 
adamı katıldı.
           Anadolu Ajansı

İzmir BAL-GÖÇ’ten Basın Bildirisi
Değerli Basın Mensup-

ları,
Bulgaristan’da yaşa-

nan son gelişmelere ve 
derneğimizin tutumuna 
ilişkin tarafımızca görü-
len lüzum üzerine açıklık 
getirmek ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır.

İzmir Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği 1985 yılında bir 
avuç kahramanın büyük 
fedakârlıkları sonucu ku-
rulmuş ve Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile 1987 yılında 
kamu yararına çalışan 
dernek statüsü almıştır. 
Aynı zamanda derneği-
miz, merkezi Bursa’da 
bulunan, bağlı dernekler-
le birlikte (İzmir Balkan 
Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği İz-
mir Bal-Göç, Bursa Bal-
kan Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Bal-Göç, Kocaeli Balkan 
Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Bal-Türk, 
Yalova Balkan Göçmen-
leri Eğitim Kültür ve Daya-
nışma Derneği, İstanbul 
Kartal Balkanlılar Kültür 
ve Dayanışma Derneği) 
yaklaşık 100 000 üyesi 
bulunan Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Der-
nekleri Federasyonu’nun 
(BGF) kurucu ve öncü 
derneklerinden biridir. 
Halen İzmir İlinde 6 şu-
besi ve bir temsilciliği ile 
birlikte (30 yıldır) on beş 
bine yakın üyesi olan 
etkin bir Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak faaliyet 
göstermektedir. İzmir Bal-
Göç aynı zamanda mer-

kezi İzmir’de bulunan Ege 
Balkan Rumeli Dernekleri 
Federasyonunun kurucu 
ve öncü derneklerinden 
biridir. Bu iki federasyo-
na üye olmakla beraber 
Türkiye’de 38 ilde örgütlü 
Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonunun da 
üyesi ve önemli sivil top-
lum kuruluşudur. 

Derneğimiz ülkemizin 
toprak bütünlüğüyle so-
runu bulunmayan bütün 
siyasi partilere eşit me-
safede olup seçimlerde 
üyelerimiz özgür iradele-
rine göre oylarını kullan-
maktadırlar.

Bu güne kadar BAL-
GÖÇ olarak hep birlik 
ve beraberlik ruhu içinde 
davrandık. Birlik ve be-
raberlik adına yapılması 
gerekenleri yaptık ve hep 
bu istikamette tavır aldık. 
Bulgaristan’da Bulgar, 
Türk, Pomak, Roman ay-
rımı yapmaksızın, o top-
raklarda yaşayan herke-
sin kardeşlik, hoşgörü ve 
barış içinde yaşaması için 
faaliyetlerde bulunduk. 
Ayrımcılığa karşı çıktık, 
eşitsizlik ve haksızlıklar-
la mücadele ettik. Bu ve 
benzeri hususlarda ca-
miamız içinde görüş ayrı-
lıkları yaşanmayacağına, 
aksine bu birliğin ve bera-
berliğin bundan sonra da 
devam edeceğine olan 
inancımız tamdır.

HÖH içinde yaşanan 
son gelişmeleri kaygı 
verici ve anti-demokratik 
olarak nitelendiriyoruz. 
STK’larda olduğu gibi si-
yasi partilerde de Genel 
Kurullar tüm kişi ve kurul-
ların üzerindedir; genel 
kurulda seçimle gelen, 

yine bir genel kurul ile ve 
seçimle gider. Meşru ve 
demokratik olan budur. 
Olayları değerlendirirken 
bugüne kadar hep kurum-
sal bir bakış içinde olduk, 
kişiler üzerinden bir dav-
ranış ve yaklaşımda hiç 
bulunmadık. Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu 
(BGF) olarak da ortak ve 
kurumsal görüşümüz aynı 
istikamettedir.

İzmir Bal-Göç olarak 
Bulgaristan siyasetinde 
yaşanan ani ve kaygı ve-
rici gelişmeleri büyük bir 

titizlikle ve kaygı ile ta-
kip ettik ve geniş tabanlı 
çalışmalar yaptık. İzmir’ 
in hemen her yerleşim 
bölgesinde birebir üye-
lerimizle HÖH’ü ve yeni 
oluşum (bu gün için ar-
tık kurulmuş olan) DOST 
Partisi’ni konuştuk. Bul-

garistan’ da yaşayan in-
sanlarımızla istişareler 
yaparak, Yönetim Kurulu-
muz ve Danışma Kurulu-
muz ile toplantılar gerçek-
leştirerek temsil ettiğimiz 
toplum adına yeni kurulan 
DOST Partisi’ni destekle-
meye karar verdik.

Bizim inancımız odur ki 
bütün bu sürecin sonunda 
halkın vicdanından uzak-
laşanlar ve kişisel gele-
cek kaygılarıyla hareket 
edenler değil; eşit biçim-
de ve barış içinde, bir-
likte bir gelecek kurmak 
idealine inananlar kaza-

nacaktır. Bu suretle Bul-
garistan demokrasisinin, 
Bulgaristan Türklerinin ve 
ülkedeki tüm azınlıkların 
kazanacağına inanıyoruz. 

Dış politikada milli me-
sele haline gelmiş konu-
larda iktidar partisi kar-
şıtlığına dayalı bir politika 
izlemek ne denli doğrudur 
bunu halkımızın takdirine 
bırakıyoruz. Çünkü bu 
konular iç siyaset konu-
su değildir ve partiler 
üstü bir bakış açısıyla ele 
alınmalıdır. En azından 
Türkiye’nin toprak bütün-
lüğüyle ilgili herhangi bir 
problemi olmayan siyasi 
partilerden bu davranış 
beklenir.

Lütfi Mestan ve DOST 
yönetimi Türkiye’yi ziya-
ret ettiğinde çok güzel 
bir şey yaptı. Anıtkabir’de 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ü ziyaret etme-
lerinin ardından Ak Parti, 
CHP ve MHP’de temas-
larda bulunup bizzat bu 
siyasi partilerin liderle-
riyle görüşerek neden bu 
yola çıktıklarını anlattılar. 
Mestan ve ekibi aslında 
şu mesajı verdi; “Anava-
tanımız ve onun siyasi 
partileri bizim dostumuz-
dur”

Buna karşın, CHP’nin 
ve MHP’nin yapılan HÖH 
Kongresine katılmala-
rı ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren Bulgaristan ile 

ilgili bütün sivil toplum 
örgütlerini yok saymaları 
anlaşılır bir durum değil-
dir. Türkiye’de yapılan son 
yerel seçimlerde özellikle 
İzmir’de HÖH adına tam 
yetkili olduğunu söyle-
yenlerin CHP aleyhine 
sergiledikleri tutum hala 
zihinlerden silinmemiş-
ken, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Genel Sekre-
terlik düzeyinde katılım 
sağlaması İzmir’de yaşa-
yan hemşerilerimizi şaş-
kınlık içinde bırakmış, ha-
yal kırıklığına uğratmıştır.

Hele hele CHP Genel 
Sekreteri sayın Prof. Dr. 
Kamil Okyay SINDIR Mil-
letvekili seçimleri öncesi 
yapılan ön seçimde Bal-
kan göçmenlerinin des-
teği ile seçilebilecek sıra-
ya gelmesi ve akabinde 
CHP’nin oylarının da dı-
şında verilen ödünç oylar-
la milletvekili seçilmiş biri 
olarak, HÖH kongresine 
katılmış olması Balkan 
göçmenlerinde büyük bir 
üzüntü, hayal kırıklığı ve 
tepki yaratmıştır. Şu hu-
susun altını çizmek isteriz 
ki anavatanımız Türkiye’yi 
ötekileştiren hiçbir olu-
şum bizim nezdimizde 
makbul değildir. Soyda-
şın ve göçmenin kalbinin 
bu yönde attığından emin 
olduğumuzu bildiririz.

Kamuoyuna önemle du-
yurulur.

İZMİR BAL-GÖÇ 
Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Fahriye ERSOY
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali, “Balkanlar’ın Tarihi Mirasıyla 
Buluşma” projesinin ilk durağı oldu

Sakarya Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nden 50 öğrenci Mü-
zekki Ahmet başkanlığındaki 
Kırcaali Türk Kültür ve Sa-
nat Derneği’nin proje ortağı 
olduğu Balkanlar’ın Tarihi 
Mirasıyla Buluşma Projesi 
kapsamında Kırcaali Ömer 
Lütfi Derneğini ziyaret etti. 
Konukları karşılayan dernek 
Başkanı Seyhan Mehmet 
ve Müdürü Müzekki Ahmet, 
Kültür ve Eğitim Merkezi Kon-
ferans salonunda gerçekleş-
tirdikleri görüşmede dernek-
lerin faaliyetleri ve Kırcaali 
bölgesi hakkında bilgi verdi. 
Müzekki Ahmet, her iki der-
neğin tarihi ve yürüttükleri 
kültür sanat projeleri ve ay-
rıca sahibi olduğu Kırcaali 
Haber Gazetesi’ne ilişkin de-
taylı bilgiler sundu, üniversi-
telilerin yönelttikleri soruları 

cevapladı. 
Görüşmede heyette yer 

alan Sakarya Üniversitesi 
Tarih Bölümü Arş. Gör. Efe 

Yeşildurak, proje öğrenci ko-
ordinatörleri Tarih Topluğu 
Öğrenci Başkanı Caner Kap-
lan ve Tarih Bölümü Öğrenci 

Temsilcisi Furkan Sarı, diğer 
proje ortağı Sakarya Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Er-

dinç Bilaloğlu da görüşmede 
hazır bulundu. 
Proje öğrenci koordina-

törlerinden Tarih Toplulu-

ğu Öğrenci Başkanı Caner 
Kaplan, proje ortaklığı için 
Müzekki Ahmet’in şahsın-
da Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği’ne ve Er-
dinç Bilaloğlu’nun şahsında 
Sakarya Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ne şükranlarını su-
narak, Balkanlar’ın Tarihi 
Mirasıyla Buluşma Projesi’ni 
tanıttı. Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı 
Mevlana Kültürel Etkileşim 
Programınca finanse edilen 
Balkanlar’ın Tarihi Mirasıyla 
Buluşma Projesi, Sakarya 

Balkan Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Kırcaali 
Türk Kültür ve Sanat Derneği 
ve Bosna - Hersek Breza Be-
lediyesi ile ortaklaşa gerçek-
leştiriliyor. Proje yürütücüsü 
Sakarya Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Lütfi Şeyban. Proje kap-
samında Tarih Bölümü öğ-
rencileri Bulgaristan, Sırbis-
tan, Bosna-Hersek, Kosova, 
Makedonya, Arnavutluk, Hır-
vatistan ve Yunanistan olmak 
üzere sekiz Balkan ülkesinde 
toplam 25 şehri ziyaret ede-
cekler.      Resmiye MÜMÜN

İstanbul Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Sınavı Kırcaali’de Yapıldı

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜ-
YÖS) Dünyada 64 Merkezde eş zamanlı olarak gerçek-
leştirildi. Bulgaristan için sınav Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği salonunda düzenlendi.                                KH                        


