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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu  
“Türkiye her zaman azınlığın yanında”

T.C. Başbakan Yardımcısı Ha-
kan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 
başkenti Atina'daki temaslarının 
ardından uçakla geldiği Dedea-
ğaç Havaalanı'nda, Türkiye'nin 
Gümülcine Başkonsolosu Ali 
Rıza Akıncı, Yunanistan Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Yannis 
Amanatidis ve Türk azınlık tem-
silcileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Gümülcine'nin 
Yaka bölgesinde bir Türk res-
toranında, Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma Kurulunca 
(BTTADK) onuruna verilen ye-
mekte konuşan Çavuşoğlu, do-
ğup büyüdüğü toprakları Baş-
bakan Yardımcısı sıfatıyla ziya-
ret etmesinin kendisi için gurur 
kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Bakış açımız bir paradigma 
değişikliği yaşattı"

Türk azınlığın, bulunduğu 
topraklarda yaşam mücadelesi 
verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, 
kendilerinin bu toplumun bazı 
sıkıntılar yaşadığının bilincinde 
olduğuna değindi.

Başbakan Yardımcısı Ça-
vuşoğlu, "Türkiye her zaman 
azınlık toplumunun yanındadır, 

olmaya da devam edecek. Biz, 
ana vatan olarak, Türkiye ola-
rak sizleri yalnız bırakmayız, 
bırakmadık da. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve AK Parti iktidarıyla be-

raber bu bölgelere, medeniyet 
havzamıza ilişkin bakış açımız 
Türkiye'de bir paradigma deği-
şikliği yaşatmıştır. Onlarla daha 
fazla bir arada olmak, üzüntülü 
günlerde yanında olmak, se-

vinçlerini paylaşmak için her 
türlü fırsatı değerlendirmeyi 
kendimize görev addediyoruz." 

diye konuştu.
"Karşılıklı ziyaretler sorun-

ların çözümüne fırsatlar sağ-
lıyor"

Atina'da Türk-Yunan ilişkileri 
bakımından önemli temaslarda 
bulunduğunu aktaran Çavu-
şoğlu, iki ülke arasında iletişim 
ağlarının açık olmasının önemli 
olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Bütün perdeleri 
kaldırarak meseleleri masanın 
üzerine koymak, herkesin ete-
ğindeki taşları masaya dökmesi 
çok önemli bir şey. Eğer bunla-
rı dile getirebiliyorsanız çözüm 
için size kanalların açılabileceği 
ümidini daha fazla hissediyor-
sunuz ve taşıyorsunuz." değer-
lendirmesini yaptı.

Uzunca bir süredir Türkiye ile 
Yunanistan arasında üst düzey 
karşılıklı ziyaretler yapıldığını 
anımsatan Çavuşoğlu, bunların 
yeni iş birliği alanlarının doğma-
sına, meselelerin üzerine gidil-
mesine fırsatlar sağladığını vur-
guladı. AA

Sofya'daki Türkoloji Kürsüsü 65 Yaşında
Bulgaristan'ın en köklü üni-

versitelerinden Sv. Kliment 
Ohridski bünyesindeki Türko-
loji kürsüsü 65'inci kuruluş yıl 
dönümünü uluslararası konfe-
ransla kutladı.
Başkent Sofya'daki üniversi-

tenin Rektörü Profesör Atanas 
Gercikov, "Bugünkü Türkoloji-
Görev ve Perspektifler" konfe-
ransının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, Türkoloji'nin, üniver-
sitenin en eski bölümlerinden 
biri olduğunu anımsattı.
Gercikov, "Siz dünyaya yeni 

ufuklar açıyor, farklı halk ve 
kültürlerin arasında köprüler 
kuruyorsunuz. Üniversitede ya-
bancı dil eğitimi temelli, filoloji 
alanındaki ilk bölüm Türk Dili 

ve Edebiyatı adıyla kuruldu.” 
dedi.
Türkoloji Kürsüsü Başkanı 

Doçent İrina Sarıivanova da 
"Türkoloji kürsüsünde Türk-

çe ve Osmanlıcanın yanı sıra 
Çuvaşça, Kırım Tatarcası, Ka-
zakça ve Azerice öğretiyoruz." 
ifadesini kullandı.
                    Anadolu Ajansı
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Azerbaycan’ın ünlü şairi ve dram yazarı Hüseyin 
Cavid, doğum gününde Sofya’da anıldı

2 7  E k i m  2 0 1 7 
Cuma günü Sofya’da 
Azerbaycan’ın ünlü şair 
ve oyun yazarı Hüse-
yin Cavid’in doğumunun 
135.yılı dolayısıyla bir 
konferans gerçekleştiril-
di. Etkinlik, Azerbaycan 
Ulusal Bilimler Akademisi 
(ANAS), Azerbaycan’ın 
Bulgaristan Büyükelçiliği, 
Sofya Kliment Ohridski 
Üniversitesi Azerbaycan 
Dil ve Kültür Merkezi ve 
ANAS’ın çatısı altındaki 
Hüseyin Cavid’in Ev Mü-
zesi tarafından organize 
edildi. 

K o n f e r a n s t a 
Bu lgar i s t an’da  dev -
let ve özel kuruluşlar, 
Bulgaristan'da akredite 
olan diplomatik temsilci-
liklerin başkanları ve me-
sai arkadaşları, Azerbay-
can-Bulgaristan Dostluk 
Derneği üyeleri, kitle ile-
tişim araçları, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, 
şair ve yazarlar yer aldı. 

Konferansta hazır bulu-
nan Azerbaycan'ın Bulga-
ristan Büyükelçisi Nargiz 
Gurbanova, ANAS Baş-
kan Yardımcısı ve Nizami 
Ganjavi Edebiyat Enstitü-
sü Müdürü Akademisyen 
İsa Habibbayli, ANAS 
Beşeri Bilimler Bölümü 
Müdürü Akademisyen 
Teymur Karimli, ANAS’ın 
çatısı altındaki Hüseyin 
Cavid’in Ev Müzesi Mü-
dürü Gülbeniz Babahan-
lı, Bulgaristan Bilimler 
Akademisi (BAN) Baş-
kan Yardımcısı görevinde 
bulunan BAN’ın Muhabir 
Üyesi Vasil Nikolov, BAN 

Edebiyat Enstitüsü Müdü-
rü Elka Traykova, Sofya 
Kliment Ohridski Üniversi-
tesi Türkoloji ve Altay Dil-
leri Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. İrina Sarıivanova 
ve Sofya Kliment Ohridski 
Üniversitesi Azerbaycan 

Dil ve Kültür Merkezi Mü-
dürü Shigaeva-Mitreska 
birer konuşma yaptılar. 

Narg iz  Gurbanova, 
edebiyatın toplumdaki 
insanların düşüncelerini, 
konuştuklarını ve yaptıkla-

rını yansıtan bir ayna ol-
duğunu, edebiyatın hedefi 
ise toplumsal olayların 
edebiyat eserlerine taşın-
ması olduğunu kaydetti. 
Azerbaycan edebiyatının 
zengin Azerbaycan folk-
lorunun temeline dayan-
dığını ifade eden Gur-
banova, Azerbaycan’ın 
zengin bir folklora sahip 
olduğunu, muhteşem bir 
şaheser olan destansı 
hikayeler içeren Dede 
Korkut Kitabı’nın ise 
Azerbaycan’ın folklor ha-
zinesinin mükemmel bir 
örneği olduğunu belirtti. 
Bu kitabın dünya edebiya-

tındaki epik eser örnekleri 
arasında yer aldığını söy-
ledi. 

Büyükelçi, Azerbaycanın 
edebiyat mirasının dünya 
edebiyatını nadir edebiyat 
anıtlarıyla zenginleştirdi-
ğini kaydetti. Gurbanova, 

12. yüzyıl Azerbaycan 
edebiyatının dahi temsil-
cisi Nizami Ganjavi’nin 
eserlerinin İslami dirilişin 
doruk noktası olduğunun 
altını çizdi. Büyükelçi’nin 
ifadelerine göre beş mes-

nevi içeren “Hamse” adlı 
eseri Azerbaycan edebi-
yatının örneklerinden biri 
olmaktan başka Doğu’nun 
Dirilişi’ni zenginleştiren 
gerçek bir edebi bir feno-
mendir. 

Narg iz  Gurbanova, 
20.yüzyılın başında Azer-
baycan edebiyatında 
romantizm edebiyat akı-
mının ortaya çıkmasının 
ve 1918 yılında Doğu 
Müslüman dünyasında ilk 
meclis cumhuriyeti olan 
Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin kurulma-
sı dahi bu dönemde mey-
dana gelen toplumsal ve 

siyasal olayların edebiyat 
üzerinde büyük etkisi ol-
duğunu kaydetti. Büyü-
kelçi, Hüseyin Cavid’in 
romantizmin şiir drama-
turjisi akımının kurucusu 
olarak Azerbaycan ede-
biyatında önemli bir yer 

aldığını anlattı. Azerbay-
can edebiyatının seçkin 
temsilcisinin ve 20.yüz-
yıl düşünürü Hüseyin 
Cavid’in Azerbaycan’dan 
başka dünya çapında şair, 
feylezof, lirik dram yaza-

rı, yetenekli bilim adamı 
ve edebiyatçı olarak ün 
kazandığını dile getiren 
Büyükelçi, zamanının ev-
rensel sosyal, politik ve 
kültürel olaylarını yansı-
tan ve birçok dile çevrilen 
oyunlarının geniş kitleler 
tarafından ilgi gördüğünü 
kaydetti. 

Konferans kapsamında 
Sofya Kliment Ohridski 
Üniversitesi Azerbaycan 
Dil ve Kültür Merkezi Mü-
dürü Shigaeva-Mitreska, 
oyun yazarının Burlgar-
caya çevrilmiş “Maral” 
ve “Şeyda” isimli eser-
lerinin tanıtımını yaptı, 
Sofya Kliment Ohridski 
Üniversitesi’nde okuyan 
öğrenciler ise Azerice ve 
Bulgarca olarak adı ge-
çen eserlerin bazı bölüm-
lerini ezbere söyledi. 

Hüseyin Cavid’in eser-
leri hakkında rapor hazır-
layan konuşmacılar, onun 
yaratıcılığının farklı yön-
lerine değindiler. Eser-
leri hakkında kısa bilgi 
verdiler. Oyun yazarının 
Azerbaycan edebiyatına 
katkısını, onun kurduğu 
edebi akımı, eserlerindeki 
karakterleri ve özelliklerini 
anlattılar. 

1 8 8 2  y ı l ı n d a 
Nahçıvan’da dünyaya ge-
len Türk dünyasının büyük 
şairi Hüseyin Abdullah 
Rasizade (Hüseyin Cavid) 
öğrenimine Nahçıvan’da 
medresede başladı. 1899-
1903 yılları arasında Teb-
riz şehrindeki medresede 
devam eden Hüseyin Ca-
vid, 1909 yılında İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ni bitirdi. Nah-

çıvan, Gence, Tiflis ve 
1915 yılından itibaren de 
Bakü’de dil ve edebiyat 
öğretmenliği yaptı. Hü-
seyin Cavid, klasik Azer-
baycan edebiyatının en 
güzel geleneklerini geliş-
tiren usta bir yazardır. 20. 
yüzyılında Azerbaycan’da 
ilerici romantizmin kuru-
cusu olarak kabul edilir. 
Hüseyin Cavid’in eserleri 
edebi türleri ve biçimle-
ri bakımından zengindir. 
Lirik şiirler, lirik epik ve 
epik destanlar yazmıştır, 
Azerbaycan edebiyatının 
şiir şeklindeki ilk trajedi 
ve dram eserlerinin mü-
ellifidir. 

Daha çok oyun yazarı 
olarak tanınan Hüseyin 
Cavid’in felsefi ve tarihi 
trajedileri, aile dramları-
nı anlatan dram eserleri 
tarz ve biçin bakımından 
Azerbaycan edebiyatın-
da yeni bir çığır açıyor. 
Azerbaycan’ın ulusal ti-
yatro kültürünün gelişimi 
üzerinde büyük etki yara-
tıyor ve “Cavid’in Tiyatro-
su” olarak anılıyor. Onun 
yazdığı oyunlar onun ya-
şadığı çağdaki insanlığın 
ortak, büyük toplumsal, 
siyasal ve kültürel sorun-
larını yansıtıyor. 

Şiirle edebiyata adım 
atan Cavid, “Ana” adlı 
ilk oyununu 1910 yılında 
ykaleme aldı. Usta yazar 
1937 yılına kadar 20’den 
fazla oyun yazdı ve onlar-
la Azerbaycan edebiyatın-
da lirik dramın temel taşı-

nı attı. Maral, Şeyh Sinan, 
Uçurum, Şeyda, İblis, 
Afet, Peygamber, Topal 
Timur, Şehzade, Siyavuş, 
Hayyam, İblis’in İntikamı, 
Atilla, Köroğlu oyunları, 
tamamlayamadığı “Azer” 
destanı ve onun başka 
eserleri Azerbaycan ede-
biyatının incisidir. 

Sovyetler Birliği döne-
minde Hüseyin Cavid, 
sosyalizmin “başarıla-
rını” yazmayı reddetti-
ği için Sibirya’nın Ma-
gadan şehrine sürüldü 
ve 5 Ekim 1941 yılında 
İrkutsk’un Tayşet şehri 
Şevçenko köyünde öldü. 
Azerbaycan’ın milli li-
deri Haydar Aliev’in bü-
yük çabaları sayesinde 
Hüseyin Cavid’in naaşı 
Azerbaycan’a getirtildi ve 
doğduğu Nahçıvan top-
rağına defnedildi. Haydar 
Aliev’in bizzat kendi girişi-
miyle ve onun himayesin-
de 1996 yılında adına anıt 
mezar dikildi, Bakü’de ise 
Hüseyin Cavid Evi Müzesi 
kuruldu. 

Azerbaycan’ın milli lide-
ri Haydar Aliev, unutulmaz 
oyun yazarının eserlerine 
yüksek değer veriyordu 
ve onun hakkında şunları 
söylemiştir: “Hüseyin Ca-
vid, Doğu’nun Shakes-
peare olarak adlandırılır. 
Fakat daha çok sanki onu 
Goethe ile karşılaştırma-
lıyız. Eserlerinin içerdiği 
felsefi fikirlerden dolayı 
daha çok yükselen kişi 
muhtemelen odur”. 

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu So-
rumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, ülkede 

gelecek yıl erken seçime 
gidilmesi gerektiğini söy-
ledi.

Mestan,  par t is in in 
Fil ibe'de gerçekleşti -
r i len 4. Ulusal Kurul 
Konseyi'nin ardından ba-
sın toplantısı düzenledi.

DOST Lideri Mestan burada yaptığı konuşmada, 
partinin yeni inisiyatifleriyle çok daha görünür hale 
geleceğini belirtti. Mestan, "Bağış ve üyelik aidatından 
elde ettiğimiz gelirle maddi olanaklarımızın sınırlı ol-
masına karşın demokratik fikirlerimizle geleceğe doğru 
hareket eden bir partiyiz." dedi.

Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Ülke-
mizin normal gelişimi için erken seçim gerekli. Siyasi 
güçler, Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını 
Bulgaristan'ın yapacağı 2018 yılının ilk yarısında erken 
seçime gidilmesini zorlamayacak ancak bu başkanlık 
biter bitmez, 2018 yılının sonbaharında erken seçim-
lere gitmesi şart olacak." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılan erken seçimlerde 
yüzde 4 barajını aşamayan DOST partisi, seçim sonra-
sı büründüğü sessizliğe son vererek daha aktif olacağı 
bir döneme hazırlanıyor. 

Lütfi Mestan, 'Ülkemizin normal 
gelişimi için erken seçim gerekli'
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  Ben Rodopluyum
Her Allah’ın günü kendimi sorgularım
söylemlerle söylemleri çarpar bölerim
olaylar ararım olayların içinde göze görünmez
ölçü yaparım yorgunlukları, dinginlikleri 
yeni denklemlere
dalgalanmalarla dolu bir ömür dört yanı törpü
dilsizin küfrü, topalın kovalaması, körün tanıklığı
özürsüz özürlülerin tufanı
yaşaya geldik günahlı günahsız bu ömrü.
Vatan deyince silinir tüm günahlarım
Toprağımla kan bağım var yedi ceddimden 
Sade bir ulusallık süsledi hep rüyalarımı
Marksizmliğim 
asla engellemedi ezan sesini dinlememi
Hiçbir ideolojinin ardında çıkar gözetmedim ben.
Hep yalan görmüşümdür 
falanların filanların Vatan sahipliğini
Ya Atatürkçüyümdür ya da değilimdir.
Ya laiğimdir ya da değilimdir
Hiçbir görüş, anlayış siperim olamaz
Allah’la arama girecek siz kim oluyorsunuz
Herkes kendi cennetini kendisi kurmakla meşgul 
Dünyanın altı üstü beni asla oyalamaz
Geceleri altında, gündüzleri üstündeyim
Saygı duyduğum toprağın bağrından
illaki bir gün bir gömüt bana da açılacak
Gündüz çalışarak geçerse
Süslü rüyalarla geçer uykularım.
İnsanları seversem
Seversem doğayı
Rahat uyurum sonsuzluk uykumu
İllaki bir gün ben de yatacağım toprak anamın bağrına
Uyumak için huzurlu uykumu
Ben Rodopluyum aslının sahibi
Mert insanlar diyarıdır bizim memleket
Ellerden ellere akan sıcaklığıdır yüreklerin
Her taşın doruğunda kahramanlık şarkısı okur rüzgar-

lar
Acılarımız, sevinçlerimiz paylaşımlıdır
Şarkılar yankılanır dağlarında 
Yankılar yankıları kovalar
“Turgut’un karısı 
ayva sarısı
Turgut motordan düşmüş 
gece yarısı! ”

Erişir taa Toroslara
Ercebim, yusufum, zeynebim, haticem
Her köşe başında bir aşkın öyküsü, 
Her çalı dibinde parmak izlerimiz
Bağrını sevgiyle doldurmuştur Rodop köylüsü
Arda suları köpüklerine sarmalayıp 
Kucak kucak selamlar taşımıştır Ege’ye
En iyi dostlarımdan biriydi Polihronis 
Eski bir Yunan komünisti çocuğu
Kıbrıs savaşını ikimiz dinlerdik radyodan
Haberleri kendi kabuğumuza çekilir 
sessizce yorumlar
Ardınca birbirimize gülümser 
gidip birer içki içerdik.
Nedense suçlu aramazdım olumsuzluklarda
Art niyetlerin huzursuzluklarına 
bırakmazdım kendimi
Yönüm, yöntemim başarmaya endeksliydi
Başarmaya odaklanmıştı dinginliğim
Başarmaya odaklanmıştı düşüncemle eylemim
İnancım
Güvenim.
Yolumun sahibiydim
Suyumuzun
Işığımızın
İşimizin sahibiydim.
Yağan karın
Yağan yağmurun
Kayan toprağın
Basan selin suçunu
Devlette aramadım.
Merhaba ata diyarım, Anadolu’m benim
Benim, Rodoplunun sevdalısı merhaba
Ruhu sıkılan, bedeni sıkılan sana koşmakta
Senin sıcak kucağında aramakta huzuru
Art niyetler kişinin dirliğinde erimeli.
Güveni her zaman kendimde aradım
Ulusumu sevdim
Toprağımı sevdim
Suyumu sevdim
Terörist avında kaybettim oğlum Mehmet’i
Şehidimi sevdim
Ben düşmanım diyenden zarar gelmez 
Ondan korkmayı
Ondan sakınmayı düşünmedim asla
kötülüklerin erdemsizliğinin tanığıdır o
biz yürekli ulusuz, Mehmetler bitmez
Polisimi sevdim 

köşe başlarında 
nicesi can vermiştir huzurumuz uğruna
koruyucu meleklerimizdir onlar
Askerimi sevdim 
dağ doruğunda rüzgar bile selama durur önünde
Vekilimi sevdim 
seçtimse arkasında duracağım elbette 
başarısızsa suç onda değil
suçu kendimde aramalıyım
Afetleri sevmeliyim 
her afet bir uyarıdır doğruları bulmamda
gözyaşıyla karılan harç eşdeğerdir çeliğe
hortumcuyu, hırsızı, kapkaççıyı ve daha bir sürü
toplumumuzun dikenleri onları da sevdim
onlar renkleridir günlerimizin.
yüz karalarıdır onlar erdemsizliklerin
İtirafsızlığı da sevdim
Suçlayan savcıyı, berat ettiren hakimi de sevdim
Suçsuzluğunu içerde,
suçluluğunu dışarıda geçirenleri de 
namussuzluklar ölçeğidir namusumuzun
hocayı, alimi sevdim 
orospuyu, pezevengi de sevdim
en çokta ayakkabı boyayan küçük çocuğun 
kirli ellerini sevdim
bağır bağır bağıran işportacıyı 
ekmek arası balık satan balıkçıyı
sokaklarda meyve satan meyveciyi de sevdim 
tüm olumsuzluklar ancak sevginin potasında erir
en çokta sevmeyi öğreten öğretmenleri sevdim
ben Rodopluyum
merhaba Anadolu’m benim, sana geldim
bizim kır çiçeklerinden sevgiyi getirdim sana
yüreklerden sevmeyi
değerlerimize sahip çıkmayı getirdim
ata diyarım Anadolu’m merhaba
ben Rahim Recep Akdora’yım 
sırtımda beş yüz yıllık tarihimle 
kötülüklere zırh yaptım sevgiyi
aç koynunu Anadolu’m
huzurum adına 
çalışmayı 
başarmayı aldım da geldim sana 
aç koynunu
bas bağrına bu mert Rodopluyu

Şair Rahim Recep Ak-
dor Kırcaali ilinin Mıgle-
ne (Mancarlar) köyünde 
1944 yılında doğdu. Orta 
öğrenimini köyünde, lise-
yi Zlatograd (Derıdere) 
kasabasında tamamla-
dıktan sonra Madan ka-
sabasındaki Madencilik 
Sanat Okulunun Değerli 
kazımlar Bölümünü bitir-
di. 22 yıl maden ocakla-
rında çalıştı.1984 yılında 
Türkiye’ye iltica etti.
Bulgaristan’da “ma-

denci şair' olarak bilinen 
Rahim Recep Akdora’nın 
şiirleri bütün gazete ve 
dergilerde basılıyor. Şiir 
yarışmalarında ödüller 
kazanıyordu.
Türk iye’ye gel ince 

de, geçim sıkıntılarının 
üstesinden gelme sa-
vaşımıyla birlikte, ken-
dini daha yoğun bir şiir 
uğraşına verdi. Gönlü 
daha açık, sesi daha 
özgüldü artık. Yaşadığı 
acılar, işkenceler öm-
rünün “öteki yakası”nda 
kalmıştı, yaşamının “be-
riki yakası”nda oluşan 

değişikler, öz saygıya 
ve onura dayalı,insanı 
insan yapan nitelikler al-
mıştı şiirlerindeki yerini. 
İstanbul’da yayımladığı 
iki şiir kitabında,”orada” 
kalan insanları unutma-
dığını gösteriyor; köy-
deşlerinin ve madenci 
arkadaşlarının yaşantı-
larına da yer veriyordu. 
Basıma hazır üçüncü 

kitabında ise, çok daha 
derin felsefi açılımlara 
yöneldi, dil, imge ve in-
san sorunlarına yaklaşı-
mı bakımından yeni bir 
şiir aşamasına ulaşma 
çabasında olduğu görül-
mektedir.
Şiir kitapları: Beklenen 

Gün (İstanbul,1986) , 
Mesaj (1991) “Ölçün-
me 2001,“Damıtıl” 2002 

“Ben Şair Değilim” 2003 
Rahim Recep Akdo-

ra 1990-1991 yılların-
da “ESİNTİ” adında bir 
edebiyat dergisi yayın-
lamıştır. Bulgaristan’da 
yayımladığı şiirlerinin bir 
kısmını “Unut Beni” kita-
bında toplamıştır. “Yaşım 
Altmış” şiir kitabını ya-
yınlamaya uygun zaman 
beklemektedir.

Şair Rahim R. Akdora: Ben Rodopluyum  
Gece düşmüş başına gözlerin bir başka aydınlık
Yüreğimde sen varsın, umutlarımda, ufkumda sen 

varsın 
Gecene uzanmış ellerim, beklentilerim kırık mı kırık
beklentilerim bir kor düşmüş yüreğime dokunsan 

yanarsın

geç kalmışlık ayrı bir yara, ayrı bir engel dokunduk-
ça kanamakta

git rıhtıma kıyıya ulaşamayan dalgaların sırtında 
ben varım üzgün

taşlar denizle kavgalı, kıyıya ulaşmadan biten dal-
galara ağlamakta

uzaklardan umutlar yola çıkan dalga kıyıya ulaşma-
dan sönüyor her gün

yine de başına düşmüş gecenin içinden iki yıldız 
bana umut

düşecek ufkumdan kucağıma
lokma lokma düşecek soframın bereketine 
düşecek nefesine hasret odamın loşluğuna

gece sol omzuma yıldızları ışıtacak 
umutlarım nefes nefese 
mutluluğum nefes nefese senin adını fısıldayacak
kuşlar şarkı söyleyecek baharın habercisine

yıldızlarda seni yaşamak
seni yaşamak denizlerde
umutlarda seni yaşamak
sana nefes olmak güzelliklerde
işte bunu gördüm 
bunu yaşadım başına düşmüş gecelerde

        Seni yaşamak
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Lütfi Mestan: Arnavutluk’ta 50 bin Bulgar milli 
azınlık da, biz Bulgaristan’daki 1 milyon Türk neyiz?

Azınlık politikalarında 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
ve Arnavutluk Cumhuri-
yeti arasındaki ortak nok-
ta şudur ki, iki devlet de 
Avrupa Konseyinin Ulusal 
Azınlıklarının Korunması-
na İlişkin Çerçeve Sözleş-
mesini imzalamış olmaları 
ve kabul etmiş olmalarıdır. 
Bulgaristan bu Sözleşme-
yi 18 Şubat 1999 yılında, 
38. Millet Meclisinde yasa 
ile kabul etti. Azınlık konu-
sunda ortak noktalarımız 
buraya kadar. Gelelim 
farklılıklara. 

Bulgaristan’dan farklı 
olarak, Arnavutluk Avrupa 
Konseyinin Ulusal Azınlık-
larının Korunmasına İliş-
kin Çerçeve Sözleşmesini 
sadece kabul etmekle kal-
mayarak, kendi ülke sınır-
ları içerisinde milli azınlık-
ların var oluşunu da kabul 
etti. Ve bunu azınlıklar için 
özel bir yasa ile yaptı. Bu 
yasa, 19 Ekim 2017 tari-
hinde oylamaya sunulmuş 
ve Arnavutluk millet mec-
lisinde 9 azınlık toplumu-
nu ki bunların arasında 
Arnavutluk’ta bulunan 
Bulgar azınlık toplumu da 
yer almaktadır, teker teker 
ismen sayılmıştır. 

Bu konudaki Bulgaristan 
siyasetinde uygulanan 
yöntem istikrarlı olama-
maktadır, aksine sunidir. 
Bulgaristan bu sözleşme-
yi imzalayıp onayladı, fa-

kat yasa ile kabul edilmiş 
bu Sözleşmeden anlaşıl-
dığı gibi Bulgaristan’da 
azınlık gruplarına dahil ki-
şiler bulunmaktadır, fakat 
azınlıkların kendileri inkar 
edilmektedir. Bu sebepten 
olsa gerek ki, Anayasa’da 
etnik aidiyetten, etnik 
ve dini farklılıklardan 
bahsedi lmekte, fakat 
Bulgaristan’ın kanun yapı-
cısı bu gruplara kesinlikle 
azınlık statüsünü vermeyi 
ret etmekte. Bu klasik bir 
kibir içeren çifte standart 
politika yapma yöntemidir.

Arnavutluk’ta bulunan 
50 bin Bulgar’ın etnik Milli 

azınlık statüsü var, lakin 
örneğin Bulgaristan’daki 
yaklaşık 1 Milyon Türkün 
Milli azınlık statüsü yok. 
O zaman biz neyiz?! ....... 
Sadece etnik, dini ve kül-
türel farklılığa sahip kişi-
ler... Acaba bu farklılıkla-
rın kaliteli, hukuki azıklık 
statüsüne sahip olmaları 
için daha ne gerekmekte-
dir? Cevap yok ... Ya da 
cevap daha da alaycıdır 
– basitçe sizi tanımıyoruz 
... Fakat öyle veya böyle 
cevap verilecektir... Bu 
cevap bir mecburiyettir!

Bir azınlığın var olması 
hukuki bir mesele değildir, 

bu objektif bir gerçektir ve 
bu mesele hukuki reddin 
“inadından” daha yük-
sek durmaktadır. Yasa, 
bir azınlığın var oluşunu 
ret etse bile, hatta bu ret  
Anayasal olsa bile, bu 
azınlığın var oluşu ger-
çeğini yok edemez. Bu 
nedenle, 3 bin imza topla-
yarak Arnavutluk’taki var 
oluşunu kanun yapıcıyı 
ikna ederek kabul ettiren 
Bulgarların başarısıyla, 
haklı olarak övünen Bul-
garistan siyasetçilerinin 
ve devlet adamlarının 
kendi bahçelerine de bak-
malarında fayda var. Bak-

maları gereken bu bahçe-
de, Bulgarların yanı sıra 
yaklaşık 1 Milyon Türk, 
yüz binlerce Romen, on 
binlerce Ermenili ve diğer 
azınlık mensuplarına ait 
niceleri de yaşamaktadır 
ve bu kişiler de yurt dışın-
da ( Arnavutluk, Sırbistan, 
Makedonya, Ukrayna, 
Moldova, Romanya, Ma-
caristan, Çek Cumhuriyeti 
vs.) yaşayan Bulgarların 
beklentilerine eş değer 
olarak aynı şekilde hukuki 
ve Avrupai bir tanınmayı 
hak etmektedir. 

Bu, Şikago’nun İllinois 
eyaletinde rahat bir şe-
kilde oradaki Bulgar Milli 
azınlığı ile ilgili konuşan 
Cumhurbaşkanı için de 
geçerlidir, lakin etnik ve 
dini farklılıklara sahip 
kendi vatandaşlarına da 
bakma ve onları görme 
zamanı gelmiştir.

Tekrar edelim. Azınlık 
olarak tanınmamamız 
bizim azınlık olduğumuz 
gerçeğini yok edemez 
veya anca tanındıktan 
sonra azınlık olacağımızı 
da göstermez. Fakat inkar 
edilmek ve hukuki olarak 
statümüzün tanınmaması 
zararsız değildir. Bu bize 

uygulanan ayrımcılığın 
temelindedir, her geçen 
gün daha da derinleşen 
ayrımcılık politikasının 
temelindedir ve bu ay-
rımcılık şahsıma sürekli, 
ana dilimi kullandığımdan 
dolayı kesilen cezalarda 
ve bir türlü gerçekleşme-
yen Avrupa standartlarına 
göre entegrasyonda ken-
dini göstermektedir. 

Farkındayım ki, yapmış 
olduğum bu açıklamaya 
karşı güçlü bir anti de-
mokratik, ırkçı bir uğluma 
olacaktır: “ Kabus! Mes-
tan Milli Azınlık statüsü 
istiyor ”.

Evet!
Evet istiyorum! Arnavut-

luk’taki Bulgar azınlığına 
hangi insani, manevi ve 
siyasi nedenlerle Milli 
azınlık statüsünün veril-
mesini istediysek, aynı 
nedenlerle istiyorum.

Aksi çifte standarttır. 
Aksi demokrasi taklididir 
ve iktidarda olan aşırı mil-
liyetçilerin alkış tuttukları 
totaliter savaşçı ırkçı for-
mun tekrar doğuşudur. 

DOST bu konuda sus-
mayacaktır, çünkü sus-
mak suç ortaklığıdır.

             Kırcaali Haber

Ev masrafları, hane halkı giderle-
rinin önemli bir payını oluşturuyor

Avrupa Birliği (AB) İs-
tatistik Ofisi (Eurostat) 
verilerine göre Bulgaris-
tan, AB ülkeleri arasında 
konut giderlerinin hane 
halkı gelirlerindeki payı en 
yüksek olan ülkedir. 2016 
yılında büyük şehirlerde 
oturan vatandaşların ne-
redeyse yüzde 20’si, geli-
rinin yüzde 40’ından faz-
lasını elektrik, su, ısıtma 
sistemi faturaları ve kira 
ücreti için harcadı. 

Bu göstergeye göre AB 
ülkeleri arasında yüzde 
45’lik payla Yunanistan bi-
rinci sırada, yüzde 23’lük 
payla Danimarka ikinci 
ve yüzde 20’lik payla Al-
manya ise üçüncü sırada 
yer aldı. Küçük şehirlerde 
oturan Bulgaristan va-
tandaşlarının beşte biri 
de toplam gelirinin yüzde 
40’ından fazlasını ev mas-
rafları için harcıyor. Bu 
göstergeye göre ülkemiz 

Yunanistan’ın ardından 
ikinci sırayı aldı. Gelirle-
rinin yüzde 40’ından faz-
lasını ev masrafları için 
harcayan köy sakinleri 
nüfusun yüzde 25’inden 

fazlasını oluşturuyor. Bu 
göstergeye göre de ülke-
miz Yunanistan’ın (yüzde 
35) ardından ikinci sırayı 
aldı. 

Her üç göstergeye göre 
de nüfusun yüzde 5’inden 
daha azının hane halkı 
gelirlerinin yüzde 40’ın-

dan fazlasını harcadığı 
Malta ülkesi sonuncu sı-
rada yer aldı. Kıbrıs’ta bu 
nüfus benzeri orandadır. 

AB’de büyük şehirlerde 
oturan nüfusun ortalama 

ancak yüzde 13’ü gelirle-
rinin yüzde 40’ını ev mas-
rafları için harcıyor. Küçük 
şehirlerde, şehir yakınla-
rında ve köylerde oturan 
nüfusun giderleri daha 
düşük seviyededir ve 
AB nüfusunun onda biri 
gelirlerinin yüzde 40’ını 

eve harcamak zorunda 
kalıyor. 

Verilere göre 2016 yı-
lında AB’nin nüfusunun 
yüzde 41 büyük şehirler-
de, yüzde 31’i küçük şe-
hirlerde ve şehir yakınla-
rında, yüzde 28’i ise kırsal 
kesimlerde yaşıyor. 

Şehir nüfus oranı yüzde 
90 olmak üzere Malta’da 
en yüksektir. Malta’nın ar-
dından yüzde 59 Birleşik 
Krallık, yüzde 55 Hollan-
da, yüzde 51 İspanya ve 
yüzde 50 Kıbrıs geliyor. 
Şehir nüfusu içinde yük-
sek eğitimlilerin ve yük-
sek kalifiye işçilerin payı 
en yüksek olmaya devam 
ediyor. Verilere göre ge-
çen yıl AB’de şehir nüfu-
sunun yüzde 35’ini, küçük 
şehir nüfusunun dörtte 
biri ve köy nüfusunun 
beşte birine göre yüksek 
eğitimliler oluşturdu. 

               Kırcaali Haber

Parlamentoda grubu bulunan Volya (İrade) Partisi, 
başkanlık sistemine geçilmesini öngören referandum 
yapılması için imza kampanyası başlattı.

240 üyeli parlamentoda 11 koltuk sahibi olan parti, 
ülkenin başkanlık 
sistemi ile yönetil-
mesini istiyor. Par-
tiden yapılan açık-
lamada, başkanlık 
sistemine geçişi 
öngören referan-
dum için imza top-
lamaya başlandığı 
bildirildi.

Devlet kurumların sorumsuzluk paylaşımında suç or-
tağı olduklarını öne süren Volya Partisi lideri iş adamı 
Veselin Mareşki, yaptığı açıklamada, ülkede tek bir ki-
şinin yönetimine odaklanan bir iktidarın ülkenin gelişimi 
için daha yararlı olacağını savundu.

Mareşki'nin akraba ve iş ortaklarından oluşan par-
lamentodaki grubu, popülist çizgide siyaset yapıyor.

Uzmanlar, başkanlık sistemini öngören referandum 
yapılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Bulgaristan'da referandum yapılabilmesi için en az 
200 bin imza toplanması ve parlamentonun bu imzala-
ra dayalı olarak referandum yapılmasına onay vermesi 
gerekiyor.

Öte yandan kamuoyu araştırma merkezi "Trend" ta-
rafından yapılan ankete göre, parlamenter yönetim ya-
pısına sahip ülkedeki vatandaşların üçte biri "tek kişilik 
güçlü yönetimi" tercih ediyor.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 33'ü devletin 
başında "her şeyden sorumlu bir kişinin yer alması" 
durumunda devletin idaresinin daha iyi olacağını dü-
şünüyor.

Ankete katılanların yüzde 41'i Bulgaristan'ın hiçbir 
şekilde demokratik bir ülke olmadığını, yüzde 29'u ise 
"demokrasinin iyi bir iktidar yöntemi olmadığını" sa-
vunuyor.

Volya Partisi’nden
 Başkanlık Sistemi Önerisi
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HÖH’ten, aşırı milliyetçilerin iktidardan 
uzaklaştırılmasına yönelik sert bir tutum kararı

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Merkez Kon-
seyi toplantısı sırasında 
gazetecilere basın top-
lantısı düzenleyen HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, HÖH Merkez 
Konseyinin milliyetçilerin 
iktidardan uzaklaştırılma-
sına yönelik daha sert bir 
politika izlenmesi kararı 
aldığını duyurdu.

Karadayı, ”Şimdiki hü-
kümet koalisyonu ülke 
için zararlıdır, çünkü ulu-
sun birliğinin bozulması 
için koşullar yaratıyor. Bu 
koalisyon Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) ülkesi 
imajını zedeliyor ve AB 
Konseyi Dönem Başkan-
lığına leke sürüyor” diye 
özetledi. 

Karadayı’nın ifadelerine 
göre şimdiki koalisyon hü-
kümeti ırkçı ve faşist un-
surların meşrulaştırılma-
sı anlamına gelmektedir, 
HÖH tarafından yapılan 
erken parlamento seçim-
leri sonuçlarının analizinin 
ise milliyetçilerin iktidarda 
yer almasına gerek kal-
madığını gösteriyor. 

HÖH Merkez Konse-
yinin de bu yüzden tüm 
parti teşkilatlarını, yerel 
yönetim temsilcilerinden 
Bulgaristan Parlamentosu 
ve AB Parlamentosu mil-
letvekillerine kadar milli-
yetçilerin iktidardan uzak-
laştırılmasına yönelik ça-
lışmakla ve milliyetçi par-
tilerin yer aldığı koalisyon 

hükümetinin bozulmasına 
yönelik politika izlemekle 
görevlendirdiğini belirtti. 

Karadayı, bunun için izin 
verilen hükümete karşı 
gensoru önergesi veril-
mesi dahi tüm demokra-
tik, siyasi ve parlamenter 
yolların kullanılacağını 
belirtti. 

Bu anlamda Mustafa 

Karadayı, HÖH partisinin 
muhtemelen geçen hafta 
Bulgaristan Sosyalist Par-
tisi (BSP) tarafından du-
yurulan Boyko Borisov’un 
kurduğu üçüncü hüküme-
te karşı gensoru öner-
gesini destekleyeceğini 
doğruladı. HÖH Milletve-
kili Yordan Tsonev, bunu 
açıklamıştı. 

Mus t a fa  Karaday ı , 
milliyetçi partilerin ik-
t idarda yer almasının 
Bulgaristan’ın demokratik 
bir ülke imajını zedelediği-
ni ve HÖH partisinin tüm 
Bulgaristan vatandaşları 
adına demokrasiyi ve AB 
değerlerini korumak zo-
runda olduğunu kaydetti. 

HÖH Başkanı, “Demok-
rasi tehdit altında bulu-
nuyor. Nefret eylemi ve 
saldırganlık yapanlar ikti-
darda” dedi. 

Karadayı, koal isyon 
hükümet ine  ge l i nc e 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin milliyet-
çileri taklit ettiğinin görül-
düğünü söyledi. Karadayı, 
“GERB partisini batırmak 
bizim derdimiz değil, an-
cak onlar devleti batırıyor” 

diye görüşünü belir tti. 
Karadayı’nın ifadelerine 
göre GERB partisi çifte 
standartlarını siyasi ahlak 
konusunda da dayatıyor. 

Mustafa Karadayı, “Hü-
kümeti yeniden biçimlen-
dirme şarttır ve kaçınıl-
mazdır” diye altını çizdi 
ve zorunlu olmasa da, 
bunun erken parlamento 
seçimlerine gidilmesiyle 
de olabileceğini sözlerine 
ekledi. 

Karadayı’nın ifadelerine 
göre Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Başkan-
lığı görevini yürütecek 
olması herhangi bir hükü-
met için bir mazeret ola-
maz, hele de milliyetçile-
rin yer aldığı bir hükümet 
için asla böyle bir mazeret 
olamaz. 

             Kırcaali Haber

İsviçre, Bulgaristan’ın Schengen 
Bölgesine katılımını destekliyor

İsviçre Konfederasyonu 
Başkanı Doris Leuthard, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in daveti üzerine 
ülkeyi ziyarette bulundu. 
Cumhurbaşkanlık konu-
tunda yaptıkları görüşme-
den sonra Radev ile Leut-
hard ortak basın toplantısı 
düzenledi. Başın toplantı-
sında konuşan Leuthard, 
“İsviçre Bulgaristan’ın 
Schengen Bölgesine ka-
tılımını destekliyor” diye 
kanaat getirdi. 

Leuthard, “İsviçre’nin 
Schengen Sözleşme -
si alanında yardımcı 
olabileceğine seviniyo-
rum. Bizler ortak olarak 
Bulgaristan’ın Schengen 
Alanı’na katılımını des-
tekleyebiliriz” dedi. 

İsviçre Cumhurbaşkanı, 
ülkemizin Avrupa Birli-
ği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığının öncelikleri-
ni yüksek değerlendirdi ve 
İsviçre’nin AB’nin üçüncü 
ticari ortağı olduğunu be-
lirtti. 

Rumen Radev, İsviç-
re ile ülkemiz arasındaki 
ekonomik ilişkilerin aktif-
leştirilmesinden duyduğu 

memnuniyeti dile getir-
di. Böylece geçen yıl iki 
ülke arasındaki ticaret 
hacminin 260 milyon av-
roya ulaştığını kaydeden 
Radev, “İsviçre Konfede-
rasyonu, son 20 yıl içinde 
Bulgaristan’a 1,8 milyar-

dan yatırım yapan ülkeler 
arasında 9.sırada yer alı-
yor. Bu işbirliğini özellikle 
de yatırımlar, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
gelişimi alanında, bilişim 
teknolojileri sektöründe 
genişletme yollarını ele 
aldık” diye belirtti. 

Radev, İsviçre-Bulga-
ristan İşbirliği Programı 
kapsamında son yıllarda 
hayatımızın birçok ala-
nını kapsayan ve yargı 

reformu, hukukun üstün-
lüğü, güvenlik, çevre ve 
eğitimi ile ilgili olan İs-
viçre-Bulgaristan İşbirliği 
Programı’nın son derece 
etkili olarak niteledi. Biz-
de mesleki eğitime yöne-
lik olan Domino Programı 

kapsamında ikili eğitim-
öğretimde yeni bir yakla-
şım başladığını anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Radev, 
bu ziyaretin AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı göre-
vini üstlenmesi açısından 
ülkemiz için çok önemli 
bir zamanda gerçekleş-
tir ildiğinin altını çizdi. 
Radev, “Bulgaristan’ın, 
rekabet edebilirlik, uz-
laşma ve uyum politika-
sına ilişkin açık mesajları 

var. Bu konuda İsviçre 
Konfederasyonu’na mü-
teşekkiriz, çünkü siz AB 
üyesi olmadığınız halde 
uyum politikasına devam 
ediyorsunuz” dedi. 

Cumhurbaşkanı, AB’nin 
Batı Balkanlar yönünde 
genişlemesi önceliğini 
vurguladı. Radev, “Bizler 
çok açık bir şekilde gö-
rüşümüzü beyan ettik ki, 
Avrupa Balkan ülkelerine 
AB perspektifi sunması 
lazım. Aksi takdirde bu 
ülkeler kolay bir şekilde 
Avrupa’ya Balkan pers-
pektifi sunabilir” ifadeleri-
ni kullandı. 

Cumhurbaşkanı Ra -
dev, ülkemizin Schen-
gen Alanı’na katılmasının 
AB’nin ortak güvenliğe 
katkısı olacağına kana-
at getirdi. Radev, “Bizler 
bu konuda İsviçre Kon-
federasyonu tarafından 
büyük destek verildiğini 
hissediyoruz, bunun için 
teşekkür ediyoruz ve si-
zin görüşünüz sayesin-
de Bulgaristan’ın kısa 
bir süre sonra Schengen 
Alanı’na katılacağını umu-
yorum” dedi. 

Emekliler, düşük maaşları 
Meclis önünde protesto etti
Meclis önüne toplanan ülke çapından emekliler, protes-

to eylemi yaptı. Emekliler, tüm emekli maaşların yaklaşık 
yüzde 22 artırılmasının 2018 yılı devlet bütçesinde ön-
görülmesini ısrar ediyor. Protestocular, emekli maaşların 
her yıl, önceki yıla ilişkin sigorta gelirine göre yeniden 
güncellenmesini ve emekli maaş katsayısını hesaplama 
şeklinin değiştirilmesini istiyor. 

Protestocularla görüşen Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Genel Başkanı Korneliya Ninova, “Bizler sizle-
rin yanındayız, onurlu bir yaşam hak ediyorsunuz. Tüm 
emekli maaşların yeniden hesaplanması için mücadele 
etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Ninova ile be-

raber olan BSP milletvekilleri de partinin buna yönelik 
politikasını desteklediklerini ifade etti. 

Ninova, “Bugün yoksulluk içinde ve acil ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak kadar aşırı yoksulluk içinde yaşayan 
milyonlarca emeklinin sesi oldunuz. Sizlerin yanındayız. 
Sizler onurlu insanlarsınız ve onurlu bir yaşlılık hak edi-
yorsunuz” diye konuştu. 

Ninova, “Sizin yaşınızda olanlara onurlu, sosyal, aktif 
bir yaşam garanti eden Yaşlı Kişiler Hakkında Kanun ka-
bul edilmesi için sonuna kadar çalışacağız. Hep birlikte 
haklarınız için mücadele edelim” diye çağrıda bulundu. 

Emeklilerin bir kısmı bu yıl Temmuz ayında yapılan 
emekli maaşlarına 6 ile 7 leva arasında artışın aşağıla-
yıcı oranda düşük olduğu ve onların yaşam kalitesinin 
artmasına yardımcı olmadığı yönünde yorum yaptı. 

Başka protestocular, emekli maaşlarına herhangi bir 
zam yapılmadığını bildirdiler. Hepsi emekli maaşlarının 
yüksek olması gerektiği ve ortalama 250 levalık maaşın 
normal hayat için son derece yetersiz olduğu görüşünde 
birleştiler. 

Emekliler, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini ve emek-
li maaşlara ek olarak ödenen yardımların daha yüksek 
olmasını istedi.
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Irkçı Lider, Romanlara karşı nefret 
söylemlerinden dolayı mahkum edildi

Bulgaristan Helsinki Ko-
mitesi (BHC) tarafından 
yapılan yazılı açıklama-
da Burgaz Bölge Mah-
kemesi, milletvekili ola-
rak Meclis kürsüsünden 
yaptığı bir konuşmasında 
Romanlara yönelik nef-
ret söyleminde bulunan 
Valeri Simeonov’u mah-
kum ettiği bildirildi. Mah-
kemede BHC tarafından 
temsil edilen Roman 
asıllı gazeteciler Kreme-
na Budinova ve Ognyan 
İsaev, 2014 yılının Aralık 
ayında Romanlara karşı 
nefret içeren bu konuş-
masından dolayı ülkede 
ırkçı ve aşırı milliyetçi 
tavırlarıyla bilinen Birle-
şik Vatanseverler Koa-
lisyonu Eşbaşkanı Valeri 
Simeonov’u herhangi bir 
tazminat talep etmeksi-
zin mahkemeye verdiler. 
Bu karar ilk derece bir 
mahkeme kararıdır ve 
ona karşı itiraz edilebilir. 
Mevcut hükümette Eko-

nomi ve Demografi Poli-
tikasından Sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı göre-
vinde bulunan Valeri Si-
meonov, o zaman Meclis 
kürsüsünden yaptığı ko-
nuşmada şu ifadeleri kul-
landı: “Roman etnisitesi-
nin büyük bir kısmının 

kanunlara, kurallara ve 
davranış normlarına ay-
kırı yaşadığı tartışmasız 
bir gerçektir. Onlar için 
kanunlar geçerli değildir, 
vergilerin ve harçların 
ne olduğunu bilmezler, 
elektrik, ev, su faturaları, 
sosyal güvenlik ve sağlık 

sigortasına gelince onlar 
herhangi bir yükümlülük 
ve sorumluluk taşımadı-
ğını ve ancak hak sahibi 
oldukları kanaatindeler. 
Onlar için hırsızlık ve 
soygunculuk yapmak 
bir geçinme kaynağına, 
kanunları ç iğnemek-

davranış normuna, ço-
cuk doğurmak-devletin 
aleyhine kazançlı bir işe, 
çocuklara bakmak- reşit 
olmayanları dilenmeyi, 
fuhuş yapmayı, hırsızlık 
yapmayı ve uyuşturu-
cu satmayı öğretmeye 
dönüşmüştür. Varlıklı 
Romanlar, Bulgar toplu-
munda yasal normlara 
tamamen ters düşen bir 
varoluş modeli dayatıyor. 
Bulgaristan etnik krize 
girme tehlikesiyle karşı 
karşıya. Birbirine zıt ve 
birbirini reddeden iki ayrı 
dünya karşı karşıya gel-
miş durumda bu çileli va-
tanımızda. Biri fakirlerin 
dünyası, fakat hastalık ve 
fakirlikten dolayı kendini 
asarak intihar eden, he-
saplarını kendi ödeyen 
emekliler ve diğeri de 
canavarlaşan hırsızlar, 
tacizciler, aylık çocuk ve 
sosyal yardım paralarını 
aldıktan sonra zil zurna 
sarhoşların dünyası-
dır. Roman etnisitesinin 
bir kısmının devleti ve 
kanunları bozan bir et-
nisiteye dönüşmesinin 
nedenlerinin ne olduğu 
sorusunun cevabını bul-
mak kalıyor. Çünkü 25 
yıl önce sosyalizm dö-
neminde insanlar çalışı-
yordu, çocuklarını okula 
gönderiyordu, kamu mal-
larının edinilmesine kat-
kıda bulunuyordu. Şimdi 
ise insanlar, çalışmadan 
maaş isteyen, hasta ol-
madan hastalık yardımı 
isteyen, sokaklarda do-
muzlarla oynayan ço-
cuklar için çocuk parası 
isteyen, sokak köpekleri-
nin içgüdüleriyle hareket 
eden kadınlar için anne-
lik parası isteyen küstah, 
kendine güvenen ve ca-
navara dönüşmüş insana 
benzer canlılara dönüş-
müşlerdir. Bizim esmer 
yurttaşlarımızın istedik-
lerini yapabilecekleri, 
istediklerini yapamaya 
izin verildiği ve herkesin 
onları beslemek, giydir-
mek ve ücretsiz tedavi 
ettirmek zorunda oldu-
ğu kanaati onlarda na-
sıl oluştu… Okuduğum 
deklarasyonda Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) herhangi bir yü-
kümlülük taşımadan sa-
dece ayrıcalıklara sahip 
olacağı sözünü vererek, 
Roman etnisitesinin tek 
temsilcisi olma hakkını 
gasp ettiğini kaydettim. 

Bir kısmı, tekrarlıyorum, 
bu etnisitenin bir kıs-
mı 25 yıl önce çalışan, 
çocuklarını okula gön-
deren, kamu mallarının 
edinilmesine katkıda 
bulunan bir kısmı, şimdi 
birkaç leva çalmak için 
cinayet işlemeye hazır 
küstah, kendine güvenen 
ve canavara dönüşmüş 
insana benzer canlılara 
dönüşmüşlerdir”.
Mahkeme kararına göre 

bu sözler Ayrımcılıktan 
Koruma Kanunu’na göre 
bir tür zorbalıktır, çünkü 
mahkemenin ifadelerine 
göre kişinin haysiyeti-
nin zedelenmesine ve 
düşmanca, hor görücü, 
aşağılayıcı ve hakaret 
ortamı oluşturulmasına 
yol açıyor. Roman etni-
sitesine mensup her bir 
kişi bu sözlerden etkile-
nebilir ve kendini Roman 
olarak tanımlayan her bir 
temsilcisinin onurunu ze-
deleyici söylemler olarak 
kabul edilmesi için söz-
lerin tüm Roman toplu-
luğuna yönelik olması 
gerekmez. 
BHC Hukuk Programı 

Müdürü Avukat Marga-
rita İlieva, “Bu karar iyi 
bir haber, mahkemenin 
kendisi için bir başarısı-
dır. Çünkü mahkeme şu 
anda en düşük seviyede 
ırkçı anlatıların egemen 
olduğu siyasi bir ortamda 
bağımsızlığını gösteriyor. 
Sosyalleşmemiz ve kül-
türsüz bir aşırı milliyetçi 
ve oportünist kişi olan 
davalı, Başbakan Yar-
dımcısı makamındadır. 
Demokratik hukuk dü-
zenini körükleyen onun 
siyasi oluşumu hükümet 
ortağı olarak meşrulaştı-
rılmıştır” dedi. 
Avukat İlieva’nın ifade-

lerine göre bu ırkçılığın 
güçlenmesi, hukukun 
üstünlüğü ile bağdaşmı-
yor. Sığınmacı avcılarını 
teşvik eden Boyko Bo-
risov tarafından yıllarca 
yönetilen bir ülkede mah-
kemenin böyle karar ver-
mesi iyi bir şeydir” diye 
kaydetti. 
Simeonov, ihlali devam 

etmemeye ve ileride bu 
tür ihlallerden kendini alı-
koymaya mahkum edildi. 
Bir süre önce Başbakan 
Yardımcısı’nın bu konuş-
ması savcılığa da şikayet 
edilmişti, ancak savcılık 
olayı araştırmayı reddet-
mişti. 

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kore 
Cumhuriyeti Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev, Bulgaristan’ı res-
mi ziyarette bulunan 
Kore Cumhuriyeti Baş-
bakanı Li Nak-yon ile 
görüştü. Görüşmeden 
sonra basına açıklama-
larda bulunan Li Nak-
yon, “Kore Cumhuriyeti, 
Bulgaristan’ın Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilatı’na (OECD) 
katılmasını destekliyor. 
Bundan hem Bulgaristan, 
hem OECD kazanacak-
tır” diye kaydetti. 
Bulgaristan ziyareti, 

Kore Başbakanı Li Nak-
yon’un 2017 yılında göre-
ve başlamasından sonra 
ilk dış ziyaretidir. Cum-
hurbaşkanlığı konutun-
da yapılan görüşmede 
Cumhurbaşkanı Radev, 
ülkemizin kısa sürede 
OECD’ye kabul edilmesi 
ve Kore ile ticari hacmin 
artırılması ve ekonomik 
ve yatırım işbirliğinin de-
rinleştirilmesi çağrısında 
bulundu. 
Cumhurbaşkanı, “İki 

ülke arasındaki ticaret 
hacmi 200 milyon do-
lar ve bilgi teknolojileri, 
otomotiv endüstrisi ve 

karşılıklı çıkar sağlayan 
alanlarda ortaklığın de-
rinleştirilmesiyle önemli 
ölçüde artırılabilir” diye 
altını çizdi. Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı, sonra-
sında savunma alanında 

işbirliğin genişletilmesi 
üzere 2018 yılında ül-
kemizin ev sahipliğinde 
düzenlenen Uluslararası 
Savunma Ekipmanları 
Fuarı’na Koreli iş adam-
larını davet etti. 
Kore Başbakanı’nın ifa-

delerine göre Güneydo-
ğu Avrupa’da stratejik ko-
numuyla, yatırımcılar için 
elverişli vergi politikası 
ve nitelikli beşeri ser-

mayesiyle Bulgaristan’ın 
Koreli şirketlerin Avrupa 
ortak pazarına açılan ka-
pısı haline gelme potan-
siyeli var. 
Radev, “Bulgaristan, 

Avrupa Birliği (AB) Kon-

seyi Dönem Başkanlığı 
kapsamında AB ile Kore 
arasında stratejik ortaklı-
ğın derinleştirilmesinden 
yana olacak” diye vurgu-
ladı. Kore Cumhuriyeti, 
AB’nin ortaklık ve işbir-
liği yapılması ve serbest 
ticaret yapılmasına ilişkin 
sözleşmeler imzaladığı 
Asya kıtasında bulunan 
tek devlettir. 
Görüşmede Kore Cum-

huriyeti Başbakanı Li 
Nak-yon, Bulgaristan’a 
Kore Yarımadası’ndaki 
duruma uzun vadeli ve 
sürdürülebilir bir çözüm 
sağlamaya yönelik ilkeli 
ve tutarlı politikası için te-

şekkür ederek, 
Bulgaristan’ın 
A B Konsey i 
Dönem Baş -
kanlığı sırasın-
da AB’nin dış 
politika önce-
likleri arasın-
da yer alması 
çağrısında bu-
lundu. Bunun-
la ilgili olarak 
L i  Nak-yon, 
Bulgaristan’ın 
Balkanlarda is-
tikrarın sağlan-

masında önemli rol oy-
nadığının ve bu konuda 
kıymetli deneyimini Kore 
Cumhuriyeti ile paylaşma 
imkanı olduğunun altını 
çizdi. 
Bulgaristan Devlet Baş-

kanı, Kore’yi ziyaret etme 
davetini kabul ederek, 
Kore Cumhurbaşkanı 
Moon Jae-İn'i ülkemizi 
ziyaret etmeye davet etti. 
             Kırcaali Haber
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Bulgaristan, haftalık çalışma süresine göre Avrupa’da üçüncü
Avrupa İstatistik Ofisi 

(Eurostat) verilerine göre 
Bulgaristan, 2016 yılının 
son çeyreğinde haftalık 
çalışma saatlerine göre 
Avrupa’da üçüncü yeri 
alıyor. 

Verilere göre söz konusu 
dönemde Bulgaristan’da 
çalışanlar haftada ortala-
ma 40 saat 48 dakika ça-
lıştı. Bu göstergeye göre 
sadece haftada ortalama 
46 saat 48 dakika çalı-
şılan Türkiye ve haftada 
ortalama 42 saat 18 da-
kika çalışılan Yunanistan 
Bulgaristan’ın önünde bu-
lunuyor. 

Çalışma süresinin yük-
sek olmasının nedenle-
rinden biri, Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği’nde (AB) 
yarı zamanlı çalışanların 
payı en düşük olan ülke-
lerden biri olmasıdır. 

Verilere göre haftalık 
çalışma süresi Hollanda 
(30 saat 18 dk.), Dani-

marka (32 saat 54 dk.) ve 
Norveç’te (33 saat 18 dk.) 
en kısa olmuştur. 

Avrupa’da haftada orta-
lama çalışma süresi 38 
saat 1 dakikadır. 

Bulgaristan, standart 
olarak 8 saatlik iş günü 

uygulanan çok sayıdaki 
Avrupa ülkelerinden bi-
ridir. İtalya, Danimarka, 
Türkiye ve Belçika olmak 
üzere sadece beş ülke-
de günlük çalışma süresi 
daha kısadır, Norveç ve 
İsveç’te ise 9 saat olarak 

daha uzundur. 
Diğer tüm ülkelerde gün-

lük çalışma süresi stan-
dart olarak 8 saat, ortala-
ma çalışma süresi ise 7,9 
saattir.

Ülkemiz ücretli izin gün-
leri süresine göre nere-

deyse orta sıralarda yer 
alıyor. Bulgaristan’da bir 
yıllık çalışanın en az 20 
gün ücretli izin hakkı var. 
Avrupa’da ise bir yıllık ça-
lışanın ortalama 21,5 gün 
ücretli izin hakkı var. 

Yıllık izin süresi en uzun 
olan ülkeler Finlanda ve 
Fransa (30’ar gün), onla-
rın ardından Birleşik Kral-
lık (28 gün) ve İtalya (26 
gün) geliyor.

Yıllık izin süresi en kısa 
olan ülkeler Türkiye (14 
gün), Azerbaycan (15 
gün), Bosna-Hersek, Ka-
zakistan, Ukrayna ve Be-
yaz Rusya’dır (18’er gün). 

2 0 1 7  y ı l ı n d a 
Bulgaristan’da resmi tatil 
günleri 17’dir, onların 12’si 
hafta içine, 5’i ise hafta 
sonuna denk geliyor. 

Resmi tatil günleri, sa-

dece dört başka ülkede 
fazladır. Ermenistan ve 
Gürcistan’da da resmi tatil 
günleri 17’dir. 

Resmi  ta t i l  gün le -
r i en fazla olan ülke 
Azerbaycan’dır. Orada 28 
tatil gününden 21’i hafta 
içine, 7’si ise hafta sonu-
na denk geliyor. Milli bay-
ram günleri 21 olan Ka-
zakistan, ikinci sırada yer 
alıyor. Onların 17’si hafta 
içine denk geliyor. 

Milli bayram günleri en 
az olan ülke İrlanda’dır. 
İrlanda’da 9 milli bayram 
gününden sadece 1’i haf-
ta sonuna denk geliyor. 
İrlanda’dan sonra sırada 
10 resmi tatil günü olan 
Belçika ve Lüksemburg 
geliyor. 

              Kırcaali Haber

Çocuk saldırganlığı nedenleri ele alındı
Halk Meclisi binasında 

düzenlenen “Ebeveynler-
Çalışmalar-Saldırganlık 
ve Çocukların Korunma-
sı” konulu yuvarlak masa 
toplantısında konuşan 
çocuk psikolojisi uzmanı 
İvan İgov,”Ülkede çocuk-
ların yaklaşık yüzde 80’i 
güvenlik standartlarına 
uymayan binalarda eği-
tim görüyor ve okullarda 
çocuklarda görülen sal-
dırganlığın nedenlerin-
den biri de budur” diye 
kaydetti. 

İvan İgov, daha 1972 yı-
lında okullarda iki vardiya 
halinde çalışılmasına yö-
nelik geçici olarak önlem 
alındığını ve o zamandan 
bu yana 300-600 öğren-
cinin eğitim görmesi ön-
görülen binalarda 1500-
2000 öğrencinin eğitim 
gördüğünü belirtti. Sınıf-
lardaki öğrenci sayısının 
26 olması gerekirken bazı 
yerlerde 32’e çıktığına 
dikkat çekti. 

Psikolog, “Öğrenciler 
kötü hijyen koşullarından 
korkuyor ve okullardaki 
tuvaletleri kullanmıyor. 
Lise okullarında altı yaş 
grubuna ait çocukların ka-
palı bir alanda bulunduğu 
bir ortam oluşuyor. Tüm 
bunlar çocukların üzerin-
de ciddi etki yaratıyor” 
diye izah etti. 

Psikoloğun ifadelerine 
göre 40 dakikalık ders 
saati uygulamalı okullar-
da iki vardiya halinde eşit 
eğitim ve öğretim hakkı 
çocukların ellerinden alın-
mıştır. Başka bir sorun, 
7-8 yaşlarındaki çocuk-
lar, bu tip bir bilgiyi kav-

rayacak kadar gelişmemiş 
olduklarından dolayı anla-
madıkları bir şeyi okuyor. 

İgov, bir okulda bir var-
diya halinde 500 altında 
çocuğun okuması, bu ço-
cukların yaşlarının yakın 
olması, ders içeriğinin ise 
yaş özelliklerine uygun ol-
ması şeklinde destekleyici 
okul ortamı oluşturulması 
ile ilgili çözümler önerdi. 

İvan İgov, gençlerde 

saldırganlığın içe ve dışa 
dönük olarak görüldü-
ğünü belirtti. Psikoloğun 
ifadelerine göre insanlar 
daha çok saldırganlığın 
dış tezahürlerinden bah-
sediyor ve içe dönük sal-
dırganlıktan daha seyrek 
bahsediyorlar. Çocuk psi-
kolojisi uzmanı, “Böylece 
Bulgaristan’da her yıl 18 
yaş altı 40-50 çocuğun 
intihar davranışları ser-
gilediği oluyor” diye altını 
çizdi ve bu gençler ses-
siz, mütevazi ve utangaç 
olduğu için bunun zor fark 
edildiğini sözlerine ekledi. 
İgov, Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığının her bir okulda 
psikolog uzmanı görev-
lendir ilmesine yönelik 

tedbirini teşvik etti. 
İgov’un ifadelerine göre 

çocuklar hayatlarına nasıl 
devam edeceğine karar 
vererek hayatına devam 
etmeleri için yardım ve 
destek verilmesine ilişkin 
sistem oluşturulmasına 
ihtiyaç var. Tartışma sıra-
sında ders içeriğinin ağır 
olması sorununun daha 
1989 yılından beri var ol-
duğunu, ancak o zaman-

dan farklı olarak şimdiki 
çocukların verimli ders 
çalışma yöntemini bilme-
dikleri anlaşıldı. 

Böylece birinci sınıf üni-
versite öğrencilerinin ilk 
sınavlarını alabilmesi için 
özel ders almak zorun-
da kaldıklarını kaydeden 
İgov, “Başka bir sorun 
Bulgaristan’da ailelerin 
üçte biri, aile içinde çıkan 
sorunları agresif bir şe-
kilde çözüyor. Bu model, 
çocuklar arasına taşınan 
sosyal modeldir” dedi. 

Mobil cep telefon, inter-
net kullanımına yönelik 
elektronik iletişim araçla-
rıyla ilgili siber zorbalığın 
büyük bir sorun olduğu 
kaydedildi. Siber zorba-

lık uzun vadeli olumsuz 
sonuçlar riski oluşmasına 
yol açıyor. Bununla birlik-
te siber zorbalk yeterince 
bilinen bir şey değil, hafife 
alınıyor ve yeterli ölçüde 
kontrol altına alınmış de-
ğil. Psikolog, “Siber zor-
balık, saldırganlık ve zor-
balıkla ilgili olarak gelişti-
rilen bir şeydir. Pasifliğin 
de bir tür agresiflik olduğu 
ortaya çıktı. Bizim devlet 
olarak çocuklara yönelik 
verdiğimiz mesajlar da 
agresiftir. Böylece zor-
balık gören bir çocuk çok 
kolay bir şekilde intihara 
kalkışıyor” diye vurguladı. 

Çocuk psikolojisi uzma-
nı, “Zorbalık üç şekilde 
kendini gösterir; fiziksel, 
sözlü ve sosyal dışlama, 
görmezden gelme, dedi-
kodular, söylentiler, kış-
kırtmalar, casusluk yap-
ma, ilişkileri bozma ve si-
ber zorbalık gibi şekillerde 
yansıyor. 

Siber zorbalığı tespit 
etmek zordur, her yerde 
görülür, hafife alınır, ger-
çek ilişkilere yansır, teknik 
okuryazarlık gerektirir ve 
bu işin içinde olmayanlar 
tarafından neredeyse fark 
edilmez bir şeydir. 

Siber zorbalığın somut 
şekilleri cep telefonuy-
la tehditler, hakaretler, 
küfürler ve başka şeyler 
yapmak, internette hoşa 
gitmeyen şeyler yazmak-
kötü durumda bırakma, 
başkalarını birini başkası-
na karşı kışkırtma, sosyal 
ağlarda kendini başka biri 
olarak tanıtma, bilgisayar 
virüsleri yayma ve kimlik 
çalma” diye izah etti.

Burgaz bölgesinde sel 5 can aldı
Sağanak yağışlar sonucu Burgaz bölgesinde mey-

dana gelen sel felaketi beş can aldı. Kameno İlçesi 
sınırları içinde iki kadın ve bir erkek cesedi bulundu. 
68 yaşında bir kadının cesedi bir hafta sonra bulundu. 
Eşi ise kalp krizinden Burgaz hastanesinde vefat etti. 

Kameno’da olağanüstü hal ilan edildi, şu aşamada 
Burgaz İlçesi’nde kısmi olağanüstü hal söz konusudur. 
Burgaz ilinde bazı yerlerde yağan yağmurların miktarı 
metrekare başına 100 litrenin çok daha üzerindedir. 
Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Burgaz Bölge Mü-
dürlüğünden verilen bilgiye göre Burgaz iline bağlı Ka-
meno, Konstantinovo, Bratovo, Livada, Ravnets, Çerni 
Vrıh, Polski İzvor, Trıstikovo köyleri ve Burgaz şehrinin 
güney semtleri selin etkisi altında kaldı. 

Burgaz’ın Dolno Ezerovo, Gorno Ezerovo, Lozovo 

semtlerinde, Marinka ve İzvor köylerinde kısmi olağa-
nüstü hal ilan edildi. İzvor köyü yolu, Dolno Ezerovo 
semti-Bratovo yolu da bir süreliğine kapalı kaldı.

Troyanovo, Jelyazovo, Rusokastro, Trıstikovo ve 
Konstantinovo köylerinde acil durumda bulunan kişi-
ler vardı. 

112 Acil Çağrı Merkezine tahliye edilmesi üzere 77 
kişinin acil durumda olduğu ihbarı verildi. Evleri, bahçe-
leri ve sokakları su bastığına dair bir sürü ihbar alındı. 
8 itfaiye ekibi afet yerlerinde çalışmalar yürüttü, ancak 
sel şiddetinden dolayı ekipler afetzadelere ulaşmada 
zorluk çekti. 

Afetzadelerin tahliye edilmesi için çok çaba verildi. 
Kurtarma çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Ağır ma-
kinler ve yüzer-gezer “Amfibik” ekskavatörle müdahale 
ediliyor. 

Çerni Vrıh, Trıstikovo, Ravnets, Livada, Jelyazovo, 
Polski İzvor köylerinde elektrik kesintisi oldu. Bu köy-
lere EVN elektrik dağıtım şirketi ekipleri gönderildi, 
ancak ekipler selden dolayı elektrik iletim hattındaki 
arızalı kesimlere zor ulaştı. 

Karnobat ve Sozopol ilçelerinde de hayat zorlaştı. 
Sozopol İlçesi’nde İvor-Zidarovo köyleri arasındaki 

yolu, Meden Rudnik-Çerni Vrıh köyü ve Polski İzvor-
Trıstikovo köyleri arasındaki kesimlerde Burgaz-Sre-
dets yolunu sular bastı ve bu yollar kullanılamaz hale 
geldi. 
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İŞ İLANI
Biz babamıza en yakın zamanda Almanya’ya gele-

bilecek bayan bakıcı arıyoruz. Babamız 84 yaşında, 
gezen, tatlı, çok iyimser birisidir ve Bulgaristan Türk 
kökenlidir. Şehir içinde güzel bir dairede (annemizin 
vefatından sonra) yalnız yaşıyor. Onunla dışarıda gez-
meyi, yemek ve ev işi yapmayı, babamızın bakımlı 
olmasına yardımcı olmayı isterseniz ve en önemlisi 
güler yüzlü, neşeliyseniz sizinle görüşmek isteriz. Bi-
zim size teklifimiz çok yüksek bir ücrettir.
Bize bu telefon numarasından veya Whatsapp ile 

ulaşabilirmişsindir: +491637291815

İzmir BAL-GÖÇ’te Görev Değişimi

İzmir Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği’nin 
(İzmir Bal-Göç) 17.10.2017 ta-
rihinde düzenlediği toplantıya 
Ege Balkan Rumeli Dernekleri 
Federasyonu (EBRDF) Başka-
nı ve İzmir Bal-Göç eski Genel 
Başkanı Süleyman PEHLİ-
VANOĞLU, (EBDRF) Başkan 
Yardımcısı ve İzmir Bal-Göç 
eski Genel Başkanı Hamdi 
KANLIOĞLU, Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) Başkan ve-
kili ve İzmir Bal-Göç eski Genel 
Başkanı Fahriye ERSOY her iki 
federasyonun İzmir Bal-Göç’ü 
temsilen seçilen yönetim kuru-
lu üyeleri İzmir Bal-Göç’ün bir 
önceki Genel Başkanı Prof. Dr. 
Ayşe KAYAPINAR, İzmir Bal-
Göç yönetim kurulunun oy birli-
ği ile Genel Başkanlığına seçtiği 

BGF yönetim kurulu üyesi genç 
işadamı Abdurrahim NURSOY, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
ÜyeleriŞube Başkanları ve Yö-
neticileri katılmıştır.

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR 
toplantının açılış konuşmasında 
tüm katılımcılara teşekkür ede-
rek Ocak ayında yapılan olağan 
kongrede kendisine duyulan gü-
ven ve verilen destekle genel 
başkanlık görevine geldiğini; 
ancak  farklı bir şehre atandığı 
için görevinden ayrılmak duru-
munda kaldığını belirtti. Bugüne 
kadar yapılan etkinlik ve çalış-
malarla çok büyük ivme kaza-
nan İzmir’in, Türkiye ve Balkan 
camiasında saygın bir yerde ve 
iyi bir konumda olan İzmir BAL-
GÖÇ'ün kendisinden sonra da 
çıtasını yükselterek, toplum 
içindeki saygın konumunu daha 

da sağlamlaştıracağına olan 
güvenini vurguladı. Kayapınar 
ayrıca ilerleyensüreçte hedef-
lenenlerin gerçekleştirilebilme-
si için yönetim kurulu üyeleriyle 
yapılan toplantıda oy birliği ile  
Sayın Abdurrahim NURSOY'un 
İzmir BAL-GÖÇ'ün Genel Baş-
kanlığına seçildiğini açıkladı.

Kısa ama verimli geçen hiz-
met süresince kendisini yalnız 
bırakmayan derneğin önceki 
başkanlarına, yöneticilerine 
ve katkı koyan iş adamlarına, 
iş kadınlarına dernek üyeleri-
ne teşekkür eden Kayapınar, 
“ne kadar becerikli olursa ol-
sun başkan tek başına hiçbir 
şeydir. Başkan, kendisiyle eş 
güdüm içinde hareket eden bir 
ekiple ve yapılanlara ilgi du-
yan, katkı koyan üyelerle ba-
şarılı olur” ifadelerini kullandı. 

Uzakta olmanın gönül birliğine 
engel olmadığını vurgulayarak, 
derneğe destek olmaya devam 
edeceğini belirtti.

İzmir BAL-GÖÇ yönetim ku-
rulunun 12.10.2017tarihinde 
yapmış olduğu toplantıda oy 
birliği ile Genel Başkanlık gö-
revine seçilmiş olan, Balkan 
camiasının yakından tanıdı-
ğın genç iş adamı Abdurrahim 
NURSOY ise konuşmasında 
şunları söyledi:“Sorumluluğunu 
aldığım bu kutsal ve özel göre-
vin yüksek bilincinde olduğumu 
belirtmek isterim. Bu sorum-
luluğu sadece şahsım adına 
değil, yönetim kurulumuz ve 

camiamız adına üstlenmiş bu-
lunmaktayım.İzmir BAL-GÖÇ 
bir dava üzerine kurulmuştur. 
Kriz dönemlerinde başarılı iş-
ler gerçekleştirmiştir. Birlik ve 
beraberliği sağlamak amacıyla 
yıllardır etkinlikler düzenlemiş 
faaliyetler yapmıştır. Makamlar, 
mevkiler gelip geçicidir. Bizler 
ister makamda olalım ister ol-
mayalım, attığımız adımlarda 
ne çizgimiz ne de duruşumuz 
değişir. Bizim için asıl olan bir-
liktir. Derneğimizin amaçlarını 
gerçekleştirmektir”.Toplantı, 
tüm katılımcıların başarı dilek-
lerini sunmasıyla sona ermiştir.

                      Kırcaali Haber


