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KIRCAALİHABER
Filibe’de Öğretmenler Günü Kutlaması
Öğretmenler Günü Kutlamasında Öğretmenler Dernekleri Bir Çatı Altında

Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği ile merkezi 
Şumnu’da olan Kuzey ve Doğu 
Bulgaristan Türkçe Öğretmen-
leri Derneği 24 Kasım Öğret-
menler Günü vesilesiyle ortak 
bir etkinlik düzenledi. Kutlama 
etkinliği, 24 Kasım 2018 tarihin-
de (cumartesi günü) T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu’nun evsa-
hipliğinde düzenlendi. Etkinlik, 
T.C. Sofya Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Şenol Genç, Güney 
Bulgaristan’dan dernek başkan-
ları ve ülke çapından çok sayıda 
öğretmenin tek çatı altında bir 

araya gelmesiyle gerçekleşti.
Program, T.C. Filibe Başkon-

solosu Hüseyin Ergani’nin gü-
nün anlam ve önemini belirten 
selanlama konışmasıyla başla-
dı. Ardından T.C. Sofya Büyü-
kelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol 
Genç, bu onurlu mesleği yapan 
bir kişi olmanın kıvancıyla öğ-
retmen ve katılımcıları en içten 
duygularıyla selamladı, öğret-
menlerin kutsal bir meslek ol-
duğunu belirtti. 

Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği Başkanı Dr. 
Harun Bekir “Derneğimiz için 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutlamak bir gelenek oldu. Bu 
vesileyle bizleri bir araya top-
layan T.C. Filibe Başkonsolosu 
Sn. Hüseyin Ergani’ye teşekkür 
etmeyi borç bilirim.” diye belirt-
ti. Kuzey ve Doğu Bulgaristan 
Türkçe Öğretmenleri Başka-
nı Emine Halil de katılımcıları 
selamlarken böyle bir etkinlik 
vesilesiyle ülkenin farklı bölge-
lerinden gelen öğretmenlerle 
bir arada olmanın mutluluğunu 
belirtti. 

Programda Plovdiv Üniversitei 
Türk Dili Bölümü öğrencileri ho-

caları Dr. Öğretim Üyesi Harun 
Bekir’in desteğiyle hazırladıkları 
ve öğretmenlere adanmış şiir-
ler okudular. Ardından Mestanlı 
Zeybekler Folklor Topluluğunun 
da hazıyayıp sunduğu program-
da gösteri yapılıp şarkılar söy-
lendi.

Etkinlikte ayrıca Öğretmenler 
Günü vesilesiyle Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği tarafından düzenlenen 
Resim ve Şiir Yarışması’nda de-
receye girenler de açıklandı.

Şiir dalında Kırcaali’nin Kızı-
lağaç İlçesi Çarıklı köyünden 
Sevil Yüksel Hasan birinci olur-
ken, Kırcaali’nin Cebel İlçesin-
den Sinem Sezgin Mehmedali 
ikinci, Burgas İli Ruyen İlçesi 
Snyagovo köyünden Ganime 
Ercep de üçüncü oldu. Resim 
dalında ise Şumnulu Fatme 
Bahtiyar birinci, Kırcaalili Si-
nem Basri Celil ikinci, Ardinolu 
Berkay Caner Ömer de üçüncü 
oldu. 
                       Kırcaali Haber

Sofya'da Türk-Bulgar 
Dostluk Konseri 

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin Nadejda Belediye-
si Kültür Enstitüsü ile düzenlediği "Türk-Bulgar Dostluk 
Konseri"nde Sofia Sinfonietta, şef Kiril Lambov yöneti-

minde Türk ve Bulgar klasik müzik eserlerini seslendirdi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sofya'da-

ki Merkez Orduevi'nde verilen konserin başında yaptığı 
konuşmada, komşu, dost ve müttefik iki ülkenin insanları 
arasındaki birlikte yaşama kültürünün her geçen gün daha 
da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Konserde, şef Lambov’un, Türk halk ezgilerinden esin-
lenerek bestelediği eseri ilk kez seslendirildi.

Lambov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk müzi-
ğinden çok hoşlandığını belirterek “Uzun bir geçmişe da-
yanan bu müzik geleneği dev bir zevkler okyanusu oluştu-
rur. Bu zenginlik sadece Bulgaristan’a değil, tüm dünyaya 
tanıtılmalıdır. Bir Türk halk müziği parçasından esinlenerek 
yürekten sevgimi katarak bir düzenleme yaptım.” dedi.

Genç piyanist Minko Lambov da ilk kez bir orkestra so-
listi olarak sahneye çıktığı için büyük heyecan duyduğunu 
ifade ederek Türk ve Bulgar eserlerini sunmaktan mem-
nuniyet duyduğunu söyledi. AA
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Avrupa Parlamentosu’ndan, AB’de 
azınlıkların hakları için karar

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu basın mer-
kezinden verilen bilgiye 
göre Avrupa Parlamen-
tosu, AB’de azınlıkların 
AB’deki diğer vatandaş-
larla eşit haklara sahip 
olması yönünde bir karar 
aldı. Karar taslağında şu 
ifadelere yer verilmiştir: 
“Ulusal azınlıklara men-
sup kişiler, eşit kültürel, 
dilsel ve eğitim haklarına 
sahip olmalıdırlar. Roman 
nüfusuna vatandaşlık ve-
rilmemesine son verilme-
lidir ve Roman nüfusunun 
tüm insan hakları garanti 
altına alınmalıdır”. 

Devam eden ayrımcılığa 
karşı bir önlem olarak Av-
rupa Parlamentosu, tüm 
ulusal azınlıkların hak-
larının AB çapında ga-
ranti altına alacak ortak 
kurallar talep etmektedir. 
Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Komisyonu'nu 
aşamalı olarak ölçülebilir 
hedefler ve üye devletler 
tarafından ayrımcılığa son 
verilmesine yönelik ted-
birler içeren Avrupa'daki 

azınlıklara ilişkin asgari 
standartlar konusunda bir 
direktif taslağı oluşturma-
ya çağırmaktadır.

Geçen hafta salı günü 
yapılan oylamada karar 
taslağı 112 oya karşı 489 
oyla kabul edildi. 73 mil-
letvekili çekimser oy kul-
landı. AP milletvekilleri, 
azınlıkların ortak bir ta-
nımının kabul edilmesini 

ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesindeki (AİHS) 
tanımın benimsenmesini 
tavsiye etmektedir.

AP milletvekilleri aldığı 
kararda AB ülkelerinin nü-
fusunun % 8'ini oluşturan 
ulusal azınlıklara eşit kül-
türel, dilsel ve eğitim hak-
ları sağlamaları gerektiği-
nin altını çizmektedir. Ka-
rarda üye devletlerin bu 

alandaki politikalarının bir 
değerlendirmesinin yapıl-
ması gereken azınlıkların 
korunması için AB siste-
mini yeniden düzenleme 
ihtiyacı duyulduğu belirtil-
mektedir. 

Roman Hakları
Kararda Avrupa'da mar-

jinalleşen her hangi bir 
ülke vatandaşlığına sahip 
olmayan Romanların sa-

yısından derin endişe du-
yuluyor. AP milletvekilleri, 
üye devletlere bu azınlık 
gruba ait kişilerin temel 
insan haklarını kullanma-
sının sağlanması için va-
tandaşlık verilmemesine 
son verilmesi çağrısında 
bulundu. 

AP, bölgesel ve azınlık 
dillerinin korunması ve 
tanıtılmasının önemini 
vurgulamaktadır. AB nü-
fusunun yaklaşık % 10'u 
şu anda azınlık dili ko-
nuşuyor. Karar, Avrupa 
Komisyonu ve üye dev-
letleri, okul müfredatında 
ve medyada bölgesel ve 
azınlık dillerinin yer alma-
sını sağlamaya yönelik 

tedbirler almaya teşvik 
etmektedir.

Avrupa Halk Partisi Gru-
bu Üyesi olan raportör 
Joseph Nagy, “En önemli 
amacımız, nefret söylemi-
ni ve bundan kaynaklanan 
sorunları azaltmaktır. Bü-
tün AB vatandaşları, ana 
dillerini sokaklarda ve hal-
ka açık yerlerde korkma-
dan kullanabilmelidirler. 
Çoğunluk ve azınlık kül-
türleri arasında köprüler 
kurmak istiyoruz. Böylece 
birbirleri tarafından kabul 
edilip birbirlerini destek-
leyebilecekler. AB, kendi 
dil ve kültürel çeşitliliğine 
saygı duymalıdır” diye 
vurguladı.

Kırcaalili bayanlar, Uluslararası Hoşgörü Günü’nü kutladı
Kırcaali Buket Derneği 

ve Ahridos Spor ve Fikir 
Kulübü bayanları, Kır-
caali Tiyatro ve Müzik 
Merkezindeki Fehim Ho-
rozov Salonu’nda Dostluk 
Buluşması düzenleyerek, 
birlikte 16 Kasım Ulusla-
rarası Hoşgörü Günü’nü 
kutladı. Programın açılı-
şında konuşan Kırcaali 
Buket Kadın Derneği Baş-
kanı Sabiha Mestan, iki 
derneğin ortak bir prog-
ram düzenleyerek 16 Ka-
sım Uluslararası Hoşgörü 
Günü’nü ikinci kez birlik-
te kutladıklarını kaydetti. 
Sabiha Mestan,”Gerçek 
hoşgörü, çok kültürlülü-
ğün bir felaket değil, zen-
ginlik olduğuna dair derin 
bir inancın ifadesidir. Çok 
kültürlülük, eğitilmesi ve 
geliştirilmesi gereken bir 
nitelik ve sanattır, çünkü 
aktif hoşgörü her birimi-
zin içinde her gün başla-
yan bir şeydir” dedi. Buket 
Kadın Derneği Başkanı, 
“Sadece bugün değil, 
her gün çeşitliliğin tadını 
çıkaralım, çünkü hepimiz 
aynı umutla yaşıyoruz. 
Çocuklarımıza daha iyi bir 
dünya bırakmak, özgürce 
ve korkusuzca eserler ve-
recekleri bir dünya, saygı, 
karşılıklı yardımlaşma ve 
hoşgörü temelinde bir 

dünya” diye sözlerine ek-
ledi. 

Ahridos Spor ve Fikir 
Kulübü’nde yer alan ba-
yanlar adına Kırcaali As-

keri Kulübü Başkanı Ani 
İvanova selamlama ko-
nuşması yaptı. 

Programa katılan konuk-
lar arasında Kırcaali Bele-
diye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mümün Ali ve 
milletvekili Adlen Şevket 
yer aldı.

“Hoşgörü Başkenti” ola-
rak bilinen Kırcaali şeh-
rinin Belediye Başkanı 

Hasan Azis, iki derneğin 
temsilcilerinin Uluslara-
rası Hoşgörü Günü’nü 
tebrik etti. Müh. Azis,” 
Kırcaali’de yaşayan bizler 

için her gün bir hoşgörü 
günüdür, çünkü bu bizim 
yaşam tarzımızdır. Hoş-
görü, korunan, geliştirilen 
ve nesilden nesile aktarı-
lan bir değerdir. Kırcaali’yi 
bi len herkes, burada 
farklı bir şeyin olduğunu 
söylüyor, işte o farklı şey 
hoşgörüdür. Günümüz, 
toplumsal hoşgörüye dik-
kat etmemizi gerektiriyor, 
çünkü tüm çatışmaların 

temelinde onun eksikliği 
yatıyor” dedi. 

Buket Kadın Derneği’nin 
çatısı altındaki Kadın Koro 
Grubu, konukları Türkçe 

türkülerle, Ahridos Spor 
ve Fikir Kulübü’ne bağlı 
Koro Grubu da Bulgarca 
türkülerle selamladı. Katı-
lımcılara iki derneğin üye-
leri tarafından hazırlanan 
geleneksel Türk ve Bulgar 
yemekleri ikram edildi. 
Sofrada Türk ve Bulgar 
mutfağına özgü su börek-
leri, sarmalar, poğaçalar, 
tatlılar ve başka lezzetli 
yemekler vardı. 

BSP ve HÖH, oy pusulasındaki 
değişikliğe karşı çıktı

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH), iktidardaki partilerin entegral 
oy pusulasında yer alan seçime katılan partilerin, parti 
koalisyonlarının ve girişim komitelerinin kura ile çeki-
len numaralarının kaldırılmasına ilişkin önerisine karşı 
çıktı. Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi ve Birleşik Vatanseverler koalisyonu 
tarafından sunulan kanun teklifinin gerekçesi, millet-
vekilli, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu milletvekili 
ve belediye meclis üyesi adaylarının numaralarının 
partilerin numaraları ile aynı olduğunda seçmenlerin 
yanlışlıkla adayların lehine tercihli oy kullanmasıdır. 

Bulgaristan İçin BSP Meclis Grubu Başkan Yardım-
cısı Krum Zarkov’un ifadesine göre bir kuralın işlemesi 
için toplum tarafından kabul edilmesi zamana ihtiyaç 
var ve bu yüzden entegral oy pusulasında partilerin 
numaralarının kalması gerekir. HÖH Meclis Grubu 
Başkan Yardımcısı Yordan Tsonev, 30 yıllık gelenek 
olan oy pusulasında yer alan parti numaralarının kal-
dırılmasına gerek olmadığını düşünüyor. Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte Tsonev, 
“Son üç yıl içinde oy vermeyi zorlaştırma girişimi, seçi-
min meşruiyetini baltalayan daha çok sayıda geçersiz 
oylara yol açtı” dedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Krum 
Zarkov,”BSP, elektronik oy kullanma makinesi ile oy 
kullanma imkanlarının kısıtlanmasına kesinlikle karşı 
çıkacak. Elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullan-
ma, seçimlerde yapılan tutanakların sahteleştirilmesi, 
sayımda ve tercihli oy sayımında hatalar ve başka kötü 
uygulamaları engellemenin yollarından biridir” dedi. 

İktidardaki partiler, elektronik oy kullanma makinesi 
ile oy kullanmasının, 300’den az seçmenin oy kullan-
dığı seçmen sandıklarında, yurt dışında, tedavi kurum-
larında, huzurevlerinde ve Bulgar bayraklı gemilerde 
uygulanmamasını önerdi. HÖH Meclis Grubu Başkan 
Yardımcısı Yordan Tsonev, bazı seçmen sandıkların-
da elektronik oy kullanma makinesi ile oy kullanması-
nın uygulanmaması gerektiğini söyledi, ancak onları 
tam olarak belirtmedi. Milletvekilinin ifadelerine göre 
300 değil, 50’den az seçmenin oy kullandığı seçmen 
sandıklarında elektronik oy kullanma makinesi ile oy 
kullanılmaması gerekir. 

BSP, elektronik oy kullanma makinelerinin devlete 
ait olan “Bilgi Servisi” kuruluşu tarafından üretilmesi 
fikrine karşı çıkarken HÖH bu fikri destekliyor. 

Her iki parti de elektronik oy kullanma makinesi ile 
oy kullanılmasının ertelenmesini destekliyor. HÖH, ge-
nel olarak böyle bir seçeneğe karşı, BSP ise bu tür oy 
kullanmanın riskli olduğunu düşünüyor.
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Yaz ortasıydı ve uzak 
bir kentte memuriyet-
teydim. İlk güne ayrılan 
işi sona erdirdiğimde 
akşama daha bayağı 
vakit vardı. Yabancı so-
kaklarda gezinmem içimi 
sarmış olan can sıkıntı-
sını bir türlü bastıramadı. 
Issız otel odasında yarın 
sabaha nasıl çıkacaktım 
acaba?
Öğretmen okulundan 

sınıf arkadaşlarım En-
ver ile Seher geldi aklı-
ma. Yakın bir köyde ya-
şıyorlardı. Gidip onları 
görsem ne kadar çok iyi 
olacaktı!
Yanımdan geçen taksi-

ye hemen el kaldırdım.
Enver iyi bir sporcuydu. 

Her çeşit okul ve okullar 
arası öğrenci yarışlarına 
katılıyor ve ödül alıyordu.  
Seher ise güzelliği ve se-
siyle bütün kentte anılı-
yordu. Söylemediği şarkı 
ve türkü yoktu. Hele biri 
onun sayesinde herke-
sin dilindeydi: “Arşın Mal 
Alan”. Bir Azeri filmini 
seyretmiştik ilk ders yılın-
da. Sokak sokak gezerek 
kumaş satan gencin şar-
kısı dilimizden düşmü-
yordu. Seher ise bunu 
hepimizden daha iyi be-
ceriyordu. Okulda tertip-
lenen her etkinlik birkaç 
şarkı ve şiirden ibaret 
bedii programla açılı-
yordu. Her defasında da 
Seher herhangi bir şarkı 
söylemesin olmuyordu. 
Hangisini icra ederse et-
sin, biz öğrenciler “Arşın 
Mal Alan”ı söyletmeden 
bırakmıyorduk onu. O 
da hatırımızı kırmıyor,  
el çırpmalarımız karşı-
sında çok çok nazlan-
madan başlıyordu. O 
şarkıyı söylerken bir de 
dans etmesi yok muydu! 
Bizi öyle coşturuyordu 
ki! Sesi ise öyle boldu ki, 
dopdolu salon ona dar 
geliyor, kapıdan ve pen-
cerelerden sokağa doğ-
ru taşıp gidiyordu. Şehir 
halkı önünde verdiğimiz 
temsillerin de baş tacıy-
dı onun bu şarkısı. Bu 
sebepten de ona “Arşın 
Mal Alan” adını takmış-
tık. Hepimiz, bu sesle bir 
gün ünlü bir şarkıcı ola-
cak diye düşünüyorduk. 
Her hangi bir temsilde 
veyahut radyo yayınında 
onun sesini işittiğimizde 
etrafımızda olanlara gu-
rurla bakacağız ve “Bu 
Şarkıcı bizim okul arka-
daşımız!” diye övünüp 
duracağız...
Ne gizleyeyim, ara-

mızda ona açıktan veya 
gizlice âşık olmayan 
yoktu. Şehir gençlerinin 
bile birçoğu onun ardın-
dan koşup duruyordu. 
Her Öğrenci balosunda 
onunla dans edenler ve 
edemeyenler arasında 
kavga çıkmasın olmu-
yordu. Hele her hangi 

birimiz onu dansa ikinci 
defa davet etmeye gör-
sün! Hemen en az on kişi 
yürüyordu üzerine!.. .
Dediğim gibi ona âşık 

olmayan yoktu, lakin 
onun gönlü kimde, kim-
se bilmiyordu. Herkesle 
iyi konuşuyor, herkese 
gülümsüyor, fakat fazla 
ileri gitmeyi kimseye mü-
sade etmiyordu. Yalnız 
Enver’le daha yakından 
konuşuyordu. Bir köy-
dendiler, ilkokulu ve or-
tayı birlikte haketmişler. 
Tatillerde köye birlikte 

gidip geliyorlardı. Ak-
şamları şehir içinde de 
ikisini sık sık bir arada 
gördüğümüz oluyordu. 
Belki de ikisi... diye dü-
şünüyorduk. Yıllar sonra 
bu tahminimiz doğru çık-
madığını öğrendim...
Köy ortasına ilk rastla-

dığım kimseye Enver’i 
sordum. On yıl öncesi 
Türkiye’ye göçetmiş. 
Seher’i sorduğumda ise 
omuzlarını kıstı ve:
“Köyümüzde böyle bir 

öğretmen yok!” Diye ce-
vap verdi.
“Elli beş yaşlarında. Bu 

köyde büyümüş, bu köy-
den evli.”
“Yok. Köyü şaşırmış ol-

mayasınız?”
“Nasıl olur yahu?!”
“Bizim köyde böyle bir 

öğretmen yok işte!”
Başka bir kimse sokul-

du yanımıza ve sordu:
“Seher mi dediniz?”
“Evet.”
“Öğretmen okulunda 

okumuş öyle mi?”
“Evet!”
“Kaç yıl öncesi dedi-

niz?”
“Tam otuz beş yıl ön-

cesi!”
“Baba adı Mehmet mi?”
“Evet!”
“O, okulda yalnız bir yıl 

çalıştı. Sonra başka işe 
değişti.” 
Konuşmakta olan, yanı 

başındaki köydeşini eliy-
le usulcacık dürttü:
“Madenci Selim’in eşi 

Seher abla...”
“Öğretmen okulunda mı 

okumuş?!” diye şaştı öte-
ki. ”Bilmezdim...”
Yardıma koşmuş olan 

bana döndü ve tarif etti:
“Sağ tarafa dönün ve 

sokağın sonunda durun. 
Sol taraftaki ev onun.”
Taksi tarif edilen yerde 

durduğunda güneş bat-
mak üzereydi. Sokakta 
kimseler görünmüyordu. 
Ne yapmalıyım diye te-

tiklerken karşı tarafta bir 
inekle bir oğlan belirdi.  
Tam ona soracaktım ki, 
var sesiyle haykırdı:
“Anneee! Kapıyı açın! 

İnek geliyor!”
Üzerindeki rengi baya-

ğı solmuş ve kolları sıva-
lı elbisesi olan bir kadın 
kapıyı açtı ve oğlana çı-
kıştı:
“Kendin açamadın mı? 

İşimi  yarıda bıraktırma-
lıydın değil mi!”
Sesi çok yıpranmış olsa 

da, tanıdım. Oğlana çı-
kışması uzun sürdü. Hiç 
de uygun ana rastlama-
mıştım... Taksiciye tam 
“devam e!” emrini vere-
cektim ki, kadın oğlana 
daha bir şeyler dedikten 
sonra araca doğru yü-
rüdü.  Çok yorgun olan 
çehresinde hafif bir te-
bessüm belirmişti:
“İnsen ya! Aracın için-

de mi geceleyeceksin 
yoksa!”
İndim. Elini önlüğüne 

sildi ve bana uzattı:
“Hoş geldin! Buyur!”
“Hoş bulduk... Akşam 

telaşının koyusunda da-
yandım kapına...”
“Köy yerinde işin ve te-

laşın bittiği mi var.”
Büyücek bir avludan 

geçerek evin taraçasına 
geçtik. Bir sandalye gös-
terdi ve televizyonu açtı:
“Sen haberleri dinler-

ken ben daha bir iş biti-
reyim.” 
Yarım saat sonra tek-

rar geldi. Gerçi elleri 
köy işiyle uğraşan bir 
kadınınkilerden hiç farklı 
değildi, fakat üzerindeki 
elbise ve saçları bana 
hemen okul yıllarına gö-
türdü.
“Canın sıkılmadı değil 

mi? Yaz geceleri kısa da 
olsa uzun uzun konuş-
maya, bütün okul okul 
arkadaşlarımızı anmaya 
imkanımız olacak. Kim 
bilir kaç tanesinin kulak-

ları çınlayacak bu gece!”
Kahve tablası elinde on 

beş –on altı yaşlarında 
bir kız çocuğu geldi.  
“Kızım, benim adımı 

taşıyor.” diye takdim etti. 
“Bu yıl onuncu sınıfa 
gidecek. Bir yıldan beri 
Konservatuvara girmek 
için hazırlanıyor.”
“Annesi gibi şarkıcı ola-

cak yani!” 
Elini salladı ve belli be-

lirsiz göğüs geçirdi. Ka-
panmak bilmeyen bir ya-
rasına değmiştim sanki.
Seher kız ikinci defa 

geldi ve kadeh ve yemek 
tabakları getirdi.
Uzun uzun sohbet et-

tik. Çok kişileri andık, 
çok kişilerin kulaklarını 
çınlattık. Bir an masaya 
susukunluk çöktüğünde 
gözlerim saate gittiğinde 
şaşıp kaldım. Gece yarı-
sı çoktan gelip geçmişti. 
Dolunay seyrelen yıldız-
ların arasında mağrur 
mağrur yüzüyor,  köy ise 
derin bir sessizlik içinde 
uyuyordu. Neredeyse tan 
yeri ağarmaya başlaya-
caktı. Biz ise....  
“Etraf ne kadar sessiz 

ve aydın! Gündüz gibi!” 
diye hımırdandım.
“Evet... Arzu edersen 

biraz da bahçede otura-
lım.” 
Bahçeye vardığımızda 

hayranlığımı gizleyeme-
dim. Sıra sıra güller, de-
ğişik çiçekler, ortasında 
bir gölgelik. Oraya otur-

duk oturmadık, Seher kız 
elinde bir tabla ile yetişti.
“Sohbet ederken birer 

kahve daha içersiniz ve 
taze hazırladığım biskü-
vilerden tadarsınız.” Dedi 
ve önceki gibi yine ses-
sizce uzaklaştı.
“Kızınız hep daha uyu-

mamış yani...”
“Gençlik. Bazen sabah-

lara kadar kitap elinden 
düşmüyor.”
“...Yeri geldiği için sor-

maktan kendimi alama-
yacağım. Aile durumun-
dan bu gece hiç söz et-
medin...”
“Bir de oğlum var. Dış 

kapı önünde durduğunda 
inekle otlaktan dönüyor-
du. On bir yaşında.”
“Artık torun sahibi ol-

man yakındır diye düşü-
nüyordum.”
”Yani...?”
“İlk çocuğun yirmi beş-

otuz yaşlarındadır diye 
düşünmüştüm. Yani 
anne olmayı bayağı er-
telemişsin.”
Tekrar derin derin gö-

ğüs geçirdi:
“Kader işte...”
“Eşiniz...”
“Uzakta, bir maden 

ocağında çalışıyor.”
Daha fazla sormak is-

temedim, fakat o kendi 
devam etti:
“...Köyüme öğretmen 

atandığımda gençler 
arasında da canla baş-
la çalışmaya başladım: 
heveskâr kolektif i, ti-
yatro grubu, temsiller, 
etkinlikler, kutlamalar... 
Çok geçmedi, Gençler 
Birliği başkanı olacak-
sın dediler. Ertesi yıl ise 
halkın ısrarı üzerine köye 
muhtar oldum. Ne gizle-
yeyim, her iki sorumlulu-
ğu da sevinçle karşıla-
dım. Herkesle umum dil 
buluyordum. İşim başa-
rılıydı ve bundan gurur 
duyuyordum. Derken 
neyin farkına vardım, bi-
liyor musun? Delikanlılar 
benden uzak durmaya 
başlamışlardı. Artık be-
nim yanımda şakalaşmı-
yor, aşk için konuşmaya 
cesaret edemiyorlardı. 
Zaman geçtikçe akran-
larımdan uzaklaşıyor, 
yalnızlığım derinleştikçe 
derinleşiyordu... Kalk, 
bahçe içinde azıcık yü-
rüyelim...”
Kalktık. Çiçek sıraları-

nın başına vardığımızda 
durdu:
“Geç önüme ve şu sıra-

ların arasından yürü. Bir 
çiçeğin yanından geçtik-
ten sonra bir daha geri 
dönmemek şartıyla bana 
en güzelini seç.”
Bu çiçek güzel, diğeri 

daha güzel, fakat daha 
ileride daha güzeli var-
dır diye düşünerek yü-

“ARŞIN MAL ALAN”
Öykü

rüdüm... Artık sıraların 
sonuna çok az kalmıştı, 
ben ise aradığımı hep 
daha bulamamıştım. Ni-
hayet rengi hep daha sol-
maya yüz tutmamış olsa 
da, yaprakları yakında 
dökülmeye başlayacak 
olan birini koparmak zo-
runda kaldım. Ona uzat-
tığımda:
“Daha güzeli yok muy-

du?” diye sordu.
“Var, lakin geri dönme-

ye hakkım yok demiştin 
değil mi?”
“Benimle de işte öyle 

oldu. İlk zamanlarda 
bana aşık olduklarını 
ilan edenlerin ardı arası 
kesilmiyordu. Hiç birine 
evet demedim. Daha 
beceriklisini bulurum dü-
şüncesiyle yaşıyordum 
hep. Fakat gün geldi ar-
dımdan koşanların sayısı 
azaldıkça azaldı, sonra 
da kesildi. Gençler Birliği 
Başkanı, sonra da köye 
muhtar olduğumda beni 
beğenmez mi oldular, 
yoksa yanımda aşk üze-
rine konuşmaya cesaret 
edemez mi oldular... Fa-
kat gün geldi, aranmaz 
oldum. Nihayet gittim, 
köyün en yaşlı delikanlı-
sını ben kendim aradım.”
Derin bir nefes aldı ve 

devam etti:
“Teklifimi sevinçle ka-

bul edeceğini düşünü-
yordum. Aksine, sakin 
bir sesle “Gerektiği gibi 
düşündün mü? Perile-
rimiz uyacak mı?” diye 
sordu. Neden uymasın,  
diye sordum. “Ben senin 
dengin değilim, senin or-
tamına yakışmam.” Dedi. 
Öyle konuşma, bu gün 
köye muhtar isem, yarın 
yine öğretmen olacağım 
diye izah ettim. “Ben öğ-
retmenlerin arasında da 
yerimi bulamam”. Dedi. 
Daha başka şeyler de 
konuştu. En nihayet ce-
vapladı: “Tamam, evle-
nelim. Fakat gün gelip 
pişman olursan, bunu 
sakince söylersin ve tat-
lılıkla ayrılırız.” Bilmem 
anlayabildin mi, ne onda 
bana karşı sevgi vardı, 
ne gene bende ona kar-
şı. Köyümüz insanları ne 
onunla, ne gene benimle 
kendimize eş bulamamı-
şız diye alay edip dur-
masınlar, onların ağzın-
da sakız olmayalım diye 
yapmıştık bu işi!”
Bir an sustuktan sonra 

tam bir şeyler demeye 
hazırlanıyordum ki, o, 
söyleyeceğim sözleri 
ağzımdan aldı:
“At kişnerken, kız iste-

nirken.” Diye bir ata sözü 
var değil mi...”
“Evet.” Diye cevap ver-

dim alçak sesle.
“İşte onu bile bile ihmal 

etmiştim!”
Susmaya devam ettim.
            İsmail YAKUP
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Kapıkule'de Araç Kuyruklarını 
Sonlandırmak İçin Eylem Planı Hazırlandı

Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan, Kapıkule 
Sınır Kapısı'ndaki uzun 
tır kuyruklarının ticare-
ti olumsuz etkilediğini 
belirterek, "Vatandaşı-
mızı, ihracatçımızı bu 
kuyruklardan kurtarmak 
amacıyla Kapıkule Ey-
lem Planı hazırladık. Bu 
konuda Bulgaristan ile iş 
birliği halinde çalışmamız 
önem taşıyor." dedi.
Bakan Pekcan, A A 

muhabirine, Bulgaristan 
temasları kapsamında 
Sofya'da çok verimli gö-
rüşmeler gerçekleştirdik-
lerini söyledi. 
Bulgaristan Başbaka-

nı Boyko Borisov ile bir 
araya geldiğini anımsa-
tan Pekcan, daha sonra 
Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov, Maliye Ba-
kanı Vladislav Goranov 
ile görüştüğünü ifade etti.
Pekcan, Karanikolov'un 

iki ülkeden 500'ün üze-
rinde iş insanının yer al-
dığı Türkiye-Bulgaristan 
İş Forumu'na da katıldığı-
na işaret ederek, foruma 
yüksek ilgiyi memnuni-
yetle karşıladıklarını bil-
dirdi.
Görüşmelerde ikili tica-

ri ve ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesinin yanı sıra 
sınır kapılarındaki so-
runların da ele alındığını 

aktaran Pekcan, iki ülke 
arasındaki en büyük sınır 
geçiş noktası olan Kapı-
kule-Kapitan Andreevo 
Sınır Kapısı'ndan ürün 
akışının hızlandırılması-
nın büyük önem arz etti-
ğini dile getirdi.
- "Çalışma grupları 

oluşturacağız"
Kapıkule Sınır Kapı-

sı'ndaki uzun tır kuyruk-
larının ticareti olumsuz 
etkilediğine dikkati çe-
ken Pekcan, Bulgaristan 
Başbakanı Borisov başta 
olmak üzere görüştüğü 
bakanların bu sorunun 
çözülmesi noktasında 
ciddi bir iradeyi ortaya 

koyduğunu vurguladı. 
Pekcan, "Vatandaşı-
mızı, ihracatçımızı bu 
kuyruklardan kurtarmak 
amacıyla Kapıkule Ey-
lem Planı hazırladık. Bu 
konuda Bulgaristan ile iş 
birliği halinde çalışmamız 
önem taşıyor. Bunun için 
Türkiye ve Bulgaristan 
olarak çalışma grupları 
oluşturacağız." diye ko-
nuştu. 
Bu kapsamda öncelik-

le Kapıkule'nin yükünü 
hafifletmek için Ham-
zabeyli Sınır Kapısı'nın 
genişletileceğini belirten 
Pekcan, bu kapıyı ve Le-
sovo Gümrük Kapısı'nı 

karşılıklı veteriner kont-
rolüne tabi ürünlerin giriş 
ve çıkışına yetkili yerler 
arasına dahil etmek iste-
diklerini bildirdi. Pekcan, 
şöyle devam etti:
"Kapıkule Sınır Kapı-

sı'ndaki tır parkının ka-
pasitesini de artıracağız. 
Akaryakıt istasyonundaki 
mevcut 20 olan pompa 
sayısını 36'ya çıkacağız. 
Personel sayısını artır-
dık. Kapıkule Sınır Ka-
pımızdaki peronları yeni 
uygulayacağımız projey-
le tek durak sistemine 
uygun inşa edeceğiz. 
X-ray kapasitesini de ar-
tırdık, bu sayede kırmızı 

hat sevklerini sürekli göz-
den geçiriyoruz. Bundan 
sonra bu uygulamaları-
mızı daha sonuç odaklı 
hale getireceğiz. Hede-
fimiz sonuç odaklı çalış-
maları hızlandırmak." 
Pekcan, Kapıkule-Kapi-

tan Andreevo'daki peron 
sayısını 8'den 10'a çıkar-
ma yönündeki taleplerini 
aktardıkları, Bulgar tara-
fının da aralık ayı itiba-
rıyla bu adımı atacağını 
ilettiğini söyledi.
Kapılar arası veri deği-

şimi ve ortak kapı uygu-
lamasına geçilmesi ko-
nusunda çalışmaları hız-
landıracaklarına da işaret 
eden Pekcan, Lesova'nın 
genişletilmesi için her 
türlü teknik desteği ver-
meye hazır olduklarını 
Bulgar makamlarına ilet-
tiklerini dile getirdi. 
Pekcan, ayrıca Türk 

ve Bulgar gümrük genel 
müdürlerinin kapılarda 
teknik incelemelerde 
bulunacağını ve çözüm 

önerileri üzerinde çalı-
şacağını kaydetti.
- "Bulgaristan ile 3. 

ülkelerde yatırım ya-
pabiliriz"
Türkiye ile Bulgaristan 

arasındaki ticari ilişkile-
re de değinen Pekcan, 
mevcut rakamların ülke-
ler arasındaki potansiyeli 
yansıtmadığını ifade etti.
Bu yılın 9 ayında Bulga-

ristan ile Türkiye'nin tica-
ret hacminin 3,8 milyar 
doların üzerinde gerçek-
leştiğini aktaran Pekcan, 
müteahhitlerin bugüne 
kadar Bulgaristan'da 1,5 
milyar dolarlık 36 projeyi 
üstlendiğini ve başarıyla 
tamamladığını bildirdi. 
Pekcan, "Türk ve Bulgar 
müteahhitlik firmalarının 
tecrübe ve güçlerini bir-
leştirerek, sadece Bul-
garistan ve Türkiye'de 
değil, 3. ülkelerde de 
önemli projelere birlikte 
imza atabileceğine ina-
nıyorum." dedi. AA

Belçika Cordeel Holding şirketi, Bulgaristan’da 
dört fabrika inşaat projesi gerçekleştirecek

Bulgaristan’da faali-
yet gösteren Belçika’nın 
önde gelen inşaat şirketi 
Cordeel, ülkemizde top-
lam 26,8 milyon leva tu-
tarında dört endüstriyel 
proje üzerinde çalışıyor. 
Projelerin önümüzdeki 
yılın ortasına kadar bit-
mesi bekleniyor. Endüst-
riyel tesisler toplam 28 
200 metrekare büyüklü-
ğündedir. 
Geçen yıl şirket, en çok 

faaliyete başlayan tesis 
bakımından ülkede birin-
ci sırada yer aldı. Tesisle-
rin toplam kapladığı alan 
101 000 metrekaredir. 
En kapsamlı proje, 

Alman otomotiv şirke-
t i  WİTTE Automot iv 
Bulgaria’nın Rusçuk’ta 
bulunan depolama ve 
üretim tesislerinin geniş-
letilmesine yönelik proje-
dir. Eylül ayında başlayan 
projenin 9 ay içerisinde 
tamamlanması planlan-

maktadır. 
Şirketin projelerinin ikisi 

Şumnu şehrinde uygu-
lanmakta. Isıtma aletleri 

ve şofben üretimi yapan 
Bulgar firması TESY’inin 
yeni bir depolama tesisi 
söz konusu. 4500 met-
rekare alanı kaplayacak 
olan tesisin 2019 yılının 
ilk yarısında hazır olması 
bekleniyor. 
Diğer tesis Şumnu şeh-

rinde kozmetik ürünleri 
üreten Lavena Şirketi’ne 
ait. Proje, şirketin üretim 
ve depolama tesislerinin 

genişletilmesine yönelik. 
Proje çalışmalarına ekim 
ayında başlandı. 
C o r d e e l  B u l g a r i a 

Şirketi’nin uyguladığı 
dördüncü proje, mü-
hendislik şirketi Mele-
xis Bulgaria’nın üç katlı 
bir binasının inşası ve 

mevcut binanın üretim, 
depo ve ofis bölümünün 
genişletilmesine yönelik 
bir projesidir. Plana göre 

temel çalışmalar, 
önümüzdeki yılın 
başına kadar ta-
mamlanacak. 
Cordeel Bulga-

ria Şirketi, en-
düstriyel inşaat 
ve of is, kamu 
binaları ve baş-
ka binaların in-
şaatı konusunda 
u z m a n l a ş m ı ş 
Belç ika ş irke -
ti olan Cordeel 
Grubu’na aittir. 
Holding, Belçi-

ka, Hollanda, Fransa, 
Almanya, Sırbistan ve 
Bulgaristan’da faaliyet 
göstermektedir. 
1999 yılında Bulgaristan 

pazarına giren Cordeel’in 
bizdeki şirketinin yıllık ci-
rosu yaklaşık 25 milyon 
avrodur. 

Karademir köyünde Mevlit Kandili 
Programı düzenlendi

Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi’ne bağlı Je-
leznik (Karademir) köyünde Peygamber Efendi Hz. 
Muhammed Mustafa (SAV)’in dünyaya teşriflerinin 
Miladi 1447.yıldönümü dolayısıyla Mevlit Kandili 
Programı gerçekleştirildi. 

Program, Bulgaristan Müslümanları eski Baş-

müftüsü Fikri Sali ve Çernooçene köyü imamı Şa-
ban Müslüm tarafından icra edildi. 

İmam Şaban Müslüm ve Jeleznik köyü muhtarı 
Sebahattin Mustafa, “Geleneği yerine getirerek bu 
mübarek günde bir araya geldiğimiz için mutluyuz” 
dediler. 

Mevlit Kandili programları bölgede bulunan baş-
ka yerleşim yerlerinde de düzenlendi. 

Peygamber Efendimiz (SAV) Milâdî 571 yılının 20 
Nisan'ına tesâdüf eden 12 Rabîulevvel Pazartesi 
günü dünyaya teşrif etmiştir. 

Mevlit Kandili programlarında Kur’an-ı Kerim ti-
laveti sunulur, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunur, bol 
bol salât-ü selâmlar getirilir ve dua edilir. Mevlit 
Kandili gecesinde misafirler davet edilir ve onlara 
yemek ikram edilir, Peygamber Efendimz (SAV)’in 
sözlerini, konuşmalarını ve davranışlarını anlatan 
hadisler okunur ve ihtiyaç sahiplerine sadaka ve-
rilir.
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AP Milletvekili Necmi Ali: Türkiye 
ile diyalog devam etmeli

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Avrupa Libe-
ral ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Grubu Üyesi Mil-
letvekili Necmi Ali, Avrupa 
Komisyonu 2018 Türkiye 
Raporu’nun görüşüldüğü 
Avrupa Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komitesi (AFET) 
toplantısında AP’nin ön 
raporuna ilişkin iki saat 
süren tartışmalar sırasın-
da, “Türkiye ile müzakere 
sürecinin dondurulması 
ve Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı kapsamın-
da yapılan mali yardım-
ların azaltılması, AB ile 
Türkiye'yi temelden farklı 
bir yöne itme riski taşıyor” 
diye uyardı. 

Necmi Ali, ”AB’nin dış 
sınır ı  ve Türk iye'nin 
komşusu bir ülke olan 
Bulgaristan'ın bir temsil-
cisi olarak komşularımızın 
mülteci akınıyla baş etme-
ye yönelik çabalarını vur-
gulamak istiyorum. Ayrıca 
4 milyona yakın olmak 
üzere yeni yerleştirilen 
sığınmacılardan dolayı 
Türkiye’de yerliler ile mül-
teciler arasında gerginli-
ğin giderek arttığına dair 
ihbarların arttığından sizi 
haberdar etmek isterim. 
Bu muazzam gerginliğe 
rağmen ortaklarımız bu 
sorunlu durumda sadık bir 
ortak olduğunu kanıtladı-
lar. Raporda doğru bir şe-
kilde Türkiye'nin mülteci 
dalgasıyla başa çıkmada 
önemli bir rol oynadığı ve 
Türkiye vatandaşlarının 3 
milyondan fazla Suriyeli 

mülteciye sığınak sağla-
yarak büyük misafirper-
verlik sergilediği belirtil-
miştir” diye kaydetti.

Bulgaristan’ın AP millet-
vekillisi ayrıca tartışılan 
konunun ekonomik yönü-
ne de değindi.

Necmi Ali, şunları be-
l ir t t i:” AB, Türkiye'nin 
ana ticaret ortağıdır ve 
Türkiye, AB'nin altıncı 
en büyük ticaret ortağı-
dır. Bulgaristan'ın güney 
komşusu Avrupa’da tica-
ret yapmak için önemli ve 
büyüyen bir pazar oldu-
ğundan Avrupa kurumları 
ve şirketleri Türkiye'nin en 
büyük yabancı yatırımcı-
sıdır. Avrupa Komisyonu 
raporunda, Türkiye'nin iyi 
gelişmiş bir piyasa ekono-
misi olduğunu ve daha da 
önemlisi, mülteci krizi ve 

darbe girişimi nedeniyle 
bir gecikme olmasına 
rağmen, AB’ne üyeliğe 
ilişkin Kopenhag kriterleri 
ile mevzuatını uyumlaştır-
maya devam ettiğini belir-
terek daha fazla ayrıntıya 
bakıyor. Türkiye'deki du-
rumu analiz ederken bu 
gerçekleri dikkate alma-
mız gerekiyor”. 

Necmi Ali ayrıca, Türki-
ye ile katılım öncesi mü-
zakere sürecini resmen 
sona erdirme önerisine 
ilişkin rapordaki ana nok-
taya dikkat çekti. 

ALDE Grubu Üyesi şun-
ları söyledi:” Raportöre 
şunu sormak istiyorum: 
Bu teklifin kabul edilmesi 
durumunda AB-Türkiye 
iş birliğinin gelecekte-
ki çerçevesi ne olacak? 
Bir yandan rapor Güm-

rük Birliği Anlaşması’nın 
güncellenmesi ve vize 
serbestleştirilmesi süre-
cinin tamamlanmasından 
bahsediyor, ancak diğer 
taraftan katılım müzake-
resi sürecini dondurma 
teklif ediliyor. Müzakereler 
dondurulursa işbirliğimize 
nasıl devam edeceğiz? 
Böylece aramızdaki köp-
rüleri yıkacağız. Türkiye 
ile ikili diyaloğumuzu de-
vam ettirmek istediğimizi 
gerçekten gösterirsek, 
böyle bir karar bizi nasıl 
ortak hedeflerimizi ger-
çekleştirmeye daha da 
yaklaştırır? Buna ek ola-
rak Avrupa Komisyonu ve 
AB Parlamentosu’nun Ka-
tılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA II) kapsamında 
Türkiye’ye yönelik mali 
yardımların önemli ölçü-

de azaltılmasına ilişkin 
önerileri, durumu daha da 
karmaşık hale getirmekte 
ve Brüksel ile Ankara'yı 
temelden farklı bir yöne 
itme riski ortaya çıkıyor”.

Necmi Ali, konuşması-
nın sonunda bu iki tedbi-
rin - müzakerelerin askıya 
alınması ve IPA II fonları-
nın azaltılmasının, AB ile 
daha yoğun bir diyalog 
olmasını isteyerek, açıkça 
buna karşıt tutum sergile-

yen Türk toplumuna doğ-
rudan zarar vereceğini 
kaydetti.

Avrupa Parlamentosu 
raporunda değişiklik öne-
risi için 11 Aralık son tarih 
olup, raporun ikinci görü-
şülmesi 4 Şubat 2019'da 
planlanmıştır. Nihai ra-
por ise Nisan 2019’da 
Strazburg'daki AP Genel 
Kurul'da görüşülüp, tartı-
şılıp oylanacak.

              Kırcaali Haber

Karadayı, Bulgarlaştırma süreci 
faillerinin cezalandırılmasını istedi

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı, 
HÖH Meclis Grubu Baş-
kan Yardımcısı Hamid 
Hamid ile birlikte Yüksek 
Yargı Konseyi Başmüfet-
tişi Teodora Toçkova ile 
yaptığı görüşmede, “Bir 
buçuk milyon Bulgaristan 
vatandaşının, çektikleri 
acılar ve çiğnenen hak-
larından dolayı Bulgar-
laştırma süreci faillerinin 
cezalandırılmasını bek-
liyor” diye görüş bildirdi. 
Görüşmede Yüksek 

Yargı Konseyi Teftiş Ku-
rulu Üyesi Lübka Kabzi-
malska ve HÖH Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi 
Çetin Kazak da hazır bu-

lundu. 
HÖH Basın Merkezin-

den yapılan açıklamada 

görüşmenin, Bulgarlaş-
tırma süreci davasının 
27 yıldır sürmesi ve hala 
sonuçlan amamasından 

dolayı HÖH partisinin gi-
rişimiyle gerçekleştirildiği 
kaydedildi. 

Görüşme sırasında Ka-
radayı, çok duygusal bir 
şekilde sorunu Yüksek 
Yargı Konseyi Teftiş Ku-

rulu üyelerinin dikkatine 
arz ederek, Bulgaristan’ın 
yargı sisteminin neden 27 
yıldan uzun bir süredir bu 
korkunç ve aşağılayıcı 
sürecin faillerini ceza-
landırmayı reddettiğini 
sordu. 
Yüksek Yargı Konseyi 

Teftiş Kurulu üyelerinin, 
açık bir adaletsizlik örne-
ği olarak özetlenebilecek 
olan bu durumdan dola-
yı üzgünlük duyduklarını 
belirttikleri kaydedildi. 
Toçkova, HÖH liderine 

başında bulunduğu kuru-
ma gerekli şekilde itiraz 
edildiği halde hukuki yet-
kilerine uygun olarak ge-
rekli tüm işlemleri yapa-
caklarına kanaat getirdi. 

Hasan Azis, Özbekistan’dan 
gelen konukları karşıladı
Kırcaa l i  Be led iye Başkanı  Hasan A z is , 

Özbekistan’dan gelen konukları makamında kabul etti. 
Heyete Kırcaali ziyaretinde Bulgaristan Cumhuriyeti 
44. Halk Meclisi Bulgaristan-Özbekistan Parlamento-
lararası Dostluk Grubu Başkanı Adlen Şevket eşlik etti. 

Görüşmede yerel yönetim, Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) ve Ticaret ve Sa-

nayi Odası temsilcileri hazır bulundu. Konuklara hayata 
geçirilen Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından finanse 
edilen projeler, Kırcaali ilçesinde tarihi ve kültürel yer-
ler, bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi verildi. 

Konuklar, Özbekistan’ın siyasi ve ekonomik koşulla-
rıyla ilgili bilgi verdi.

Bulgaristan Yunanistan’ın 190 
bin kara mayınını iade etti
Bulgaristan, imha edilmiş 190 bin kara mayınını 

Yunanistan’a iade edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkenin 

kuzeybatısındaki Vidin kentine bağlı Gorni Lom ka-
sabasında bir 
silah atölyesi-
nin deposun-
da saklanan 
Yunanistan'a 
ait imha edil-
miş 190 bin 
kara mayını, 
bu ülkeye iade 
edildi.

Patlayıcı imha alanında faaliyet gösteren söz ko-
nusu atölyede 2014 yılında meydana gelen bir patla-
mada 15 kişi ölmüştü.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait olan ve 
Bulgaristan’a imha edilmek üzere nakledilen mayın-
lar, kaza ile ilgili davada delil olarak korunuyordu.

İçişleri Bakanlığı, Gorni Lom’daki işletmenin ça-
lışma lisansının iptali nedeniyle mayın stoklarının 
Yunanistan’a iadesine karar vermişti.
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Bulgaristan, Birleşmiş Milletler 
Küresel Göç Paktına katılmayacak

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Meclis Grubu 
Başkanı Tsvetan Tsveta-
nov, Başbakanlık binasın-
da koalisyon hükümetini 
oluşturan GERB ve üç 
partiden oluşan koalisyon 
ortağı, ırkçı ve aşırı milli-
yetçi Vatanseverler Birliği 
(OP) yöneticileri arasın-
da yapılan görüşmenin 
ardından basına yaptığı 
açıklamada, ”Bulgaristan 
hükümeti Birleşmiş Mil-
letler (BM) Küresel Göç 
Paktı'na destek verme-
yecek ve katılmayacaktır” 
diye açıkladı.

Tsvetanov, BM Küresel 
Göç Paktı’nı görüşmek 
üzere Parlamento’daki iç 
ve dış politika komisyon-
larının ortak toplantısının 
planlandığını açıkladı. 
GERB Meclis Grubu Baş-
kanı, Bulgaristan hükü-
metinin BM Küresel Göç 
Paktı'na destek vermeye-
ceğini ve katılmayacağını 
söyledi. 

Akaryakıt zammına kar-

şı protesto gösterileri ko-
nusuyla ilgili Tsvetanov, 
protestoların demokrasi-
nin bir parçası olduğunu 
söyledi. Tsvetanov, her-
kesin fikrini dile getirme 
özgürlüğüne sahip oldu-
ğunu, ancak ülkenin ka-
nunlarını çiğnememeye 
dikkat etmesi gerektiği-
ni belirtti. GERB Meclis 

Grubu Başkanı’nın ifa-
delerine göre akaryakıt 
zammından hükümet de-
ğil, Elektrik ve Su Düzen-
leme Komisyonu (KEVR) 
sorumludur. 

Tsvetanov, Bulgaristan 
vatandaşlarının devlette 
istikrar veya siyasi stres, 
kriz ve kaos isteyip iste-
mediklerine karar verecek 

kadar yeterli derecede 
akıllı olduklarına inanı-
yor. Başbakan Yardımcısı 
ve Bulgaristan’ın Kurtu-
luşu İçin Ulusal Cephe 
Genel Başkanı Valeri 
Simeonov’un istifası ko-
nusunun toplantıda ele 
alınmadığını ifade etti. 

GERB Meclis Grubu 
Başkanı, “Hükümet prog-

ramında öngörülen bütün 
politikalara titizlikle uyu-
luyor” diye kanaat getirdi 
ve hükümette yer alan 
partilerin seçimleri bulun-
dukları vaatler sayesinde 
kazandıklarını sözlerine 
ekledi. Hiçbir konuda ta-
viz verilmedi” diye keskin 
bir tonla konuştu. 

İç Makedon Devrimci 
Örgütü (VMRO) partisin-
den Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Milletvekili 
Angel Cambazki, Koalis-
yon Kurulu toplantısında 
alınan Bulgaristan hükü-
metinin BM Küresel Göç 
Paktı'na destek verme-

mesi ve katılmamasına 
ilişkin karardan memnun 
olduğunu ifade etti. 

Cambazki’nin ifadele-
rine göre bu pakta katıl-
mak milli çıkarları tehdit 
edebilirdi ve alınan karar 
Bulgaristan’ın geleceği 
açısından oldukça iyi bir 
karardır. 

Toplantıdan sonra Ma-
l iye Bakanı Vladislav 
Goranov, doğayı kirleten 
eski otomobiller için yılda 
ödenecek vergi tutarının 
şimdikinden 6 ile 10 leva 
arasında daha yüksek bir 
tutar olacağını söyledi. 

            Kırcaali Haber

Zaharieva: Yurtdışındaki vatandaşlarımızın 
ülkeye dönmeye başlaması önemli

Dışişleri Bakanlığın-
dan verilen bilgiye göre 
Başbakan Yardımcı -
sı ve Dışişleri Bakanı 
Ekater ina Zaharieva, 
Washington'da Bulgar 
toplumu ile karşılaşma 
toplantısında,” Yurtdışın-
daki vatandaşlarımızın 
ülkelerine geri dönmeye 
başlamasına yönelik Bul-
garistan hükümeti çalış-
ması için önemlidir” diye 
kaydetti. 
Zaharieva,” Biliyorum, 

çok işimiz var. Yurtdışın-
daki yurttaşlarımızı geri 
dönüş konusunda moti-
ve edecek şey kendilerini 
gerçekleştirme ve çalış-
ma imkânları, yaşadık-
ları çevre, kurumlara ve 
devlete duyulan güvendir. 
Onlar kendilerinin, adil 
bir şekilde yaşadıkları ve 
adaletin olduğu güvenli 
ve istikrarlı bir ortamda 
olduklarını hissetmeleri 
gerekir” diye belirtti. 
Geçen yıl ilk defa ülke-

den ayrılan ve geri dönen 
kişilerin sayısının eşitlen-
diğinin gözlemlendiğini 
vurgulayan Başbakan 
Yardımcısı,” Bu, bizim 
doğru yolda olduğumuzu 
gösterir” diye sözlerine 
ekledi. 
Zaharieva,” Vatandaş-

larımıza ülkemizdeki fır-

satlar hakkında tam bilgi 
vermek için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu ne-
denle yurt dışı temsilci-
liklerimizde ve iş dünya-
sı ile birlikte ülkeye geri 
dönmek isteyen herkese 
tüm bilgileri sağlamaya 
çalışacağız” dedi.
Zaharieva’nın ifadesine 

göre Bulgaristan Avru-
pa Birliği (AB) Konseyi 
Başkanlığı sırasında bir-
çok başarıya imza attı. 
Başbakan Yardımcısı,” 
İnsanların yararı için ça-
lışıyoruz ve bunu bilmele-
rini istiyoruz. Uluslararası 
gündemin zor olduğu bu 
karmaşık dünyada, en 
iyi elçilerimiz olan yurt-
dışındaki Bulgaristan 
vatandaşları olmaksızın 
başarılı olamayız” diye 
konuştu.
Zaharieva, bu altı ay 

içinde ülkemizin, sadece 
AB açısından değil, Ame-
rika Birleşik Devletleri 
açısından da çok önemli 
bir konu seçip bunu AB 
için bir öncelikli konu ha-
line getirebileceğini gös-
terdi.
Dışişleri Bakanı,” Ma-

kedonya Cumhuriyeti ile 

12 yıldır sonuçlandırmaya 
çalıştığımız bir antlaşma 
imzalamaktan başka aynı 
zamanda bu anlaşmanın 
Makedonya Cumhuriyeti 
ile Yunanistan Cumhuri-
yeti arasındaki diğer zorlu 
sorunları çözmek için bir 
ivme kazandırdığını ve 
cesaretlendirdiğini dü-
şünüyorum. Yeni bir AB 
üyesi devlet olarak, 27 
yıldır demokrasinin inşa 
edildiği bir devlet olarak 
sadece kendi sorunları-
mıza odaklanmadığımızı 

ve Bulgaristan için önem-
li bir konuyu öne çıkarıp 
diğer 27 AB ülkesi için 
de önemli hale getirebil-
diğimizi gösterdik” diye 
kaydetti. 
Zaharieva’nın konuşma-

sından sonra çeşitli konu-
ların tartışıldığı toplantıda 
Washington'da yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları, 
Bulgaristan'ın dış politi-
kasının gelişimine yoğun 
bir ilgi gösterdi. Vatan-
daşlarımız, Zaharieva ile 
AB Konseyi Bulgaristan 
Başkanlığı başarıların-
dan Amerika'daki Bulgar 
toplumunun bile haberi 
olduğunu ve ülkemizin 
başarılarından gurur duy-
duklarını paylaştı.
Bulgar toplumunun tem-

silcileri, Brexit, göç, Batı 
Balkan ülkelerinin Avrupa 
perspektifinin korunma-
sı da dahil olmak üzere 
önemli ve güncel konular 
hakkında pek çok soru 
sordu.
Bulgar is tan U lusa l 

Radyosu’nun (BNR) ha-
berine göre Zaharieva 
ve ABD Dışişleri Ba-
kanı Mike Pompeo'nun 
Washington'da yaptıkları 
görüşmede Bulgaristan 
vatandaşları için ABD vi-
zelerinin kaldırılması da 
ele alındı. 

Momçilgrad Belediyesi Raven böl-
gesinde su sorununu çözüyor

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, ek içme suyu kay-
nağı sağlayarak Raven (Yenicuma) köyünün bulundu-
ğu bölgede içme su sorununu çözüme kavuşturmak 
üzere. Proje faaliyetleri, Bakanlar Kurulu kararıyla tah-
sis edilen kaynaklarla finanse edilmektedir. 

Bununla ilgili Raven köyü ve Kedikçal Mahallesi’ne 
ek içme su temini projesi ve bu mahallenin su borula-
rının yenilenmesine ilişkin proje olmak üzere iki proje 

uygulanıyor. 
Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan,” Yeni 

bir içme suyu iletim hattı inşaatından başka ek kaynak 
ve drenaj çalışmaları da yapılacak. Amacımız, yıllarca 
süregelen bölgedeki su sorununu tam olarak çözmek-
tir. Umarım, gelecek yaz Raven köyü bölgesinde su 
rejimi uygulanmaz” diye kaydetti. Belediye Başkanı, 
yardımcıları Sevdalin Ognyanov ve Aliye İbrahim ile 
birlikte ek bir içme suyu iletim hattının inşaatına yönelik 
çalışmaları yerinde inceledi.

Bulgaristan  hava yoluyla 
Schengen’e katılıyor

Bulgaristan, 5 ay sonra hava yoluyla Schengen 
Bölgesi’ne kabul edilecek. Buna ilişkin oylama gelecek 
gelecek yıl mayıs ayında yapılacak. 

İktidar partisi Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği 
İçin Vatandaşlar (GERB) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve GERB Meclis Grubu Başkanı Tsvetan Tsve-
tanov, Helsinki'de düzenlenen Avrupa Halk Partisi 
Kongresi’nde Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer 
de dahil olmak üzere önemli ikili görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

Ülkemiz havayoluyla Schengen Bölgesi’ne kabul 
edildikten sonra Bulgaristan vatandaşları için hava-
limanlarında pasaport kontrolleri kolaylaştırılacak. 
Sofya'dan kalkan ve Sofya'ya inen uçaklara biniş ve 
iniş artık sürekli en son giriş kapısından gerçekleştir-
meyecek. 

Mayıs ayında Bulgaristan karayolu ile Schengen’e 
kabul edilmeyecek, çünkü ülkemiz Avrupa Birliği’nin 
dış sınırı konumunda ve mülteci baskısı devam ediyor.
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Zaharieva: Bulgaristan, AB’nin İstanbul 
Sözleşmesine katılmasına engel oluşturacak 

Mecliste milletvekille-
rin sorularını yanıtlayan 
Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekaterina 
Zaharieva,” Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği'nin (AB) 
İstanbul Sözleşmesi'ni 
uygulamamasına neden 
olacağı söylenebilir” diye 
kaydetti. 

Konuyla ilgili soru, Bul-
garistan Sosyalist Parti-
si (BSP) Milletvekili İvo 
Hristov tarafından yö-
netildi. Hristov, İstanbul 
Sözleşmesi'nin altına atı-
lan imzayı geri çekmeye 
yönelik adımlar atılıp atıl-
madığını ve AB tarafından 
İstanbul Sözleşmesi’nin 
onaylanmasına il işkin 
teklifin görüşüldüğü sı-
rada Bulgaristan’ın nasıl 
bir görüş ifade edeceğini 
sordu. 

Zaharieva, “Avrupa İşleri 
Kurulumuz, Bulgaristan’ın 
Anayasa Mahkemesi’nin 
kararından dolayı Avrupa 
Konseyi'nin AB adına İs-
tanbul Sözleşmesi olarak 

bilinen Kadına Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’ne 
katılma kararını destekle-
mediği yönünde görüşünü 
onayladı” dedi. 

Zaharieva, ” Bulgarista-
nın Avrupa Konseylerine 

yönelik ulusal görüşle-
r ini oluşturan Avrupa 
İşleri Kurulu toplantısı 
1 Kasım'da yapıldı. Bu 
bağlamda Bulgaristan’ın 
AB’nin tümünde İstanbul 
Sözleşmesini uygula-
mamasına neden olaca-
ğı söylenebilir. Bir ülke 
sözleşmeyi onaylama-

dığında ve oybirliği sağ-
lanamadığında AB'nin 
onu uygulaması mümkün 
değildir. Elbette bu daha 
önce sözleşmeyi onay-
lamış olan farklı ülkele-
r in uygulayamayacağı 
anlamına gelmez. Yani 
Bulgaristan'ın bildireceği 
bu görüş, prosedüre göre 

AB’nin tümünün İstanbul 
Sözleşmesine katılımının 
önünde engel teşkil ede-
cek” diye konuştu. 

Diğer tüm 27 AB’nin 
üye ülkes i ,  İstanbul 
Sözleşmesi’ni imzaladı.

Bulgar is tan’da aşı -
rı ve milliyetçi güçlerin 
ve Bulgaristan Sosya-
list Partisi’nin İstanbul 
Sözleşmesi 'ne karşı 

başarılı bir propaganda 
faaliyetleri yürütmesi so-
nucunda Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
vatandaşlar (GERB) par-
tisi, meseleyi Anayasa 
Mahkemesine taşıdı. 
Mahkemenin temmuz 
ayında açıkladığı karara 
göre, sözleşme Bulgaris-
tan Anayasası’na aykırı 
olduğu belirtildi. 

Başbakan Borisov: Birleşik Avrupa için iki 
büyük tehlike - Brexit ve iki hıza sahip Avrupa

Başbakan Boyko Bori-
sov, İngiltere’nin Avrupa 
Birliği'nden (AB) ayrıl-
ma (Brexit) sürecini ve 
iki hıza sahip Avrupa’yı 
birleşik Avrupa için iki 
büyük tehlike olarak gö-
rüyor. 
Bulgaristan’ın Avrupa-

lı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Genel 
Başkanı Boyko Bori-
sov, Helsinki’de Avru-
pa Halk Partisi (EPP) 
Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada,” Brexit ko-
nusunda pek çok iş ya-
pıldı, ancak çözülmesi 
gereken birkaç önemli 
konu daha var. Bir şe-
kilde göçle başa çık-
mayı başarmış olsak da 
iki hıza sahip Avrupa, 
AB'yi bozabilir ve bazı 
ülkelerdeki AB şüpheci-
liğini güçlendirebilir” diye 
kaydetti. 
Borisov,”Yıllar önce dış 

sınırların korunması için 
önlem alınmadığı takdir-
de bunun Avrupa açısın-
dan sonuçları hakkında 
uyardım. Biz bunu yaptık 
ve Avrupa vatandaşları-
nın güvenliğini korumak 
için görevimizi yerine 
getirdik. Ancak diğer 
ülkeler bunu yapmadı. 
Sonuçların ne olduğu-

nu görüyorsunuz-ülkeler 
sarsıldı” diye konuştu. 
Borisov, Bulgaristan 

ve Makedonya'nın İyi 
Komşuluk Anlaşması'nı 
imzalamada yaşadıkları 
zorluklara dikkat çekti.
Ba ş bakan ,”Av r upa 

Halk Partisi’nin bir par-
çası olan GERB parti-
sinin ve Makedonya’da 
Zaev'in Sosyal-demokrat 
Partisi’nin böyle bir ba-
şarıyı nasıl elde edebi-
leceği konusunda örnek 
olduk. Bunu yaptık, çün-
kü Makedonya’nın Avru-
pa perspektifini güvence 

altına almanın yolunun 
bu anlaşmadan geçtiğin-
den eminiz” dedi. 
Borisov, AB tarafın-

dan Bulgar istan ve 
Romanya'ya yönel ik 
Schengen Bölgesi’ne 
katılım konusunda çifte 
standart uygulanmasına 
devam edildiğini kaydet-
ti. 
Başbakan,”Tüm Avrupa 

kurumları ve devlet lider-
leri şu anda hava yoluyla 
Shengen’e katılmaya ha-
zır olduğumuzu söyledi, 
ancak henüz bir şey ol-
madı” diye ifade etti. 

Borisov’un ifadelerine 
göre önümüzdeki AB 
Parlamentosu Millet-
vekilliği seçimlerinde 
EPP’nin siyasi rakipleri 
pek çok soru soracak, 
ancak EPP onların bir 
kısmının cevabını hala 
veremez durumda. 
Borisov,”Bu nedenle 

bugünkü gibi forumlar 
çok değerlidir – kürsüye 
çıkıp herkesin önünde 
bir konu hakkında fikrini 
söyleyebilirsin ve birlikte 
çözüm arayışında bulu-
nabiliriz” diye ifade etti.
           Kırcaali Haber

Bulgaristan'da "TürkAkım" 
heyecanı

Rusya'daki Kommersant gazetesinin Rus gazını 
Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak 
TürkAkım projesinde bir güzergahın Bulgaristan üze-
rinden geçeceğine ilişkin haberi, Bulgaristan siyasi 
çevrelerinde heyecan yarattı.

Enerji Bakan Yardımcısı Krasimir Pırvanov, 
TürkAkım'la ilgili haberin "Gazprom" kaynaklı olduğunu 
ve Bulgaristan'a bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini 
duyurdu. 

Pırvanov, "TürkAkım her biri 15 milyar metreküp ka-
pasiteli olmak üzere iki borudan oluşuyor. Hatların biri 
Türkiye'ye ait. Merak edilen konu ise diğer hattın geçiş 

güzergahıydı. Bu hat 
Bulgaristan veya Yu-
nanistan üzerinden 
geçebilir. Gazprom 
yetkilileri borunun 
Bulgaristan'dan ge-
çeceğini açıklamış. 
Enerji Bakanlığımız 
bu konuda resmi 

yoldan mektup bekliyor." dedi.
Enerji Bakanlığı ise şimdilik Gazprom'dan resmi bilgi 

gelmediğini duyurdu.
Kommersant'ın haberini yorumlayan iktidardaki 

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) 
Partisinden Enerji Komisyonu üyesi Milletvekili Alek-
sandar Nenkov, "TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçmesi 
Rus ve Türk tarafıyla yapılan zor müzakerelerin bir so-
nucudur. Bu mesele Bulgaristan açısından olağanüstü 
bir öncelik niteliğinde. Karar sıradan bir başarı değil, 
çünkü biz tüm Balkanlar'da dağıtımcı rolümüzü de ko-
rumuş oluruz. Ülkemiz enerji alanında önemli rolünü 
sürdürmelidir." diye konuştu.

İktidar koalisyonu ortağı Bileşik Vatanseverler (OP) 
milletvekili ve ekonomi komisyonu üyelerinden İskren 
Veselinov, "Borunun Bulgaristan'dan geçmemesi ile 
ilgili şimdiye kadar duyulan büyük endişe asılsız çıktı. 
Tam tersi biz ciddi aktarım ülkelerinden biri olacağız." 
ifadelerini kullandı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu mu-
halefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili 
Ramadan Atalay ise Bulgaristan'ın TürkAkım'ın bura-
dan geçmesi için elinden geleni yapması gerektiğini 
söyledi. Atalay, "Bunu yapamazsak komşularımızın 
rızasına kalırız." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Milletvekili ve Enerji Komisyonu Başkan Yardım-
cısı Tasko Ermenkov ise alınan kararın iyi ancak olabi-
lecek en iyi karar olmadığını belirtti. Olabilecek en iyi 
kararın borunun Varna Limanı üzerinden Bulgaristan'a 
dolaysız girmesi olacağına işaret eden Ermenkov, 
"Böyle olsaydı, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji güvenliği 
açısından çok daha iyi olurdu. Çünkü aktarımın gü-
venliği, güzergahın geçtiği AB üyesi olmayan ülkelerin 
sayısından olumsuz etkilenir." görüşünü dile getirdi. 

TürkAkım projesine ilişkin Bulgaristan'ın Rusya ile 
görüşmeleri sürerken, konu en yüksek düzeyde geçen 
yıl Başbakan Boyko Borisov'un Moskova ziyareti sıra-
sında masaya yatırılmıştı.
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Başmüftülük Vakfına ait bina icrayla satıldı!Sofya'da Bulgaristan Başmüf-
tülüğü Vakfına ait İslam Ensti-
tüsü binasının icra yolu ile çok 
düşük fiyata satılması, Müs-
lümanlar arasında şoke etkisi 
yarattı.
Yüksek İslam Şura Başkanı 

Vedat Ahmet, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, "Çok kritik 
durumdayız. Başmüftülük ola-
rak borcumuzu kapatamazken 
hacizli binamız ederinin çok 
altında satıldı." dedi.
Satışın iptal edilmemesi ha-

linde emsal oluşturabileceğini 
ve Başmüftülüğe ait tüm vakıf 
mallarının aynı şekilde elden 
gidebileceğini belirten Ahmet, 
Bulgaristan Ulusal Gelirler 
Ajansının kendilerine haber 
vermeden 21 Kasım'da, mülke 
müşteri bulup icra marifetiyle 
satış yaptığını söyledi.
Binanın 2000'li yıllarda vak-

fa gelir sağlamak üzere İslam 
İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı 
İslam Kalkınma Bankasının 
sponsorluğunda alındığını ak-
taran Ahmet, Başmüftülüğün 4 
milyon avronun üzerindeki bo-
rucu nedeniyle binanın bakım 

ve tadilatına para ayırmakta 
güçlük çekildiğini belirtti.
Belediye tarafından kültür var-

lığı ilan edilen binanın tadilat ve 
onarımı için bağışçıların yar-
dımlarının yetmediğini dile ge-
tiren Ahmet, şöyle devam etti:
"En son binaya haciz kondu. 

İmkansızlıklar nedeniyle öde-
nemeyen çöp ve emlak vergisi, 
sigorta gibi borçlar vardı. Borç-

lar ödenmedikçe her ay faiz iş-
ledi. Şu anda 8 milyon levalık 
(4 milyon avro) borcumuz var. 
Bulgaristan Başmüftülüğünün 
bu borçları kapatma imkanı 

olmadığı için sadece birkaç 
aylık ödeme yapılabildi ancak 
müftülüğün finansal sıkıntıları 

sebebiyle o aşama-
lı ödeme de durdu."
- "Malımız haber 

verilmeden satıldı"
Konu hakkında 

Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev, Başba-
kan Boyko Borisov 
ve ulaşabildikleri 
tüm kurumlarla te-
masa geçtiklerini 
söyleyen Ahmet, 
şunları aktardı:
"Başbakan Boyko 

Borisov bize, 'İşi 
oraya götürecek 
değiliz. Sizin vakfın 
malına el koyacak 
dereceye düşme-

dik.' demişti. Maa-
lesef yaşanan son olay bizleri 
çok ciddi sarstı. Şu anda par-
lamentoda Dinler Kanunu gö-
rüşülüyor. Bu kanunda devletin 

Başmüftülüğe destek vermesi 
görüşülürken, kurumumuzun 
parasız kaldığı bir dönemde, 
haberdar edilmeden malımız 
satılmış bulunuyor."
Ahmet, müftülüğün devlete 

olan borçlarını ödeyebilmesi 
için yardım çağrısında bulu-
narak, "Türkiye'nin bu konuda 
gerekli yardımı sağlamasını 
ümit ediyoruz, çünkü buradaki 
Müslümanların durumu zaman 
zaman iki ülke ilişkilerinde 
gündeme geliyor. Türkiye bir 
taraftan kiliseleri, sinagogla-
rı onarıyor ama diğer taraftan 
Bulgaristan'daki Müslümanların 
vakıf mallarına el konuluyor." 
ifadesini kullandı.
Söz konusu durumu, "Sade-

ce Bulgaristan'daki Müslüman-
lara değil hem Türkiye hem de 
İİT'ye üye ülkelere yapılmış bir 
tavır" olarak nitelendiren Ah-
met, "Başbakan Radev, Cum-
hurbaşkanı Borisov'un yanı sıra 
Türkiye ve İİT'den yardım bek-
liyoruz. Tüm Müslüman ülkele-
rin temsilciliklerini durumdan 
haberdar edeceğiz." dedi.

“BARIŞ ARAYIŞI GİRİŞİMCİ BİR DIŞ POLİTİKA GEREKTİRİR”
Bu hafta İstanbul, arabulucu-

luk hakkında birbiriyle bağlantılı 
iki ayrı uluslararası konferansa 
ev sahipliği yapacak. Bunların 
ilki, çatışma haritasındaki mev-
cut durum ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) üyelerinin arabu-
luculuk kapasitesine ilişkin ola-
caktır. İkincisi ise daha geniş 
kapsamlı olacak ve sürdürüle-
bilir kalkınma, barış ve arabu-
luculuk arasındaki bağlantılar, 
arabuluculuk süreçlerinde cin-
siyet dengesinin sağlanması 
ve gençlerin bu süreçlere dâhil 
edilmesinin yolları ile çatışma 
ve arabuluculuk analizinde 
büyük veri ve yapay zekânın 
rolü üzerine görüşlerin ortaya 
konacağı zihin açıcı oturumları 
içerecektir. Bu tür konferans-
ların neticede sadece birer 
konferanstan ibaret olduğu dü-
şünebilir, ancak İstanbul Ara-
buluculuk Konferanslarının, 
meseleler hakkında ortak bir 
anlayış ve arabuluculuk ve ça-
tışmaların barışçıl yollarla çö-
zümü için eyleme yönelik gün-
dem oluşturulmasında bir hayli 
etkili oldukları kanıtlanmıştır. 
Bu konferansların ev sahibi 
ve Birleşmiş Milletler, AGİT ve 
İİT gibi üç önemli uluslararası 
kuruluş bünyesindeki Arabu-
luculuk Dostları Grubu’nun eş 
başkanlığını yürüten tek ülke 
olarak Türkiye, bu konferanslar-
dan elde edilen sonuçları bahsi 
geçen uluslararası kuruluşlarda 
paylaşma imkânına sahiptir.

Gerçek şudur ki, 21. yüzyıl-
da insanlık farklı bir sınamayla 
karşı karşıyadır. Pek çok kişi 
uluslararası hukuk, kurumlar, 
demokrasi ve hukukun üstün-
lüğü, hesap verilebilirlik, ser-
best ticaret, cinsiyet eşitliği 
ve diğer konularda elde edilen 

kazanımlar açısından barda-
ğın yarısının dolu olduğunu 
düşünürken, bardağın boş ka-
lan kısmı kendini göstermeye 
başlamıştır. Hepimiz belirtile-
rin farkındayız ve bunları yeni-
den hatırlatmaya gerek yoktur. 
Ticaret savaşları, uluslararası 
istismarın yeni türleri, jeopoli-
tik rekabetler, büyük güçlerin 
vekâlet savaşları, parçalanan 
ulus devletler, terörizm, yaban-
cı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, 

giderek artan eşitsizlikler ve 
adaletsizlik; bardağın boş kıs-
mını oluşturan güncel eğilimler 
arasındadır. İnsanoğlunun kar-
şılaştığı sınamalar, insanoğlu-
nun başarılarını ve olanakları-
nı yok etmektedir. Hangi taraf 
kazanacak? Bunun cevabı, biz 

insanların pozitif sonuçları elde 
etmek için ne kadar çok birlikte 
çalışabildiğimiz dâhil, sınama-
lara karşı nasıl tepki gösterdi-
ğimize bağlıdır. Net olan tek 
bir nokta var; inisiyatif alıp giri-
şimci ve insani olmazsak, kötü 
taraf baskın çıkacak. Bekle ve 
gör tutumu artık sürdürülemez. 
Politika seçenekleri, arabulu-
culuktan teröristlere karşı fiili 
güç kullanımı kadar farklılıklar 
göstermektedir.

Örneğin Suriye’deki durumu 
ele alalım. Türkiye’nin girişim-
ci ve insani yaklaşımı, toplam 
4000 kilometre karelik bir ala-
nı iki terör örgütünden, DEAŞ 
ve PKK/PYD/YPG’den, arın-
dırmıştır. Müdahale etmemiş 
olsaydık, halkımız bu terörist-

lerin sürekli saldırısına maruz 
kalacaktı ve Suriye trajedisi için 
siyasi bir çözüme ulaşılama-
yacaktı. Türkiye insani acıları 
hafifletmek için elinden geleni 
yapmakta, dünya çapında en 
büyük mülteci nüfusuna ev 
sahipliği yapmakta, mültecile-
re dünyada en fazla harcama 
yapan ülke olarak, insani yar-
dımlara dünyanın en büyük 
ekonomisinden daha fazla 
para sarf etmektedir. Türkiye 

aynı zamanda, onlarca, hatta 
yüz binlerce insanın hayatını 
kurtaran anlaşmaların yapıl-
ması için çaba göstermekte ve 
komşu Suriye’nin toprak bütün-
lüğüne dayalı siyasi bir çözümü 
desteklemektedir.
Suriye örneğini vermemin bir 

nedeni var. Suriye önleyici dip-
lomasinin önemini bize bir kez 
daha göstermektedir; çünkü 
çatışma ateşi bir milleti bir kez 
girdabına çekerse, geriye kalan 
tek öngörülebilir şey, bu ateşin 
o devlette artık öngörülemeye-
cek sonuçlara yol açacağıdır. 
Bir nesil öyle ya da böyle ziyan 
olacak; gelecek de iç açıcı ol-
mayacaktır. Binlerce kilometre 
uzakta olanlar da dâhil herkes, 
ya terör saldırısı, ekonomik 
şok, düzensiz göç ya da yaralı 
vicdandan zarar görecektir. 
Eğer önleyici diplomasi ve 

çatışmaların barışçıl çözümü 
başlıca öneme sahipse, bunu 
ciddiye almalıyız. Bu değer-
lendirme, BM, AGİT ve İİT 
Arabuluculuk Dostlar Grubu 
eş-başkanı sıfatıyla, bu hafta 
İstanbul’da düzenleyeceğimiz 
arabuluculuk alanında bir ka-
pasite geliştirme eğitim prog-
ramının ve iki arabuluculuk 
konferansının ev sahibi olarak 
Türkiye’nin çabalarını arabulu-
culuk alanına yönlendirmekte-
dir. 
T.C. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu


