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Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler gerek-
se toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta 
siyasi karar alıcılar, diplomatlar, iş adamları ve STK’lar 
olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan 

herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına 
ihtiyaç vardır. Zira –Yunanistan hariç– çok partili hayata 1990’ların 
başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma sü-
reçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerin kendine özgü siyasi 
yapı ve aktörleri bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki güncel gelişmeleri 
yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek 
için siyasi aktörlerin pozisyonlarının ve aralarındaki fikir ve çıkar ça-
tışmalarının iyi anlaşılması gerekir. Keza Balkanlarla ilgili herhangi 
bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en 
azından temel bilgilere sahip olmak yararlı olacaktır.

Türkiye’nin Avrupa’daki komşularından Bulgaristan’ın ele alındı-
ğı bu kitapta ülkenin siyasi kurum ve aktörleriyle beraber siyasetle 
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan medya, iş çevreleri 
ve aydınlar hakkında bilgiler de yer almaktadır. Soğuk Savaş döne-
minde Doğu Bloku’na bağlı olan Bulgaristan 1990’ların başında çok 
partili hayata geçmiş, daha sonra da NATO ve Avrupa Birliği’ne üye 
olarak Avrupa-Atlantik ittifakının bir parçası olmuştur. Bununla 
birlikte siyasi ve ekonomik dönüşümünü henüz tamamlayamamış 
olan ülkede eski dönemin mirası olan birçok sorun varlığını koru-
maktadır. Siyasetçiler ve ekonomik çıkar grupları arasındaki girift 
ilişkiler sebebiyle oldukça karmaşık olan ülke siyaseti Bulgaristan’ın 
jeopolitik konumundan dolayı küresel siyasetin dinamiklerinden de 
etkilenmektedir. Yayımladığımız bu kitap Bulgaristan’daki güncel si-
yasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan 
sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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TAKDİM

Balkanlar birçok jeostratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel sebep-
ten dolayı Türkiye’nin en yakından ilgilendiği bölgelerden biri ol-
muştur. Ankara’nın gelişen ekonomik ve sosyal dinamikleri ve aktif 
dış politikası resmi kurumlar, iş çevreleri ve sivil toplumun Balkan-
lara yaklaşımına olumlu yansımakta, bölge ülke ve toplumlarının da 
birçok alanda Türkiye’yle iş birliğine sıcak bakması sayesinde bölgey-
le karşılıklı ilişkilerde gözle görülür ilerlemeler kaydedilmektedir. 

Öte yandan Türkiye’de Balkanlar siyasetinin yeterince yakından 
takip edilmediği de bir gerçektir. Balkanların 2000’lerde yakalamış 
olduğu barış ve istikrar ortamı her ne kadar Türkiye’nin bölgeyle olan 
siyasi, ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirmek için bir fırsat sunsa 
da stratejik ve akademik araştırma çevrelerinde Balkanlara yönelik il-
giyi azaltmış, araştırmacılar Ortadoğu gibi gündemi daha hareketli ve 
tartışmalı olan bölgelere yönelmiştir. Böylelikle Balkanlardaki güncel 
siyasi konular üzerine yazılan kitaplar ve medyanın bu konulara ayır-
dığı yer oldukça sınırlı kalmıştır. Türkiye’de Balkanlarla ilgili yapılan 
araştırma ve yayınlar genellikle tarihsel ve toplumsal konular ile böl-
gesel sorunlar üzerine yoğunlaştığından Balkan ülkelerinin güncel iç 
siyasetlerine dair kaynak eksikliği de söz konusudur.

Halbuki Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler 
gerekse toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta si-
yasi karar alıcılar, diplomatlar, iş adamları ve STK’lar olmak üzere 
Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan herkesin bölge ülkele-
rindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına ihtiyaç vardır. Zira 
–Yunanistan hariç– çok partili hayata 1990’ların başında geçen ve de-
mokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma süreçleri halen devam 
etmekte olan bu ülkelerin kendine özgü siyasi yapı ve aktörleri bu-
lunmaktadır. Bu ülkelerdeki güncel gelişmeleri yorumlayabilmek ve 
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geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek için siyasi aktörlerin 
pozisyonları ve aralarındaki fikir ve çıkar çatışmalarının iyi anlaşıl-
ması gerekir. Keza Balkanlarla ilgili herhangi bir alanda bir proje veya 
çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en azından temel bilgilere 
sahip olmak yararlı olacaktır.

Bu kaynak eksikliğinin bir ölçüde giderilmesi adına Mehmet Uğur 
Ekinci ve Nedim Emin’in Avrupa Birliği’ne üyelik süreçlerini henüz 
tamamlamamış olan altı Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Karadağ, Kosova, Makedonya ve Sırbistan) üzerine kaleme aldıkları 
raporlar daha önce yayımlanmıştı. Bulgaristan hakkındaki bu çalış-
mayla SETA’da Balkan ülkeleri için yazılmış siyaseti anlama kılavuzla-
rının sayısı yediye yükselmiştir.

Türkiye’nin Avrupa’daki komşularından Bulgaristan’ın ele alındı-
ğı bu kitapta ülkenin siyasi kurum ve aktörleriyle beraber –siyasetle 
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan– medya, iş çevreleri 
ve aydınlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Soğuk Savaş döneminde 
Doğu Bloku’na bağlı olan Bulgaristan 1990’ların başında çok partili 
hayata geçmiş, daha sonra da NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olarak 
Avrupa-Atlantik ittifakının bir parçası olmuştur. Bununla beraber si-
yasi ve ekonomik dönüşümünü henüz tamamlayamamış olan ülkede 
eski dönemin mirası olan birçok sorun varlığını korumaktadır. Siya-
setçiler ve ekonomik çıkar grupları arasındaki girift ilişkiler sebebiyle 
oldukça karmaşık olan ülke siyaseti Bulgaristan’ın jeopolitik konu-
mundan dolayı küresel siyasetin dinamiklerinden de etkilenmektedir. 
Yayımladığımız bu kitap Bulgaristan’daki güncel siyasetin ülkemizde 
daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan sonra yürütülecek 
çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kitapta ilk olarak Bulgaristan’ın yasama, yürütme ve yargı organ-
larının ve belli başlı devlet kurumlarının anayasa ve kanunlarca belir-
lenmiş temel özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ülkenin 
siyasi gündemini belirleyen önemli meselelere değinilmiş, meselelerin 
arka planı ve mevcut durumu ortaya konmuştur. Bu bilgilerin ardın-
dan ülke siyasetinde rol oynayan önemli siyasi partilerin tarihçeleri ve 
programlarında öne çıkan noktalar sunulmuş, daha sonra ülkedeki 
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önemli siyasi şahsiyetlerin öz geçmiş ve siyasi görüşlerine yer verilmiş-
tir. Ülkenin önemli basın yayın kuruluşları ve –varsa– bunların siyasi 
aktörlerle ilişkileri incelendikten sonra ülkenin siyasi ve sosyal hayatı 
üzerinde ağırlığı olduğu düşünülen belli başlı aydın, iş adamı ve diğer 
toplumsal aktörlere ait bilgiler derlenmiştir. Böylelikle ülke siyasetinin 
genel görünümünün geniş bir perspektifle sunulması hedeflenmiştir.

Balkanlardaki siyasi aktörler hakkında biyografik kaynaklar böl-
gede güncel siyasete ilişkin nitelikli yayınların azlığı ve medya taraf-
sızlığının sorunlu olması gibi sebeplerden dolayı eksik ve çelişkili bil-
gilerle doludur. Dolayısıyla burada sunulan bilgilerin isabetliliğinin 
mümkün olduğunca sağlanabilmesi için kitap dikkatli bir okuma ve 
değerlendirme süreci içinde hazırlanmıştır. Siyasi aktörlerle ilgili bilgi 
almak için bölgede ve uluslararası alanda yayımlanmış birçok farklı 
kaynağa müracaat edilmiş ayrıca Bulgaristan ve Türkiye’nin çeşitli şe-
hirlerinde altmıştan fazla siyasetçi, siyasi analist, diplomat, bürokrat, 
gazeteci ve STK temsilcisiyle saha görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu’nun yayına hazırlanmasın-
daki yardımlarından dolayı araştırma asistanı Dilek Kütük’e teşekkür 
ederiz. Ayrıca kitabın çeşitli aşamalarında katkılarını esirgemeyen Ne-
dim Emin, Mustafa Işık, Hayri Emin, İvo Radoykov, İvo İvanov, Ser-
kan Paşev, Tanya Blagova ve burada isimlerini sayamadığımız kişilere 
minnettarlığımızı sunarız.

Bulgaristan’ın siyasi kurumları, aktörleri ve gündeminin tanın-
ması için temel bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmış bu kitapta 
ülkenin bütün aktörlerine yer vermek mümkün olmadığından bazı 
kişi ve kurumlar ister istemez kapsam dışında bırakılmıştır. Yine de 
güncel Bulgaristan siyasetine ilişkin Türkiye’de yayımlanan ilk toplu 
ve düzenli rehber olma özelliğini taşıyan bu kitabın okuyucuya yol 
gösterici olacağını ümit etmekteyim.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü
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GENEL GÖRÜNÜM VE TARİHÇE

• Yüz ölçümü 110.994 km2 (yaklaşık Akdeniz Bölgesi kadar)

• Nüfusu yaklaşık 7.050.000 (İstanbul’un yarısı kadar)

• En kalabalık şehri Sofya (yaklaşık 1.325.000)

• Yıllık nüfus artış hızı (2017) binde -7,3

• Yaş ortalaması 43,6

• Nüfusun yüzde 75’i şehirli, yüzde 25’i kırsal

• 2011 sayımına göre nüfusun yüzde 85’i Bulgar, yüzde 9’u 
Türk, yüzde 5’i Roman (Sayımda beyan esas alınmakta, 
Pomaklar Bulgar olarak değerlendirilmektedir)

• 2011 sayımına göre nüfusun yüzde 76’sı Ortodoks, yüzde 
10’u Müslüman

• Resmi dil Bulgarca

• Kişi başına düşen reel yıllık gelir 6.300 ABD doları

• 15 yaş üzeri işsizlik yüzde 6,2

Bulgaristan toprakları 14. yüzyıl boyunca gerçekleşen savaş-
ların ardından Osmanlı topraklarına katılmış ve beş yüz yıldan 
fazla bir süre boyunca Osmanlı’nın doğrudan idaresi altında yö-
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netilmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imzalanan 
Ayastefanos Antlaşması’nda hukuken Osmanlı’ya bağımlı ama 
fiilen bağımsız bir Bulgaristan prensliğinin kurulması karara bağ-
lanmıştır.1 Bu devletin sınırları bugünkü Makedonya ve Kuzey 
Yunanistan topraklarını da içine alacak şekilde belirlenmiş fakat 
Avrupalı güçlerin araya girmesiyle aynı yıl içerisinde imzalanan 
Berlin Anlaşması’nda bu sınırlar önemli ölçüde daraltılarak yal-
nızca bugünkü Kuzey Bulgaristan ve Sofya havalisi Bulgaristan’a 
bırakılmıştır. Anlaşmada Osmanlı idaresi altında özerk bir vilayet 
olarak yapılandırılan ve bugünkü Güney Bulgaristan topraklarına 
karşılık gelen Doğu Rumeli ise 1885’te fiilen Bulgaristan’a bağlan-
mıştır.2 Bulgaristan Çarlığı (Krallığı) bağımsızlığını 1908’de ilan 
etmiş ve uluslararası alanda tanınmıştır.3 

Balkan Savaşları’nda Batı Trakya üzerinden Ege Denizi’ne çı-
kış elde eden Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı’nın ardından bu 
toprakları Yunanistan’a bırakmıştır. Romanya idaresi altında bu-
lunan Güney Dobruca toprakları 1940’ta varılan anlaşmayla Bul-
garistan’a bağlanmış ve ülke bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. 

Bulgaristan İkinci Dünya Savaşı’nda önceleri tarafsız hareket 
etse de 1941’de Almanya ile ittifak kurmuştur. İlerleyen yıllarda 
savaşın Mihver Devletleri’nin aleyhine dönmesi Bulgaristan’ı da 
doğrudan etkilemiş, ülkede 9 Eylül 1944’te meydana gelen dar-
beyle iktidar fiilen Komünistlere geçerken 16 Eylül’de Sovyet or-
duları Sofya’ya girmiştir. 8 Eylül 1946’daki referandumla çarlık 
lağvedilerek Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Hızla 
Sovyetler Birliği’nin nüfuzu altına giren ülkede iktidarı ele geçi-
ren Bulgar Komünist Partisi (BKP) Stalinist modeli takip ederek 

1 Anlaşmanın imzalandığı gün olan 3 Mart Bulgaristan’da Kurtuluş Bayramı olarak 
kutlanmaktadır.

2 Şarki Rumeli’nin iltihakı 18 Eylül 1885’te gerçekleşmiş olmakla beraber eski tak-
vim esas alınarak 6 Eylül Bulgaristan’da Birleşme Bayramı olarak kutlanmaktadır.

3 Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı 5 Ekim 1908’de gerçekleşmiş olmakla beraber eski 
takvim esas alınarak 22 Eylül Bulgaristan’da Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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tek partili ve totaliter bir rejim kurmuştur. 1954’te BKP’nin ge-
nel sekreterliğine gelen Todor Jivkov otuz beş yıl boyunca ülkeyi 
tek lider olarak yönetmiştir. Bu dönemde Roman, Pomak ve Türk 
topluluklara karşı asimilasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Soğuk Savaş sona ererken Bulgaristan’da Jivkov’a karşı muha-
lefet giderek güçlenmiş ve gelen baskılar üzerine Jivkov 10 Kasım 
1989’da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa et-
mek zorunda kalmıştır. Jivkov’un istifasının ardından çok partili 
düzene geçişin hazırlıkları başlamıştır. 3 Nisan 1990’da Anaya-
sa’da bazı değişikliklere gidilmiş, yeni dönemin kurucu meclisi 
olan Büyük Halk Meclisi 10 Haziran 1990’daki genel seçimle 
belirlenmiştir. 15 Kasım 1990’da ülkenin resmi adı Bulgaristan 
Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş, 12 Temmuz 1991’de yeni Ana-
yasa ilan edilmiştir. 

1990’larda ülke siyasetinde iki büyük parti etkili olmuştur. 
Bunlar BKP’nin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile 
liberal demokrasiye geçişin bayraktarlığını üstlenen Demokratik 
Güçler Birliği’dir (SDS). Kamuoyunda demokratik muhalefetin 
sağlam biçimde oluşturulamaması yüzünden SDS siyasi ve eko-
nomik anlayış bakımından eski düzenden kolay kolay kopamayan 
BSP’nin karşısında baskın bir siyasi güç haline gelmeyi uzun süre 
başaramamıştır. Böylelikle ülkede liberal demokratik düzene geçiş 
kavgalı ve sancılı olmuş, siyaset ve bürokrasideki dönüşüm olduk-
ça yavaş ilerlerken kamuya ait birçok varlık eski rejimle bağlantılı 
kişilerin oluşturduğu kartellerin eline geçmiştir. 

Kısa süreli ve kırılgan hükümetlerle geçen birkaç yılın ardın-
dan ülkede 1996-1997 arasında büyük bir ekonomik kriz yaşan-
mış ve sonrasında yapılan genel seçimde SDS’nin önderliğindeki 
Birleşik Demokratik Güçler (ODS) koalisyonu yüzde 52 oy alarak 
Meclis çoğunluğunu elde etmiştir. Dört yıl iktidarda kalan İvan 
Kostov hükümeti ülkeye siyasi istikrar getirmekle beraber hızla 
gerçekleştirdiği özelleştirmeler sebebiyle yolsuzluk suçlamalarıyla 
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karşı karşıya kalmış ve sonuçta 2001 genel seçiminde iktidarı yeni 
bir merkez sağ hareket olan İkinci Simeon Ulusal Hareketi’ne 
(NDSV) kaybetmiştir. Elli yıllık sürgünden sonra ülkesine dönen 
son Bulgar Çarı4 İkinci Simeon Sakskoburggotski’nin liderliğin-
deki NDSV 2001’den itibaren iki yasama dönemi boyunca merkez 
sağın en güçlü partisi olmuş fakat sonrasında bu parti de yolsuzluk 
suçlamaları sebebiyle siyaset sahnesinden silinmiştir. 2006’da yeni 
bir merkez sağ oluşum olarak ortaya çıkan Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) partisi 2009’dan itibaren bütün 
genel seçimlerde birinci sırayı alırken BSP merkez solun en büyük 
temsilcisi olmayı sürdürmektedir.

Komünist düzenin ardından Bulgaristan diğer Orta Avrupa ve 
Balkan ülkeleri gibi dış politikasında Batı ile ilişkilere ağırlık vere-
rek 29 Mart 2004’te NATO’ya, 1 Ocak 2007’de de Avrupa Birli-
ği’ne (AB) üye olmuştur. Buna rağmen ülkede liberal demokrasiye 
geçişin sancıları devam etmektedir. Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
bütünleşme süreçleri tamamlanmamış olan ülke henüz Schengen 
ve Avro bölgelerine dahil değildir.

4 1943’te henüz altı yaşındayken babasının ani ölümü sonucunda tahta geçen İkin-
ci Simeon üç yıl boyunca tahtta kalmış ve bu dönemde ülke fiilen naipler tarafından 
yönetilmiştir.



SİYASİ YAPI VE KURUMLAR

YASAMA ORGANI VE SEÇİMLER
Bulgaristan’ın yönetim sistemi parlamenter cumhuriyettir. 

Ülkenin yasama organı 240 sandalyeden oluşan tek kamaralı 
Halk Meclisidir. 

Genel seçim dört yılda bir yapılır. Milletvekili seçilebilmek için 
Bulgaristan vatandaşı olmak (çifte vatandaşlar kabul edilmez), en 
az 21 yaşında olmak ve mahkum veya siyasi yasaklı olmamak ge-
rekir. Milletvekilleri arasından bakan olarak seçilenlerin bakanlık 
süreleri boyunca yerlerine yedek milletvekilleri görev yapar. 

Anayasa değişiklikleri Halk Meclisi tarafından 60 üyenin tekli-
fi ve 180 üyenin oyuyla gerçekleştirilebilir. Ancak yeni bir Anaya-
sa yapılması, ülke sınırlarının değişmesinin kabulü, güvence altı-
na alınmış temel hak ve hürriyetlerde değişikliğe gidilmesi, devlet 
yapısı ve hükümet şeklinin değiştirilmesi gibi önemli konularda 
Büyük Halk Meclisi adlı 400 üyeden oluşan kurucu meclisin se-
çilmesi ve değişikliklerin bu meclis tarafından üçte iki çoğunlukla 
kabul edilmesi gerekir. 1879’dan bu yana Bulgaristan’da yedi Bü-
yük Halk Meclisi görev yapmış, bunlardan sonuncusu halen yü-
rürlükteki 1991 Anayasası’nı kabul etmiştir. Büyük Halk Meclisi 
için seçimlere gidilmesi Halk Meclisinde en az 160 milletvekilinin 
oyuyla mümkün olabilir. 
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Seçim sistemi nisbi temsil esasına dayanır. Seçimlere partiler 
yalnız başına ya da seçim ittifakları halinde katılabilir. Bağımsız 
adaylar ise bir seçim çevresindeki seçmenlerden en az yüzde 1’inin 
ya da toplam 1.000 kişinin talebiyle aday olabilir. Partilerin/seçim 
ittifaklarının Meclise girebilmeleri için geçerli oyların en az yüzde 
4’ünü almaları gerekir. Bağımsız adayların seçilebilmeleri için ise 
kendi seçim çevrelerindeki geçerli oyların sandalye sayısına bölün-
mesiyle elde edilecek sayı kadar oy almaları gerekir.

Ülke çapında toplam 31 seçim çevresi bulunmaktadır. Bun-
lardan üçü Sofya’ya, ikisi Plovdiv’e (Filibe) ayrılmış olup geri ka-
lan iller için birer seçim çevresi mevcuttur. Seçim çevrelerindeki 
sandalyeler partilere Hare-Niemeyer yöntemine göre dağıtılır. Bu 
yöntem artık oyların küçük partilere dağıtılmasını sağladığından 
küçük partiler için nispeten avantajlıdır. 

Parti/seçim ittifakı listelerinde bulunan adayların milletvekili 
seçilmelerinde tercihli oy sistemi bulunmaktadır. Buna göre seç-
menler diledikleri takdirde oy verdikleri partinin/ittifakın liste-
sinde bulunan herhangi bir milletvekili için ayrıca tercih kulla-
nabilirler. Alt sıradaki bir adayın seçilebilmesi için kendi seçim 
çevresinden partisi için çıkan oyların en az yüzde 7’sinde tercihli 
oy almış olması gerekir. Aynı listede birden fazla adayın yüzde 
7’den fazla tercihli oy alması durumunda ise en fazla oy alan aday-
dan başlamak üzere değerlendirme yapılır. Tercihli oy sayesinde 
parti genel merkezlerinde belirlenmiş listelerin aynen seçilmesinin 
kısmen de olsa önüne geçilmektedir. Böylelikle özellikle yerel halk 
üzerinde nüfuzu olan adaylar listenin alt sıralarında yer alsalar bile 
seçilme imkanına sahip olmaktadır.

Bir kişinin aynı partiden veya seçim ittifakından olmak üzere 
iki seçim çevresinde milletvekili adayı olması mümkündür. Ada-
yın iki çevrede de seçilmesi durumunda bir gün içinde kendisin-
den tercihte bulunması istenir, tercihte bulunmadığında ise aday-
lığı ilk tescil edilen seçim çevresinden milletvekili seçilmiş sayılır. 
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Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerek hükümetler gerek-
se toplumlar arası ilişkilerin derinleştiği günümüzde başta 
siyasi karar alıcılar, diplomatlar, iş adamları ve STK’lar 
olmak üzere Türkiye’de Balkanlara bir sebeple ilgi duyan 

herkesin bölge ülkelerindeki siyasi yapı ve aktörleri iyi tanımalarına 
ihtiyaç vardır. Zira –Yunanistan hariç– çok partili hayata 1990’ların 
başında geçen ve demokratikleşme, liberalleşme ve Avrupalılaşma sü-
reçleri halen devam etmekte olan bu ülkelerin kendine özgü siyasi 
yapı ve aktörleri bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki güncel gelişmeleri 
yorumlayabilmek ve geleceğe dair isabetli öngörülerde bulunabilmek 
için siyasi aktörlerin pozisyonlarının ve aralarındaki fikir ve çıkar ça-
tışmalarının iyi anlaşılması gerekir. Keza Balkanlarla ilgili herhangi 
bir alanda bir proje veya çalışmaya girişmeden evvel bu konularda en 
azından temel bilgilere sahip olmak yararlı olacaktır.

Türkiye’nin Avrupa’daki komşularından Bulgaristan’ın ele alındı-
ğı bu kitapta ülkenin siyasi kurum ve aktörleriyle beraber siyasetle 
doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan medya, iş çevreleri 
ve aydınlar hakkında bilgiler de yer almaktadır. Soğuk Savaş döne-
minde Doğu Bloku’na bağlı olan Bulgaristan 1990’ların başında çok 
partili hayata geçmiş, daha sonra da NATO ve Avrupa Birliği’ne üye 
olarak Avrupa-Atlantik ittifakının bir parçası olmuştur. Bununla 
birlikte siyasi ve ekonomik dönüşümünü henüz tamamlayamamış 
olan ülkede eski dönemin mirası olan birçok sorun varlığını koru-
maktadır. Siyasetçiler ve ekonomik çıkar grupları arasındaki girift 
ilişkiler sebebiyle oldukça karmaşık olan ülke siyaseti Bulgaristan’ın 
jeopolitik konumundan dolayı küresel siyasetin dinamiklerinden de 
etkilenmektedir. Yayımladığımız bu kitap Bulgaristan’daki güncel si-
yasetin ülkemizde daha iyi anlaşılmasına ve bu ülkeye ilişkin bundan 
sonra yürütülecek çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

9 786057 544087
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