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Balkan Senfoni Orkestrasından Muhteşem Konser 
Yaklaşık 20 yıl aradan 

sonra ilk defa bir senfo-
ni orkestrası Kırcaali’de 
konser verildi. T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu’nun hi-
mayesinde Edirne Trakya 
Üniversitesi Balkan Sen-
foni Orkestrası Belediye 
Kültür Merkezi Salonun-
da sunduğu muhteşem 
konserle izleyiciler in 
gönlünü fethetti. 
Yüzlerce Kırcaalili ta-

rafından izlenen konser 
katılımcıların büyük ilgi 
ve beğenisini topladı. 
Seyirciler gerek konser 
sırasında gerek konser 
sonunda 60 sanatçının 
görev aldığı Balkan Sen-
foni Orkestrası’nı dakika-
larca ayakta alkışladı.
Konsere T.C. Filibe Baş-

konsolosu Şener Cebeci, 
Muavin Konsolos Gürler 
Gürsoy ve Murat Muha-
ciroğlu, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ve 
Kırcaali ili ilçe belediye 

başkanları ve Kırcaali’nin 
önde gelen siyaset, sa-
nat, iş dünyası, sivil top-
lum kuruluşları ve basın-
dan önemli isimler katıldı. 

Edirne’den ise konsere 
Trakya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr.Yener Yörük 
başkanlığında bir heyet 
iştirak etti.

Şener Cebeci yaptığı 
selamlama konuşma-
sında, “Ne mutlu bize 
ki bu salonda sizlerle 
defalarca bir araya gel-
me fırsatımız oldu. Bu 
sahnede sizlere birkaç 
kez selamlama yapma 
imkanım oldu. Huzurla-
rınızda Trakya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sayın Yener Yörük şah-
sında Balkan Senfoni 
Orkestrası’na teşekkür 
etmek istiyorum. Emek 
onların, öncelikle onlara 
teşekkür etmek isterim” 
diye kaydetti. Daha son-
ra Başkonsolos, organi-
zasyona destek veren 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis ve Türk 

Kültür ve Sanat Derneği 
(TÜRKSAD) Başkanı 
Müzekki Ahmet’e teşek-
kürlerini sundu. Sayın 
Cebeci, “Bu tür etkinlikler 
bizim sizlerle bir araya 
gelmemiz için birer ve-
sile. Biz her vesileyi fır-
sat bilip sizinle bir arada 
olmaya çalışıyoruz” diye 
ifade etti. 
Trakya Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Yener Yörük seyircile-
re hitaben, “Kırcaali’de 
olmak bizim için büyük 
bir mutluluk. Trakya Üni-
versitesi olarak, ilk kez 
Kırcaali’de konser veri-
yoruz. Size Edirne’nin, 
Selimiye’nin selamını 
getirdik. Trakya Üniversi-

tesi olarak 37 500 öğren-
cimizle büyük bir eğitim 
kurumuyuz. Bünyemizde 
12 fakültemiz var. Bunun 
yanında Türkiye’de sade-
ce bizde bulunan Balkan 
Araştırmaları Enstitümüz 
var. Bin yataklı Balkanla-
rın en büyük hastanesi-
ne sahibiz. Bünyemizde 
1488 yılında yapılan Tıp 
Fakültesi ve onun psiki-
yatri hastalarının müzikle 
tedavi edildiği hastane-
miz var. Edirne’yi, Seli-
miye Camii, külliyemizi 
görmeyenleri Edirne’ye 
davet ediyorum. Eğitimin 
yanı sıra sanat ve kültü-
re de önem veriyoruz ve 
gördüğünüz bu orkest-
ramızla da Balkanlarda 
çok önemli konserler ve-
riyoruz. Haziran ayında 
Razgrad ve Şumnu da 
konserler verdik. Anne 
ve babamın Şumnu ve 
Eski Cuma doğumlu ol-
malarına bakarak prog-
ram yapmadık, sadece 
Başkonsolosluklarımızın 
daveti bu şekilde oldu. 
Bugün buradayız, davet 
ettikleri için Sayın Baş-
konsolosumuza ve tanış-
ma fırsatı bulduğum be-
lediye başkanına da çok 
teşekkür ediyoruz. Kültür 
ve sanatın evrensel dili 
olduğunu düşünüyoruz. 
Müziğin evrensel dilini 
kendi kültürümüzü ve 
medeniyetimizin unsur-
larıyla zenginleştirmek 
istiyoruz. Çünkü bizim 
kültürümüz, medeniye-

Resmiye MÜMÜN

Devamı 2’de

Kaolinovo'da Türkçe Kitap Dağıtımı
15.11.2013 tarihinde 

Milli Eğitim Bakanlığınca 
onaylanmış olan 2. ve 
3. sınıf yardımcı Türkçe 
ders kitapları ve çalışma 
defterleri Kaolinovo Ra-
kovski Okulunda çocuk-
lara dağıtıldı. Etkinlik tam 
bir bayram havasında 
geçti. Bu güzel etkinliğe 
T.C. Sofya Büyükelçisi İs-
mail Aramaz, T.C. Burgas 
Başkonsolosu Niyazi Ev-
ren Akyol, Sofya Büyükel-
çiliğinde 2. Katib Suheybi 
Ünal, Şumen Milli Eğitim 
Müdürü V. Vılev, Kaoli-
novo Belediye Başkanı 
Nida Ahmet gibi değerli 
misafirlerin yanı sıra okul 
müdürleri, öğretmenler, 
veliler de katıldı. Etkinlik 
okul müdürünün açılış 
konuşmasıyla başladı. 

Daha sonda T.C. Sofya 
Büyükelçisi İsmail Ara-
maz, T.C. Burgas Baş-
konsolosu Niyazi Evren 
Akyol, Şumen Milli Eğitim 
Müdürü V. Vılev, Kaolino-
vo Belediye Başkanı Nida 
Ahmet selamlama konuş-
ması yaptılar. Etkinlikte 
çocuklar Türkçe şiirler, 

şarkılar söyledi, Dede ve 
Turp skeçlerini oynadılar. 
Kitap dağıtımı esnasında 
da merakla sevinçle ki-
taplarını ellerine aldılar. 
Etkinliğin sonunda.T.C. 
Sofya Büyükelçisi İsmail 
Aramaz'a plaket verildi.
             

 Bizimgazete
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Balkan Senfoni Orkestrasından Muhteşem Konser 
timiz hakikaten dünya 
medeniyetler, kültürler 
arasında en önemli yer-
lerde. Bunu modern yo-
rumlarla canlandırmak 
istiyoruz. Kırcaali’de ol-
mak bizler için büyük bir 
onur” dedi. 
Ev sahibi konumundaki 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis yaptığı 
tebrik konuşmasında, 
“Son zamanlarda hepi-
miz ülkemizin Türkiye ile 
iyi işbirliği yaptığını gö-
rüyoruz. Yerel yönetim 
ve Başkonsolosluğun da 
iki ülke arasındaki tüm 
alanlarda ilişkilerin de-
rinleştirmesine yönelik 
çabalarını görüyoruz. 
Sadece birkaç örnek 
vermek istiyorum. Filibe 
Başkonsolosluğumuzun 
desteğiyle tüm Kırcaali 
ili ilçe belediyelerin de 
desteğiyle çeşitli kültür 
etkinlikleri düzenleniyor. 
Son yıllarda yine Filibe 
Başkonsolosluğun des-
teğiyle Kırcaali Belediye 
Başkanlığı çeşitli folklor 
konserleri düzenlenme-
sini sağladı. Son yıllarda 

yerel yönetim ve hükü-
metin de çabaları Kırca-
ali ve Razgrad’daki Türk 
tiyatrolarının faaliyetleri-
ni canlandırmak yönün-
de olmasını dilediğimizi 
vurgulamak istiyorum. 
Önümüzdeki aylarda ve 
yıllarda yerel yönetim 
ile Başkonsolosluk ve 
Büyükelçilik arasında-
ki işbirliğin kültür ala-
nında devam etmesini 
arzu ediyoruz. Özellikle 
bu akşamki bu konser,  

yerel yönetimle Baş-
konsolosluk arasındaki 
iyi işbirliğin sonucunda 
gerçekleşiyor. Bu tarihi 
bir konser. Çünkü Kır-
caali Kültür Merkezi yö-
netiminden öğrendiğime 
göre bu salonda sunulan 
senfoni orkestra konseri 
geçen asrın sonlarında 
düzenlenmiştir. Burada 
en son 1992-1995 yılları 
arasında bir senfoni or-
kestra konseri verilmiştir. 
Tabii ki biz buna sevin-

1. sayfadan devam

miyoruz. Kendi adımdan 
Filibe Başkonsolosuna, 
Trakya Üniversitesi Rek-
törüne bir kez daha bize 
yapılan bu hediye için 
teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum” diye belirtti. 
Ardino Belediye Kültür 

Mirası Koruma Konseyi 
Başkan Yardımcısı Sela-
hidin Karabaşev, Kırcaali 
ili ilçe belediye başkanla-
rı ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi İl Başkanlığı 
adına Balkan Senfoni 

Orkestrası’na teşekkür 
mesajı okudu. 
Orkestra Şef i Prof. 

Aminbay Sapayev yö-
net imindek i  Balkan 
Senfoni Orkestrası, W. 
Amadeus Mozar t ’ın 
‘Saraydan Kız Kaçırma’ 
operası uvertürü, Aram 
Chatschaturjan’ın Walzer 
aus Maskerade, Tsveto-
mir Petkov’un Dayçovo 
Horo, Yunus Emre’nin 
Segah İlahi, İsmail Dede 
Efendi’nin Yine Bir Gül-
nihal, Anonim Şarkı, 
Osman Paşa/ Plevne 
Marşı/, Nabiyev’in Şarkı, 
Kara Karayev’in Dans, 
Nevit Kodallı’nın Telli 
Turna, Anderson’un Plink 
Plank Plunk, W. Amade-
us Mozart’ın Türk Marşı 
ve Strauss’tan Polka Av 
(Op.373) eserlerini ses-

lendirdi. 
Sanatçılar, salondaki-

lerin bol alkışlarını aldı. 
Kırcaaliler için unutul-
maz bir konser oldu. 
Konser sonrası Or-

kestraya Filibe Başkon-
solosluğu, Kırcaali ili 
ilçe belediye başkanları, 
Vali Yardımcıları Nazmi 
Mümün ve Musa Sei-
dahmet, Kırcaali Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
HÖH İlçe ve İl Başkan-
lıkları, Ömer Lütfi Kültür 
Derneği ve TÜRKSAD, 
Yüksek İslam Şura Baş-
kanı Şabanali Ahmet, 
Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü, HÖH Milletvekili 
Mustafa Ahmet, Ardino 
Rodop Kıvılcımı Toplum 
Merkezi ve Salko Şirketi 
sahibi Kasim Mestan ta-
rafından çiçek sunuldu. 

Kırklareli’den bir heyet, Sabahattin 
Ali’nin doğum yerini ziyaret etti

Geçen haf ta sonu 
Kırklareli’den bir heyet 
Ardino’yu (Eğridere) zi-
yaret etti. Heyette Mec-
lis üyeleri, iş adamları ve 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri yer alıyordu. 
Güneşli pazar günün-
de onlar, 1907 yılında 
dünyaya gelen dünyaca 
ünlü yazar Sabahattin 
Ali’nin doğduğu Rodop 
kasabası Ardino’ya gel-
diler. Onun romanları 
Bulgaristan’da da popü-
ler, öykü ve şiir kitapları 
30’un üzerinde dile çev-
rilmiştir. Sabahatin Ali, 
eserleriyle Balkanlar 
ve dünyadaki en büyük 
hümanist ve demok-
rat yazarlar arasında 
yer alıyor. 1948 yılında 
Kırklareli yakınlarında 
Bulgaristan sınırında öl-
dürülmüştür.
Ardino’nun merkez 

parkında konuklar, 2007 
yılında yazarın doğumu-
nun 100.yıldönümünü 
kutlama programı çer-
çevesinde Sabahattin 
Ali’nin anısına dikilen 

çam ağacını  gördüler. 
Kırklareli Meclis üyele-

ri, “Ardino, misafirperver 
insanıyla güzel ve huzur 

veren kasaba. Hayran 
kaldık” diye ifade ettiler. 
Onlar, Kırklareli’de bir 
parkın Sabahattin Ali’nin 
ismini taşıdığını paylaştı-
lar. Ayrıca bu şehirde iki 
yıl önce onun anıtı dikil-
miştir. Kırklareli’deki sivil 
toplum kuruluşları her yıl 

yazara adanan kültür et-
kinlikleri düzenliyor. 
Ziyareti sırasında Türk 

heyeti Ardino Belediye 

Başkanı Resmi Murat 
ve Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ile gö-
rüştü. 
Resmi Murat, “Saba-

hattin Ali’nin Ardino ile 
Kırklareli arasındaki 
bağlantı olduğu orta-
ya çıkıyor. İki belediye 

gelecek yıllar için kalıcı 
işbirliği yapmaya hazır. 
Kardeş olma fikirleri 
üzerinde konuşuluyor” 

diye kaydetti. Başkan, 
Kırklareli’den iş adamla-
rının iş ortaklığı yapma 
sektörlerini inceleyip ele 
aldıklarını paylaştı. 
Türkiye’li misafirler şirin 

Mleçino (Sütkesiği) kö-
yünü de ziyaret ettiler.
           Güner ŞÜKRÜ

Ardinolular, Sevgi’nin 
tedavisi için para topladı
Ardinolu 26 yaşındaki ağır hasta Sevgi Rıf-

kiev Ömerov’un tedavisi için Yardım ve Umut 
Çağrısı başlığı altında düzenlenen hayırsever-
lik kampanyası sırasında 4 000 levadan fazla 
para toplandı. Kampanya Valya Çolakova, Zül-
fiye İbryamova ve Yordanka Koleva’nın oluş-
turduğu Girişim Komitesi tarafından organize 

edildi. 
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, köy 

muhtarları ve vekilleriyle yaptığı geleneksel ay-
lık görüşmesinden önce Sevgi’nin annesi ve 
babasına toplanılan parayı teslim etti. Belediye 
Başkanı, gence yardım elini uzatan herkese 
teşekkürlerini sundu. 

Sevgi’ye yardım kampanyasına çok sayıda 
vatandaş, ticaret şirketi, Yerel Meclis üyesi, 
Belediye çalışanı, köy muhtarı ve vekilleri ka-
tıldı. 

Sevgi’nin babası Rıfki Ömerov ve annesi 
Pedriye, hayırsever davranıştan çok duygu-
landılar ve tüm bağışçılara şükranlarını ifade 
ettiler.

Organizasyon Komitesi üyeleri de bu zor za-
manlarda imkanları doğrultusunda para ayırıp 
Sevgi’nin tekrar sağlığına kavuşması için şans 
yaratan herkese teşekkür ediyorlar. 

Organizatörler, yardım kampanyasının de-
vam ettiğini belirttiler. 
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On Yılda Sekiz Kitap
85 yaşındaki araştırma-

cı yazar Dr. İsmail Cam-
bazov çalışma hayatına 
gazetecilikle başladı ve 
gazeteci olarak sona er-
dirdi. Zamanın “Yeni Işık“ 
gazetesinde ve daha 
sonra Sofya Pres ajan-
sında biriktirdiği bilgileri-
ni, çalışma dönemindeki 
anılarını emekli olunca 
ak kağıt üstüne dökmeye 
heveslendi. 

Gece gündüz çalıştı. 
Günlerinin çoğunu kü-
tüphanelerde ve devlet 
arşivlerinde geçirdi. Koş-
tu, koşturdu. Emek ürünü 
olarak da on yılda okkalı 
sekiz kitap yazdı.

Ardino Belediyesi’nin 
Brezen (Halaçdere) köyü 
doğumlu hemşerimizin 
son kitabı birkaç gün 
önce basından çıkan ve 
hala mürekkebe kokan 
“BALKANLAR’DA TÜRK-
LER VE MÜSLÜMAN 
AZINLIKLAR“ başlıklıdır.

Araştırmacı yazar Dr. 
İsmail Cambazov kitabını 
Balkan Savaşında Edirne 
savunma ve kuşatma-
sında Şükrü Paşa ordu-
sunda çavuşluk yapan 
rahmetli babası İsmail 
Çavuş’un aziz hatırasına 

adamış.
Kitap 461 sayfadan iba-

ret olup 13 bölüm içerir. 
Kitabın ilk bölümü  Bal-

kan Yarımadası başlığı 
altında. Balkanlara yerle-
şen Türk boylarının tarihi, 
bu toprakların jeopolitik 

ve stratejik yönlerini ele 
alınmış. Balkanlarda Ulu-
sal Kurtuluş Hareketleri, 
Yugoslavya’nın parçalan-
ması, Sırbistan Karadağ 
İlgası, Kosova’nın bağım-
sızlığı eleştirildikten son-
ra Bosna Hersek devleti-

nin türemesi, Balkanlarda 
Türk yerleşim bölümleri, 
Balkanlarda İslamiyet, 
göç konularını işlenmiş.

Daha sonraki bölüm-
lerde Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Hır-
vatistan, Karadağ, Koso-
va, Makedonya, Roman-
ya, Slovenya, Sırbistan, 
Türkiye ve Yunanistan 
cumhuriyetlerinin ayrı 
ayrı coğrafi özellikleri, 
etnik ve din yapısı, tarihi, 
Osmanlı devri, İslamiyet, 
diyanet işleri yapısı ve 
bugünkü durumları bilim-
sel açıdan eleştirilip oku-
yucunun anlayacağı bir 
dille aksettirilmiştir. Söz 
konusu devletlerde otu-
ran Türk, Pomak ve baş-
ka azınlıkların durumları 
ve sorunları, dini eğitim, 
medreseler, dini hayat da 

kitap da yer alan konular 
arasındadır.
Editörü dr. Sabri Alagöz 

olan bu kitap Balkanlar-
daki Türk okuyucular ta-
rafından seve seve oku-
nacak, kendi ülkelerinde-
ki, kendi durumlarına ait 
bilgiler edinmelerine bir 
vesile olacaktır. Araştır-
macılara, bilim adamları-
na da kılavuzluk yapaca-
ğına eminim. 
Bu yıl iki yuvarlak yıl-

dönümü – 85 yaş günü 
ve gazeteciliğinin 60. yı-
lını kutlayan saygıdeğer 
hemşerimiz gazeteci 
araştırmacı yazar İsmail 
Cambazov’a, Allah’tan 
sağlıklı uzun ömür ve ya-
zım hayatında başarılar 
dileriz.
Mustafa BAYRAMALİ

Sofya'daki Ayasofya'nın altında 
100 mezar ve 4 kilise yatıyor
Sofya'daki Ayasofya 

Kilisesi'nin altında yer 
alan arkeolojik bölüm, 
görenleri hayrete düşürü-
yor. Ziyarete de açılan ve 
müze haline getirilen kili-
senin altındaki bölümde, 
azizlerin defnedildiği 100 
mezar ve eski çağlara ait 
tam 4 kilise kalıntısı bu-
lunuyor. Labirenti andıran 
koridorlar sayesinde farklı 
zaman katmanları geçile-
biliyor. Şu andaki kilisenin 
6. yüzyılda tamamlandığı 
tahmin edilirken, yer altın-
da bulunan kalıntılarda 4. 
yüzyıla ait bulgular da gö-
rülebiliyor. 

Bazi l ika olarak ta -
r i f edilen Sofya'daki 
Ayasofya'nın tam altında, 
eski Roma dönemindeki 
Serdika şehrinin mezar-
lığı görülebiliyor. Şu anda 
teşhir edilen yaklaşık 50 
mezar bulunuyor, fakat 
daha toprak altında bir o 
kadar mezar yer alıyor. 
Uzmanlar kilisenin altın-
da yaklaşık 100 kabir ol-
duğunu ifade ediyor.

Kabirlerin bazıları tek 
kişilik kaya lahitlerde, bir 
kısmı ise çoklu geniş tuğ-
la mezarlarda yer alıyor. 
Günümüze kadar ulaşan 
korunmuş mozaikler de 
görülebiliyor. Yaklaşık 70 
metrekare olan mozaik-
lerin birçoğunda çiçek, 
kuş gibi figürler yer alı-
yor. Şu anda mezarların 

içi boşken, kabirlerin eski 
çağlarda define avcıları 
tarafından yağmalandığı 
belirtiliyor. Kiliseyi gezer-
ken, bazı yerlerde yer al-
tındaki mezarlığa bakan 
bazı pencereler açılmış. 

Buradan da turistler göz 
ucuyla da olsa kültürel 
zenginliği görebiliyor. 

TEK BİLİNEN MEZAR 
HONORİUS

Sergi esnasında bazı 
mezarlarda mültimedya 
gösterisi de yer alırken, 
kazılarında keşfedilen 
arkeolojik numunelerden 
bir kısmının hologramik 
yansımaları bulunuyor. 
Hiçbir mezarın yazısına 
rastlanmadığı için kime 
ait oldukları bilinmiyor. 
Buna sadece bir tek istis-

na var: Honorius. Birkaç 
ay içinde de Honorius 
adlı kişinin türbesinin ya-
pılarak, ziyarete açılması 
bekleniyor. Honorius'un 
mezarı aslında kilisenin 
dışında yer alıyor. Pro-

jeye göre bu mezarın 
kiliseye tünel sayesinde 
bağlanması öngörülüyor. 
Honorius'un mezarı 80'li 
yıllarda bulunmasına rağ-
men, o dönemde fazla ilgi 
görmemiş ve bir kısmı 
kanalizasyon çalışmala-
rında yıkılmıştı. Gelecek 
yıla, şu anda geçici ola-
rak metal çatısı yapılan 
bu mezarın şeffaf cam ile 
inşaatının tamamlanması 
bekleniyor. 

Honorius için "Tanrı'nın 
kölesi" yazısını kaynak 

alan uzmanlar, bu kişinin 
Serdika'da önemli bir dini 
adam olduğunu öne sü-
rüyor. 

BAŞKENTE ADINI VE-
REN KİLİSE

Osmanlı döneminde 

Ayasofya'nın Siyavuş 
Paşa Cami'si olarak kul-
lanıldığı biliniyor. Mima-
rı yapısı itibarıyla ma-
bedin Kafkas stilinden 
esinlendiği kaydediliyor. 
"Serdika benim Romam" 
diyen Roma İmparatoru 
Justiniyanus, bu kiliseyi 
İstanbul'daki Ayasofya'ya 
ithafen yaptırdığı kayde-
diliyor.

Başkent Sofya'ya adını 
veren bu kilise, en çok 
turist çeken tarihi eder-
lerden biri.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı gelecek eğitim-öğretim 
yılından itibaren okullarda Arap Dili’nin Anadi-
li olarak okutulmasını öngörmektedir. Hükümet 
toplantısından sonra Eğitim ve Bilim Bakanı Ane-
liya Klisarova, “Suriyeli mültecilerin çocukları 
Devlet Mülteciler Kurumu’na (DAB) bağlı Entegre 
Merkezi’nde görecekleri Bulgarca kursundan son-
ra okula başlayacaklar. Orada anadili Arapçayı 
da okuyabilecekler. Gerekli öğretmenler sağlana-
cak” diye açıkladı. Birkaç gün önce Eğitim Bakanı, 
“Bakanlık, Bulgaristan’daki Suriyeli mülteciler ara-
sında onların çocuklarını okutacak öğretmenler 
aramaktadır. Bölge eğitim müfettişlikleri eğitim için 
gerekli binaları sağlayacak” demişti. 

Şu anda çocukların sayısı, yaş grupları ve gerek-
sinimlerine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 

Bu yaz Bulgaristan’daki Romen topluluğu da 
okullarda anadilini okuma fırsatı olmamasından 
yakındı. Romenler, Sofya, Bükreş ve Avrupa 
Birliği’ndeki iktidar kurumlara yazdıkları açık mek-
tupta Kuzey Bulgaristan’daki çocukların Anadili’ni 
okullarda okumalarını israr ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanı Mariyana Georgieva’nın 
yaptığı bir konuşma da Anadili dersi kitapları üze-
rine sert tartışmalara sebep oldu. Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) partisinin seçim kampanya-
sı sırasında düzenlediği bir mitingde Georgieva, 
partinin eğitim politikasına güvendiğini ve çocukla-
rın okul çantalarında Bulgarca kitaplarıyla birlikte 
Anadili dersi kitaplarının da olması için çalışaca-
ğını söylemişti. 

Eğitim Bakanı Aneliya Klisarova, 1991 yılında 
kabul edilen kanunda bu konuda değişiklikler ya-
pılmasının öngörülmediğine dair kanaat getirdi.

Bulgaristan’da Anadili seçmeli ders olarak oku-
tuluyor. Şu anda Anadili olarak Türkçe, İbranice 
ve Ermenice okutulmaktadır. 

Milli Eğitim Kanunu’na göre Anadili haftada 3 
saat Zorunlu Seçmeli Ders (ZİP) ve 4 saat Serbest 
Seçmeli Ders (SİP) olarak velilerin talep üzerine 
ders programında yer alabilir.

Arapça, seçmeli ders 
olarak okullarda 

okutulacak
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Razgrad Parkı Odunpazarı'da Hizmete Açıldı
Eskişehir'in Odunpa-

zarı bölgesinde bulunan 
Razgrad Parkı, düzen-
lenen törenle hizmete 
açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde 
yaklaşık 80 bin metreka-
re alanı kapsayan parkın 
açılışı mahalle sakinleri-
nin katılımıyla gerçekleş-
ti. Açılış töreni konuşma-
sını yapan Odunpazarı 
Belediye Başkanı Bur-
han Sakallı, vatandaş-
lara park hakkında bilgi 
verdi. Sakallı, "İçerisinde 
yeşil alanların, yürüyüş 
yollarının, seyir terasla-
rının, dinlenme istasyon-
larının, spor aletlerinin, 
fitness ve oyun grupla-
rının bulunduğu bir park 
burası. Biz bugün bir park 
açılışı yapmadık. Türkiye 
ile Bulgaristan, Eskişehir 
ile Razgrad, Odunpazarı 
ile Razgrad arasında kar-
deşlik ve dostluk duygu-
larının pekiştirilmesine, 
güçlendirilmesine bir kilo-
metre taşı daha eklemiş 
olduk. Çankaya Mahalle-

si, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın en çok 
yaşadığı mahallelerden 
birisi. Ümit ediyorum on-

lar için de eski anıların 
yad edilmesine vesile ol-
muştur" dedi.

Ardından konuşma ya-
pan Razgrad Valisi Sto-
yan Nençev ise, "Bizim 

için bu çok güzel bir olay, 
Razgrad bölgesi halkı 
adına teşekkür ediyorum. 
Memnuniyetle davetinizi 

kabul ettim. İki belediye 
başkanı yeni bir kardeşlik 
yolu kuruyorlar" ifadeleri-
ni kullandı.

Razgrad Belediye Baş-
kanı Denço Boyaciev de, 

Razgrad'da bulunan gen 
heykeltıraşların ortaya çı-
karttığı eserleri bu parka 
hediye edeceğini kaydet-

ti. Boyaciev, "Biz çok bü-
yük bir sevgiyle bu daveti 
kabul ettik ve Odunpa-
zarı Belediyesi'ne teşek-
kür ediyoruz. Bu açılışta 
bulunmak bizim için çok 

güzel bir olay. Bu açılış 
idarecilerin çok iyi ça-
lıştığını ve insanların oy 
verdiklerini, onların da 
insanlar adına çalıştığını 
gösteriyor. Geçen yıl ben 
bu bölgeyi görmüştüm. 
Belediyede çalışan arka-
daşlar projeyi anlattılar. 
Bir yıl sonra ben yine bu-
radayım ve görüyorum ki 
sırf bir yılda bu parkı ger-
çekleştirdiler. Biliyorum ki 
proje bittiğinde burası en 
sevdiğimiz yerlerden biri-
si olacaktır. Parkın ismi-
nin Razgrad olmasından 
dolayı büyük bir gurur 
duyuyorum. 

Her yıl Razgrad'da genç 

heykeltıraşlar çalışıyor. 
Onların eserleri şehri-
mizi güzelleştiriyor. Söz 
veriyorum seneye çalış-
tıkları eserleri bu parka 
hediye edecekler" şek-
linde konuştu.
Razgrad Valisi ve bele-

diye başkanları, konuş-
maların ardından Razg-
rad Parkı'nı hizmete açtı. 
Tören, Razgrad Valisi 
Stoyan Nençev, Razg-
rad Belediye Başkanı 
Denço Boyaciev, Odun-
pazarı Belediye Başkanı 
Burhan Sakallı'nın parkı 
gezmeleri ile son buldu.
        Anadolu Ajansı

Asimilasyon politikası ders 
kitaplarında yer alıyor

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 1984-1989 
yılları arasında ülkede Türklere karşı uygulanan asi-
milasyon politikasının güncel ders kitaplarında yer 
aldığını açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu Bulgaristan Adalet 
Federasyonu’nun (BAF) konuyla ilgili bilgi talebi 
üzerine yazılı bir açıklama yapan Bulgaristan Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı, zorla isim değiştirme olaylarının 
1989 öncesi ülkede hakim olan totaliter rejim konusu-
nun öğretilmesi çerçevesinde günümüzde okutulan 
ders kitaplarında bulunduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, 6. 10. ve 11. sınıfların Ta-
rih ve Medeniyet Dersi kitaplarında "Soya Dönüş" 
olarak adlandırılan ve Türklere karşı uygulanan asi-
milasyon politikasının, 1984-1989 yılları arasındaki 
ülke tarihini anlatan dersler içinde yer alan bir konu 
olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Soya Dönüş" konusunun Sov-
yetler Birliği, İtalya, Almanya ve Doğu Avrupa’daki 
totaliter rejimler dönemi çerçevesinde de ele alındığı 
vurgulandı.

İnternet üzerinden vize 
başvurusu yapılabilecek
Ekonomik gelişmeden sorumlu Başbakan Yar-

dımcısı Daniela Bobeva, Türk vatandaşlarının en 
kısa zamanda internet üzerinden vize başvurusu 
yapabileceklerini açıkladı.

Haskovo’da bölge işadamlarıyla bir araya gelen 
Bobeva, Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliğine ve 
konsolosluklarına elektronik ortamda internet üze-
rinden vize başvurusu yapılabilmesi için çalışma-
lara hız verdiklerini duyurdu. Bobeva, "Hafifletilmiş 
vize uygulaması ve ücretlerinin düşürülmesi konu-
sunda çalışıyoruz. Yakında Türkiye’deki konsolos-
luklarımızda vize alımı için evrak kabulü elektronik 
ortamda gerçekleştirilmeye başlanacak” dedi.

Bobeva, elektronik ortamda evrakların kabulü ko-
nusunda Türkiye’deki Bulgaristan’ın diplomatik tem-
silciliklerinde çalışanların eğitimden geçtiğini belir-
terek, kış sezonunda ülkeye gelecek Türk turistlere 
verilecek vize işlemleri için ise Bulgaristan’da ek 
personel görevlendirildiğini ifade etti.

Haskovo’nun iyi bir ticari profili olduğunu hatırla-
tan Bobeva, bölge işadamlarına seslenerek “Vize 
rejiminin hafifletilmesi ve mevcut sınır ötesi işbirliği 
potansiyeli, bölge ticaretinin kalkınmasını sağlaya-
cağını umuyorum” dedi. 

Balıkesir'den Kardeş Belediye Ziyareti
Balıkesir'in Sındırgı 

ilçesi Belediye Baş-
kanı Başkan Ertuğrul 
Bulgaristan’daki kar-
deş belediye oldukları 
Septemvri belediyesini 

ziyaret etti.
Sındırgı'da eylül ayın-

da 15.'si düzenlenen 
geleneksel Uluslarara-
sı Sındırgı Yağcıbedir 
Halı, Kültür ve Sanat 
günlerinde yaşanan 
güzelliklerden biri de 
iki farklı kültürün kar-
deşliği oldu. Festivalde 
ilçeye misafir olarak 
gelen Bulgaristan’ın 
Septemvri ilçesinin 

belediye başkanı Petır 
Boşev ve eşi, ilçenin 
etnik yapısından, kül-
türünden, sıcakkanlı 
insanlarından, tarihi 
dokusundan etkile-

nerek Sındırgı Bele-
diye Başkanı Özgür 
Ertuğrul’a kardeşlik 
teklifinde bulunmuşlar-
dı. Böylelikle iki bele-
diye arasında kardeş-
lik antlaşmasının ilk 
adımları atıldı. Sındırgı 
Belediye Başkanı Öz-
gür Ertuğrul hem kar-
deş belediyeyi ziyaret 
etmek hem de kardeş 
belediyenin folklor fes-

tivaline katılmak için 
Bulgaristan’a geldi. 
 Septemvri ilçesin-

de Başkan Ertuğrul’u 
Septemvri Belediye 
Başkanı Petır Boşev, 

belediye meclis üye-
leri ve Septemvri hal-
kı karşıladı. Ziyaretiyle 
ilgili açıklama yapan 
Sındırgı  Belediye 
Başkanı Özgür Ertuğ-
rul, " 15.Uluslararası 
Sındırgı Yağcıbedir 
Halı, Kültür ve Sanat 
günlerini akıllarda yer 
eden güzel olaylar ile 
geride bıraktık. Fes-
tivalimizde ilçemize 

misafir olarak gelen 
Septemvri ilçesi ile 
kardeş belediye olduk. 
Septemvri ilçesinin 
belediye başkanı Pe-
tır Boşev ve eşi bizleri 
kendi festivallerine da-
vet ettiler. Biz de kar-
deş belediyemizi bu 
güzel festivalde yalnız 
bırakmadık. Burada 
hem kendi kültürümü-
zü tanıtıyor hem de 
kardeş belediyemizin 
kültürlerini öğreniyo-
ruz. Bir daha ki sene 
Allah nasip ederse 
buraya Sındırgı Be-
lediyesi halk oyunları 
ekibini getireceğiz. 
Burada ilçemizin tanı-
tımı için stantlar kurup 
kendi kültürümüzü en 
iyi şekilde yansıtaca-
ğız. Kardeş belediye-
mize güler yüzlü kar-
şılamalarından dolayı 
çok ama çok teşekkür 
ederim. Kardeş bele-
diyemizle bundan son-
ra daha fazla fikir alış-
verişinde bulunacağız. 
Biz küçük bir adımla iki 
kültürü kaynaştırmaya 
devam edeceğiz’" diye 
konuştu.
       Kırcaali Haber
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Sofya’da Türkiye-Bulgaristan Engelliler Dostluk Günü
Türk iye  Beyazay 

Derneği’nin düzenledi-
ği Türkiye - Bulgaristan 
Engelliler Dostluk Gü-
nüne Urfa Sıra Gecesi 
ekibi damgasını vurdu.
Başkent Sofya'da dü-

zenlenen ve 2 gün sü-
ren programın açılışını 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin Engelliler 
Halk Dansları Toplulu-
ğunun gösterisiyle baş-
ladı. Urfa türkülerinin 
yanı sıra Balkan ezgi-
leriyle coşan katılımcı-
ların bazıları türkülere 
eşlik etti. Bulgaristan 
Gestim İşitme Engelliler 
Grubunun sahne aldığı 
programa Dernek Ge-
nel Başkanı eski Mil-

letvekili Lokman Ayva, 
Bulgaristan Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Ba-
kanı Hasan Ademov, 

Bulgaristan Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Mu-
kaddes Nalbant, Bulga-
ristan Engelliler Ajansı 

Başkanı Minço Korals-
ki, Ak Parti Milletvekil-
leri Tülay Kaynarca ve 
Güler Dalyan, HÖH 
milletvekili ve Halk 
Meclisi Hukuk İşleri 
Kurulu Başkanı Çetin 
Kazak, Burgaz Millet-
vekili Hüseyin Hafızov 
ve Bulgar eğitimciler 

katıldı. 
Urfa Sira Gecesiyle 

Coştular
İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi Engelli 
Halk Dansları Toplulu-
ğu programa Urfa sıra 
gecesiyle renk kattı. 
Urfa türküleriyle co-
şan Bulgarlar, müziğin 
ritmine kapılarak yerle-
rinde duramadı. Grup 
üyesinin Urfa türküsü-
ne eşlik etmesi üzerine 
Bulgarları da coşturdu. 
Yerinde duramayan 
Bulgarlar müziğin rit-
mine kapıldı.
Dernek Genel Baş-

kanı Lokman Ayva, 
dernek olarak yarış-
ma yerine birlikte ya-
şamayı öğrendiklerini 
dile getirerek "Sevgi, 
Dayanışma ve karşı-
mızdakilerini düşün-
dük, Türk ve Bulgar 
ekiplerinin gösterileri 

dostluğun gösterge-
sidir. Biz buraya oto-
büslerle geldik. Daha 
önce bu otobüslerde 
silahlar taşınırdı. Bu 
yaşanan Türk-Bulgar 
dostluğunun güzel bir 
göstergesidir" dedi.
Ak Parti İstanbul Mil-

letvekili Güler Dalyan 
ise "Engellilerle ilgili 
projeleri Gürcistan, 
Kosova ve şimdi de 
Bulgaristan ile payla-
şıyoruz. Evlatlarımıza 
daha güzel imkânlar 
hazırlamak için çalışı-
yoruz." diye konuşur-
ken, Tülay Kaynarca 
da "Aynı dili konuşan-
lar değil, aynı duygu-
ları paylaşanlardanız. 
Sosyal politikalarda 
engellilere verdiğimiz 
önem önceliklidir" şek-
linde konuştu.
         Kırcaali Haber

Bayram dede, gazete okumayı seviyor
Ardino’nun (Eğridere) 

Bogatino (Çorbacılar) 
köyünden 78 yaşındaki 
Bayram Sali, sadece il-
kokul mezunu olmasına 
rağmen tüm bölgesel 
gazetelere abone olan 
bölgede yaşayan tek kişi. 
Yaşlı adam Nov Jivot, 
Arda News, 24 x7 Rodo-
pi ve Kırcaali Haber ga-
zetelerinin yanı sıra ulu-
sal yayınlanan Zaman ve 

Müslümanlar gazetelerini 
de alıyor. Bayram dede, 
“Gazete okumayı çok 
seviyorum. Yazılan her 
şeyi dikkatlice okuyorum” 
sözleriyle karşıladı bizle-
ri. Gazete okurken veya 
televizyon izlerken gözlük 
kullanmıyor. Yıllık abone-
likleri için iki emekli aylığı 
ödediğine de üzülmüyor. 

Her pazartesi, çarşam-
ba ve cuma günleri Bay-
ram dede yokuşlu yoldan 
yaya yürüyerek yakın me-
safedeki Mleçino (Sütke-
siği) köyündeki Posta 
İstasyonu’ndan sevdiği 
gazetelerini alıyor. Boga-
tino sakinlerinin abone 
oldukları diğer gazeteleri 
de alıyor. 

Gazete sevdalısı, “Bu 
günlerin gelmesini sabır-
sızlıkla bekliyorum. Ga-

zeteleri okuyarak çeşitli 
konularda bilgilerimi zen-
ginleştirmiş oluyorum. En 
çok üzüldüğüm şey, sık 
sık hırsızlık, trafik kazası, 
ölüm ve katliam haberleri-
nin olmasıdır. 20 yıl önce 
bu tür gazete başlıkla-
rına pek rastlanmazdı. 
O zaman insanlar daha 
rahat yaşarlardı. Şimdi, 
durum çok zor, gençlere 
iş yok” diyor. Ülkenin si-

yasi hayatıyla da ilgileni-
yor. Sevdiği bir parti olsa 
da, “Şimdi hepimiz birlik, 
beraberlik içinde olup, 
kendimizin ve partilerin 
çıkarlarını düşünmeyip, 
sadece Bulgaristan’ın iyi-
liğini düşünmeliyiz” diye 
paylaşıyor. 

Bayram dedenin ya-
şantısı hiç de kolay değil. 
1935 yılında Bogatino 
köyünde tarımla uğraşan 
fakir bir ailede dünyaya 
gözlerini açıyor. Küçük 
yaşta babasını kaybedi-
yor ve annesi tarafından 
büyütülüyor. 

Yoksulluktan dolayı 
3.sınıfta eğitimini kes-
mek zorunda kalıyor. 11 
yaşında Haskovo’nun 
Nova Nadejda köyün-
de çoban çırağı olarak 
çalışmaya gidiyor. 1954 

yılında yakın Karabaş 
Mahallesi’nden Rabiye 
ile evleniyor. İki kız ve iki 
erkek çocuğu sahibi olu-
yorlar. Nesillerini 8 torun 
ve 7 torun çocuğu devam 
ettiriyor. 

En büyük kızı Mümü-
ne uzun yıllardan beri 
Bursa’da yaşıyor. Ülke-
deki kriz sebebiyle diğer 
kızı Azize de Türkiye’ye, 
Yalova şehrine göç edi-
yor. En küçük oğlu Beh-
ti artık 10 yıldan fazla 
Fransa’da çalışıp yaşıyor. 
Oğlu Bayramali yanında 
yaşıyor. En büyük se-
vinci Kırcaali’deki torun 
çocuğu Mert. O, eski yılı 
yeni 2013 yılına bağlayan 
gece yarısını 12 dakika 
geçe dünyaya geldi ve 
Yılın Bebeği olmaya aday 
gösterildi. 

Hayatı boyunca Bayram 
Sali, Nova Zagora, Sli-
ven, Gabrovo şehirlerin-
de inşaatlarda çalışmış, 
tarımla da uğraşmıştır. 
Bugün 260 leva emekli 
maaşı alıyor. Bogatino 
insanları onu iyi bir insan 
olarak tanıyor. Onun için 
kimseden kötü söz duya-
mazsın, köydeki herkes 
onu sayıyor. Uzun yıllar 
Cami Derneği Başkanlı-
ğını yapmıştır.

Bayram dede, “Kendi-
mi sağlıklı hissediyorum. 
Hayatım boyunca ne bir 
sigara kullandım ne de 
içki. Sürekli hareket edi-
yorum ve şu ana kadar 
hastanede yatmış deği-
lim” diyor. Onun ifadesine 
göre hayatta en önemli 
şey insanın iyi biri olması, 
kimseye zarar vermemesi 
ve ailesini sevmesi. 

            Güner ŞÜKRÜ

Romanlar Vatandaş 
Devriyeleri Kuruyor

Bulgar is tan  Ro -
manları Geliştirme 
Merkezi, “Azınlıkları 
Şiddetten Koruma 
Organizasyonu” adı 
altında Roman vatan-
daşlardan oluşan asa-
yiş birimi kuracaklarını 
açıkladı.
Sivil toplum örgü-

tü Bulgaristan Ro-
manları Geliştirme 
Merkezi’nin Başkanı 
Petko Asenov, inter-
net sitesi üzerinden 
yaptığı açıklamada, 
milliyetçi grupların 
“vatandaş devriyeleri” 
oluşturarak sokaklar-
da gezdiklerini belir-
terek, kendilerini bu 
gruplardan korumak 
amacıyla böyle bir gi-
rişimde bulunduklarını 

kaydetti.
Romanların, milliyet-

çi grupların kurduğu 
devriyelerin, polisin 
görevini üstlendiği ko-
nusunda tedirgin ol-
duklarını vurgulayan 
Asenov, ülke genelin-
deki Roman vatandaş-
lardan bu doğrultuda 
çok sayıda mesaj gel-

meye devam ettiğini 
söyledi.
Geçen hafta milliyetçi 

grupların üyelerinden 
oluşan sokak devriye-
leri, başkent Sofya’nın 
merkezinde, şüpheli 
gördükleri şahısların 
kimliklerini kontrol et-
meye başlamıştı. 
     Anadolu Ajansı
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Kırcaali Belediye Meclisi 2014-2016 
Yılları Bütçe Tahminlerini Destekledi
Kırcaali Belediye Meclis 

Üyeleri 2014-2016 yılları 
arası bütçe tahminlerini 
onayladılar. Bu tahmin-
lerin yapılmasında Mali 
Bakanlığı tarafından 
gönderilen talimatlar göz 
önünde bulundurulmuş-
tur. Merkezi Bütçeden 
2013 yılı seviyesi trans-
ferleri, mevcut yasalar 
ve belediyenin üstlendiği 
görevler. Tartışmalar es-
nasında Belediye Başka-
nı Hasan Azis: “Bu mali 
siyaset sürecinde de 
yatırım arayışlarına ön-
celik veriyoruz. Tahmini 
bütçede sosyal politika-
mızın korunmasını da 
vurguluyoruz. 
Belediyenin özel sek-

töre olan borçlarına ge-
lince, özel sektörün de 
belediyeye 5 milyon leva 
üzerinde borcu olduğunu 
hatırlatırız. Şirketler borç-
larını öderlerse, bizler de 
bu gelirleri belediyenin 

şirketlere olan borcunu 
kapatacağız” diye açık-
ladı. Belediye başkanı, 
geçmiş yönetim sürecin-
de sadece devlet kurum-
larının belediyeye olan 
borçlarının 600 bin leva 
olduğunu da dile getirdi. 

Oturum esnasında Be-
lediye Meclisinin GERB 
partisi üyesi Ognyan İva-
nov, borçlardan dolayı 
birçok şirketin belediye 
hesaplarını kısıtladığını 
dile getirdi. 
Borçların faiz rakam-

larının büyük olduğunu 
ve oturumda özel olarak 
yazılı soru soracağını 
da ilave etti. BSP üyesi 
Milan Milanov: “İlk defa 
böyle bir tahmin yapılıyor, 
fakat her bütçe bir bele-
diyenin seçim siyasetinin 

bir devamıdır” diye yo-
rumda bulundu. Milanov, 
vergi yasasında gerçek-
leştirilecek değişiklikler 
dolayısıyla yerel faaliyet-
lerde harcanacak bütçe-
ye değinilmesini normal 
gördüğünü de dile getir-
di. Milanov’a göre, krize 
rağmen belediyenin sos-
yal politikasını koruması 
olumlu bir yöndür, ancak 
idari bölümlerin bazı kı-
sımlarının daraltılması 
gerektiğini söyledi. Be-
lediye Meclisi Bütçe Ko-
misyonu Başkanı HÖH’li 
Elvan Gürkaş, belediye 
idaresi finans uzmanları 

her zaman bütçe tahmin-
leri yaptıklarını, ancak 
ilk defa böyle bir tahmin 
Belediye Meclisi onayına 
sunulduğunu dile getirdi. 
Kendilerine göre, gele-
cek finansal süreç için 
parlamentonun Vergiler 
Yasasında onaylayaca-
ğı değişiklikler bilinme-
diğinden bu tahminler 
bir formalite sayılabilir. 
2014-2016 yılları arası 
Kırcaali Belediyesi bütçe 
tahminleri HÖH, GERB 
ve BSP Belediye Meclis 
Üyeleri tarafından des-
teklendi.
           Kırcaali Haber

Yeni bir milliyetçi 
parti daha kuruldu
Bulgaristan'da aşırı milliyetçi çizgide siyaset 

yapmayı planlayan Bulgaristan Milliyetçi Partisi (NPB) 
kuruldu.

Futbol fanatikleri ve dar çaplı ırkçı örgütlerinden 
destek alan bir grup tarafından kurulan partinin 
kurultayı başkent Sofya’da düzenlendi. 

Kurultayda, NBP'nin ülkedeki eşcinsel hareketlere 
karşı önlem alacağı, ayrıca halka sözde "terör 
estiren" azınlıkların ve sığınmacıların yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerde vardiya usulü çalışacak ekipler 
görevlendirileceği belirtildi.

Partinin eşbaşkanlarından Simeon Kostadinov, 
sığınmacı kamplarının çevresine 10 vardiya grubu 
yollayacaklarını duyurdu. Kostadinov, "İhtiyaç 
duyulduğunda müdahale edeceğiz" dedi. Kostadinov, 
parlamentoda temsil edilen ırkçı ve aşırı milliyetçi 
ATAKA partisinde de bir dönem çalıştığını söyledi.

Bulgaristan’da medyanın “dazlaklar partisi” olarak 
adlandırdığı NBP'nin kurultayı basına kapalı olarak 
yapıldı. Kostadinov, kurultayın neden basına kapalı 
yapıldığıyla ilgili "Bizler, 'tür olarak biraz daha özel 
insanlarız' ve bazılarımız kamuoyundan rahatsızlık 
duyar" ifadesini kullandı.

Bulgaristan’da ırkçı ve aşırı milliyetçi çizgide siyaset 
yapan ATAKA partisinin 240 sandalyeli parlamentoda 
23 milletvekili bulunuyor.

Kuzeydoğu Türk-Bulgar Ticaret 
ve Sanayi Odası resmen kuruldu

Bulgaristan'ın Kuzeydo-
ğu bölgesinin kalkınma-
sı adına oldukça önemli 
bir adım 8 Kasım‘da 
atıldı. Bulgaristan'ın Ku-
zeydoğu bölgesinden 
ve Türkiye'den gelen 
çok sayıda işadamların 
katılımıyla Şumen'de 
Kuzeydoğu Türk-Bulgar 
Ticaret ve Sanayi Odası-
nın kuruluşu resmen ilan 
edildi. Kuzeydoğu Turk-
Bulgar Ticaret ve Sanayi 
Odasının kuruluşu adına 
Şumen otelinde kokteyl 
düzenlendi. Kokteyle 
katılanlar arasında Tür-
kiye Büyükelçisi İsmail 
Aramaz, Alkomet De-
netleme Kurulu Başkanı 
Fikret İnce Şumen Valisi 
Ventsislav Venkov, Mil-
letvekilleri, Edirne ve 
Kırklareli'den çok sa-
yıda işadamları katıldı. 
Açılışta söz alan Şumen 
Valisi Ventsislav Venkov 
böylesine önemli bir adı-
mın atılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür 
etti. Daha sonra Kuzey-
doğu Türk-Bulgar Tica-
ret ve Sanayi Odasının 
kuruluşunda çok büyük 
çaba harcayan Sayın 

Fikret İnce yaptığı ko-
nuşmasında, “14 yıldan 
beri Bulgaristan'dayım. 
Size çok üzücü bir ola-
yı paylaşmak istiyo-

rum. Fabrika kapıların-
da gençlerin iş bulma 
amacıyla beklediklerini 
görüyorum ve bu beni 
çok üzüyor. Bizler bu 
akşam bu sorunun çö-
zümü için burada bulu-
nuyoruz” derken ülkede 
gençler arasındaki işsiz-
liğin söylenenden daha 
fazla olduğunu ve %29 
olduğunun altını çizdi 
bu konuda kendilerinin 
sorumlu olduklarını ifa-
de etti. Ayrıca kurulan 
Kuzeydoğu Türk-Bulgar 
Ticaret ve Sanayi Oda-

sının bölgedeki ekono-
mik kalkınmada ve iki 
ülke arasındaki ilişkile-
ri de güçlendireceğini 
ifade etti. İnce, gerçek 

anlamda çalışmalarının 
gelecek hafta başla-
yacağını belirtti. Daha 
sonra sözü Türkiye Bü-
yükelçisi İsmail Aramaz 
aldı. Aramaz 36 aydır 
Bulgaristan’da olduğu-
nu ve bu süre zarfında 
egemen eşitlik, karşı-
lıklı yarar ve mümkün 
oldukça geniş ortaklık 
ilişkisi gibi ilkeleri gö-
zettiklerini ifade etti. 
Aramaz Türkiye'nin ih-
racatta Almanya'dan 
sonra ikinci konumda 
olduğunun altını çizer-

ken Bulgaristan'ın her 
yıl 1,8 milyar mal sat-
tığını, Türkiye'nin ise 
Bulgaristan'a 1,2 milyar 
ihracatının bulunduğunu 
da hatırlatırken, Bulga-
ristan ihracatının önem-
li bölümünün yine Türk 
işadamları tarafından 
yapıldığına dikkat çekti. 
Sayın Büyükelçi İsmail 
Aramaz Şumen'e Baş-
konsolosluk açılması 
konusunda isteklerini yi-
neledi ve Bulgaristan'ın 
da Bursa veya İzmir'de 
başkonsolosluk açabi-
leceklerini beyan etti. 
Kendilerinin bu şehrin 
İzmir olmasını arzula-
dıklarını, çünkü 1824 yı-
lında Konstantin Fotinov 
tarafından 'Lyubosloviya' 
isimli ilk Bulgarca dergi-
sinin çıkartıldığını hatır-
lattı. Ayrıca Büyükelçi 
Bulgaristan Başkonso-
losluğun İzmir'de açıl-
ması durumunda İzmir 
Belediye Başkanı’ndan 
Başkonsolosluk sokağı-
na 'Konstantin Fotinov' 
isminin verileceği konu-
sunda söz aldığını da 
açıkladı.
               Bizimgazete

Aliosman İmamov, Parlamento 
Başkan Yardımcısı Seçildi
Parlamento’da yapılan oylamada Bulgaristan 

Sosyalist Partisi (BSP) ve Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nden (HÖH) milletvekillerin toplam 114 
olumlu oyuyla HÖH’nden Aliosman İmamov, Millet 
Meclisi Başkan Yardımcısı seçildi. Ataka temsilcileri 
olumsuz oy verirken, GERB temsilcileri olumsuz ve 
çekimser oy verdiler. 

İmamov, geçen hafta görevden istifa eden Hris-
to Biserov’un makamını devralıyor. Meclis Başkan 
Yardımcısı görevine seçiminden birkaç dakika sonra 
İmamov, gelecek yıl için devlet kamu sigortası büt-
çesinin ilk görüşmesi yapıldığı Parlamento’yu yönet-
meye başladı. 

Ekonomi uzmanı olan Profesör Aliosman İmamov, 
Parlamento Ekonomi Komisyon Başkanı, ayrıca HÖH 
Başkan Yardımcısıdır. 

Parlamento, Çetin Kazak’ı Hukuk Komisyonu Baş-
kanı seçti. Bu komisyonun başkanlığını da Hristo Bi-
serov yapıyordu.
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İlim adamı Ahmet Davutoğlu Şumnu’da anıldı
Ümraniye Belediyesi, 

Bulgaristan’da düzenle-
diği bir sempozyumla, 
Bulgaristan’da doğup 
büyüyen, Medresetü’n-
Nüvvab ve İstanbul Yük-
sek İslam Enstitüsünde 
hocalık ve idarecilik ya-
pan ve birçok değerli 
eseri de ilim dünyası-
na kazandıran Ahmet 
Davutoğlu’nu andı.

Ümraniye Belediye -
si, Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü ve Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi ile birlikte, Ahmet 
Davutoğlu’nun şahsiyeti-
ni, eserlerini ve hizmetle-
rini tanıtmak ve vefatının 
30. yıldönümü münase-
betiyle değerli ilim adamı-
nın iki ülkede ve iki ülke 
arasındaki ilmi ve kültü-
rel hayattaki yerini tespit 
ederek özellikle İslami 
alandaki katkılarını koy-
mak adına bir sempoz-
yum düzenledi. Ahmet 
Davutoğlu’nun anıldığı 
sempozyuma, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, 
Bulgaristan Müslümanla-
rı Baş Müftüsü Mustafa 
Hacı, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Programlar ve Öğretim 
Materyalleri Grup Başka-
nı Nazif Yılmaz, Sakar-
ya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Hacı 
Mehmet Günay, Ahmet 
Davutoğlu’nun damadı 
İbrahim Yıldız, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardım-
cıları, birim müdürleri ve 
akademisyenler katıldı.

Programda açılış ko-
nuşmasını yapan Ahmet 
Davutoğlu’nun damadı 
İbrahim Yıldız, “Bir büyük 
alimin ilmi ile uğraşırken 
şerrin karşısında neler 
çektiklerini görmek, ha-
kikaten ilim sahipleri-
nin o mertebeye kolay 
kolay ulaşmadıklarını 
gösteriyor. Ahmet Davu-
toğlu yaşamı boyunca 
kimseye bağırmamış, 
tartışmalarının hepsini 
ilmi edep içinde yap-
mış, hep ikna etmeye, 
delilleri ile her şeyi an-
latmaya özen göstermiş 
bir büyüğümüzdür.”dedi. 
Daha sonra söz alan 
Bulgaristan Müslüman-
ları Baş Müftüsü Mustafa 
Hacı, “Böyle bir sempoz-
yumda bulunmak bizim 
için büyük bir şereftir. 
Bulgaristan’da Şumnu 
dedikleri zaman; ilim ir-
fan, edep ve kültür aklımı-
za gelir. Burada yetişen 
kişiler gerçekten Müslü-
manlara ve Türklere çok 
güzel hizmetler sunmuş-

tur. Şumnu’da yetişen ve 
hizmet eden hocalardan 
ve Osmanlının yetiştirdiği 

ilim adamlarının son hal-
kasından biri olan Ahmet 
Davutoğlu’dur. Buraya 
onu anmak için biraraya 
geldik. Onun hayatını 
okumak, öğrenmek ve 
araştırmak zorundayız. 
Çünkü onu bilmemiz, 
yaptığımız hizmetlerde 
bize güç ve kuvvet veri-
yor. İnanıyorum ki Ahmet 
Davutoğlu hocanın haya-
tını öğrenen gençler, onu 
örnek alarak yaşayacak-
lar ve daha nice Ahmet 
Davutoğulları yetişecek” 
dedi.

Türkiye Cumhuriye -
ti Sofya Büyükelçiliği İl 
İşleri Müşaviri Doç. Dr. 
Fikret Karaman ise, “İki 
ülke arasında böyle bir 
sempozyumun düzen-
lenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 
Bulgaristan da kaldığım 
sürece gerçekleşen hiz-
metlerde şunu gördüm. 
Bugün Türkiye’mizden 
dostluk ilişkileri çerçe-
vesinde her meslek her 
kurum Bulgaristan’daki 
kendi meslek grupları ile 
diyalog kurarak buraya 
çeşitli hizmetler getiriyor. 
Bu bölgeye yapılacak 
dini ve bilimsel hizmet bu 
bölgenin insanına hizmet 
etmek anlamına geliyor” 
diye konuştu.

Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ali Köse de 
konuşmasında, “Bizler 
sihirli iki kelime ile büyü-
tüldük. Misaki milli. Arda-
han ile Edirne’nin arası 
olarak öğretildi. Bu bizim 
için kötü bir kavramdı. Biz 
kendimizi bir yere hapse-
dilmiş hissettik ve hisset-
tirildik. Ve onun dışını ta-
rih olarak addettik. Şimdi 
farklı bir uyanışın içerisin-
deyiz. Dolayısıyla burada 

yapılan hizmetlerin ve bu 
hizmetlere vesilen olan 
kişilerin çok önemli oldu-

ğunu düşünüyorum. Ben 
bu sempozyuma katılım 
ve katkılarınızdan dolayı 
çok teşekkür ediyorum” 

ifadelerini kullandı.
B AŞ K A N  H AS A N 

CAN: “ONLARIN YAY-

DIĞI KUVVETLİ IŞIK 
YOLUMUZU AYDIN -
LATMAYA DEVAM EDİ-
YOR”

Programda kısa bir 
konuşma yapan Ümra-
niye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Vefatının 
30. yılında doğduğu yer 
alan Şumnu’da ulusla-
rarası bir sempozyum 
düzeyinde anmak için bir 
araya geldik. Daha önce 
de birçok büyüğümüzü 
düzenlediğimiz birçok 
programla andık. Bugün 
bizim dünyamızın ay-
dınlarının yetişmesinde 
emeği geçmiş siyaset, 
fikir ve ilim adamlarının 
yeni nesillerce iyice an-
laşılması büyük önem 
gösterir. Onların yaydığı 
kuvvetli ışık yolumuzu 
aydınlatmaya halen de 
devam etmektedir. Bu 
günkü programımızın 
gayesine gelince, Ahmet 
Davutoğlu Hoca’nın sa-
dece hayat hikayesi ile 
anmak değil, zorlu ilim 
mücadelesini yeniden 
hatırlamanın yanı sıra 

onun eserlerini fikirlerini 
sürdürdüğü ve temsil et-
tiği ekollerin müzakeresi 
ile ele almak vardır. Üm-
raniye Belediyesi olarak 
Üniversitelerimiz ve diğer 
sivil toplum örgütlerimiz-
le birlikte düzenlediğimiz 
birçok sempozyuma da 
ev sahipliği yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Çünkü bu insanlar bizim 
değerlerimiz ve bu değer-
leri gün yüzüne çıkarmak 
bizim görevimizdir” dedi.

Daha sonra konuşmacı-
lar Ahmet Davutoğlu’nun 
yaşamı ve eserleri ile 
ilgili bilgileri konuklarla 
paylaştılar. Konuşmala-
rın ardından Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can konuşmacılara Üm-
raniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursiyerlerinin 
hazırladığı yaldız işlemeli 
cam vazo, platin işlemeli 
cam tabak ve ebru kravat 
hediye etti.              İHA

Bulgarlar Şişli’de “altın madeni” buldu
İstanbul Şişli’deki 59 

bin metrekarelik arazi, 
Bulgaristan Ortodoks 
Eksarhlığı Vakfı’na iade 
edildi. 1 yıl sonra imar 
durumu değişti. 600 
milyon TL değerindeki 
araziye AVM, rezidans 
yapılabilecek
2011yılında Bakanlar 

Kurulu kararıyla, azınlık 
vakıflarının sahip olduğu 
malların iadesi gündeme 
geldi. 1936 beyanname-
sine sahip olan bütün 
azınlık vakıflarına, malla-
rının iade edileceği açık-
landı. Bulgaristan Orto-
doks Eksarhlığı Vakfı da, 
1936′daki beyannameye 
dayanarak Şişli’de şu 
anda üzerinde Bahçe-
şehir Üniversitesi’ne ait 
yerleşke ve Şişli Tek-
nik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bulunduğu 59 
bin metrekarelik arazinin 
belgelerini Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü’ne sundu. 
Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü de yaptığı inceleme-
den sonra Hazine’ye ait 
olan arazinin tapusunu 
Eylül 2012′de Bulgaris-
tan Ortodoks Eksarhlığı 
Vakfı’na verdi.
Fiyatı artacak
Vatan Gazetesi’nden 

Kenan Butakın’ın habe-
rine göre, Ortodoks Ek-
sahlığı Vakfı’na verilen 
arazi için 1 Kasım’da 
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından imar 

planı yapıldı. Yeni imar 
planında eğitim alanı 
olarak görünen 59 bin 
metrekarelik alan ticaret 
ve konut alanına çevril-
di.
Söz konusu araziye 

otel, AVM, mağaza ve 
rezidans yapma hakkı 
tanındı. İnşaat emsali 
de 3 olarak belirlendi. 
Bir başka ifadeyle söz 
konusu araziye yaklaşık 
180 bin metrekare inşaat 
hakkı tanındı. Yükseklik 
de serbest bırakıldı.
İstanbul Emlakçılar 

Odası Başkan Yardım-
cısı Nizamettin Aşa, 59 
bin metrekarelik arazinin 
yeni değerinin en az 600 
milyon TL olacağını be-
lirterek, şunları söyledi:
“Alanın konumu çok 

güzel. Ana arterlere ya-
kın. Ulaşım kolay. E5′e 
ve Piyalepaşa Bulvarı’na 
yakın. Bu lokasyonun 
değeri ve tanınan inşa-
at izni de çok iyi. Bu da 
metrekare fiyatını en az 

10 bin TL yapıyor. Bu da 
yaklaşık 600 milyon TL 
ediyor. Bu değer, proje-
siz değeri. Yani henüz 
üzerinde bir proje yapıl-
madan önceki değeri. 
Proje yapıldıktan sonra 
değeri çok daha fazla 
artacaktır.”
Taş Yapı ile kat karşı-

lığı anlaştı
Bulgaristan Ortodoks 

Eksarhlığı Vakfı Başkanı 
Vasil Liaze, kendilerine 
verilen alanın yeni imar 
durumunu piyangoya 
benzetti. Liaze, şunları 

kaydetti: “Taş Yapı ile 
kat karşılığı anlaşmamız 
var. 59 bin metrekarelik 
arazinin tamamında imar 
değişikliği yapıldı. Bu 
arazinin üzerinde okul 
ve üniversite binaları 

var. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na başvurarak 
imar değişikliği yaptık. 
Müteahhit şuğraşıyor. 
Ön anlaşma yaptık. Sı-
fır geliri olan bir vakıfız. 
Bulgaristan’dan senede 
bir 100 bin TL geliyor. 
Bu proje olursa kira 
almayı düşünüyoruz. 
Bunu da kurumlarımıza 
dağıtmayı düşünüyoruz. 
Devlet piyangosu vurdu. 
Piyangodan birşey çıkın-
ca ne yapacağınızı dü-
şünürsünüz. Şu anda o 
haldeyiz.”
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SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Bu yılki geleneksel 25. Kıb-
rıs, Balkanlar, Avrasya Türk 
Edebiyatlar Kurumu’nun 
Alanya Belediyesi ve Alan-
ya Turizm şirketleri derneği 
ile ortaklaşa düzenledikleri 
“Edebiyatta Dağ“ konulu 
sempozyum Türkiye Cum-
huriyetinin Alanya kentinde 
gerçekleşti.
Sempozyuma başta Tür-

kiye, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Özbekistan, 
Kırgizistan, Türkistan, Mol-
dova, Azerbaycan, Kazakis-
tan olmak üzere 30 ülkeden 
70’in üzerinde bilim adamı, 
gazeteci, araştırmacı yazar, 
şair ve başkaları katıldı.

İki gün boyu doludizgin, 
bütün katılımcılar kesik-
li zaman diliminde kendi 
bildiri özetlerini sundular. 
Bildiriler ve orada bulunan-
ların yapıtları 25. Edebiyat 
sempozyumu çalışmaları 
kitaplaştırılarak katılımcıla-
ra ve kurul üyesi ülkelere 
dağıtılacak.
Sempozyum oturumları, 

katılan ülkelerin edebiyat, 
bilim adamları, deneyimli 
profesör, doktor, doçent 
ve bu alanda unvan sahibi 
kişiler tarafından yönetildi. 
Kürsüye Özbekistan’dan 
Pof.Dr. Babahan Muham-
med Şerif ve Doç.Dr. Ta-

hir Kahhar, Azerbaycan’dan 
Doç.Dr.Terane Haşimova 
Esimkızı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden Pof.Dr. 
Ulvi Keser ve araştırmacı 
yazar Harit Fedai’lerin yanı 
sıra Bulgaristan Cumhuriye-
ti temsilcileri, Kırcaali  Ömer 
Lütfi Kültür Derneği  Recep 
Küpçü  Edebiyat Kulübü 
üyeleri Mustafa Bayramali, 
Habibe Ahmedova, Meh-
met Alev, Emel Balıkçi ve 
bu gruba katılan Türkiye’de 
oturan, Eğridereli Mercan 
Civan hanımda çıktılar. Mus-
tafa Bayramali “Bulgaristan 
Türk Edebiyatında Dağ kav-
ramı“, Habibe Ahmedova 
“Bulgaristan Türk şiirinde 

Dağ”, Mehmet Alev “Rodop 
Anneleri“, Emel Balıkçi‘nin 
söylediği Rodop Türküsü 
ve okuduğu “Korku“ öykü-
sü, Mercan Civan’nın “Yazar 
ve şairlerin eserlerinde Dağ 
konusu“ bilimsel bildiri özet-
leri öbürküleri kadar beğeni 
kazandı ve alkış topladı.
Biz, Bulgaristan Cumhu-

riyeti temsilcileri 27. Edebi-
yat Sempozyumunun Bul-
garistanda tertiplenmesini 
önerdik. Öneri, KIBATEK 
Başkanı Sayın İsmail Boz-
kurt tarafından sıcak karşlık 
buldu. Kırcaali Belediyesi ve 
Kırcaali Türk Kültür ve Sa-
nat Derneği tarafından ilgi 
gördüğünde, Kırcaali 2015 

yılı Uluslararası Edebiyat 
Sempozyumuna şüphesiz 
ev sahipliği yapacaktır.
Sempozyumun son gü-

nünde katılımcılara dünya 
cenneti Alanya’nın güzel-
likleri tanıtıldı. Sahil boyu 
birbirinden bakımlı, üstün 
hizmet veren oteller, arkada 
apartmanlar, daha ötelerde 
de dağ doruklarına tırma-
nan villalar. Yol boyları fikus, 
hurma, portakal, mandarin, 
nar ağaçları, daha ötelerde 
muz bahçeleri, şık parkları, 
pırıl pırıl sokakları. Denize 
adeta burnunu sokmuş ya-
rım adadaki Kırmızı kule ve 
surlar. Vapurla Akdeniz turu 
ve Sapadere kanyon gezisi 
herkesin belleğinde derin 
izler bıraktı. Buna ek olarak 
gecesini gündüze katarak 
etkinliğin en düzenli biçim-
de geçmesine emeği geçen 
sempozyum koordinatörü 
ve “Güncel Sanat“ dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni sa-
yın Arslan Bayır’ a şükran 
borcumuzu da ifade etmek 
yerinde olacaktır.

Mustafa BAYRAMALİ
Habibe AHMEDOVA

Bulgaristanlı Yaratıcılar Alanya’da 
“Edebiyatta Dağ“ Konulu Sempozyuma Katıldı


