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Mestanlı’da “Kardeşler
Buluşması”
Bursa ile Mestanlı arasında imzalanan kardeş şehir anlaşmasının
onaylanması üzerine Mestanlı
Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah’ın
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Stremtsi’nin Minik Güreşçileri Yeni
Başarılar Elde Etti

Yardımcısı ve AK Parti İl Kadın
Kolları Başkanı Tülin Erkal Kara,
Prof. Hayriye Süleymanoğlu, Kültür
Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sevim

Haber sayfa 6’da
Stremtsi (Göklemezler) Krepost (KALE) Güreş Spor Kulübü, adına yakışır bir
biçimde 6 Mart Cumartesi günü Sliven (İslimiye) kentinde düzenlenen Serbest
Stil Minikler Bireysel Bulgaristan Şampiyonasında hem minderdeki güreşleriyle
hem de seyircilerimizin salondaki davullu zurnalı desteğiyle adeta bayram havası
estirdiler.

davetiyle
Bulgaristan’a gelen
36 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar
Gününde gerçekleştirilen kermesle
Balkanlar’da kardeşler buluşmasına
imza attı.
Devlet Bakanı Faruk Çelik ve
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Recep Altepe’nin
de desteklediği
geziye siyasilerden
gazetecilere, tezhip
sanatçısından kent
konseyi üyelerine
kadar 36 kadın
katılarak, Türkiye ile
Bulgaristan arasında
kardeşlik ve dostluk
köprüsü kurdu. Bursa
Kültür A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan

Основни
маркери на
етнокултурната
идентичност

На стр. 7-ма

Elvan Tağızade, Bal-Göç Yönetim
Kurulu Üyesi Servinaz Altınöz ve
Bal-Göç Osmangazi Yönetim Kurulu Üyesi Naime Kaşmer de geziye
katıldı.
Haber sayfa 5’te

Ne Türkçe
radyo, ne tv,
ne de folklor
olsun!

Sayfa 2’de

Elektrik saatlerine güç vergisi geliyor
1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Güneydoğu Bulgaristan’a elektrik dağıtımı yapan Avusturya EVN
şirketi elektrik saatlerine aylık 1.80
leva güç vergisi getirilmesini istiyor. Devlet Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu tarafından yapılan
açıklamaya göre, EVN şirketi gerekçe olarak son kullanıcıya kadar
taşınan elektrik ağının bakımını ve
kalitesinin sağlanmasını göstermiştir.
Sözde hedeflenen olay zamanında
faturalarını ödeyen kullanıcılardan
ziyade yıllın belirli bir zamanında
elektrik tüketen ev, daire ve yazlık
sahipleridir. Hem kullanılmadığı
hem de sadece belirli zamanda kısa
bir süre için bu kişiler tarafından
kullanılan elektriğe fatura gönderilmektedir. Bu da dağıtım şirketlerine

ek masraf getirmekte olup, bu
masraf sürekli elektrik kullananlar tarafından karşılanmaktadır.
Ülke genelinde yılın büyük bir
kısmında kullanılmayan mülkler
%20 civarındadır. EVN şirketi, güç
vergisinin getirilmesiyle mevcut
elektrik tarifelendirme yapısının
daha şeffaf olacağına inanmaktadır.
Böylelikle, elektrik saatine sahip
her vatandaşın zaten delik deşik
olan aile bütçesine yıllık 15 leva
daha yük getirilecektir. Bulgaristan
çapında elektrik dağıtımı yapan
diğer 2 şirketin de bu uygulamayı
benimsemesi an meselesidir. Burada sorulması gereken asıl soru, bu
komisyonun kimin haklarını koruyup
korumamasıyla ilgili olmalıdır.
Kırcaali Haber

Anadilim –
Türkçem, her
şeye rağmen
gülümseyecek!

Gazetemize Sahip Çıkalım!

Sayfa 3’de
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NE TÜRKÇE RADYO, NE TV, NE DE FOLKLOR OLSUN!
Bulgaristan’da komünist rejim döneminde,
Türklere karşı uygulanan asimilasyon
politikası hakkında birçok detay, yeni yazılan
bir kitapla ortaya çıktı.
Bulgaristan Devlet Arşivler Ajansı, ülkede 1989
yılında sona eren komünist rejim tarafından Türk ve
Müslümanlara karşı yürütülen ve "Yeniden Doğuş"
olarak adlandırılan asimilasyon kampanyasına ilişkin
belgelerin yer aldığı iki ciltlik kitap yayımladı.
Ülkede büyük yankı uyandıran kitapla eski rejimin saklamaya çalıştığı bazı gerçekler ilk kez gün
ışığına çıkarılırken, komünist diktatör Todor Jivkov'un
"asimilasyon kampanyasına dair söylediklerinin
belgelenmediği" yolundaki görüş de yalanlanmış
oldu.
Doç. Evgeniya Kalinova ve Doç. İskra Baeva'nın
araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan toplam 900
belgeyi bir araya getiren kitapta yer alan, 1984 yılına
ait bir politbüro toplantı tutanağına göre, asimilasyon
kampanyasının mimarı olarak bilinen Jivkov yaptığı
konuşmada, "Ne Türkçe radyo, ne televizyon ne de
folklor olsun" ifadesini kullandı.

GÖNDEREMEDİĞİ MEKTUPLAR

Kitapta, Bulgaristan'daki Türklerin Türkiye'deki
akraba ve dostlarına göndermek istedikleri ancak
dönemin İçişleri Bakanlığının takibi sonucu "yakalanan" bazı mektuplar da yer alıyor. O dönemde
yaşananları en iyi şekilde anlatan bu mektuplardan
biri, Stambolovo köyünden Nadviye Hasanova'ya
ait.

gönderdiği talimatta, "Can kaybı olmamasına dikkat edin. Belene'de yeteri kadar yer var. Liderlerinin,
kışkırtıcıların ve düzeni bozanların haberi olsun" ifadesini kullandı.

KAPİTALİST TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ALTINDA
KALANLAR VAR

Kitaptaki belgelere göre, bugün hala hayatta
olan ve Grişa Filipov'dan sonra Başbakanlık ya-

TÜRKLER BULGARLARLA EVLENSİN

Jivkov, asimilasyon kampanyasını ilk kez resmi
olarak dile getirdiği bu konuşmasında, Bulgaristan
Türklerinin Bulgar toplumuna kazandırılması için
"Bulgarların Türklerle evlenmelerinin teşvik edilmesi"
ve bu ailelere aylık 200 leva (o döneme göre yaklaşık
200 Dolar) para yardımı yapılmasını istedi.
Toplantı tutanağına göre, dönemin Başbakanı Grişa
Filipov da Jivkov'a, "Bu çalışmaların yoğunlaştırılması
gereğine katılıyorum. Bu işi ciddiye almazsak sonradan yıllarca konuşup dururuz. Karma evlilikler
meselesini büyük, ulusal bir dava olarak görmemiz
gerekiyor" yanıtını verdi.
Kitaptaki belgelere göre, Jivkov bu toplantının
ardından en yakın çalışma arkadaşlarıyla bir
araya gelerek, Türklerin isimlerinin kısa sürede
değiştirilmesi için gerekli kararı aldı. Karar sonucu
800 bine yakın Türkün ismi zorla Bulgar isimleri ile
değiştirildi.

B U L G A R İ S TA N ' D A K İ

TÜRKLERİN

Hasanova, Türkiye'deki bir akrabasına göndermek istediği mektubunda şunları yazıyor: "Buradaki
hayatımız son derece zor. Tüm Türkler korku içinde
yaşıyor. Tehdit altındayız. Köy halkının büyük bir bölümü kışın en soğuk günlerinde ormanlarda saklanıp
yaşıyor.
İşte bugün, 18 Aralık 1984'te bize geliyorlar.
Yarın köyü basacaklar. Yasa tanımadan 500 yıllık
boyunduruklarının hesabını bize çıkartacaklar. Ben
kaçmamaya karar verdim. Kahramanca evimde
kalacağım. Gerekirse ölerek Türklüğümü onlara gösteririm. Sizlerden büyük bir ricam var; bu mektubumu
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bir an önce Kenan Evren'e
götürün. Damarlarında
Türk kanı akıyorsa onlar da
benim dedelerimin yaptığı
gibi, buradaki zulümlere
ve isim değiştirilmesine
son verilmesi için ne
gerekiyorsa yapsınlar..."
Belgelere göre, dönemin
İçişleri Bakanı Dimitar
Stoyanov da bakanlığa
bağlı güvenlik birimlerine

pan Georgi Atanasov ise Komünist Parti'nin 13-14
Şubat 1985 tarihindeki Merkez Kurul toplantısında
asimilasyon kampanyasının ilk sonuçları ile ilgili
şu değerlendirmeyi yaptı: "Soydaşlarımızın Bulgar
isimlerini iade etmemiz yargıların kırılmasında büyük
değer taşıyor. Sosyalist devletimizin vatandaşı olarak
bu kişiler kendi vatanında artık sosyalizmin zaferi için
mücadele veriyorlar. Ancak bazı vatandaşlarımız
kapitalist Türkiye'nin burjuvazi propagandasının etkisinde kaldı. Ama unutulmasın ki, Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti Balkanlarda sosyalizmin en sadık nöbetçisidir."
Bulgaristan'da komünizm döneminde Türk ve Müslümanlara karşı girişilen asimilasyon kampanyasında
yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, cezaevlerine
atılmış, 1989 yılında 350 bin kişi Türkiye'ye göçe
zorlanmıştı.
Ülkedeki rejim değişikliğinden sonra asimilasyon
kampanyasının sorumluları hakkında dava açılmış
ancak söz konusu dava dosyası "zaman aşımı" gerekçesiyle rafa kaldırılmıştı.
Davanın sanıklarından sadece Georgi Atanasov
hayatta bulunuyor. Devletten emekli maaşı alan Atanasov, Sofya'da yaşıyor.
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Anadilim – Türkçem, her şeye rağmen, gülümseyecek!

Gündoğan ÖMER
Anadilim, Türkçem gülmüyor artık. Umarım, “Hiç dil
gülümser mi, olacak şey değil !” demiyorsunuzdur.
Bir çiçeğin açması o çiçeğin gülümsemesidir. Her
ağacın meyve vermesi onun gülen yüzüdür. Bir dilin
tebessümünü de, o dili konuşanların kendi dillerini
çok iyi bilmeleri, korumaları ve geliştirmeleri sayesinde gözler önüne serilir.
Anadilimiz Türkçeyi bir ağaca benzetebiliriz. Bu
ağacın kökleri harfler, gövdesi heceler, dalları kelimeler, yaprakları cümleler ve meyveleri metinlerdir
( şiirler, hikâyeler, romanlar vb.).
Bir ağaç emek sarf etmeden, hizmet etmeden
yetişmiyorsa, bir dilin de gelişmesi uğraş, çaba
gerektirir. Ağaç bahçıvan ister, kendisini sulayan,
gübreleyen ve gereksiz dallarını budayan. Dil
ise gramerine dikkat, kelime hazinesine bolluk
ve zenginlik ister. Ve yabancı dillerden kendisine
bulaşmış gereksiz kelimeleri elimine edecek aydınlar
ister.
Dil bir milletin, onu konuşan her topluluğun kültürel varlığının en önemli göstergelerinden biridir.
Anadilimiz her şeyimizdir. Kimliğimiz, kültürümüzdür.
Birleştirici unsur olarak topluluğumuzu bir arada tutar. Kültürümüzü de onun sayesinde ayakta tutar,
geliştiririz. Milletlerin, büyük küçük toplulukların
en büyük ve birleştirici değerleri din, dil, müşterek
kültürleridir. Konfiçyüs, '' bir milleti yok etmek
istiyorsanız işe önce dil ile başlayın" demiş.

RODOP KADINI
Senin gözlerin mavi
Tıpkı gökyüzü rengi
Senin ellerin kınalı
Altın tütün rengi
Senin sözlerin içli
Lekesiz gönlünün ahengi
Senin bakışın sımsıcak
Kalbinden çıkıp gelen sevgi
Senin fistanın al güllü
İnce dokunmuş ipeği
Sen Rodop kadını
Bu yerlerin solmayan
En güzel çiçeği.
Habibe HASAN

Biz Bulgaristan Türkleri olarak varlık sebeplerimiz
olan, annelerimizin dili olan Türkçemizin önemini,
bu dilin bu ülkede konuşulabilmesi için ne bedeller
ödendiğinin ne kadar bilincindeyiz acaba diye
düşünüyorum.
Bugünlerde ana dili Türkçe olan biz gençlerin
kaçta kaçı gereğince Türkçe yazıp okuyabiliyoruz? Konuşma dilimiz hangi düzeyde? Anne ve
babalarımızla, kardeşlerimizle konuşurken güzel
Türkçemizi ne gibi kusurlarla zedeliyoruz?
Okullarda Türkçeyi, Bulgarcayı, İngilizceyi
karıştırarak bir “dil salatası'' yapıp, güzelim Türkçemizi bir “semantik teröre'' teslim edecekmiyiz?
Biz, Bulgaristan Türk gençliğinin anadilimiz
olan Türkçemizi öğrenip geliştirmemizde okullarda Türkçe derslerinin rolü çok büyük olduğunu
düşünüyorum. Ne var ki, bu derslerin birçok yerde
düzenli olarak verilmediğini görmek mümkün. Bir
yandan öğrencilerin ilgisi yetersizken, öte yandan da
Türk dili öğretmenlerinin az olmasından anadilimizin
öğretilmesinde sorunlar yaşanmakta.
Türkçemizi sadece okullarda aldığımız bilgilerle yeterince geliştiremeyeceğiz. Yazılı basının bu yönde
yararı tartışma gerektirmiyor.
Kendi çocukluğumdan biliyorum, Türkçe olarak
yayımlanan ''Balon'', “Filiz”, “Cırcır” , ''Güven'',
''Kaynak'', “Ümit”, ''Kırcaali Haber'' vb. yazılı
basının ürünü olan gazete ve dergiler dil bilgilerimizi
geliştirdi, Türkçemizi sevmeyi öğretti bizlere.
Ülkemizde Türkçe radyo ve televizyon yayınları
var ile yok arası. Buna üzülmemek elde değil. İyi ki,
demokrasi döneminde dünyaya açıldık ve komşumuz
Türkiye TV kanalları dilimizi geliştirmemizde bize
son derece olumlu katkıda bulunuyorlar. Bence genç
arkadaşlarımın büyük bir oranı anadilini bu yolla
geliştirmek durumunda.
Yaşadığımız yerleşim yerlerinde gerçekleşen kültür-sanat etkinliklerinin payına ve önemine değinmek
istiyorum konumuz anadilimiz, Türkçemiz açısından.
Bu topraklarda doğan şair ve yazarlarımızı tanıtma
amaçlı Edebiyat toplantılarına katılma şansım oldu.
Bundan 3 yıl evvel bizim küçük ama güzel ve sevimli
şehrimiz Ardino’da Türk edebiyatının ustalarından
biri olan Ardino doğumlu şair ve yazarımız Sabahattin Ali'nin 100. doğum yıldönümü kutlandı. Toplantıda
Bulgaristan Türklerinin Edebiyatında önemli yer alan
şair ve yazarlarımız hazır bulundu. Büyük yazar
ve şair Sabahattin Ali’nin kızı Prof. Filiz Ali'nin de
değerli konuğumuz olması anma toplantısına ayrı
bir heyecan kattı. Vurgulamak istediğim şudur: bu
toplantı gibi faaliyetlerin özellikle biz genç nesil için

ANNE
Mutluyum seninle her zaman
Bu günler bitmesin
Sevgimiz tükenmesin
Hadi gel kucaklaşalım
Hep mutlu olalım
Sevgi ile dolsun kalbimiz
Ayrılmasın ellerimiz
Saçın,gözün her şeyin
Benim için peri gibisin
Sen benim iyilik meleğimsin
Bitanem Annemsin.
Simge KAPLAN IV. sınıf
Karabük-Türkiye

hem eğitici, kültür hazinelerimizi zenginleştirici, hem
de dil zevkimizin ve anadil sevgimizin gelişmesi
bakımından katkıları çok fazladır.
Günümüz teknoloji çağında yeryüzünün diğer
sakinleri ile anlaşabilmek için en azından birkaç dile
ihtiyaç duyuyoruz.
Ülkemiz Bulgaristan’da doğduk, büyüyoruz. Meslek
sahibi olup yaşamımızı burada sürdüreceğiz. Ülkemizin resmi dili Bulgarcadır. Onu da iyi öğrenip düzgün
konuşmaya özen göstereceğiz. Ama kendi dilimizin
küçümsenmesine meydan vermeden, Türkçemizi en güzel, en düzgün bir şekilde öğrenip doğru
kullanacağız. Anadilimize hakim olmak durumunda
olduğumuzu asla unutmadan.
Görevimiz Anadilimizi iyi bilmek, Türkçe yazı dilimizi
geliştirmek ve elbette düzgün konuşmaktır. Anadilimiz Türkçe bizim ruhumuz, canımız ve atalarımızın
bize bıraktığı en değerli varlıktır. Anadilimiz Türkçe
vicdanımız ve namusumuzdur. Kimsenin Türkçemize el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
Anadilimiz Türkçe ile muhabbet destanları yaratan dedelerimiz bu en kıymetli varlıklarını bize miras
bırakırken aynı zamanda bir de anadilimizi koruyup
gözetmeyi, yani gülümsetmeyi vasiyet etmişlerdir.
Anadili Gününde ve UNESCO tarafından ilan
edilen Kültürlerarası Uzlaşma Yılı’nda sözümü
Azerbaycan’ın büyük Ozanı Bahtiyar Vahabzade’nin
“Ana dili '' başlıklı güzel bir şiirinden alıntıyla
bağlamak istiyorum:
Bu dil – tanıtmış bize bu dünyada her şeyi
Bu dil – ecdadımızın bize goyup getdiyi
En gıymetli mirasdır, onu gözlerimiz tek
Goruyub, nesillere biz de hediyye verek.
Evet, atalarımızın bize bıraktıkları değerli mirasımız
Türkçemizi koruyacağız ve onu gelecek nesillere
hediye vereceğiz!
Biraz karamsar başladım sözüme, iyimserlikle
tamamlamak istiyorum:
Anadilim – Türkçem, her şeye rağmen, gülümseyecek!

Gündoğan ÖMER
Ardino
“Hr. Smirnenski” Meslek Lisesi
XII sınıf öğrencisi
Not: Bu yapıt Kırcaali Haber Gazetesi tarafından
düzenlenen "Anadilimiz Türkçe" adlı kompozisyon yarışmasında derece kazanmıştır.

ANADİLİM
Anadilim Türkçedir benim
Anadilim vatanımdır benim
Anadilim o dur benim devletim
Anadilim o dur benim dilim.
Seni duyurmak isterim,
Her bir kuşa, böceğe.
Bağırmak isterim dağlara,
Duyurmak isterim vatanıma.
Mutluyum Türk olduğum için
Mutluyum sana sahip olduğum için
Mutluyum senin gibi başka dil olmadığı
için
Mutluyum ve seninle gururluyum ben.
Engin SEZGİN
VIII sınıf
Miladinovo, Kırcaali
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Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Başbakan Boyko Borisov ile görüştü
Kırc aali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis 8 Mart günü
Başbakan Boyko Borisov ile
görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen
görüşmenin konularından birisi
de Perperikon Turistik Merkeziyle
ilgiliydi. 2009 yılında başlatılan
proje, kayalıkların korunması ve
sağlamlaştırılması için gerekli
inşaatın, arkeolojik nesnelerin
sağlama alınması, korunması ve
restore edilmesiyle beraber turistik
tesisin yapılmasını içermektedir.
Görüşmeye, Kültür Bakanı Vejdi
Raşidov, arkeolog Prof. Nikolay
Ovçarov ve Perperikon Turistik Tesisi mimarı Minço Nençev
de katıldılar. Başkan Azis, FAR
programı tarafından finanse edilen,
ancak durdurulan Perperikon Turistik Tesisi projesi hükümetin öncelikli listesine alınıp Merkez bütçe
tarafından finanse edilmesini istedi. Başkan, bu projenin gerçeklenmesi için Belediye üzerine düşen
toprakların komsulaştırılmasının

yapıldığını da söyledi.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
proje gerçekleme prosedürlerini
başlatması gerek. Bayındırlık ve

belli oldu ki, iki bakanlık on gün
içerisinde proje çalışma planıyla
hazır olacaklar.
Bakan Plevneliev ile yapılan ayrı

İskân Bakanı Rosen Plevneliev
ile Kültür Bakanı Vejdi Raşidov
arasında yapılan son görüşmeden

görüşme esnasında Başkan Azis
bir kez daha Perperikon projesinin devam edilmesini ve Kırcaali

BAŞMÜFTÜLÜK BİR İLKEYE DAHA İMZA ATTI
Başmüftülük, kurum tarihinde ilk
defa kadınlar için bir vaiz görevi
açarak yeni bir inisiyatif başlattı.
Şubat ayınIN başından itibaren,
Kuran kurs eğitimiyle birlikte,
Sofya, Smolyan, Silistra, Pazarcik
ve Kırcaali bölge müftülüklerinde
artık beş yüksek ehliyetli kadın
çalışmaktadır.
Bu kadınların
g ö r e v e
alınmaları
‘İslâm eğitim’ fonun desteğiyle
mümkün oldu,
yani islâmi
eğitime verilmiş
olan ülkedeki
Müslümanların
paralarıyla.
Bu eğitimcihatiplerin temel görevi

katılmalarıdır. Görevini daha iyi
yapmaları ve daha iyi bir koordinasyon için bu kadınlar faaliyetlerine ilişkin raporlar ve planprogramlar yazıp bunlara göre
ilgili ay içerisinde, ilgili bölge
müftülüğün doğrudan kontrolü
altında, çalışacaklardır. Bu yalnız

yıl boyunca Kuran kursları yapmak, sohbetlerle, konuşmalarla
ve nasihatlerle yerel kadınlarla
çalışmak, kız ve kadınlarla seminerlerin yapılmasında aktif olarak

bir başlangıç olup, gelecekte her
bir bölge müftülüğünde en azından
birer böyle hatip kadın olmasını
ümit ediyoruz.

Başmüftülük

çevre yolu projelendirme işlemlerin
başlatılmasını istedi. Bakan
Raşidov ile yapılan karşılaşmada
ise arkeolojik kazıların yapılması ve
korunması Kültür Bakanlığı’nın himayesi altında olması görüşüldü.
Hasan Azis, Başbakan’a ikinci
bir konu olarak da Kırcaali çevre
yolu sorununu gündeme taşıdı.
Acil bir biçimde projelendirme
işlemlerin başlatılma gerekliliğinin
altını çizdi. Çünkü Makaza geçidi
açıldığında Yunanistan’a giden ve
oradan gelen tüm trafiğin Kırcaali
üzerinden geçeceğini belirti.
Son gündem sorunu olarak,
Belediye Başkanı tarafından
Başbakan’a yerel ve devlet yetkilileri arasındaki bağlantı kopukluyla
ilgiliydi. Başkan Azis, yerel yönetim
ile devlet yönetimi arasındaki ikili
diyalog olmamasından büyük
üzüntü duyduğunu ve bu durumun
Kırcaali halkına zarar verdiğine
vurguladı.

Kırcaali Haber

TUNA BOYLARINDAKİ İMAMLAR
RUSÇUK’TA BİR ARAYA GELDİ
Tuna boyundaki bölge müftülüklerinde görev yapan imamlar ilk
defa bir araya geldiler. Sofya, Plevne, Rusçuk ve Silistre bölgelerinden 40’ın üzerinde imamın
bir araya gelmesinin sebebi,
Başmüftülüğün Rusçuk şehrindeki
İmam Hatip Lisesi’nde düzenlemiş
olduğu seminerdir.
6-7 Mart tarihlerinde önemli Müslüman kültür merkezlerimizden
biri olan Tunaboyu şehrinde bir
araya gelen imamlar, bir taraftan
birbirileriyle tanışarak sorunlarını
müzakere ettiler, diğer taraftan
da Başmüftü Yardımcısı Vedat
S. Ahmed, Gotse Delçev Bölge
Müftüsü Aydın Nesib ve Smolyan Bölge Vaizi Orhan Osman
hocaların değerli bilgiler ihtiva
eden konferanslarını dinlediler.
Ayrıca seminer esnasında imam
efendiler ilmihal, Kur’ân-ı Kerim ve
pratik imamlık bilgileri konusunda
imtihandan geçtiler.
Seminere katılan imamlar

arasında birkaç aydan beri görev
yapanlar olduğu gibi, onlarca
yıldan bu yana hizmet verenler
de vardı. İmam efendilerin genel
olarak ifade ettikleri memnuniyet ve
geniş katılımlı seminerden doğan

sevinç, Başmüftülük yetkililerini
de bu yönde daha kararlı adımlar
atma konusunda teşvik etmektedir. Ayrıca yaşlı-başlı, tecrübeli ve
yıllardır hizmette olan imamlar bile
imtihana girmekten dolayı memnun
olduklarını, buna benzer etkinlikler
esnasında bilgilerini tazelediklerini
ve bu tür programların kendilerini
yenilemeye sevk ettiklerini ifade
ettiler.

Başmüftülük

DUYURU

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine eleman
alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Mestanlı’da ‘Kardeşler Buluşması’
Momçilgrad (Mestanlı) kadınları
ile Bursa Kadın Konseyi ve İlçe
Teşkilatları kadın temsilcileri hep
beraber 8 Mar t Dünya Kadınlar
Gününü kutladılar. Etkinlik Makaza
Spa Otel Turistik dinlenme tesisinde
düzenlendi. Yaklaşık 110 kişi hep
beraberce eğlendiler, kaynaştılar ve
yeni kardeşlikler kurdular. Ev sahipliğini
Momçilgrad Belediyesi’nin üstlendiği
etkinliğe başta Belediye Başkanı
Müh. Erdinç Hayrulla, Belediye Meclis
Başkanı müh. Sunay Hasan, Başkan
Yardımcıları Birol Köseömer, Erol
Mehmet, Belediye Genel Sekreteri
Müh. Bahattin Ahmedov’un yanı sıra
tüm Belediye yönetimi ve eşleri hazır
bulundular. Heyette, AKP Bursa Kadın
Kolu İl Başkanı Sayın Tülin Kara ile
kadın kolları temsilcileri, değerli Prof.
Dr. Hayriye (Memova) Süleymanoğlu
gibi kişiler de vardı. Krumovgrad
(Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet de katılımcılar arasındaydı.
Tülin Hanım gerek dış görünüşüyle,
gerek düzgün Türkçesiyle, gerek
dostane, can yanlısı ve sempatik
hareketleriyle kardeşlikten, iki ülke
arasındaki köprülerin inşasından,
kültürel, eğitimsel etkinliklerden büyük

bir coşkuyla bahsetti ve salondakilerin
beğenisini kazandı. Irk, din, dil
demeden hep beraberce daha güzel
yarınların kurulmasından söz etti.
Bir milyon Bulgaristan göçmeninin
bulunduğu Bursa’dan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe ve

eğitiminden bahsetti ve iki ülkede
okuyan öğrencilerin önemini vurguladı.
Geriye dönüp yüksek tahsil alan
ilk dört Türk kadınını salondakilere
anlattı.
Bursalı kadınlar ev sahibi konumundaki
kadınlara değişik hediyeler sundular.

eşinin selamlarını getirdi. Salonu
dolduran Momçilgard’lı hanımlara
kardeşlerim diye hitap etti.
Prof. Hayriye Hanım kadınların

Momçilgrad’lı kadınlar da onlara
birer demet kırmızı gül hediye ettiler.
Momçilrad’lılar en gururlu günlerinden
birini yaşıyorlardı, çünkü büyükşehir ile

BURSA HANIMLARI MOMÇİLGRAD’DA
KERMES DÜZENLEDİLER
9 Mart Salı günü planlanan, ancak
yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen
ker mes er tesi gün gerç ekle şti.
Bursa Kent Konseyi kadınlarının
Momçilgrad meydanında düzenlediği
kermese(bazar) halkın ilgisi büyüktü. El
işleri nesnelerinden, çocuk giysileri ve
bezlerinden oluşan malzemeler, muhtaç
kimselere yardım toplama amaçlı
sembolik rakamlara satıldılar. Bu yönde,
bu denli bir organizasyon Momçilgrad
halkını hem heyecanlandırdı, hem
örnek teşkil etti, hem de Türk kadınının

verdi.
Hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kutlamaları çerçevesinde, hem de
Momçilgrad Belediyesi ile Bursa
Büyükşehir Belediyesi arasında kültür,
spor, turizm ve sosyal faaliyetler
alanında çok yakında imzalanacak
i k i l i a n l a ş m ay ı o n u r l a n dı r m a
şerefine çok yankı getirecek bir
girişim gerçekleştirildi. Kardeş şehir
Bursa’nın hanımları, yardım amaçlı
bu satışa sundukları çocuk atkıları,
çocuk kıyafetleri, eşofmanları,

yardıma, el işlerine, el sanatlarına
ne kadar yürekten bağlı olduğunu
gösterdi. Uluslararası örnek olacak bu
hayırsever kadınlar, anne girişiminin
dünya önünde, kadınların ne büyük
önem taşıdıklarını bir daha gösterdi.
Kardeşlerin kardeşleriyle, gönüllerin
gönüllerle, farklı düşüncelerin, aynı
kültürün, muhabbetlerin ortak payda
altında Momçilgrad meydanında
buluşması iki tarafa da büyük mutluluk

spor bluzları, çocuk pantolonları
ve oyuncakları 2 saat gibi kısa bir
sürede tüketildi. Kış örtüsü bu şöleni
er teletti, ancak engelleyemedi.
Umarız ki, bu tür faaliyetler gelenek
haline gelir ve Kırcaali ilinin tüm
belediyeleri ve onların Türkiye’deki
kardeş belediyeleriyle ortaklaşa
düzenlenir. Sınırlar, yasaklar ve
baskılar kalkınca meğer dünya ne
kadar da küçükmüş!

küçük şehrin kardeş belediye olduğu
pek rastlanmamıştır. Bu durumun
gerek ikili ilişkilere, gerek kültür ve
turizme çok katkısı olacaktır. Büyük
bir birlikteliğin başlangıcı iki şehir
arasındaki kardeş protokolünün
imzalanmasıyla başlamıştır ve gün
be gün daha da gelişmektedir.
Salonda öyle bir sıcak ortam oluştu
ki, ev sahibi ile misafirlerin karma
bir şekilde oturmuş olması da buna
katkı sağladı. Fotoğraflar çekildi.
Eğitimden, kültürden, annelikten,
eşitlikten, zorluklara rağmen Türk
kadınının, Rumeli kadınının, göçmen
kadınının azminden, dayanma
gücünden, eşitlik yanlısı oluşu
sadece ikili sohbetler arasında geçen
konulardan bazılarıydı.
Raven ( Yenicuma) köyü dans
grubu Kolbastı oyunu sergilerken,
Momçilgrad Birleşik Çocuk Kompleksi
dans grubu da Bulgar horonu
oynadılar. Dans ve müzik eşlinde tüm
kadınlar bol bol eğlendiler.
Tulin Hanım, Hayriye Hocaya,
Momçilgrad Belediye Başkanı’nın
eşine, Ertan Beyin eşine ve güzel ev
sahipliği yapan Hatice Hanıma Bursa
Belediye Başkanı adına birer plaket
ile değişik hediyeler sundu.

Kardeş Belediyelerden kadınlar
Kırcaali’de buluştular
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle Kırc aali’de
düzenlenen kadınlar eğlence
gecesine bu yıl ilk kez Kırcaali
Belediyesi’nin kardeş olduğu
Tekirdağ ve Bursa Osmangazi
Belediyelerinden de kadın temsilcileri katıldı. Kırcaali Kadınlar
Derneği tarafından düzenlenen
eğlenceye yaklaşık 250 kadın

Belediye Meclis üyesi Müzekki
Ahmet’te bulundular. Tekirdağ
CHP Kadın kolları temsilcileri
ile Bursa Osmangazi Belediyesinden Kadın temsilcileri
geceye misafir olarak katılanlar
arasındaydı.
Belediye Başkanı müh. Hasan
Azis yaptığı konuşmasında
Dünya kadınlar günü münase-

katıldı. Geceye katılan misafirler arasında Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis,
Belediye Başkan Yardımcısı
Nurcan Hüseyin, Tekirdağ
Belediye başkan Yardımcısı Haldun Güler, Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ ilçe başkan
yardımcısı Ehliman Çoban,

betiyle tüm kadınları selamladı
ve her birine karanfil sundu.
Kırcaali Kadınlar Derneği’nin
yeni kurmuş olduğu Kadınlar
Korosu’nun söylediği türküler
geceye ayrı bir renk verdi.
Sayfayı hazırlayan:
İsmail KÖSEÖMER
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Stremtsi’nin minik güreşçileri yeni başarılar elde etti
İsmail KÖSEÖMER
iskobg@yahoo.com

Stremtsi (Göklemezler) Krepost (K ALE) Güreş Spor
Kulübü adına yakışır bir
biçimde, 6 Mart 2010 Cumartesi günü Sliven (İslimiye)
kentinde düzenlenen Serbest
Stil Minikler Bireysel Bulgaristan Şampiyonasında hem
minderdeki güreşleriyle hem
de seyircilerimizin salondaki
davullu ve borazanlı desteğiyle
adeta bayram havası est i r d i l e r. G ü r e ş ç i l e r i m i z ,
Bulgaristan’ın 38 kentinden
en güçlü 40 takımının, 2 grup
bireysel güreşçinin ve toplam 252 sporcunun katıldığı
şampiyonaya fırtına gibi eserek girdi. 11 sıkletin beşinde
mindere çıkan güreşçilerimiz
ilk on müsabakanın tamamını
tuş ile alınca hem rakiplerini
hem de hakemleri korkuttu.
Oysa “Büyük Göç” nedeniyle Stremtsi’de 16 yıl güreş
yapılmamıştı ve pehlivanlar
diyarı yeniden dirilişin henüz
beşinci yılında. Sadece 27

kilo olan Serkan Ali 30 kilo
sıkletinde finale kadar rakiplerini “ezip” geçti. Hatta aralarında
çeyrek finalde yendiği takım
arkadaşı Birnur Mustafa da
vardı. Birincilik maçında kendinden çok daha güçlü olan
Beroe GSK – Stara Zagora
(Eski Zağara)adına güreşen
Mitko Stoykov’a 2 devrede
de yenilerek gümüşle yetindi.
Birnur Mustafa bronz madalya alırken Durgut Tasim de 5.
oldu. Ama bu sıklette bir Ramadan Ahmed vardı ki, dizinden sakatlanmadan önce minderde adeta resital yazıyordu.
Çeyrek finale çıkma maçında
Aytos GSK – Aytos (Çengis) adına güreşen Serkan

Mehmed’e karşı ilk devreyi 6:4 ve
ikinci devrede de 5:2 önündeyken
sakatlandı ve ondan sonra bütün
oyunu bozulup rakibine tuş oldu
ve 9. Kaldı. Ama, geleceğe umut
verdi. 30 kilodaki final sürürken
32 kilonun finali de hemen yan
minderde başladı ve burada

güreşçimiz birincilik maçına
çıktılar. Nasıl oldu da hakemler
böyle bir gafa izin verdiler bilinmez. Belki de güreş makinemiz böyle durdurulmalıydı! Bu
bulaşıcı durum 35 kiloda mindere çıkan Mustafa Mustafa’yı
da etkiledi. O da, Yunak-Loko-

geçen senenin şampiyonu Serkan Nuri vardı. Son maçına kadar
akıllardan uzun yıllar silinmeyecek
maçlar yapan güreşçimiz gücünü
dikkatsiz bir biçimde kullanmanın
ve sürekle güreşmek isteğinin
faturasını ağır ödedi. Çeyrek final

motif GSK – Ruse (Rusçuk)
için güreşen Kerim Kerimov’a
iki devrede 1:0 ve 4:3 yenilerek
ikinci kaldı. 38 kiloda gerek
Can Bekir, gerekse Musa Faik
yarı finalde rakiplerine yenilerek bronz madalyayla yetindiler. Onlar da güzel güreşerek
hem seyircilere keyifli anlar
yaşattılar, hem de minderde
şov yaptılar. Onlar da, sürekli
güreşme arzusuna güçlerini
tüketerek yenik düştüler. Üzülmeyin pehlivanlar. Sadece
mindere çıkmayan yenilmez.
Unutmayın ki siz yendiğiniz
sürece rakipleriniz sizden
korkacaktır ve bütün Kırcaali ili
sizlerle gurur duyacaktır. Zaten
de duyuyor ve sizleri bağrına
basıyor. Yaydığınız bu güreş
virüsü sizlere destek olmaya

meye, desteklemeye gelebiliyor.
Belediye Meclisi üyeleri Müzekki
Ahmet, Ehliman Talat ve Gündüz
Halil de aynı şekilde sizleri
destekliyor ve izliyorlar.
Kulüp Başkanı Velattin Veli’ye bu
güzide çocuklarımıza sağladığı
imkânlar dan do layı, Aydın
Rufat’a çocukları çalıştırdığı ve
şampiyonluklara doğru taşıdığı
için, turnuva katılım masraflarını
karşılayan ve destekleyen Karaman OOD şirketi sahibi Muharrem Ali, Mars-55 sahibi Kadir Kırcı
ve burada adlarını sayamadım
kişilere gazetemiz adına teşekkür
etmeyi bir borç biliyorum. Buradan
Deliormanlı - Razgrad (Hezargarad), Loznitsa (Kubadın), Samuil
(Işıklar), Tsar Kaloyan (Torlak)
güreş çalıştırıcılarını, güreşçilerini
ve seyircilerini de tebrik etmek istiyorum. Hem efendice güreştiler
hem de nasıl ki biz güreşçilerimizin
müsabakası yokken onların
güreşçilerini destekledik ise, onlar
da aynı şekilde bizim pehlivanları
desteklediler. Karşı karşıya da
güreşirken herkes kendi sporcusunu tuttu. Aynı şekilde 42 kiloda Lütfi Ahmedov GSK – Razgrad
adına şampiyon olan Erman
İbrahim’i, 53 kiloda Dan Kolov
GSK – Sevlievo (Selvi) adına
şampiyon olan Adil Çembi’yi, 66
kiloda Asenovets GSK – Asenovgrad (Stanimaka) adına
şampiyon olan Recep Ömer’i ve
ona yenilen Spartak GSK – Tsar
Kaloyan adına güreşen Ahmed
Karaali’yi, 30 kiloda Kubadın GSK
– Loznitsa adına bronz madalya
kazanan Mustafa Mustafov’u,
Olimpiets GSK – Tırgovişte (Eskicuma) adına sırasıyla bronz
madalyalar kazanan 47 kiloda
Tolga Saliev’i, 59 kiloda Bülent

45-50 kişiyi getirebiliyor.
Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis bile yoğun
programı içerisinde sizleri izle-

Süleymanov’u ve 73 kiloda Adnan Ahmed’i can-ı gönülden kutlar başarılarının devamını dileriz.
Sırtınız yere gelmesin!

maçında Makedonska Slava GSK
– Blagoevgrad (Ortacuma) adına
güreşen Angel Georgiev ile birer
devre paylaştıktan sonra uzatma
devresinde 5 saniye kala ve 3:2
gerideyken o bildiğimiz ense –
ayak oyunundan köprüden taşıma
yaparak 2 puan aldı ve rakibini
gözyaşlarına boğdu. Yarı finali sorunsuz geçti ve birincilik maçında
Lokomotiv GSK – Gorna Oryahovitsa (Yukarı Rahova) takımından
Nikola Stoyanov’u 30 saniye tuş
pozisyonunda tuttuktan sonra bir
anlık dikkatsizliğin kurbanı oldu
ve yenilerek ikinci kaldı. Belki yenilmezdi eğer antrenörü Aydın Rufat rahat bir biçimde tek minderde
final maçına odaklansaydı. 15 saniye arayla iki farklı minderde iki tane
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ОСНОВНИ МАРКЕРИ НА ЕТНОКУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

съществуване на човечеството и по
време на всички цивилизации.
Името е означение на личността,
на нейната история, на общественото &#250; положение. То ще я
представя и след нейната физическа смърт. Психологически то е
събирателна точка на представи,
чувства, мисли и има значение
както за самосъзнанието на носителя му, така и за отношението на

знак” (Витгенщайн). И „природата
на името е магична. Име наричаме
енергията на същността на вещта,
която действа и се изразява в някаква материя, макар и ненуждаеща се от тази материя при своето
изразяване.да знаем името на вещта означава да бъдем в състояние с разума си да се приближим
до нея или да се отдалечим от нея.
Да знаем името означава да умеем да използваме предмета в един
или друг смисъл. Да се знае името
на предмета означава да бъдем в
състояние да общуваме и да караме другите да общуват с вещта”
(Лосев).
В културната съкровищница на
народите имената заемат важно
място. Те са привлекли вниманието на учените още от древността.
Историята на тяхното възникване,
значение, смисъл е била винаги
тясно свързана с историята на обществото и природата. Като духовна ценност, името на всеки човек
носи отпечатъка на културата, към
която принадлежи той. Затова, когато знаем името на даден човек, в
определена степен придобиваме и

другите към него. „Името не може
да се разчленява по-нататък чрез
никакви дефиниции; то е първичен

представа за народа и общността,
към които спада той, и това се превръща в предпоставка за взаимно-

Продължение от брой 4
Етнокултурната идентичност е в
най-тясна връзка с езика на съответния етнос. За да могат хората
да оценяват истинската стойност
на своята култура, е необходимо
да изучават своя език и литература, да слушат песни на своя език.
“А то има последици, които стигат
далеч: който не владее своя език
съвършено, и не умее правилно
да се изразява, не е в състояние и
да мисли правилно”, посочва Шваниц. И който не владее съвършено
майчиния си език, не е в състояние
да усвоява други езици. Езикът е
основният признак, който определя принадлежността към един или
друг народ, към една или друга
общност.
Езикът е част от идентичността.
Той е един от нейните маркери и
се признава за ключов от всички
изследователи. Посегателството
върху езика на етноса води по правило до етническа мобилизация.
Обезличаването на даден език е
сигурен признак на деетнизация.
Посегателството върху родния език
е едно от най-противоестествените
действия срещу човека и човешката общност, обобщава учените.
Езикът е основният признак, който определя принадлежността към
даден народ, към една или друга
общност. Той е първото средство
за изразяване на всяка етническа
група и инструмент за социализацията на индивида в рамките на
основната обществена единица,
която най-често е семейството.
Теоретично всички езици са равностойни и в процеса на използването им те се развиват. Но според
функциите им и сферата, в която се
употребяват, те се определят като
национални и малцинствени езици
на определена етническа общност.
Затова би могло да се каже, че в
една национална общност винаги
могат да се различават две езикови равнища – майчиният език на
индивида и основния, официален
език на съответната държава.
Името е също един от основните
фактори, които определят личностната, етническата и културната
идентичност. Хората се различават
помежду си и по това, че носят различни имена. Името е вторият дар,
който родителите дават на децата
си, след като са им дарили живот.
Стремежът на отделния човек да се
изяви като индивидуалност обуславя и желанието му да даде на новородените интересни, съдържателни и запомнящи се имена, съобразявайки се с именните традиции и
практики на своя етнос. Имената на
хората са част от историята на народите. Науката е установила, че в
тях се отразява битът, вярванията,
обичаите, фантазията и художественото творчество на народите,
техните исторически контакти. Общ
закон за всички култури е, че хората
са имали лични имена през цялото

Д-р. Мюмюн Тахир

то опознаване на хората. В крайна
сметка смяната на името почти винаги е свързана с криза на идентичността. В същото време имената са
условни знаци, които ни помагат за
взаимно опознаване. Но трябва да
подчертаем, че винаги е съществувала и днес още повече се разширява практиката едни имена да
бъдат заменени с други по различни причини и мотиви. Същността
на въпроса е изборът да е личен и
доброволен за всеки човек.
Традициите изиграват решаваща роля при консолидирането и
изграждането на етническия образ на дадена общност и нейните
културни особености. Празниците,
ритуалите, обредите поддържат
приемствеността между отделните
поколения. Функцията на празнично-обредната система е “да съхранява, поддържа и развива будна
идентичността и принадлежността
на човека към своя народ, към неговата култура”. В празниците, ритуалите и обредите са “закодирани
историческата и духовната памет
на един народ”. Те са неразделно
свързани с “фолклорното и художественото творчество, включващо обичаи, традиции, нравствени
норми, които съществуват под
формата на песни, музика, танци и
словесно творчество” (Димитрова,
И. А. Балканска).
Днес темата за етнокултурната идентичност е изключително
актуална поради характера на
съвременното мултикултурно общество. Все повече се осъзнава
значимостта на обстоятелството,
че етническата идентичност оказва
силно влияние върху поведението
на членовете на етническите групи
в съвременните общества. И нейната актуалност ще се засилва в
процеса на културната интеграция
и конвергенция при създаването на
нова културна, духовна среда, в която всеки ще присъства със своята
специфика.

ВЕСТНИК „ЗАМАН” ДАДЕ ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ ЗА 8 МАРТ
Регионалното представителство
на в-к „Заман” даде тържествена
вечеря по с лу чай Деня на
жената. Това стана събота в
ресторант „Русалка”, където се
събраха директори на училища,
учители, журналисти и много
гости от региона. Медийни
партньори са в-к „Арда нюз” и
„Кърджали хабер”. Всяка дама
бе посрещната с карамфил и
красиво изработена честитка за 8
март. Под формата на вълнуваща
презентация организаторите
предс тавиха ва ж ната роля
на жената в обществото. От
медията поздравяват жените
с пожелания да бъдат горди
и уверени, смели в мечтите и
начинанията си, да озаряват

със светлината си всеки мрак и
да не забравят призванието си
- да направят света по-добър.
За приятното настроение се

погрижи оркестър „Гласът на
Кърджали” с изпълнения на
турски народни песни.
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240 КАРАМФИЛА РАЗДАДЕ КМЕТЪТ НА
ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЗА 8-МИ МАРТ

Осмомартенската атмосфера в
чернооченско започна още в четвъртък вечерта с дамско парти.
Организатор на масовата проява беше Община Черноочене,
а кметът Айдън Осман раздаде
240 карамфила на участничките
в купона.
С атрактивен купон с много настроение, музика и танци отпразнуваха 8 март около 170 жени в
Черноочене и около 70 в Комунига. Работещите в различни учреждения на територията на община Черноочене се веселиха до
късните часове на деня. Дамите
се оставиха песните и ритъма на
музиката да ги поведе.
Организаторите на проявата –
Кметът на Община Черноочене
Айдън Осман и Председателя на
Общинския съвет Бедрие Газиюмер уважиха дамите и присъстваха на купоните.

Кметът на Общината поздрави
нежните половинки и им пожела
тази вечер да са далеч от семейните и служебни проблеми,
и лично подари на всяка от тях
червен карамфил за празника.
Вашата жизнерадост и усмивки
са необходими и полезни, за да
осъществим лични и професионални каузи и идеи, и за да пламти вечно огъня на семейното огнище, каза Айдън Осман.
Дамите нито за миг не оставиха
дансинга празен. С нестихващите
искания за песни и музика, дори
затрудниха дисководещите, които не се подадоха и успяха да
поддържат високото темпо. Като
благодарност от празнуващите
получиха нестихващи танци, и
дълги хора.
Проявата беше добър повод дамите да усетят, че са обичани и
да се почувстват специални, защото за тях всеки един признак
на нежност и внимание е от голямо значение.
Нежните половинки от Черноочене за пореден път доказаха,
че са незаменими професионалисти, както в работата си, така и
в развлеченията. А най-важното
прекараха незабравими минути в
празничната нощ.

Sayfa 88

Sofya’da Mimar Sinan
Fotoğraf Sergisi Açıldı

Mimar Sinan

Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtıldığı
"Sinan: Bütün Zamanları Aşan Mimar"
adlı fotoğraf sergisi, Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'nın Ulusal Arkeoloji
Müzesi'nde açıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığının him aye s i n d e, Tü r k i ye' n i n S o f ya
Büyükelçiliği ve Sofya Kültür ve Turizm Müşavirliğinin girişimiyle açılan
sergi kapsamında ayrıca, Doku Film
tarafından hazırlanan 16. yüzyıl
Osmanlı klasik mimarisini tanıtan bir
belgesel film gösterildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Gücük, açılış dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada,

serginin Sofya'nın yanı sıra birçok Avrupa başkentinde açılacağını belirterek,
"İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti
olduğu bu yılda sergimiz vesilesiyle
İstanbul'un tanıtımı, şehrin siluetini
çizen mimarı ile yapılmış olacaktır"
dedi.
Mimar Sinan'ın üç padişah döneminde, 50 yıla yakın süreyi kapsayan
görevi süresince yapılarındaki deneyler ve getirdiği yeniliklerle Türk mimarisini zirveye taşıdığına işaret eden
Gücük, Sinan'ın yapılarının çoğunun
400 sene sonra hala ayakta durduğunu
vurguladı.
Doku Film'in Genel Müdürü Mustafa
Aksoy da Mimar Sinan'ın kendi döneminin tartışılmaz en büyük mimarlarından
biri olduğunu belirterek, "Onun eserlerine, Anadolu'dan Balkanlara, Kuzey
Afrika'ya ve Kırım'a, 3 kıtada rastlamak
mümkün" dedi.
Bulgar sanatseverlerin başkent
Sofya'da "Banya Başı" camisi ve
bugünlerde kilise olarak kullanılan
"Kara Cami"nin, Mimar Sinan'ın eseri
olmasından dolayı sergiye büyük ilgi
göstermesi dikkat çekti. Sergiyi gezenler, Mimar Sinan'ın eserlerinin resimlerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Eski bir Osmanlı binası olan Ulusal
Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen sergi,
14 Mart'a kadar açık kaldı.
Kırcaali Haber
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Milletvekili maaşları donduruldu
Halk Meclisi, ekonomik kriz
karşısında milletvekili maaşlarının
dondurulmasına karar verdi.
Parlamento genel kurulunda, iktidardaki GERB partisi tarafından
hazırlanan ve millet vekili
maaşlarının enflasyon oranına göre
otomatik olarak artışını içeren yasada değişiklik yapılmasına ilişkin
tasarı ele alındı.
Yasa değişikliği tasarısı şiddetli
tartışmalara rağmen kabul edildi.
Değişiklikle, kriz sona erinceye
kadar milletvekilleri maaşları Aralık
2009 maaşı düzeyi baz alınmak üzere donduruldu.
Parlamento Başkanı Tsetska Tsaçeva, tasarının görüşülmesi sırasında
maaşların dondurulmasına karşı
çıkan bazı milletvekilleri yüzünden

tartışma yaşanmasına sert tepki
gösterdi.
Tsaçeva, genel kurulda yaptığı
konuşmada, otomatik maaş artışı
sistemiyle milletvekili maaşlarının
mevcut durumda aylık sadece 37
leva zam göreceğini hatırlatarak,
"Bu kriz ortamında bunun hesabını
mı yapıyorsunuz? Tartışmalar
yüzünden halkımızın önünde rezil
oluyoruz. Parlamentonun itibarını
zedeliyorsunuz. Kararı destekleyin"
ifadelerini kullandı.
Başkan Tsaeçeva'nın bu uyarısı
üzerine oylamaya katılan 144 milletvekilinden 143'ü yasa değişikliği
tasarısına "Evet" dedi. Hükümeti
destekleyen Mavi Koalisyon üyesi bir milletvekili "çekimser" oy
kullandı.
Kırcaali Haber
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