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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi 
Kursiyerleri, Bulgaristan'ı Ziyaret Etti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
Diplomasi Akademisi'nde 
okuyan kursiyerlerden olu-
şan heyetin, Balkan ülke-
lerine yaptığı gezisinin son 
durağı Bulgaristan oldu.
Ça l ı ş ma  gez i s i ne  2 

Ağustos'ta çıkan 28 kişilik 
heyet, Yunanistan, Make-
donya ve Kosova'yı ziyaret 
ettikten sonra Bulgaristan'a 
geldi.
Başkent Sofya'nın kültü-

rel ve tarihi yerlerini ziyaret 
eden genç diplomat adayları, 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçi-
si Süleyman Gökçe'nin ko-
nutunda düzenlediği davete 
katıldı.
B ü y ü k e l ç i  G ö k ç e , 

Bulgaristan-Türkiye ilişkile-
ri konusunda bilgi vererek, 
diplomat olarak sahip olduğu 
deneyimlerini paylaştı.
Gökçe'nin ardından sözü 

alan Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftü Yardımcısı Mu-
rat Pingov, Başmüftülüğün 

yapısı, çalışmaları ve ülke-
deki Müslümanların yaşamı 
konusunda bilgi verdi.
Toplantıda konuşma yapan 

İslam Enstitüsü'nün eski rek-
törü Prof. İbrahim Yalımov 
ise Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslümanlarının 1989 yılında 
sona eren komünizm döne-
minde hak ve özgürlükleri için 
verdikleri mücadeleyi anlattı. 
Yalımov, Bulgaristan nüfusu-

nun yüzde 10'unu oluşturan 
Türk ve Müslümanların, 25 
yıllık demokratik dönemde de 
ülkenin siyasi ve sosyal yaşa-
mındaki rolünden söz etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 

Diplomasi Akademisi Daire 
Başkanı Burcu Çevik, AA'ya 
yaptığı açıklamada, akade-
minin 3 yıldır düzenli olarak 
eğitim gören genç persone-
line Balkanlar'da uygulamalı 

eğitim amaçlı geziler düzen-
lediğini söyledi.
Çevik, sözlerini şöyle sür-

dürdü:
''Türkiye'nin dış politikasında 

önemli bir yer alan Balkanlar 
bölgesini tanıtmak, aynı za-
manda büyükelçilik ve baş-
konsolosluklarımızı ziyaret 
ederek, misyonlarımızın yurt 

dışında çalışma prensiplerine 
ilişkin genç memurlarımıza 
bir perspektif kazandırmak 
istiyoruz.''

Son üç yıldır sürekli uygu-
lanan programın diğer bir 
amacının, genç personelin 
gördüğü akademik bilgilerini 
Balkanlar'da uygulamalı ola-
rak kullanmak olduğunu ifa-
de eden Çevik, ''Görevimiz, 
gençlerimize Balkan ülkele-
rinin tarihini, kültürünü, ortak 
geçmişimizi göstermektir'' 

dedi.
H e y e t ,  d a h a  s o n r a 

Türkiye'nin Filibe Başkonso-
losluğunu ziyaret etti.     AA     
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Tsar Kaloyan’da sel kurbanları için dua okundu
Razgrat’ın Tsar Kaloyan 

(Torlak) kasabasında ye-
rel yönetim sel felaketin-
de hayatını yitirenlerin 
ruhlarına bağışlanan 
kurban kesti. Cami ve ki-
lisede sel kurbanları için 
dualar okundu, koyun 
etiyle hazırlanan yiyecek 
ibadet yerlerine gelen va-
tandaşlara dağıtıldı. 
Belediye yönetimi her 

iki yılda bir kilisede sel-
de ölenler için ayin dü-
zenlemektedir. Bununla 
2007 yılında yaşanan sel 
felaketinin 8 kurbanının 
unutulmayıp, koruyucu 
önlemler alınmasının ha-
tırlatılması amaçlanıyor.
Tsar Kaloyan’daki Sve-

ti Dimitır Kilisesi’nde 
sel kurbanları arasın-
da Hıristiyan isimleriyle 
birlikte Müslüman isim-
leri de duyuldu. Nurten, 
Hafize, Yordana, Celal, 
Fatma, Vasila, Gülten ve 
Hafize’nin anısına ayin 
gerçekleştiren Peder 
Atanas, Tanrı’nın onlara 
merhamet etmesi için 
dua etti.
Aynı zamanda Ahmet 

Beşe Camii’nde gerçek-
leştirilen duada Recep 
Hoca da Yüce Allah’ın 

Tsar Kaloyan’ın sakinle-
rinden merhametini esir-
gememesini niyaz etti. 
Cami, 2007 yılında ya-

şanan sel felaketinde 
zarar gördü. Daha sonra 
Cami Encümenliği’nden 
sağlanan kaynaklarla 
onarıldı. 
Her iki ibadet yeri de ge-

rek iş günü olması, gerek 
insanların yaşanan fela-
keti unutmak istedikle-

rinden dolayı yarı yarıya 
doldu. O zaman selde za-
rar görenlere verilen des-
tekten bazıları memnun, 
bazılarıysa memnun de-
ğil, fakat hepsinin faciayı 
hatırlayınca gözleri yaşla 
doldu. 
Belediye Başkanı Ahmet 

Ahmedov, bu tür dua ve 
ölüler için ayinler düzen-
lemelerinin sebebinin sel 
kurbanlarının unutulma-

ması ve koruyucu önlem-
ler alınması gerektiğinin 
hatırlatılması olduğunu 
paylaştı. Gözlemlerine 
dayanarak, doğal afetle-
rine karşı malını mülkünü 
sigorta yaptıranların sa-
yısının giderek arttığını 
söyledi. 
Ahmedov, devletin Tsar 

Kaloyan Belediyesi’ne 
2007 yılında yatağından 
taşan Hlebarovska neh-

rinin iki köprü arasında 
bulunan kesimde nehir 
yatağının temizlenmesi 
için 2000 leva sağladığı-
nı, fakat bu paraların bu 
çalışmalar için yetmediği 
söyledi.
Belediye Başkanı, 2007 

yılında Tsar Kaloyan ka-
sabasına yardım elini 
uzatan binlerce bağışçıyı 
hatırlayarak, belediyenin 
kıt bütçesinden Asparu-
hovo ve Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık) selzadelerine 
olduğu gibi Miziya’daki 
selzadeler için 500 leva 
ayırdıklarını paylaştı. 
6 Ağustos 2007 tarihin-

de Deliorman kasaba-
sını basan sel sularında 
aralarında 7 yaşında bir 
çocuğun da bulunduğu 
8 kişi boğularak, hayatını 

kaybetti. Bununla birlikte 
yerleşim yerinin ve kom-
şu Ezerçe köyünün yüz-
de 70 oranında altyapısı 
harap oldu. 
Bir yıl sonra savcılıktan 

hazırlanan raporda se-
lin meydana gelmesinde 
suçlu olmadığı belirtildi. 
Sebeplerden birinin Tsar 
Kaloyan’a yakın barajla-
rın teknik bakımının iyi 
yapılmaması olduğu ileri 
sürüldü, fakat bilirkişi ra-
poruna göre 10 bin yılda 
bir meydana gelen metre-
kareye 2091 litre yağışın 
düştüğü yoğun yağışlar-
dan dolayı baraj duvarları 
iyi durumda olsa bile yine 
çökecekmiş ve Hleba-
rovska nehri de yatağın-
dan taşacakmış. 
             Kırcaali Haber

Besiciler mavidil 
hastalığından dolayı 

panik içindeler
Bulgaristan Ulusal Radyosu, hayvanlarda görülen 

mavidil hastalığı virüsünün dağılması yüzünden Kırca-
ali bölgesinden hayvan besicilerin endişeli olduklarını 
bildirdi. Haskovo ve Kırcaali illerinde mavidil hastalığı-
na yakalanan ve ölen 25 ton hayvanın Temmuz ayının 
son haftasında Şumnu ve Varna’daki hayvan yakma 
fırınlarına taşındığı belirtildi.

Şu ana kadar hastalıktan ölen hayvanların sayısı 
300’ün üzerinde ve sayıları sürekli artmaya devam 
ediyor. 

Çiftlik sahiplerinin ifadelerine göre yeni salgınların 
meydana gelme tehlikesi devam ediyor, çünkü ölü 

hayvanlar, yakma fırınlarına taşınması için araçların 
gelmesine kadar günlerce ahırlarda bekletiliyor. Bu şe-
kilde hareket ediliyor, çünkü hayvan sahiplerine taz-
minat parası ödenmesi için her bir ölü hayvana dair 
belge çıkartılması gereklidir. Fakat bugüne kadar hiçbir 
hayvan sahibine bu hastalıktan dolayı uğradığı zararlar 
için tazminat ödenmediği açıklandı. 

BTV’de Gıda Güvenliği Kurumu Müdürü Plamen 
Mollov, mavidil hastalığı salgınının 16 İle yayıldığını 
kaydetti. Belirttiğine göre, her bir ilçede tek bir veteriner 
hekimin olmadığından dolayı hastalık riskinin sadece 
azaltılabildiği, yok edilmesinin ise mümkün olmadığı 
bildirildi. 

Mollov, geçen yıl devlete ait bulaşıcı hastalıkları 
önleme programının yaklaşık bir buçuk ay içerisinde 
800 özel veteriner tarafından gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Bu yıl ise 200 civarında veterinerle bu konuda 
sözleşme imzalandığını belirtti. Hastalığın taşıyıcısı 
sivrisineklerdir, nemli havadan dolayı da hastalık hızla 
yayılmaktadır. 

Mavidil hastalığı, evcil ve geviş getiren yabani hay-
vanlarda görülen bir tür viral hastalıktır. Bu hastalık 
genellikle koyun ve keçilerde görülür, bazı virüs salgın-
larında ise ölüm oranı yüzde 70’e ulaşabilir.

Başkan Hasan Azis: “Proje gerçekleştirilmesinde ülkenin 
ilk üç belediyesi arasında olmayı hedefliyoruz”

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
belediyenin ülkede ger-
çekleştirilen projelere 
göre belediyeler arasın-
da tekrar ilk üç sıraya 
girmeyi hedeflediğini 
kaydetti. Şu anda bu 
sıralamada belediyenin 
altıncı yerde olduğunu 
belirten başkan 2010-
2011 yıllarında ilk üç 
sırada yer aldığını ha-
tırlattı.
Müh.Azis, bu bağlam-

da belediye yönetiminin 
yeni program dönemin-
de de operasyonel prog-
ramlar kapsamındaki 
adaylığa açık destek 
şemalarına katılmaya 
hazırlık içinde olduğu-
nu belirtti. Son yıllarda 
Avrupa Birliği destekli 
projelerin teknik bölü-
münün hazırlanması 
için belediye bütçesin-
den 500 bin-1 milyon 
leva arası finansman 
ayrıldığına dikkat çekti. 
Bu yıl sonuna kadar ilçe 
sınırları dahilinde 150 
milyon leva tutarında 
proje gerçekleştirilece-
ği bildirildi. Hasan Azis, 

Kırcaali için büyük önem 
arz eden Üreticiler Pa-
zarı, Su Aynası, Kuzey 
Arpezos Parkı, okul ve 
anaokullarında enerji ta-
sarrufu yapılmasına dair 
projeleri ve başkalarını 

hatırlattı. Belediyenin 
kazandığı “Kırcaali’nin 
Kalkınması İçin Teknik 
Destek” projesi kapsa-
mında yaklaşık 15 mil-
yon leva tutarında daha 
9 yatırım projesinin ha-
zırlık çalışmaları için 
yarım milyon levanın 
üzerinde mali kaynaklar 
sağlanacağını bildirdi. 
Belediyede Avrupa 

Birliği Projeleri Yöne-
timi Müdürü Nadejda 
Tsvetkova, projelerin 
altyapı, kültür ve eğitim-
le ilgili olduğunu belirtti. 
Şu anda gerçekleştirilen 
Kırcaali’nin sürdürülebilir 

gelişimi için teknik des-
teği sağlanan proje kap-
samında il merkezinde 
iki projeyle enerji tasar-
ruflu sokak aydınlatma 
sistemleri monte edile-
cek. Birinci proje şehir 
merkezi, “Vızrojdentsi” 
ve “Studen Kladenets” 
semtlerini kapsamak-
tadır. Şehir merkezinde 
38, Vızrojdentsi’de 11 

ve Studen Kladenets’de 
6 sokaktaki aydınlatma 
lambaları yenilenecek. 
İkinci proje şehrin en 
eski kısmında bulunan 
sokaklarda aydınlat-
ma sistemlerinin ye-
nilenmesine ilişkindir. 
Aynı proje kapsamında 
Kırcaali’deki Petko Sla-
veykov, Otets Paisiy, 
Hristo Botev Yabancı 
Diller ve Peyo Yavorov 
Liselerinin bina yalıtımı 
ve modernize çalışma-
ları yapılacak. Bunun 
yanı sıra Belediye Kül-
tür Merkezi, Kırcaali 
Nikola Vaptsarov Bölge 
Kütüphanesi ve Gençlik 
Merkezi binalarının da 
onarımı öngörülmekte-
dir. Onarım çalışmaların 
yanı sıra bu binalarda 
enerji verimliliğinin arttı-
rılmasına ilişkin tedbirler 
alınacak, binanın teknik 
değerlendirmesi sonu-
cunda teknik pasaport-
ları da hazırlanacak. 
25 Temmuz 2013 ta-

rihinde başlatılan proje 
çalışmaları 25 Ocak 
2015 tarihinde sona 
erecek. 
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Dünya Kazan Ben Kepçe: Bulgaristan-Plovdiv
Bulgaristan, benim 

gezi listemde hep son 
sıralarda yer almıştır. 
Hatta hiç gitmesem de 
olurdu diye düşündü-
ğüm bir ülke. Burada 
görülecek fazla kültür ve 
tarihi değerler olmadığı-
nı değerlendiriyordum. 
Bulgaristan’ı hep gezi-
lerime dahil etmemek-
ten duyduğum sıkıntının 
nedeni ise, Balkanlar’da 
görmediğim tek ülke ol-
ması idi. Yılbaşında üç 
günlük bir Bulgaristan 
gezisi fırsatı çıkınca da 
hemen bunu değerlen-
dirdim. Bulgaristan’ı (ta-
mamı olmasa da) gezip 
görünce; gezi listemin 
sonuna koymakta ne 
kadar haklı olduğumu 
da anlamış oldum. 
Osmanlı tarafından 

asırlarca yönetilen bu 
ülkede yine Osmanlı-

lar tarafından yapılan 
yüzlerce eserden bir-
kaç tanesi ayakta ka-
labilmiş, diğerleri yok 
edilmiş. Osmanlı’nın 
dışında yapılan da faz-
la olmadığından görü-
lecek kültürel ve tarihi 
zenginlikten söz etmek 
zor. Büyük bir tarihi ve 
kültürel mirası deyim 
yerinde ise har vurup 
harman savurmuşlar. 
Tam bir miras yedi. 
Avrupa Birliği ülkesi 

olan Bulgaristan, hala 
Avrupa Para Birimi olan 
Euro’ya geçememiş ve 
kendi para birimi olan 
Leva’yı kullanıyor. Bir 
zamanlar nüfusu 9 mil-
yon olan Bulgaristan’ın, 
Avrupa Birliği’ne kabul 
edildikten sonra, ser-
best dolaşım nedenleri 
ile 2 milyon kadar nüfu-

su çalışmak için ülkeyi 
terk etmiş. Bunların 
çoğu genç olduğundan, 

dinamik bir genç nüfus-
tan da mahrum kalmış. 
Demokrasiye geçmeyi 

ve Avrupa Birliği’ne ka-

tılmayı kısa bir süre de-
nilebilecek zaman dilimi 
içerisinde gerçekleştir-
mesi nedeniyle, süratle 
gelişen bu olayların et-
kisinden kendisini kurta-
ramamış. Bu durumda 
onlara hak vermemek 
mümkün değil. Bir anda 
rejim değişiyor ve ken-
disini Avrupa Birliği’nin 
içerisinde buluyor. Hem 
demokrasiyi ve hem de 
Avrupa Birliği’ni haz-
medecek. Hiç de kolay 
değil. Bunların altından 
kalkıp kalkamayacağını 
zaman gösterecek. An-
cak bizim gördüklerimiz, 
sıkıntıların hala devam 
etmekte olduğu. 
Tüm gezimiz boyunca 

dışarıya doğru büyük 
bir genç nüfus göçü ya-
şayan bu Balkan ülkesi-
nin her bakımdan eko-

nomik sıkıntı içerisinde 
olduğunun belirtilerini 
görebiliyoruz. Ancak 

tüm bu olumsuzluklara 
rağmen hep aynı yere 
gitmekten sıkılan Avru-
palı turistlerin de yeni bir 

yer bulmanın heyecanı 
içerisinde Bulgaristan’a 
akın etmeleri, bu ülke-
nin ciddi bir avantajı. Bu 
turistler, daha ziyade kış 
sporları ve deniz için 
geliyorlar. Nüfusu 7 mil-
yon olan Bulgaristan’a 
yılda gelen turist sayısı 
yaklaşık 9 milyon. Bu 
da Bulgaristan için hiç 
de küçümsenecek bir 
rakam değil.
Bulgaristan’da kaldı-

ğımız süre içerisinde 
bir gün Plovdiv (Fili-
be), bir gün de Sofya’yı 
gezme şansımız oldu. 
Bir günde seyahat-
le geçti. Seyahatimizi 
araçla yaptığımız için 
Bulgaristan’a Kapıkule 
Sınır Kapısından gir-
dik. Yol güzergâhımız 
da Haskovo, Plovdiv 
ve Sofya oldu. Oldukça 

rahat yolculuk yaptık 
ve güzel yerler gördük. 
Her ne kadar yalnız-

ca Sofya ve Plovdiv’i 
gezmekle Bulgaristan 
hakkında tam bir bilgi 
sahibi olunamayacağı 
bir gerçekse de, bu iki 
önemli şehri görmek 
de, bir fikir vermesi açı-
sından önemli.
Bulgaristan hakkında 

bu kadar kısa bir bilgi 
verdikten sonra, gezi-
miz sırasında gördükle-
rimizi sizlere aktarmaya 
çalışacağım. Traklardan 
Roma İmparatorluğuna, 
daha sonra da Osmanlı 
Devleti’ne kadar çeşitli 
kültürleri bünyesinde 
bulunduran bu ülke, 
karma bir kültürün yan-
sıması. Bunu da tüm 
gezimiz sırasında gör-
dük. 
Gördüklerimiz içeri-

sinde kuşkusuz en gü-
zelleri, ikona sanatı ve 
duvar resimleri. Orto-

doks diniyle özdeşleş-
miş olan bu sanat dalı, 
Bulgaristan’da en üst 

düzeyde uygulanmış. 
Gezdiğimiz kiliselerde 
son derece güzel resim-
ler ve ikonalar gördük. 
Gerçekten bakmaya 
doyulamayacak kadar 
güzeller.
Onlar Plovdiv, biz ise 

Filibe diyoruz. Ne olur-
sa olsun Türkler için 
çok tanıdık bir şehir. 
Bugün Plovdiv ola-
rak adlandırılan Filibe, 
Bulgaristan’ın güney 
kesiminde, yukarı Trak-
ya Ovası’nda ve Meriç 
Nehri’nin iki tarafında 
yer almakta. Burası as-
lında altı tepe üzerine 
kurulmuş bir şehir. Me-
riç Nehri ile merkezdeki 
Cuma Camii arasında 
kalan kısımda şehrin ti-
cari bölümü bulunuyor. 
Nüfusu yaklaşık 350 
bin olan bu yerleşim 
birimi, Sofya’dan sonra 
Bulgaristan’ın en büyük 
şehri durumunda. Aynı 
zamanda, önemli bir ti-
caret ve kültür merkezi 
konumunda. 
1999 yılında Avrupa 

Kültür Başkenti ilan 
edilen bu şehrin geç-
mişi, oldukça eskilere 
dayanıyor. Şehir, 1361 
yılında Rumeli Beyler-
beyi Lala Şahin Paşa 
tarafından fethedilin-
ce, adı “Filibe” olarak 
anılır olmuş. 1878’deki 
Osmanlı-Rus savaşın-
dan ve Bulgaristan’ın 
bağımsızlığından sonra 
da ‘Plovdiv’ olarak de-
ğiştirilmiş şehrin adı. 
Bugün Anadolu’dan 

Avrupa’ya giden yol 
üze r i nde  bu lunan 
Filibe’nin, ya da bugün-
kü adıyla Plovdiv’in bi-

zim için tarihi bir önemi 
var. Osmanlılar döne-
minde Filibe, tam bir 

Türk şehri karakterinde 
gelişme göstermiş. Bu-
rayı fetheden Rumeli 
Beylerbeyi Lala Şahin 
Paşa, ilk olarak Meriç 
üzerinde bir köprü yap-
tırmış ve çeltik yetiştir-
meye oldukça elverişli 
olan şehrin hemen ku-
zeyindeki araziye pirinç 
ektirerek bölgeye bu zi-
raatı tanıtmış. 
Zamanla şehir, devlet 

sınırlarının iç kısmında 
kalarak önemli ticari ve 
ekonomik merkezler-
den biri haline gelmiş. 
15. yüzyılın ilk yarısın-
da, Anadolu’dan getiri-
len Türk aileleri buraya 
yerleştirilmiş ve Filibe, 
Rumeli Beylerbeyinin 
merkezi olmuş. Şehri 
birkaç kez ziyaret etmiş 
olan ünlü seyyahımız 
Evliya Çelebi, burası-
nın Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa’daki en büyük 
on şehrinden biri oldu-
ğunu ve her gün daha 
da zenginleştiğini kay-
dediyor. 
Osmanlı zamanında 

inşa edilen çok sayı-
da cami, han, hamam, 
kervansaray ve medre-
se gibi yapıların büyük 
bir çoğunluğu yıkılmış 
olmasına rağmen bir 
kaçı ayakta kalabilmiş. 
Şehrin trafiğe kapalı, 
alışveriş caddesinden 
vitrinlere, insanlara ve 
binalara bakarak yürür-
ken caddenin sonuna 
geldiğimizde, yerden 
4-5 metre aşağıda 
kalmış bir Roma stad-
yumunun kalıntılarını 
gördüğümüzde ne ka-
dar şaşırdığımızı tah-
min edemezsiniz. Bu 

alışılmış bir şey değil. 
Hemen onun yanında 

Devamı sayfa 6’da

Olay SALCAN
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Bulgaristan'da vakıf malları statüsündeki camiler
Bulgar istan Yüksek 

İslam Şurası Başka-
nı Şabanali  Ahmed, 

Bulgaristan'daki bazı 
camilerin vakıf malları 
statüsünde devletin eli-
ne geçtiğini belirterek, 
"Bulgaristan'ın değişik 
coğrafyalarında böyle 
10 camimiz bulunuyor" 
dedi.
Ahmed, A A muha -

b i r ine,  Osman l ı 'n ın 
Bulgaristan'dan çekilme-
sinin ardından Başmüf-
tülüğün, ülkedeki Müs-
lümanların dini hayatını 
kolaylaştırmak amacıyla 
yeniden ihdas edildiğini 
söyledi.

Başmüftülüğün ülke-
deki Müslümanların dini 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalıştığını belirten Ah-
med, "Komünizm döne-
minde değişik yapıda 
çalışıyormuş. Böyle bir 
amacı, gayesi yokmuş. 
Sadece sembolik anlam 
ifade etmiş. 
Birçok noktada hatta ko-

münist idareye camilerin 
kapanması doğrultusun-
da belki yardımcı olmuş. 
Yeni dönemde 1990'dan 
sonra Sovyetler Bloku'nun 
yıkılması, komünizmin da-
ğılmasıyla Bulgaristan'da 
da Başmüftülük için yeni 
bir dönem başladı" diye 
konuştu.
Ahmed, Bulgaristan'daki 

Müslümanların Başmüf-
tüyü, Yüksek İslam Şu-
rası Başkanı'nı ve Şura 
Meclisi'ni kendilerinin 
seçtiğini kaydederek, 
Başmüftülüğün ülkede-
ki 500'ü mescit, bin 700 
camiye hitap ettiğini vur-
guladı.
- "Topluluğun gün-

deminde olmayan so-

runlar, 1990'dan sonra 
başladı"
"Topluluğun gündemin-

de olmayan sorunlar, 
1990'dan sonra başladı" 
diyen Ahmed, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:
"Vakıf mallarının iade-

sinde ciddi sıkıntılar var 
ve hala devam ediyor. Bu 
değişik zamanlarda, farklı 

davalar yürütülmekle be-
raber, netice alınamamış. 
Şu anda yine başmüftü-
lük, bu konuda ciddi ma-
nada dava yürütme giri-
şimine girdi ama ondan 
da şu anda pek başarılı 
olduğu söylenemez.
Bazı camiler, vakıf malla-

rı statüsünde devletin eli-
ne geçmiş. Bulgaristan'ın 

değişik coğrafyalarında 
böyle 10 camimiz bulu-
nuyor."
Ahmed, sorunların hu-

kuki yollarla çözülece-
ğine inanmadıklarını, 
siyaset gerektiren mev-
zular olduğunu belirte-
rek, "Türkiye'deki gibi 
azınlıkların malları siya-
si iradeyle iade edildiği 
gibi Bulgaristan'da öyle 
bir şey olması veya en 
azından bu davranışı 
örnek alarak harekete 
geçmeleri bizim için en 
iyi seçenektir. 
Okullarda din dersi sı-

kıntımız mevcut. Seç-
meli olarak bu hak tanı-
nıyor ama bunu fiiliyata 
dökmeye kalkışınca bir 
sürü engelle karşılaşıyo-
ruz. İşte, ders ve öğrenci 
yetmezliği, okul müdürle-
rinin farklı yönlendirmesi 
gibi sorunlarla karşılaşı-
yoruz" ifadesini kullandı.
          Anadolu Ajansı

Vatanında Vatansızlar
Yıl 1989. Yüzyıllarca 

yaşadığımız topraklar-
da Sosyalist Bulgaristan 
Hükümetinin ağır bas-
kıları altında artık kala-
mayacağımızı söylemişti 
dedem, babam. Zaman, 
anavatan olarak kabul 
ettiğimiz Türkiye’ye gitme 
zamanı idi. Tüm birikim-
lerimizi geride bırakarak 
sıfırdan başlayacak olan 
bir hayat mücadelesine 
hazır mıydık. Bana oyun 
gelmekteydi aslında, ama 
gel gelelim öyle değildi.
Evimizi bahçelerimizi 

en önemlisi toprakları-
mızı bırakacak ya da yok 
pahasına satacaktık. 
Asıl korkumuz ya bizler-
den birileri kalırsa geride 
diye düşünmeden edemi-
yorduk. Dedem, “çalışırız 
alırız her şeyi” dedi, ama 
bu yaştan sonra kim bize 
iş aş verirdi. Ninem, “ya-
ratana sığının, bir kapıyı 
kapatan rabbim, diğer bir 
kapıyı açar elbet bize,” 
dedi.
Tek suçumuz Türk ve 

Müslüman olmak değil 
miydi? 
Bulgar devleti tarafın-

dan etnik ayrımcılığa 
maruz kalan bizler değil 
miydik? Bulgaristan göç-
menleri bununla kalma-
dı. Duyduk ki, Türkiye’de 
bazı kesimler tarafından 
bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak “Bulgar” yakıştı-
rılması yapılmış. Bunun 

sonucunda, göç eden in-
sanlar hayal kırıklığı ya-
şamışlardır. Biz de böyle 
mi olacaktık?!
Artık baskılar artmış, 

artmakla kalmadı ikiye 
katlanmıştı. 
Trenlere, arabalarına 

doluşup ya da yaya ola-
rak Türkiye sınırına yığı-
lan bir sürü akrabamız 
vardı. Amaç belli, korkunç 
zulümden kaçmak.
Bir kampanya başlamış; 

hani bugünün indirim 
ürün kampanyasını mı 
diyecek olursanız kam-
panya tamamda ürün 
indirimden değil Türk-
lerden, Müslümanlardan 
oluşmaktaydı. Dedemin 
dedikleri bir bir olmaya 
başladı.
Birçok komşumuz zor 

şartlar altında göç et-
mekteydi. Müslüman ve 
Türklere karşı uyguladığı 
asimilasyon sırasında yü-
rüttüğü isim değiştirme, 
ibadet yasağı, anadilde 
konuşma ve zorunlu göç 
gibi etnik temizlik kam-
panyası bu. Bunları yap-
mayanın sonu ne olacak 
dedim de öldürülecek-
sin işkence göreceksin, 
hapse atılacaksın ama 
en önemlisi sanırım göç 
edeceksin. 
360 bin Türk Kolay mı 

göç etti! Ya direnenler? 
Direnenle Tuna nehri 
kenarında II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında rejim 
muhalifleri için kurulan 
Belene Adası’ndaki top-
lama kampına kapatıldı. 
Kampa kapatılan Türkler, 
Türkçe konuşmak, sün-
netli olmak, geleneklerini 
sürdürmekle suçlanıyor-
du. Kamp Bulgaristan 
Türklerine, Türkiye’ye 
göçmeleri için baskı ola-
rak kullanılıyor. Göçmek 
istemeyen veya göçeme-
yenler kampa kapatılıyor-
du. 
Resmi verilere göre bin 

500’ün üzerinde kişi bu 
kamplarda sistematik iş-
kence, tecavüz ve psiko-
lojik baskıya tabi tutuldu. 
500’den fazla kişi hayatı-
nı kaybetti

Sonuç olarak sırf bir 
amaç uğruna yapılan 
bu katliamda tek bir şey 
vardı.
Y a ş a y a n  T ü r k ü 

Türkiye’ye göç ettirmek.
360 bin göç kahraman-

larından dostum arkada-
şımdan bir iki kelime rica 
etmiştim.
Bir iki kelime değildi 

bana çalakalem yazdık-
ları. Yaşadıkları kolay 
değildi belli nakış nakış 
işlediği yüreğinin çeyiz 
sandığından naftalin ko-
kulu hayatını veriverdi 
elime. Tüm yaşananları 
bir çırpıda tek nefeste 
anlatırcasına. 
“Evet, zor günlerdi, 

çocuk gözlere rağmen 
anlamış olmak hisset-
miş olmak çok acı. Hep 
düşünürüm, sınırı geçip 
İzmir gelince bir anda 
büyük olmuştum. Halbu-
ki o güne kadar sokak-
ta, bahçede ip atlayan, 
saklambaç oynayan bir 
çocuktum. 1 günde bü-
yülür mü? Ama çalıştık 
büyüdük, yemek yaptık 
büyüdük, kuruş farkı ile 
uzak marketten ekmek 
almaya gittik büyüdük” ( 
N.A)
Sebep her ne olursa 

olsun, Türkiye’de bulun-
maktan ve Türk olmak-
tan çok mutluyum.

Ardino’da Cofi’nin anısına 
uluslararası masa tenisi 

turnuvası 
21-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ardino’da 

(Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat’ın hima-
yesi altında 12.Uluslararası 15 Yaş Altı Masa Teni-
si Turnuvası düzenlenecek. Yunanistan, Türkiye, 
Sırbistan, Moldova ve Bulgaristan’dan yarışmacı-
ların katılacağı turnuva, bu spor dalında ad yapmış 
tenisçi ve antrenör Durgut Ademov-Cofi’nin anı-
sına olacak. Balkan ülkelerinden konuk takımlar 
yanı sıra turnuvaya Momçilgrad (Mestanlı), Dimit-
rovgrad (Kayacık), Dve Mogili, Gorna Oryahovitsa 

ve başka şehirlerden takımlar katılacak. Turnuva 
Bulgaristan Masa Tenis Federasyonu’nun yıllık 
spor etkinlikleri takviminde yer alıyor. 

1965 yılında Ardino’da Yunak Masa Tenisi 
Kulübü’nün kurulmasıyla tenis sporunun gelişimi 
başlıyor. Kulübün tarihinde en başarılı yıllar Durgut 
Ademov-Cofi’nin yarıştığı 1972-1976 döneminde-
dir. 

1955 yılında Ardino’da dünyaya gelen Cofi, 12 
yaşında masa tenisi antrenmanlığına başlıyor. He-
men hemen tüm ulusal turnuvalara katılıyor. 1973 
yılında gençler kategorisinde Cevat Hasanov ile 
takım yarışmasında birinci oldular. 

Ertesi yıl genç erkekler kategorisinde takım 
yarışmasında ve bireysel yarışmada da altın ma-
dalya kazanıyor. Eski Yugoslavya, Macaristan ve 
Romanya’da düzenlenen çok sayıda turnuvalara 
katılıyor. 1992 yılında kulüp yönetimi Cofi’nin anı-
sına turnuva düzenlenmesine karar verdi.

Tolga TURAN
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AB kaynaklarının sağladığı imkanlar ve getirdiği riskler
Geçen haftanın sonun-

da geçici hükümette AB 
fonları bakanı İliyana 
Tsanova tarafından açık-
lanan Bulgaristan – Av-
rupa Komisyonu Ortak 
Sözleşmesine göre 2014 
ila 2020 yılları arasında 
olmak üzere AB’nin yeni 
program döneminde Bul-
garistan ekonomisine 
yaklaşık 16 milyar avro 
girecek. 2007-2013 dö-
nemine kıyasla 4 milyar 
avro fazla olan bu meb-
lağın 2020 yılına kadar 
GSYİH’da yüzde 9’luk 
artış, özel yatırımlarda 
yüzde 43’lük büyüme, 
kamu yatırımlarında yüz-
de 32’lik artış, istihdamda 
yüzde 6’lık artış ve orta-
lama maaşta da yüzde 
37’lik zam olmak üzere 
ciddi etkiler sağlaması 
bekleniyor. Krizden do-
layı yabancı yatırımlarda 
büyük düşüş izlenirken, 
AB kaynakları ülkemize 
büyük bir sürdürülebilir 
kalkınma imkanını sağlı-
yor. Bu arada bu paranın 
kullanılması için sağlık, 
eğitim, emeklilik sistemi 
gibi problemli sektörlerde 
reformların yapılması şar-
tının koşulması, önemli 
riskler de getiriyor.
Bulgaristan ve AB ara-

sında yapılan yeni söz-
leşmede “su altı taşlar” 
var mı sorusu üzerine 
Bakan Tsanova şu ceva-
bı verdi: 

“Su altı taşların olduğu-
nu söyleyemem. Bence 
asıl amacımız, üstlendi-
ğimiz reform yükümlü-
lüklerini yerine getirmek 
olmalıdır, çünkü Ortaklık 
Sözleşmesi, geçici hükü-
met hariç en azından iki 
hükümet tarafından uy-
gulanacak. Bu reformlar 
ve politikalarda devamlılık 
olmalıdır. Daima yeni baş-
tan başlamak lüksümüz 
yok. Bu şekilde reform ol-
maz, bu sektörlerde sür-
dürülebilirlik sağlanmaz. 
Bence asıl risk bunda 
saklıdır. Umarım AB Ko-
misyonu bu Sözleşme’yi 
uygulayan herkes için 
iyi bir ortak olacak, dai-
ma yanımızda olacak ve 

gerekirse bizi doğru yola 
döndürecektir”.
2020 yılına kadar Bul-

garistan, operasyonel 
programlar kapsamın-
da 10 milyar avro kadar 
destek alacak. Reformlar 
uygulanmazsa para kay-
bedilecek mi sorusu üze-
rine Bakan Tsanova şöyle 
konuştu:
“Kesinlikle, örneğin “Su-

lar” sektöründeki reform 
“Çevre” operasyonel 
programı kapsamında-
ki kaynakların kullanımı 
ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Reformu 2016 yılına ka-
dar tamamlayamazsak, 
yani Sylar Yasasını dü-
zenleme ve değişiklik 
yasasında öngörülenleri 

yapamazsak o zaman 
yönetici organ, mesela 
Avrupa Komisyonu, ara 
ödemeleri durdurarak 
bizden açıklama isteye-
cektir. Sağlık sektöründe 
de reform yapma yüküm-
lülüğümüz var. Şu ana 
kadar yapılanları ne ka-
dar savunabiliriz ve kay-
nakları etkin bir şekilde 
kullandığımızı ispatlamak 
diyalog meselesidir. Bu 
konuda strateji ve Eylem 
Planı onaylandı. Ama so-
nuçta icraat önemlidir, bu 
parayı gerçekten etkin bir 
şekilde kullanmak önem-
lidir” diyor AB fonları ba-
kanı İliyana Tsanova.
Bulgaristan AB’nin or-

tak bütçesine yıllık ola-

rak 900 milyon avro girdi 
sağlıyor. Ülke ayrıca ön-
görülen yardımların %15’i 
oranında eş finansman 
sağlamakla yükümlü. Bu 
sübvansiyonların kullanıl-
ması için %15’inin ulusal 
ortaklıkla finanse edilme-
li. Bu desteğin yararı ne-
dir? İliyana Tsanova’nın 
cevabı:
“Bulgaristan’ın faydaları, 

AB’ye ödediğimizden kat, 
kat fazla. Burada asıl gö-
revimiz, AB’nin bize izin 
verdikleri noktalardan 
azami olarak yararlan-
maktır”.
7 yıllık dönemi kıstas 

alacak olursak, Avrupa 
fon kaynaklarının kul-
lanımını başardık mı 
acaba?
Bakan Tsanova konuya 

açıklık getirdi: “Bulga-
ristan ilk defa operativ 
programlar uygulamasına 
geçmişti. Bu yol çok par-
lak olmasa da, çok fena 
da değildi. Romanya, 
Hırvatistan ve İtalya’dan 
önce, listenin sonundan 
önce 4. yerdeyiz.
Umarım bu dönemdeki 

derslerimiz “kulağımıza 
küpe” olur. Bir kapasitenin 
temelini attık, şimdi onu 
geliştirme zamanı geldi. 
Önümüzdeki program 
döneminde daha başarılı 
olacağımızı umuyorum. 
Bu Avrupa paraları bizim 
için çok önemli. Kriz ön-
cesi yabancı yatırımlar 
çok azaldı. Bugün itiba-
rıyla belediyelerde kamu 
kaynaklarının %70’i AB 
paralarından sağlanıyor. 
Bu kaynakları kaliteli pro-
jelere yatırmak, boşuna 
harcamamak için çaba 
göstermeliyiz”.
İliyana Tsanova, genel 

olarak 2014’e kadar dö-
nemde operativ program 
kaynakları için risk bulun-
madığını söyledi. “Bölge-
sel politika” ve “Çevre” 
konusundaki programlar-
da dondurulan kaynaklar 
sorun teşkil ediyor. Bu 
riskleri azaltmak için, 
milli fondan ödemelere 
acil olarak başlanmalı. 
Paraların sistemde dön-
mesi için sertifika sahibi 
de olmak gerekir.
                             BNR

Tsvetan Vasilev Interpol 
tarafından aranıyor

Bulgaristan’ın önde gelen banka sahiplerinden Tsve-
tan Vasilev’in Interpol tarafından kırmızı bültenle aran-
dığı açıklandı.

Bulgaristan Başsavcılığı, Vasilev’in, ülkenin dördün-
cü en büyük bankası olan Korporatif Ticaret Bankası’nı 

(TKB) hortumlamaktan arandığını bildirdi. Avusturya’da 
saklandığı tahmin edilen Vasilev’le ilgili gözaltı kararı-
nın, 28 Temmuz’da alındığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasına göre Vasilev, KTB’nin kasa 
müdürü Margarita Petrova ve idari müdürü Orlin 
Rusev’e banka rezervinden yasal olmayan yoldan 100 
milyon avro para çekmeleri talimat vermiş.

Bulgaristan’da bir önceki hükümet, kamunun başlıca 
ödemelerini KTB üzerinden yaptırıyordu. Mali durumu 
aniden kötüleşen bankanın sahibi ve aynı zamanda 
genel müdürü olan Tsvetan Vasilev Avusturya’ya ka-
çarken, Bulgaristan’daki yetkililer, alt kademelerde bu-
lunan bazı memurlar hakkında soruşturma açmıştı.

Mudilerine yüzde 11’e varan faizler ödeyerek hızlı 
büyüyen KTB’nin faaliyetleri, hortumlandığı gerekçe-
siyle bir süre önce Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) 
tarafından tamamen durdurulmuştu.

Milyarlarca avroluk açığı olduğu tahmin edilen ban-
kaya karşı müşterilerinin protestoları sürüyor. Devlet, 
KTB’nin zararlarını tespit etmeye çalışırken, bankanın 
iflas etmesi durumunda ülkenin mali sisteminde de bü-
yük bir çöküş yaşanacağı ifade ediliyor.

Gençlik Köprüleri 2014 Yılı Doğrudan 
Proje Mali Destek Programı

Gençlik Köprüleri 2014 
Yılı Doğrudan Proje Mali 
Destek Programı ile 
“Yurtdışında yaşayan 
16-22 yaş aralığında, 
eğitimine devam eden 
gençlerimizin Türkiye ile 
bağlarını güçlendirmek 
adına, kendi öz kültür-
lerini yerinde tanımala-
rına ve Türkiye’nin tarihi 
ve kültürel mekânlarını 
görmeler ine olanak 
sağlayacak dil, kültür ve 
medeniyet temalı Türki-
ye ziyareti projelerine 
destek vermek” amaç-
lanmaktadır.
KİMLER BAŞVURA-

BİLİR?
Yurtdışında kurulmuş 

kâr amacı gütmeyen tü-
zel kişiler başvuru yapa-
bilir. Ayrıca, Türkiye’de 
veya yurtdışında kurul-
muş kâr amacı gütme-
yen tüzel kişiliği haiz; 

Sivil Toplum Kuruluşla-
rı (Dernekler, Vakıflar, 
Odalar vb.) ve üniversi-
teler uygun proje ortağı 
olarak kabul edilir. 
PROJE HANGİ FA-

ALİYETLERİ İÇERE-
CEK? 
•Gençlerin Türkçe oku-

ma, yazma ve anlamala-
rını geliştirme semineri
•Tarih (ziyaret edilecek 

mekânların tarihi dâhil), 
kültür, sanat, edebiyat 
ve medeniyet seminer-
leri
•Başkanlığımızca veri-

lecek seminer
•Kamu Kurumu ziya-

retleri
•Tar ihi  ve kültürel 

mekânlara geziler 
PROJEYE KİMLER 

KATILABİLİR?
Proje kapsamında ger-

çekleştirilecek ziyarete 
en az 25, en fazla 45 

gencin katılımının sağ-
lanması ve bu gençlerin 
en az %25’inin, en az 5 
yıldır Türkiye’ye gelme-
miş gençlerden seçil-
mesi gerekmektedir.
PROJE HANGİ İLLE-

Rİ KAPSIYOR?
Ziyaret programı en 

az 10, en fazla 15 gün 
olmak kaydıyla, proje 
uygulama süresi en az 
15, en fazla 30 gün-
dür. Projeler, İstanbul, 
Ankara, Edirne, Bursa, 
Çanakkale, Erzurum, 
Trabzon, Şanlıurfa, Kon-
ya, Kayseri ve Sivas gibi 
tarihi ve kültürel yönüy-
le öne çıkmış illerde ve 
Başkanlığın onaylaya-
cağı diğer illerde ger-
çekleştirilebilir.
PROJEYE NASIL 

DESTEK SAĞLANA-
CAK?
Desteklenecek projeler 

için tahsis edilmesi ta-
sarlanan toplam kaynak 
tutarı 3.000.000 TL’dir. 
Bu program çerçevesin-
de Başkanlık tarafından 
proje bütçesine yapıla-
cak katkı; en az 75.000 
TL, en çok 200.000 TL 
olacaktır. Projelere iliş-
kin, başvuru sahibinin 
sağlaması gereken eş 
finansman oranı, top-
lam proje bütçesinin en 
az %20’sidir.
BAŞVURULAR İÇİN 

SON GÜN
Yapı lan  başvur u -

lar, son başvuru tarihi 
beklenmeksizin değer-
lendirmeye alınır. Er-
ken başvuru yapılması 
avantaj sağlamaktadır. 
Başvuruların alınması 
için son tarih 31 Ağus-
tos 2014’tür.
DETAYLI BİLGİ
           www.ytb.gov.tr
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Dünya Kazan Ben Kepçe: Bulgaristan-Plovdiv
3. sayfadan devam

da güzel görüntüsü ile 
Cuma Camii. Yürümeye 
devam edildiğinde sağlı 
sollu alış veriş yerleri ile 
cadde tüm hareketliliği 
ve renkliliği ile devam 
ediyor. 
CUMA CAMİİ
O s m a n l ı ’ d a n 

Bulgaristan’da kalan bir-
kaç eserden en önem-
lilerinden birisi olan ve 
14. yüzyılda I.Murad 
tarafından yaptırılan, 
kendisine “Ulu Cami”, 
“Cumaya Camii” veya 
“Hüdavendigâr Camii” 
isimleri verilen camiyi 
gezdik. Son zamanlarda 
restore edilerek ibadete 
açılan caminin görünü-
mü son derece iyi.
İMARET CAMİİ
Az bir yürüyüş mesa-

fesinden sonra 1442 
de II. Murad dönemin-
de Lala Şahin Paşa’nın 
oğlu Şahabettin Paşa 
tarafından yaptırılan 
İmaret (Şahabet t in 
Paşa) Camisine ulaşı-
yoruz. Ulu cami kadar 
olmasa da dış görünü-
şü iyi durumda. Camiye 
daha sonraları Sultan 
II.Beyazid döneminde 
imarethane eklenmiş. 
Bugün yalnızca cami 
ve Şahabettin Paşa’nın 
Türbesi mevcut ve iba-
dete açık.
ESKİ KENT-TARİHİ 

EVLER
Plovdiv’de görülüp 

gezilecek ve keyif alı-
nacak yerlerin başın-

da geliyor. Plovdiv’in 
eski kısmında, sanki 
biz oraya geldiğimizde 
açılmış tarihten bir say-

fa gibi. Akşam güneş 
batarken gelmemiz ne-
deniyle, havanın alaca 
karanlığında sokaklar 
ve evler daha da güzel 
ve gizemli görünüyorlar. 
Büyük taşlarla döşen-
miş Arnavut kaldırımlı 
yollarında yürürken eski 
günlerden kalma bir 
Bulgar güzelinin hemen 
karşımıza çıkacağı ha-
yaline kapılıyoruz. Bu-
rası Osmanlı’nın kurdu-
ğu bir mahalle aslında. 
Bunu evlerin tarihlerine 
ve mimari tarzlarına 
bakarak anlayabiliyo-
ruz. Onlar ise bu evlere 
“Plovdiv Barok” tarzında 
yapılmış evler diyorlar.” 
Simetrik bir yapı; mer-

kezde salon, etrafında 
yine merkeze göre si-
metrik şekilde yerleş-
miş odalar. Orta halli 

ailelerde salon dikdört-
gen oluyor, zenginlerde 
ise oval. Boyalı niş’lere, 
en güzel oymacılık ör-
neklerinin sergilendiği 
ahşap tavanlara ve gü-
neşin her daim içerde 
olmasını sağlayan bir 
pencere donanımına 
sahip bu evler, Avrupa 
tarzı mobilyalarla dö-
şenmiş.
R e s t o r e  e d i l m i ş 

150’den fazla evden 
oluşan bu alanda, bu-
gün binaların her biri 
müze, galeri, atölye, 
otel, lokanta ve gece 
kulübü gibi işlevler 
üstlenmiş. Örneğin Ar-
gir Kuyumcuoğlu Evi 
(1847), bugün Etnograf-

ya Müzesi olmuş. Dimi-
tar Georgiadi Evi (1848) 
ise Ulusal Uyanış ve 
Özgürlük Mücadelesi 

Müzesine dönüşmüş. 
Tchomakov Evi (1860) 
ya da Zlatyu Boyacıyev 
Evi, artık bir sanat ga-
lerisi ve Bulgaristan’ın 
en ünlü ressamlarından 
Boyacıyev’in en geniş 
resim koleksiyonunu 
barındırıyor. Bir dönem 
Fransız şair Alphonse 
de Lamartine’nin kaldı-
ğı ev de bugün Bulgar 
Yazarlar Birliği’nin mer-
kezi. 
İçlerinde en simgesel 

ve tipik olan Balabanov 
Evi de, sanat galerisi ve 
konser binası bugün. 
Ev aslında 19.yy ba-
şında zengin bir tüccar 
tarafından inşa edilmiş, 
ama orada oturan son 

kişinin, yine bir tüccar 
olan Luka Balabanov’un 
adını taşıyor. 1930’lu 
yıllarda yıkılan ev, 45 
yıl sonra aynı yere ye-
niden inşa edilmiş. Bu 
yapı, görkemli ve estetik 
cephesi ile Bulgar ba-
rok döneminin en güzel 
yansıması. Göz kamaş-
tıran ikonları ile kilise-
ler, yüzyıllık ağaçlarıyla 
Kral Simeon Parkı, çok 
değerli altın objeleriyle 
arkeoloji müzesi, açık 
hava cafe’leri, Sanatçı-
lar sokağı, antikacılar. 
Burası sanki bir el işçi-
liği krallığı; resimli-tahta 
oyma kutulardan, dan-
tellere, çarpıcı renkler-
deki dokumalara kadar, 
yok yok. Bölgeden eli 
boş çıkmak imkansız. 
Geçmişten bugüne 
yolculuk, hatta zamanı 
unutmak gibi.
ROMA TİYATROSU
Antik Tiyatro, turistle-

rin en çok ilgi göster-
diği yerlerin başında 
geliyor. Taksim Tepe ve 
Cambaz Tepe arasında 

yer alan Antik Tiyatro 
2. yüzyılda inşa edil-
miş görkemli bir yapı. 
3 katlı sahneye sahip 
tiyatro, Orta Asya He-
lenistik tarz mimarisiyle 
inşa edilmiş. Tiyatro 3 
kapılı ve 28 basamak-
lı  oturma düzenine 
sahip. Büyüklüğü ve 
mimarisinin görkemi 
ile öne çıkıyor. 5-7 bin 
kişi kapasiteli ve sahne 
heykellerle süslüymüş; 
Tiyatro bölümler halin-
deymiş ve her bölümün 
sıralarına şehrin mahal-
lelerinin adı yazılıymış. 
Her mahalleli kendi ye-
rini, nereye oturacağını 
bilirmiş. Sahnesi bugün 
de konser ve gösteriler 
için kullanılıyor. Roma 
Stadyumu ise, at nalı bi-
çiminde, 30 bin kişi ka-
pasiteli. Burada, 4 yılda 
bir Olimpiyat oyunları 
tarzında spor karşılaş-
maları yapılırmış. 
Bundan sonraki yazım-

da Sofya’da buluşmak 
üzere hoşça kalınız. 

Buca'ya anlamlı Kardeş ziyareti 
Buca, Türkiye'nin İzmir 

iline bağlı metropol ilçe-
lerinden biri olmakla be-
raber aynı zamanda en 
kalabalık nüfusa sahip 
ilçelerinden biridir. Geç-
tiğimiz aylarda Buca 
Belediyesi Avrupa Birli-
ği Komisyonu üyelerini 
konuk eden Rudozem 
Belediyesi, bu kez karşı 
ziyaret gerçekleştirdi. 
Buca'da konuk ol-

dukları sırada Başkan 
Levent Piriştina'yı da 
ziyaret eden Rudozem 
Belediye Başkanı Ru-
men Pehlivanov'a, Be-
lediye Meclis Başkanı 
Mitko Mladenov, meclis 
üyeleri ve balkan der-
neklerinin temsilcileri 
eşlik etti. Ziyarete Buca 

Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Beril Özalp ve 
Avrupa Birliği Komis-
yonu üyeleri de katıldı. 
11-12 yıldır İzmir'e gel-
diğini, ilk kez resmi bir 
ziyaret gerçekleştirdiğini 
ve çok mutlu olduğunu 
belirten Rudozem Be-
lediye Başkanı Rumen 
Pehlivanov, "Gördüğü-

müz sıcak ilgi bizi çok 
memnun etti. Biz bele-
diye olarak daha küçük 
bir belediyeyiz ancak 
gösterdiğiniz misafir-
perverlik aramızdaki 
farkı ortadan kaldırdı" 
diye konuştu.
Pehlivanov ayrıca 

Başkan Piriştina'ya altın 
plaket, Rodop armasını 

taşıyan ve engelliler 
tarafından dokunmuş 
bir paspas ile elleri ol-
mayan engelli bir genç 
kız tarafından yapılan 
patikleri armağan etti. 
Ziyarete katılanları duy-
gulandıran armağanlara 
teşekkür eden Başkan 
Piriştina, "Bazı engelli 
bireylerin engelleri or-
tadan kaldıran azmi, 
herkese örnek olmalıdır. 
Buca'ya yaptığınız ziya-
ret bizleri çok memnun 
etti. Üzerimize düşen 
neyse her zaman yap-
maya hazırız. Yapılan 
görüşmelerin iki kent 
için de hayırlı olacağına 
inanıyorum" dedi. 
        Anadolu Ajansı

Göçmenlerden 
İsrail’e Kınama
Çorlu Merkezli Kilikadılılar Derneği Başkanı Bilgin 

İnceoğlu, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadık-
larını belirtti. Başkan İnceoğlu, yaptığı açıklamada, 
"İsrail'e artık yeter diyoruz, binlerce kez lanetliyor ve 
kınıyoruz. Savaş hallerinde gerekçe ne olursa olsun, 
hiçbir ülkenin ya da hiçbir gücün savaşın en şiddet-
lisini seçerek kadın, çocuk, genç, yaşlı, silahsız de-
meden bir toplumu yok etmesi kabul edilir bir durum 
değildir. 

Filistin’de yerleşim yerlerini bombalayarak adeta 
devlet terörü uygulamaktadır. 

Burada yalnız masum insanlar değil, insanlığa kur-
şun sıkılmakta, insanlık katledilmektedir. Kaldı ki bu 
vahşetleri gerçekleştiren İsrail'e BM ve AB hiçbir şe-
kilde müdahale etmiyor. Bu kuruluşlar bu günde vah-
şete sessiz kalacaklarsa bir daha hiç konuşmasınlar’’ 
şeklinde konuştu.

İsrail’in yaptıklarına sessiz kalamayacaklarını söyle-
yen Balkan göçmen camiamıza ait vatandaşlarımız,’’ 
Zulmü ve ezilmeyi biz de iyi biliriz’’, Balkanlar farklı 
etnik toplulukların, inançların ve kültürlerin yüzlerce 
yıl boyunca bir arada yaşadığı toplumun gerçek sevgi 
ve insanlığa eşit mesafede varlığını sürdürmüş olan 
Evlad-ı Fatiha’nın torunları olarak baskılardan kurtulup 
adaleti, eşitliği doğruluğu, hoşgörünün, birliğin ve be-
raberliğin bir simgesi olmuştur. Ortadoğu’nun şımarık 
İsrail’i her yıl ramazanı burnumuzdan getiriyor diyen 
Dernek Başkanı Bilgin İnceoğlu, ’’Geçen yıl, önceki 
yıl ramazan ayına kasti olarak getirerek bütün Müslü-
man kardeşlerimize zulüm ediyor. BM Genel Sekreteri 
‘İsrail sivil kayıpları önlemeye çalışmalı’ açıklaması 
her zamanki gibi Birleşmiş Milletler’in katliama çanak 
tuttuğunun bir göstergesidir. Nerede zulüm varsa 
karşısındayız. İsrail’in yaptıklarından dolayı kınıyor 
ve herkesi katliama karşı duyarlı olmaya davet edi-
yoruz. Dünya’da Filistin’li kardeşlerimizle hep birlikte 
yaşama dileğimiz öncelikli olmak üzere baş sağlığı ile 
birlikte büyük sabırlar diliyoruz” dedi.
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Bulgaristan Gıda Sektörü, En Az 10 Milyon Avroluk Zarar Bekliyor
Avrupa Birliği üyesi olan 

Bulgaristan'daki gıda sek-
törü, Rusya'nın açıkladığı 
gıda ithalat ambargosu 
nedeniyle 10 milyon avro 
civarında etkilenecek.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 

olan Bulgaristan'daki gıda 
sektörünün, Rusya'nın 
açıkladığı gıda ithalat 
ambargosu nedeniyle 10 
milyon avro civarında et-
kileneceği belirtildi.
Rusya'nın bir yıllığına 

meyve, sebze, et, balık, 
süt ve süt ürünleri ithala-
tını durdurduğunu açık-
laması, AB üyelerinden 
Bulgaristan'daki üreticileri 
endişelendirdi.
Meyve üreticileri normal 

koşullarda Rusya'ya yıllık 
5,5 milyon avro tutarında 
ihracat yaptıklarını belir-
tiyor. Önceki yıllara ait 
verilere göre, balık ve süt 
ürünleri ihracatı ise 2 mil-

yon avro civarında.
Rusya, Bulgaristan'daki 

gıda sektörü için doku-
zuncu büyük pazar. Karar 
sonrası Bulgaristan'daki 

gıda sektörü, üretim ka-
pasitesini daraltma plan-
larını yapmaya başladı. 
Rusya ile uzun vadeli 
ihracat anlaşmaları olan 

üreticiler, bekledikleri 
zararın yükünü telafi et-
mek için ciddi personel 
indirimine gideceklerini 
belirtiyor.

Ülkedeki iş sektörüne 
göre ambargonun dolaylı 
zararları çok daha büyük 
olacak. Tarım Üreticileri 
Birliği Başkanı Ventislav 
Vırbanov, beklenen etkiy-
le ilgili yaptığı açıklama-
da, Rusya'ya ihracat ya-
pamayan diğer ülkelerin 
Bulgaristan'dan yaptıkları 
ithalatı da azaltabilecek-
leri uyarısında bulundu.
Ekonomi Bakanlığı'nın 

istatistiklerine göre ülke 
2013 yılında Rusya'ya 
575 milyon avro tutarın-
da ihracat yaptı. Yasak 

listesinde yer almayan ve 
Bulgar gıda sektörü 2013 
toplam ihracatında yüzde 
10 oranında paya sahip 
olan şarap, Bulgaristan'ın 
Rusya'ya en çok ihraç et-
tiği gıda ürünü.
Rusya, Ukrayna kri-

zi nedeniyle kendisine 
uygulanan yaptırımlara 
karşı aldığı kararla, ABD, 
AB, Kanada, Norveç ve 
Avustralya'dan et, balık, 
meyve-sebze, süt ve süt 
ürünleri alımını bir yıllığı-
na durdurmuştu.
           Anadolu Ajansı

Dolno Prahovo’da geleneksel sağlık ve bereket mevlidi 
Dolno Prahovo (Amat-

lar) köyünde düzenle-
nen ve etraf Gorno Pra-
hovo (Tosçalı), Başevo 
(Hallar), Mleçino (Süt-
kesiği) köylerinden akın 
eden, Türkiye, İngiltere, 
Hollanda ve Kıbris’ten 
gelen vatandaşlardan 
yaklaşık 1 000 kişi gele-
neksel sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı. Dolno 
Prahovo muhtarlığı ve 
yerel Cami Encümenli-
ği tarafından organize 
edilen etkinlik köy ya-
kınında bulunan tarihi 
medresede yapıldı.
İmam Nuriddin İbra-

him başta olmak üzere 
imamlar Kuran-ı Kerim 
tilaveti yaptılar, mevlit 
okudular.
Yerli usta aşçılar Şa-

ban Hüseyin ve Kasim 
Feyzullah dana etiyle 

18 kazan keşkek hazır-
ladılar. Keşkek mevlide 
gelen herkese ikram 
edildi.

Tüm masrafları Dolno 
Prahovo’daki eski med-

rese imamı rahmetli 
Mümün Hasan’ın oğul-
ları Hasan, Mehmet, 
Recep, kızları Hayriye, 

Bahriye, Şükriye, Sani-
ye ve medresede hiz-
mette bulunan Murat 
Ahmedov’un iki oğlu 

Ahmet, Halil ve kızı 
Gülfide tarafından kar-

şılandı. 
Organizatörler, Hro-

mitsa (Topallar)-Dolno 
Prahovo yolunun ona-
rım çalışmalarını yapan 
işçilere ve Ardino has-
tanesindeki hastalara 
keşkek gönderdiler. Ay-
rıca mevlide gelen her-
kese Türk lokumu ikram 
edildi. 
Mevlide, Ardino Mec-

lis Başkanı Sezgin Bay-
ram, Belediye Başkan 
Yardımcısı Nasko Ki-
çükov, Byal İzvor (Ak-
pınar), Başevo, Gorno 
Prahovo, Mleçino, Bo-
gatino (Çorbacılar) ve 
Kitnitsa ile Golobrad 
muhtar vekilleri de ka-
tıldılar.
Bursa’dan katılan 68 

yaşındaki Mehmet Er-
soy, “Bu güzel geleneği 

devam ettirmek istiyo-
ruz. İslam dinine göre 
hayır yapmak her mü-
minin görevidir” dedi. 
Nurittin Semerci, 1977 

yılında Amatlar ’dan 
Türkiye Bursa’ya göç 
edenlerden. Mevlide 
ikinci kez geldiğini pay-
laşan Semerci, “Mev-
litler, yakın, akraba ve 
arkadaşların bir araya 
gelmesine vesile olu-
yor. İnsanlar birbirlerini 
tanıyıp yakınlaşıyor” 
diye ifade etti. 
Dolno Prahovo muh-

tarlığı sakinleri adına 
köy muhtarı Ahmet 
Emin, mevlidin düzen-
lenmesinde destek ve-
ren sponsorlara kalbi 
teşekkürlerini sundu.

Güner ŞÜKRÜ

Hayırseverlik konseri, üç 
ilçe hastanesini birleştirdi
“Hedefimiz İstikrarlı Hastane” başlığı altında 

Momçilgrad (Mestanlı) Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’ne destek amaçla düzenlenen konser 
bölgedeki ilçe hastanelerinin birleşmesine sebep 
oldu. Bursa Mestanlılar Derneğinin girişimi ve 
Momçilgrad Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 
hayırseverlik konserinden gelirler yerel hastanenin 
ayrı ayrı bölümlerinde mevcut koşulların iyileşti-
rilmesi için harcanacak. Elde edilen gelirlerin bir 
kısmıyla bölgedeki ilçe hastaneleri Ardino (Eğri-
dere) Hastanesi ve Krumovgrad (Koşukavak) Ji-
vot Hastanesi’ne gıda ürünlerinden ibaret bağışlar 
yapıldı. 

Gelirlerin diğer kısmıyla Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’nin iç cephesinde öngörülen onarım 
çalışmaları yapılacak. 

Kırcaali Belediye Kültür Merkezi’nde Türkiye’den 
özel olarak davet edilen Bursa Nilüfer Belediyesi 
Kadın Korosunun katılımıyla gerçekleştirilen ha-
yırseverlik konseri Momçilgrad ve Kırcaali ilinden 
çok sayıda gönüllüyü bir araya getirdi. 

Mestanlılar Derneği Başkanı Hasan Öztürk, “Ye-
rel hastanenin desteklenmesi amacıyla düzenle-
diğimiz konser için bilet alan yüzlerce gönüllünün 
yardım eli uzatmasından son derece memnunuz. 
Acıyı da, mutluluğu da paylaşmak bizim doğduğu-
muz yerlerde asırlık gelenektir. Bu yüzden Ardino 
ve Krumovgrad hastanelerine de yardımcı olmaya 
karar verdik. Bölgeden Bursa’ya göç etmiş soy-
daşlarımızla da buna benzer hayırseverlik amaçla 
ortak girişimlerde bulunuyoruz” dedi. 

Belediye Başkanı Akif Akif, “Düzenlediğimiz 
hayırseverlik kampanyalarına sadece buradaki 
vatandaşlar ve dünyanın dört bir yanından hem-
şerilerimizden başka, il çapındaki tüm ilçelerden 
gönüllülerin duyarlılık göstermelerine özellikle çok 
seviniyoruz. Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğin gü-
zel bir örneği olarak bize uzatılan her yardım eli 
için şükranlarımı sunmak isterim” diye paylaştı.

1 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen Momçilg-
rad Belediyesi ve Mestanlı Derneği’nin ortak girişi-
miyle hayırseverlik yemeği sonucunda Dr. Sergey 
Rostovtsev Hastanesi için açılan bağış hesabına 
5 000 leva yatırıldı. 

Bursa’da devam eden hayırseverlik kampanya-
sından daha 5 000 avronun yatırıldığı belirtildi. 
Yapılan bağışlarla hastane odalarının bir kısmı 
yenilenecek. 

Momçilgrad Hastanesi için bağış hesabı: 
Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi Ltd. Şirketi 
DSK Bankası Anonim Şirketi
Momçilgrad
BIC: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000020716931
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Başkan Hasan Azis’ten, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına Ziyaret

Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis beraberindeki 
heyetle Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak’ı ziyaret etti. Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak’tan 
belediye çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler alan Kırcaali Belediye 

Başkanı Hasan Azis görev-
de olduğu 11 yıldan bu yana 
yaptığı çalışmalarla ilgili bil-
giler verdi ve Tekirdağ ile 
kardeş olma sürecini anlattı. 
Bulgaristan’da Kırcaali’nin 
en çok Türk ve Müslüman’ın 
yaşadığı şehir olduğunu be-
lirten Azis Avrupa Birliği’nde 

en çok proje üreten üçüncü 
belediye olduklarını, en bü-
yük üretici pazarını kurduk-
larını ve tarihe sahip çıkarak 
eski yapıları restore ettiklerini 
söyledi. Ayrıca Balkanlar’ın 
en büyük camisinin yapıla-
cağını dile getiren Azis, Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Albayrak’a 
hazırladıkları Kırcaali kita-
bını hediye etti ve Albayrak’ı 

Kırcaali’ye davet etti. 

                Kırcaali Haber

Lise Mezunu Gençlerimize 
Önemli Duyuru!

1992 yılında Türk ve Kazak devletleri tarafından ortak olarak 
kurulan Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi 
2014-2015 Öğretim Yılında burslu öğrenciler alacaktır. 

26 Türk ve akraba topluluklarından gelen öğrencilere, Türkiye 
Cumhuriyeti devleti her yıl burs vermektedir.

7 Fakültesi (Tıp, Dişcilik, Ekonomi, Hukuk, Spor, Güzel Sa-
natlar, Mühendislik) ve 14 bin örgencisiyle Kazakistan'ın Tür-
kistan şehrinde bulunan üniversite bu yıl da Bulgaristan'dan 
burslu öğrenci alacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar:
1- Diplomanın noter tasdikli fotokopisinin Türkçe ve Rusça 

çevirisi (çeviri bürosundan).
2-Transkript’in (4 yıllık not dökümü) noter tasdikli fotokopisinin 

Türkçe ve Rusça çevirisi.
3- En az 2 yıl süreli pasaportun ilk iki sayfasının noter tasdikli 

fotokopisinin Türkçe ve Rusça çevirisi.
4- 30 yaşından büyük olmamak
5- Başvuru Formu
Başvurusu kabul edilen öğrenciler için eğitim ücretsizdir. Yıl-

da bir defa gidiş ve dönüş uçak parası (500 $). Ayda minimum 
100$ dolar burs. Yurt imkanı.

Gerekli belgeler, 20 Temmuz 2014 tarihine kadar Öğretim 
üyesi Eftal Şükrü Batmaz'ın elektronik postasına (esbatmaz@
hotmail.com) iletilebilir. 

                                                               www.yesevi.edu.tr

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev'den Erdoğan'a tebrik mesajı
Rosen Plevneliev: 'İlk kez Türk halkı önümüzdeki 5 yıl içinde 

devleti kimin yöneteceğini belirledi'
Cumhurbaşkanı Rosen 

Plevneliev, Türkiye Cumhur-
başkanı seçilen Recep Tay-
yip Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Ba -

sın Merkezi’nden yapılan 
açıklamada, Plevneliev'in 
Erdoğan'a gönderdiği teb-
r ik mesajında "Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Cumhurbaş-
kanı seçilmeniz vesilesiyle en 
içten tebriklerimi kabul edin. 
İlk kez Тürk halkı, önümüz-
deki 5 yıl içinde devleti kimin 
yöneteceğini belirledi. Biz 
devlet yöneticilerinin, temel 
demokratik hak olan vatan-
daşların özgür iradesini ifade 
etmelerinin garantisi ve savu-
nucusu olmalıyız" ifadelerini 
kullandığı belirtildi.
 İyi komşuluk, karşılıklı saygı 

ve iki ülke halkının refahı
Barışın ve güvenliğin önün-

deki güncel tehditler, bölge-
de ve dünyada istikrar adına 
ortak çaba ve daha da sıcak 
bir diyalog gerektirdiği kay-

dedilen Plevneliev'in tebrik 
mesajında, iki ülke arasındaki 
işbirliğinin aynı zamanda da 
NATO, Karadeniz Ekonomik 

ve İşbirliği Örgütü ve diğer 
uluslararası organizasyonlar 
çerçevesinde iyi komşuluk, 
karşılıklı saygı ve iki ülke hal-

kının refahını amaçlayan te-
meller üzerinde gelişeceğine 
ümit edildiği vurgulandı.
                 Anadolu Ajansı


