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Kırcaali’de 23 Nisan Coşkusu
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği ile Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin (TÜRKSAD) ortak
organizasyonuyla Kırcaali’de 23
Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlik, T.
C. Filibe Başkonsolosluğunun
desteği ile gerçekleşti. Programda Yüksel Esen ve Sebahat
Ahmet’in yönetmenliğinde faaliyet gösteren Kadriye Latifova
Çocuk Folklor Ekibi ve Kırcaali
Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibi yanı sıra, Momçilgrad
(Mestanlı) Nov Jivot Toplum
Merkezi Evridika Türk Folkor
Ekibi de gösteri sundu. Kırcaali
Belediye Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran muhteşem konseri tüm bölgeden
yaklaşık 500 kişi izledi. Onların
arasında çocuk ve bebekleriyle gelen izleyicilerin de olduğu
gözden kaçmadı.
Konseri onurlandıran konuklar
arasında T.C. Filibe Başkonso-

losu Şener Cebeci, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis,
Belediye Başkan Yardımcıları

HAYDİ, HEPİMİZ DİLEKÇE VERELİM,
ANA DİLİMİZİ GÜZEL BİLELİM!
Dil, insanın Dünya’ya açılan penceresidir. Bir insanın ana dilinden kopması veya koparılması onun yalnızca ailesi, milleti ile
bağlarının kopması değil, aynı zamanda Dünya ile bağlarının
kopması demektir.
Çok değerli anne ve babalarımız!
Türkçe dersi bir yük değil, çocuğun bir zenginliğidir,
okul başarısını arttıracak en önemli etkenlerden biridir!
Bir çocuk kendi ana dilinde ne kadar güçlü olursa, herhangi
başka bir dilde de aynı ölçüde iyi ve sağlam olarak öğrenir!
Türkçe öğretimine sahip çıkma hepimizin elindedir!
Çocuklarımızın ana dili Türkçe, resmi dili Bulgarca – bu bir
zenginliktir! Bu yüzden sizleri çocuklarımızın çok dilliliğini evde,
yuvada ve okulda desteklemek için gerekli çalışmaları yapmaya çağırıyoruz!
Değerli anne ve babalar,
Bulgaristan Anayasası’nın vermiş olduğu haklardan yararlanarak, çocuklarımızın Anadilleri Türkçeyi okuyup öğrenmeleri
için duyarlı olalım!
Doğal hakkımızı kullanarak Anadilimizi çocuklarımıza okutalım. Anadilimiz Türkçeyi ders olarak seçebilmek amacıyla
dilekçe vermek için son tarihin 16 Mayıs 2014 olduğunu unutmayalım, çevremize de duyuralım. Türkçemizi yaşatalım!
- Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD)
- Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği

Hüseyin Ahmet ve Muharrem
Muharrem, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) İl Başkanı ve

Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, HÖH Kırcaali Milletvekili Mustafa Ahmet, Kırcaali Vali

yardımcısı Musa Yusuf, Yunanistan Gümülcine Rodop Rüzgarı Dergisi Sahibi ve Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Adayı İbrahim Baltalı, Batı Trakya
Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Çernooçene (Yeni
Pazar) Belediye Başkanı Aydın
Osman, Edirne Valiliği Balkan
Danışmanı Fahri Tuna, Ardino
(Eğridere) Belediye Başkanı
Resmi Murat hazır bulundular.
Filibe Başkonsolosu Sayın
Şener Cebeci selamlama konuşmasında, “23 Nisan Türkiye
Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı bizim en büyük ulusal bayramlarımızdan
birisi. Bu ulusal bayramımızı
Kırcaali’de hep birlikte kutlamamızdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet’in
sayesinde bu tür ortak bayramlarımızı hep beraber kutluyoruz.
Böylece bu gönül köprülerimiz

Devamı 3’te

Büyükelçi Süleyman Gökçe, Kırcaali’yi Ziyaret Etti
Resmiye MÜMÜN

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Süleyman Gökçe Türklerin en
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’yi
ilk resmi ziyaretinde bulundu.
Daha önce Büyükelçi’nin geçen ay Kırcaali’yi ziyaret etmesi
planlanmıştı, fakat aynı tarihte
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun Bulgaristan’ı ziyaretinden dolayı ertelenmişti.
Büyükelçi Kırcaali ziyaretini
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci beraberinde
olmak üzere gerçekleştirdi. Sayın Gökçe, tanışma görüşmesini ilk olarak Vali Biser Nikolov
ile yaptı. Görüşmede Maritsa
(Meriç) otobanının kurulması,
bölgedeki yatırım ortamı ve
yatırım imkanları görüşüldü.
Büyükelçi, “Bulgaristan’a daha
çok yatırımcı celp etme konusunda çaba sarf edeceğim”
dedi. Nikolov, istihdam yaratan ve vatandaşların yararına

olan her hangi bir ciddi kararı
desteklemeye hazır olduğunu
ifade etti.
Daha sonra Büyükelçi’yi makamında Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ağırladı.
Belediye Başkanı, Büyükelçi’yi
ilçe sınırları dahilinde gerçekleş-

tirilen büyük altyapı projeleriyle
tanıştırdı. İlçenin Bulgaristan’ın
Avrupa Birliği üyesi olduğu 7 yıl
içinde gerçekleştirilen AB destekli projeler bakımından birinci
sıralarda bulunduğu belirtildi.
AB projeleri gerçekleştirilmesi
üzerine kazanılan yatırımların
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Kırcaali’de Coşkulu Kutlu Doğum Etkinliği
Resmiye MÜMÜN

Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle Kırcaali
Bölge Müftülüğü’nün organizasyonuyla Biznes
İnkübatör salonunda
Kutlu Doğum Programı
gerçekleştirildi.
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV)
dünyaya teşriflerinin Miladi 1443.yıldönümünü
kutlamaya gelen tüm bölgeden Peygamber sevdalılarına salon dar geldi.
Etkinlikte hazır bulunan
misafirler arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci, Muavin Konsolos
Gürler Gürsoy, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, T.C.
Sofya Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Prof.
Dr. Fikret Karaman, Haskovo Bölge Müftüsü Basri

dular.
Program esnasında Hz.
Muhammed Mustafa’nın
(SAV) dünyaya gönderilen son Peygamber olarak tüm insanlık açısından önemi ve model hayatına vurgu yapıldı. Yüce
Allah’a hamdü senalar
edildi, Kur’an-ı Kerim’den
ayetler okundu, birçok
Hadis-i Şerifler aktarıldı,
Efendimize yazılan birçok şiir söylendi, ilahiler
okundu, hep birlikte selatü selamlar getirildi, dua
edildi.
Bölge Müftülüğü Vaizesi
Sibel Mehmet’in yönetimindeki Kız Kuran Kursu
İlahi Korosu’nda yer alan
kızlar ellerinde güllerle
ilahi ve Efendimize yazılmış şiirler okudular, bol
bol alkış aldılar. Ayrıca
Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi öğrencileri
Aydın Mehmet ile Özcan
İsmet söyledikleri içli ila-

etmeyi, Peygamber Efendimizin (SAV) ahlakıyla
ahlaklanmayı nasip etmesini temenni etti. Müftü, bu yılki Kutlu Doğum
Programı’nın ana temasını belirterek “İnsanlığa

Eminefendi, Krumovgrad
(Koşukavak) Bölge Müftüsü Nasuf Nasuf, Edirne
Mimar Sinan Vakfı Kurucusu ve Eski Din Dersi
Hocası Hasan Gümüş,
Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne İl Başkanı Müjdat Kahve, Türkiye Başbakanlığı Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Trakya Bölge
Koordinatörü Fatih Ot,
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) İl Başkanı
ve Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, HÖH
İlçe Başkanı Muharrem
Muharrem, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ahmet,
Mestanlı İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov,
Müdür Yardımcısı Haluk
Yıldız ve ev sahibi konumundaki Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet,
Müftü Vekili Erhan Recep
ve Bölge Müftülüğü Vaizi
Enver Halil hazır bulun-

hilerle programda yer aldılar.
Kırcaali Bölge Müftülüğünce Yılın İmamı ilan
edilen Benkovski (Killi) imamı Hafız Erdinç
Süleyman’ın mükemmel
sunuculuğunda gerçekleşen Kutlu Doğum programı Merkez Camii’nde
Türkiye’den konuk imam
Recai Yıldız’ın yaptığı
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. Ardından camide görevli yerli imamlar
Erdinç Hayrullah ve Avni
Tahir, Efendimizin (SAV)
hayatını özet mahiyetinde
açıklayan Mevlid-i Şerif
okunmasını icra ettiler.
Konuşmasına Allah’a
hamd ederek ve Efendimize selatü selamlar getirerek başlayan Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, konukları ve
tüm Muhammed (SAV)
sevdalılarını selamladı. Allah Teala’nın (CC)
Kuran’ı okumayı, anlamayı, hayatımızda tatbik

Örnek Hz. Muhammed
(SAV)” doğrultusunda
konuşma yaptı.
Daha sonra kendilerine
bölge Müslümanları adına şükranlar sunularak,
başarılı çalışmalarının
devamı dileğinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis yaptığı selamlama konuşmasında,
organizasyondan dolayı
Bölge Müftülüğüne kendileri ve HÖH İl ve İlçe Başkanlığı adına teşekkürlerini sundu. Günümüzde
insan ve Müslüman olmanın pek kolay olmadığına
dikkat çekerek, Kırcaali’yi
Kırcaali yapanların her
şeyden önce Türk ve
Müslümanların olduğunu kaydetti. Ülkede vakıf
mallarının Başmüftülüğe
iadesine ilişkin yürütülen
davalara ve bununla ilgili
çekilen sıkıntılara değindi.
Bu zor günlerde birlik ve
beraberlik içinde olmak
zorunda olduğumuzun

altını çizdi.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, Kutlu Doğum Programlarının yaklaşık 25 yıl
önce Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
başlatılan ve günümüzde
dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanan
çok güzel bir gelenek olduğunu ifade etti. Sayın
Cebeci, “Türk İslam medeniyetinde mevlit gibi
Kutlu Doğum da artık bizim Hz. Peygamber, Ehli
Beyt sevgisini göstermemize imkan sağlayan bize
özgü geleneklerden birisi
haline geldi.
Daha önce görev yaptığım yerlerde de çok
memnuniyetle bunu
gördüm” diyerek, Kutlu
Doğum kutlamalarının
birleştirici fonksiyon icra
ettiğini söyledi. “Bugün
sizleri burada da coşkuyla gördüğüm için ayrıca
mutlu oldum. Kırcaali’ye
her defasında ayrı bir he-

Başkonsolosu olarak,
şunun altını çizmek istiyorum. Bu tür programlar
bizim için çok önemli. Bir
araya gelmek, ortak değerlerimizi yaşatmak için
çok önemli. Müslümanlığımız, dilimiz, dinimiz bizi
var eden temel unsurlardır. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor, bunları yaşatmamız gerekiyor” diye
vurguladı.
Bunları yaşatmanın
yollardan birinin bu tür
organizasyonlara aktif
katkı sağlamak, mümkün
olunca organizasyonda yer almak, özellikle
çocukların ve gençlerin
bu tür organizasyonlara
teşvik edilmesi, camilerimize, hocalarımıza, aynı
şekilde dilimize sahip çıkılması ve kültürümüzün
yaşatılması gerektiğine
dikkat çekti. Bu sebepten
dolayı bu tür organizasyonları önemsediklerini
vurguladı.
Konukları ve bölgedeki

yecanla geliyorum. Beklediğimden daha coşkulu,
daha istekli bir toplulukla
karşılaştım. Bundan ayrıca memnun oldum” dedi.
Sayın Cebeci konuşmasının devamında, “Filibe

Müslümanları selamlayan
Şabanali Ahmet de günün önemi ve anlamına
binaen bir konuşma yaptı.
Daha önceleri Peygamber Efendimizin (SAV)
dünyaya teşriflerinin yıl-

dönümünün Osmanlı
döneminde Süleyman
Çelebi’nin yazdığı Peygamberin hayatını anlatan Mevlid-i Şerif kitabının
okunmasıyla anıldığının,
fakat o günün şartlarında
yazıldığı için Peygamberi
anlama, hayatını aktarma anlamında, getirdiği
mesajları daha iyi idrak
etme anlamında yetersiz
kalıyor düşüncesiyle ve
sadece camideki cemaate değil, toplumun tüm
kesimlerine hitap ederek
Kutlu Doğum programı
düzenlenmeye başlandığını kaydetti. İleride daha
büyük salonlarda, daha
geniş platformlarda bu tür
programların tertiplenmesi ümidini ifade etti. Efendimizin (SAV) hayatından
bazı hususlara dikkat
çekerek, örnek alınması
gerektiğini vurguladı. Sadece bugün değil, Efendimizi (SAV) her gün anmamızı temenni etti.
Programa konuk konuşmacı olarak katılan Sofya
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fikret Karaman, salondaki
herkesin şüphesiz Efendimize (SAV) olan sevgisinden dolayı burada
bulunduğunu ifade etti.
Bu sebepten dolayı Hz.
Muhammed Mustafa’nın
manevi ruhaniyetinin
Kırcaali Müslümanlarını
selamlamakta olduğunu
söyleyerek, hep beraber
Peygamberimize selatü
selam getirmeye davet
etti.
Prof. Dr. Karaman, yaptığı uzun konuşmasında
Efendimizin bir müjdeci
ve uyarıcı, bir rahmet ve

kurtarıcı olarak gönderildiğini belirterek, Kur’an-ı
Kerim’den ayetler ve hadisler aktararak getirdiği
ilim öğrenme, hoşgörü,
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Kırcaali’de 23 Nisan Coşkusu
1. sayfadan devam

sürekli bizi ortak kültür
mirasımızı geleceğe taşımamıza vesile oluyor.
Dün de Kutlu Doğum
Haftası etkinliği münasebetiyle Kırcaali’deydik.
Bir gün sonra bu sefer
Çocuk Bayramı münasebetiyel geldik. Ne güzel
aramızda manevi köprüler var. Bu tür ulusal
bayramlarımız da var.
Bunların hepsi bizim için
çok önemli, hepsini yaşatmamız gerekiyor. Bugün
çocuklar için çok özel bir
gün. Bütün çocuklarımızı,
hepsini tek tek kutluyorum. Bahtları açık olsun!
Umuyorum çok güzel bir
program olur. İyi eğlenceler dilerim!” dedi.
Konser başında Edirne Valiliği Sanatçılar
Balkanlarda Buluşuyor
A kademi Bulgar istan
Projesi kapsamında ülke
çapında çeşitli şehirlerde
program sunan şairler
Doç. Dr. Ridvan Canım
ve Adem Turan Kırcaalili şiirseverlerle buluştu.
Doç. Dr. Ridvan Canım,
Bulgaristan’da gerçekleştirdikleri etkinlikler kapsamında özellikle bu programa katılmak istediklerini ifade etti. Çocukların
bayramını cani gönülden

tebrik etti. Elveda Rumeli dizine ithafen yazdığı
“Bana Elveda Deme” şiirini okudu. Çocuk Bayramı

yım” diye konuştu. Küçük
yaşta yaşadığı olayları
anlatan Çizgi adlı şiirini
okudu. İki şair de şiirle-

ğindeki Momçilgrad Nov
Jivot Toplum Merkezi
Evridika Çocuk Foklor
Ekibi de sunduğu Rume-

huzur, barış, samimiyet
mesajlarına dikkat çekti.
İslam alimi, “Bulgaristan
Müslümanlarına önemli
bir görev düşüyor. Hayatları ilimle birleşmelidir.
Kendi dillerine, kültürlerine, medeniyetine sahip çıkmaları gerektiğini
özellikle burada vurgulamak istiyorum” dedi.
Bu konuda hizmet veren kurum ve şahıslara
şükranlarını sundu. Üç
yıldır sürdürdüğü görev
süresinin mayıs ayında
dolduğunu belirterek,
bu nedenle herkese
veda ettiğini dile getirdi. Edirne Mimar Sinan
Vakfı Kurucusu ve Eski
Din Dersi Hocası Hasan
Gümüş, Müslümanların
Peygamber Efendimizi
(SAV) aslında her gün
andığını kaydederek,

çilgrad, Cebel, Çernooçene, Ardino ve Krumovgrad
ilçe belediye başkanları,
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği,
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği, HÖH Kırcaali
İlçe Başkanlığı, Milletvekili Mustafa Ahmet, HÖH İl
Başkanı Bahri Ömer tarafından çiçekler sunuldu.
Çocuk Bayramı kutlaması tüm çocukların sahnede hep bir ağızdan “Hayat
Bayram Olsa!” şarkısını
söylemeleriyle son buldu.

D o ğ u Ro d o p l a r,
Kanada’da tanıtıldı
kutlandığı için sahneye iki
kız çocuğuyla çıkan Sayın
Turan, “Ridvan Bey açıkladı, Edirne’den geliyoruz. Şiirler okuya okuya,
sohbetler ede ede, soydaşlarımızla kucaklaşa
kucaklaşa buraya kadar
geldik ve gidiyoruz. Ben
çok heyecanlıyım, çok
mutluyum, çünkü benim
dedelerim 100 yıl önce
buradan gitmişler. Tam
100 sene sonra burada-

riyle izleyicilerin büyük
beğenisini kazandılar.
Daha sonra sahnede
Kadriye Latifova Çocuk
Foklor Ekibi ve Sofya’da
düzenlenen Buket Sanat
Yarışmasında Zeybek
dansıyla birinciliği kazanan Kırcaali Türk Halkoyunları ve Türküleri Ekibi
bir kez daha izleyicilerin
gönlünü fethetti. Bu yılki
konsere davet edilen Zekiye Habib’in yönetmenli-

li dansıyla büyük beğeni
topladı.
Ömer Lüt f i Kültür
Derneği’nin sevilen solistlerinden Mert Hüseyin,
Cansu İsmail, Dilek Mustafa ve Behiye Ahmet’in
yanı sıra isimlerden
Berna Ahmet ve Kadir
Mehmet söyledikleri şarkılarıyla ses yeteneğini
gösterdiler. Genç yetenekler, söyledikleri birbirinden güzel Rumeli türkü

Kırcaali’deki kardeşleriyle birlikte Efendimizi anmaktan duyduğu
mutluluğu ifade etti. Hz.
Muhammed’in (SAV )
son günlerinde sahabelerle vedalaşırken, Cennetül Baki’de bulunduğu
bir sırada Anadolu’ya,
Rumeli’ye göz çevirerek,
iç geçirerek, “Kardeşlerimi özlüyorum” dediğini aktardı. Anadolu’da,
Rumeli’de Efendimize
olan sevgisinden dolayı
en çok kullanılan isimlerin Mehmet, Mustafa,
Ahmet, Hüseyin, Hasan,
kadın isimlerinden ise
Fatma, Zeynep, Ayşe,
Emine olduğunu paylaştı. Türkiye’de 11 milyon
kişinin Efendimizin ve
yakınlarının isimlerini taşıdıklarına dikkat çekti.
Bu bağlamda Anadolu
için Türkistan ve Muhammedistan ifadelerini

kullandı.
Momçilgrad İlahiyat
Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov, okulda öğrenci
eksikliği olduğunu kaydederek, bölgeden velilerin
çocuklarını bu okulda
okutmaları çağrısında
bulundu. İmam Hatip
Lisesi öğrencilerinin bu
okulda eğitimini tamamladıktan sonra istedikleri
yüksek okulda eğitimine
devam edebildiklerine
dikkat çekti.
Kutlu Doğum Programının sonunda Kırcaali Bölge Müftülüğü Vaizi Enver
Halil Peygamber Efendimizin (SAV) insana olan
sevgisini gösteren bazı
hadisleri aktardı, sünnetlerine değindi, şiir okudu.
Yüce Allah’ın Peygamber
Efendimizin (SAV) şefaatine nail olmamızı ve
Cen nette O’na komşu
olmayı nasip etmesini

diledi.
Organizasyon için
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’e, salonu tahsis eden ve her türlü
destekte bulunan Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’e, program
için sağladıkları ulaşımlardan dolayı Kirkovo
(Kızılağaç) Momçilgrad
(Mestanlı), Cebel (Şeyh
Cuma), Ardino (Eğridere), Çernooçene (Yeni
Pazar) belediyelerine,
programa gelen herkese ikram sağlayan Edirne Mimar Sinan Vakfı
mütevelli heyet Başkanı
Şükrü Çeşme’ye teşekkürler sunuldu.
Yaklaşık üç saat süren
Kutlu Doğum Program
sonunda salon çıkışında herkese pilav ve ayran ikram edildi.

Kırcaali’de Coşkulu
Kutlu Doğum Etkinliği
2. sayfadan devam

ve şarkılarıyla seyircilere
zevkli anlar yaşattı, alkış
tufanına tutuldular.
Program sonunda Filibe
Başkonsolosu Şener Cebeci, milletvekili Mustafa
Ahmet ve HÖH İl Başkanı
Bahri Ömer konserde yer
alan yaklaşık 100 çocuk
ve gence birer Türkçe kitap hediye ettiler. Konser
organizatörler ve folkor
ekiplerine Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,
Belediye Başkanı Hasan
Azis, HÖH Kirkovo İlçe
Başkanlığı, Kirkovo, Mom-

Doğu Rodopların geliştirilmesini amaçlayan “Yeni
Trakya Altını” Bulgaristan-Hollanda ortak projesi
dahilinde Doğu Rodoplar Kanada’da tanıtıldı. 15-16
Nisan 2014 tarihlerinde Kanada’da kayak merkezi
olan Whistler’de düzenlenen otantik turizm konulu
uluslararası konferansta Doğu Rodoplar, korunan
doğa, yerel folklor ve bölgesel düzeydeki işbirliği
şebekelerine dayanarak başarıyla alternatif turizm
geliştiren bir destinasyon olarak tanıtıldı. Etkinlik,
British Columbia Otantik Turizm Birliği (ATVC) tarafından düzenlendi.
Yeni Trakya Altını Projesi Ekoturizm Koordinatörü
Mihaela Kirçeva, yaptığı sunumda Bulgaristan’ın iki
kıta arasındaki stratejik konumuna, yerel toplumun
renkli gelenekleri ve proje ekibinin yeni otçul tür
hayvanlar getirerek Doğu Rodopların doğasını çeşitlendirme çabalarına vurgu yaptı. Böylece doğal
yollarla mozaik doğal manzarası ve zengin biyolojik

çeşitliliğini koruduğuna dikkat çekildi.
Kirçeva, 4 kıtadaki 9 ülkenin 300 temsilcisi önünde, “Yerel toplumla ortaklık içerisinde süren Hollanda ve Bulgar uzmanları arasındaki başarılı işbirliği
Rodplarda alternatif yeşil ekonomi temellerinin atılmasına yol açtı” dedi.
Doğu Rodopların, 2013 yılında “Trakya Dağları”
olarak aday gösterildiği Rewilding Avrupa girişimi
de tanıtıldı, delegelerde büyük izlenimler bıraktı.
Konferansa katılım Yeni Trakya Altını projesi ekibinin üye olduğu Bulgar Alternatif Turizm Birliği
(BAAT) tarafından Dünya Macera Turizmi Birliğine (ATTA) gönderdiği tavsiye mektubu sayesinde
mümkün oldu. ATTA, sürdürülebilir turizmin gelişimi,
geleneklerin korunması ve doğaya karşı sorumlu
davranmaya yol açan tüm dünyada bölgesel işbirliğine dair başarılı örnekler bulunmasında ATBC’nin
ortağıdır. Bulgaristan, Avrupa’daki tek örnekti. Diğer
sununlar Güney Afrika, Namibya, Batı Avustralya,
Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD)
bulunan bölgelere ilişkindi.
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Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Doğru
lisyonlar onyedişer kişilik
listelerle seçime girecekler.
-Türk ve Müslüman

Ülkedeki en büyük siyasi partilerin arasından,
sadece üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, listesinin üst
sıralarında Türk ve Müslümanlara yer verdi. Türk
ve Müslümanları aday
gösteren diğer siyasi parti
ve koalisyonlar, bu kişileri, listelerinde seçilemeyecek konumlara yerleştirdi. Türk oylarına talip
Hürriyet ve Şeferf Halk
Partisi'nin (HŞHP) lideri
Korman İsmailov, partisinin katıldığı, yeni kurulan
Reformcu Blok (RB) koa-

çilme fırsatı yaratacağını bildirmiş olmasına
rağmen, aday listesinde
Asim Ademov ve Selime
Kırcalieva'yı seçilme şansı düşük olan 8'inci ve
15'inci sıraya yerleştirdi.
-Kampanya başındaki
genel durumÜlkede hükümet, parlamento ve tüm siyasi sisteme karşı 300 günü aşkın
süren kitle protestoları
ortamında siyasi güçler,
kendi geleceğini kurtarmak adına AP seçimi
arifesinde halka popülist
mesajlar vermeye devam

adaylarMerkez
Seçim
Komisyonu'nda çekilen
kura sonucu toplam 318
adayın katılacağı seçimde, Türk ve Müslüman
kökenli adayların sınırlı
katılımı dikkati çekti.

lisyonunda 4'üncü sıradan
aday gösterildi. Eski HÖH
üyesi İsmailov'un partisi,
son parlamento seçiminde barajı geçememişti.
Ana muhalefet GERB
partisi de AP için Türk
ve Müslümanlara da se-

ediyor.
Listesinin ilk sırada yer
alan BSP lideri Sergey
Stanişev, kampanya başlamadan önce, seçilse
bile AP'ye gitmeyeceğini
bildirerek, seçmenini hayal kırıklığına uğratmıştı.

Kamuoyu araştırmalarınca parlamentoya bir daha
girme şansına sahip olmayan parti olarak gösterilen
ATAKA'nın lideri Volen
Siderov de birinci sıradan
aday olduğu listesinde
tüm parti yönetimine yer
ayırdı. Bulgaristan'ın AB
üyeliğinin düşmanı olarak
kendini tanımlayan Siderov, AP milletvekili olarak
seçilmesi durumunda tüm
eleştirilerini Brüksel'in yüzüne söylemek istediğini
bildirmişti.
Seçim kampanyası başlamadan önce siyasi parti
ve koalisyonlar, ülkede
otorite kaybeden devlet
kurumlarının reytingini
yükseltebilmek üzere,
AP'ye aday listelerinde
ağırlıklı olarak saygın bilir
kişilerin isimlerine öncelik
verilmesinden söz etmişti.
Oysa tüm listelerde, AP'ye
girme şansı yüksek olan
üst sıralara parti liderleri
yerleştirildi.
Bulgaristan'ın halen Avrupa Birliği'nin en yoksul
üyesi olması nedeniyle
halkın tüm siyasi örgütlere
karşı süren tepkisi yüzünden seçimdeki katılımının
düşük olması bekleniyor.
Oy kullanımı mecburi olmadığı ülkede yapılan son
kamuoyu araştırmaları,
Bulgaristan'ın AP'deki 17
koltuğunun, parlamentoda
temsili olan BSP, GERB,
HÖH ile ATAKA partisi
arasında paylaşılacağını,
kalan üç milletvekilliği için
diğer parti ve koalisyonların mücadele vereceklerini gösteriyor.
Anadolu Ajansı

Bulgaristan Ombudsmanı Konstantin Pençev,
parlamentonun kabul ettiği vatandaşların internet
üzerinden iletişimlerinin
izlenebilmesini öngören
Elektronik Haberleşmeler
Yasasını (ZES), Anayasa
Mahkemesine taşıdı.
Pençev, Avrupa Birliği
(AB) Mahkemesi'nin, bir
süre önce aldığı internet
trafik verilerin muhafaza
edilmesine karşı kararını
gerekçe gösterdi. Ombudsman Pençev, basına yaptığı açıklamada,
gerçek yaşamda olduğu
gibi internet ortamında
da insan haklarına yapılabilecek ihlallerine karşı
olduğunu belirtti.
AB Mahkemesi'nin daha
önce almış olduğu kararında, gizli servislerin vatandaşların özel yaşamına müdahale etme hakkı
olmadığını açık şekilde

ifade ettiğini anımsatan
Pençev, "Üyesi oldu-

ettiğini, bu durumun iç ve
AB mevzuatına aykırı olduğuna vurgu
yaptı.
"Vatandaşların kişisel yaşamının dokunulmazlığına
saygı duyan
Bulgaristan
anayasası,
haklarını özenle korur" diyen
Penç ev, her
t ü r lü h a b e rleşme sırrının
devletin koruması altında
bulunduğunu anımsattı.
Pençev, kişisel kimlik
bilgileri ve vatandaşların
internet üzerinden faaliyet
raporlarının süreli olarak
muhafaza edilmesine izin
veren ZES'nın öngördüğü
uygulamalarına tepki koydu.
Konstantin Pençev'e

göre ZES, bir yıl saklanması öngörülen verilerin,
internet kullanıcıların kimliğinin, bulundukları yerinin, bu kişilerin internet
kullanmalarının, iletişim
kurdukları diğer kişilerin
kimliklerin belirlenmesi gibi, özlük haklarına
aykırı türlü faaliyetlerin
yasallaştırılmasına izin
verebilecek.
Pençev, takip sonucu
vatandaşların alışkanlıkları, sosyal ilişkileri ve konaklama yerleri gibi, kişisel yaşamları ile ilgili veri
toplanması sağlanabileceğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili
yasa maddeleri gözden
geçirmesini talep etti.
Bulgaristan'da internetin
hızlı ve yaygın olmasından dolayı toplum, sanal
ortamına getirilen her
türlü kısıtlamalarına karşı
duyarlılık gösterir.

Parti ve koalisyonların pusula numaraları
kurayla belirlendi. Bulgaristan vatandaşları,
AP’ye yollayacağı 17 milletvekili için 15 parti,
6 koalisyon ve 6 bağımsız adayın yer aldığı 318
isim arasında tercih yapacak. Düşük katılımlı
olması beklenen seçimlerde Türk ve Müslüman
adaylara sınırlı yer verildi.
Bulgaristan'da 25
Mayıs'ta yapılacak Avrupa
Parlamentosu (AP) milletvekili seçimine katılacak
15 parti, 6 koalisyon ve 6
bağımsız adayın kullanacağı pusula numaraları,
kura çekilerek belirlendi.
Seçimlerde Bulgaristan'ın
AP'ye yollayacağı 17 milletvekili belirlenecek.
Seçimde Türk ve Müslümanların oylarına talip
olan, iktidar ortağı Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), 29 numaralı pusula ile seçim yarışına katıla-

cak. İktidar koalisyonunun
diğer üyesi Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
15, parlamentoda ana
muhalefet Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin
Vatandaşlar (GERB) 18
ve parlamentoda temsili
olan ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA (Atak) partisi 20
numaralı pusula ile seçimde yer alacak. Seçmenler
de 30 pusula arasından
tercih yapabilecek. Seçim
kampanyası 25 Nisan'da
başladı. Bağımsız 6 adayın dışındaki parti ve koa-

Şeytan Köprüsü’nde balık
avı yarışması düzenlendi
Arda nehri üzerinde bulunan Şeytan
Köprüsü’nde düzenlenen balık avı yarışmasına her yaştan 25 balıkçı katıldı. Etkinlik, Şeytan Köprüsü Üzerinden Ardino’nun
Cennet Yollarına projesi kapsamında Ardino
(Eğridere) Belediyesi ve Altın Asır Stüdyosu
tarafından düzenlendi.
Proje, Avrupa Birliği’nin Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.
Yarışmaya Sofya, Smolyan (Paşmaklı),
Madan, Kırcaali illerinden balıkçılar katıldı.
Yarışma öncesi nehre alabalık ve sazan balığı salındı.
Erkeklerde birinci yerleri Smolyan’dan katılan yarışmacılar kazandı. Birinci olan 38 yaşındaki Beysim Halil, en büyük balık ödülünü
de aldı. İkinci yeri Dimitır Dimitrov, üçüncüyü
ise İvan Makrilov aldı.
Yarışmanın birincisi Beysim Halil, “İlk defa
balık avı yarışmasına katılıyorum ve birinci
oldum. Memnun olmamam mümkün değil.
Turnuva düzenlendiğini internet aracılığıyla
öğrendim. Organizasyon mükemmel. Heyecan verici bir yarışma. 20 yıldan fazla balıkçıyım ve imkan buldukça doğa arasında vakit geçiriyorum. Alabalık ve karaburun balığı
tuttum. Bu girişimin gelenek haline gelmesini
umarım” dedi.
Bayanlarda birinci yeri Narin Çobanova,
genç erkeklerde ise Aleksandır Mladenov
aldı. Çocuklar arasında 7 yaşındaki Atakan
Hayrullov birinci oldu.
İlk üç yeri elde eden yarışmacılara ödül
olarak takdir belgesi ve balık avlama araçları sunuldu. En büyük ve en küçük balık tutanlara ve yarışmanın talihsizi için de özel
ödüller vardı.

Bulgaristan'ın Ombudsmanı Haberleşme Yasasına Karşı

ğumuz AB ortamındaki
Temel İnsan Hakları Anlaşmasına aykırı hareket
edilmesine izin veremeyiz" dedi.
Ko nst ant in Penç ev,
ZES'nın, internet sağlayıcılarından, kullanıcılarının trafik verilerini bir yıl
saklamalarına mecbur
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Büyükelçi Süleyman Gökçe, Kırcaali’yi Ziyaret Etti
1. sayfadan devam
100 milyon levaya yakın
olduğu paylaşıldı.
Tanışma görüşmesi esnasında karşılıklı çıkar
meseleleri ve özellikle
Kırcaali bölgesine ve ülkeye daha çok Türk yatırımcıları celp etme üzerine konuşuldu.
Süleyman Gökçe, konuk
defterine yazdığı Kırcaali
Belediyesine ve halkına
yönelik güzel dileklerde
bulundu. Görüşme sonunda karşılıklı hediye
değişimi yapıldı.
Daha sonra Büyükelçi
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün vakıf
malı olarak iadesini talep
ettiği Bölge Tarih Müzesi olarak kullanılan eski
medreseyi ziyaret etti.

Hemen ardından Kırcaali
bölgesinde ve hatta tüm
ülkede Türk kültürünü ya-

şatma konusunda en başarılı derneklerden olan
Ömer Lütfi Kültür Derneği
ve aynı zamanda Kırcaali
Türk Kültür ve Sanat Derneğini ziyaret etti. Burada
üst düzey diplomatı Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet
ve Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı Müzekki Ahmet karşıladılar.
Ayrıca ofisi aynı binada
bulunan Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği Başkanı Harun
Bekir ve Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
de Büyükelçi’yi karşıladılar. İlk önce folklor ekipleri ve orkestranın prova
salonu ve ardından derneğin kütüphanesini gezildi. Sayın Gökçe, folklor
ekiplerinin kullandığı Türk
milli kıyafetlerini yerinde

görmüş oldu.
Dernekte yapılan gör ü ş m e de ik i de r nek

başkanları Kırcaali’de
gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindiler. 1993
yılında yeniden faaliyete

açılan Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin kurucularından olan Dernek Müdürü

Momçilgrad’da yeni çocuk alanları kuruldu
Momçilgrad (Mestanlı)
Dıga Engelli Çocuklar
Günlük Mer kezinde ki çocuklar için yeni bir
oyun alanı kuruldu. Alanın kurulması için gerekli
kaynaklar 2014 Belediye
Bütçesindeki sermaye
giderleri kapsamında öngörülmüştü. 3-12 yaşarası çocuklara yönelik olan
alan tüm çağdaş güvenlik standartlarına uygun
bir şekilde inşa edildi.
Ayrıca Treti Mart Kreş
bahç esinde bulunan
oyun tesisleri de tamamen yenilendi.
Otomatik sulama sistemi kurulmuş, tüm alana
suni çim döşenmiştir.
Belediye yönetimi, tüm
okullarda ve kreşlerde
sulama sistemlerinin yenilenmesini amaçlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Fahri,
“İlçe merkezindeki yeşil
alanların sulanması için
modern sulama sistemleri kurulmasını planlıyoruz” diye bildirdi.
Kasaba parkında, Trakya semtinde ve Nov Jivot
Toplum Merkezi etrafında bulunan yeşil alanlara
sulama sistemleri kuruldu.

“Momçilgrad İlçesinde
Spor Merkezleri ve Serbest Zamanın Değerlendirilmesini İyileştirme”
projesinin tamamlanmasıyla Rodopi stadının
modern drenaj ve otomatik sulama sistemli, yeni
çim döşemeli Kırcaali
ilinde eşi benzersiz bir
stadyum olacak.
Kırcaali Haber

Müzekki Ahmet, kısaca
tarihçesine ve o zamandan bu yana yürütülen
ç alışmalara değindi.
Sofya’da düzenlenen BUKET Sanat Yarışmasında
dernek çatısı altında faaliyette olan Kırcaali Türk
Folklor Ekibinin birinci olduğunu paylaştı. Ayrıca
2011 yılında kurulan ve
Başkanı seçilen Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin
faaliyetlerini de anlattı.
İki derneğinin de gerçekleştirdiği etkinliklerde Filibe Başkonsolosu Sayın
Şener Cebeci’nin daima
destekte bulunduğunu da
belirtti.
Ömer Lüt f i Kültür

D e r n e ğ i ’n d e n s o n r a
Büyükelçi, Türk Kültür
Merkezi kurulması planlanan binanın iki katında
bulunan bölümü gezdi.
Hemen yanındaki Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin
ofisini de ziyaret etti, faaliyetler ve karşılaşılan
sorunlar hakkında bilgi
aldı.
Derneğin konuk defterine edindiği güzel izlenimleri ve dileklerini yazdı.
Hediyeleşme sırasında
Harun Bekir, konuğuna
cam plaket ve Türkçe
öğretmeni olan ressam
Seyfi Halilov’un Rodop
manzarası yansıtan tab-

losunu hediye etti.
Daha sonra dernek
başkanlarıyla vedalaşan
Büyükelçi, Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in
eşliğinde şehrin ikinci bir
büyük caminin yapılacağı
Kırcaali’nin Prileptsi (Salifler) semtinde bulunan
alanı yerinde gördü.
Ardından Kırcaali Bölge
Müftülüğünü ziyaret etti.
Beyhan Mehmet konuğuna Bulgaristan Müslümanları ve özellikle de
bölgedeki Müslümanların
hayatıyla ilgili bilgi verdi.
Müftü, ülkede yaşanılan sorunlar arasında
Başmüf tülüğün vakıf
mallarını geri iadesine
ilişkin yürüttüğü davalara
da değindi. Görüşmede
Cami Encümenliği Başkanı Abdullah Şefki de
hazır bulundu.
Yapılan hediye değişiminden sonra Büyükelçi
cuma namazını Kırcaali
Merkez Camii’nde kıldıktan sonra vatandaşlarla
görüştü.
Kırcaali’den sonra Süleyman Gökçe, Kirkovo (Kızılağaç) ve Cebel
(Şeyh Cuma) ilçelerini de
ziyaret edeceği belirtildi.
Büyükelçi’nin Kırcaali
temaslarının yarın ildeki
diğer ilçeleri ziyaret etmesiyle son bulacak.

Momçilgrad (Mestanlı)
İlçesinin Zvezdel (Güren) köyü Ştastlivo Detstvo anaokulu çocukları
Müslüman dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı kutlamasını
canlandırdılar.
Bununla miniklerin
farklı din ve etnik gruba
mensup olanlara karşı
hoşgörülü olduklarını
ifade etmeleri amaçlandı.
Program, anaokulun gerçekleştirdiği Çocuk Hoşgörüsü adlı proje kapsamında gerçekleştirildi.
Ramazan Bayram karşılanmasından önce çocuklar en büyük Hıristiyan yortularından Noel
ve Romanların kutladığı
Bango Vasil yılbaşı bayramını canlandırdılar.
Aleko Konstantinov Toplum Merkezinde düzenlenen programa yerli halk
büyük ilgi gösterdi.
Yetenekli çocukları
şarkı söylediler, ifadeli
olarak masallar anlattılar.
Eğlenceye Nikola Vaptsa-

rov İlköğretim Okulundan
öğrenciler de katıldı.
Momçilgrad Belediye

kurulduğuna tanık olduk.
İleride bu tür projelerin
gerçekleştirilmesi konu-

Başkanı Akif Akif ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Müzeyda Paşalı tebrik konuşması yaptılar.
Belediye Başkanı, “Her
bir çocuğun farklılığını
ve imkanlarını kabul edip
saygı duymak bizim için
son derece önemli. Bugün farklı etnik gruplara ait çocuklarla veliler
arasında iyi bir diyalog

sunda çocuk ve eğitim
kurumlarıyla ortaklık yapılması yollarını arayacağız” dedi.
Sayın Akif, etnik azınlıklardan çocukların kültürel
kimliğinin geliştirilmesini
amaçlayan projenin gerçekleştirilmesi için Ştastlivo Detstvo Anaokulu’nun
tüm ekibine teşekkürlerini
sundu.

Zvezdel anaokulunda Ramazan
Bayramı canlandırıldı
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Titan Kazası Romanı ve Titanik Filmin Benzerlikleri
Günümüzde adeta bir
efsaneye dönen ve o
meşhur Tanrı bile batıramaz denilen Titanik
gemisi, toplumumuzda
çok geniş bir kesim tarafından bilinen bir konudur.
Bu geminin bu denli geniş bir çevreye yayılmasındaki en büyük etken
ise, ana temanın Titanik
olduğu filmler gösterilmektedir. Daha çok yapılan filmler sayesinde
toplumda popüler ve
bilinen olan bu dev yolcu gemisi, bilindiği gibi
bir buz dağına çarpmış
ve batmaz denen gemi
batmıştır. Fakat geminin
batışıyla birlikte ortaya
oldukça fazla senaryolar
ve olasılıklar atılmış ve
bu varsayımlar ve çıkarımlar değerlendirilmiştir.
Fakat bunların dışında,
Titanik gemisiyle ilgili
kehanetlerde bulunmaktadır. Bu kehanetlerden
en önemlisi ise, Titan
kazası romanıdır.
Titan kazası çok da
ünlü olmayan bir yazar
tarafından gerçek Titanik kazasından tam 14
yıl önce kaleme alınmıştır. Roman 1898 yılında
küçük bir kitap şekilde
yayımlanırken, gemi ise
1912 yılında Atlantik’in
soğuk sularına gömülmüştür. Kitabın en ilginç
tarafı ve kehanet olarak
görülmesinin nedeni
ise, kitapta gerçekleşen
olayın gerçekte yaşanan olayla oldukça fazla
bir oranda benzerlikler
göstermesidir. İlk önce
Titan Kazası öyküsünün
yazarını tanıtmak gerekirse, bu yazarın adı
Robertson’dur.

Robertson eski bir denizcidir ve okuduğu bir
öyküden esinlenerek
yazar olmuştur. İlk öyküsünü sadece 25 dolara

tabın ana temasını ise
aşk oluşturmaktadır.
Öykünün kahramanları, bu batmaz denen
dev gemiye binerler ve

nün daha derinliklerine
ve ayrıntılarına girildiğinde, durum çok daha
karmaşık bir hal almakta
ve ortaya çıkan sonuçlar

du. Her iki olayda da can
kaybının çok fazla olması filikaların eksik olmasına bağlanmıştır.
*Romandaki titan 3000

satabilirken, daha sonra
yazdığı 4 kısa öyküden
1000 dolar gibi bir para
kazanmıştır. Ardından
uzun soluklu bir kitap
yazmaya karar verir ve
adını Titan Kazası verdiği o meşhur kitabı yazar. Kitap, yazıldığı dönemde çok satılmaz ve
yazar için bu kitap tam
bir fiyaskodur. Edebiyat
dünyasını başarısız bir
yazar olarak ise 1915 yılında kalp krizi geçirerek
noktalamıştır.
Titan Kazası Romanında Anlatılanlar
Kitapta dev bir yolcu
gemisi yani titan vardır.
Bu geminin özelliği ise,
asla batmamasıdır. Ki-

öykü böylece başlamış
olur. Gemi İngiltere’den
kalkıp Amerika’ya doğru yol almaktadır. Dünyanın en dayanıklı ve
lüks gemisinde yaşanan
bir aşkı anlatan olayda,
hiç beklenmedik bir olay
yaşanır ve de gemi buz
dağına çarparak batar.
Böylece batmaz denen
gemi batar ve okyanusun derinliklerine doğru
yol alır. Robertson’un satışı çok az gerçekleşen
bu kitabında anlatılanlar
bu ana tema çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Sadece bu ana temadan
bile bu hayali olayın gerçek olayla olan yakınlığı
çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Fakat öykü-

insanları hayretlere düşürmektedir.
Kitapta yer alan
bu ayrıntılar incelenirse eğer, akıl
almaz benzerlikler
şu şekildedir:
*Romandaki dev titan,
New Foundland yakınlarında yer alan Kuzey
Atlantik’teki bir buz dağına çarparak batmıştır.
Gerçek olayda da, Titanik aynı koordinatlarda yer alan buz dağına
çarparak batmıştır. Aynı
zamanda gemilerin nasıl
battığı da oldukça benzerdir.
*Romandaki dev titanda 24 adet filika bulunmaktaydı. Titanik’de ise
22 adet filika yer alıyor-

kişilikken, Titanik de
3000 kişiliktir. Yani her
iki geminin yolcu kapasiteleri aynıdır. Romandaki kazada 1500 kişi
hayatını kaybetmişken,
gerçek Titanik kazasında ise 1513 yolcu hayatını kaybetmiştir.
*Her iki olaydaki gemiye de asla batmaz denilmiştir.
*Romandaki dev geminin boyu 248 metre,
gerçek Titanik’in boyu
ise 252 metredir.
*Romandaki geminin
ağırlığı 70.000 ton ağırlığında bulunuyordu. Titaniğin ağırlığı ise 66.000
tondur.
*Romandaki gemi
İngiltere’nin Southamp-

ton limanında yola çıkıp
New York’a giderken,
Titanik’de aynı limandan yola çıkmış ve New
York’a gitmek için hareketlenmiştir.
*Romandaki gemi ve
Titanik’de de 3 adet pervane bulunuyordu ve bu
pervaneler aynı sayıda
yani 3000 yolcu taşıma
kapasitesine sahipti.
*Romandaki Titana dönemin çok ünlü ve zengin kişileri binmişken,
Titanik gemisine de çok
zengin kişiler binmiştir.
*Romandaki gemide
kaza yaşanırken orkestra ilahi çalmaktadır ve
Titanik de gemi batarken
ilahi çalınmaktadır.
Bütün bu bilgileri içeren
ve çok az sayıda satan
Robertson’un Titan Kazası romanı, gerçek Titanik kazasından tam 14
yıl önce yaşanmıştır ve
kazadan yıllar sonra bu
kitapta yazılanların farkına varılabilmiştir. Başarısız sayılan bir yazardan çıkmış bu romanda,
dünyanın en meşhur
kazalarından birisi olan
Titanik kazasının adeta
resmi çizilmiştir. Ki geminin buz dağına nasıl çarptığı ve nereden
darbe aldığı da romanda anlatılmış ve gerçek
Titanik de bu anlatılan
sahneye çok yakın bir
şekilde batmıştır.
Robertson, hayalinde
asla batmayan bir yolcu gemisi tasarlamış,
onu yola çıkarmış ve de
buz dağına çarptırarak
batırmıştır. Geride ise,
gerçek olayla olan akıl
almaz benzerlikler kalmıştır.

Plastik ile etkileşime geçip plastik etkisi olacağı
uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir bilgidir.
Birçok insan kavanozlar
ya da Cam tabaklar yerine, kullandıkları yoğurt
ve dondurma kaplarını,
artan yemekleri saklamak
için kullanır. Fakat bu durum son derece yanlıştır.
Dondurma ve yoğurt kapları plastik kaplar oldukları
için son derece sağlıksızdır. Ayrıca yoğurt kaplarının üzerindeki son kullanma tarihleri aynı zamanda
plastik kapların son kullanım tarihleridir. Bu yüzden
bu bilgiye önem vererek,
saklamak istediğiniz yemeklerinizi cam kaplarda
özel olarak saklamalısı-

nız. Mutfağınızda plastiklerden uzak durmalı, cam
tabaklar ve kavanozlar
kullanmalısınız.
Satın aldığınız yumurtaları, altındaki kutusundan çıkarıp buzdolabınıza koymamalısınız. Yumurtanın kendisi ayrıca
kabuğu, bakteri taşıdığı
için kutusundan çıkarıp
dolaba koyduğunuz zaman dolaba da bakteriler bulaşır ve sonrasında
başka sebze ve meyvelerle etkileşime geçerek
onların çürümesine ya da
bozulmasına sebebiyet
verebilir. Bu yüzden dolabın raflarına yumurtaları
dizmek yerine kutusunun
içindeyken koymalısınız.
Bunun yanı sıra yumurtaya dokunduktan sonra ya
da kırdıktan sonra ellerinizi yıkayıp bakterilerden
arınmalısınız.

Sofradaki tehlikeleri önlemek için ne yapmalıyız?

Sofralarımıza kattığımız
yemekleri doğru şekilde
sunmadığımız zaman
sağlığımızı tehdit ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunun için de yapılacak bazı
önlemler bulunuyor. Sağlıklı gıda tüketmenin en
doğru yolu gıdaları sağlık
şartlarına uygun muhafaza etmekten geçiyor.
Sofralarımız için tehlike
yaratmak istemiyorsak
öncelikle yapmamız gereken şey, buzdolabı ısısına dikkat etmek olacaktır.
Buzdolabı ısısı 4 derecenin altında olmalıdır. Aksi
takdirde, muhafaza etmek
için koyduğumuz dolabımızı ısıdan ötürü gıdaları
yeterli seviyede soğutamayacak ve bu da sağ-

lığımızı olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu konuda,
uzmanlar, bakterilerin 4 ile
60 derece arasında ürediğini kanıtlamışlardır.
Alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken en
önemli şeylerden bir diğeri de doğal gıdalar satın almak ve tüketmektir.
Halk pazarlarından taze
meyve ve sebze alabilir
ve tüketebilirsiniz. Market
ürünleri genellikle bir kaç
Gün sunulur ve satışa bırakılır. Ancak halk pazarları günlük satış yapar ve
taze ürünler barındırır. Bu
yüzden doğal yollarla üretilen çiftliklerden, pazarlardan ya da üreticilerden
satın almanız gerekiyor.
Sofralarımızda taze gıda

bulundurmak istiyorsak
yapmamız gereken şeylerden biri de, işlenmiş gıdalar satın almaktan uzak
durmak olacaktır. İşlenmiş
gıdalara örnek vermek
gerekirsek, salam, sosis,
sucuk, tavuk şinitzel ve
nuggetlar olabilir. Hızlı bir
şekilde yemek hazırlamak
için bu tarz gıdalardan
satın almamız normal görünse de aslında sağlığımızı olumsuz etkiler. Ayrıca ekonomik yönden de
bizi Negatif etkileyecektir.
Satın almak için tercih ettiğiniz gıdaların trans yağ
içermediğine emin olmalısınız. Ayrıca satın alacağınız gıdaların içerdiği
Tuz ve yağ oranlarına da
dikkat etmelisiniz.

Taze gıda tüketebilmek
ve sağlık açısından olumsuz etkilenmemek için
sebze ve meyveleri çok
iyi yıkamamız gerekiyor.
Özellikle yeşil yapraklı
sebzeler ve Toprakta yetişen meyveler topraklı
olduğu için Su ile arındırdıktan sonra sofraya
sunmamız gereklidir. Aksi
takdirde salgın hastalıklara yakalanma riskimiz oldukça yüksek olacaktır.
Buzdolabımıza ekstra
önem göstermeli ve sebzeleri poşetlerinden çıkararak saklamalıyız. Poşet
ile birlikte sakladığınız
sebze ve meyveler çok
çabuk bozulacaktır. Ayrıca
poşet içinde bıraktığınız
sebzeler bir süre sonra
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Toplumun Hoş’ları ve Boş’ları
Modern dünyanın stresli toplum hayatı adeta bir
harp meydanı gibi. Her
halükârda maddiyatımıza
diyecek pek fazla bir şey
yok ama buna mukabil
milli ve manevi değerlerimize yöneltilen saldırıların
ardı arkası kesilmemekte
ve bu sıkıntıyı hissedenler
bunalım şehrinde huzur
sokağını aramaktalar. Şu
günlerde huzur ortamını
bulmak oldukça zor bir iş
olsa gerek.
Fakat inanmış gönüllerin en büyük tesellisi, her
zorluktan sonra kolaylığı
müjdeleyen Rabbi Zü’lCelâl’in yardımının geleceğine bihakkın inanmalarıdır. Yüce Yaratan yardım edince zor görünen
kolaylaşıverir, şer olan
yerini hayır ve güzelliklere bırakır.
Günlük yaşamımızda
devlet adamlarından siyasilere, amirlerden memurlara, sanat camiasından
spor dünyasına kadar birçok farklı ismin ve cismin
zihnimizden gelip geçtiğini inkâr edemeyiz. Maziye
baktığımızda bir zamanlar
halkın ilgi gösterdiği, görsel ve yazılı medyanın
gündemlerinden düş meyen isimler, nedense
kısa bir müddet sonra
geçerliliklerini yitirmişler
ve unutulmaya mahkûm
edilmi ş lerdir. Halkın:
“çok gördük biz böylelerini” şeklindeki sitemli
sözü herhalde bu tipler
için söylenmiştir. Onların
geçmişte yaşadıkları havalı günler anılarda kalmış
ve yerini masallardaki gibi
“bir varmış bir yokmuş”
anlatımına bırakmıştır.
Elbette bu durum halkın
vefasızlığı değil, belki de
yaşanması gereken tabii
bir süreçtir. Yalnız şu bir
gerçek ki, toplum her ne
kadar iş yapacak adamları genellikle geç anlasa
da eninde sonunda onların farkına varmıştır. Nitekim zamanın geçmesiyle
insanlık mücadelesi veren
şahsiyetlerin kıymetinin
daha iyi anlaşıldığı kabul
görmüş toplumsal bir gerçekliliktir. Bu sebeple insanların unutulma ve hatırlanma durumlarını izah
ederken, kimin topluma
neyi bıraktığını ve toplum
için ne denli fedakârlık
yaptığını da sorgulayıp irdelemek durumundayız.
Tarih geçen zamanların
şahididir diyor Cicero. O
bir taraftan halkın gönüllerinde güzel izler bırakmayı başaran hoş insanların
varlığına ve onların fedakarane hizmetlerine şahit
olurken, diğer taraftan da
hemen her alanda rastladığımız “çok laf az iş”
anlayışıyla hareket eden
boş figüranların topluma

ve insanlığa verdikleri
zararlara şahit olmuştur.
Böylece kimileri daima
hayırla yad edilirken, kimileri de anıldıkları zaman

zumsuz işler peşinde koşan kimseler almıştır. İki
kültür arasında yaşayan
insanlarımızın kalitesini
düşüren ve adeta onları

söylettikleri “illallah”larla
hatırlanmışlardır. Bir zamanlar icraat imkanına
veya topluma yön verme
konumuna sahip olan insanlar, şayet topluma ve
insanlığa kalıcı bir şeyler
ka z andıramamışlar sa
veya bir sefercik olsun
onlara “Allah senden razı
olsun” dedirtememişlerse,
bu gibi kimselerin unutulmaları da son derece normaldir.
Öte yandan bulundukları
mevki ve makamı bir tatmin aracı olarak kullanan
idareciler hep olmuştur.
Bugün halkımızın itirazlarına rağmen bilhassa dini
müesseselerimizin başına
görgüsüzce geçmek isteyen dünya perestler hangi
dava ve hangi emellerin
peşindeler acaba? Bir
kısmını haksız yere sahiplenip bir kısmını satmaya cüret ettikleri vakıf
malları insafsızca yok
edilebilir mi? Din işlerine
ve Müslümanların maslahatına adanmış temsili
bir makamın imkanlarını
şahsî çıkarlar ve kötüye
kullanmanın hesabı kolay
verilebilir mi? Yaptıkları
hayasızlıklarla gündeme
gelenler ve dolayısıyla
içinde bulundukları halka
ahlaki zaafları ile örnek
olacaklarını zannedenler
ancak söz konusu toplumun “boşuna adamları”
olarak anılabilirler. Onlar
kendilerini iyi bilirler.
Toplumumuzda hangi
seslerin fazla çıktığına
şöyle bir kulak verecek
olursak, maalesef bugün
hemen her alanda “dünya
kalabalığı” diyebileceğimiz
kişilerin, değerli insanların
sesine galebe çaldıkları
gün gibi ortadadır. Sağlıklı düşünceleri ve faydalı
hizmetleriyle topluma yön
verebilecek olan insanların yerlerini boş ve lü-

ifsat eden faktörlerden biri
de vasıfsız, değer bilinci
taşımayan, gününü gün
eden sıradan kimselerin
toplumumuza örnek şahsiyetlermiş gibi sunulmasıdır. Yetişen gençliğimizin günlük hayatında neler
yaptıklarını sorguladığımızda trajikomik tablolarla
karşılaşmaktayız. Konuyu
biraz daha basitleştirerek
anlatmaya çalışırsak, bugün küresel çapta yaşanan manevi erozyonun
etkisinde “internet”le yatıp “televizyon”la kalkarak
zaman öldüren boş bir
nesil ile karşı karşıyayız.
Bunlar başkalarının değil,
bizim çocuklarımız ve yarının büyükleri. Şayet kendimizi kandırmayacaksak
elimizdeki malzemenin de
bu olduğunu inkâr etmemeliyiz.
Elbette toplumumuzun
içinde örnek vasıfları ve
onurlu duruşlarıyla takdir
görmesi gereken seviyeli insanlarımız da vardır.
Onlar imkânlar nispetinde “hayra motor”, “şerre
fren” görevini yürütmeye
gayret gösteriyorlar. Fakat toplumun geneline
baktığımızda, üzerlerine
titrediğimiz ve gelecekleri
için nice hayaller kurduğumuz günümüz genç neslinin bir “zevk toplumu”
haline geldiğini ve boş
işlerle iştigal ettiğini itiraf
etmek durumundayız. Her
şeyden önce düşünen,
üreten, faydalı işler yapan hoş insanlar yetiştirmemiz gerekirken, sanal
alemden fuzuli televizyon
programlarına kadar her
daldan çalan, iyi ile kötüyü ayıramayacak kadar
boş olan ve de kendilerini
filmlerde gördükleri artistlerle özdeşleştiren veya
onları taklit eden bir nesli
farkında olmaksızın yetiştiriyoruz. Yoksa yanlış mı

düşünüyorum acaba?
Bugün gençlerimizin
hafızalarında tarihte yerini almış ahlak modeli
büyüklerimizin misyonları
değil mefhumları bile yok.
İstisnalar kuralı bozmaz.
Söz konusu boşluğu dolduran birçok fıtrat dışı etkenler var. Aslında burada
bir durum tespiti yaparken
veya hepimizin gözleri
önünde yaşanan bir durumu tekrar hatırlatmaktan
maksat kuvvetli bir yozlaşmanın esiri olduğumuzu dile getirmektir. Her ne
kadar yeni yetişen hocalar ve aydınlar tarafından
gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya konmaya
çalışılsa da gözler bakar
kör, kulaklar duymuyor,
hoşsohbetler dinleniliyor
gibi görünse de olumlu
netice alınamıyor. Acaba
buna basiret bağlanması
diyebilir miyiz?

Kuvvetle muhtemeldir
ki, yapılan ifsat çalışmaları sistematik, bilinçli ve
hatta bilimsel metotlar
kullanılarak yapılmaktadır.
Toplumumuzdaki sosyal
çözülme neticesinde açılan yaraların arkasında
birçok menfi durumlar
yatmaktadır. Durum böyle olunca bizler hiç bir
şey yapmayacak mıyız?
Yoksa olayları gelişigüzel
“bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın” mantığıyla mı izleyeceğiz? İnsaf
sahibiysek elbette “hayır”
diyebilmeliyiz.
Bugün halkımızın “boş
adam” tabiriyle de nitelendirdiği vasıfsız, kalitesiz
ve birikimsiz kimselerin
her alanda ön plana çıkmalarından ve söz sahibi
olmalarından bir rahatsızlık duyuyor isek, onların
vermiş olduğu zararlara
karşı koyabilmemiz ve

toplumumuzu az biraz
çizgiye çekebilmemiz
için, bu gibilerin alternatifi olan dava sahibi öncü
şahsiyetleri tanımakta ve
tanıtmakta da aciz kalmamalıyız. Bunu yaparken de modern dünyanın
olmazsa olmazı haline
gelmiş olan kitle iletişim
araçlarını kullanmada en
az karşımızdakiler kadar
mahir olabilmeliyiz. En
önemlisi de şuculuğu
buculuğu, fırkalaşmayı
ve de sadece “kendine
Müslüman” zihniyetini bir
an önce zor da olsa terk
etmeliyiz. Nitekim tecrübeler “kendin çal kendin
oyna” usulündeki faaliyetlerin silik ve sönük kalacağını göstermiştir.
Şu gök kubbenin altında
hoş bir seda bırakabilmek
temennisiyle…

Ahmed H. BAHADIR

Hayvan hastalıklarının önlenmesi için
Türkiye sınırına tel örgü çekilecek
Razgrad, Tarım ve Gıda
Bakan Yardımcısı Yavor
Geçev, Bulgaristan’ın
Türkiye sınırından hasta
hayvanların geçişi önlen-

imha edilmesi ve şüpheli durumlarda alüminyum
izolatörleri kullanılması
öngörülmektedir.
Hayvanlarda hastalıkları

B a k a n Ya r d ı m c ı s ı ,
Razgrad ve Smolyan bölgelerinde süt işleme merkezleri kurulmasına ilişkin
pilot projeler uygulanaca-

mesi amacıyla tel örgü
çekileceğini bildirdi. Bu
tür bir önlemlerin alınması
komşu ülkede hayvanlarda sık sık şap ve kızamık
gibi bulaşıcı hastalıkların
belirmesinden kaynaklandığını belirtti.
Çekilecek tel örgü hayvan üretimi sektöründe kontrol ve denetimin
sıklaştırılmasına yönelik
önlemlerin bir parçası. Bununla tehlikeli bir
hastalığa dair bilgi alındığında devletin bir kaç
saate kadar tepki vermesi amaçlanıyor. Geçev,
“Program yıl ortasına kadar hazır olacak ve onun
onaylanması için Avrupa
Komisyonu’na başvurulacak. Avrupa Birliği’nin
dış sınırı olarak bu hastalığın yayılmasından Birliği korumak zorundayız”
dedi. Hasta hayvanların

önlemeye yönelik hareketlerin bir kısmı da Ulusal
Referans Laboratuarı kurulmasıdır. Bu laboratuarda hastalığın acele tespit
edilmesi ve ikinci bir vaka
numunelerinin korunması
hedeflenmektedir.
Geçev, afetlerde zarar
gören hasta hayvan sahipleri ve çiftçilerle dayanışma fonu da kurulacağını bildirdi. 100 milyon
levalık bu fonun mali
kaynakları Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı
kapsamında sağlanacak.
Yeni program döneminde
haziran ayının başında
Genç Çiftçi tedbiri üzerine uygulamaya girecek.
Daha sonra uzun ömürlü
bitkilere ilişkin bir tedbir,
Yeni Yıl’a yakın ise belediye projelerine ilişkin
tedbir uygulanmaya başlanacak.

ğını açıkladı. Daha sonraki aşamada ülke çapında toplam 200 yerleşim
yerinde bu tür süt işleme
merkezleri kurulacak. Bu
işletmelerin belediye bütçelerinden yüzde 20 oranında katkı olmak üzere
devlet tarafından finanse
edileceği belirtildi. Uygulamaya dahil edilecek
küçük ölçekli çiftlik sahipleri sembolik miktarda
katılım payı ödeyecekler.
Bu amaç için toplam 50
milyon avro öngörüldüğü
belli oldu.
Kurulacak dernekler
Fransız modeline göre
kooperatifler gibi hareket edecek. Bir ilçedeki
süt üreticilerinin sütleri
bir yere toplanıp birlikte
satılacak.
Kırcaali Haber
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Başmüftü Hacı, Londra’daki Bulgaristan Müslümanları ile görüştü
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı,
Birleşik Krallık’ta bulunan Bulgaristan Müslümanlarının daveti üzerine 17-20 Nisan 2014
tarihleri arasında Londra’yı ziyaret etti. Burada görüştüğü vatandaşlarımıza hitaben konuşmasında Dr. Hacı, “Müslüman
toplumunda görüş çokluğunun
olması onun gelişimine ve çeşitliliğine dair bir işarettir, birlik
olunması için çabalamak ise bir
lütuftur” dedi.
Belirttiğine göre Müslümanların egosunu yenerek toplumsal
ve sosyal meseleleri çözmek
adına birleşmeleri özelliğinin,
özelikle yurt dışında oldukları
zaman son derece önemlidir.
İslam ahlakına dayalı merhamet, dayanışma ve karşılıklı
yardımlaşma gibi değerler bir
Müslüman’ın kendinden önce
din kardeşini düşünmesine sebep oluyor.
Başmüftü, “Farklılıkları ve
Bencilliği Müslümanların Birliği
Adına Aşmak” konulu konuşmasında, “Hedonizmin hayatımızda hakim olmasına izin

vermemeliyiz. Din kötü alışkanlıklardan alıkoyarak olumlu
alışkanlıklara yöneltir.

durursak, o kadar kalbimizde
imanımız artacak” diye kaydetti. Dini lider, her tür olursa olsun

Müslüman tarafından gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Başmüftülük, dini kimliğin ko-

Müslüman kimliğimizi ne kadar fazla göz önünde bulun-

kardeşlik hukukunun korunmasının üstün bir değer olarak her

runmasını daha iyi bir gelecek
için yatırım olarak nitelendirdi.
Belirttiğine göre her bir dini
inanca sahip kişinin kendi hakikatini görmesi, kökeni ve değerleri konusunda bilince sa-

Meatsa Şirketi Kırcaali’de bir halk
eczanesi daha hizmete açtı
Kırcaali’nin Vızrojdentsi semtinde Meatsa halk eczanelerinin
birisi daha hizmete açıldı. Bu
nedenle şehirdeki Sveti Yoan
Predteça Kilisesinde görevli
Peder Nikolay Veliçkov ve Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’in
dualarından sonra onlarca kişiye kurban dağıtıldı.
Yeni eczanenin açılış kurdelasını kesen Meatsa Şirketi sahibi
Müh. Fahri İdriz’e iki dini temsilci eşlik etti.
Müh. İdriz, yeni açılan eczanenin çok yönlü faaliyet gerçekleştiren şirketin bir parçası
olduğunu paylaştı. Şirketin
sosyal politikasını yansıtan halk
eczanelerinde en düşük fiyatta

ilaçların satışa sunulduğunu
kaydetti. Daha iddialı müşteriler için ise en kaliteli ve pahalı
tıbbi kozmetik ürünler de bulunmakta.
İş adamı, “Biz halkın yararına

çalışıyoruz. Müşterilerimizi ne dini
mensubiyet, ne
de sosyal statüsüne göre ayırt
ediyoruz. Kırcaaliler ve yöre halkı
eczanelerimize
hoş gelmişlerdir”
dedi.
Resmi açılış töreninden sonra
şirket yönetimi
misefirler için bir
resepsiyon düzenledi.
Resepsiyona iş adamları, yerel yönetim temsilcileri, aydın
kişiler katıldı.
Kırcaali Haber

hip olması gerekir. İslam dini,
yüksek medeniyet şeklidir ve
esasında Müslümanların gurur
kaynağı olan sayısız gerçekleri ve olayları içerir. İslam’ın
özellikleri onu dünya çapında
çekici bir din haline getirmektedir.
Birleşik Krallık’ı ziyareti sırasında Başmüftü ilk önce
Londra Bulgaristan Büyükelçisi Konstantin Dimitrov ile
görüştü. Dr. Hacı, Büyükelçi’ye
Başmüftülüğün faaliyetlerini ve
ülkedeki Müslümanların hayatına müdahale etme teşebbüslerine karşı oynadığı koruyucu
rolünü tanıttı. Büyükelçi, çalışkanlığı ile bilinen vatandaşlarımızı överek, yabancı ülkenin
kanunlarına uyarak belirli koşullarda ve işverenle imzalanan iş sözleşmeleri üzerine
çalışmalarını tavsiye etti.
Başmüftü, Londra’daki büyük
camilerin bir kaçını ziyaret etti.
Bu camilerin bünyesinde kurulan kültür ve eğitim merkezleri
geniş çaplı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Başmüftü, vatandaşlarımıza kültürel ve sosyal hayatlarının merkezi haline
gelecek kendilerine ait bir yere
sahip olmalarını diledi.

DUYURU
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin
(TÜRKSAD) girişimiyle Doğu Rodoplar yaratıcılarının eserlerini içeren bir derleme
yayınlanacağı DUYURULUR.
Bu nedenle yöre şair, yazar ve ressamların kısa özgeçmişi ve fotoğrafı ile beraber,
şairler 4 - 5 şiirini, yazarlar bir uzun veya
iki kısa öyküsünü, ressamlar 4 - 5 tablo
fotoğrafını göndermeleri rica olunur.
Eserler en geç 31 Temmuz 2014 tarihine kadar turksad.kj@gmail.com ve ya
Kırcali - 6600 Bul. “Bılgariya“ No 53,
ofis 10 adresine gönderilmelidir. İletişim
tel. 0361 / 5 27 15 .
Not: Eserler eleştirilmeden derlemeye

alınacaktır.
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