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Aşure Etkinliğinde Fransa’daki Terör Saldırısı Kınandı
de ilk kiliseyi ziyaret etmesinden
dolayı çok müteşekkir olduğunu
paylaştı.
HÖH Milletvekili Mustafa Ahmet de Fransa’da yaşanan terör saldırısını kınadı ve hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet
diledi. Ahmet, “Fransa’daki saldırı tüm Kırcaalilileri de üzdü.
Biz burada kardeşlik çerçevesinde yaşamaktayız ve tüm
Avrupa’ya örnek modelini yaratmaktayız” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Fransa’daki terörü lanetlediğini belirterek, Kırcaali’de
herkesin bu tür terör olaylarına
karşı olduğunu ifade etti. Azis,

“Burada bizim cevabımız, bizim
birliğimizdir. Bunu Balkanlar
için başarılı bir model olduğunu Avrupa’ya gösteriyoruz. Bugün tekrar aşure geleneğimizi
yaşatarak, beraberliğimizi ve
kardeşliğimizi kanıtlıyoruz. Bu
bizim beraberliğimizin anlayışıdır” dedi.
5000 kişi için hazırlanan aşureyi Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar ile birlikte, milletvekilleri
ve iki din öncüsü adamın da yan
yana kazan başına geçmeleri
hoşgörünün güzelliğini bir kez
daha ortaya sergiledi.

Necmi Ali, AP Milletvekilleri
Arasında İlk Top On’da
Sebahat NECİB
Kırcaali’de Bursa Osmangazi
ve kardeş Kırcaali belediyesi
tarafından geleneksel olarak
düzenlenen aşure programına Türkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan’dan çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinliğe katılan konuklar arasında Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
Kırcaali Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, HÖH Kırcaali Milletvekilleri Mustafa Ahmet ve
Erdinç Hayrullah, Kırcaali Bölge
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Müftüsü Beyhan Mehmet, Koşukavak Bölge Müftüsü Nasuf
Nasuf, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı Peder Petır Garena,
STK temsilcileri ve meclis üyeleri yer aldı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, yapmış olduğu
konuşmasında, “Böyle güzel bir
günde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aşureden ikram ederken inşallah
bizler de onurlu insan olduğumuzdan dolayı yediğimizi düşünelim, sorumluluklarımıza dikkat
edelim, her zaman büyüklere
saygı, küçüklere sevgi ilkesiyle

hareket edelim ve Peygamber
Efendimizin buyurduğu “Komşusu aç iken tok yatan bizden
değildir” hadisini göz önünde
bulunduralım. Daha duyarlı insanlar olmaya çalışalım. İnsanları etnik ve dinsel özellikleriyle
ayırmadan Allah insanları onurlu yaratmıştır, bundan dolayı da
inançlarına dil ve dinlerine saygı
duyulmak zorunda olduğumuzu
bilelim. Fransa’da yaşanan terör
saldırısını da lanetliyorum. Aşurenin hayırlara vesile olmasını
diliyorum” dedi.
Peder Petır Garena, Kırcaali
dışında yaşayan bazı vatandaşlarımızın geçmişten örnek
almadıkları için üzgün olduğunu paylaştı. Garena, “Bugünden
öte artık hepimiz şimdikisinden
daha da birbirimize bağlı olmamız gerekiyor. Bizim teröre
karşı silahımız insanlığımızdır”
diye belirterek, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in cami
ve kiliseleri hiçbir zaman ayırmadığının altını çizdi. Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile
11 yıldır aşure geleneğini sürdürdüklerinden dolayı onları
kutladı. Petır Garena, Mustafa
Dündar’ın Kırcaali’ye geldiğin-

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin çalışmalarını sıralama sistemine göre, Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
Avrupa Parlamentosu Avrupa

temsilcileri arasında birinci yerde bulunuyor.
Avrupa Parlamentosu'nda
günlük aktivite göstergesine
göre Necmi Ali, tüm 751 millet-

Liberaller ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) Grubu Üyesi Milletvekili
Necmi Ali, 43 tamamlanmış raporuyla ilk on milletveki arasında 6.sırada yer alıyor. Necmi
Ali, 751 AP Milletvekili arasında
6.sırayı aldığı reyting sistemine
göre Avrupa Parlamentosu’nda
temel faaliyetlerden biri olan çeşitli konularda raporlar hazırlanması konusunda ise Bulgaristan

vekili arasında 28. sırayı alıyor.
Her bir Avrupa Parlamentosu
üyesi, seçildiğinden bu yana
aktivite üretme hızı ile ilişkili
olarak emek üretkenliği derecesine göre de değerlendiriliyor.
Bu yöntemle yapılan değerlendirmede ALDE Grubu Üyesi
Milletvekili Necmi Ali, AP milletvekilleri arasında 33.sırada
yer alıyor.
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Bedriye Mutlu’nun “Bitmeyen
Hikayeler” ilk şiir kitabına büyük ilgi
Resmiye MÜMÜN

Cebelli şair Bedriye
Naim Mutlu’nun “Bitmeyen Hikayeler” ilk şiir
kitabı tanıtıldı. Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Eğitim Merkezi Konferans
Salonu'nda gerçekleşen
tanıtım büyük ilgi gördü.
Etkinlik, Ömer Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı
altındaki Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü tarafından düzenlendi. Bedriye
Mutlu, anne ve babasına
ithaf ettiği ilk kitabı için
bol bol alkış, tebrik ve
çiçek aldı. Etkinlikte hazır bulunan Cebel Belediye Başkanı ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) İl Başkanı Bahri
Ömer, Cebel Belediye
Genel Sekteri Hayriye
Mehmet, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri,
şairi onurlandırdı. Bu
anlamlı gecede Bedriye
Mutlu’yu ailesi, dostları,
kalemdaşları, Türkçe
öğretmenleri ve şiir severler yalnız bırakmadı.
Programın sunuculuğunu yapan Türkçe
öğretmeni Habibe Halibryam, kitap hakkında
yazdığı tanıtım yazısından başka, otobiyografik
bilgiler eşliğinde kitaptan
birkaç şiiri de seslendirdi. Halibryam, yazısında
şunları belirtti: ”47 şiir
içeren İstanbul’da basılan kitabın editörü şair
Haşim Semerci. Basım
önü hazırlıklarını Ayşe
Semerci’ye, kitabın resimleri ressam Kamber
Kamber’e aittir. Bedriye
Naim 1949 yılında Kırcaali ili Cebel İlçesine
bağlı Mişevo (Küçükviran) köyünde doğdu.
Küçük yaşta ilköğretime
başlayan Bedriye Mutlu, 18 yaşında Kırcaali’deki Ebe ve Hemşire
Okulu’na başladı, mezun
olunca Doğumevi’nde
göreve atandı. 1980 yılında Haskovo’da (Hasköy) Ebe ve Hemşirelik
Bölümü’nde ön lisans
eğitimi aldı. 1989 yılında
Türkiye’ye göç etti. 22 yıl
Cebel’de, 20 yıl Bursa
Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde mesleğini
icra etti. Şiire tutkusu
küçük yaşta başladı. Ancak 1963 yılında Momçilgrad (Mestanlı) Lisesi
öğrencisiyken yazdığı
bir şiir yıllar sonra tesadüfen eline geçmesiyle

ların okumaları için bu
tür kitapların beklendiğine vurgu yaptı.
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü ve aynı
zamanda Türk Kültür
ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet,
dernekler adına Bedriye
Mutlu’nun kitabını tebrik

okundu.
Cebel Belediye Meclis
Üyesi Sabri Hüseyin,
“Bedriye Hanım hakikaten bizi bu akşam çok
mutlu etti. Biz Cebellileri bir araya topladı.
Kitabından güzel şiirlerini dinledik. Kendim
ve tüm Cebelliler adına
çok teşekkür ediyorum.
Cebel’de ebe olarak
Bedriye Hanımı hepimiz çok iyi tanıyoruz.
Hakikaten çok başarılı
bir uzman olarak çalışmıştır. Ününü Cebel İlçesinde yaymıştır. Ama
bu akşam başka bir yönünü de gördük. Onlar
üç kardeşler, başladığı
işi tam tamına başarabilen kişilerdir” dedi ve
“Bitmeyen Hikayeler”in
devamını diledi.
Cebel Belediye Sekreteri Hayriye Mehmet,
“Doğru yer, doğru mekan, doğru zaman. Bizler her zaman Ömer
Lütfi Derneğinde düzenlenen etkinliklerinde
yer almaya çalışıyoruz.
Bize böyle farklı ve hoş
bir gece yaşattığı için
Bedriye Mutlu’ya çok
teşekkür ediyorum. Bu
akşam Bedriye Hanım,

kardeşi Belkız Naim ve
erkek kardeşi Adil Naim
de çok duygusal konuşmalar yaparak ablalarını kutladılar, kendisinin
daima arkasında olduklarını dile getirdiler. Adil
Naim, “Kendisi benim
kitabım küçük diyordu. Hayır, o kitap çok
büyük” diyerek, ablalarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Ardından
Bedriye Mutlu’nun yeğeni, halasının babası
için yazdığı “Adil Sözler” şiirini gözyaşları
içinde okudu. Daha
sonra Adil Naim gitar
eşliğinde Cebel Hristo
Botev Lisesi’nden birkaç öğrencisi ile birlikte
ablasını “Orda Bir Köy
Var Uzakta” şarkısı ile
selamladılar.
Kendini amatör bir şair
olarak niteleyen Bedriye Mutlu, zaman zaman
gözyaşlarına hakim olamadığı duygusal konuşmasında ailesinden ve
özellikle de annesinden
bahsetti. Ailesi için yazdığı şiirlerden okudu,
kitap çıkarmaya nasıl
niyetlendiğini anlattı. Kitap tanıtımını organize
eden Müzekki Ahmet’e,

ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Bu ay
dördüncü kitap tanıtımı olduğunu kaydeden
Müzekki Ahmet, bunun
Bulgaristan Türk Edebiyatı için büyük bir başarı
olduğunu ifade ederek,
dernekler adına tüm şair
ve yazarları bir kez daha
kutladı.
Ardından Bedr iye
Mutlu’nun Türkiye’de
yaşayan kızının mesajı

hiçbir şey için geç olmadığını gösterdi. Her
zaman içimizde birikim
varsa biz onu çıkarmaya hazırız. Ve böyle bir
birikimi bize çok güzel
bir şekilde sunduğu için
Bedriye Hanıma tekrar
teşekkür ediyorum. Şiirlerinin devamını diliyorum” diyerek, Cebel
Belediyesi adına şaire
bir demet çiçek sundu.
Bedriye Mutlu’nun kız

tanıtımı gerçekleştiren
Habibe Halibram’a, kitabın editörü Haşim
Semerci’ye, ressam
Kamber Kamber’e, kardeşlerine, ailesine ve
tüm katılımcılara şükranlarını ifade etti.
Tanıtım sonunda şair
okuyucularına imzalı
kitabını hediye ettikten
sonra etkinliğin sonunda küçük ikramda bulundu.

cesaretlenip kaleme
daha sıkı sarıldı. Bedriye
Hanım, halihazırda yaz
aylarını doğa ile iç içe olduğu Küçükviran köyünde, kış aylarını Bursa’daki evinde geçirmektedir.
“Bitmeyen Hikayeler”

Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi olarak Türkçe öğretmenleri böyle etkinliklere davet ediyorum.
Derneğimize üye olarak
bütün Türk öğretmenlerini ve Recep Küpçü Edebiyat Kulübü Yönetim

ni diliyorum. Belediye
Başkanı olarak ne gerekiyorsa yapacağız” diye
kaydetti. Komünizm döneminde yazarlarımızın
hapse atıldıklarını, kitaplarının yakıldığını hatırlatan Bahri Ömer, çocuk-

kitabındaki tüm eserler
serbest nazımla yazılmış
olmakla birlikte müellifimiz gerçek yaşantılardan esinlenerek manzum hikaye türünden de
yararlanmıştır. Bu daha
kitaba başlığını veren
“Bitmeyen Hikayeler”
den sezilmektedir. Bedriye Naim’in şiirlerinde
genellikle özlem teması
hakimdir. Bu özlemin ise
geçmiş yıllara, yitirdiği
anne, babasına, sılaya
yönelik olması ile şiirlerinden nostaljik duygular
sezilmektedir. Yazarın
ben duygusunun hakim
olduğu aile fertleri anne,
baba, eş, çocuk, torunlarına yönelik şiirlerinin
yanı sıra burada karşımıza çıkan Ben toplumun gerçeklerinden
büsbütün sıyrılmış bir
Ben değildir. Dolayısıyla
“Göç”, “Göçmen Kuşları”
ve “Kara Tren”, “Göç Vedası” gibi şiirlerde Doğu
Rodoplardaki insanların
yaşamında yer alan tarihi süreçlere de yer verilmesi sosyal temalara
kayıtsız kalmayışının bir
işaretidir”. Sonunda Habibe Hanım, şaire sanat
yolunda başarılar ve
nice nice kitaplar diledi.
Kitabın editörü Haşim
Semerci, “Bu akşam
Cebelliler Kırcaali’yi
ele almış. Başka kitap
tanıtımlarına da bekleriz. Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri

Kurulu Üyesi olarak da
bütün şair ve yazarları
böyle etkinliklere davet
ediyorum” dedi.
Bahri Ömer, “Ne mutlu
bize ki, ben de böyle bir
gün gördüm. Umarım,
Bedriye Mutlu’nun ardından bu yolda yürüyen nice nice Cebellileri
görürüz. Bizim ilçede
böyle kalemi güçlü birileri çıksa diyordum. Bir
gün gelsin de Cebel’den
böyle şairler çıksa, bende Belediye Başkanı
olarak böyle hitap etsem ve onlara teşekkür
etsem diyordum” diye
ifade etti. Bahri Ömer,
“Aynı zamanda görüyorum şiirde oldukça başarılıyız. Ama bu dağlarımız, bölgelerimiz bizim
çok büyük yazarlarımızı
yetiştirdi. Ne mutlu bize
ki Bulgaristan Türklerinin tarihini Ömer Osman Erendoruk’tan çok
iyi öğreniyoruz. İlerde
onun yolunda gidecek,
böyle kitaplar, romanlar
yazacak kardeşlerimizi
bekliyoruz. Bunları da
Türkçe öğretmenlerimiz
yapacak. Çocuklarımıza bunu aşılayacak.
Ben Cebel Belediye
Başkanı olarak onurlu
ve gururluyum ki, Cebel
en kapsamlı Türkçe okunan ilçedir. Ebeveynlere
de bunun için teşekkür
ediyorum ki çocuklarına
ana dilini okutuyorlar.
Böyle devam edilmesi-
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“Mutluluk sembollerin” ustası ressam
Şükran İstanbullu ile söyleşi
Sevgili okuyucular, 20
Ekim’de Ömer Lütfi Kültür Derneği merkezinde
resim hocası, dünyaca
ünlü ressam Hikmet Çetinkaya ile birlikte Kırcaalilerle buluşmadan önce
“Mutluluk sembollerin”
ustası ressam Şükran
İstanbullu ile yaptığımız
söyleşiyi dikkatinize sunuyoruz.
- Sayın İ st anbullu,
bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
-Ben ekonomist ve aynı
zamanda çocuk eğitim
psikoloğuyum. Bu konuda yüksek lisans yaptım.
Eşimin görevi dolayısıyla (o hariciyeydi) yurt
dışında bulunduğumuz
dönemde Amerika’da
üç yıl resim sanatı konusunda eğitim aldım.
Sonra Türkiye’ye geldim.
Üst düzey yönetici olarak çalışıyordum. Daha
sonra Ankara’da Hikmet
Hoca ile yolumuz kesişti.
Onunla çalışmaya başladım. Ve ondan sonra da
profesyonel olaraktan
kendi kendime yaptığım
o çalışmaları daha farklı bir şekilde üretmeye
başladım. Empresyonist tarzda çalışıyorum
ama akrilik çalışmalarım
tümüyle karışık teknik
dediğimiz farklı çalışmalar. Benim kendi tarzım,
kendi bulmuş olduğum
teknikleri uyguluyorum.
Tuval üzerinde seramik
gibi oluyor. Onlar mutluluk objeleri ve tümüyle

likleri yansıtan bir ayna.
Yeter ki siz o aynayı ve
yansıtmayı görün. Kendi
içinizdekini de ortaya koyun. Yoksa görmek istemezseniz, var olan hiçbir
şeyin farkına varamazsınız. Leonardo Da Vinci,

alırım, odama koyarım.
Leylakları işliyordum
ben. Leylaklar ve güller.
Leylak bana göre birlik
sembolü. Bir leylak ağacı düşünün. Üzerinde
çeşitli kollarıyla ve onun
üstünde de tomur tomur

bakarak kolaylaştırmak.
Zorlaştırmak çok kolay,
ama kolaylaştırmak zor.
Zor olanı seçmek gerekiyor. Ben her zaman
için evrene sevgiyle bakan bir insanım. Ve onun
dokunduğuna inanan bir

benim hayran olduğum
bir sanatçıdır. O, der ki,
“Resmi gözle görürsünüz”. Yani bakarsınız
görürsünüz. Ama ruhun
penceresi gözlerdir. O
nedenle yaptığınız her
şeyde ruhunuzu da katarsanız, yaşanılan her
şeyin ve size katılan her
şeyin farklı olduğuna inanıyorum. Şimdiye kadar
300’den fazla karma sergim, 20 civarında kişisel
sergim, 20 civarında da
uluslararası sanat fuarlarına katılımım var.

bir sürü leylak çiçekleri. O çok kısa ömrüne
rağmen o enfes kokusuyla çok kısa süren
güzelliğine rağmen hep
anılarımızdadır. Leylak
benim için tüme varımı
simgeler. Tanrıya varışı
simgeler. Gül, doğuşu,
yeniden oluşumu temsil eder. Leylağın ömrü
kısadır. Tıpkı hayatımıza sevgiyle veya çeşitli
farklı şeylerle dokunan
insanlar gibi. Evet, gider,
biter, ama o dokundukları yanlarıyla ömür boyu

sevgi, mutluluk, huzur.
Ben öyle düşünüyorum,
çünkü benim yapım ona
uygun. Ürettiğim şeylerin de onları yansıttığına
inanıyorum. Sonuç itibariyle yaşam görmek isterseniz, pek çok güzel-

- Resimlerinizde genel olarak işlediğiniz
konular nelerdir?
-Ben çiçeği çok seven
bir insanım. Nereye gidersem gideyim, iki günlük bir yurt dışında dahi
olsa hemen bir çiçek

sevgisiyle varlığıyla hayatımıza yön verenlerdir.
Evrenin sevgisi de odur.
Ben her şeye evrenin
sevgisiyle bakıyorum
açıkçası. Önemli olan
yaşamı kolaylaştırmak.
Yaşamı evren sevgisiyle

insanım. Sonuç itibariyle
sevgi diyorum, her şey
sevgi.
-Kırcaali ile ilgili düşüncelerinizi paylaşır
mısınız?
-Bize yansıtılan daha
önceki bilgilerimiz bu
şekilde değildi. Ama ben
internetten inceleme
yaptım. Hikmet Bey’e de
söyledim. Kırcaali, bizim
düşündüğümüz gibi değil. Çok farklı ve tarihi
çok daha sıkı, iyi olan bir
takım hoşlukları olan bir
yer. Görsel zenginliği var.
Tarihi şeyleri çok hoş.
Gittiğimizde Kırcaali’yi
çok seveceğiz dedim.
Geldik, hakikatten doğası, görüntüsü, insanlarının sıcaklığı, Kırcaali’yi
çok sevdik açıkçası. Keyif aldık, burada olmaktan mutluyuz. Sergide
de pek çok sanatsever
dostla, sanatçılarla beraber olacağız. Onlarla
tanışmaktan mutluluk duyacağım. Sizlerle tanıştığım için de mutluyum.
- Hikmet Bey, Filibe’de
birlikte çalıştığınızı
söyledi. Bununla ilgili
bilgi verebilir misiniz?
- Evet . Sek i z yıldır
Filibe’ye gidiyoruz. Hocamın sergilerine eşlik
ediyorum. Karma sergilerimiz oluyor. Filibe’deki Aspect Art Gallery
ortak galerimiz. Mesela, Atina’ya, Rusya’da
Moskova’ya, Kıbrıs’a,
Fransa’ya pek çok ülkeye
birlikte gittik. Grup olarak

da, hocayla da gidiyoruz.
O, bizim ustamız. Onun
atölyesi var. Atölyesinde
piştik diyelim. Her zaman
gururla onun öğrencisi
olduğumu söylerim. Şimdi benim de Ankara’da
atölyem var, benim de
öğrencilerim var. Yurt
dışından gelen gruplarım
var. Amerika’da bulunduğum dönemde Maryland
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde eğitim aldım. Onu ben kendim için aldım. O farklı
bir şey. Hocalarım beni
yarışmalara sokarlardı.
Hep birinci olurdum. Fakat benim babam dedi ki,
“Kızım bu tanrı vergisi bir
kabiliyet. Sen bunu her
zaman için değerlendirebilirsin. O nedenle ülkemizde bir kadının altın
bileziği olmalı, mesleği
olmalı. Yani sanat, evet
çok güzel ama geleceğin açısından ben farklı
bir meslek dalı seçmeni istiyorum”. O, hukuk
okumamı istiyordu. Ben
de bunu istiyordum, ama
babamı da kırmak istemedim. Onun üzerine
ben işletmeyi, ekonomiyi seçtim. Ne onun, ne
benim istediğim oldu.
Sonra psikolojiyi seviyordum. Yine sınava
girdim, yine o dalda eğitim aldım. Onda yüksek
lisansımı tamamladım.
Ama Amerika’ya gittiğimizde bu içimde kaldığı
için orada sınavlara girdim, kazandım. Orada
üç yıl resim sanatı üzerine eğitim aldım. Türkiye döndüğümüzde de
yine mesleğime devam
ederken Hikmet Bey ile
yollarımız kesişti.
-Resim yapmaya ne
zaman başladınız?
-Çocukluktan itibaren.
Yani benim ilkokulda
normal defterlerin yanı
sıra hocalarım anneme
babama ayrıca defterler
aldırırlardı. Çünkü defter
bitiyordu hemen. Hep
desen çalışması yapıyordum.
-İyi bir ressam nasıl
olunur?
-İyi bir ressam mı, iyi bir
sanatçı mı? Yani ressam
gördüğünü çizen, yapan
kişidir. Bu herkese göre
değişir. Benim güzelim
başkasının çirkini olabilir. Hangi dalda ne şekilde, nasıl çalışıyorsa ona
göre bu farklılık kazanan

bir şey. Yani o çok iyi, bu
çok kötü diye tanımlama
yapmak yanlış. Yani öyle
bir tanımlama yapamam.
Çünkü herkesin kendi
şeyi kendine göre çok
iyi.
-Kırcaalilere ne söylemek istersiniz?
-Bulgaristan sanat merkezi olan bir yer. Çok
Bulgar sanatçı dostlarımız var. Son derece
iyi eğitim veren sistem
ve iyi yetişmiş sanatçılar var. O nedenle ülke
olarak çok şanslısınız
bir kere. Çünkü eğitim
sisteminiz çok iyi. Keşke
mümkün olsa da burada
da bir eğitim alabilsem,
üniversitesine gidebilsem. Bence yaşamda
çok zorluklar var. Hepimizin hayatında var.
Sizlerin de vardır. Ama
sevgiyle bakarsanız pek
çok zorluğun çözüleceğine inanıyorum. Onun
üzerine de sevgi her
şeyi çözen yol. Sizleri
tanıdığım için çok mutluyum. Dilerim bu çalışmalarınız devam eder,
süregelir Türkiye’de, burada. Hayatımıza sevgiyi
davet ettiğimizde, öyle
diyeyim, ben şuna inanıyorum, her şey farkındalıkla şekillendiriliyor.
Tanrımız insana önce
tıp tıp diye dokunuyor,
sonra pat pat, sonra
güm güm. Önemli olan
farkına varmak yaşamın, her şeyin bir bütün
olduğunu, hepimiz birbirimizin bir parçasıyız. O
tıp tıplarda farkına varabilmek çok önemli. Tıp
tıpların farkına vardığınızda evrene daha farklı
bakmaya başlıyorsunuz.
Çünkü bana göre yaprak
da, insan da, hayvan da,
doğa da, her şey, o yaratıcı güç, hepimiz birbirimizin parçasıyız, yansıyan parçasıyız. Durup
dururken siz kendi kolunuzu keser misiniz?!
(Yok) Kesmezsiniz. Siz
bana zarar verirseniz
kendi kolunuzu kesmiş
oluyorsunuz. Ben size
zarar verirsem, kendime
zarar vermiş oluyorum.
Biz bir bütünün parçasıyız. Yeter ki o parçaları o
sevgiyle bütünleştirelim.
Harcımız sevgi ve saygı
olsun. Gerisi de hikaye
zaten.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Kırcaali’de “Yaser Arafat” ve “Filistin Kutsal
Topraklar” konulu iki fotoğraf sergisi açıldı
Filistin'in Sofya Büyükelçisi Ahmed el-Matbuh ve
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis Kırcaali’de
“Yaser Arafat” ve “Filistin Kutsal Topraklar”
konulu iki fotoğraf sergisinin açılışını yaptılar.
Daha çok Kerim’in Evi
olarak bilinen Dar Sanat
Galerisi’nde açılan sergiler Kırcaaliler tarafından
büyük ilgi gördü. Kültürden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova’nın da
hazır bulunduğu açılışta
sanat ve basın dünyası
bir araya geldi.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis yaptığı konuşmasında, “Kırcaali’de
bir kez daha bu sergi vesilesiyle Filistin'in Sofya
Büyükelçisi Ahmed elMatbuh’u karşılamaktan
memnuniyet duyuyorum.
Kırcaali’de bu tür sergilere çok seyrek ev sahipliği yapıyoruz, bu yüzden
serginin hak ettiği ilgiyi
görmesini umuyorum.
Bu sergi sadece Filistin’i
değil, son on yıllarda Filistin liderlerinden biri
Nobel Barış Ödülü alan
Yaser Arafat’ın hayatını
ve çalışmalarını da tanıtıyor. İnsan istediği her
şey hakkında okuyarak
bilgi edinebilir, fakat yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı bir fotoğraf sergisiyle
Filistin’i tanıma fırsatını
çok seyrek yakalayabilir.
Tüm Kırcaalileri bu sergiyi ziyaret etmelerine davet ediyorum. Bu tür bir

sergiye ev sahipliği yapma imkanı veren Filistin
Büyükelçisi Sayın Ahmed
el-Matbuh’e bize Filistin’in
havasını solumak, Filistinlilerin hayatı, mücadelesi,
emelleri, hayalleri, aştığı
zorlukları hissetme imkanı verdiği için teşekkür
etmek isterim. Kırcaaliler
tarafından bu sergiye gereken değerin verileceğinden eminim. Çünkü Kırcaaliler dünyada ve Yakın
Doğu’da olup bitene karşı
kayıtsız kalmayan duyarlı
insanlardır” diye belirtti.
Filistin Büyükelçisi konuşmasında, “İlk önce
Kırcaali’yi üçüncü kez
ziyaret etmekten dolayı
mutlu olduğumu söylemek isterim. Kırcaali’ye
geldiğimde her zaman
farklı dinlerin mensuplarıyla uyum içinde birlikte

yaşanılan Filistin’i hatırlıyorum. Filistin’de de caminin yanında kilise mevcut. Herkes bilir ki, Filistin
semavi dinlerin beşiğidir.
Hz. İsa zamanında eğer
vatandaşlık kimliği olsaydı, o her halde bir Filistin
vatandaşı olurdu. Sergilere gelince biz Filistinliler
için Yaser Arafat, tarihi bir
şahsiyet, Filistinlilerin bağımsızlık mücadelesinin
lideridir. Öyle ki, onun yüzünü gören herkes hemen
Filistinlileri aklına getiriyor
ve Arafat Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin
sembolü haline gelmiştir.
Haki üniforması ve başındaki kefiyesiyle Filistin'in
simge ismi oldu. Bu arada
bu Filistin kefiyesi ile ilgili
bir hikaye var. İngilizlerin
işgal yönetimi sırasında
Filistinliler bu tür kefiye

takarak aslında yüzlerini
kapatmaya çalışıyormuş.
O zaman İngilizlerin işgaline karşı tepki veren,
başlarına bu tür kefiye
takanların hepsinin yakalanıp öldürülmesi emri veriliyor. Buna karşı Filistin
Ayaklanması’nın önderleri
tüm Filistinlilerin başlarına böyle kefiyeler takıp
sokaklara çıkmaları çağrısını yapıyor. Bu şekilde
onlar İngilizlerin planını
bozuyor, çünkü sokaktaki herkesi öldüremezsin.
Bu sebepten dolayı bizim
için Filistin kefiyesi çok
büyük bir semboldür. O
dünyada özgürlük uğruna
savaşan tüm insanların
sembolü haline geldi. Bu
sergide Flistin’den çok
fotoğraflar göreceksiniz.
Örneğin, (göstererek) bu
fotoğrafta bir yandan ki-

edilen sonuçlarla tanıştırdılar. Kırsal kesimlerde
yaşayan insanların hayatının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hazırlan-

doğrultusunda başvuruda bulunup, yatırım niyetlerini gerçekleştirmesi için
çok sayıda fonların stratejilerine göre hazırlanacağı
belli oldu.
Türkiye
Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ekibinin
yöneticisi
Seher Muğla, “Şanlıurfa iline bağlı
B irec ik ve
Çorum iline
bağlı İskilip şehirlerinde
LİDER yaklaşımının uygulanmasına ilişkin pilot
bir proje hazırladık. Ziyaretimizin amacı yeni bilgiler edinip Bulgaristan’daki
yerel girişim gruplarının
deneyiminden yararlanmak. Burada Yerel Gelişim Stratejileri nasıl hazırlanıyor ve belediyelerle

sivil toplum kuruluşları onlara nasıl dahil oluyorlar
sorusunun cevabını arıyoruz. Buranın insanları çok
misafirperver. Kendimizi
evimizde gibi hissettik”
diye ifade etti.
Daha sonra heyet Ardino
Yerel Girişim Grubu’nun
Yerel Gelişim Stratejisi kapsamında finanse
edilen Ardino, Byal İzvor
(Akpınar) ve Tırnoslivka
(Türkerecek) köylerinde
inşa edilen yapıları ziyaret etti.
Şehirden ayrılmadan
önce Ardino Yerel Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban, konuklara birer
plastik Şeytan Köprüsü
heykelciği hediye ederek,
Türkiye’nin pilot bölgelerinde LiDER yaklaşımının
başarılı bir şekilde başlatılmasını diledi.

lisenin haçı, öte yandan
arka planda caminin kubbesi görünüyor. Biz her
zaman işte her ne kadar
dini hoşgörü olmasa da,
Filistin’de Müslüman ve
Hıristiyanlar arasındaki
bu uyuma vurgu yapıyoruz. Günümüzde Filistin’i
işgal altında tutan İsrail’e
karşı tepki veren Filistin
gençleri arasında Müslümanlardan başka Hıristiyanların da yer aldığı
kayda değer bir şeydir. Ne
yazık ki, halkın işgale karşı ayaklanmasına silahla
karşılık veriliyor. Bu tür
eylemlerde bulunan kişiler
anında öldürülüyor. İsrail
tarafından işgal ordusuna
her hangi bir şüphelinin
bile anında öldürülmesi
emri verilmiştir. Aslında
bu şekilde hareket etmekle İsrail Filistinlilere
yönelik askeri suç işliyor.
Bu yüzden biz Birleşmiş
Milletlerden, uluslararası
toplumdan korunma talep
ettik. Bugün Kırcaali Bele-

diye Başkanı ve Valisi ile
yaptığımız görüşmelerde
Filistin ve Kırcaali şehri
ve ili arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi için somut
imkanları görüştük. Biz,
kültür ve ekonomi alanında işbirliği yapılmasına ve
ilişkilerin güçlendirilmesine hazırız. Din turizmi
alanında da işbirliği yapılabilir. Sizleri Filistin’deki
kutsal toprakları ziyaret
etmenize davet ediyoruz.
Umarım, sergileri memnuniyetle gezersiniz. Ayrıca
açılıştan sonra size küçük
ikramlarımız olacak. İlginize teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Sergilerin açılışına katılan herkese Bulgarcaya
çevrilmiş Felicia Langer’in
“Filistinlilerin Haksızlaştırılması-40 Yıllık İsrail İşgali” ve Mahmud Dauriş’in
şeçilmiş şiiirlerine yer
verilen “Senden Sonra
“Sonra” Yok” isimli kitapları hediye edildi.
Resmiye MÜMÜN

Çernooçene’de
asfalt çalışmaları
hızla sürüyor
Yerel Meclisin ilk oturumunda yemin töreninin ardından daha ilk iş gününde Çernooçene (Yenipazar)
Belediye Başkanı Aydın Osman, ilçe merkezinin en
büyük mahallesinde devam eden ıslah ve sokaklarda
kısmi onarım ve asfalt çalışmalarını denetledi.

Türk heyeti, Ardino’da deneyim değişiminde bulundu
Şanlıur fa iline bağlı
Birecik ve Çorum iline
bağlı İskilip şehirlerinde
faaliyette bulunan yerel
girişim gruplarının temsilcilerinden oluşan bir heyet, faaliyete devam eden
Yerel Girişim Grubu’nun
çalışmalarıyla tanışmak
için Ardino’yu (Eğridere)
ziyaret etti. Heyetin ziyareti Türkiye Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma
Bakanlığı’nın desteğiyle
LİDER yaklaşımının uygulanmasına ilişkin pilot
bir proje kapsamında gerçekleşti.
Çalışma görüşmesinde
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Yerel Girişim
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı İzzet Şaban, konukları şu ana kadar yapılan çalışmalar ve Yerel
Gelişim Stratejisinin ilçede uygulanmasından elde

ması ve gerçekleştirilmesi
imkanları görüşüldü. Belediye Başkanı, şu anda
Cebel (Şeyhcuma) Belediyesi ile ortaklaşa yeni
bir Yerel Gelişim Stratejisi hazırlandığını belirtti. Stratejinin daha fazla
ihtiyaçları karşılamak ve
yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin strateji

Aydın Osman, mahalle sokaklarının 2014 yılında
atıksu kanalizasyon şebekesi projesinin gerçekleştirildiğinde kazıldığını söyledi. Belediye Başkanı, hava koşulları kötüleşmeden önce sokak asfalt çalışmalarının
son aşamasına gelindiğini kaydetti. “Kış mevsiminde
kazılı yolların olmamasını umarım” dedi.
Belediye Başkanı, “Bu hayati önem arz eden kanalizasyon şebekesinin kurulması için gereken kaynakları
bulmayı başardık. Sokak asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla yerleşim yeri bambaşka bir görüntüye
sahip olacak. Uzun yıllardır tüm sakinlerin beklediği bu
tesisle lağım çukurlarının kullanımına son vermiş olacağız. Bu çukurlar bölgedeki yeraltı suların kirlenmesine ciddi tehlike oluşturuyordu” diye sözlerine ekledi.
Aydın Osman, proje çalışmalarıyla yaşam ortamının
cazibesinin arttırılması ve mahalle sakinleri için daha
hoş bir yere dönüştürülmesinin hedeflendiğinin altını
çizdi.
Çernooçene’nin bu mahallesi yaklaşık 120 hane ve
500 kişiden fazla nüfus yaşıyor.
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Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Filistin
Büyükelçisini makamında kabul etti
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Filistin’in Sofya Büyükelçisi Ahmed el-Matbuh’u
makamında kabul etti.
Yapılan görüşmede Müh.
Azis, “Geçen 12 yıl zarfında bu bizim üçüncü
görüşmemiz ve ben ülkemizde diplomatik misyonun duayenini Kırcaali’de
karşılamaktan sevinç duyuyorum” dedi.
Büyükelçi, Filistin Büyükelçiliğin Kırcaali’de açacağı “Yaser Arafat” ve
“Filistin Kutsal Topraklar”
konulu iki fotoğraf sergisinin açılışı münasebetiyle
şehre geldi. Ahmed elMatbuh, bu tür girişimlerin Kırcaalilerin Filistin’in
zengin tarihi ve kültürünün bir kısmıyla tanışmaları için güzel bir vesile
olduğunu vurgulayarak,
belediye başkanını Kerimovata Kışta (Kerim’in
Evi) Galerisi’nde sergile-

Kırcaali’nin ise en önemli
ve ün kazanan Perperikon
Kalesi’nin olduğu tarihi ve
kültürel yapılarıyla turistleri cezbedebileceğini
ifade etti.
Filistin’in Sofya Büyükelçisi Ahmed el-Matbuh,
Müh. Azis’e Kırcaali İlçesinin potansiyeliyle yerin-

Kırcaali Pnevmatika
Serta Şirketi satıldı

rin açılışına katılacak olmasından dolayı alkışladı.
Filistin Büyükelçisi, “Bizim için Bulgaristan dost
bir ülke ve biz buradan
çeşitli ürünlerin ithalat
yapılmasını alkışla karşılayacağız. Ayrıca Filistin’e

özellikle elektronik teknolojileri alanında yatırım
yapmak isteyen Bulgar firmalarına tercihler sunmaya hazırız. Bu bağlamda
Kırcaali Belediyesi ile de
ilişkilerimizi geliştirme konusunda çalışmalar yap-

mak isteriz” diye kaydetti.
Büyükelçi, turizm alanında da ikili ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarına dikkat
çekti. Filistin şirketlerinin
sunduğu din turizmi paketlerini Kırcaalilere de tanıtabileceklerini paylaştı.

Filistin Büyükelçisi Ahmed elMatbuh’tan Kırcaali Valisi’ne ziyaret
Kırcaali Valisi İliya İliev iki fotoğraf
sergisinin açılışı için
Kırcaali’yi resmi ziyarette bulunan Filistin’in
Sofya Büyükelçisi Ahmed el-Matbuh’u makamında kabul etti.
Birincisi “Yaser Arafat” konulu fotoğraf
sergisi 11 Kasım 2004
yılında vefat eden Nobel Barış Ödülü sahibi Filistin Lideri Yaser
Arafat’ın ölümünün
11.yılı münasebetiyle
düzenlendi.
“Filistin Kutsal Topraklar” konulu diğer
sergi ise farklı din ve
kültürlerin bir arada
varlığını sürdürdüğü
kutsal topraklardaki
antik kentlerin güzelliği ve gizemliliğini yansıtan kareler içerir.
Ahmed el-Matbuh,
“Yaser Arafat, Filistinlileri kaçan halktan dünyada coğrafi ve siyasi
bağımsızlığı uğruna
mücadele eden halka
dönüştürdü” diye altını
çizdi. İliev ile yaptığı
görüşmesinde Büyükelçi, halkının Ürdün

de tanışmak için ileride
Arap ülkelerinden diplomatların şehre misafir olmaları teklifini yaptı. Teklifi kabul eden Belediye
Başkanı, belediyenin her
bir görüşme ve ziyaret
için daima açık olduğunu
belirtti.
Kırcaali Haber

nehrinin Batı Şeria
ve Gazze Şeridini işgal eden İsrail’e karşı
uzun yıllardır verdiği

nızın ithalatına açığız,
ticari ortaklığı genişletmek ve her yıl düzenlediğimiz uluslararası

dair söz vererek, iki
ülkenin sanayi, tarım
ve turizm alanlarında
potansiyelini kullana-

Amerikan şirketi MAT Holding,Kırcaali Pnevmatika
Serta Şirketi’ni satın aldığı bildirildi. MAT Holding’in
Fransız şirketi Serta’nın hisselerini satın alarak, ona
bağlı olan pnömatik çekiç ve silindir üretimi yapan
Pnevmatika Serta’nın da sahibi oldu.
Satış ağustos ayında gerçekleştiği anlaşıldı. Holding
yönetimi tarafından, işletmenin üretim kapasite oranı
ve personel sayısının aynı kalacağı, yöneticisi kadrosunda değişiklik yapılmayacağı açıklandı.
MAT Holding’in yıllık cirosu 1,6 milyar dolara ulaşıyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinde holdinge bağlı yaklaşık 13
bin kişinin çalıştığı 18 şirketi bulunuyor. Pnevmatika
Serta Şirketi’nin yeni sahiplerinin Kırcaali’nin hidrolik
silindir üretiminde Avrupa lideri olmasını hedef koydukları anlaşıldı.
Pnömatik çekiçler ve silindir üretimi yapan Kırcaali
Pnevmatika Şirketi, 1964 yılında kuruldu. O yıllarda
bu şirkette 1300 kişi çalışıyordu. 1995 yılında Şirket,
işçilerin yararına özelleştirildi. Bir süre işsizlik ve işten
çıkarmalar yaşandı.
1996 yılında Serta Şirketi ile ilk temaslar gerçekleştirildi. 2000 yılında Fransız şirketi, Pnevmatika’nın yüzde
34 oranında hisselerine sahip oldu, 2003 yılında ise
Fransız konsorsiyumu kalan diğer hisseleri de işçilerden satın aldı. Yeni sahiplerin yaptığı yatırımlar sonucunda pnömatik silindir üretimi yılda 400 bine ulaşıyor.
2014 yılında Pnevmatika Serta Şirketi, 6 milyon avro
kar elde etti.

Bulgaristan-Türkiye sınırında
güvenlik önlemleri

mücadelesi ve müzakerelerin zorlu süreci,
işgal altındaki topraklardaki hayat ve Filistinlilerin uluslararası
toplumdan korunma
istemesine değindi.
Üst düzey diplomat,
“Bulgaristan, aramızda tarihsel dostluk
olan ülkelerden biri,
Bulgaristan’da iş dünyasına ve sizin malları-

borsalar ve fuarlara
daha çok Bulgar şirketlerinin katılmasını
arzu ederiz” diye belirtti.
Kırcaali Valisi, Yakın Doğu’da yaşanan
çatışmalara barışçıl çözüm bulunması ümidini ifade etti.
Vali, yerli firmalarla
temasa geçilmesinde
aracılık yapacağına

rak ekonominin çeşitli
sektörlerinde işbirliği
yapabileceklerini kaydetti.
Ahmed el-Matbuh,
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova’nın
daveti üzerine temmuz ayı sonunda
Perperikon Arkeolojik Merkezi’ni ziyaret
eden diplomatlar arasındaydı.

Paris'teki terör saldırılarının ardından BulgaristanTürkiye sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Bulgaristan Sınır Polisi, gümrük kapılarında alınan yoğun
güvenlik önlemleri nedeniyle ülkeye giriş yapanların
sıkı kontrolden geçirildiğini, bu nedenle giriş ve çıkışlarda bekleme süresinin uzayabileceğini duyurdu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) güneydoğu sınırını oluşturan Bulgaristan-Türkiye sınırında güvenlik önlemleri
artırıldı.
Bulgaristan-Türkiye sınırında bulunan, Kapıkule'nin
karşısındaki Kapitan Andreevo, Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo ve Dereköy'ün karşısındaki Malko
Tırnovo sınır kapılarında güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Rumyana Bıçvarova, vatandaşların güvenliği için ülke
genelinde önlemler aldıklarını, aynı zamanda da sınırlardaki güvenlik kontrollerinin seviyesini artırdıklarını
belirtti.
Bıçvarova, "Sınırları kapatmayacağız ancak sınırımızdan girenlere yönelik kontrollere yüzde 100 devam
edeceğiz" dedi.
Öte yandan Başbakan Boyko Borisov, Paris saldırılarını "Avrupa'nın 11 Eylül'ü" olarak adlandırırken, "Sınırlarımızdan geçen on binlerce insan arasında mutlaka hayal kırıklığına uğramış ve kızgın olanlar vardır,
bu da potansiyel risktir" dedi.
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Rosen Plevneliev: "AB ve NATO Güneydoğu
Avrupa’ya kenar bölge gözü ile bakmamalı"
NATO’nun Bükreş toplantısında Orta ve Doğu
Avrupa’da yer alan 9
devletin ve Baltık Cumhuriyetlerinin liderleri
Rusya’nın “agresif tutumundan” dolayı endişe
duyduklarını belirterek
NATO’nun bölgede sürekli mevcudiyetinden yana
çıktılar.
Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, AB ve NATO’nun
Güneydoğu Avrupa bölgesini kenar bölge olarak
değil, jeopolitik çıkarları
ve politikaların merkezi
olarak ele almaları gerektiğini öne sürdü.
NATO’nun doğu kanadı
olan ülkeler, sınırları yakınında Rusya’nın askeri
potansiyelinin artmasından duydukları endişeyi bundan önce de dile
getirmişlerdi. Geçen yaz
mevsiminde ise ABD,
bu ülkeleri teskin etmek
için doğuda ağır silahlar
konuşlandıracağını bildirdi. Üst düzey Amerikan
kaynaklarından alınan
bilgiye göre 2016 yılında
Baltık cumhuriyetlerinde,

de 1,19’dan yüzde 1,35’e
çıkarılacağını belirten
Cumhurbaşkanı, savunma harcamalarının 10
yıl içinde GSYİH’ya göre
yüzde 2’yi bulacağını da
ekledi. NATO’nun Bükreş
zirvesinde Moskova’nın
Suriye’deki askeri eylemlerinden dolayı duyulan endişe dile getirildi.
Toplantıdan bir gün önce
ABD ve Rusya hava kuvvetlerinin çatışmaların
yaşandığı Arap ülkesinde uçakların tehlikeli de-

Polonya, Bulgaristan ve
Romanya’da özel askeri
donanımlar konuşlandırılacak.
Cumhurbaşkanı
Plevneliev’in Güneydoğu Avrupa’nın jeopolitik
menfaatler in merkezi
olarak ele alınması gerektiği yönündeki açıklaması büyük ihtimalle
Batı Balkanlar’a dikkat
çekilmesi amacını güdüyordu. Cumhurbaşkanı
Plevneliev, Bulgaristan’da

ve ittifakın doğu kanadı
olan diğer beş devlette
koordinasyon merkezlerinin kurulmasını ve bu
tür merkezlerin Slovakya
ve Macaristan’da kurulması kararını savunma
kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik atılan önemli
bir adım olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Plevneliev sınırlı mali
kaynaklardan dolayı avcı
uçaklarının kullanımı ve
pilot eğitimi gibi “zeki sa-

vunma konsepti” projelerinin NATO üyesi diğer
bölge ülkeleri ile birlikte
yürütülmesi gerektiğini
vurguladı.
Bükreş’te Cumhurbaşkanı Plevneliev, bütün
ülkeler ve özellikle de
Bulgaristan için hassas
bir konu olan savunma
kaynaklarının artırılması
konusunda ilerleme olduğunu bildirdi.
2016’da Bulgaristan’ın
savunma bütçesini yüz-

Hükümet, emniyet mensuplarına tanınan
ayrıcalıklar konusunda geri adım attı
Hükümetin aldığı kararla ülkede geniş çapta
protestolara neden olan
2016 Yılı Bütçe tasarısında kısıtlanması öngörülen İçişleri Bakanlığı
sisteminde çalışanlara
tanınan ayrıcalıkların
korunacağı açıklandı.
Bizzat Başbakan Boyko Borisov’un emniyet
görevlilerine tüm sosyal
ödeneklerin ödenmeye
devam etmesi emrini
verdiği anlaşıldı.
İçişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri Georgi Kostov, şu anda emekliye
ayrılan emniyet görevlilerinin kıdem tazminatı
olarak 20 brüt maaş almaya devam edeceklerini, fakat 2016 Yılı Devlet
Bütçesi’nin kabulünden
sonra İçişleri Bakanlığı
sisteminde çalışmaya
başlayanlara emekliye
ayrıldıklarında 10 brüt
maaş ödeneceğini bildirdi. Bütçeden güvenliğe ayrılacak pay oranının da korunacağını
açıkladı.

Ancak hükümetin çalışanlara aylık maaşlarından başka ayrıca hizmet
yıllarına göre ödenen
kıdem maaşının kaldırılması ve yıllık ücretli izin
günlerinin 30’dan 20’ye
düşürülmesi konusunda
taviz vermediği anlaşıldı.
Hükümetin geri adımına rağmen başkent
Sof ya’da protestolar
devam etti. Polis sen-

dikalarının yöneticileri,
emniyet mensuplarının alınan kararlardan
memnun olmadıklarını
ve ülke çapında protestolara devam edileceğini
bildirdiler.
K ır c a a l i ’d e ot o g a r
önündeki dönel kavşağın girişlerini yarım saat
kapatan yaklaşık 200
civarında polis memuru,
Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kıdemli Komiser

Ventsislav Momçilov’un
hükümetin aldığı kararları bildirmesinden
sonra protestoya son
verdiler.
Kırcaali Emniyeti görevlileri, şehrin girişine
yakın güvenlik kontrol
noktasının bulunduğu
kesimde Kırcaali-Haskovo yolunu bir saatine
kapattılar, trafikte sorunlar yaratıldı.
Kırcaali Haber

recede yakınlaşmasının
önlenmesine yönelik ortak tatbikat düzenlemeleri dikkat çekti. Üst düzey
bir Rus savunma yetkilisi
teröre karşı oluşturulan
koalisyonla ve bölge ülkeleri ile havada kazalarının önlenmesine yönelik
yürütülen işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetleri ile başarılı işbirliğinin
yürütüldüğü açıklamasını
yaptı.
Kırcaali Haber

Kırcaalili Dr. Filiz Abidin,
Yılın Hekimi Seçildi

Kırcaali Acil Yardım Merkezi’nde görevli Dr. Filiz Abidin Ahmet, Bulgaristan Hekimler Birliği tarafından Yılın Hekimi ödülü ile onurlandırıldı. Ravda kasabasında

düzenlenen dernek üyelerinin 64. buluşması sırasında
Dr. Abidin’e fahri diploma ve nişan verildi.
Dr. Abidin, geçen mart ayında yaşanan kar felaketi sırasında Bulgar Kızılhaç örgütüne ait bir dağ
arabası ile Rani List (Işıklar) köyünde bir aylık hasta
bebeğe ulaşabilmek için kara ile savaşmıştı. Devlet
Radyosu’nun Horizont programına verdiği demeçte Dr.
Abidin, yeni doğmuş bir bebeğin kurtarılmasının her bir
hekimin vazifesi olduğunu söylemişti.
Felaketle ilgili zor anları şöyle anlattı: ”O gün olan
biten her şeyi hatırlıyorum. Bu benim hayatımda unu-

tamayacağım bir anı. Yeni doğan bir bebekle ilgili
Acil Servise ihbar aldık ve hemen oraya gitmem lazımdı. İşte o zaman felaketin gerçek yüzünü gördük.
Kırcaali’den 15 km mesafede bulunan bir köye biz yaklaşık 2-3 saatte ulaşabildik. Hızlı karar almak zorunda kaldık. Bebeği Kırcaali’ye götürmeye karar verdik.
Böyle bir durumda kalan her bir hekimin sonuna kadar
görevini yerine getirmesi gerekir. Bu ödül, sadece bana
değil, Acil Servislerde çalışan tüm hekimler adına aldığım büyük bir ödüldür”.
Aynı törende Bulgaristan Hekimler Birliği tarafından
sağlık alanında çalışan üç gazeteciye de ödül verildi.
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Başmüftü Dr. Mustafa Hacı: “Vidin, tüm
Bulgaristan, hatta dünya için bir örnek”
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr.
Mustafa Hacı, Vidin bölgesini ziyareti kapsamında ülkeden tüm bölge
müftüleri eşliğinde Vidin
Piskoposluğunu ziyaret
etti. Başmüftü ile görüşmesinde Vidin Metropolitanı Piskopos Dometian,
“Vidin her zaman karşılıklı anlaşmaya dair bir
örnek olmuştur. Biz bu
iyi komşuluk ilişkileri ile
barış içinde yaşadığımızı
daha çok ispatlıyoruz. İnsana kendini geliştirmesi
ve etrafına ışık saçması
için zeka, duygular ve
irade verilmiştir. Biz farklı
dinlere mensup olsak da
aynı vatanın çocuklarıyız
ve bu topraklarda doğan
ve büyüyen herkesle yakınız” dedi.
Başmüftü, “Vidin’in tüm
Bulgaristan, hatta dünya
için bir örnek olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz
her yerde Müslümanlar
ve Hıristiyanlar arasında
iyi ilişkiler içerisindeyiz,
ama Vidin’de Metropolitanlık ve Müftülük arasındaki ilişkiler çok daha
farklı seviyededir” dedi.
Dr. Hacı’nın ifadelerine
göre bu gerçek, bölgedeki iki topluluğun arasındaki ilişkilere de yansı-

yor. Buradaki sivil toplum
başka bölgelerde şahit
olduğumuz tutumlara kıyasla kökten farklı bir tutum sergiliyor.
Vidin Piskoposu, “Babamın anlattığı bir atasözünü hatırlıyorum: „Pazara
parasız, mezara imansız, Allah göstermesin”.
Bu atasözünü sık sık
kullanıyorum insanlarla
görüşmelerimde. Çünkü
onların insanın pazara
parasız gitmesinin her ne
kadar kendini kötü hissettirse de, bir gün mezarına
imansız, çaresiz yatmasının çok daha kötü bir şey

olduğunu anlamaları lazım” diye belirtti.
Piskopos Dometian’ın
ifadesine göre din kurumlarının misyonu insanların
daha iyi birileri olmalarını
sağlamasıdır. İnsanlar ise
hepimizin Yüce Yaradanı
olduğunu göz önünde
bulundurduklarında kendilerine, ailelerine, topluma, vatana, tüm insanlara
karşı daha iyi davranacaklar. Yaradanımız bizi
bir gün yanına alacak ve
bizler öldüğümüzde salih
amellerimizden başka
kendimizle beraber hiçbir
şey götürmeyeceğiz.

Piskopos Dometian,
“Ben çeşitli vesilelerle
hep birlikte olduğumuza
seviniyorum ve bunun
tüm dünyaya zamanımızı
nasıl değerlendirmemiz
ve insanımızın ve vatanımızın iyiliği için nasıl
birbirimizle işbirliği içerisinde yaşamamız gerektiğine dair bir ispat olduğuna inanıyorum ”diye
vurguladı. Vidin Metropolitanı, geçmişte yaşanmış
kötülüğün unutulması ve
özellikle komşularımızla
en iyi ilişkiler içerisinde
olduğumuz bugünlerde
sadece iyiliğin hatırlan-

Necmi Ali :" Türkiye’deki seçimlerden çıkan
sonuç, AB ve bölgenin istikrarı için önemli"
Avrupa Milletvekili
Necmi Ali jeostratejik zeminde Avrupa
Birliği’nin (AB) bir partneri olarak Türkiye’deki seçimlerden çıkan
sonucun, AB’nin ve
genel olarak bölgenin
istikrarı ve güveni için
son derece önemli olduğunu söyledi.
Ali, “Devam eden
mülteci krizinin kontrol
edilmesi ve mültecilere yapılan insani yardımları ele aldığımızda Türkiye’nin rolünün
son derece önemli olduğunu vurgulamamız
gerekiyor” şeklinde konuştu.
Bu nedenle 1 Kasım
seçimlerinin ortaya
koyduğu sonucun,
Türkiye’nin AB üyeliği
görüşmelerinin teşvik

edilmesi ve hızlandırılması için sebep oluşturduğunu kaydeden
Ali, Türkiye’nin sığınmacı krizinde son derece sorumluluk sahibi bir tutum izleyerek,
AB’nin samimi bir or-

tağı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Tüm bunları ve seçimlerden çıkan sonucu göz önünde
bulundurduğumuzda
Türkiye’de ve bölgede istikrar için AB’nin

de destek olması gerektiğini savunan Ali,
Ankara’nın ileriye dönük irade sergilediğini
ve Brüksel’in de uygun
cevap vermesi gerektiğini ifade etti.
Kırcaali Haber

ması gerektiğine inanıyor.
Başmüftü, “Bizim için
Bulgar Kilisesi ile merkez
ve yerel düzeyde iyi ilişkilerimizin iyi olması büyük
şeref, onur ve gurur kaynağıdır. Her zaman dünya
için hoşgörü ve anlaşma
örneği olmak için gerçekten şansımız olduğunu
vurgulamamız rastgele
bir şey değil” dedi.
Dr. Hacı’nın ifadelerine
göre insanlar birbirlerinin kardeşi, komşusu, iyi
ortağından başka bir şey
olamaz. Başmüftü, insanların bu komşuluk ve
karşılıklı yardımlaşmayı
örnek almalarını umuyor.
Çünkü insanlığın devam
etmesi ancak sevgi, anlaşma ve hoşgörü ile
mümkün olan bir şey. Bul-

garistan Müslümanlarının
lideri, “Dünya çapında
olup bitenlere bakılırsa
hep beraber olup anlaşmamıza büyük ihtiyacımız var” diye özetledi.
Vidin bölgesini ziyareti
kapsamında Başmüftünün başında olduğu heyet, Vidin Valisi Momçil
Stankov, yeni seçilen
Vidin Belediye Başkanı
Müh. Ognyan Tsenkov
eşliğinde Sveti Sveti Kiril
ve Metodiy Klisura Manastırını ve eski başkent
bölgesinde bulunan tarihi
mekanları gezdi. Başmüftü ayrıca Vidin Metropolitanı Piskopos Dometian
onuruna verilen öğle yemeğine ev sahipliği yaptı.
Kırcaali Haber

Garanti Koza 2. Dev
Projesini Başlattı
Türk Garanti Koza Şirketi, işadamı Kiril
Domusçiev’den aldığı arazi ile 1 milyar Avro değerinde olan yeni bir projeye başladı. Başkent Sofya merkezi yakınlarında gerçekleşmesi öngörülen
proje kapsamında 50 kat üzerinde dört devasa
kule ve kuleler arasında bir yapay göl yer almaktadır. Garanti Koza, 39 milyon Avro değerinde olan
arazinin satın alımını Ekim ayının ikinci yarısında

gerçekleştirdi. 100 dekar büyüklüğünde olan arazi
dokuz yıldır Kiril ve Georgi Domusçiev kardeşlerinin şirketlerine aitti.
Bu anlaşma öncesinde de Bulgaristan’ın en büyük yeni proje liderliği, Mladost semtindeki ‘Grand
Canyon’ projesi ile yine Garanti Koza’ya aitti. Şirket, iki yıl önce üzerinde yüksek sınıf konutların,
AVM’nin, 5 yıldızlı hotelin ve büyük bir parkın inşaat edileceği 23 milyon Bulgar Levası değerinde
bir arazi satın almıştı. Proje için öngörülen büyüklük 138 000 metre kare iken, yatırım miktarı 240
milyon Avro olarak açıklandı. Şirketin, bu marka
altında Japonya’da 2 ve İstanbul’da 1 bir projesi
bulunmakta. Sofya’daki ‘Grand Canyon’ projesi
Aralık 2017’de bitmesi bekleniyor.
Yeni projenin adı ‘Koza Square’ olarak açıklandı
ve kule tipi konutlar, ofisler, hotel, ticari alanlar,
restoranlar ve kafeler inşaatı öngörüyor. Proje
kapsamında eğlence merkezi ve yapay göl inşaatı da planlanıyor. Projenin 535 000 metre kareye
yayılması ve 726 daire sunması bekleniyor.
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Enver Şengül'ün "Darüşşifa Delilik Mevsimi"
adlı romanına Kırcaali’de büyük ilgi
tanlı Belediye Meclis Başkanı
Ömer Hüseyin, yeni seçilen
Kırcaali Meclis Üyeleri, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri

hazır bulundu.
Etkinliğin sonunda Enver
Şengül katılımcılara imzalı kitabını dağıttı.

Başkonsolos Alper Aktaş,
Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer’i ziyaret etti

Sebahat NECİB
Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası Sağlık Müzesi’nde
uzun yıllar yöneticilik yapan
ve bu süre boyunca elde ettiği birikimini tarihi bir roman
yazarak taçlandıran Enver
Şengül’ün “Darüşşifa Delilik
Mevsimi” romanının tanıtımı
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür ve
Eğitim Merkezinde yapıldı.
Roman, bizleri Edirne’deki
Osmanlı Sarayı’nın en şaşaalı
günlerini yaşadığı 17. yüzyıla
götürüyor. Yazar, o günlerin
renkli bir hikayesini sunuyor.
Üç kıtanın yönetildiği Osmanlı
Sarayı’nın ve günlerce süren
büyük sünnet şenliklerindeki dillere destan eğlencelerin
yanı sıra, tababet tarihinde
önemli bir yeri olan ve akıl hastalarının musiki ile de tedavi
edildiği Edirne Darüşşifası’nda

yaşananları aktarıyor.
Birçok belgesel kitap yazdığını ancak şimdiye dek yazar sıfatını kabullenmediğini belirten
Enver Şengül, ilk defa roman
yazdığını ve bundan sonra
artık kendisine yazar sıfatının
verilebileceğini kaydetti.
Böyle bir roman yazma ilhamını Ahmet Kutsi Tecer’in
“Ağaç ile sarmaşık” şiirinden
aldığını ifade eden Şengül,
“Bilindiği gibi Edirne ve Kırcaali kardeş şehirler ve ben
de sizlere Edirne’den bolca
selam getirdim. Biz Kırcaali’yi
çok seviyoruz, imza günü için
bu teklifi aldığımda buraya
çok zevkle ve heyecanla geldim. Bundan 3 yıl önce burada Edirne ile ilgili bir fotoğraf
sergisi de açmıştım. Kırcaali’yi
çok seviyorum, kendimi buraya çok yakın hissediyorum ve
o nedenle sizlerin arasında
olduğum için ve bir ay önce

çıkan kitabımı Bulgaristan’da
sizlerle tanıtma şansı yakaladığım için çok mutluyum” dedi.
Türk Kültür ve Sanat Derneği
(TÜRKSAD) ve Trakya Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe katılan konuklar
arasında, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu,
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez,
Trakya Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu,
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Büyük Müsellim
Köyü Kültür ve Folklor Derneği
Başkanı Cevat Abdurrahman,
Gümülcine’den Rodop Rüzgarı dergisi sahibi İbrahim Baltalı, Gümülcine Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, yeni seçilen Mes-

T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, 29 Kasım
‘da Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’e neza-

şekkür etti. Türkiye’deki
kardeş belediyeler ile
ilişkilerinin devam edeceğini belirtti.

ket ziyaretinde bulundu.
Bahri Ömer’e yeni dönem belediye başkanlığını tebrik eden Başkonsolos Aktaş, çalışmalarında
başarılarının devamını
diledi.
Bahri Ömer, ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Alper Aktaş’a te-

Günün anısına Başkan Ömer, Başkonsolos
Alper Aktaş’a bir plaket
sundu.
Önümüzdeki günlerde Başkonsolos Alper
Aktaş’ın ildeki diğer belediyeleri de ziyaret edeceği anlaşıldı.
Kırcaali Haber
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