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Bereket Konvoyunun İlk Durağı Yine Cebel Oldu
Nilgün AHMET

Bayrampaşa Belediyesi’nin
“Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganı altında 2005 yılından bu yana
yürüttüğü Bereket Konvoyu projesi çerçevesinde gerçekleşen
Balkanlarda Ramazan Programının ilk durağı Cebel oldu.
27 Mayıs Cumartesi akşamı
Cebel 19 Mayıs meydanında
düzenlenen iftar programına
yaklaşık 2000 kişi katıldı.
Programa katılan misafirler
arasında T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Volkan Tanyıldız, Sosyal Hizmetler
Ataşesi Metin Akbaş, Cebel
Belediye Başkanı Bahri Ömer,
Bayrampaşa Belediye Başkan
Yardımcıları İsmail Gemici ve
Yalçın Sırakaya, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
DOST Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Şabanali Ahmet yer
aldı.
Bölge Müf tüsü Beyhan
Mehmet’in ramazanın ve iftarın
anlamı ve önemine ilişkin konuşmasıyla başlayan program,
diğer konukların selamlama konuşmalarıyla devam etti.
Ev sahibi konumundaki Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Cebellilerin her zaman
zulme karşı olduklarını, öncü
olduklarının bilindiğini belirtti.
Belediye Başkanı, “Halkımız
93 Harbi’nden sonra dedeleri-

mizden beri ayakta kalabilmiş,
varlığını koruyabilmiş, çünkü
dinine, diline, örf ve adetlerine
sahip çıkmış. Bunu çok iyi bilmekteyiz ki bundan sonra da

biz Cebel halkı ve bölge halkı
olarak, Bulgaristan’da yaşayan
Türkler olarak bunlara sahip
çıkmazsak, yok olacağız. Bunun için de elimizden gelen her
şeyi yaparak bunlara sahip çıkacağız. Bizler öncü olduğumuz
için acaba Bereket Konvoyu
buradan da geçer mi diyorduk
ve ne mutlu bize ki, artık ikinci
kez burada. Hepimiz adına bir
kez daha bu projenin mimarlarına ve o zamandan bu yana

emeği geçen herkese ve şimdi
bu atmosferi yaratan konvoyun
önde gelenlerine cani gönülden
teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Buradan tüm Müslüman alemi-

nin ramazan ayını tebrik eder,
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Bayrampaşa Belediye Başkan
Yardımcısı Yalçın Sırakaya iftara katılan tüm soydaşların ramazanını tebrik etti, ev sahipliği
yapan Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer’in göstermiş olduğu sıcak misafirperverliğinden
dolayı kendisine teşekkür etti.
İftar programlarına ilginin devam etiği sürece Bayrampaşa
Belediyesi olarak
düzenlemeğe devam edeceklerini
belirtti.
F i l i b e B a ş ko n solosluğu Muavin
Konsolos Volkan
Tanyıldız yapmış
olduğu konuşmasında bu organizasyonu gerçekleştiren
Bayrampaşa Belediyesine ve Bereket
Konvoyunda yer
alan tüm ekibi tebrik etti ve teşekkürlerini sundu. Din ve
ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanları
bir sofraya toplayan
Bereket Konvoyu
projesinin devam etmesini diledi.
Bayrampaşa Belediyesi adına
Filibe Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Volkan Tanyıldız’a,

Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer’e ve Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’e birer
Bereket Konvoyu TIR maketi
hediye edildi.
DOST Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Şabanali Ahmet tüm
katılımcıların ramazanını tebrik
etti ve hayırlara vesile olmasını
diledi. Balkanlarda Ramazan

geleneği yaşattığı için Bayrampaşa Belediyesine teşekkürlerini sundu.
3 TIR, 3 minibüs, 2 otobüs, bir
otomobil, bir canlı yayın aracı ve
75 kişilik gönüllü ekipten oluşan
Bereket Konvoyu Ramazan ayı
boyunca Balkanları karış karış
gezerek iftar sofraları kuracak.
İftar programlarının yapılacağı
yerler:
27 Mayıs Cumartesi Bulgaristan Cebel, 28 Mayıs Pazar Bulgaristan Velindgrad, 30 Mayıs
Salı Sırbistan Belgrad, 1 Haziran Perşembe Bosna- Hersek
Zivinice, 2 Haziran Cuma Bosna- Hersek Maglaj, 4 Haziran
Pazar Sırbistan Sjenica, 5 Haziran Pazartesi Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Çarşamba Karadağ Rojaye, 9 Haziran Cuma
Kosova Prizren, 10 Haziran
Cumartesi Kosova Gjakova, 12
Haziran Pazartesi Arnavutluk
Tiran, 13 Haziran Salı Arnavutluk Peshkopia, 15 Haziran Perşembe Makedonya Manastır, 16
Haziran Cuma Makedonya Debre, 17 Haziran Cumartesi Makedonya Gostivar, 18 Haziran
Pazar Makedonya Kırçova, 19
Haziran Pazartesi Makedonya
Strumica, 22 Haziran Perşembe
Yunanistan İskeçe, 23 Haziran
Cuma Yunanistan Gümülcine.
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FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’ndan
Bulgaristan'daki Türk Toplumuna Ziyaret
düzenlenen geleneksel
Mevlid-i Şerif'e katıldı.
Heyet burada DOST Partisi Lideri Lütfi Mestan ile
de görüştü. Bundan sonra heyet, Türk nüfusunun
yoğun olarak bulunduğu
başka bir Türk kasabası
olan Momçilgrad'ı ziyaret
etti.
TÜ R KSA D Başkanı
Müzekki Ahmet ile Ömer

Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve
Güney Bulgaristan Türk
Öğretmenleri Birliği Temsilcisi Zekiye Hasan’ın
katıldığı ve Kırcaali'de bu
üç derneği çatısı altında
toplayan binada gerçekleştirilen görüşmede Habip Oğlu FUEN'i tanıttı ve
FUEN’nin, ulusal azınlıklarını tek bir şemsiye al-

tında toplayan Avrupa'nın
en büyük organizasyonu
olduğunu belirtti. Habip
Oğlu, FUEN'in çalışmaları hakkında bilgi verdi,
Kırcaali'de faaliyet gösteren üç derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve
Bulgaristan'da yaşayan
Türklerin mevcut sorunlarını dinledi.
Kırcaali Haber

Hayat kurtaran bir ilaç konusunda
sıkıntı yaşandığı uyarısı yapıldı
Kırcaali Türk Kültür Sanat Derneği'nin (TÜRKSAD) daveti üzerine Avrupa Halkları Federal Birliği
(FUEN) Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, 5
- 7 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Bulgaristan'a
bir çalışma ziyaretinde
bulundu. Yaklaşık 1,5
milyon Türkün yaşadığı Bulgaristan'a yapılan
çalışma ziyaretleri es-

nasında Habip Oğlu’na,
FUEN Türk Azınlıkları /
Toplulukları Çalışma Grubu Dairesinden K. Engin
Soyyılmaz eşlik etti.
Bulgaristan'da yaşayan
Türk toplumu ile buluşmak
ve sorunlarını öğrenmek
amacıyla düzenlenen tüm
çalışma ziyareti sırasında,
TÜRKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müzekki
Ahmet ve Kasım 2016'da
Berlin'de düzenlenen 3.
yıllık FUEN TAG toplantısına konuk olarak katılan
TÜRKSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Sayın Seyhan Mehmet delegasyona eşlik etti

ve ev sahipliği yaptı.
FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu,
Filibe ve Kırcaali'deki
Türk topluluk temsilcileriyle bir araya geldi
Habip Oğlu, 5 Mayıs
Cuma günü T.C. Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani'yi makamında ziyaret etti, Filibe Bölge
Müftüsü Taner Veli ve
Filibe Müslümanlar Va-

kıflar Konseyi Başkanı
Ahmet Pehlivan ile de
görüştü. Toplantılarda
Habip Oğlu, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk
toplumunu temsil eden
Avrupa'daki Batı Trakya
Türkleri Federasyonu'nun
(ABTTF) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca,
başkan yardımcılığını üstlendiği FUEN'i tanıttı ve
Avrupa'daki ulusal azınlıkların korunması için son
derece önemli olan "Azınlıklar Güvenliği İnisiyatifi"
adlı Avrupa vatandaşlarının girişimi hakkında bilgi
verdi. Toplantılar sırasında Habip Oğlu, FUEN çatısı altındaki Türk Azınlık-

lar / Topluluklar Çalışma
Grubu'nun kurulduğunu
açıkladı ve çalışma grubunun üyesi olan Türk
azınlıkları ve toplulukları
tanıttı. Toplantı sonrasında heyet, Filibe kent
merkezini ve tarihi Cuma
Camii’ni ziyaret etti.
Heyet, 6 Mayıs Cumartesi günü Kırcaali'de bir
şehir turu düzenledi ve
buradaki tarihî Medreseyi

ziyaret etti. Daha sonra
heyet, Türklerin yoğun
olarak yaşadığı şehirlerden biri olan Cebel'i ziyaret ederek Güney Bulgaristan'daki en modern
makine fabrikasının sahibi Kaşif Kaşif ile bir araya
geldi ve kendilerinin rehberliğinde, çalışanlarının
çoğunun Türk olan fabrikada bir tur gerçekleştirdi. Bu ziyareti sonrasında heyet Bulgaristan'da
Kirkovo Belediyesi'ne
bağlı Nalbantlar köyünde
bulunan ve Bulgaristan
topraklarında kurulan ilk
cami olarak bilinen Yedikızlar Camii'ni ziyaret etti
ve Hıdırellez vesilesiyle

Karaciğer Nakli Yapılan
Hastalar Derneği, karaciğer nakli yapılan hastalara şurup şeklinde verilen
bağışıklık bastırıcı ilaç konusunda sıkıntı yaşandığına dair uyarıda bulundu.
Dernek Başkanı Radka
Yordanova, sorunun ne
bugünden, ne dünden olmayıp birkaç yıldır yaşandığını açıkladı.
Yordanova, 7 yıl önce
karaciğer nakli yapılan 8
yaşında bir kızın annesidir.
Hayat kurtaran bu ilacın
ücretsiz olarak hastalara
verilmesi gerekirken aslında öyle değildir. Hastalar
her defasında ilacın fiyatının bir kısmını ödemek
zorunda kalıyor. Bunun
nedeni uygun ilaçlar listesinde farklı şekillerde olan
aynı ilaçların bulunmasıdır. Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası (NZOK) ise daha
düşük fiyatta olan tablet
halindeki ilaçların masrafını karşılamaktadır. İlaçların, aynı numaraya sahip
tablet ve şurup halindeki
fiyatı da karşılanıyor. Fakat onların kullanım şekli
farklıdır. Bu sorundan etkilenenler tüm karaciğer
nakli yapılan hastalardır,
fakat en çok küçük çocuklar ve belli aralıklarla
ilacı alan hastalar en çok
etkilenmektedir.
Yılın başından beri hayat
kurtaran ilacı alabilmek
için hastalar, fiyatının bir
kısmını ödemek zorunda
kalıyor. İlacı tedarik eden
firma veya NZOK ile irtibata geçildiği zaman bir
hatanın söz konusu olduğu söylenmekte. Ancak
bu hata bugüne kadar
düzeltilmedi.
Radka Yordanova, bu
durumdan en çok zarar
görenlerin ve ayrımcılık
yapılanların çocuklar olduğunun altını çizdi. Yordanova, şu anda ilaç için
ödenmesi gereken para-

nın (8 leva) fazla miktarda
olmadığını, ancak bunun
bir prensip meselesi olduğunu belirtti. Geçen
yıllarda hastaların ilaç
için bazen 86 leva, bazen
de daha yüksek fiyat ödemek zorunda kaldıklarını
aktardı.
Yordanova, bir süre
önce Sağlık Bakanlığı
temsilcilerinin katıldıkları
bir televizyon programında bu ilaçtan dolayı Karaciğer Nakli Yapılan Hastalar Derneğini yalancılıkla
suçladıklarını anımsattı.

Dernek Başkanı, Bakanlığın kendilerine yalancı
demesinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile
getirdi.
Radka Yordanova, bu
sorunların ne zamana
kadar devam edeceğini sordu. Bulgaristan’da
50 civarında çocuğun
bağışıklık bastırıcı ilaç
aldıklarını, fakat belki de
hepsinin bu ilacı sorun
yaşanan şeklinde almadıklarını söyledi.
Dernek Başkanı, ya fiyatının bir miktarının ödenmesi ya da zamanında
tedarik edilmemesi, ya da
eczanelerde bulunmaması gibi bu sorunun yılda
birkaç kez yaşandığının
söyledi. İlacın ekseriyetle
Varna ve Burgaz şehirlerinde eczanelerde bulunmadığını ileri sürdü.
Hatadan kimin sorumlu
olduğu sorusu üzerine
Yordanova, bu sorunun
NZOK’a yöneltilmesini
tavsiye etti.

Karaciğer Nakli Yapılan
Hastalar Derneğinin ilaç
sorunu yaşanmasından
dolayı Ocak ve Mart aylarında ilacı tedarik eden
firmanın yetkilileriyle irtibata geçtiği anlaşıldı.
Yordanova, şurubun kullanma suresinin iki ay olduğu için iki ayda bir satın
alındığını izah etti.
Mart ayında sorunun
çözüleceğine dair söz
verildiğini, ancak hala
sorunun devam ettiğinin
ortaya çıktığını belirtti.
Bağışıklık bastırıcı ilaç,
karaciğer
nakli ameliyatından sonra hasta tarafından hayatı
boyunca alınması gerekir.
Hastaların bu
ilacı almaması durumunda nakledilen
organın vücut tarafından
reddedilmesi riski vardır.
Karaciğer Nakli Yapılan
Hastalar Derneği Başkanı, “Bir yönetici, organ
nakli yapılmış hastaların
hayatını riske sokmaya
cüret edemez” dedi.
Derneğin Bulgaristan
Hastalar Forumu Federasyonu üyesi olduğunu
belirten Yordanova, “Sağlık Bakanlığı ve NZOK’a
mektup gönderilecek ve
bir hafta içinde tedbirler
alınmadığı takdirde protesto eylemi düzenlenecek. Protesto, hayat kurtaran ilaca ihtiyacı olan
çocuklarla dayanışma
ifadesi olarak 1 Haziran
Dünya Çocuk Günü’nde
gerçekleştirilecek” diye
vurguladı.
Dernek Başkanı, sorunun en kısa zamanda
çözülmesini ve protesto
eylemi yapılmasına gerek
kalmamasını umduğunu
söyledi.
Kırcaali Haber
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Altmışlık Tahsin amcayla komşu oğlu Ali
pazardan dönüyorlardı. Yürüdükleri sokağın
sağ tarafı parkı. Tahsin
amca Ali´ye yanlarındaki parkı eliyle işaret
ederek:
“Ali oğlum, şu manzaraya bir baksana!
Kır çiçekleri, dekoratif
yeşillikler, bahçe çiçekleri kimi açılmış, kimisi
tomurcuk, mini mini
çocuklarımız gibi adeta. Baksana, çiçekler
arasında cıvıldaşarak
koşuşan çocukların allı
pullu elbise renkleri,
isimleri de öylesine iç
içe olmuşlar ki, Gülcan,
Birgül, Gülnar, Lale,
Yasemin... Allı güllü
çiçeklerden ayırt etmemiz bile mümkün değil.
İnsanoğlu ve doğa birbiriyle ne kadar kaynaşmış! Tabiatımızın
güzelliği çocuklarımızın
şenliği olmasa, dünya
insanoğluna zindan
olur!” Diye anlatıyordu
Tahsin amca.
Birkaç gündür hafifçe
esen lodosun etkisiyle
ortalık oldukça sıcaktı.
Elindeki poşetler Ali´yi

EDEBİYAT

Neden kırdım
biraz yormuştu. Yürüdükleri sokağın sağ taraftaki parkta bulunan
ulu çınarın yanından
geçerken Ali´cik dayanamadı, çınarın koyu
gölgesine doğru bir iki

Hasan VARADLI
adım atınca:
“Oooh be, bu gölgede hayat varmış Tahsin
amca, serin serin nede
güzel! Sen de gel!” Deyip yeşil çimlerin üzerine, yuvarlandı. Tahsin
amca da mis gibi buram
buram kokan gölgedeki
yeşilliklere serilmekten
kendini alamadı.
Bir hayli dinlendikten

-Öykü-

sonra kalktılar, konuşarak sokak boyunca
devam ettiler. Biraz yürüdüler, Ali kaldırım boyunca dikili fidanlardan
birime yapıştı, Tahsin
amcanın görmeye bile
fırsatı olmadan, körpe
fidanı kıvırarak boynundan koparıp attı.
“Ne yaptın Ali? Oğlum
ne yaptığının farkında
mısın?” Diye haykırdı
Tahsin amca.
“Ne olacak bu küçücük fidandan! Zaten
burada gelene geçene
engel oluyor.” Dedi Ali.
Tahsin amca da:
“Düşün bir kere ne
yaptığını da ondan sonra cevap ver. Ne engeli
vardı bu fidanın! Biraz
önceki oturduğunuz
ağacın gölgesi engel
miydi?” Dedi.
“Kalem kadar ince
fidan o büyük ağaçla
mukayese edilir mi be
Tahsin amca?” Dedi Ali.

“Çocuk aklını başına
topla, kavratma bana
sopayı. Ya o ulu çınar
bir fidandan büyütülmemiş mi? Sen de küçücükten büyütülmedin
mi!? Dinle oğlum, fidanlar da tıpkı insanoğlu
gibidir. Ayaklanıncaya
kadar diplerini kazmak,
gerekirse etrafını sarmak, sulamak, filizlemek, bazılarını ilaçlamak isterler.” Anladın
mı? Dedi Tahsin amca.
Ali biraz durakladı,
kendi kendine “Ben ne
yaptım! Neden kırdım!
Biraz önce gölgesinin
sefasını sürdüğümüz o
ulu çınar da gerçekten
bir fidandan büyümemiş miydi?” Diye düşündü ve:
“Evet, haklısın Tahsin amca, özür dilerim,
acemiliğime tut, beni
bağışla, benimki düşüncesizlik, çocuk işi oldu
işte. Bazen ne kadar
aptalca işler yapıyoruz.
Tahsin amca, evimizin
bahçesinde kendi çık-

1. Uluslararası Sabahattin Ali ve Bulgaristan
ve Balkanlarda Edebiyat Sempozyumu
Ardino’da (Eğridere)
dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali’nin doğumunun 110.yıldönümü
dolaysıyla “Sabahattin
Ali ve Bulgaristan ve
Balkanlarda Edebiyat”
konulu uluslararası
sempozyum düzenlendi. Belediye Müzesinde
yapılan sempozyumun
açılışında konuşan Ardino Belediye Başkanı ve
Organizasyon Komite
Onursal Başkanı Resmi Murat, ”Bu salonda,
bu çatının altında büyük
yazarın ve hümanist
Sabahattin Ali’nin babası çalışmıştır, belki
de bugün büstünün bulunduğu bahçede küçük
Sabahattin babasının
arkasında yürüyordu.
Bu hava, bugünkü atmosfer, bu günler, buna
inanıyorum ki, akciğerlerinize girecek, kalplerinizi heyecanlandıracak ve
coşturacak. Bu havayı
derinden soluyun. Kalbinizi iyiliğe, maneviyata açın ki, Sabahattin
Ali, bunların edebiyatın
ve sanatın yüce evrensel bir görevi olduğunu
düşünüyormuş” diye
kaydetti.

Resmi Murat, üç gün
boyunca Ardino insanlarının önemli araştırmacılardan Sabahattin Ali
ve eserleri hakkında çok
bilgi edinmek için nadir
bir şansa sahip olacaklarını vurguladı. Bilimsel forum dünyaca ünlü
yazar, şair, çevirmen
ve gazeteci Sabahattin
Ali’nin 110.yıldönümü
dolaysıyla düzenlendi.
Ardino Belediye Müzesinde gerçekleştirilen
forum 20 Mayıs’a kadar
devam etti. Forumda
Bulgaristan, Türkiye,

Kıbrıs, Rusya, Hollanda, Azerbaycan, Özbekistan ve İran’dan bilim
adamları ve yazarlar yer
aldı.
Kökenleri Ardino’nun
Svetulka (Çangallı) köyüne dayanan Türkiye
eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır,
sempozyumun onur konuğu oldu. Yalçınbayır,
“Bilimsel araştırmacıların, yazarların ve tüm
yaratıcıların insanlığı
barış, hoşgörü ve iyiliğe
yönlendirecek eserler
vermeye yönelik büyük

misyonları ve görevleri
vardır” diye ifade etti.
Forumun açılışından
önce 8 ülkeden katılan
araştırmacılar, Belediye
Müzesi bahçesindeki
Sabahattin Ali’nin büstüne çelenk ve çiçek
koydu.
Bu önemli kültürel etkinlik, Ardino Belediyesi
ve Kıbrıs Irak Balkanlar
Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK)
tarafından Kültür Bakanlığının desteği ile
organize edildi.
Güner ŞÜKRÜ
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mış bayağı ayaklı bir
dut fidanı var, getirip
bu fidanın yerine dikeceğim. Sana söz veriyorum.” dedi Ali.
“Aferin oğlum, suçunu anladın ya bu yiter.
Belediye sokaklara
bahçelere parklara bu
yeşillikleri bizim sağlığımız için dikiyor. Onları

bizim korumamız gerek
öyle değil mi?”
“Evet, Tahsin amca,
bazı çocuklar benim
gibiler işte neden kırdığımızı bile bilmeden
bu suçu işliyoruz. Bana
verdiğin bu dersi asla
unutmayacağım bütün
arkadaşlarıma da anlatacağım.”

KAYBEDİLEN YOL
Gözüm dağın doruğunda
Doruk uzak mı uzak
Vakit dar mı dar!
Bir orman var
eteğinde dağın
Ormanda onlarca patika.
İlerledim birinden adım adım.
Her yolun mutlaka
Beni doruğa götüreceğine inandım.
Ve masallardaki gibi tıpkı
Az gittim, uz gittim
Dere tepe düz gittim
Ama sanki ayni çemberde
dolaşıp durduğumu farkettim.
Güneş aştı aşacaktı neredeyse
Üstüme bir üşümedir çöktü.
Nasıl unutmuştum,Allah’ım…
Sakıncaları ormanın
son derece büyüktü.
Bir korku çöktü içime…
Hangi yolu tutmalıydım, hangi yolu?!
Yarab,doruğa çıkmak bu kadar mı güçtü?
Ve istemez misin ansızın
Arasından ağaçların
bir gölge düştü.
Evet evet, bir gölge-insan gölgesi
Bu ne olası, bu da kimin nesi, Allah’ım!?
Gölge bana gülümsedi,
gölge beni benimsedi!
Ve anlayarak korktuğumu bayağıca
Elini uzattı bana dostça.
Ve orada… dağın orasında,
Yürüdüm peşi sıra gölge adamın.
Kendi dağevine götürdü beni gölge adam
Ve başlamasın mı sormağa:
-Nereye böyle, nereye?
Doruğa, dedim, doruya!
-Doruğa da bu korku neden
ben buradayken?
Ve başladı anlatmaya …
Bir masaldı sanki sözleri
Dalıvermişim uykuya …
Ve uyanınca bir an
Şömine sönmüş
Yorgan düşmüştü sandalyadan.
Tir tir titriyordu her yanım?
Düş müydü bu, Allahım?
Aradan çok geçmedi, anladım
Bu düş değil, bir gerçekti.
Gölge adamın dedikleri
Ve acayip konukseverliği onun
Dikkatimi çekti.
Çıktım dağevinden
Yeniden düştüm yola…
Gayrı biliyordum
Hangi yol götürecekti beni doruya…
Bir vefa duygusu doğdu içimde.
Hayır, hayır!
Gölge adam iyice girmişti kalbime.
Ve bunun farkına varır varmaz
Öylesine büyüdü ki şaşkınlığım…
Sonraları çok geç,
Ama çok geç anladım
Gölge adam, kendi yolunu göstermişti bana.
İşte ozaman içim inanç doldu!
Aslında bu
Benim kaybettiğim yoldu!
Nevin SADIKOVA
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Araştırmacı-yazar Fahri Tuna'nın "Kırk
Güzel İnsan” söyleşi ve imza günü yapıldı
Resmiye MÜMÜN

Sakaryalı araştırmacı-yazar Fahri Tuna'nın
"Kırk Güzel İnsan” adlı
kitabı için söyleşi ve
imza günü düzenlendi.
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Konferans
Salonunda yapılan etkinlikte Ömer Lütfi Kültür
Derneği Başkanı Seyhan
Mehmet ve Dernek Müdürü ve Kırcaali Haber
Gazetesi sahibi Müzekki Ahmet, derneğin çatısı altındaki Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü üyeleri
ve yazarın Sakarya’dan
gelen birçok dostu hazır
bulundu.
Yazarı ve tüm konukları
selamlayan Müzekki Ahmet, Türkiye’nin birçok
yerinde ve bazı Avrupa
ülkelerinde "Kırk Güzel
İnsan” kitabının tanıtımı
yapılan Fahri Tuna’nın
Kırcaali’deki söyleşisi ve
imza gününe ev sahipliği
yapmaktan memnuniyet
duyduklarını ifade etti.
Kırcaali’ deki dostlarını özlediğini ifade eden
Fahri Tuna, etkinliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.
Yazar, kitabı hakkında
şöyle konuştu: “ Ben
Edirne Valisi’nin Balkan
Danışmanı olarak görevde bulunduğum sı-

Filibe Central Onkology Hospital (Merkez
Onkoloji Hastane si) Nöroloji Bölümü
Başkanı Dr. Radoslav Mavrov, bu yıl 31
Mayıs’ta kutlanacak
olan Dünya Multiple
Skleroz Günü vesilesiyle hastalara hediye
olarak hastanenin Nöroloji Bölümüne bağlı
Multiple Skleroz Tanı
ve Tedavi Merkezi
açıldığını bildirdi. Dr.
Mavrov’un ifadesine
göre merkezin hizmete
açılması progresif seyreden kronik hastalığı
olanlar için önemli bir
kazanımdır, çünkü
Güney Bulgaristan’da
hastalara tedavi olmaları ve yüzde 100
oranında Ulusal Sağlık Sigortası tarafından
karşılanan bir terapiye
erişimi olmaları için bir

rada Bulgaristan’a gelip
gittiğimde bir gün Vesile
Halil kardeşimle tanıştık.
O bana dedi ki, “Benim
bir babaannem var, adı
Remziye, kendisi hacı,
bir ömür boyu Kuran
ve Türkçe öğretmiş bir
insan”. Gittim, kendisini gördüm, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) iline
bağlı Tervel’in (Kurtpınar) Turpçular (Orlyak)
köyünde yaşayan nur
yüzlü bir teyze. Çilekeş,
vefakar, esmer bir Yörük kadını. Daha sonra
başta Vali Bey olmak
üzere bir otobüs dolusu
heyetle Edirne’den Tunahan Derneğinin açılışına

geldiğimizde Remziye
Teyze’ye de uğradık.
Kadın heyecandan bütün gece uyumamış. Sıkıldı, o gün konuşmadı.
Daha doğrusu gözleriyle
birçok şey konuştu. “Çok
şükür devletim ve milletim beni unutmamış.
Emeklerim boşa gitmemiş” dedi. Biz oradan ayrılırken bize dedi ki, “Bizi
buralarda unutmayın”.
Bu kitap o yüzden yazıldı. Geçen sene rahmetli
oldu, Allah rahmet eylesin! O rahmetli olunca
ilk yazıyı yazdım. Sonra
burada Müzekki Ahmet
de var. Görünmeyen
kahraman olarak bura-

nın Malkoçoğlusu. Kitap
Mardinli Şeyhmus Amca
ile başlıyor ve aslen Bursalı olan Edirneli Kemal
Kılıç ile bitiyor. Buradan
insanlar var -Remziye Teyze, Kırcaali’den
var, yarın gideceğimiz
Üsküp’ten, Gostivar’dan,
Prizren’den, Priştine’den,
Gagauzyeri’nden var,
Edirne, Erzurum, İzmir,
Malatya’dan, birçok şehirden –daha Ankara,
Kırıkkale, Adapazarı,
Bursa’dan var. Çevremde tabii ki, yüzlerce
güzel insan var. İşte bu
insanların hemen hepsi
dünyayı güzelleştiren insanlardır. Ama bir o ka-

darını da, belki de iki katını da yazamadım. Belki
onlar da yazılır” .
Daha sonra ünlü yazar, kitapta yer alan bazı
isimlerle ilgili komik olaylar da anlattı. Fahri Tuna,
“Değerli dostlar, bizler
güzellik medeniyetinin
insanlarıyız. Güzelleştirin, çirkinleştirmeyin,
kolaylaştırın, zorlaştırmayan medeniyetin çocuklarıyız. Ben dedim ki,
bu kadar siyasi çekişme,
kavga, cinayet, soygun,
gasp varken, bütün çirkinliklere, savaşlara,
olumsuzluklara rağmen
dünyada güzel insanlar var, güzellik ölmedi,
insanlık ölmedi. Ben
bunlardan size bir buket
sunmaya çalıştım” diye
özetledi.
Program yerli şairlerin
şiir sunumuyla devam
etti. Şiir dinletisinde birer şiirle Bayram Kuşku, Habibe Ahmedova,
Şefika Refik, Hilmi Feyzullah, Nevin Sadıkova,
Resmiye Mümün yer
aldı. Habibe Ahmedova şiirden başka Rodop dağları hakkında
yazdığı bir denemesini
okudu. Yazar Mustafa
Bayramali ise Habibe
Ahmedova ile birlikte

Güney Bulgaristan’da ikinci bir Multiple
Skleroz Tanı ve Tedavi Merkezi açıldı

imkan daha sunmaktadır.

Multiple skleroz hastalığı olan pek çok kişi

var ve bazen haftalar
ve aylar süren uzun

süre beklemek ve
çoğu defa Sofya’ya
gitmek icap etmemesi
için ikinci bir tanı ve
tedavi merkezine büyük ihtiyaç duyuluyor.
Bu hastaların yaşam
kalitesi büyük ölçüde
ilgili hastane birimlerine bağlıdır. Çünkü
bu birimlerde hastalık
tespit edilmekte, tedavi belirlenmekte, danışmanlık yapılmakta,
tedavi takip edilmekte,
ilaçlar verilmesine karar alınmaktadır.
Merkezde görevli
sağlık ekibi iyi bir tıbbi teşhis ekipmanına
sahiptir. Hastalığın

katıldıkları Alanya’da
uluslararası bir şiir şöleni
ile ilgili anısını paylaştı.
Şiir dinletisinden sonra
ünlü ressam Kamber
Kamber, Edirne’de üç yıl
önce Balkan Ressamları
Sempozyumuna katıldığı
sırada Müslüman olmayan bir Sırp ressamın
Selimiye Camii’de cuma
namazı kılmasına vesile
olduğu olayı anlattı.
Fahri Tuna, etkinliğe
katılan herkese “Kırk
Güzel İnsan” kitabından
başka “Sakarya’nın Eğitim Değerlerini Anma
Projesi kapsamında Enis
Alagöz anısına düzenlediği Edebi Portre ve
Öğretmenime Mektup
Yarışmasında ödül alan
eserlere yer verilen “Aynadaki Farklı Yüzler” adlı
kitabı da hediye etti.
Kökenleri Varna bölgesine dayanan “Aynadaki
Farklı Yüzler” kitabının
editörü Sakarya’da Türk
Edebiyatı Öğretmeni
İsmail Tekdal ve aslen
Selanik’ten Sami Aydın
kürsüye çıkarak, duygu
ve düşüncelerini paylaştı.
Gece Fahri Tuna’nın
katılımcılara imzalı kitabını hediye etmesiyle
son buldu.

teşhisi ve tedavisi için
temel araç olan nükleer manyetik rezonans
spektroskopisinin burada bulunması büyük
önem arz etmektedir.
Multiple skleroz hastalığı, 100 bin kişide
2-150 arasında kişide
görülen bir hastalıktır
ve en rahatsız edici
tarafı çok defa 20-40
yaş arasında genç
insanlarda görülmesi ve sakatlığa neden
olmasıdır. Daha çok
kadınlarda görülen bu
hastalık progresif seyretmektedir. Erken tanı
konulması önemlidir,
çünkü tedavi hastalığın olumsuz etkilerini
oldukça azaltmaktadır ve hastaların uzun
süre çalışmaya ve
günlük işlerini yapmaya devam etmelerine
imkan vermektedir.
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Mestanlılar geleneksel Kişi kendinden bilir işi
dostluk yemeğinde buluştu
Mestanlı Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin
her yıl düzenlediği dostluk
yemeği yoğun ilgi gördü.
Bu yıl 10. düzenlenen
yemekte bir araya gelen
Mestanlılar ve dostlarının
buluşma adresi Bursa
“Podyum Davet” oldu. Geceye Bulgaristan Mestanlı

koparak Türkiye’ye yerleşen göçmenlerin ülkemize katacağı nice değerler
bulunmakta. Dünyanın
neresinde olursak olalım
bir araya gelmek ve çocuklarımızı kaynaştırmak
zorundayız. Bu birlikteliği sağlayarak ülkemize
Bursa’ya Mestanlı’mıza

val havasına çevirdik. Bu
gün herkes gezi takvimlerini bu haftaya göre ayarlıyor. Her yıl Temmuz’un
son haftası bu etkinliğimiz
devam edecek ve daha
ileriye taşıyacağını bildiğimiz Belediye Başkanımız
Sunay Hasan’a güveniyoruz. Bu etkinliğin oluş-

Bu hayatta en sevmediğim üç şey: yalan, iftira ve haksızlıktır. Geçenlerde bir
internet sitesinde tam
da bu üç kelimeyi içeren bir yazıya rastladım. Ana tema yalan,

Sen nerede bulunduğunun farkında mısın?
Bulgaristan’dayız!
Tü r kç e o k u m aya
can atan ama okuyamayan gençlerin
bulunduğu, hep birileri tarafından Türkçe

Sebahat NECİB

Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Meclis Başkanı
Ömer Hüseyin ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.
Yemek renkli görüntülere sahne olurken, gecede
konuşan Mestanlı Yöresi
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, “Bu 10. buluşmamız
Mestanlı’dan, Ankara’ dan
, İzmir’den, İstanbul’dan
ve diğer illerden gelerek
bizimle olan tüm hemşerilerimize, sonsuz teşekkür
ederiz. “diye konuştu.
Ata topraklarını hiçbir
zaman unutmadıklarını
vurgulayan Başkan Hasan Öztürk, “Biz topraklarından farklı nedenler ile

katkı koymak zorundayız. Biz hemşeriler olarak burada buluşuyoruz
ama kalbimizin yarısı,
göç etmek zorunda kaldığımız topraklarımız
olan Mestanlı’da o toprakları seviyoruz oradaki
kardeşlerimizi seviyoruz.
Onlarla bir araya gelmek
için destek olmak için birlik ve beraber olmak için
çabalıyoruz. İşte bunun
bir örneği Dünya Mestanlılar Buluşmasıdır 2010
yılında ilk olarak o dönemki Mestanlı Belediye
başkanı Erdinç Hayrulla
ile bu bir günlük olarak
başladığımız etkinliğimizi
1 hafta yaparak bir festi-

masına katkı sağlayan
başta Bursa Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere
Mestanlı Belediyesine de
teşekkür ederim. Burada
duyurmak isterim. Bu yıl
ilkini İzmir’de 29 Ekim’de
yapacağımız buluşma
yemeği daha sonraki yıllarda Bursa’da aynı tarihte
devam edecek “dedi.
Bulgaristan’dan gelen
Klarnet vir tüözü Musi
Hakkı Mestanlıların buluşma gecesine Balkan
ezgileri ile adeta renk
katarken, Bal–Göç eski
Başkanlarından Hasan
Altınsoy’un oynadığı “Harman dalı” geceye damgasını vurdu.

Ardino (Eğridere) Vasil
Levski Lisesi 2017 mezunları okulda düzenlenen mezuniyet töreniyle
okul yönetimi,
öğretmenler ve
öğrenciler tarafından uğurlandı. 12.sınıfı
bitiren güzel ve
heyecanlı 21
öğrenci, okul
bayrağı ile vedalaşıp yeni
bir yolu tuttu. Mezuniyet
töreninde konuk olarak
Ardino Belediye Sekreteri Müh. Kemal Aliev hazır
bulundu.
Mezunları tebrik eden
Lise Müdürü Anika Petrova, “Bilim yoluna devam
edeceğiniz kanaatindeyim, bu yüzden hedeflere

yürüyün, kararlı ve iradeli
olun!” diye seslenerek,
gelenek üzere öğrencilerin lise mezuniyetlerinin

ve en güçlü avantajdır.
Gençliğimizi, henüz yeni
başlayan hayatımızın motoru haline getirelim. Teşekkür ederiz öğretmenlerimiz!” dediler.
Yeni bir başlangıcın
sembolü olarak lise mezunları havaya umut, iyiliğin ve kurtuluşu sembol
eden güvercinler uçurdu.
Programda yer alan Senin Saatin projesi kapsamında faaliyet gösteren
bando takımı ve dans
grubunun yanı sıra Ardino Rodopska İskra Halk
Toplum Merkezi çatısı altındaki Zvınçe Çocuk Vokal Grubu da sundukları
gösterilerle lise mezunlarını selamladı.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino Vasil Levski Lisesi 2017 mezunları uğurlandı

hayırlı olması için arkalarından su serpti.
Mezunların adına konuşan Tolga Hatip ve Georgi
Traykov, kendilerine ilgi,
alaka ve verdikleri bilgi ve
beceriler için öğretmenlerine şükranlarını sundular.
Mezunlar konuşmasında,
“Gençlik en güzel eksiklik

iftira ve haksızlıktı. Birçok köşe yazısı yazdım hayata dair. Bilindiği üzere Kırcaali Haber Gazetesinde köşe
yazılarım mevcut. İlk
yazdığım köşe yazısı
2013 yılında “Gençliğimiz, Eğitimimiz ve
Anadilimiz” başlıklıydı.
Bu yazımda ilk ve son
defa cevap hakkımı
kullanmak istiyorum.
Sebebi, yukarıda belirttiğim o internet sitesindeki D. Arda adında bir şahsın yazmış
olduğu yazıdır. Aslında kendisine cevap
vererek onu önemsediğimden değil, dedim
ya yalan, iftira ve haksızlığa gözlerimi kapatamadığımdan.
Ey, D. Arda, yazında sarf etmiş olduğun
eforu keşke gençlerimize, Türk halkına
yararlı bir yazıyla sarf
etmiş olsaydın. Sen
gençlerimize bırak yol
göstermeyi, yollarına
taş atıyorsun. O taşlardan biri de şahsıma atılmıştır. Yazında
neden Türkçe okumadın diye sormuşsun.
1989 yılında doğdum,
1996 yılında da ilkokula başladım. Ardından
ortaokul, lise, üniversite ve mastır yaptım.
Ey, D. Arda, okullarda
Türkçe ders vardı da
ben mi okumadım?!

derslerin engellendiği
Avrupa Birliği üyesi bir
ülkedeyiz.
Gel gelelim benim
nasıl Türkçe okuma
ve yazmayı öğrendiğime. Malumun ana
dilim Türkçe. Herkes
gibi ana dilimi, çok şükür, iyi bildiğime inanırım. Sen bilmezsin D.
Arda, yazında karaladığın, çamur attığın
Ömer Lütfi Kültür Derneğinde Türkçe ders
kitapları var olduğunu.
7-8 yaşlarındaydım,
daha yeni başlamıştım okulda Bulgarca
okuma ve yazmaya.
Senin karalar sürdüğün o derneğe gittim
ve birçok kitap aldım.
İlk önce harfleri, ana
dilim Türkçenin alfabesini öğrendim.
Öğretmen yok, anne
baba var. Okul yok, ev
var. Bilmediğimi onlara sordum. “Ali topu
at”ı okumaya böyle
başladım. Televizyon
izliyordum, malum o
yıllarda internet yoktu, televizyonda çıkan
tüm yazıları okumaya
çalışıyordum. Daha
sonra Türkiye’ye ziyaretlerimde, Türkçe
yazılmış tüm yazıları
okumaya çalışıyordum. Hiç bir tabela
veya reklam yazısı
kaçırmıyordum. Hep
okuyordum. Türkçe

okumayı seviyordum!
Türkçe konuşmayı
seviyordum! Yani anlayacağınız insanın
içinde bir sevgi varsa,
engel tanımaz. En büyük yardımcım ise, o
karaladığın dernekten
alıp okuduğum kitaplar oldu.
Bir de kültürümüze
dil uzatmışsın. Şahsın tarafından atılan
iftiralara maruz kalan Ömer Lütfi Kültür
Derneği çatısı altında 80 kişiden oluşan
Kırcaali Türk Folklor
ekibi yer almaktadır.
Kadro her yıl değişerek, üç gruptan oluşmaktadır. Türk folklor
ekibinin uluslararası
kazandığı ödüllerden
bahsetmiyorum bile.
Hepsi gençlerimizin
karşılık beklemeden
alın teri ile kazandığı
yüzlerce ödül ve katılım belgeleri mevcut.
Bu yıl dernek kurulalı
25 yıl oluyor. Bu 25
yıl içerisinde binlerce
genç dernekte, gerek
folklor ekibinde, gerek
ise diğer etkinliklerde
yer almıştır. Her türlü kurslar yapılmıştır.
Türkçe kurslar (severek katıldığım), Ebru
kursları bunlardan sadece birkaçıdır.
Bir de Kırcaali Haber
sitesinde yer alan bir
haberden bahsediyorsun. Güya “aşırma”
haber yapılmış. Bahsettiğin haber 2010
yılından bu yana her
yıl gazetede yayınlanıyor. Sahi, sen 2010
yılında neredeydin?
Olmayan bir şey nasıl
“aşırılır”? Burada bir
gizli hayranlık seziyorum. Sen de Kırcaali
Haber Gazetesinin 20
bin takipçilerinden birisin sanırım.
Aslında sana cevap
vermemek vardı ya!
Sen Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisine hakaret etmiş birisin. Biz
neyiz ki?! Bize çamur
atmak?! Senin gibilerin elinin kınasıdır bu
işler.
Bir atasözü ile yazıma son veriyorum:
“Kişi kendinden bilir
işi”. Bu sana en son
cevabımdır.
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Ünlü Ressam Hikmet Çetinkaya
Filibe’de Sergi Açtı
16 Mayıs 2017 tarihinde, Filibe Aspect Galeride gelincik resimleriyle ünlü ressam Hikmet
Çetinkaya’nın resim sergisi açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Sayın
Hüseyin Ergani’nin katılımı ile gerçekleşen sergisi
büyük beğeni kazandı.
Dünyaca ünlü ressam
Hikmet Çetinkaya açılış esnasında kafasında
günlerce tasarladığı resmi
büyük ilgi ile izleyen seyirciler önünde canlı performansla tuvale aktardı.
Sergi sanatseverler için
16 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında açık olacak.
H ikmet ÇETİN K AYA
kimdir?
19 5 8 yılında Konya
Hasanşeyh’de doğdu.
Or ta ve lise eğitimini
Denizli’de tamamladı.
1982, Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim
Fakültesi-Resim Bölümünden mezun oldu.
Resim eğitimi yöntemleri
konusunda yurtdışında
araştırmalarda bulunarak,
kendi ismini taşıyan resim
atölyesini kurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hava
Lojistik Komutanlığı gibi
kurum ve kuruluşlarda
resim atölyesi kurulmasına öncülük etmiş, resim
dersleri vermiş ve sanat
danışmanlığı yapmıştır.
2 0 01 y ı lı n d a İ sve ç

Stockholm Uluslararası
Dünya Sanat Fuarına,
yurtiçinde başta İstanbul
ve Ankara olmak üzere

kinliklerde bulundu.
2006 yılında 45 Türk
sanatçısıyla Türkiye’yi
temsilen
Paris-

to kentlerinde, 2012 Kırgızistan / Bişkek’de sanat
sempozyumlarına katılarak canlı performanslar

BSP ve HÖH, Başbakan Yardımcısı
Valeri Simeonov’un istifasını istedi
uluslararası düzeyde birçok sanat fuarı etkinliklerine, 36‘sı yurtdışında
toplam 118 kişisel etkinlik
yaparak, 900’den fazla
karma etkinliğe katıldı. 39
yıl önce eline fırçayı alan
sanatçı 10 binden fazla
çalışmaya imza atmıştır.
Resim çalışmalarına
2002 yılında Paris’te açtığı resim atölyesinde 5
yıl devam etti. Çetinkaya,
Arc-En-Ciel Maison D’art
Paris adında bir sanat evi
açarak birçok sanatsal et-

UNESCO’da sergi organizasyonunu gerçekleştirdi. Birçok sanatçı
dostuyla; 6’sı Paris’te,
5’i Bulgaristan’da, Atina,
Moskova, Kanada, Kırgızistan, Kıbrıs ve 3 kez
de Yunanistan adalarında
(Patmos, Girit, Santorini,
Mikanos) ‘’ Anadolu’dan
Esintiler’’ adı altında sergi
etkinlikleri gerçekleştirdi.
2009 yılında Bulgaristan
/ Plovdiv - Avusturya /
Pörchlan - 2011 Kanada /
Montreal, Ottowa, Toron-

sundu. Avusturya’da Oscar Kokoschka’nın müzesinde eserleri sergilendi.
İstanbul Bayındır Hastanesi, sanatçının 240
yağlıboya eserini alarak
büyük bir koleksiyon oluşturmuştur.
Sanatçıya; 2006 – 2007
döneminde Kavaklıdere
Rotary Kulübü, 2013 –
2014 döneminde Oran
Rotary Kulübü tarafından
“YILIN MESLEK BAŞARI
ÖDÜLÜ” verildi.
150 X 150 cm boyutla-

Kırcaali Valisi Çanev, Belediye
Başkanları ile görüştü

Yeni Kırcaali Valisi Nikola Çanev, ildeki belediye başkanları ile
ilk kez bir araya gelerek, onlarla kahve içti.
Çanev,” Vatandaşların
çıkarına kurumlar arası
iyi bir diyalogun temelini atmamız için sizleri
görüşmeye davet ettim.
Hangi siyasi gücü temsil
edersek edelim, hedefimiz aynıdır - vatandaşlara
hizmet etmek ve onların
haklarını ve yaşam kalitesini korumaktır” dedi.
Belediye başkanları, “Bu
jestinize değer veriyoruz.
Birlikte kahve içmeyi iyi
niyetlilik ve devletin yerel yönetim ile ortaklığa
hazır olduğunun sembolü
olarak kabul ediyoruz. Valilik görevine atanmanızdan dolayı sizi içten tebrik
ederiz ve aramızda yarar-

rında 8 eseri Kanada / Ottowa War Museum’a kabul edilerek daimi olarak
müzede sergilenmeye değer görüldü. Bunun yanı
sıra, Bişkek - Kırgızistan
Gapar Aytiyev Güzel Sanatlar Müzesinde, Ontario
Eyaleti Parlamentosunda,
Toronto ve Ottowa Belediye Sarayında, Çin – Pekin
Minzu Üniversitesinde,
birçok T.C. Büyükelçilik
konutunda, yerli ve yabancı koleksiyonlarda
eserleri bulunmaktadır.
Halk – T V ‘ de 6 0
programlık ‘Hikmet

Çetinkaya’nın Atölyesi’
adı altında Sanat – Kültür
programları hazırladı ve
sundu.
Ankara / Yenimahalle Belediyesi tarafından
yaptırılan NAZIM HİKMET KONGRE & SANAT
MERKEZİ’ n deki Sergi
Mekânına “HİKMET ÇETİNKAYA SERGİ ALANI”
adı verilerek, sanatçıya
yaşamındaki en büyük
ödül verildi.
Fotoğraf Sanatı Kurumu ( FSK ) ‘da ilk defa,
Tekin Ertuğ Atölyesi’nde
Fotoğraf Sanatçısı Selma
Seyitdanlıoğlu tarafından
sanatçının belgeseli hazırlandı ve sunuldu.
Uluslar arası Plastik Sanatçılar Derneği Üyesidir.
Kırcaali Haber

lı bir etkileşim olmasını
umuyoruz. Vatandaşlara
karşı sorumluluklarımız
aynı derecede önemlidir”

aydan itibaren bölge turuna çıkacağının altını çizdi.
Merkezden uzak yerlerde
sağlık hizmetlerine erişi-

diye kaydettiler.
Vali’nin belediyelerin
temsilcileriyle gerçekleştirdiği ilk görüşmesi yapıcı bir atmosferde geçti.
Çanev, sorunları yerinde
dinlemek için önümüzdeki

min zor olması, Bakanlıklar Arası Afet ve Acil
Durumlar Komisyonu tarafından hasar gören yapılar için sağlanan finansmanlar, Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen

projelerin uygulanmasıyla
ilgili ve başka bazı sorunlar yapılan görüşmede
ele alındı. Kırcaali Valisi,
onun şahsında belediye
başkanlarının hükümetin
yürüttüğü politikaları bölgesel düzeyde uygulayan
bir ortakları olacağı ve
yerel yönetimle doğrudan
iletişim içinde olacağının
garantisini verdi.
Ya pıl a n g ö r ü ş m e d e
Çernooçene ( Yenipazar), Kirkovo (Kızılağaç),
Momçilgrad (Mestanlı),
Krumovgrad (Koşukavak)
ve Ardino (Eğridere) belediye başkanları Aydın
Osman, Şinasi Süleyman,
Sunay Hasan, Sebihan
Mehmet, Resmi Murat ve
Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Mümün Ali hazır bulundu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Başbakan Yardımcısı Valeri
Simeonov’un istifasını talep etti. Simeonov’un adı, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Pavel Tenev’in görevinden istifa etmek zorunda kaldığı
Nazi selamı verdiği fotoğraf skandalına karıştı. Sega
gazetesinin haberine göre Tenev’i savunmaya çalışan
Simeonov, geçen asrın 70’li yıllarında üniversite öğrencisiyken eski Buchenwald Toplama Kampını ziyaret ettiğini anlatarak, “Şimdi düşününce kim bilir orada şaka

için kaç tane fotoğraf çektirmişizdir” dedi.
Ülkede ırkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu Eşbaşkanı Valeri
Simeonov, bunları söylediğini yalanladı ve gazeteyi
mahkemeye vermekle tehdit etti.
BSP Milletvekili Aleksandır Simov, Simeonov’un hükümette yeri olmadığı yönünde yorum yaptı. Simov,
“Valeri Simeonov gibi bir insanın Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında AB üyesi ülkelerden gelecek mevkidaşlarını karşılayacağını
düşünemiyorum. Ne tür sözlerle onları eğlendirecek
acaba? Onlara su yerine petrol akan yerde uygunsuz
pozlar verdiği fotoğraflarını mı gösterecek” diye yorumda bulundu.
Nazi mesajları veren herkesin görevden istifa etmesi
gerektiğini belirten milletvekili, “Bu tür hareketler için
kişisel sorumluluk üstlenilmesi lazım” dedi.
HÖH partisi de Simeonov’un istifasını istedi. HÖH
Milletvekili Hamit Hamit, “Aşırı milliyetçilerin derhal iktidardan uzaklaştırılmasını ısrar etmekteyiz. Tarihi milli
hafıza ile alay etmek Bulgaristan’ın adını uluslararası
bir skandala karıştırıyor ve bu bir Bakan Yardımcısı’nın
istifası ile geçiştirilemez. Sadece Valeri Simeonov değil, tüm Birleşik Vatanseverler koalisyonunun temsilcileri iktidardan uzaklaşmalılar” dedi. Hamit Hamit, “Yahudi topluluğunun bunu affedeceğini zannetmesinler”
diye belirterek, aptalca bir şakadan dolayı devletin zor
durumda kaldığını söyledi.
Milliyetçiler, muhalefetteki partilerin taleplerini şaşkınlıkla karşıladı. Milletvekili Boris Yançev, “BSP’nin
Birleşik Vatanseverler koalisyonunun hükümetten ayrılması talepleri tam bir saçmalıktır. Tek bir temsilcimizi
bile yürütmeden uzaklaştırmaya niyetimiz yok” dedi.
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Şeytan Köprüsü-Ardino maratonuna
çok sayıda yarışmacı katıldı
13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Şeytan Köprüsü-Ardino (Eğridere)
güzergahında 7 kilometrelik maraton yarışması
gerçekleştirildi. Mücadeleye ülkenin değişik yerlerinden 80’in üzerinde yarışmacı katıldı. 17 Mayıs
Dünya Zorluklarla Mücadele Günü ve Bulgar Spor
Bayramı münasebetiyle
düzenlenen maraton milli
önem arz eden bir spor
etkinliğiydi. Maratona Sofya, Şumnu, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Vratsa, Filibe, Smolyan (Paşmaklı)
ve Kırcaali şehirlerinden
atletler katıldı.
Erkeklerde 23 dakika 41
saniye ile Loveç (Lofça)
Atlet Stratesh Atletizm
Spor Kulübünün yarışmacısı Sofyalı Deyan
Atanasov birinci oldu. Filibe Biyofresh takımından
Valentin Paskalev, 26
dakika 6 saniye ile ikinci,
Dimitrovgrad (Kayacık)
Neo Atletica Spor Kulübünden Dilyan Boyaciev
ise 26 dakika 26 saniye
ile üçüncü oldu.
Kadınlarda 27 dakika
26 saniyelik derecesi ile
Dobriç Dobruca 99 Atletizm Spor Kulübünün
yarışmacısı Radosveta
Simeonova birinci, 35
dakika 14 saniyelik derecesi ile Vratsa’dan Mirela

rincisi olan Simeonova,
“Rodoplara ilk defa geliyorum. Doğa eşsiz güzellikte. Zorlukları severim.
Önümüzdeki yıl maraton düzenlenirse, tekrar
memnuniyetle katılmak
isterim” diye ifade etti.
Maratonun startını veren Aladağ Öğrenci Spor
Kulübü Başkanı Mesut
Hayrulov, “Bu etkinliği
başlatmaktan mutluyum.
Bu girişimin geleneğe
dönüşmesini umuyorum”
dedi ve katılımcılara başarılar diledi.
Maratona katılan tüm
yarışmacılara teşekkür
belgesi verildi. En küçük yarışmacı Byal İzvor

Boteva ikinci ve 36 dakika
41 saniye ile Kırcaali’den
Dima Gaçeva üçüncü
oldu.
Yarışmada sürekli olarak
Ardino’da ikamet eden
yarışmacılar için ayrı bir
sıralama yapıldı. Erkeklerde 31 dakika 37 saniye
ile Sofya Müşterek Kuvvet Komutanlığına bağlı
14 370 Askeri Birliğinden
teğmen Tsvetan Yosifov
birinciliği, 33 dakika 21
saniye ile genç yarışmacılar Berk Kasabov ve
Ekrem Hasan ikinciliği, 34
dakika 39 saniye ile Sevgi
Aptikadir üçüncülüğü elde
etti.

Kadınlarda 49 dakika 25
saniye ile master sporcu
ve masa tenisi antrenörü
Yordanka Koleva birinci
olurken 51 dakika 7 saniye ile Ekaterina Karabova
ikinci ve 52 dakika 5 saniye ile Şenay Ali üçüncü
oldu.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat ve LASERWAR Balkans Askeri
Spor Kulübü Yöneticisi ve
yarışmanın ana sponsoru
Evgeniy Smirnov, dereceye giren yarışmacıları
para ödülü, kupa ve takdir
belgeleriyle ödüllendirdiler. Maratonun organizatörlerini tebrik eden Res-

mi Murat, “Bu spor etkinliğinin ilçeden başka, tüm
ülkede ilgi uyandırmasına
seviniyorum. Gelecek yıllarda bu girişimin gelenek
haline gelmesini umuyorum” diye kaydetti.
Erkeklerde birinci olan
Deyan Atanasov, 7 kilometrelik mesafenin kendisini zorlamadığını ve
gelecek yıl daha uzun
bir mesafe belirlenmesini
beklediğini söyledi.
Kadınlarda birinci olan
Radosveta Simeonova,
bunun şimdiye kadar katıldığı en kısa maraton
olduğunu belirtti. Sofya
ve Plevne’de maraton bi-

(Akpınar) köyünden 7 yaşındaki Levent, en yaşlısı ise Dimitrovgrad’dan
62 yaşındaki Ser yoja
Küçükov’du.
Spor etkinliğinin açılışında resmi konuklar arsında
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban,
Ardino Belediye Meclisi
Başkanı Sezgin Bayram
ve köy muhtarları hazır
bulundu.
Spor etkinliği Ardino Belediyesi, LASERWAR Balkans Askeri Spor Kulübü
ve Aladağ Öğrenci Spor
Kulübü tarafından organize edildi.
Güner ŞÜKRÜ

Mariya Gabriel’in AB
Komiseri adaylığı onaylandı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, Bulgaristan’ın AB Komiseri adayı olan Avrupa
Parlamentosu Milletvekili Mariya Gabriel’in sorumluluk alanının dijital ekonomi ve dijital toplum olacağını
açıkladı.
Juncker, eski AB Komiseri Kristalina Georgieva’nın
yerine Bulgaristan’ın AB Komiseri adayı gösterdiği Mariya Gabriel ile mülakat gerçekleştirdi.

Sofya’da “Dinler Arası İlişkiler: Teoriler, Uygulamalar
ve Zorluklar” konulu konferans yapıldı
17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Sofya Yüksek
İslam Enstitüsü Bilim
Araştırmaları Merkezinde “Dinler Arası İlişkiler:
Teoriler, Uygulamalar ve
Zorluklar” konulu bir konferans düzenlendi.
Konferansa ev sahipliği
ve sunuculuk yapan Dr.
Arif Abdullah, hazır bulunan konuklara teşekkürlerini sundu. Selamlama
konuşması yapan Başmüftü Yardımcısı Birali
Mümün, bu tür etkinliklerin önemini belirtti. Mümün, ancak birbirilerimizi
tanıyarak diyalog kurabileceğimizi ve sorunsuz
birlikte yaşayacağımızın
altını çizdi.
Konferans, Prof. Dr.
Jorjeta Nazırska ve Prof.
Dr. Vladimir Gradev moderatörlüğünde iki panel
şeklinde gerçekleşti.
Konferansın ilk panelinde Prof. Dr. Vladimir
Gradev tarafından “Farklı

Olma Sınavı: Dinler Arası
Uyumluluk ve Uyumsuzluk” konulu bilimsel rapor
sunuldu. Yrd. Doç. Dr.
Mariya Polimirova, “19.
Yüzyılın İlk Yarısında
Samokov’da Dinsel Hoş-

bir şey diyalog kültürüne
kendi görüşünü empoze
etmeye, yeni bariyerler
oluşturmaya ve mesafeleri korumaya yönelik
şiddetli bir iradeden daha
yabancı değildir. Bunun

görünün Hakim Olmasında Mehmet Emin ve
Mehmet Hüsrev’in Rolü”
konulu sunum yaptı. Yrd.
Doç. Dr. Svetla Şapkalova tarafından da “Dinler
Arası Hoşgörü Eğitimi
Modeli” konulu rapor sunuldu.
Konferans kapsamında konuşmacılar yararlı
dinler arası diyaloga dair
iyi uygulamalar hakkında
bilgi verdiler.
Prof. Dr. Gradev, “Hiç-

olmaması için serbest
bir şekilde konuşulmalı
ve soru sorulmalı ve asla
diğerine: “Sus” denilmemelidir. Tanrı’nın hiçbir
zaman insana: ”Sen Sus”
demediğini hatırlayalım”
diye kaydetti.
Konferansın ikinci panelinde Prof. Dr. Jorjeta
Nazırska, “1910-40 Yılları
Arasında Bulgaristan’da
Dinsel Çeşitliliğin Devlet
Tarafından Düzenlenmesine Yönelik Girişimler”

konulu rapor sundu.
“Din Seçiminde İnsanın Rolü” konulu sunum
yapan Dr. Kadir Muhammed, “Her ne kadar ilk
bakışta dini hayatın özgürlüğü sınırlandırdığı
gibi görünse de, dini hayatın insanın ahlakını güzelleştirdiğini ve manevi
açıdan yükselttiğini ve
onun özgürlüğünü sınırlandıran ve iç dünyasında yer alan tüm engelleri
ortadan kaldırdığını görmekteyiz” dedi.
Dr. İvan Dülgerov da
ikinci panelde “Tanrı
İnancı Sentezi” başlıklı
raporuyla yer aldı.
Rapor sunumlarından
sonra konferans hareketli
tartışmalarla devam etti.
Sofya Yüksek İslam
Enstitüsü Bilim Araştırmaları Merkezi Başkanı
Arif Abdullah, konferansın kapanış konuşmasında, “İnsan, tüm ilişkilerinde güzelliği ve uyumu
kendisine rehber edinmelidir” diye özetledi.

AB Komisyonu Başkanı, bu mülakat neticesinde AB
Sözleşmesinin 17.maddesinin 3.paragrafının gereklilikleri doğrultusunda Gabriel’in AB Komiseri adaylığını
onayladı. Üstelik Juncker, Gabriel’e dijital ekonomi ve
dijital toplum sorumluluğunu yükleme niyetini açıkladı.
Dijital Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu AB
Komiseri, Avrupa Komisyonunun Mayıs 2015’te kabul ettiği ve 10 Mayıs’ta ara dönem denetim raporunu
tanıttığı Dijital Tek Pazar Stratejisinin uygulanmasını
destekleyecek.
Gabriel’in Dijital Tek Pazarın oluşturulmasına katkı
vermesi gerekir. Dijital Tek Pazar, kıtasal ölçekte telekomünikasyon ağları, sınır ötesi dijital hizmetler ve
Avrupa’da yenilikçi start-up dalgası içeren Avrupa’nın
dijital geleceğinin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.
Juncker, Gabriel’e görev alanına ilişkin gönderdiği
mektupta Dijital Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu
AB Komiseri olarak temel görevleri ve sorumluluklarını
belirtti.
Dijital Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu AB Komiseri, Dijital Tek Pazardan Sorumlu AB Komisyonu
Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ve İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten Sorumlu AB Komisyonu
Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen’in rehberlik ve koordine ettiği projelere katkı sağlayacaktır.
AB Komisyonu Başkanı Juncker, Mariya Gabriel’i sorumluluğunu yükleyeceği görev alanından Başbakan
Boyko Borisov’u da haberdar etti.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Filibe’de Türk Mutfağı tanıtımına yoğun ilgi
31 Май 2017

Filibe kentinde adı Roma
Stadyumu olarak değiştirilen
Cuma Meydanında “Seyyar
Etnik Mutfak” başlığı altında düzenlenen Filibe Mutfak
Günleri Fuarının 11 Mayıs
Perşembe günü yapılan açılışında Filibe için güzel bir
haber verildi ve güçlü bir başlangıç yapıldı. Güzel haber şu
ki, Filibe Büyükşehir Belediye
Başkan Yardımcısı Ameliya
Geşeva, Kültür Bakan Yardımcısı görevine atanmıştır ve
bu da kendisinin Filibe’de gösterdiği başarıları için büyük bir
ödül anlamına gelmektedir.
Filibe Mutfak Günleri Fuarının açılış etkinliğinde Zaedno
Vakfı Başkanı Lalka Zlatanova ve farklı etnik toplulukların
temsilcileriyle birlikte proje
fikrini veren Danışma Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Fuarı, Filibe Merkez Bölgesi Belediye Başkanı Georgi
Stamenov ve Filibe Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kül-

Година: XI

Седмичен вестник за актуални новини

türel Miras Daire Başkanlığı
Başuzmanı Gergana Fileva
başlattılar.

Geleneksel Türk Mutfağını
tanıtıldığı birinci gün programda Gergana Lütskanova’nın

Türk Kültür, Sanat ve Etkileşim Derneği
Yörük Türkmen Şölenine Katıldı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Balıkesir Altıeylül Belediyesi tarafından bu
yıl on üçüncüsü 11-15 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenen ve TÜRKSOY`un des-

tekleriyle Ayvatlar yaylasında
gerçekleşen Yörük Türkmen
Şölenine Metsanlı Türk Kültür,
Sanat ve Etkileşim Derneğine
(TÜRKSADER) bağlı Rodop
Esintileri Halkoyunları Topluluğu da katıldı.
Kırgızistan, Bosna Hersek,
Bulgaristan ve Makedonya-

dan katılan halk dansları ekipleriyle uluslararası bir etkinlik
gerçekleştirildi.
T Ü R KS OY ü y e s i ü l ke
Kırgızistan'ın yanı sıra Balkan coğrafyasında yaşayan

soydaş ve akraba topluluklarından TÜRKSOY’un aracılığıyla Balıkesir’e gelen halk
dansları ve müzik toplulukları,
TÜRKSOY temsilcisi eşliğinde Altıeylül Belediye Başkanı
Sayın Dr. Zekai Kafaoğlu makamında ziyaret edildi. Ziyaret
esnasında birbirilerine hedi-

yeler sunuldu.
13. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni'nde mehteran
bölüğü konseri, kortej, yağlı
güreş ve Müzik gösterileri gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın izlediği şölende Yörük
pilavı ve ayran dağıtıldı.
TÜRKSADER Başkanı ve
ayni zamanda Rodop Esintileri Halkoyunları Topluluğu
yöneticisi Nuray Yusuf, Kırcaali Haber Gazetesine şunları ifade etti: „Balıkesir’de
çok güzel bir kültürel etkinliğe katıldık. Türk dünyasının
kültürel özelliklerini tanımaya
devam ediyoruz. Kardeşlik
duygularını geliştirdik ve yeni
arkadaşlıklar kurduk. Bu harika organizasyonda bize yer
alma olanağı sağladıkları için
başta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri
Prof. Düsen Kaseinov ve çok
değerli TÜRKSOY Balkan ülkeleri koordinatörü Fatih Ali
Bey’e ve Altıeylül Belediye
Başkanlığına teşekkürlerimi
sunarım.”
Kırcaali Haber

Брой: 378

şefliğinde “İvan Spasov” Korosu ve varlığını sürdüren
Avrupa’nın en eski kentinde
“Lale Li Si, Zümbül Li Si ”adını
taşıyan Bulgar türküsünü canlı
seslendiren Türk müzisyenler
yer aldı. Bizzat Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos
Volkan Tanyıldız, Bulgar düz
horon oyunu müziğini çaldığı
sürpriz bir saz gösterisi sundu. Filibe’deki Türkler fuarın
birinci gününde 1000’den fazla misafire ikramda bulundu.
Usta aşçılar, Türk Mutfağında
yer alan geleneksel 20 yemeği tanıttılar, yemek gösterileri
ise 2 saatten fazla sürdü ve
izleyiciler tarafından yoğun ilgi
gördü.
İlk defa 100 yıldan sonra Filibeliler, adını duyuran Filibe
köftesinin tadına bakma fırsatı buldu. Rivayetlere göre
19.yüzyılın sonunda Filibe’de
şimdiki Kapana semti yakının-

Цена 0,80 Лв.

da bir mevkide dükkan açan
bir Türk, kendisine ait bir aşçı
tarife göre hazırladığı Filibe
köftesi satmaya başlamıştır.
Birkaç yıl sonra Filibe köftesi
tarihi Filibe ve İstanbul arasında kaybolmuştur. Bir asırdan
sonra Filibe köftesi yeniden
yedi tepeli kentte canlandırıldı ve “Seyyar Etnik Mutfak”
başlığı altında düzenlenen
Filibe Mutfak Günleri Fuarının
tüm ziyaretçileri ilk defa resmi
açılış etkinliğinde onun tadına
bakabildiler.
Filibe Kültürel Etkinlikler Takviminde yer alan bu etkinlik 16
Mayıs’a kadar sürdü ve kentte
en eski tarihi olan etnik topluluklara mensup usta aşçıların
hazırladığı farklı sürpriz lezzetler sunuldu.
Cuma Camii olarak da bilinen Murat Hüdavendigar
Camii önüne kurulan Türk
Mutfağı tanıtım standında Filibe köftesinden başka, imambayıldı, geleneksel kebaplar,
paşa köftesi, dana karaciğeri,
karnıyarık, Hürrem Sultan yemeği, aşure ve başka yemekler yer aldı. Geleneksel sarma
yemeği için Edirne’den, Tokat
bölgesinden alınan asma yaprakları getirildi. Buradaki Türkler sarma yapımında çam fıstığı ve ayı üzümü kullanıyorlar.
Filibeliler ve kentin misafirlerinin katıldıkları yemek tanıtımlarından sonra verdikleri
oylarla en lezzetli yemek belirlendi.
Türk Mutfağı Tanıtım Günü,
Zaedno Vakfında Türk topluluğun temsilcisi Ahmet Pehlivan tarafından organize edildi.
Ahmet Pehlivan’a ait proje fikri
Filibe Büyükşehir Belediyesinin mali desteğiyle gerçekleştirildi.
Kırcaali Haber
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