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Yenilenen Cebel Camisi Törenle İbadete Açıldı
Bursa Büyükşehir Belediye-

sinin katkılarıyla Cebel’de ye-
nilenen Cebel Camii, törenle 
ibadete açıldı.
Açılış törenine katılan konuk-

lar arasında T.C. Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Ergani, 
Sosyal İşler Ataşesi Metin Ak-
baş, Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Aka, Cebel Belediye Başkanı 
Bahri Ömer, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, Fi-
libe Bölge Müftüsü Taner Veli 
ve çok sayıda misafir yer aldı. 
Cebel Camiinde bir yıl önce 

yenileme çalışmaları başla-
mıştı. Bir yıl zarfınca camide 
gerçekleşen büyük yenileme 
çalışmaları sonucunda tama-
men yeni bir görünüme kavu-
şan cami müminlerin hizmetine 
sunuldu. 
Selamlama konuşması ya-

pan Başkonsolos Hüseyin Er-
gani caminin restorasyonunda 
emeği geçenlere teşekkür etti, 
caminin Cebelilere hayırlı ol-
masını diledi. Başkonsolos 

konuşmasında, ”Geçen yıl 19 
Mayıs etkinliklerine geldiği-
mizde caminin restorasyon 
çalışmalarının başladığına 

şahit olmuştuk. Bir yıl süren 
çalışma sonucu caminin pırıl 
pırıl, yepyeni halini görmemiz 
bizleri mutlu etti. Bu güzel ese-

rin Cebellilere kazandırdıkları 
için başta Bursa Büyük Şehir 
Belediyesine cani gönülden 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ra-
mazan ayı bereket ayıdır. Bu 
Ramazan akşamında bu güzel 
iftar programını sunan Bursa 
Büyükşehir Belediyesine şük-
ranlarımı sunuyorum. Türkiye 

her zaman buradaki soydaş-
larının yayındadır ve yanında 
olmaya devam edecektir. Soy-
daşlarımızın durumu geçmişe 
nazaran daha iyidir ve daha iyi 
olacaktır. Yardıma ihtiyaçları 
olduğunda Türkiye’deki kar-
deşleri her zaman yanlarında 
olmaya devam edecektir. Ca-
mimiz tüm halkımıza hayırlı 
olsun” diye ifade etti. 
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkan Yardımcısı Ahmet Aka 
Büyük Şehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’ın selamlarını 
getirdiğini belirtti, caminin Ce-
bellilere hayırlı uğurlu olmasını 
diledi. Ecdat yadigarı olan bu 
caminin yenilenmesinde katkı 
sağlamaktan mutluluk duyduk-
larını söyledi. 
Cebel Belediye Başkanı Bah-

ri Ömer de tüm katılımcıları se-
lamladı ve Caminin yenilenme-
sinde büyük katkı olan başta 
Bursa Büyükşehir Belediyesi-
ne ve yardımsever iş adamla-
rına teşekkürlerini sundu. 
Açılış töreni öncesinde kur-

ban kesildi ve tekbirler getirildi. 
Daha sonra Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adına yaklaşık 1000 
kişiye iftar yemeği verildi.
                       Kırcaali Haber

Kardeş Belediyelerin Arasındaki İşbirliği
Kırcaali Drujba Stadyumu 

önünde Kırcaali’nin kardeş be-
lediyeleri olan Edirne ve Silivri 
ile beraber “Kardeşlik, birlik ve 
demokrasi” sloganı altında ge-
leneksel iftar programı düzen-
lendi.

Bulgaristan Türklerinin yo-
ğun olarak katıldığı iftar ye-
meğinde Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nden (HÖH) seçilen 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, 2015’te Edirne, 
2018’de ise Silivri Belediyesi 
ile kardeşlik ilişkisi kurulduğu-
nu söyledi. 

Kırcaali’nin yüreğinin Balkan-
ların yüreği ile birlikte attığına 
işaret eden Azis, Kırcaali’nin 
sadece Bulgaristan, Balkanlar 
çapında değil, tüm Avrupa’nın 
çerçevesinde hoşgörü başken-
ti olarak bilindiğini, bunun Türk, 
Müslüman, Hristiyan ve diğer 
tüm Kırcaali halkının ortak ba-
şarısı olduğunu dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan ise Kırcaali ile Edir-
ne arasındaki kardeşlik köprü-

sünün gittikçe daha da sağlam 
olduğunu, iki halkı birbirine yak-
laştırdığını kaydetti. Gürkan, bu 
güzel geleneğin geleceğe akta-

rılması şart olduğunu vurguladı.
Silivri Belediye Başkanı Öz-

can Işıklar, “Kardeşlik, birlik ve 
demokrasi” sloganı ile düzen-
lenen iftarın hayırlı olduğunu 
belirterek, “Geçmişi değiştirme 
şansımız yok ama geleceği inşa 
etmek ve korumak bizim elimiz-
dedir” dedi.

HÖH partisinin himayesinde 

düzenlenen iftarın başında ül-
kenin eski Başmüftüsü Fikri Sa-
lih dua okudu. Yoğun katılımın 
olduğu iftar sofrasında Muhar-

rem İnce ile HÖH Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı yan yana 
oturdu. İftara İnce’nin heyetinde 
yer alan CHP milletvekilleri ve 
parti yöneticileri de katıldı.

Program CHP Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce’nin seçim 
propaganda konuşmasıyla sona 
erdi. 

                AA/ Kıcaali Haber
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M-Tel, Adını “A1” Olarak Değiştirdi
Bulgaristan’ın ilk GSM 

operatörü olan M-Tel, 
adını “A1 Bulgaria” olarak 
değiştirdi. Şirket, ödeme 
hizmeti, akış platformu 
sunacak ve kendi akıllı te-
lefon markasını üretmeye 
başlayacak.

23 yıldır piyasada faa-
liyet gösteren, 4 milyar 
leva yatırıma imza atan 
ve 4,5 milyondan faz-
la mobil ve sabit telefon 
hizmeti abonelerine sahip 
olan Bulgaristan'daki ilk 
GSM operatörü, tarihinin 
en büyük değişimini ger-
çekleştirdi. M-Tel, “ A1” 
olarak yeniden markalaştı 
ve yeni ad henüz telefon 
ekranınızda görünmüyor-
sa, cihazı yeniden başla-
tın.

A1 Bulgaria Şirketi Ge-
nel Müdürü Aleksandır 
Dimitrov, basın mensup-
larına yaptığı açıklama-
da, ”Müşterilerle yapılan 
sözleşmelerin tüm şartları 
geçerlilik süresine kadar 
değişmeden kalacak. 
Operatör şebekesine 
bağlı telefonlar ve SIM 
kartları açısından deği-
şiklikler yok” diye bildirdi. 

Yeniden markalaşma 
vesilesiyle operatör müş-
terilerine birçok yeni hiz-
met ve ürün ve özel bo-
nus hazırladı.

"Benim A1" uygulaması-

nı indiren her bir aboneye 
bir ay için 10 000 MB in-
ternet hediye edilecek. 

Müşteriler, tüm yeni ope-
ratör hizmetlerini ücretsiz 
olarak 1 ay test edebile-
cekler. A1 uygulaması 
aracılığıyla aboneler, ken-
dilerine 500 MB internet 
hediyesi kazandıracak 
olan usulsüzlükleri rapor-
layabilecektir. Operatörün 
mağazaları ve çevrimiçi 
mağazalarında bazı ci-
hazlar yüzde 50 indirimle 
satışa sunulacak.

Operatörün TV servisi-
nin aboneleri için 2018 
yılının Haziran ayında 

hafta sonları 210 kanala 
ücretsiz erişimin yanı sıra 
sabit telefon hizmetlerine 
yönelik promosyon teklif-
leri sunulacak. 

M-Tel spor kanalları ile 
yaptığı gibi A1 kendi içe-
riğini geliştirmeye devam 
edecek. Şirket, Ameri-
ka Mobil ile geliştirdiği 
platform ile müzik akışı 
hizmetlerine başlamayı 
planlıyor.

Telekom'un portföyün-
de kullanıcıların dijital 
ödemeler in yanı sıra 
çevrimiçi ödeme ve POS 
terminalleri ile para trans-
ferleri yapabilecekleri di-

jital cüzdan gibi ödeme 
hizmetleri de yer alacak. 
A1, telekomun tüm müş-
terileri tarafından kullanı-
labilecek kendi markasını 
taşıyacak kredi kartını da 
ilk kez sunacak. Kredi 
dosyasının doğrulanması, 
hesapların düzenli olarak 
kullanılabilmesi için ban-
ka sistemi aracılığıyla ya-
pılacaktır.

Telekom, standart 24 
aylık garanti yerine 36 ay 
(3 yıl) garanti ile sunula-
cak olan kendi A1 akıllı 
telefonlarını piyasaya sür-
meyi planlıyor. Başlangıç-
ta üç akıllı telefon modeli 

öngörülüyor, bunlardan 
biri düşük maliyetli, ancak 
iyi bir kameraya sahip ola-
cak, diğeri ise düşük ma-
liyetli ama pahalı bir akıllı 
telefon görünümüne sahip 
olacak. 

Dimitrov,” A1 One Un-
limited olarak adlandırı-
lacak olan halihazırdaki 
mobil planlara da değişik-
likler yapılacak ve mevcut 
tüm müşterilerimiz tele-
fon da satın aldıklarında 
“A1 One Unlimited” mobil 
planlar yüzde 50 indirim 
ile sunulacak. Ancak yeni 
planlar hakkında daha 
fazla detay yarın açıkla-
nacak” diye belirtti. 

Dimitrov, “A1, en kısa 
zamanda hizmet sunarak 
teknolojiyi daha erişilebi-
lir, kolay ve kullanışlı hale 
getirmeyi vaat ediyor. 
Teknik arıza durumunda 

şirket 6 saat içinde (ör-
neğin İnternet ve TV) gi-
dermeyi taahhüt eder. Şu 
anda arıza gidermek için 
standart süre 24 saate ka-
dardır” dedi. 

Telekom ayrıca * 88 nu-
maralı her aramada müş-
terinin 60 saniye içinde bir 
operatörle iletişim kurabi-
leceğini garanti eder.

Faturaların biçimi daha 
anlaşılır ve kolay hale ge-
tirilecek. Her müşteri kısa 
mesajlar yoluyla kendi 
hizmetleri hakkında (ör-
neğin, tarife paket bitimi) 
bilgi alacak.

Şirketin web sitesi ar-
tık http://www.a1.bg ile 
değiştirildi ve 3 haftaya 
kadar ülkedeki tüm ma-
ğazaları yeni A1 logosu 
ile yeniden markalanacak.

             Kırcaali Haber

Kadriye Latifova’nın Anısına
Onu yıllar öncesi tanı-

mıştım. Neredeyse yarım 
asırdan fazla bir zaman. 
Ailece Rodoplara öğret-
men olarak yolculuk ya-
parken trende tanışmıştık. 
Sonra bu tanışıklığımız 
samimi dostluğa dönüştü. 
Ama ne yazık ki bu uzun 
sürmedi. Hiç beklenmedik 
bir anda henüz 34 yaşın-
dayken onu aramızdan 
yitirdik.

Bugün sağ olsaydı 90 
yaşında nurlu yüzlü bir 
nine olacaktı. Ve mutlak 
yine etrafına gülücükler 
saçacak, belki de yine o 
kadife sesiyle sevdikleri-
ni neşelendirecekti. Ama 
olmadı. Kader istedi ki, 
o hepimizin çok sevdiği 
Kadriye ablamız hep genç 
ve güzel kalsın, kulakları-
mızda o eşsiz sesi ve gö-
nüllerimizde o hoşgörülü 
büyük kalbiyle yaşasın.

Kadriye Latifova için 
yıllar içinde çok yazılıp 
çizildi. Araştırmacılar ona 
hala borçlu olsalar da, 
bir noktada hepsi hemfi-
kirdirler. Kadriye Latifova 
Bulgaristan’da ses sana-
tının 20. yüzyıl 50-60’lı 
yıllarının ilk ve en büyük 
temsilcisidir. Büyük ba-
şarıyla icra ettiği halk tür-
kü ve şarkıları ülkesinde 

olduğu gibi, Türkiye’de, 
Balkanlar’da, hatta Türk 
dünyasında geniş bir ün 
kazanmış bu yerler in 
bülbülü olarak nitelendi-
rilmiştir. Onun ses sanatı 

ulusal, bölgesel ve global 
zenginlik olarak kabul 
edilmiştir.

30 Mayıs 1928 yılında 
Haskovo (Hasköy) ilinin 
Golemantsi (Beyköy) kö-
yünde doğan Kadriye La-
tifova Türk halk türküleri-
ne hayran bir ailede yetiş-
miştir. Güçlü sesiyle köy 
ve yöre bayram ve tören-
lerde söylediği türkülerle 
herkesi büyülemiş, halkın 
arasında ünlü bir ses sa-
natçısı olarak kabul edil-
miş, ülke çapında da ka-

bul bulmuştur. 1952-1959 
yıllarında Haskovo Devlet 
Türk Estrat Tiyatrosu’nun 
ses sanatçısı olmuş. 
1959-1962’ye kadar ise 
çalışmalarını Kırcaali’de 

sürdürmüştür.
Bazı kaynaklara göre 

500’den fazla türkü ses-
lendiren Latifova’nın kayıt 
yaptığı 200 türküsü Sof-
ya Radyosu’nun Türkçe 
fonetiğinde bulunmakta-
dır. O bir çok yarışmada 
ödül kazanmış, yüzlerce 
sahne ve meydan tem-
sillerine katılmış, halk 
dansları, tiyatro ve dram 
eserlerinde birçok rol al-
mış, Rodoplar’dan başka 
Dobruca ve Deliormanda 
temsillerde bulunmuştur. 

Onun hakkında yazılan 
bir yazıda “ Ne kadar yeni 
şarkıcı yetişse de, Kadri-
ye Latifova bir tek kala-
caktır” denilmiştir.

Ne yazık ki 1962’de 
Kırcaali Devlet Estrat 
Tiyatrosu’nun Krumovg-
rad (Koşukavak) sahne-
sinde temsilden sonra 
yolculuk esnasındaki kor-
kunç kaza onun yaşamına 
zamansız son vermiştir. 

Ben ünlü türkücümüzün 
şahsen tanıdığımdan iti-
baren onu dost bilmem 
benim için büyük onurdur. 
Ve ne zaman Kırcaali’nin 
merkezindeki ismini ver-
dikleri tiyatro binasının 
önünde 80. doğum yılı 
münasebetiyle açılan hey-
kelin yanından geçsem, 
önünde durur, o şahane 
insana saygımı ifade et-
miş olurum.

Bu anlamlı 90. doğum 
yıldönümünde sevgi ifa-
desi elini öpüp çiçek-
lerimizi sunamasak ta, 
mutlak onu herkes onu 
saygıyla anacaktır. Çünkü 
halk olarak daha hayat-
tayken efsaneye dönü-
şen Kadriye ablamız he-
pimizin gururudur. Mekânı 
cennet olsun!

Aygül Gavazova
Kırcaali

Rafet Koru, Ardino’ya 
çiçek fideleri temin etti 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı münasebetiyle Türkiye’nin Yalova şehrinde yaşa-
yan emektar sporcu Rafet Koru, Ardino (Eğridere) 
kasabasında parklara ve yol kenarlarına ekmek için 
çiçek fideleri temin etti. 

Ardino Belediyesi Ekoloji ve Çevre Koruma Da-
iresi çalışanları, belediye binasının bahçesine ve 
kasabanın merkez kesiminde bulunan beton saksı-
lara çeşitli türlerde (petunya, kadife çiçekleri) çiçek 
ektiler. 

Rafet Koru,”Ardino’yu ve doğup büyüdüğüm yerle-
ri seviyorum. Fırsatım olduğunda her zaman buraya 

gelip daha rahat ve misafirperver hale getirmek için 
egzotik çiçeklerle kasabayı süslüyorum. 19 Mayıs'ta 
Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkını anavatanları-
nın işgalcileriyle mücadelelerinde birleştirmek için 
Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastı. 19 Ma-
yıs, Türk halkının ulusal kurtuluş savaşının bitişinin 
başlangıcını ve yeni Türk devletinin temellerinin 
atılmasını sembolize ediyor. Atatürk ve yoldaşları 
sayesinde Türk halkının tarihinde yeni bir sayfa açıl-
dı” diye konuştu.

Rafet Koru, 1948 yılında Byal İzvor (Akpınar) kö-
yünde doğdu. Çocukluk yılları Ardino'nun Kabakçı-
lar Mahallesi’nde geçti. Filibe’de Tarım Mekanizas-
yonu Lisesi’ni bitirdi. Gorubso-Madan Fabrikası’nda 
uzun yıllar spor eğitmenliği yaptı. Ardino Agro En-
düstriyel Kompleksi (APK) Spor ve Turizm Bölüm 
Başkanı ve Ardino Su ve Kanalizasyon Şirketi’nde 
(VİK) teknik yönetici görevlerinde bulundu. 1978 yı-
lında Bursa'ya göç etti. Halen Yalova'da yaşamakta 
ve Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğünde teknisyen 
olarak çalışmaktadır. Yalova Belediye Masa Tenisi 
Spor Kulübü Yöneticisi ve Yalova Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği eski başkanıdır.
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Şair Habibe Ahmetova’nın VI. Uluslararası 
İstanbulensis Şiir Festivali’nden İzlenimleri

Anadolu, İstanbul, 
ahhh İstanbul, sana git-
tim, seni gördüm ve yine 
Rodoplara döndüm.
İnan, Rodoplar kadar 

seni de sevdim. Senin 
adın bugün İstanbul de-
ğildi sanki, ucu-bucağı 

olmayan kocaman bir 
sonsuzluktu. Sokakla-
rın, caddelerin, denizin, 
martıların, yunus sürü-
sünün sulara dalıp dalıp 
insanı duygulandıran bir 
ihtişamla sarmaş dolaş-
ları. Bütün bunları bizleri 
bir araya getirip de be-
raberlik ve barışın namı-
na yaşatan, kucak açan, 
edebiyatın önemini, şa-
irlerin ve şiirin sevilmesi 
gerektiğini üstüne basa 
basa çağrıda bulunan ve 
gelecek nesillere ümitler 
aşılanmasına yardımını 
esirgemeyeceğini söy-
leyen, anlatan, gösteren 
ve de gerçekleşmesine 
her hususta yardımını 
esirgemeyen çok değer-
li Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Kes-
kine ne kadar teşekkür 
etsek azdır. 
İstanbul’un adı bugün 

(okullarda, deniz bo-
yunda, Türkiye Edebiyat 
Vakfı kütüphanelerinde, 
Kültür Merkezleri salon-
larında el ele, kardeşçe 
tüm edebiyatseverlerin 
katılımıyla, “Türk Dün-
yası” alt başlığı ile ger-
çekleştirilen VI. Ulus-
lararası İstanbulensis 
Şiir Festivali’nin teması 
Modern Türk Şiiri ola-
rak belirlendi. Festiva-
le katılan şairler farklı 
coğrafyalarda bulunan 
Türk devletler inden, 
Balkanlardan seçilerek 
şiir geleneğinin Türk 
topluluklarındaki önemi 

ve bugünü ifade edildi 
tabii ki. Şairler modern 
Türk şiirinin sihirli diliyle 
farklı örnekler sunarak, 
bunun yanı sıra akade-
mik boyutuyla da şiir ele 
alındı. Üç ay öncesi VI. 
Uluslararası İstanbulen-

sis Şiir Festivali 02-05 
Mayıs 2018 tarihlerinde 
dört gün sürecek olan 
bir dizi edebi ve sanat-
sal etkinliği içermekte 
olacak olan Festivale 
davet edilince çok he-
yecanlanmıştım. 
Artık oradan dönmüş 

olmama rağmen bu 
heyecan hala gitmedi 
dersem yalan sayılmaz. 
Orada bu çok güzel 
organize edilip de ger-
çekleşen uluslararası 
büyük düzey etkinlikten 
edindiğim bilgiler, dost-
lar, dostluklar, beni hala 
oralarda dolaştırıyor 
âdeta.
İstanbul Sultanbeyli 

Belediyesi 2012 yılında 
uluslararası bir organi-
zasyon olarak başlat-
mış olduğu şiir festiva-
lini gelenekselleştirerek 
her yıl yeni bir tema ile 
sürdürmüştür aslında. 
Dünyanın dört bir ya-
nından davet ettiği şa-
irlerle şiirin etkisini kit-
lelere yaymış, heyecan 
uyandırmıştır. Bu yılki 
“Türk Dünyası” alt başlı-
ğı ile gerçekleştirilen VI. 
Uluslararası İstanbu-
lensis Şiir Festivali’nin 
teması Modern Türk 
Şiiri olarak belirlenmişti. 
Festivale katılacak olan 
şairler farklı coğrafya-
larda bulunan Türk dev-
letlerinden seçilerek şiir 
geleneğinin Türk toplu-
luklarındaki önemi ve 
bugünü ifade edildi. 

Şiir festivali kapsa-
mında açılış ve kapanış 
programlarının yanı sıra 
özel etkinlikler ve şiir 
buluşmaları yer aldı. Bu 
etkinlikler, uluslararası 
ölçekte Türk şiirini gün-
deme taşıyarak, şiirin 

ruhunun canlı kalma-
sına katkı sağlamakta. 
Bunun yanı sıra İstan-
bulensis Şiir Festivali’nin 
yıllardır devam eden öz-
gün uygulaması “Şairler 
Okullarda” etkinlikleri 
vesilesiyle genç nesil 
şiirle hemdem olmak-
ta ve buralarda bizlere 
de bir nevi örnek olabi-
lir bile diye düşündüm 

bizzat ben. Okulların 
salonlarının şiir buluş-
malarında kullanılma-
sıyla tüm öğrencilerin ve 
eğitimcilerin ilgisini şiire 
çekmekte. Çok anlamlı 
ve bir o kadar da güzel 
mi güzel. VI. Uluslara-
rası İstanbulensis Şiir 
Festivali Projesinin bir 
diğer özelliği ise toplu-
mun tüm kesimlerine 
hitap edebiliyor olma-
sı. Seçilen tema gereği 

bürokrasiden medyaya, 
edebiyat camiasından 
sade vatandaşa tüm 
bireylerini kapsayıcı bir 
program tasarlanmış. 
Türkiye’den ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinden şair-
lerinin bir araya geldiği 
ve Sultanbeyli’yi dört 
gün boyunca ‘şiirin baş-
kenti’ haline getiren bu 
etkinlik şüphesiz ülkenin 
sanat, edebiyat ve kül-
tür birikimine önemli bir 
katkı sağlıyor ve sağlam 
izler bırakıyor. Keşke bu 
tür (varsın daha küçük 
ve dar kapsamlı olsun) 
etkinlikler bizlerde de 
gerçekleşebilse, edebi-
yata, kültüre, gelenek ve 
göreneklere siyasetçiler 
de bambaşka gözlerle 
bakabilseler. Şiir bir mil-
letin en kurucu unsurla-
rından biridir. İstanbu-
lensis Şiir Festivali yıl-
lardır düzenlemiş olduğu 
uluslararası festivallerde 
kadim dönemlerden beri 
önemini ve etkileyiciliği-
ni hiç yitirmeyen şiirin 
bu boyutuyla seslendiril-
diği bir bağlam oluştur-
muş. Her yıl belirlemiş 
olduğu temalar ile dün-
ya sahnesinde yerini ve 
duruşunu ifade etmiş. 
Birde Trakya-Rumeli ki-
tabını hediye ettiler Türk 

halk müziği ve oyunları 
içeren bu kitapta bizim 
ozanlar da yer almakta, 
başta merhum Osman 
Aziz olmak üzere. Ömer 
Lütfi kütüphanesine de 
var bir cilt özel olarak 
hediye. Birde çok güzel 
ve beklemediğim bir şey 
oldu aslında, benim için 
bir sürprizdi. Kendileri 
Araştırmacı, Eğitimci, 
Gazeteci, Şair, Yazar ve 
şu an Türkmeneli Kültür 

Merkezinde basın ve 
kültür Müşaviri olan dr. 
Şemsettin Küzeci bas-
kıdan yeni çıkan “Nev-
ruz Çiçekleri” başlığı 
altındaki muhteşem bir 
güldesteyi bana onur 
belgesi eşliğinde takdim 
etti. Bu kitapta 100 Türk 
Dünyası Kadın şairleri-
nin eserleri bulunmakta 
ve benim de Kadriye 
Cesur, Aynur Açok-
göz, Mefkure Mollova 
ile birlikte 4 adet şiirim 
bulunuyor. Gözlerim ya-
şardı. Çok dokunaklı bir 
sahne sergilendi. Çok 
yeni dostlarla tanıştık, 
dostluklar edindik, eski 
dostları gördük ve nice-
lere diyerek ayrıldık. 
İstanbul Sultanbeyli 

Belediye Başkanı çok 
değerli Hüseyin Keskin 
selâmlama mesajında 
sıcak konuşmasıyla biz-
leri daha da yakınlaştırdı 
birbirimize sanki. 
Başkan “Yıllardır dün-

yanın dört bir yanından 
şairlerle halkımızı buluş-
turan festivalimiz son üç 
yıldır bir tema ekseninde 
planlanıyor. Bu yıl Türk 
Dünyası’nı festivalimizin 
teması olarak belirledik. 
Bu temanın belirlenme-
si, bir anlamda zulme 
bir başkaldırı bildirisi-

dir. Zorbalıkla çizilen 
suni sınırları elbette 
kabul etmemiz müm-
kün değildir. Kanı bir, 
canı bir, dini bir, imanı 
bir kardeşlerimizle ayrı 
düşmemizi gönlümüzün 
kabul etmesi mümkün 
değildir. Uluslararası 
İstanbulensis Şiir Festi-
vali aracılığı ile buradan 
(Sultanbeyli’den) tüm 
dünyaya sanatın, ede-
biyatın ve şiirin birleşti-

riciliği ile kardeşliğimizi 
haykırmak istiyoruz. Bi-
rikimlerimizi paylaşarak 
güç birliği yapmanın ge-
reğine inanıyoruz çünkü. 
Gönüllerimizin yakınlaş-
masıyla maddi ve mane-
vi güçlerimizi ümmet bi-
linciyle birleştirdiğimizde 
Dicle kenarında, İdil’de, 
Tuna boyunda hiç kimse 
bize zulmedemeyecek, 
haksızlık edemeyecektir. 
Adriyatik’ten Çin Sed-

dine kadar emniyet için-
de yolculuk yapıldığı 
günleri, daha doğrusu 
tarihi yeniden inşa ede-
bilmeyi önce şiirin bir-
leştiriciliğinde gerçek-
leştirmeyi ümit ediyoruz. 
Coğrafyalarımız dışın-

da hiçbir farklılığımız 
yoktur. Bundan böyle 
aynı hedefe ok atan 
çeriler olmak, Allah’a, 
dostlarına ve adalete 
düşmanlık edenler kar-
şısında saf bağlayıp sıra 
dağlar gibi durmanın 
yüce bir erdem oldu-
ğunun bilincindeyiz. Bu 
bilinçle uyuyanları uyar-
manın, yaralıların yara-
larını tımar etmenin der-
dindeyiz. Türk dünyası-
nın farklı bölgelerinden 
gelerek festivalimize 
katılan ve farklı lehçeler-
de, farklı ağızlarda şiirler 
okuyacak olan değerli 
şair dostlarımızın sesi 
yankılansın istiyoruz. Bir 
kez daha gür sesleriyle 
zulme dur desinler. Dört 
gün boyunca İstanbul’da 
Türk Dünyası şairleri ve 
şiirleri şehrimizin so-
kaklarında dolaşacaktır. 
Sözlerime son verirken 
festivalimize katılan şa-
irlerimize ve bu organi-
zasyonu gerçekleştiren 
mesai arkadaşlarıma 
teşekkür eder, festivali-
mizin hayırlar getirmesi-
ni temenni ederim“ diye 
ifade etti. 
Ben onun sözlerini 

tekrarlamadan geçmek 
istemedim, buradan 
gazetemizin sesiyle 
tüm katılımcılar adına, 
Sultanbeyli belediyesi-
nin sevgi dolu yürekle 
düzenleyip sunduğu ve 
gerçekleşmesinde payı 
olan o vefalı ekibine te-
şekkür etmek istiyorum. 
Sonsuz teşekkürler Tür-
kiye, İstanbul, Sultan-
beyli belediyesine. 
Mayıs 2018 
Habibe Ahmetova
Kobilyane Kırcaali 
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Kırcaali’de yenilenen “Drujba” stadyumun açılışı yapıldı
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, yenile-
nen “Drujba” stadyumun 
açılış töreninde şunları 
belirtti: “Bugün yenile-
nen stadyumun açılışını 
yapmaktayız ve umarız 
ki burada Kırcaali Arda 
Futbol Spor Kulübü ta-
kımının Bulgaristan Ku-
pası finalini oynamasını 
ümit ediyoruz”. Başkan 
Azis, 23 Mayıs'ta takı-
mın yeni sezona baş-
ladığını belirtti. Kırcaali 
Arda futbol takımı 94 yıl 
sonra iki kupa kazanma-
yı başardı. 
Hasan Azis, konuş-

masında “Bulgaristan 
Kupası'nı kazanmanın 
yolu açıldı” dedi. Baş-
kan, sadece bir golün 
Arda futbol takımının 
Bulgaristan birinci ligine 
girmekten alıkoyan oyun 
çağından bu yana tam 
30 yıl geçtiğini hatırlattı. 
Hasan Azis, stadyumu 
ülkedeki bu tip modern 
spor tesislerinin üç mü-

cevherinden biri olarak 
tanımladı. Bugüne kadar 
destekleri için Gençlik 
ve Spor Bakanlığı'na 
teşekkür etti. Bu stad-
yumla Kırcaali halkının 
hayallerini gerçekleştir-
meye devam ettiklerinin 
altını çizdi. 
Bulgar istan Futbol 

Birliği Başkanı Borislav 
Popov, “Bu stadyum, 
ülkedeki futbolun geliş-
mekte olduğunu kanıtlı-
yor” dedi. 
Spor Bakanı Krasen 

Kralev, stadyuma ay-
dınlatma sağlamak için 
yardımcı olacağını belir-
terek, bakanlığının yeni 

birçok işlevli spor salo-
nu inşa etmeye kararlı 
olduğunu hatırlattı. 
Meclis Başkanı Tsveta 

Karayançeva, “Harika 
bir sahamız ve şampi-
yon bir takımımız var. 
Birinci Profesyonel Lig'e 
gireceğiz. Bizi birleştiren 
güçlü bir takımımız var. 

İnanıyorum ki, birlik olur-
sak takımımız Bulgaris-
tan Şampiyon Kupası’nı 
kazanacak” dedi. Meclis 
Başkanı “Drujba” stad-
yumunun en modern-
lerden biri olduğunu ve 
onarımların eski ihtişa-
mını geri getirdiğini vur-
guladı.
Kırcaali Müftüsü Bey-

han Mehmet ve Kırcaali 
Hıristiyan Cemaati Baş-
kanı Otets Petır Garena, 
yeni açılan tesis için dua 
ettiler ve Arda futbol ta-
kımına başarılar diledi-
ler. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis 

ve Futbol Kulübü Baş-
kanı Petır Peşev, tesisin 
yenileme çalışmalarına 
belirleyici katkılarından 
dolayı ödüllendirildi.
“Drujba” stadyumu 

1961 yılında inşa edil-
miş ve bugüne kadar ta-
mir görmemiştir. Hizmet 
binası, stantlar, arazi, 
yeni kanalizasyon, ye-
raltı sulama sistemi ye-
nilenmiştir. Stadyumun 
kapasitesi 15 000 kişilik, 
ancak 5250 sandalye 
konulmuştur. Stadyu-
mun onarımında harca-
nan toplam miktar 1 785 
311 levadır. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali Arda Futbol Takımı, Amatör 
Futbol Ligi Kupasını Kazandı 
Kırcaali Arda futbol 

takımı, tarihinde ilk kez 
Amatör Futbol Ligi Kupa-
sını kazandı. Antrenörlü-
ğünü Elin Topuzakov’un 

yaptığı takım, final kar-
şılaşmada Montana’nın 
Erden köyünden Kariana 
futbol takımına penaltı 
atışlarından sonra 4:3’lik 
skorla galip gelerek, hak-
kıyla Amatör Futbol Ligi 
şampiyonu oldu. 
Önemli maç Veliko Tır-

novo'daki İvaylo stadında 
oynandı. Buna rağmen 
Arda takımının yüzlerce 
taraftarı sevdiği takımı 
desteklemek için tribün-

lerde yer aldı. Maçı izle-
yenler arasında Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 

Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban da vardı. 
Normal sürede maç 1: 

1'lik skorla sona erdi. Ka-
riana takımı daha 1.da-
kikada Georgi İvanov’un 
attığı golle Arda karşısın-
da 1-0 öne geçti, ancak 
maçın hakemi Stanislav 
Stavrov’un uzattığı sü-
rede Dimitır Aleksiev 
(Arda) bir gol attı. Böyle-
ce penaltı kararı verildi. 
Arda futbol takımından 

gole imza atan oyun-
cular Vladislav Misyak, 
Plamen Krumov, Dimitır 
Aleksiev ve Ahmet Os-
man oldu. 

Bununla bu sezon 
Arda takımı, Güneydoğu 
Üçüncü Futbol Ligi bi-
rinciliğinden sonra ikin-
ci bir lig birinciliği elde 
etmiş oldu. Antrenörlü-
ğünü Elin Topuzakov’un 
yaptığı takım, tüm süre 
boyunca maça hakimdi, 
ama Cariana'nın kalesini 
koruyan oyuncularla baş 
edemedi. 
Maçtan sonra Elin To-

puzakov, takımın Ama-

tör Futbol Ligi Kupası’nı 
kazanmasından dolayı 
duyduğu sevinci dile ge-
tirdi. Topuzakov, kupayı 
takımın taraftarlarına, 
kulüp Başkanı Müh. Petır 
Peşev’e, Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e ve 2017 yazından 
beri projeye angaje olan 
herkese ithaf etti. 
Topuzakov,” Maç bo-

yunca oyuna hakim ol-
duk, ancak kaleyi 10 ki-
şinin koruduğu bir takıma 
karşı çok zor kazanmak. 
İlk andan itibaren aptalca 
bir gol yedik. Oyunun so-
nuna kadar performansı-
mız yüksekti, sadece gol 
yoktu. Oyuncularımız ka-
zanmaktan vazgeçmedi, 
zafer elde edeceğimize 
inanıyorlardı ve penal-
tı vuruşlarına gidildi. 
Penaltı atışlarında kay-
bedebilirdik de, kaza-
nabilirdik de, ama şans 
oyuncularımızdan yana 
oldu. Onlar bu zaferi hak 
ettiler” diye ifade etti. 
Arda takımının kaleci-

si Karacov, sevincini 5 
yaşındaki kızı Yoana ile 
birlikte dile getirdi. Kale-
ci, “Çok mutluyum. Bu, 
şimdiye kazar kazan-
dığım en önemli kupa” 
dedi.
            Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Belediye Meclis Kamu 
Konseyi, Drujba stadının isminin 

değiştirilmesini destekliyor 
Kırcaali Belediye Meclisi Kamu Konseyi, şehir-

deki Drujba stadının isminin “Arda Arena” olarak 
değişmesine yönelik İnisiyatif Komitesi’nin öne-
risini destekliyor. Kamu Konseyi Yönetim Kurulu 
toplantısında yapılan oylamada tüm üyeler oybir-
liğiyle öneriyi destekledi.

Kamu Konseyi, devletin eski Tarım Lisesi bina-
sının bulunduğu alana 1000 koltuk kapasiteli yeni 
bir spor kompleksi kurulmasına ilişkin kararı mem-
nuniyetle karşıladı. Ancak Kamu Konseyi üyeleri, 

uluslararası yarışmalar, konserler ve mitingler gibi 
toplu etkinlikler düzenlenmesi için kapasitenin ye-
tersiz olacağı görüşündeler. Kamu Konseyi, 3000 
koltuk kapasiteli spor kompleksi kurulması için 
uygun başka bir yer bulunmasını önerdi. Konsey, 
Samokov, Slivnitsa ve Botevgrad şehirlerindeki 
mevcut spor komplekslerini örnek gösterdi. 

Haziran ayında Kamu Konseyi Genel yapılması 
kararı alındı. Genel Kurulunda Konsey Başkanı 
Milan Milanov rapor sunacak. Hem uzun vadeli, 
hem de kısa vadeli girişimler tartışılacak. Uzun 
vadede, çevre yolu, Güney Sanayi Bölgesi, ilçede 
30 yerleşim yerinde su temin edilmesi sorunu ve 
çok amaçlı salon gibi konular üzerinde çalışma 
planlanmaktadır. Kısa vadede Kamu Konseyi, 
şehrin girişinden otogar yanındaki dönel kavşağa 
kadar Belomorski Bulvarı'nın onarımı, Mavi Bölge, 
şehrin temizliği, parklar ve diğer kamusal alanlar-
da kamunun yararlanacağı tuvaletler ve soyunma 
odaları inşa edilmesi gibi sorunları yerinde göz-
lemleyecek ve bunlara tepki verecek.

Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in sözlerine 
atıfta bulunan Milan Milanov, Kamu Konseyi’nin 
projeler konusunda katalizör görevinden başka 
süpervizör görevi de gördüğünü belirtti.
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Vatandaşların % 57’sine göre, Bulgaristan 
AB üyeliğinden yararlanıyor
Avrupa Bir l iğ i (AB) 

Parlamentosu tarafın-
dan yaptırılan ve Mayıs 
2019'da yapılacak Avru-
pa Parlamentosu Millet-
vekilliği seçimlerinden 
bir yıl önce yayınlanan 
Eurobarometre araştır-
masından elde edilen 
verilere göre Bulgarların 
yüzde 54'ü için AB üyeli-
ği iyi bir şeydir ve yüzde 
57'si ülkelerinin Birliğe 
üyelikten yararlandığına 
inanmaktadır.
Bulgaristan’dan anket 

katılımcılarının yüzde 
44’ü seslerinin AB’de du-
yulduğuna inanıyor. Bu 
demektir ki, 2017 yılına 
göre 7 puanlık önemli bir 
artış var. 
Son on yılda ilk defa 

katılımcıların çoğunlu-
ğu (yüzde 48) sesleri-
nin AB'de duyulduğuna 
inanmaktadır. Bu olumlu 
gelişmenin, 2016'nın ikin-
ci yarısında başladığı ve 
muhtemelen İngiltere'nin 
AB'den ayrılması için ya-
pılan referandumun etki-
leriyle bağlantılı olduğu 
belirtiliyor.
Sonuçlar, vatandaşların 

ortalama yüzde 60'ına 
göre, ülkelerinin AB üye-
liğinin iyi bir şey olduğu-
nu ve ankete katılanların 
üçte ikisinin (yüzde 67) 
ülkelerinin AB üyeliğin-
den yararlandığına ikna 
olduklarını göstermek-
tedir. Bu oran, 1983'ten 
beri kaydedilen en yük-
sek seviyedir. 
Önde gelen aday ül-

keler 
AB genelindeki katı-

lımcılar, AB üyeliği için 
önde gelen aday ülke-
lerle müzakere sürecinin 
AB'de demokratik yaşam 
açısından hayati önem 
arz ettiğini söylüyor. Av-
rupalı seçmenler, 2014 
yılında Avrupa Komisyo-
nu Başkanı'nın seçimine 
dolaylı olarak ilk defa ka-
tılma fırsatı buldu. 
Bulgarların yarısı (yüz-

de 50) önde gelen aday 
ülkelerle başlatılacak mü-
zakere sürecinin yaklaş-
makta olan Avrupa Par-
lamentosu Milletvekilliği 
seçimlerinde oy kullan-
maya teşvik edeceğini 
belirtiyor. Katılımcıların 
yüzde 65'i, müzakere sü-
recine Avrupa meseleleri 
ve AB'nin geleceği ile il-
gili gerçek bir tartışmanın 
eşlik etmesini beklemek-
tedir. Katılımcıların yüzde 
55’i bu durumun, daha 
fazla şeffaflığa yol açaca-
ğını, yüzde 56’sı Avrupa 
Komisyonuna daha fazla 

meşruiyet kazandıracağı-
nı ve yüzde 56’sı, Avrupa 
demokrasisi için önemli 
ilerlemeyi temsil edece-
ğini düşünüyor. 

AB vatandaşlarının yak-
laşık yarısı (yüzde 49) bu 
sürecin yaklaşmakta olan 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekilliği seçimlerin-
de oy kullanmaya teşvik 
edeceğini belirtmektedir. 
Vatandaşların yüzde 70'i, 
sürecin yalnızca Avrupa 
meseleleri ve AB'nin ge-
leceği ile ilgili gerçek bir 
tartışma eşliğinde ger-
çekleştiğinde değdiğine 
inanmaktadır. Buna ek 
olarak yanıt verenlerin 
çoğu (yüzde 63) önde 
gelen aday ülkelerle ya-
pılan müzakerelerin daha 
fazla şeffaflığa yol açtı-
ğını, yüzde 61’i Avrupa 
demokrasisi için önemli 
ilerlemeyi temsil ettiği-
ni ve yüzde 60’ı Avrupa 
Komisyonu'na daha fazla 
meşruiyet sağladığını ka-
bul etmektedir. Öte yan-
dan yanıt verenlerin yarı-
sından azı (yüzde46’sı), 
bu sürecin ulusal hükü-
metlerin en iyi adayı seç-
mesini engelleyeceğine 
veya yüzde 45’i gerçek 
bir etkisi olmayacağına 
inanmaktadır.
Öncelikli Konular 
Bulgarlar için bir sonra-

ki Avrupa Parlamentosu 
Milletvekilliği seçimle-
rinde öncelikli konular, 
katılımcıların yüzde 57’si 
için ekonomi ve büyüme, 
yüzde 49’u için terörle 
mücadele ve yüzde 47’si 
için de vatandaşların sos-
yal korumasıdır. Bunu 
katılımcıların yüzde 44’ü 
için genç işsizliği, yüzde 
37’si için tüketici koruma 
ve gıda güvenliği ve yüz-
de 35’i için göç ile müca-
dele izlemektedir.

Önümüzdek i  seç im 
kampanyası sırasında 
Avrupalılar, politikacıların 
göç de dahil olmak üzere 
en geniş anlamda güven-

lik çözümleri sunmalarını 
bekliyor. Aynı zamanda 
kişisel refah ve esenlik 
gibi konuların gündem 
tutulması eşit derecede 
önemlidir.
Avrupalıların yüzde 

49'u, kampanyanın ön-
celikli teması olarak te-

rörle mücadeleye işaret 
ediyor. Bunu genç işsiz-
liğiyle mücadele (yüzde 
48), göç (yüzde 45), eko-
nomi ve büyüme (yüzde 

42) izliyor. Avrupalıların 
yaklaşık üçte biri (yüz-
de 35), iklim değişikliği 
ile mücadeleyi ve çevre 
korumayı öncelik olarak 
belirliyor. AB vatandaşla-
rının sosyal korunmasının 
yanı sıra insan haklarının 
ve demokrasinin teşvik 

edilmesi, katılımcıların 
yüzde 32'si için önemli 
konulardır.
Demokrasinin Önemi
Avrupalılar için demok-

rasi hem AB düzeyinde, 
hem de kendi ülkesinde 
temel bir değerdir. Anke-
te katılanların çoğunluğu-
nun (yüzde 46), AB'deki 
demokratik sürecin iş-
leyişinden memnuniyeti 
hala devam ediyor. AB’de 
demokrasi işleyişinden 
memnun olan Bulgarla-
rın oranı, AB ortalaması-
nın oldukça üzerindedir 
(yüzde 52).
Yeni siyasi oluşumlar 
2013 ve 2018 arasın-

da AB üyesi ülkelerde 
70'den fazla yeni parti ve 
politik ittifaklar kuruldu, 
bazıları politik statükoya 
karşı başarılı bir şekilde 
kampanya yürüttü. Bu 
gelişme, Avrupalıların 
çoğunluğu tarafından 
olumlu bir olgu olarak al-
gılanmaktadır.
Yine de ankete katılan-

ların yüzde 70'i, sadece 
karşı durmakla siyasi ya 
da ekonomik alanda iyi-
leşme sağlanamayaca-
ğına inanmaktadır. Aynı 
zamanda AB'deki katı-

lımcıların yarısı (yüzde 
50), sistem karşıtı genç 
partilerin veya hareketle-
rinin demokrasiye yönelik 
bir tehdit oluşturmadığını, 
üçte birinden biraz fazlası 
ise (yüzde 38) tam aksini 
düşünüyor. Vatandaşların 
yüzde 53'ü yeni partilerin 
ve hareketlerin mevcut 
partilerden daha başarılı 
yeni çözümler bulabilece-
ği konusunda hemfikirdir 
ve yüzde 56'sı gerçek an-
lamda değişimler getire-
bileceğine inanmaktadır.
Bulgaristan için veriler 

AB’dekilerle benzer: An-
kete katılanların yüzde 
57'si yeni partilerin ve 
hareketlerin gerçekten bir 
değişim yaratabileceğine 
ve yüzde 52'si mevcut si-
yasi sınıftan daha iyi yeni 
çözümler bulabilecekleri 
yönündeki görüşe katıl-
maktadırlar. Siyasi veya 
ekonomik durumda bir 
gelişmenin muhalefetle 
sağlanabileceğine ina-
nanların oranı (yüzde 
55) ve sistem karşıtı genç 
partilerin veya hareketle-
rin demokrasi için bir teh-
dit oluşturduğuna inanan-
ların oranı (yüzde20) AB 
ortalamasının altındadır.

Yapay zekâ, beş yıl içinde yüksek 
ücretli uzmanları değiştirecek
Eğer araştırma şirke-

t i “Gartner” 'ın yapay 
zekânın 2022'ye kadar 
farklı alanlara nüfuz ede-
ceği yönündeki tahmin-
leri doğru çıkarsa, birkaç 
önemli sektörde sadece 
beş yıl sonra işverenler 
pahalıya çalışan ele-
manlara ödeme yapmak 
zorunda kalmayacak.
Pahalı uzmanlar yeri-

ne ucuz hizmetler
Gelecek yıllarda  yapay 

zekâ, tıp, hukuk ve bilgi 
teknolojileri alanında ça-
lışan yüksek nitelikli uz-
manların görevlerini ye-
rine getirebilecek. Bu tür 
sonuçlar, yapay zekânın 
tekrar eden süreçlerden 
çıkabileceğine inanan 
analistler tarafından ha-
zırlanan rapor içerir. 
Tahminlere destek ola-

rak Gartner, örneğin ya-
pay zekânın artık sadece 
bilişim teknolojileri altya-
pısını ve bazı iş süreçle-
rini yönetmeyip, karma-
şık finansal stratejiler 
yarattığı şirketleri işaret 
ediyor. Bu eğilim, sigorta 

ve finans sektöründe za-
ten gözlenmektedir.
Gartner Şirketi Yönetim 

Kurulu Başkan Yardım-
cısı Stephen Pritich, “Er 
ya da geç yapay zeka ve 
makine eğitimi, yüksek 

ücretli uzmanların ucuz 
hizmetlerle değiştirilebil-
diği bu gelişim seviyesi-
ne ulaşacaktır” diye yo-
rumda bulundu. Pritich, 
“Bu nedenle, yüksek re-
kabet seviyesine sahip 
üst düzey endüstrilerdeki 
birçok işletme, şu anda 
elektrik için ücret ödedik-
leri gibi bu tür hizmetler 
için de bir ücret ödeye-
cek” diye kaydetti. 

Robotlar sigorta ve 
müşteri etkileşimini 
değiştirecek
Analiz, yapay zekâ için 

potansiyel bir “ev” ola-
rak, sigorta sektörünü 
işaret ediyor. Gartner, şu 

anda kredi ödeme planı 
oluşturan ve sigorta taz-
minatlarında ayarlamalar 
yapan kişiler tarafından 
işgal edilen pozisyonla-
rın otomatikleştirilebile-
ceğini düşünüyor. 
Örneğin, Japon şirketi 

Fukoku Mutual Life In-
surance, 30'dan fazla 
çalışanı, bilgisayarla tıb-
bi belgeleri okumak için 
özel bir yazılımla değiş-

tirmeyi planlıyor. Bu yazı-
lım da kredi miktarını ve 
ihtiyacını değerlendirme 
kapasitesine sahiptir, 
ancak nihai karar yine 
de bir kişi tarafından alı-
nacak.
Yapay zekâ karmaşık 

finansal stratejiler ya-
ratıyor
Yapay zekânın baş-

ka bir uygulama alanı 
f inanstır. İsveçli SEB 
şirketi, örneğin müşteri 
hizmetleri için bilişsel 
teknolojisini kullanıyor. 
Şirketin bilişsel teknolo-
jisine dayalı yazılımı iş 
süreciyle ilgili kararlar 
verebilir.
Gartner’in yaptığı açık-

lamada şöyle denildi: 
“Bu tür bir otomasyon 
mümkündür, çünkü ya-
zılım dil anlambilimini 
anlar, 30 saniye içinde 
300 sayfayı okur ve şir-
ket çalışanları ile müşte-
riler arasındaki etkileşimi 
izleyerek kendi deneyim-
lerinden öğrenebilir”.
           Kırcaali Haber
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Rotaryenler, Orpheus Hayırseverlik 
Gecesinde 12 659 leva yardım topladı

Kırcaali Oteli’nde dü-
zenlenen Orpheus Ha-
yırseverlik Gecesi’nde 
Rotaryenler, 12 659 leva 
yardım topladı. Kırcaali 
Rotary Kulübü tarafından 
düzenlenen 1.Orpheus 
Hayırseverlik Gecesi’nde 
Kırcaali Birleşik Çocuk 
Kompleksi (ODK) bina-
sındaki 1 nolu salonun 
onarımı için 7679 leva ve 
Ardino Belediye Hastane-
si için 3000 dolar bağış 
yapıldı. 

“ODK-Çocukların Per-
formans Sergilediği Sah-
ne” sloganıyla düzenle-
nen gecenin organizatör-
leri, Kırcaali’nin yetenekli 
çocuklarının daha iyi ve 
elverişli koşullarda eser-
ler yaratıp yeteneklerini 
sergileyecekler i ODK 
konser salonunun yenile-
neceğini kaydettiler. 

Bulgaristan, Türkiye ve 
Yunanistan'dan Rotar-
yenlerin çeşitli amaçlar-
la yardım toplamak için 
bir gelenek başlattığı 
1.Orpheus Hayırseverlik 
Gecesi’ne Yunanistan’dan 
Gümülcine ve Dedeağaç, 
Türkiye’den Edirne Ro-
tary Kulübü ve Edirne Mi-
mar Sinan Kulübü, Bursa 
Edremit Rotary Kulübü, 
Silivri Rotary Kulübü ve 
Bulgaristan’dan ev sahip-
liği yapan kulüpten başka 
Harmanli, Samokov, Ve-
lingrad, Pazarcık, Zlatog-

rad (Darıdere), Smolyan 
(Paşmaklı), Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Dimitrovg-
rad (Kayacık) kulüplerinin 
temsilcileri katıldı. 

Konuklar arasında Kır-
caali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Milletvekili 
Adlen Şefket, Rotary 9. 

Bölge Güvernörü Yardım-
cısı Nedyalka Rosenova 
ve 10. Bölge Güvernörü 
Yardımcısı Blagoy Balu-
tev yer aldı. 

Kırcaali Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Bahar 
Palova, Rotaryenlere 
şöyle seslendi: ”Orphe-
us hayırseverlik geceleri 
düzenlemekle bağış kam-
panyalarında çocuklara, 

eğitime ve bilime vurgu 
yapılmasını istiyoruz. Yeni 
yetişenler, tüm şehir ka-
muoyunun desteğini hak 
ediyor. 15.yıldır Kırcaali 
Rotary Kulübü üyesiyim 
ve bu kulübün kayıtsız 
şartsız topluma hizmet 
ettiğine ikna oldum. ODK 

konser salonunun yeni-
lenmesine yardımcı ola-
lım”. 

Yaptığı  konuşmada 
Müh. Azis, 1.Orpheus 
Hayırseverlik Gecesi’ne 
katılmaktan memnuni-
yet duyduğunu dile ge-
tirdi. Belediye Başkanı,” 
Çocuklarımıza yardım 
amaçlı oldukları için bu 
tür gecelerin özel bir mo-

tivasyon gücü vardır. Ku-
rumların dikkatini gelecek 
nesillerin sorunlarına çe-
kiyorlar” diye ifade etti. 
Belediye Başkanı, kon-
ser salonunun onarımına 
ilişkin sorunu Rotary Ku-
lübünün ortaya koymasın-
dan duyduğu rahatsızlığı 

itiraf ederek, gerekli kalan 
tutarın belediye tarafın-
dan tamamlanacağını du-
yurdu. Edirne ve Gümül-
cine’deki kulüplerle ya-
pılan ortak girişimlerden 
dolayı memnuniyetini ifa-
de eden Müh. Azis, uzun 
yıllar işbirliği yapmaların-
dan dolayı üç ülkeden ço-
cukları tebrik etti. Kırcaali 
Rotary Kulübü Dönem 

Başkanı Bahar Palova ve 
kulübün başka üyelerinin 
çocuklara yönelik aktif 
çalışmalarından etkilen-
diğini söyleyen Hasan 
Azis, Palova’nın Meclis 
Üyesi olduğu yıllar önce-
si Kırcaali Meclis kararıy-
la ulusal ve uluslararası 
olimpiyatlarda başarı 
gösteren çocuklara as-
gari işçi ücreti miktarında 
burs verildiğini anımsat-
tı. “Ülkede böyle bir giri-
şimde bulunan başka bir 
şehir yok” diyen Belediye 
Başkanı, belediyenin ke-
sinlikle çocuklara yönelik 
girişimleri desteklemeye 
devam edeceğini söyledi. 
Edirne Mimar Sinan Ro-

tary Kulübü Eski Başkanı 
Nihat Öztaş, Kırcaali ve 
Edirne çocukları arasın-
daki dostluğu başlatan 
“Bir Köprüde Biz Olalım” 
sloganıyla yürütülen or-
tak projenin hikayesini 
anlattı. Projenin 2014 
yılında Kırcaali’yi zyare-
tinden sonra Edirne ve 
Kırcaali’den çocukların 
katılımıyla karma sergi 
yapılmasını öneren as-
len Kobilyane (Maşkılı) 
köyünden olan dünya-
ca ünlü ressam Prof. 
Dr. Mustafa Aslıer ’in 
gir işimiyle başlatıldı-
ğını belirten Nihat Öz-
taş, proje faaliyetlerine 
Gümülcine’den çocukları 

da katılmaya çağırdı. 
Daveti hemen kabul 

eden Gümülcine Rotary 
Kulübü’nden Jana Kata-
ropolu, Rotaryenleri ve 
çocukları şehirlerini zi-
yaret etmeye davet etti.
Edirne Rotary Kulübün-

den Harun Tolat ve De-
deağaç Rotary Kulübü 
Başkanı Sergius Kadilis 
de birer selamlama ko-
nuşması yaptı. 
Bulgaristan’ın büyük 

dostu olan Edremit Ro-
tary Kulübü Başkanı 
Şaban Rodoplu, Ardino 
Belediye Hastanesi’ne 
destek için 3000 dolarlık 
çek bağışında bulunarak 
herkesi şaşırttı. 
Hayırseverl ik gece -

sinde toplanılan yardım 
paralarının büyük bir kıs-
mı, hayır amaçlı yapılan 
açık artırma ve çekiliş-
ten elde edildi. Kırcaali 
ve Edirne’den çocukların 
yaptığı resimler ve çekti-
ği fotoğraflar Rotaryenler 
tarafından satın alındı.
ODK’nın çatısı altında 

faaliyet gösteren amatör 
sanatçı gruplarından ço-
cuklar, dans gösterileri 
ve şarkılar sundu. Ayrıca 
Gümülcine Müzik Okulu 
öğrencilerinin yer aldığı 
dize orkestrası da göste-
ri sundu.
            Kırcaali Haber

Mustafa Bayramali’yi Son Yolculuğuna Uğurlarken
Muhterem Cemaat,
Kederli Aile, Sayın Kom-

şular,
Değerli arkadaşlar!
Yöremizin seçkin aydın-

larından, önemli şahsiyet-
lerinden, faal bir toplum 
insanı, başarılı hukukçu, 
gazeteci, araştırmacı, ya-
zar, saygın büyüğümüz, 
kıymetli ağabeyimiz ve 
değerli dostumuz Mustafa 
Bayramali’yi son yolculu-
ğuna uğurlamak üzere 
bir araya gelmiş bulunu-
yoruz.

Yakınlarının büyük acı-
sını paylaşmaya geldik. 
Bu hazin duruma müna-
sip teselli sözleri bulmak 
kolay değil. İlahi takdir di-
yeceğiz de ateşin düştü-
ğü yeri ne yapalım? Hangi 
sözlerle serinletelim yanıp 
tutuşan yürekleri?

Mustafa Ağabey! Hani 
80-nci yaş gününü kutla-
yacaktık burada senin köy 
halkınla beraber Sonba-
harda, Kasım ayında ?!...

Demiştin zaten 3 yıl 
önce, son öykü kitabında 

– Mevsim Artık Sonbahar. 
Bizleri ve belki kendini 

bugüne hazırlarcasına.
Olgun, bilinçli ve duyar-

lı insana, aydın bir kişiye 
yakışır zekâ ile hayata 
felsefî açıdan bakış bu 
olsa gerek. Şairlere, ya-
zarlara, sanat adamla-
rına özgü bir önseziyle 
zamanın acımasız akışını 

hissetmek bu olsa gerek.
“Sonbahar” diyedursun, 

hayata ilkbaharda veda 
etmek varmış kaderinde...

Değerli arkadaşlar, en 
kısa yoldan yaşam öy-
küsüne birkaç cümleyle 
değinmemiz zorunludur, 
haketmiştir merhum:

21 Kasım 1938 yılın-
da burada – Brezen 

(Halaçdere)’de dünyaya 
gelen Mustafa Bayrama-
li Ardino Lisesini 1958 
yılında bitirmiş, gençlik 

teşkilatçılığı ve Beledi-
ye başkanlığı görevlerini 
üstlenerek halkına önem-
li hizmetlerde bulunmuş-
tur. Daha sonra Sofya 
Üniversitesi’nin Hukuk 
Fakültesi’nden mezun 

olunca Kırcali’de büyük 
işletmelerde hukuk da-
nışmanlığı ve uzun süre, 
ta ömrünün sonuna kadar, 
avukatlık yapmıştır.

Gençlik yıllarından beri 
eli kalem tutan, yerel ve 
ülke genelinde yayınla-
nan gazete ve dergilere 
yazılar gönderen Mustafa 
Bayramali edebiyata atı-
lır. Özellikle öykü türün-
de başarılı olur, kitapları 
yayınlanır. Ülke çapında 
ve Uluslararası Edebiyat 
konferanslarına, sempoz-
yumlarına katılmış, Bulga-
ristan Türk Edebiyatı ya-
ratıcılarını layıkiyle temsil 
etmiştir.

Her alanda elde ettiği 
başarılara rağmen son 
derece alçak gönüllü bir 
kişilik sergilemiştir. İyi 
niyetli, her zaman güler 
yüzlü, bütün dünyayı ku-
caklayacak kadar insan 
sevgisi taşıyan kalbe sa-
hipti Mustafa ağabeyimiz. 
O bilinen tabirle “karınca-
ya yol verenlerden”di, tek 
korkusu insan gönlünü 

kırmaktandı. Hiç kimse-
ye yardımını esirgemez, 
üzerine vazife almaktan 
çekinmez, sözüne sadık, 
üstüne-başına son dere-
ce dikkatli, alelade, sıra-
dan günlerde bile etrafına 
bayram havası saçardı.

Ve böyle bir insana 
Yüce Kuvvet bakın neyi 
nasip etmiş! Üç aylarda, 
Ramazan ayının hemen 
arifesinde ebediyete göç 
etmesini.

İşte hayırlı baş, işte hal-
kının düzgün, imanlı ev-
ladı, işte gelen nesillere 
kişilik ve verimli, topluma 
yararlı yaşam örneği!

Ardino Belediye Baş-
kanlığı adına merhuma 
Allah’tan gani gani rahmet 
diliyorum. Yakınlarına baş 
sağlığı ve sabır selamet 
temenni ediyorum. Var-
sa, taksiratlarına Allahtan 
mağfiret dileriz!

Ruhu şad, mekânı Cen-
net olsun inşallah!

Selâhattin Karabaşev
Ardino Belediyesi Kültü-

rel Varlıkları Koruma
Kurulu Başkan Yrd.
13 Mayıs 2018, 
Brezen / Halaçdere
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Yüksek İslam Şurası, Dinler Yasası’nda 
değişiklik önerileriyle ilgili görüşünü açıkladı

Sofya’da 17 Mayıs Per-
şembe günü Bulgaristan 
Müslümanlar Diyanetinin 
merkez kolektif yönetim 
organı olan Yüksek İslam 
Şura Meclisi geniş katı-
lımlı oturum gerçekleştir-
di. Olağan oturumlardan 
farklı olarak bu Şura Mec-
lisi oturumunda demok-
rasiye geçiş yıllarından 
itibaren Başmüftü ve Yük-
sek İslam Şura Başkanla-
rının yanı sıra Müftülük 
Konseyi üyelerinden olu-
şan Dini Liderler Konseyi 
de hazır bulundu.

Filistin topraklarında 
adaletin yerini bulması 
için duayla başlayan Yük-
sek İslam Şura Meclisi 
oturumunun ana konusu 
Meclis Başkanlığına su-
nulan Dinler Yasası’nda 
değişiklikler yapılmasına 
ilişkin iki yasa tasarısıydı.

Yüksek İslam Şura Mec-
lis Başkanı Vedat Ahmet, 
“Yüksek İslam Şura Mecli-
si, Bulgaristan Meclisinde 
yer alan sözde “vatanse-
verlerin" anayasaya ay-
kırı ve totaliter önerilerini 
şiddetle reddediyor. Bu-
nunla birlikte Bulgaristan 
Müslümanlar Diyaneti’nin 
merkez kolektif yöne-
tim organı, Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP), 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
tarafından sunulan Dinler 
Yasası’nda değişiklikler 
yapılmasına ilişkin yasa 
tasarısıyla ilgili endişele-
rini de dile getirdi” diye 
belirtti. 

Yüksek İslam Şura Mec-
lisi, ülkedeki üç büyük 
siyasi gücün yasa tasa-
rısının olumlu yönleri ol-
duğunu ve bu önerilerin 
devletin dinlerle ilgilen-
diğini gösterdiğini düşü-

nüyor. Ama öte yandan 
dini cemaatlerin faaliyet-
lerinin doğrudan kontrolü 
ve devletin din işlerine 
müdahalesine yönelik bir 
arzu da var. Bu özellikle 
Başbakanlığa bağlı Dinler 
Müdürlüğü'ne daha faz-
la haklar verilmesinden 
açıkça görülüyor. Ancak 
bu dini cemaatlerin ana-
yasal olarak garanti edilen 
özgürlüğünü ve özerkliğini 
tehdit etmektedir. Ayrıca 
tasarıyla ilgili endişenin 
başka bir nedeni, iki an-
lamlı yorumlara ve keyfi 

uygulamaya izin veren 
metinlerdir.

Yüksek İslam Şura Mec-
lisi, bu yasa tasarısının 
görüşmelerinde dini ce-
maatlerin özerkliği ilke-
sinin korunması, devletin 
tüm dini cemaatleri eşit 
şekilde ele almasını ve 
anlamı belirsiz metinle-
rin ortadan kaldırılmasını 
arzu etmektedir. 

Bulgaristan Müslüman-
lar Diyaneti’nin merkez 
kolektif yönetim organı 
ayrıca Müslümanların ulu-
sal güvenlik için bir tehdit 

oluşturduğu varsayımı ile 
yasa tasarıları hazırlan-
maması çağrısında bulun-
du. Kuruma göre yasalar 
yapılması ve özgürlükler 
verilmesi, totaliter unsur-
lar içeren kontrol meka-
nizmalarına değil, güvene 
dayalı olmalıdır.

Oturumda, Bulgaristan 
Müslümanlar Diyanetinin 
tasarılar hakkında görü-

şünü açıklaması ve bu 
açıklamanın Başmüftü 
tarafından Meclis Baş-
kanlığına sunulması kara-
rı alındı. Bununla birlikte 
Dini Liderler Konseyi de 
ayrıca toplanarak savcı 
Nedyalka Popova’nın İs-
lam karşıtı söylemlerini 
ve Dinler Yasası’nda ön-
görülen değişiklikleri ele 
alacak.   Kırcaali Haber

Bulgaristan'ı Türkiye korkusu sardı!
Bulgaristan Başbakan 

Yardımcısı ve Savunma 
Bakanı Krasimir Karaka-
çanov, NATO ve Avrupa 
Birliği'ne (AB) Rusya ve 
Türkiye'nin Balkanlar'da 
nüfuz sahibi olmasını 
engelleme çağrısı yaptı.
AB'nin genişlemesiy-

le ilgili duyduğu rahat-
sızlığı dile getirdi
Karadağ'ın Budva ken-

tinde Karadağ hüküme-
ti, ABD Büyükelçiliği ve 
NATO'nun inisiyatifiyle 
düzenlenen uluslarara-
sı güvenlik forumunda 
konuşan Karakaçanov, 
AB'nin genişlemesiyle 
ilgili kesin zaman çer-
çevelerinin bulunma-
masından duyduğu ra-
hatsızlığı dile getirdi.
"Üçüncü ülkeler mü-

dahalede bulunuyor"
Karakaçanov, "Politi-

kamız açık. Üyelik ko-
nusunun netlik kazan-
masını, bölge ülkelerinin 
tamamının AB ve NATO 
üyesi olmasını istiyo-
ruz. Eğer net ve şeffaf 
çerçeveler sunmazsak, 
bölgede yüzyıllardır 
varlık sürdüren üçüncü 
ülkeler müdahalede bu-

lunuyor. Burada Türkiye 
ve Rusya'nın nüfuzu söz 
konusu. İki ülke de 200 
yıldır Balkanlar'da bulu-
nuyor" dedi.

Brüksel ' in poli t ika-
sı nedeniyle Rusya 
ve Türkiye'nin Batı 
Balkanlar'da ayrışma ve 
istikrarsızlık yaratarak 
müdahalelerini artırma 
imkanı bulduğunu savu-
nan Karakaçanov, AB'ye 
aday ülkelere bu yoldan 
dönmeme çağrısı yaptı.
"Batı, Balkanları kay-

bettiğinde AB karşıt-
lığının artacağını dü-
şünsün"
Karakaçanov, "Üye-

likten vazgeçmeye cü-
ret etmeyin, dayanın. 
Brüksel'deki meslek-
taşlarımız da bu kriter-
lerle ne elde etmek is-

tedikleri üzerine ve Batı 
Balkanlar'ı kaybettikle-
rinde, AB karşıtlığının 
artacağını düşünsünler" 
ifadelerini kullandı.
Batı Balkan ülkeleri-

nin liderleri Sofya'da 
bir araya gelmişti
Avrupa Birliği ile üyeli-

ğe aday altı Batı Balkan 
ülkesinin liderleri 17 
Mayıs Perşembe günü 
AB Dönem Başkanı 
Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya'da bir araya geldi.

2025'ten önce Batı 
Balkan ülkelerinin 
AB'ye alınmayacağı 
açıklandı
Almanya Başbakanı 

Angela Merkel, 
zirve sonrasında 
düzenlediği ba-
sın toplantısında 
"AB'nin genişle-
mesi konusunda 
karar alınmadı-
ğını belirtti, an-
cak bu ülkelerin 
üyelik perspek-
tif inin bulundu-
ğunu söyledi. 
Merkel,Batı Bal-
kan ülkelerinin 
2025 yılından iti-

baren AB'ye üye 
olmasına ilişkin somut 
bir takvimi ise reddetti.
Bulgaristan başbaka-

nı, sürecin hızlandırıl-
masını istiyor
Toplantıya ev sahipliği 

yapan Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov 
ve Avusturyalı mevki-
daşı Sebastian Kurz ise 
Batı Balkan ülkeleriyle 
yakınlaşmayı daha hız-
lı gerçekleştirmekten 
yana bir tutum izliyor.AA

Ortalama emekli maaşları 
yaklaşık 14 leva artacak

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov, “1 
Temmuz'dan itibaren tüm emekli maaşlarının yüzde 
3,8 oranında güncellenmesiyle 360 leva olan ortalama 
emekli maaşı yaklaşık 14 leva artacaktır” diye bildirdi.

Bakan, ”1 Temmuz'dan itibaren asgari emekli maaşı 
207,6 levaya, yaşlılık aylığı ise 125,58 levaya yükse-
lecek. Yaşlılık aylığı ile birlikte bu yardımın miktarına 
bağlı olan diğer ödeneklerin miktarı da artacak. Bunlar 
askeri personele ve sivil vatandaşlara bağlanan malul-
lük aylıkları, özürlü aylığı ve bireysel emeklilik aylığıdır” 
diye konuştu. 

Bakan, ”Bir ebeveynini veya iki ebeveynini kaybetmiş 
çocuklara verilen yetim aylığı ile ilgili değişiklik yapı-
lacak. Şu anda öksüz ve yetim çocuklara kaybettikleri 
ebeveynlerinin belirli sigorta prim günlerine sahip ol-
maları veya onlara bakan kişilerin gelirinin çok düşük 
olması halinde yardım ödeniyor. 1 Ocak 2019'dan itiba-
ren ebeveynleri vefat etmiş tüm çocukların yetim aylığı 
alma hakkı olacak, bunun için gerekli kaynaklar devlet 
bütçesinden sağlanacak” açıklamasında bulundu. 

Özürlü kişilere yönelik tamamen yeni bir kanun ha-
zırlanıyor. Kanun tasarısını hazırlayan çalışma grubun-
da, devlete karşı birçok kez protesto eylemleri yapan 
özürlü çocukların anneleri de yer alacak. 

18 yaşın üzerindeki ağır özürlülere aylık devlet des-
teği sağlanması öngörülüyor. Şimdiye kadar bu tür 
destek, çeşitli programlar kapsamında özürlülere ki-
şisel asistanlar sağlanmasıyla yapılıyordu. 

Petkov, ”Özürlü sağlık kurulu raporu verilmesinde 
reform devam ediyor. Özürlülerin çalışma kapasitesini 
belirlemek için yeni bir yöntemin kullanılması öngörü-
lüyor” dedi.

“Kitap Evi” girişimine 
Momçilgrad da katıldı
Momçilgrad (Mestanlı) kasabası da "Kitap Evi" adlı 

girişime katıldı. Bu girişim, Fransa’da felsefe okuyan 
İskra Petrova’nın fikri üzerine 2014 yılında başlatıldı. 
Petrova’nın girişimiyle ülkede ilk kez Filibe kentinin Eski 

Şehir bölgesinde açıkta kütüphane açıldı. 
Momçilgrad Belediyesinde çalışanlar, kasaba par-

kında farklı yerlere üç kitap evciği yerleştirdi. Kasaba 
sakinlerinin, okuduğu kitaplarını bu ahşap kutulara 
bırakıp onları başkalarıyla paylaşmaları çağrısı yapıl-
dı. Böylece parka dinlenmeye gelenler, edebi eserler 
okuma fırsatı bularak, boş vaktini daha iyi değerlen-
direcekler.
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Filibe’de Yapılan Ekmek Ve Tatlı Festivali’nde Türk Mutfağı Tanıtıldı
Türkiye Cumhuriyeti Fili-

be Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani, Başkonsolosluğun 
Mutfak Şefi Rafet Erdemir ve 
Paşa Restoranında çalışan 
ekmek ustası Fatih Aslan, 
Hollanda, Fas, Besarabya ve 
Bulgaristan'dan usta fırıncı-
larla birlikte Filibe Bölge Za-
naat Odası tarafından Rayko 
Daskalov sokağındaki ticaret 
merkezi önünde düzenlenen 
Ekmek ve Tatlı Festivali’ne 
katıldı. 
Filibe Başkonsolosluğu 

Mutfak Şefi Rafet Erdemir bir 
ekmek fırını önünde, “Türk 
mutfağı son derece zengin 
olup, çok çeşitli ürünler, ba-
haratlar, tatlar, aromalar ve 
iyi fikirlerin geliştirdiği çok 
görkemli bir mutfaktır. Et ve 
sebze yemekleri, lezzetli ba-
lık ve deniz ürünleri, çorbalar, 
salatalar, mezeler, kebaplar, 
pilavlar, sarmalar, musakka-
lar, börekler ve çeşitli hamur 
işleri ile çok çeşitli tatlılar su-

nulmaktadır” diye anlattı.
Kentteki etkinlikleri her za-

man destekleyen Başkonso-
los Hüseyin Ergani, ustalarla 

birlikte ekmek fırınındaydı. 
Başkonsolos,”Festivalin mi-
safirleri için ustalarımız bir-
çok sürpriz hazırlamışlardır. 

Hamur işlerinden pide pizza, 
tırnak pide, puf ve lahmacun, 
tatlılardan ise saray lokması 
ve tulumbanın nasıl hazırlan-
dığını görebilecekler” diye 
ifade etti. Sayın Ergani, ye-
mek hazırlıklarına aktif olarak 
katıldı. 
Türk mutfağına özgü ye-

meklerin isimlerinin birçoğu 
şahsileştirilmiş ve isimleri 
gerçek insanlar ve olaylarla 
ilgili anıları hatırlatır. Bu tür 
yemeklerin en popüler olanı 
ise imambayıldıdır. İmam-
bayıldının adının tarihçesi 
hakkındaki bir rivayete göre 
eski bir dönemde bir imam, 
karısı tarafından patlıcan, do-
mates, soğan ve baharatlarla 
hazırlanan yemekten ilk kez 
ve aşırı yediğinden dolayı fe-
nalaşıp bayılmıştır. 
Patlıcanların kıymalı içle 

doldurularak hazırlandığı ve 
bol baharatların kullanıldığı 
yemek karnıyarıktır. Tarihsel 
olaylara gönderme yapan, 
yine patlıcanla hazırlanan 
başka sevilen bir yemek ise 
hünkar beğendi adını taşır. 
XVIII. yüzyılında hüküm sür-
müş Sultan Abdülaziz, bir 
gece yarısı çok açıkmış ve 
aşçısından özel bir yemek 
hazırlamasını istemiş. Kısa 
bir süre sonra kendisine patlı-
can ve kuzu etiyle hazırlanan 
yemeğin üzerine beşamel 
sosu dökülen bir yemek ser-
vis edilmiş. Türk mutfağının 
şiirsel lezzetleri, vezirparma-
ğı tatlısı, hanımgöbeği tatlısı, 
kızmemesi tatlısı, Osmanlı 
saray usulü soğanlı yumur-
ta, kadıboğan (revaniye) tat-
lısı ve daha başka yemek 
adlarından da belli oluyor. 
Türkiye'nin her köşesinde 
görüntüsünün yer aldığı Mus-
tafa Kemal, mutfakta hak et-
tiği takdiri görmemiş olsaydı, 
garip olurdu. Onun adını çok 
özel bir şerbetli tatlı tarifi olan 
Kemalpaşa tatlısı taşır. 
Balkanların yedi tepeli ken-

ti Filibe’de yapılan festivalin 
misafirleri için sürpriz vardı. 
Edirne Trakya Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Viyo-
lonsel Topluluğu, Rayko Das-
kalov sokağındaki eski Kur-
şunlu Han’ın önünde konser 
sundu. Edirne Trakya Üniver-
sitesi Devlet Konservatuarı 
Viyolonsel Topluluğu, Filibe 
Başkonsolosluğunun dave-
ti üzerine Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı do-
layısıyla yapılan kutlamalara 
katılmak için geldiği Filibe’nin 
iki gün misafiri oldu.

Türk Müzisyenler, Filibe Kurşunlu 
Han Önünde Konser Verdi

Edirne Trakya Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Viyolon-
sel Topluluğu, Türkiye Cumhu-
riyeti Filibe Başkonsolosluğu-
nun daveti üzerine 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla ya-
pılan kutlamalara katıldı. 
Viyolonsel Topluluğu, reper-

tuarına Atatürk’ün sevdiği şar-
kıları da katmıştı. 
Kutlama programında Bal-

kanların yedi tepeli kenti Fili-
be’deki üniversitelerde okuyan 
öğrenciler de yer aldı. 
Filibe Dobrin Petkov Müzik 

ve Dans Sanatları Akademisi 
ve Edirne Trakya Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı ara-
sındaki iş birliği çerçevesin-
de Trakya Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Müdür Yardım-
cısı Musa Eren İşkodralı baş-
ta olmak üzere müzisyenler, 
prestijli müzik okulunda gö-
revli meslektaşlarını ve dost-
larını ziyaret ettiler. Konuklar, 
Dobrin Petkov Müzik ve Dans 
Sanatları Akademisi Müdürü 
Neli Popova-Koeva ve yardım-
cıları tarafından çok sıcak kar-
şılandı. Devlet Konservatuarı 
Viyolonsel Topluluğu, müzik 

okulundaki dostları için kon-
ser verdi. 
Dobrin Petkov Müzik ve Dans 

Sanatları Akademisi yönetimi, 

Türk müzisyenleri Filibe Böl-
ge Zanaat Odası tarafından 
organize edilen Uluslararası 
Ekmek ve Tatlı Festivali’ne ka-
tılmaya davet etti. Bizzat Filibe 
Bölge Zanaat Odası Başkanı 
Toni Simitçieva’nın daveti üze-
rine Trakya Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Viyolonsel Top-
luluğu, Rayko Daskalov soka-
ğındaki eski Kurşunlu Han’ın 
önünde konser sunarak, Fili-

belilere sürpriz yaptı. Klasik 
eserlerin parlak performansla-
rından başka Viyolonsel Top-
luluğu, festivalin katılımcılarını 

ilginç bir düzenlemesi yapılan 
Dayçevo hora oyunu müziği 
ile selamladı. 
Eski Şehir ve Filibe’nin mer-

kezini gezdikten sonra Dev-
let Konservatuarı Viyolonsel 
Topluluğu’nda yer alan genç-
ler, tekrar 2019 Avrupa Kültür 
Başkentini ziyaret ederek, or-
tak projelere katılmak istedik-
lerini ifade ettiler. 
                    Kırcaali Haber


