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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ

Acılı anneden aile doktoruna suçlama
Büyük oğlu Yusuf’u körbağırsak (apandisit) 

patlaması sonrası peritonit  iltihabından kay-
beden acılı anne Sevim Kasim ve gözleri ağ-
lamaktan şişmiş ve perişan halde olan minik 
Yusuf’un anneannesi Zeyra, yavrularının ölü-
münden dolayı aile doktorunu suçluyorlar. 

Bölge tarih müzesi (eski medrese) 27 
Eylül tarihinde saat 17.30’da Rodopla-
rın en büyük fırça ustalarından biri olan 
Mestanlı’lı Kamber Kamber’in “Altmış yıl-
da almış tablo” adı altındaki resim sergi-
sine ev sahipliği yapacak. 

Sayfa 3’te

Çerçeve Arasına Sığdırılıp Yaşatılan
                           Koskocaman Bir Dünya

Sayfa 4’de

Devamı 4’de

Kırcaali ile Gümülcine Belediyeleri Kardeş Oldu 
Gümülcine ile Kırcaa-

li belediyeleri arasında 
1999 yılında başlayan 
işbirliği daha büyük bo-
yut kazanarak kardeşli-
ğe dönüştü. Gümülcine 
Belediye Başkanı Dimi-
tirs Koçakis ile Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis belediyenin Nimfea 
turistik tesislerinde tari-
hi kardeşlik anlaşmasını 
imzaladılar. İki belediye-
nin ekonomik, kültürel 
ve sosyal alanlarda iş-
birliğini öngören anlaş-
mayla taraflar AB prog-
ramlarından daha kolay 
yararlanabilecek.

Kırcaali heyetinde Baş-
kan Hasan Azis’in yanı 
sıra, meclis üyeleri, Kır-
caali Ombudsmanı Hakif 
Emin vb. kişiler yer aldı.

Hasan Azis başkanlı-
ğındaki Kırcaali beledi-
yesi heyeti 22 Eylül 2010 
tarihinde Gümülcine’ye 
geldi. Hasan Azis Gü-
mülcine Türk Gençler 
Birliği’ni ve D.E.B. Par-
tisini ziyaret etti. Heyet 
daha sonra da İskeçe’ye 
kısa bir ziyarette bulun-

du. 
Tar ihi  anlaşmadan 

önce taraflar görüşlerini 
dile getirdiler. Gümülci-
ne Belediye Başkanı Di-
mitris Koçakis, Kırcaali 

belediyesi ile kardeşlik 
anlaşması imzalamak 
için burada bulunduk-
larını ki bunun karşılıklı 
işbirliği, dayanışma ve 
kardeşliği öngördüğünü 

belirtti. Koçakis, “Kar-
deş belediyeler olarak 
AB fonlarından yararla-
nacağız. Bugün hemen 
üzerimizdeki siperlere 
baktığımızda tarihi bir 

beklenti noktasının ol-
duğunu görürüz. Burası 
eskiden Bulgaristan’ın 
Kırcaali şehrine giden 
yolu korumaktaydı. Bu 
yol binlerce yıldır çalışı-
yordu. Bir an çalışması 
durdu. Bölgenin ekono-
mik kalkınmasına etkisi 
böylece azaldı. Bu yol 
tekrar gerçek olmaktadır. 
Yeni bir yol açılmakta ve 
iki bölgeyi birleştirmek-
tedir. ” Görüşlerine yer 
verdi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, bu-
gün Komotini ile Kırca-

ali arasındaki kardeşlik 
anlaşmasını imzalamak 
için bulunduklarını ki ilk 
işbirliğinin 1999 yılın-
da başladığını belirtti. 
Hasan Azis Gümülcine 
Belediye Başkanı Dimit-
ris Koçakis ile çok yakın 
ilişkileri olduğunu, her 
yıl 120 civarında çocu-
ğun Gümülcine bele-
diyesi tesislerinde tatil 
yaptığını, yeni yol pro-
jesinde kendisinin çok 
büyük emekleri olduğu-
nu ve Kırcaali’de çıkarıl-
mak istenen altına karşı 
Koçakis’in yardımlarını 
gördüklerini belirtti. Azis, 
“Tarih 1999’dan başla-
mıyor. Tarih 100-200 
yıl öncesinden başlıyor. 
Kırcaali-Komotini arasın-
daki halklar arasında ti-
cari ilişkiler vardı. İnsan-
lar birbirlerini görebilmek 
için dağları aşıyorlardı.” 
Görüşlerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar-
dan sonra kardeşlik 
anlaşması Bulgarca ve 
Yunanca olarak okundu 
ve taraflarca imzalandı. 
Daha sonra da Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis Dimitris Koçakis’e 
bir Aziz Nikola ikonası ile 
şarap hediye etti. Koça-
kis bu durum karşısında 
“ticari ilişkiler başlıyor” 
esprisini yaptı. Tören 
iki tarafın toplu fotoğraf 
çektirmesiyle sona erdi.

İbrahim BALTALI,
Gümülcine

Gümülcine Belediyesi ile 
Kırcaali Belediyesi arasın-
da 23 Eylül 2010 tarihin-
de imzalanacak olan kar-
deşlik protokolü töreni için 
Gümülcine’ye gelen Kırca-
ali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlığı’na ait kurum ve 
kuruluşları ziyaret etti. 

İlk ziyaretini Gümülcine Türk 
Gençler Birliği’ne (G.T.G.B.) 
yapan Başkan Hasan Azis, 
burada Birlik başkanı Koray 
Hasan ve Yönetim Kurulu 
üyeleri tarafından karşılan-
dı. Birlik bahçesinde halkın 
oturduğu masalara giderek 
herkesin elini sıkan ve selam-

Hasan Azis Batı Trakya Türk Derneklerini Ziyaret Etti
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Dıjdovnitsa’da  terlik bayramı kutlandı          
Dıjdovnitsa (Yağmurlar) 

köyünde Beşinci Terlik 
Günü kutlandı. Bir ay 
süren festival programı 
Kırcaali Belediyesi’nin 
katkısıyla KRIG Sanat 
Grubu tarafından dü-
zenlendi. Yağmurlar’a 
akın eden yöre halkı 
tam anlamıyla bir bay-
ram yaşadı. Bu coşku 
Ençets (Salman), Rani 
list (Işıklar), Stremtsi 
(Göklemezler), Jinzifovo 
(Yelciler) ve Şiroko pole 
(Sürmenler) okumaev-
leri ekiplerinin sunduğu 
zengin Türk ve Bulgar 
folkloru üstüne mümkün 
oldu. Djenifer adında bir 
Kamerunlu ressam kızın 
şarkı söylemesi büyük 
dikkat çekti. Fakat asıl 
ilgiyi meydana kurulan 
köy erkeklerin ördüğü 
249 terliğin sergilendiği 
tesisat gördü. 

Başta Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, üzerinde Terlik 
Bayramı logosunu taşı-
yan tişörtüyle, Belediye 
Meclis Üyeleri Ehliman 
Çoban, Niyazi Şakir 
ve Belediye Kültür uz-
manları Şirin Süleyman 
ve Elmaz Kasim hazır 
bulundular. Onların ya-
nında ev sahibi konu-
mundaki köy muhtarı 
Gülhayat Halil, Penevo 

(Köseoğulları) ve Skalna 
glava (Kayabaşı) muh-
tarları Bahri Durmuş ve 
İsmail Ali vardı. Kırcaali 
Astronomik Gözlemevi 
başkanı Ermeni Agop 
Uzunbohosyan da göz-
lerden kaçmadı. 

Açılışta KRIG Başkanı 
Radost Nikolaeva faali-
yetlerinin temelinde düş-
lerin, fantazilerin yattığı-
nı kaydetti. Yine de bir 
gün Yağmurlar’a helikop-
terlerin ineceği yer ola-
cağı müjdesini verdi ve 
pilotun inerken görmesi 
gereken nişanın koyul-
duğunu açıkladı. Şaire, 
insanların havadan terlik 
içinde inmeleri çok kolay 
ama, bizim dileğimiz he-

likopterler gösteriş için 
değil, hizmet için buraya 
insin, dedi. O, yerli hal-
kın Ankara Kermesi’ne 
yaptıkları terlik ve re-
sim bağışlarını içeren 
kutuyu gösterdi, Türki-
ye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosu Cüneyt 
Yazvuzcan’ın selâmını 
ve bizzat hediyeyi alma-
ya geleceğini aktardı. 
Almanya Federal Cum-
huriyeti Büyükelçisi gö-
revli Matias Höpfner’in 
KRIG’la işbirliğinden 
doğan tebriknamesini 
bildirdi. 

Başkan Azis konuşma-
sında dünyada tek yapı-
lan Terlik Festivali’nin 
Yağmurlar’ı global bir 

yerleşim yeri haline ge-
tirdiğini belirtti ve bir ara-
ya getirdiği sanatçıları 

örnek verdi. Bu başarı-
nın köy insanların hayal-
lerine, güzel fikirlerine 
inanarak onları devam-
cılıkla, azimle realize et-
meleri sayesinde gerçek 
olduğuna vurguladı. Bu 
inanç gittikçe daha fazla 
insanı sürüklemekte ve 
ben biliyorum ki, bir gün 
Yağmurlar’a helikopter-
ler gerçekten inecek. 
Çünkü Yağmurlar hayal 
gücünün, emellere eri-
şilmenin, iyiliğe inanışın, 
geleneklere bağlılığımı-
zın ve de şüphesiz ter-
liğin sembölü oldu, diye 
ekledi. 

Gülhayat Halil Kırcaali 
Haber’e bu günü sabır-
sızlıkla beklediklerini ve 
Terlik Bayramı girişimle-

rinden dolayı Yağmurlar 
halkıyla gurur duyduğu-
nu söyledi. 

Daha sonra Hasan 
Azis’le birlikte misafir-
lere geleneksel keşke-
ği dağıttılar. Başkana 
Mario Lişevski’nin Al-
manya öğrencilerinden 
Yağmurlar manzaralı 
bir resim hediye edildi. 
Azis genç sanatçıların 
köyde esinlendikleri re-
simleri izledi ve serginin 
Sofya’da açılması bek-
lendiği belli oldu. Başkan 
Yağmurlar, Köseoğulları 
ve Salman’ın amatör ta-
kımların katıldığı futbol 
turnuvasına start verdi, 
oyuncular ise daha bü-
yük para ödülü kazan-
mak için yarıştılar. 

Resmiye MÜMÜN

Koşukavak Belediye Yöneticilerinin Darıca Ziyareti
Darıca Belediyesi’nin 

d a v e t i  ü z e r i n e 
Darıca’ya giden Ko-
şukavak Belediye 
Meclis Başkanı Metin 
Mehmedali Sali, Baş-
kan Yardımcıları Abi-
din Mehmet, Mümüne 
Kasim, Yosif Vasilev, 
meclis üyeleri ile muh-
tarlardan oluşan 45 ki-
şilik heyet Darıca Be-
lediye Başkanı Şükrü 
Karabacak ve başkan 
yardımcıları, meclis 
üyeleri ile muhtarlar 
tarafından Cumhuriyet 
Meydanı’nda karşılan-
dılar. 
Başkanlık makamın-

da bir süre görüşme 
yapılmasının ardın-
dan Darıca Belediyesi 
Meclis Salonu'na ge-
çildi. 
Belediye Başka-

nı Şükrü Karabacak 
burada yaptığı ko-
nuşmada kendilerini 
Darıca’da ağırlamak-
tan son derece mutlu 
olduklarını söyledi. Bir 
süre önce Koşukavak 
Belediyesi ile kardeş 
şehir protokolünü im-
zaladıklarını, bu çerçe-
vede Koşukavak'ı ziya-
ret ettiklerini hatırlatan 
Karabacak, 'Sizlerle 
yüzyıllara dayanan ta-
rihi, kültürel bağlarımız 
var. Aramızda sadece 
bir sınır var ama sınır 
gönül bağı ile ortadan 
kalkmakta. Sizlerle 
kardeş şehir olmaktan 
çok mutlu olduk. Biz-
leri çok güzel ağırla-
dınız, şimdi sıra bizde' 
dedi. 
Koşukavak Beledi-

ye Başkan Yardım-

cısı Abidin Mehmet 
ise Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet’in 
bir toplantıya katılma-
sı nedeniyle araların-
da olamadığını ancak 
akşam saatlerinde 
geleceğini bu nedenle 
sevgi ve selamlarını 
getirdiğini belirterek 
Darıca'da olmaktan 
mutluluk duyduklarını 
söyledi. 
Konuşmaların ardın-

dan Darıca'yı tanıtan 
sinevizyon gösteri-
mi yapıldı, ikramdan 
sonra belediye binası 
önünde Gebze Beledi-
yesi Mehteran Takımı-
nın gösterisi izlendi. 
Konuk heyet ilçede 

üç gün kalarak, ilçenin 
tarihi ve kültürel yerle-
rini ziyaret etti.
     Kırcaali Haber



3  29 Eylül  2010 Kırcaali Haber Sayfa

Çerçeve Arasına Sığdırılıp Yaşatılan Koskocaman Bir Dünya
Altmış yılda altmış 
tablo

Bölge Tarih Müzesi 
(Medrese) 27 Eylül ta-
rihinde saat 17.30’da 
Rodopların en büyük 
fırça ustalarından biri 
olan Mestanlı’lı Kamber 
Kamber’in “Altmış yılda 
almış tablo” adı altın-
daki resim sergisine ev 
sahipliği yapacak. 

 Rodopların usta res-
samı Kamber Kamber  
02.07.1950 yılında Mom-
çilgrad (Mestanlı) bele-
diyesine bağlı Sedefçe 
(Saruhanlar) köyünde 
Kamberler mahallesin-
de Kamberoğullarından 
Osman’ın ilk çocuğu ola-
rak dünyaya gelir. İlk ve 
ortaokul eğitimine köy-
deki “Nazım Hikmet” Or-
taokulunda, lise eğitimini 
de belediye merkezinde 
“Mustafa Suphi” Lisesin-
de görür. 4 – 5 yaşların-
dayken köydeki evde eli-
ne ne tür kağıt geçerse 
geçsin hemen iki yüzünü 
de çizimlerle doldurur-
muş. Kendi değişiyle, “O 
dönem kıtlık dönemi, fa-
kirlik dönemiydi. Şimdiki 
gibi her şey bol değildi. 
Kağıtların, gazetelerin, 
kartonların, kağıt kapla-
maların ve benzeri tüm 
malzemelerin yüzeyle-
rini çizimlerle dolduru-
yordum”.  Geriye dönüp 
yaşamının ilk yıllarını 
hatırlarken fırça, boya 
ve gergibezin (tuval) 
egemeni Kamber duy-
gulandı. Torununun bu 
yeteneği Mehmet dede-
nin gözünden kaçmıyor. 
Resim çizme tutkusunu 
destekliyor ve torunu çi-
zerken kıvanç ve sevinç 
dolu gözlerle onu izli-
yormuş. Minik Kamber 
ilkokul üçe geldiğinde 
dedesi kendisine renkli 
kalemler hediye ediyor. 
Bunu daha sonra babası 
tarafından hediye edilen 
sulu boyalar takip ediyor. 
İlkokul dördün sonunda 
da evlerinin yanındaki 
killi topraktan doğadaki 
yabani hayvanların ve 
kuşların heykellerini ya-
parak, güneşte kurutup 
onları avluda sergileme-
ye başlıyor. Vatani göre-
vini Gorna Oryahovitsa 
(Yukarı Rahova ) kentin-
de ressam olarak yapar. 
Oradaki atölyesinde 55 
– 60’a yakın resim çizer. 
Aralarında dev boyutta, 
çoğaltma (reprodüksi-
yon) resimler de vardır. 
İlk sergisini askerde aça-
rak ulusal çapta ilk ödü-
lünü alıyor. Hiçbir zaman 
da resim çizmeyle, kültü-
rüyle, tarihiyle, teknikler 
ile bilgilenmeyi bırak-
maz, sürekli kitap okur. 
Askerden sonra Gabro-
vo kentindeki tarihi ev-
lerin güzelliğine kapılır 
ve bir yıl orada kalıyor. 
Orada, dönemin büyük 
fırça ustalarından Niki-

for Balbanov ile tanışır. 
Kendisini, kaldığı kiraya 
davet eder ve Balabonov 
dört duvarın da resim-
lerle kaplanmış olduğu-
nu görünce Kamber’e 
meslektaşım diye hitap 
eder. Ancak genç res-
sam bundan rahatsız 
olur. Anılarını anlatırken 
bile alçak gönüllüğün-
den ödün vermiyor. Bu 
dönem Kamber’in ser-
best şekilde çeşit çe-
şit ve farklı akımlardan 

resim çizmesine denk 
geliyor. Nikifor’un resim 
sanatı ve tarihiyle ilgiliği 
verdiği tüm kitapları ve 
kütüphanelerden aldık-
larını da bir nefeste okur, 
kendini geliştirmeye de-
vam eder. Gabrovo’dan 
dönünce Zvezdel (Gök-
viran) köyündeki okuma 
yurdunda göreve başlar 
ve 1972 yılında da böl-
gedeki ilk sergisini açar. 
Sonra da gerisi gelir. 
Hem sancakta, hem de 
ulusal çapta resim sergi-
leri açar ve onun adına 
düzenlenir. İsim yapma-
ya başladığı bu dönem-
de dışarıdan gıyaben 
eğitim alır. Bu eğitim 
esnasında yılda iki kez 
atölye çalışmaları, her 
yaz da açık hava çalış-
malarına katılır. Kendisi 
tapunun sadece bir kağıt 
parçası olduğuna, başa-
rının yetenek ve çok ça-
lışmanın sonucu geldiği-
ne inanır. “Zamana ayak 
uydurmak gerek. İnsan 
bu yönde sürekli kendi-
sini geliştirmelidir. Aksi 
halde yerinde sayar.  İyi 
ressam Allah’tan kabi-
liyetli olan ve yorulmak 
nedir bilmeden bilinçli 
çalışandır”.

Sohbetimize başlarken 
Kamber Kamber gönül 
rahatlığıyla kendisine 

olgunlaşmış ressam di-
yor.

- Altmış yılda altmış 
tablo. Nereden doğdu 
bu fikir?

- Bakınız, ben bir res-
me başlarken, önceden 
seçtiğim bir konu olarak 
başlamıyorum. Birinci ve 
ikinci seansta fırçanın 
çalışması soyuttur. Daha 
sonra duygularımın pe-
şinde yürüyor, uyumlu 

renkler ve uyumlu kom-
pozisyonlar meydana 
geliyor. Hatta bazen 
istediğimi yansıtamadı-
ğımda tabloyu sehpadan 
(üçayaklı şövale) indirir 
ve “o” an geldiğinde ta-
mamlarım. Bu sergi de 
böyle bir anın eseridir. 
60 yaş ile 60 tablo, an-
cak yıldönümü simgesi-
dir, sürekli gelişme iste-
ğimin bir eseridir. 

- Sürekli gelişmeden 
kastınız ne?

- Kişi güncel kalabilmek 
için sürekli kendisini ye-
tiştirmeli ve geliştirme-
lidir. Tutun uygarlıkların 
resim tarihini ve çeşitli 
akımları araştırmaktan, 
basılan kitapları oku-
maktan, yapılan eleşti-
rilerin hazmedilmesine 
veya tepkiye sebep ol-
masına kadar, bu bir bi-
rikime neden olur. Çok 
yönlü bilinçli yaratıcılık 
doğar. Mutluluk ve acı 
içinde geçen yaşam da 
bir birikimdir. Güllük gü-
listanlık dertsiz dünya 
aramanın bir düş olduğu 
gibi, ben ressamım de-
yip sırt üstü yatmak da 
gerçekten uzaklaşmak 
demektir. Öğrenmenin 
yaş sınırı yoktur. Yeter 
ki bilinçli yapılsın, fayda-
lı olsun hatta mutluluk 

versin. Esin (ilham) ve 
yaratıcılık kendiliğinden 
doğmaz. Derin ve bi-
linçli birikimin eseridir, 
o da yan gelip yatarak 
oluşmaz.

- Esin ve yaratıcılık 
dediniz, peki onarlı ne-
rede buluyorsunuz?

- Sağlam bir temeliniz 
varsa gerisi kolay. Ku-
ramsal (teorik) bilgiler 
önemlidir, ancak her 

yol uygulamadan geçer.
Ama yine de benim en 
büyük esin kaynağım 
Rodoplardır, doğadır, 
müziktir. Bazen bir kuş 
sesi, davarlardaki ça-
nın çalması, köy çeş-
mesinin şırıltısı, Rumeli 
türküsünün yanıklığı, 
doğanın uyumu. Bunlar 
saymakla bitmez, gel 
dediğinde gelmez, kısa-
ca Allah’ın işine akıl sır 
ermez. Ama yine de üç 
kelimeyle açıklayacak 
olursam Rodoplar, Ro-
doplar, Rodoplar. 

- Çoğu ressamın sa-
kinliği sevdiği herkes 
tarafından bilinen bir 
gerçek. Siz müzik de-
diniz, eserlerinizin 
oluşumunda müziğin 
katkısı nedir?

- Müzik eşliğinde ça-
lışmayı çok severim. 
Müzik, tabloyu tamamla-
mama, renkleri resmet-
meme yardımcı oluyor. 
Müziğin getirdiği o sihir 
genel durumu tamam-
lıyor. Genel olarak mü-
zik ayırmam, ama son 
zamanlarda maalesef 
yaşamımızın bir parçası 
haline gelen pop – folk 
denilen uydurma ve sa-
natsal değeri olmayan 
müzik türüne tahammü-
lüm yok. Güzelim halk 

müziğimize, sanat müzi-
ğimize ne oldu da bu içi 
boş“mikrop” türü müzik 
değerlerimizi altüst ede-
bildi?! Jaz dinlediğimde 
renklerin uyumu birden 
bire kolaylaşıyor, Rumeli 
türkülerimizi duyduğum-
da bizim o eşsiz Rodop 
kadını, folklor giysileri, 
kültürümüz tablolarda 
hayat buluyor.  Bazen 
müzik yerine sanat dün-
yasındaki dostlarla yap-
tığım sohbetlerde resim 

oluşuyor, duygular uya-
nıyor. Bizden biri, halkı-
mızdan hiç tanımadığım 
bir kişinin çalışmalarım 
hakkında yaptığı eleş-
tiriyi dinlemek hoşuma 
gidiyor, mutluluk duyu-
yorum.

 
- Peki sizin için doğa 

neden bu kadar önem-
li?

- Çünkü doğada her 
şey mükemmel bir bi-
çimde kurulmuştur, ama 
nedense biz insanlar 
bunun farkında değiliz. 
Sanki herkes doğaya 
sırt çevirmiş ve her hare-
ketiyle daha hızlı ve acı-
masız biçimde onu yok 
etmeye çalışıyor. Bir do-
ğanın mükemmelliğine 
bir de insanların yarattığı 
göze hoş gelmeyen çir-
kinliğe, renk cümbüşüne 
bakınınız. O zaman beni 
daha iyi anlarsınız, çün-
kü sanatla uğraşan kişi 
iyilik ve güzellikten yana-
dır. Aksilik gördüğü za-
man ruhu rahatsız olur. 
Demokrasi isteyen iste-
diğini yapacak anlamına 
gelmiyor. Doğada göze 
hoş gelmeyen hiçbir şey 
yok, iç barışı ve huzuru 
bozacak bir durum yok. 
Doğa, hele de Rodopla-
rımızın doğası bambaş-
kadır. Tüm bu sepeler-

den dolayı doğa benim 
için çok önemlidir.

- Sergide gösterile-
cek tabloların dizilişi 
nasıl olur ve en sevdi-
ğim dediğiniz tablonuz 
var mı?

- Sergide tabloların 
dizilişi de kocaman bir 
tablo sayılır. Bazı tablo-
lar başka tablolarla yan 
yana gelemez, birbirini 
iterler, bazıları da tek yu-
murtalı ikiz kardeş gibi-
dirler, bazılarının ruhları 
ise çevresinde hissedilir. 
Bunların yanında daha 
birçok etken de vardır. 
Tablolarımın hepsini 
çok seviyorum. Bu aynı 
çocuklarımın hangisini 
daha çok seviyorum gibi 
bir soru. Nasıl analar ve 
babalar evlat ayıramı-
yorsa ben de resimlerim 
arasında bir ayrım, bir 
tercih yapamam. Hatta 
tablolarımın fiyatlarının 
yüksek olması, parasal 
değerden ziyade onlar-
dan ayrılamamadan kay-
naklanmaktadır.

-Bölgemizde ezelden 
beri iyi sanatkarlar 
yetmiştir, sizlerin ar-
dından gelecek birileri 
var mı? 

- Olmaz olur mu, tabi ki 
var. Değişik zamanlarda 
Kültür Evinde toplam 16 
yıl resim kursu yaptım, 
atölye çalışmaları dü-
zenledim. Ancak bun-
ların meyvesini daha 
çok yurt dışındaki kişiler 
görüyor. Yetişen çoğu 
genç ressam arkadaş-
lar yurtdışına çıktılar ve 
orada başarılı oluyorlar. 
Yetenekli insanımız çok. 
Gelecekte daha nece 
Kamberler çıkacak.

-Sizin için en büyük 
ödül hangisi? 

- Benim için en büyük 
ödül halkımızın resimle-
ri beğenmiş olmasıdır. 
Başka hiçbir ödül bu-
nun yerini alamaz. Halk 
resimden anlıyor. Tabiri 
caiz ise sıradan bir va-
tandaş tabloyu çok gü-
zel okuyabiliyor. Bazı 
tablolar kişinin hoşuna 
gitmezken, bazıları da 
izleyici ile arasında köp-
rü kurabiliyor. Bu yüzden 
zevkler ve renkler tartışı-
lamıyor.

-Son olarak okurları-
mıza bir mesaj vermek 
istiyor musunuz? 

- Güzelim doğamızı 
koruyalım, onu bozma-
yalım. Doğa yoksa bizler 
de yokuz, işte o zaman 
halimiz yaman. Geç ol-
madan bu bilinci herke-
se aşılamalıyız. 

Söyleşi: 
İsmail KÖSEÖMER
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Yunanistan devlet tahvilleri ihalesinden 390 
milyon avro topladı 

Yunanistan, 13 haftalık devlet tahvillerinin satı-
şından 390 milyon avro topladığını duyurdu. Satış 
sırasında talep arzdan 6 kat büyük oldu. İlk başta 
belirlenen hedef, kıymetli evrak satışından 300 mil-
yon avronun elde edilmesiydi. Yunanistan, ulusla-
rarası yatırımcıları hazırlanan tasarruf programının 
ülkenin ağır borç krizinden çıkmasına yardım ede-
cek uzun vadeli reformlar içerdiğine ikna etmeye 
çalışıyor. 

Romanya yaklaşık 6 milyon avro tutarında 
borç almak mecburiyetinde 

Romanya Cumhurbaşkanı Trayan Bısesku, 
Parlamento’ya hitaben yaptığı konuşmada 2011 
yılında bütçe açığının kapatılması için ülkenin 
yaklaşık 6 milyar avro tutarında borç almak zo-
runda olacağını açıkladı. Romanya ekonomisinin 
desteklenmesi amacı ile İMF ile yeni sözleşmenin 
imzalanması planlanıyor. Ülke ekonomisinin yüz-
de 7,1 oranında daraldığı 2009 yılında Romanya, 
İMF, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile 20 milyar 
avro tutarında borç anlaşması yaptı. Bu yılda ise 
Romanya hükümeti, sıkı tasarruf tedbirleri uygu-
layarak devlet sektöründe maaşları dörtte bir ora-
nında indirdi, KDV’ni artırdı ve devlet sektöründe 
iş yerlerini azaltma sözünü verdi. 

20’den çok Bosna’lı polis suç örgütüne katıl-
maktan dolayı göz altına alındı 

Bosna yetkilileri, 22’si polis görevlisi olmak üzere 
örgütlü suçlar işlemek ve sigara ile lüks mal kaçak-
çılığını yapmaktan sanık yaklaşık 60 kişinin göz 
altına alındığını bildirdi. Polise yaklaşık 200 polis 
katıldı. Suç örgütü, Karadağ’dan Bosna, Hırvatistan 
ve Almanya’ya sigara kaçakçılığı yapıyordu. Örgüt-
lü suç ve yolsuzluk olayları ile mücadele Bosna’nın 
AB ile ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi için koşu-
lan kilit şarttır. 

                                                                     BNR

Balkanlar’da 
geçen hafta

Acılı anneden aile doktoruna suçlama
”Aile doktorumuzun beceriksizliği yüzünden oğlumu kaybettim. Ben yandım başka analar yanmasın…” 

Büyük oğlu Yusuf’u 
körbağırsak (apandi-
sit) patlaması sonrası 
peritonit  iltihabından 
kaybeden acılı anne 
Sevim Kasim ve göz-
leri ağlamaktan şişmiş 
ve perişan halde olan 
minik Yusuf’un anne-
annesi Zeyra, yav-
rularının ölümünden 
dolayı aile doktorunu 
suçluyorlar. 

Olayın gelişimi

Kırcaali kentinde otu-
ran anne çocuklarıyla 
beraber 12 Ağustos 
günü Momçi lgrad 
(Mestanlı) Belediyesi-
ne bağlı Neofit Boz-
velievo (Alfatlı) köyün-
deyken, 3,5 yaşındaki 
oğlu Yusuf annesine 
hasta olduğunu, karnı-
nın ağırdığını söylüyor. 
Bunun yanı sıra kus-
maya başlıyor, yangın 
kaldırıyor. Saatlerin 
ilerlemiş olmasından 
dolayı, anne hastane-
ye gitmek yerine oğ-
luna ateş düşürücü ve 
ağrı kesici olarak kulla-
nılan Nurofen veriyor. 
Ertesi sabah da eşiyle 
birlikte Kırcaali’deki 
aile doktoru Evgeni-
ya İvanova’ya oğlunu 
muayene ettirmeye 
getiriyor. Sevim’in ver-
diği bilgilerde, doktor 
gerekli tetiklerin yapıl-
ması için çocuğu has-
taneye sevk etmesi 
yerine ateş düşürücü 
ilaç verip, evine gön-
deriyor. Son dönem-
de birçok aile doktoru 
hastalarına sevk ver-
memeye başladı! Bu 
olayda da, Sevim’in 
anlattığına göre, Dr. 
İvanova acılı anneye 
“Sizler çok hastala-
nıyorsunuz” demiş. 
Gözü yaşlı anne, “Ço-
cuklarımın bağışıklık 
sistemi zayıf. Doktor 
bize yardım etmesi 

gereken yerde, çok 
hasta olmakla suçla-
yıp laboratuar testleri 
yapılmak üzere bize 
sevk vermedi” diye ko-
nuştu. Hastaneden dö-
nüş sırasında Sevim, 
Mestanlı’da oğlunu 

doyurmaya dener, an-
cak tüm yediğini geri 
çıkarır. Minik Yusuf’un 
durumu kötüye git-
meye devam eder. 
14 Ağustos gününü 
Sevim şöyle anlattı: 
“Sabah kalktığımda 
oğlumun teni sarı-
yeşil bir hal almıştı. 
Yangınını ölçtüğümde 
termometre 41 derece 
gösterdi. Hemen aile 
doktorumu aradım ve 
durumu anlattım. Dok-
tor İvanov’a, “demek ki 
çocuğun hastalığı en-
fenksiyona bağlı değil, 
artık antibiyotik zama-
nı gelmiştir” dedi ve 
bize 500 miligramlık 
Ospamoks almamı-
zı ve sekiz saate bir 
de çocuğa vermemizi 
söyledi ”.
Saatler geçtikçe ço-

cuğun durumu daha 
kötüye gittiğinden gece 
yarısı Mestanlı’daki 
acile gidiyorlar. Orada 
gece nöbetinde olan 
ve annenin adını ha-
tırlayamadığı “felşer” 
(sağlık memuru) çocu-
ğun peritonit yaptığını, 
çok ağır hasta olduğu-
nu ve zaman kaybet-
meden Kırcaali Bölge 
Hastanesine gitmeleri 
gerektiğini söylüyor.   

Aile kendi araçlarıyla 
gece yarısı hasta ço-
cuğu Kırcaali’deki aci-
le yetiştiriyorlar. Acil-
deki doktorlar kendi-
lerini “bilgisayarda dizi 
izleyerek” karşılıyor 
ve hemen müdahale 

etmek yerine; “Sizin 
aile doktorunuz yok 
mu?. Tüm anneler ay-
nısınız, hep geceleri 
çocuklarınızı buraya 
getiriyorsunuz. Bu za-
mana kadar nerede 
uyudun?  Çocuğun bu 
kadar kötüleşmesini 
neden bekledin?” gibi 
sorularla karşılarlar. 
Burada Dr. Nalbantova 
minik hastaya tedavi 
öncesi ultrason ve la-
boratuar testleri yapıl-
masını ister ve hastayı 
cerrahi bölümüne alıp, 
damardan salınan ilaç 
tedavisine başlarlar. 
Cerrahi bölümünde 
görevli Dr. Çavuş an-
neye çocuğunun çok 
hasta olduğunu ve 
acil ameliyata alınma-
sı gerektiğini söylüyor. 
Ameliyat izin formunu 
imzalamak için anne-
ye veriyor. Anne izin 
formunu imzaladıktan 
sonra hasta Yusuf, 
Plovdiv Üniversite 
Hastanesi Çocuk Cer-
rahi Bölümüne ameli-
yat yapılmak üzere 
sevk ediliyor. Ancak 
cankurtaran aracı ha-
zırlanana dek dört sa-
atten fazla zaman ge-
çiyor.   Karın ağrıların-
dan kıvranan çocuk bu 

zaman zarfını çalışan 
klimanın altında geçi-
riyor. Sürekli annesi-
ne, “Anacığım karnım 
çok ağırıyor” diyor. 
Her seferinde cankur-
taran aracının nerede 
olduğunu sorduğunda, 
Sevim’e aracın yolcu-
luğa hazırlandığını 
söylüyorlar. Bunu anla-
tırken Sevim Hanım’ın 
gözyaşları çeşme gibi 
akmaktaydı.

Plovdiv’deki dok-
torlar küçük Yusuf’a 
%1 yaşam şansı ve-
riyorlar 

15 Ağustos günü sa-
bahın erken saatlerin-
de minik Yusuf Plovdiv 
Üniversite Hastanesi 
Çocuk Cerrahi Bö-
lümüne kabul edilip, 
yeni testler yapılıyor. 
Oradaki doktorlar ne-
den hastanın bu ka-
dar geç hastaneye 
getirildiğini, körbağır-
sak (apandisit) belir-
tilerinin çok belirgin 
olduğunu söyleyerek, 
hemen minik hastaya 
iki ameliyat yapıyor-
lar. Ancak iltihaplan-
ma durdurulamıyor ve 
minik Yusuf, üç bucuk 
yaşında hayatını kay-
bediyor. Acılı anne Se-
vim, “Filibe’deki dok-
torlar elinden geleni 
yaptılar. Testler yapı-
lır yapılmaz oğlumun 
yaşama şansının %1 
bile olmadığını söy-
lediler. Dua etmekten 
başka çaremiz kal-
mamıştı! Yusuf’umun 
ölümünden Dr. Evge-
niya İvanova’yı suçlu 
görüyorum. O, benim 
için doktor değildir, 
olamaz. Aynı şekilde 
Kırcaali Hastanesi Acil 
Servis’teki doktorları 
da suçluyorum. Orası 
acil değildir, gerçek 
yaşamdaki “Zor ölüm 
2” merkezidir ”. Yusuf 
Mustafa Halibryam’ın 

laşan konuk başkan Batı 
Trakya Türklerinin büyük 
ilgisi ve sevgisi karşısın-
da duygulandığı görüldü. 
Bahçede, Gümülcine S. 
Müftüsü İbrahim Şerif 
ile sohbet eden başkan 
Azis, Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği baş-
kanı Sami Toraman ile 
de bir süre sohbet etti 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birlik başkanı Koray 
Hasan tarafından Baş-
kan Hasan Azis’e, res-
sam Fevzi Ali’nin yapmış 
olduğu bir ebru sanatı 
tablosu takdim edildi. 
Daha sonra Ressam 
Fevzi Ali’yi resim atölye-
sinde ziyaret eden Baş-
kan Hasan Azis, ressam 
Fevzi Ali’ye teşekkür 
etti. 

D.E.B. PARTİSİ’Nİ Zİ-
YARET

Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis ve yar-
dımcıları G.T.G.B. ziyare-
tinin ardından Gümülcine 
sokaklarında dolaştıktan 
sonra Dostluk, Eşitlik, 
Barış Partisini (D.E.B.) 
ziyaret etti. Mustafa Ali 
Çavuş tarafından kabul 
edilen Hasan Azis ve 
beraberindeki heyet bir 
süre partinin genel mer-
kezinde oturdular ve tatlı 
yediler. Daha sonra par-
tinin yapılanması hakkın-
da Başkan Ali Çavuş’tan 
bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından par-
tinin önünde hep birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi-
ler.

Kırcaali Belediye baş-
kanı Hasan Azis’in bu 
ziyaretlerinde kendisi-
ne Gümülcine Belediye 
başkanı Dimitris Koça-
kis, Yardımcısı Ali Ali, 
Gümülcine Belediyesi 
Özel Danışmanı Elmas 
Hüsemoğlu da eşlik etti. 

Hasan Azis Batı Trakya Türk 
Derneklerini Ziyaret Etti

1. sayfadan devam

İsmail KÖSEÖMER

Devamı sayfa 5’te
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ö l ü m  r a p o r u n d a 
“akut(ağır) kangrenöz 
apandisite, şiddetli 
peritonit (karın zarı-
nın aşırı irinlenmesi), 
sepsis (iltihap sonucu 
kanda bakteri artışı), 
akut kalp yetmezliği, 
akut akciğer ödemi ve 
akut solunum yetmez-
liği” yazıyor. 
Gazetemiz önünde 

konuşan acılı anne 
kendisinin adalet da-
ğıtamayacağını, suçlu-
lardan hesap aranma-
sı gerektiğini söyledi. 
Evladının ölümünden 
sorumlu tuttuğu Dok-
tor İvanov’a ve acilde-
ki doktorlar hakkında 
Savcılığa ve Sağlık 
Kasasına şikayet dilek-
çesi gönderdiğini ilave 
etti. Aynı şekilde aile 
doktorlarının kendisini 
başsağlığı dilemek için 
bile aramadığını vur-
guladı. Acı olay son-
rası doktorla görüşüp 
görüşmediğini sordu-
ğumda, Sevim şöyle 
konuştu: “Yok, ken-
disiyle görüşmedim. 
Ama Allah görüşmeyi 
nasip etmesin. Nasıl 
tepki vereceğimi bile-
miyorum. Daha büyük 
beladan korunmak için 
görüşmemeyi tercih 
ederim. Hukukun ve 
Hakkın adaletine ina-
nıyorum”. 
Ailenin bir buçuk 

yaşında Mert adında 
bir oğulları daha var. 
Maddi imkansızlıklarla 
boğuşan aile geçimin 
devletin vermiş olduğu 
240 leva ile sağlıyor. 

Sevim annelik izninde 
olduğu için çalışmı-
yor.
Suçlamalar üzeri, 

Dr. İvanova’yla görü-
şüp açıklama yapıp 
yapmayacağını sor-
dum. Kendileri olayı 
hatırladığını, çocuğu 
muayene ettiği zaman 
enfeksiyona bağlı “şid-
detli akut tonsillit (ba-
demcik iltihabı)” tanısı 
koyduğunu söyledi. 

Çocuğun karın ağrı-
sından şikayet etme-
diğini, de ilave etti. Dr. 
İvanova’nın olayla ilgili 
savcılık tarafından sor-
gulandığı da anlaşıldı.
Bölge Sağlık Kasa-

sı Müdürü Dr. Sonya 
Angelova, annenin 
şikayeti üzerine olay 
hakkında soruşturma 
yapıldığını ve on gün 
içerisinde sonuçlana-
cağını söyledi. Soruş-
turma sonucu olaya 

Acılı anneden aile doktoruna suçlama
açıklık getirileceğini, 
Kasa’nın yetkileri çer-
çevesinde verilen sağ-
lık hizmetinin durumu-
nu, hangi şartlarda ve-
rildiğini, ne kadar veril-
diğini araştırıldıklarını 
ilave etti. Ancak sağlık 
standartların uygulan-
ması konusunda son 
sözün Tıbbi Denetim 
Yürütme Ajansına ait 
olduğuna açıklık ge-
tirdi. Kasa tarafından 

görev ihlali bulgularına 
rastlandığı halde Sağ-
lık Yasası’nın belirttiği 
biçimde gerekli para 
cezasının verileceğini 
dile getirdi. Dr. Ange-
lova, Kasanın suçlu 
bulunan doktoru gö-
revinden uzaklaştırma 
yetkisinin bulunmadı-
ğını da söyledi. 
Bugüne kadar aynı 

doktor hakkında baş-
ka şikayet olmadığı 
anlaşıldı.

4. sayfadan devam

“Gelinciklerin Ressamı” Plovdiv’de sergi açtı
Gelincik deyince akla 

gelen isim, gelincik ile 
özdeşleşen, gelinciğin 
mistik büyüsüne kapılan 
ve onlarla adeta yeni bir 
hayat kuran, tuvalindeki 
her gelincikten düşen 
her bir yaprakta kendi-
sinden bir parça gittiği-
ni hissedecek kadar bu 
çiçeğin felsefi büyüsüne 
kapılmış ve resimlerini 
izleyenlere de aynı duy-
guları yaşatan sanatçı 
Hikmet Çetinkaya, 16 Ey-
lül 2010 günü Plovdiv’de 
(Filibe) sergi açtı.

Serginin açılışını yapan 
T.C. Filibe Başkonsolosu 
Cüneyt Yavuzcan;  İnsan 
yaşamının zorluklarla 
dolu olduğunu, ama bu 
sıkıntıları hafifletmenin 
de yine insanların elin-

de bulunduğunu, olumlu 
bir bakış açısına sahip 
olmakla, iyiliği kalbimiz-
de taşımakla, hayata ve 
diğer insanlara dürüst 
ve yardımsever yaklaş-
makla mutluluğu kazan-
manın her insanın elinde 
olduğunu, karşılaştığımız 
bazı insanların kişilikle-
rinde ve eserlerinde bu 
pozitif enerjinin hemen 
anlaşıldığını, sanatçı 
Hikmet Çetinkaya’nın 
böyle bir kişi olduğunu, 
Çetinkaya’nın resimleri-
ne baktığımızda bunun 
kolayca anlaşıldığını, 
Türkiye’nin Bulgaristan’a 
her zaman olumlu ve 
dostane duygularla yak-
laştığını ve her alanda 
işbirliğini geliştirmeyi istediğini, Türk ressam 

Hikmet Çetinkaya’nın 
Filibe’deki sergisinin 
Türkiye’nin her zaman 
uzanan dostluk elinin bir 
simgesi olarak görülebi-
leceğini ifade etti.

Filibe’deki Aspekt Sa-
nat Galerisi’nde açılan 
sergi 30 Eylül 2010 tari-
hine kadar devam ede-
cek. Hikmet Çetinkaya, 
24 Eylül günü ayrıca, 
Filibe’deki galeride bir 
resim atölyesi gerçekleş-
tirerek, sanatseverlerle 
birlikte resim yaptı.

Hikmet Çetinkaya 1958 

yılında doğdu. Orta ve 
Lise eğitimini Denizli'de 
tamamladı. 1982 yılında 
Ankara Gazi Üniversite-
si Gazi Eğitim Fakültesi 
Resim Bölümü'nden me-
zun oldu. Resim eğitimi 
yöntemleri konusunda 
araştırmalarda buluna-
rak, kendi ismini taşı-
yan bir sanat galerisi 
ve resim atölyesi kurdu. 
Resim çalışmalarına 
Ankara'daki kendi atöl-
yesinde devam etmek-
tedir. 

Gelinciklere farklı bir 
yorum getirdiği için, 1999 
yılında Stockholm’de dü-
zenlenen Dünya Sanat 
Fuarı’na davet edilen 
32 yıllık ressam Hikmet 
Çetinkaya’nın tüm re-
simlerinde gelincik izi 
görmek mümkün. "Ge-
lincik bağımsızlığın sim-
gesidir" diyen Çetinkaya, 
gelincik deyince akla ilk 
gelen ressam.

Çetinkaya, "Japonlar, 
gelinciğin ömrü için şunu 
söylerler: ‘Gelincik insan 
ömrü gibidir. Dünü var-
dır. Yaşamıştır. Bugünü 
vardır. Yaşıyordur. Ama 
yarını belli değildir’. Ge-
linciğin felsefesini kendi 
hayat felsefemle örtüştü-
rüp resimlerime yansıtı-
yorum. Gelincik asi ruhlu 
bir çiçektir. Özgürlüğün 
simgesidir" diyerek an-
latıyor gelinciğin nasıl 
hayatına girdiğini. 

Çetinkaya, Başkonsolos 
Cüneyt Yavuzcan’ın rica-
sı üzerine, Bulgaristan’a 
bir dahaki sefer gelişin-
de beraberinde bir grup 
Türk ressamla birlikte 
Kırcaali’de sergi açmak 
ve atölye çalışması yap-
mak sözü verdi.

Levski kasabasında Türk mezarlığına saldırı
Pleven (Plevne) iline 

bağlı Levski (Karaa-
ğaç) kasabasındaki 
Türk mezarlarına 
saldırı yapıldı. İki gün 
içerisinde 30’a yakın 
mezar taşı kırıldı. 
Mezar taşlarından 
bazıları parampar-
ça edilirken bazıları 
ikiye bölünmüş, bir 
kısmı da oturtulduğu 
yerden zorla çıkarıl-
mış. Bölge sakinleri-
ne göre dikili mezar 
taşlarına, yerinden 
sökülene dek tekme 
atılmış sonra da katı 

bir nesneyle parça-
lanmış. 
Mezarların tahrip 

edilmesinden sonra 
yerli imam Adem Veli 
olayla ilgili emniyeti 
aramış. 
Ramazan bayramı 

arifesinde bu tatsız 
ve vahşi olayın ya-

şanmasından dolayı  
kasabadaki Müslü-
manlar ile Hıristiyan-

lar arasında gerilim 
artmış. 
Tahrip edilen me-

zarlardan çoğu bu-
rada akrabası bu-
lunmayan kişilere 
ait. Mezar taşlarının 
kimler tarafından ye-
niden yapılacağı belli 
değil. 
Mezarlığın tel av-

lusuyla çevrilmesi 
veya bir bekçinin 
görevlendirilmesi için 
belediyeden istekte 
bulunulmuş, ancak 
belediyenin mali ye-
tersizliği yüzünden  
İslam toplumunun 
bu isteği yerine geti-
rilmemiştir. 
  Kırcaali Haber
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Başkonsolos Cüneyt Yavuzcan, Filibe’de öğretim yılı açılışı törenine katıldı
T.C. Filibe Başkonsolosu 

Cüneyt Yavuzcan, 2010-
2011 Öğretim Yılının açı-
lışı münasebetiyle, 15 Ey-
lül 2010 Çarşamba günü 
Filibe’deki bir Türk yatırımı 
olan özel “Drujba” (Dost-
luk) İlköğretim Okulu’nda 
düzenlenen açılış töreni-
ne katıldı.
Başkonsolos Yavuzcan, 

açılışta okul yönetimine, 
öğretmenlere, velilere ve 
öğrencilere hitaben yap-
tığı konuşmada, eğitimin 
bir insanın yaşamındaki 
ve kişiliğinin şekillenme-
sindeki önemine değindi. 
Ve devamla; Herkesin 
kaliteli eğitim alma hak-
kına sahip olması gerek. 
Içinde bulunduğumuz 
çağda yaşanmakta olan 
iletişim devrimiyle ülkeler 
arasındaki sınırların say-
damlaştığı, bunun olumlu 
yönde insanlar arasında-
ki ilişkileri kolaylaştıran, 
dostlukları ve işbirliklerini 
arttıran etkileri oluyor. İn-
san hakları, çoğulcu de-
mokrasi, hukukun üstün-

lüğü gibi değerlerin ev-
renselleştiğini, insanların 
kendilerini ülkelerinin sı-
nırları içine hapsetmeyip 
dünyayla bütünleşmeleri 
ve bu yöndeki yeni deği-
şimi anlamaları lazımdır. 
Gelecekte ancak yeni 

çağa ayak uydurabilen 
ülkeler, toplumlar ve bi-
reyler başarılı olabile-

cekler. Aslında internet 
sayesinde bilgiye kolay-
ca ulaşabilen, dünyanın 
her köşesinden arkadaş 
edinebilen çocukların bu 
realiteyi zaten yaşamak-
ta. Öğretim kurumlarının 
ve anne babaların dün-

yaya ve değişik kültürlere 
açık, önyargılarla hareket 
etmeyen, rasyonel dü-

şünceye sahip, bilim ve 
sanatı yaşamlarının reh-
beri yapacak çocuklar ye-
tiştirmelerinin gelecekteki 
başarıları için çok önemli 
olduğunu, bu şekilde ye-
tişmiş bireylerin toplumsal 
huzurun sağlanması ve 

ülkeler arasında barış or-
tamının kurulması için de 
büyük rol oynayacaklarını 

ifade etti.

Törende, çocuklar 
dans ve müzik göste-
rileri sundular, şiirler 
okudular.

Özel Drujba Okulu, 
Filibe’de 2005 yılında faa-
liyete başladı. Bulgaristan 
Milli Eğitim Bakanlığı müf-
redatına göre eğitim ver-
mektedir. Bu yıl hazırlık ve 
1. sınıftan 7. sınıfa kadar 
toplam 92 öğrenci eğitim 
alacaktır. Verdiği kaliteli 
eğitimle Filibe’de giderek 
tanınan ve çocuklarının 
iyi yetiştirilmesini isteyen 
veliler tarafından tercih 
edilen okul, öğretmenle-
rin her öğrenciyle tek tek 
ilgilenebilmesi amacıyla 
küçük sınıflarda eğitim 
veriyor. Okul, öğrencilere 
modern öğrenim imkanla-
rı sunuyor.
Drujba Okulu’nda ayrıca, 

yetişkinler için İngilizce, 
Türkçe ve Bulgarca dil 
kursları düzenleniyor.
           Kırcaali Haber

Mestanlı “Evridika” Folklor Ekibi 
Filibe’de alkış yağmuruna tutuldu 
Filibe Belediyesine bağ-

lı “Eski Şehir Enstitüsü” 
tarafından 11 Eylül 2010 
Cumartesi günü “İyi Kom-
şuluğun Anahtarı – Güven 
ve Dostluk” sloganıyla 
bir etnik kültürler yemek 

ve müzik dans festivali 
düzenlendi. Festivalde, 
Bulgar, Türk, Yunan, Mu-

sevi ve Ermeni yemekleri 
sunuldu ve dans grupları 
sahneye çıktı.

Festivalin gözdesi 
Türkiye idi.

T.C. Filibe Başkonso-
losluğu personelinin 
hazırladığı lezzetli Türk 

yemekleri adeta kapışıl-
dı. Mestanlı’dan gelen 
çocuk folklor grubu “Ev-
ridika” sahnelediği güzel 
oyunlarla ve Türk müziği 
ile festivale katılan misa-
firlerin büyük beğenisini 
kazandı, herkesi coşturdu 
ve çok alkışlandı.
T.C. Filibe Başkonso-

losu Cüneyt Yavuzcan 
Özel Ulusal Televizyonu 
BTV’ye yaptığı açıklama-
da, her zaman diyalog 
ve hoşgörüyü toplumsal 
barışın anahtarı olarak 
gördüğünü, bu festiva-
li Bulgaristan’daki etnik 
gruplar arasındaki uyumu 
ve birlikteliği sağlayan bir 
faaliyet olarak değerlen-
dirdiğini ve desteklediğini, 
festivalin geleneksel hale 
dönüşmesini ve önümüz-

deki yıl diğer etnik grupla-
rın da katılımlarıyla daha 
geniş şekilde kutlanması-
nı istediğini ve bunun için 

gerekli yardımı yapacağı-
nı açıkladı.
Başkonsolos Yavuzcan, 

Mestanlı’dan gelen Türk 
folklor grubu Evridika’yı 
çok başarılı bulduğunu 
belirterek, başta Zekiye 
Habip olmak üzere gru-
bun eğitmenlerini ve ra-
hat ve güzel dansları için 
çocukları tebrik etti ve 

Filibe’de tekrar görmek 
istediğini söyledi.
Evr id ika  grubunun 

Mestanlı’dan Filibe’ye 

ulaşımı, Kırcaali Ömer 
Lütfi Derneği Başkanı 
Seyhan Mehmet’in sağ-
ladığı otobüs ile mümkün 
oldu. Ömer Lütfi Derne-
ği, Kırcaali bölgesinde ve 
Rodoplar’da Türk kültürü-
nün korunması ve tanıtıl-
ması için yaptığı başarılı 
çalışmalarla biliniyor.

       Kırcaali Haber
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İl genelinde yaklaşık 1239 birinci sınıf öğrencisi eğitim ve öğrenime başladı 
Ülke genelinde 61 000'den fazla öğrenci ilk defa 

okul kapısından giriş yaptı. Nüfus Dairesi’nden 
alınan ön bilgilere göre bunlardan yaklaşık 1239’u 
Kırcaali ilinde. 2009/2010 yılına bu rakam 1291, 
2008/2009 yılında 1386 ve 2007/2008 yılında da 
1509 olduğu anlaşılmakta.

 Geleneksel olarak saat 
9.00’da başlayan törenler-
de önce Bulgaristan Bay-
rağı Milli Marş eşliğinde 
göndere çekildi ve ardın-
dan Okul Bayrak Manga-
sı öğrencilerin ve velilerin 
önünden geçerek kutlama 
alanında yerini aldılar. Tüm 
bu görüntüler Kırcaali İlinin 
genelinde yaşandı. Sabahın 
erken saatlerinden dolmaya 
başlayan Merasim Alanı ge-
lenleri tertemiz bir biçimde 
karşıladı. Okula başlamanın 
mutluluğunu yaşayan birinci 
sınıf öğrencileri, gerek pırıl 
pırıl yeni giysilerle gerekse 
eğitim ve öğrenime attık-
ları o masumane çocuksu 
duruş ve bakışlarla etrafa 
neşe saçtılar. Velilerin ve 
aile büyüklerinin de onlar 
kadar heyecanlı olduğu ko-
layca görünmekteydi. 
İşte böyle bir törene şahit 

olmak için verdiği eğitim ve 
üniversitelere gönderdiği 
başarılı öğrencileriyle birin-

ciliği Bulgaristan’da kimseye 
kaptırmayan “Hristo Botev” 
Yabancı Diller Lisesindey-
dik. Okulun önündeki tören 
alanında öğrenciden fazla 
ellerinde çiçekler, yüzle-
rinde mutluluk dolu öğren-
ci yakınları vardı. Yabancı 

Diller Lisesi binası içinde 
yine Bulgaristan genelinde 
nadir rastlanan “Sveti Sveti 
Kiril Ve Metodiy” Erken Ya-
bancı Diller Eğitim Yönelimli 
Ortaokulu var. Bu uygula-

ma sayesinde öğrenciler 
yabancı dillere erken yaşta 
aşına olmaya başlıyor. İl-
kokul ve ortaokul eğitimini 
burada gören çocuklar ağır 
sınavlardan geçip, yabancı 
dillerde lise eğitimine de-
vam edebiliyor. 2010/2011 

Eğitim Öğrenim yılı için 
okula 50 000 levalık yatırım 
yapıldı. Lise bu yıl da yedi 
farklı sınıfta, toplam 179 
sekizinci sınıf öğrencisine 
eğitim verecek. Bunlardan 

2 sınıf ve 52 öğrenci temel 
dil olarak İngilizce ve ikinci 
yabancı dil olarak Almanca 
görecek. 1 sınıf öğrencileri 
İngiliz dili ağırlıklı ve ikinci 
dil olarak İtalyanca görecek. 
En çok sekizinci sınıf öğren-
cisi, 3 sınıf ve 78, her sınıf-

ta 26 öğrenci olmak üzere, 
yoğun olarak, Almanca ve 
ikinci dil olarak da İngilizce 
dersleri görecek. Bunlara 
ilaveten 23 kişilik bir sınıf da 
birinci dil Fransızca ve ikinci 
dil İngilizce olarak hazırlığa 
başlamaktalar.
Öğrenciler temsiller sun-

dular, okul ve eğitim ile ilgili 
şiirler ve şarkılar okundu. İki 
müdürün yanı sıra belediye, 
valilik ve eğitim müdürlüğü 
temsilcileri birer kutlama 
konuşması yaptılar. Onların 
yanı sıra veliler adına da ko-
nuşma yapıldı. 
Resmi açılış töreni bittikten 

sonra, birinci sınıf öğrenci-
leri temel ve pozitif bilimler 
eğitimi veren kalenin kapı-
sından sınıf odalarına girdi-
ler. Arkadaşlarıyla tanıştılar, 
hatıra fotoğrafları çektirdiler 
ve ders kitaplarını aldıktan 
sonra da 2010/2011 Eğitim 
Öğretim yılına resmen baş-
lamış oldular. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

açıkladığı ön verilere göre 
Bulgaristan genelinde top-
lam 651 502 öğrenci bu yıl 
eğitim görecek. Bu rakam 
Kırcaali İlinde yaklaşık 17 
600 civarında. Aynı şekil-
de 264 belediyeden 150’si 
5 yaşındaki çocuklara okul 
öncesi eğitim verecek iş-
lemleri tamamladığı da du-
yurulan bilgiler arasında.

Mestanlı’daki Salıpazarı insan akımına uğradı
Okulların başlayacak ol-

ması ve hazırlıkların ya-
pılması için, Salı günleri 
Momçilgrad’ta (Mestanlı) 
kurulan Pazar her seferin-
den daha kalabalıktı. Uzun 
yıllardan beri zaman içeri-
sinde kasabanın çeşitli yer-
lerinde kurulan Salıpazarı 
doksanlı yılların başında, 
otogarın hemen yanındaki 
alana taşındı. Günden güne 
gelişen Pazar günü  çeh-
resini elde etti. Eski adıyla 
“Ağalarköyü’ne” kurulan 
Pazar üç farklı sokağa da-
ğılmakta, sırasıyla “Prolet 
(Bahar)”, “Sv. Sv. Kiril ve 
Metodiy” ve “Pazarska”. Di-
ğer Pazar günlerinden farkı, 
15 Eylül günü öncesi, Salı-
pazarı bütün Bulgaristan’da 
okulların açılmasının arife-
sine denk gelmesiydi. Belki 
de o gün pazardan yaklaşık 
2000 kişi geçti. Çocuklarına 
okul gereçleri almaya ge-
len veliler, pazara uğrayıp 
giysi ve ayakkabı alışverişi 
de yaptılar. Bunun yanı sıra 
kışlık hazırlayan vatandaş-
lar, salça yapımında kullanı-
lan malzemeleri en çok sa-

tın aldılar. Bu yıl bol bol köy 
domatesinin satılamadığı 
pazarda, salçalık kırmızı bi-
ber ve patlıcan satıldı. Kali-
teden ve hormonsuz maldan 
anlayan alıcılar, sabahleyin 
erkenden köyden getirilen 
tüm malzemeleri almaktalar. 
Mestanlı’da sebze meyve ve 
giyim kuşam pazarı aynı gün 
aynı yerde yapılmakta.
Alışverişini yapan kişi 

Pazar’ın göbeğindeki köfte-
cilerde bir de güzel karnını 
doyurmaktaydı. Okulun ilk 
günü için gerekli gereçleri 
ve yeni giysileri alan çocuk-

ların mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Bu durumdan 
pazarcılar da çok memnun 
kaldılar.
Salıpazarı sadece alışveri-

şin yapıldığı bir yer değildir. 
Birçok eş, dost, akraba ve 
arkadaşın buluştuğu nokta-
dır. Pazardan alacağını alan 
kişiler muhabbetlerini kasa-
bada bol olan kahvelerde 
yaparlar. Bunun yanı sıra 
kent ekonomisinin de hare-
ketlendiği bir gündür.

    İsmail KÖSEÖMER

Türkiye’ye doğal gaz nakli 
yapan “Bulgartransgaz” boru 

hattında patlama
Patlama sonucu 15 metre-

lik boru hattı yok oldu. Yam-
bol (Yanbolu) Emniyeti’nden 
yapılan açıklamada Bolya-
rovo (Paşaköy) belediyesi-
ne bağlı ve Stranca dağın-
da bulunan Gorska Polyana 
(Yaylacık) köyü yakınlarında 
meydana gelen patlama so-
nucu, Türkiye’ye gaz nakli 
yapan iki borudan birinin 15 
metre çapında tahrip edildi-
ği anlaşıldı. İki metre toprak 
altındaki borunun patlama-
sı sonucu on metre çapında 
kraterin oluştuğu “Bulgar-
gaz” tarafından duyuruldu. 
Bunun yanı sıra “Bulgargaz” 
boru hattının sahibi “Bul-
gartransgaz” olduğunu ve 
bu hat sayesinde Rusya’dan 
Türkiye’ye gaz taşındığını 
belirtti. Ancak nakledilen 
gazın kesime uğrayıp uğra-
masıyla ilgili bir bilgi verilme-
di. Patlamanın 1999 yılında 
döşenen boruda meydana 
geldiği duyuruldu.
Patlama sonucu can kay-

bı yaşanmazken, 100 dö-
nümlük ormanlık alanındaki  
çalılık ve otlaklık  yok oldu. 
Türkiye sınırına 2,5 kilomet-
re uzaklıkta gerçekleşen 
patlama, Gorska Polyana 
köyü yakınındaki Doğal Gaz 
Kompresör İstasyonuna da 
sadece 2 kilometre uzaklık-
ta olduğu anlaşıldı. 
Yambol, Bolyarovo ve 

Elhovo (Kızılağaç) itfaiye-
lerinin  zamanında müda-
hale etmesi 1000 dönüm 
ormanlık alanın yanmasını 
önledi. Yetkililer tarafından 
yerinde yapılan araştırmalar 
sonucu, patlamanın sabotaj 
olmadığı, teknik arızadan  
meydana geldiği duyurul-
du. Gaz istasyonu ulusal 
öneme sahip olduğundan 
sürekli gözetim ve denetim 
altındadır.
“Bulgartransgaz” yetkilileri, 

arızanın en kısa zamanda 
haledileceğini ve gaz akı-
şının normale döneceğini 
açıkladılar. 

İsmail KÖSEÖMER
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Türkiye, Bulgaristan’dan canlı hayvan ve et ithal edecek
Türkiye’de alınan 

tedbirlere rağmen 
bir türlü istenilen se-
viyeye düşmeyen et 
fiyatlarıyla ilgili yeni 
bir adım daha atılıyor. 
Özel sektöre canlı 
hayvan ithalat izni 
veren düzenleme, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasını bekliyor. 
B u r s a  K a s a p -

lar Odası Başkanı 
Muhsin Yıldız, bu 
düzenleme sonucun-
da Bulgaristan'dan 
gelecek kurbanlık 
hayvanlarla f iyat-
larda büyük düşüş 
yaşanacağı müjdesi 
verdi. Türkiye Et Ba-
lık Kurumu'nun ger-
çekleştirdiği canlı 
hayvan ithalatının et 
fiyatlarını düşüreme-
diğini belirten Yıldız, 
Türkiye genelinde 
yüzlerce firmanın, 
canlı hayvan ve et 

ithalatı yapmaya ha-
zırlandığını söyledi. 
Özel sektörün canlı 
hayvan ve et itha-
latı yapabilmesinin 
önünü açan düzen-
lemenin Başbakan 
Erdoğan'ın imzasını 
beklediğinin altının 
çizen Bursa Kasap-
lar Odası Başkanı 
Muhsin Yıldız, şun-
ları söyledi: 
"Özel sektörün can-

lı hayvan ithal etme-
siyle birlikte önümüz-
deki hafta itibariyle et 
fiyatları düşecek. Dar 
gelirli insanların da 
et yemesi en büyük 
arzumuz. Et fiyatları 
pahalı olunca kasap-
lar da yeterince para 
kazanamıyor. Çünkü 
eti belirli kesimler yi-
yebiliyor. Türkiye'de 
üretimi artırmak için 
adımlar atıldı. Faiz-
siz kredi uygulaması 
var. Büyükbaş ve kü-

çükbaş hayvan be-
siciliği, yetiştiriciliği 
yapanlar faizsiz kredi 
kullanıyor. Hayvancı-
lık işletmelerine yüz-
de 40 hibe destek 
veriliyor, ancak tüm 
bunlara rağmen özel 
sektörün ithal et ve 
canlı hayvan getir-

mesinin önü açılırsa 
et fiyatları istenilen 
seviyeye iner." 

Kurban Bayra-
mı için, Türkiye 
Bulgaristan’dan 
kurbanlık hayvan 
ithal edecek

Geçtiğimiz yıl kur-
banlık hayvan paza-
rında yaşanan sıkın-
tıların bu sene olma-
yacağını dile getiren 
Yıldız, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı'nın 
ithal kurbanlık getiril-
mesine yönelik yeni 
bir düzenlemeye git-

tiğini kaydetti. Kur-
banlık fiyatlarında bir 
sorun yaşanmasın 
diye bazı tedbirlerin 
alındığını vurgulayan 
Yıldız, bir miktar kur-
banlık hayvan ithala-
tına imkan tanıyacak 
bir düzenleme yapıl-
dığını, ancak Tarım 
Bakanlığı’nın kur-
banlık hayvan ithalatı 
ile ilgili düzenlemeyi 
özel sektöre henüz 
tebliğde bulunmadı-
ğını söyledi. Yıldız, 
"Kurban Bayramı'nda 
kurbanlık hayvan sı-
kıntısı çekilmemesi 
yönünde adımlar atı-
lıyor. Bulgaristan'dan 
getirilecek kurbanlık 
küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvanların 
çözüm olacağına 
inanıyoruz. Bu sene 
kurbanlık fiyatları uç-
mayacak" şeklinde 
konuştu.
                        aa

Hakkında dava açılan kişiler 
başkanlık yarışına katılamıyor!

İktidarın kabul 
etmeye hazırlan-
dığı yeni Seçim 
Yasası’ndaki deği-
şikliklere göre hak-
kında dava açılan 
kişilerin belediye 
başkanlık yarışı-
na katılamaması 
öngörülüyor. Yasa 
değişikliği konu-
sunda ikili görüş-
meler  yürüten 
GERB ve aşırı sa-
ğıcı “Ataka” partisi 
milletvekilleri bu 
konuyu ciddi bir 

biçimde tartışıp, 
yukarıda bahsedi-
len karar üzerinde 
hemfikir oldukları 
duyuruldu. Ataka 
milletvekili Pavel 
Şopov, hakkın-
da dava açılan ve 
sonuçlanmayan 
davalara sahip 
kişilerin, beledi-
ye başkanlık ve 
muhtarlık yarışına 
katılmalarına izin 
verilmemesi konu-
sunda fikir beyan 
etti. Bunun kabul 

edilemez bir durum 
olduğunu söyledi. 
Bunun yanı sıra 

bu ikili görüşme-
lerde kişilerin ardı 
ardına sadece iki 
dönem başkanlık 
yapabilmesine de 
kısıtlama getiril-
mek istendiği de 
anlaşıldı. Ancak 
GERB milletve-
killerine göre bu 
metnin Seçim Ya-
sasına girmesinin 
zor olduğu görüşü 
hakim.


