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Razgrad “İbrahim Paşa” Camii Restorasyonu Başladı

Razgrad’daki “İbrahim Paşa” 
camisinin restorasyon ve kon-
servasyon çalışmaları başladı.

Etkinliğe katılan resmi misafir-
ler arasında Bulgaristan Kültür 
Bakanı Boil Banov, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Mus-
tafa Hacı, milletvekili Desislava 

Atanasova, Razgrad Valisi Gü-
nay Hüsmen, Belediye Başka-
nı Denço Boyaciev ve Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği 
müşavirlerinden Esin Topçu yer 
aldı.

“İbrahim Paşa” camisi, 20. 
yüzyılın 70’li yıllarına kadar hiz-

mete açıktı. O zamandan gü-
nümüze kadar camide sadece 
kısmi restorasyon çalışmaları 
yapıldı, son 30 yılda ise hiçbir 
yenileme veya onarım çalışma-
sı yapılmadı. Bu nedenle son 
yıllarda cami yıkılmaya başladı.

Razgrad Belediye Başkanı 

Denço Boyaciev, törende konu-
şurken şunları belirtti: “Bugün, 
Bulgaristan’da çok az şehrin 
övünebilecekleri bu son derece 
muhteşem, mimari eser ile ilgili 
uzun yıllar süren bir “gelgitli” se-
rüvenin sonuna gelmiş bulunu-
yoruz. Uzun yıllar bölgemizdeki 
bu binanın tamir işlemlerinin 
en iyi şekilde tamamlanmasını 
bekliyorduk. Tabi, Şumen’deki 
Tombul camii daha büyük, an-
cak bizim “İbrahim Paşa” cami-

imiz daha yüksek.”
Razgrad Valisi Günay Hüs-

men şunları paylaştı: “Bu bina 
Osmanlı barok mimarisi olarak 
bilinen tarzda inşa edilmiştir. 
Deliorman’ın incisi olarak anıl-
ması da tesadüf sonucu değil. 
İnşaasının 16. asırda başladığı 
camii, 17. yüzyılda tamamlan-
mıştır. Cami, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın büyük veziri İb-
rahim Paşa tarafından yaptı-

ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi 
askeri personel bulunduracak

Bulgaristan ile ABD savunma 
bakanlıkları arasında imzalanan 
10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol 
Haritası'nda, Bulgaristan’da da-
imi olarak konuşlandırılabilecek 
Amerikan askeri personel sayısı 
2 bin 500 olarak belirlendi.

Bulgar istan Genelkurmay 
Başkanı Amiral Emil Ef t i -
mov, Başbakan Yardımcısı 
ve Savunma Bakanı Krasimir 
Karakaçanov’un geçen hafta 
yaptığı Washington ziyareti sı-
rasında ABD Savunma Bakanı 
Mark Esper ile imzaladığı bel-
genin içeriği konusunda basını 
bilgilendirdi.

E f t i m o v ,  A B D ’ n i n 
Bulgaristan’da sürekli olarak 
bulundurabileceği askeri per-
sonel sayısının 2 bin 500 ola-
cağını açıkladı. Ülkedeki Ame-
rikan askerlerin sayısında artış 
öngörülmediğine işaret eden 

Eftimov, bu askerlerin ABD'nin 
Bulgaristan’da kullandığı 4 as-
keri üste konuşlandırılacağını 
söyledi. Ülkede görev yapacak 
askerlerin sayısı, dönüşümleri 
sırasında 3 aylık sınırlı sürede 
5 bine kadar yükselebilecek.

Amiral Eftimov, Bulgaristan 
Ulusal Televizyonuna (BNT) 
açıklamasında, "Novo Selo" 
kara kuvvetleri poligonu, "Bez-
mer" ve "Graf İgnatievo" hava 
üsleri ile "Aytos" askeri lojistik 

merkezinde görev 
yapacak Amerikan 
birliklerinin dönü-
şüm döngülerinin 
sıklaştırılmasının 
da öngörüldüğünü 
ifade etti.

ABD-Bulgaristan 
Askeri İşbirliği Yol 
Har itasına göre, 
Amerika, Bulgar 
ordusunun moder-

nizasyon programına 16 milyon 
400 bin dolarlık maddi destek 
verecek.

ABD’nin Bulgaristan’daki aske-
ri temsili iki ülke arasında 2006 
yılında ilk askeri iş birliği proto-
kolünün imzalanmasıyla başla-
mıştı. İkili iş birliği kapsamında 
Bulgaristan ayrıca, ABD’den 8 
F-16 Block 70 savaş uçağı sa-
tın almıştı. Uçaklar 2024 yılında 
Bulgaristan’a teslim edilecek.

Devamı 5’te

Şişecam, Covid'e karşı 
kaplamalı bardak üretecek

Türk şirketi Şişecam’ın temsilcilerinin Ekonomi Bakanı Lı-
çezar Borisov ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Ange-
lov ile gerçekleştirdikleri görüşmede şirketin, koronavirüs 
(COVID-19) bulaşmasına karşı korunmak için özel kaplamalı 
bardakların yanı sıra diğer cam kapları da üretmeyi planladığı 
açıklandı. Özel kaplamalı cam bardak ve başka cam kap üre-
timi, şirketin Türkiye'deki ve Bulgaristan'da Tırgovişte (Eski 
Cuma) şehrinde bulunan fabrikalarında üretilecek.

Görüşmede Ekonomi Bakan ve Sağlık Bakan yardımcıları 
ve Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev de 
hazır bulundu.

Şirket, seri üretime başladıktan sonra yurt içindeki has-
taneler için ürettiği cam ürünlerden ücretsiz olarak teslim 
edecek. Hâlihazırda üretim izinlerine ve Türkiye'de iki sertifi-
kalı laboratuvardan aldığı lisansa sahip şirket, özel kaplamalı 
cam bardak ve başka cam kapları ihraç etmeyi de planlıyor. 
Toplantıda ayrıca gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması 
ve ürünlerin AB sertifikalı laboratuvarlarda da test edilmesi 
yönünde Bulgaristan tarafından yardım sağlanması da ele 
alındı.

Şirket temsilcileri, Ekonomi Bakanı ile ülkemize yönelik 25 
milyon avro tutarında yeni bir yatırım planlarını görüştü. Eko-
nomi Bakanı, Bulgaristan’ın yatırım projelerini desteklemeye 
yönelik tedbirlerine dikkat çekti.

Şişecam’ın temsilcileri, Bulgaristan Başbakanı Boyko Bo-
risov ile de bir araya geldiler.
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Genç halterciler Ayşe ve Anife, Bulgaristan 
Şampiyonasında 6 altın madalya kazandı
Momçilgrad (Mestanlı) 

merkezli Naim Süleyma-
noğlu Halter Spor Kulübü 
sporcuları, Haskovo (Has-
köy) şehrinde düzenlenen 
Bulgaristan Ferdi Halter 
Şampiyonasında kendi 
kategorilerinde tar tış-
masız şampiyon oldular. 
Yıldız kızlarda 81 kg altı 
kategorisinde küçük ya-
şına rağmen 14 yaşındaki 
Ayşe Mehmedova üç ma-
dalya kazandı. Ayşe, 70 
kg ağırlığı atmayı ve 88 kg 
ağırlığında bir halteri kal-
dırmayı ve itmeyi başardı. 
17 yaş altı yıldız kızlarda 
81 kg üstü kategorisinde 
Anife Bahçet de rakipleri 
karşısında kolayca galip 
geldi.

Naim Süleymanoğlu 
Halter Spor Kulübü Ant-
renörü Valentin Geme-
ciev, “Ayşe ve Anife'nin 

performansından son de-
rece memnunuz. Onların 
başarıları, büyük bir emek 
ve çaba sonucunda elde 

edildi. Koronavirüs salgını 
nedeniyle maalesef bu yıl 
Avrupa Halter Şampiyo-
nası düzenlenmeyecek. 

Ayşe, elde ettiği başarılar-
la yıldız kızlarda Avrupa 
şampiyonu olma şansına 
sahip” diye kaydetti. Ant-

renör, 11 yaşındaki Batu-
han Neşat ve ondan bir 
yaş küçük Ayaz Behçet’in 
de minik erkekler müca-
delesinde iyi performans 
sergilediğini sözlerine ek-
ledi. Kendi kategorilerin-
de Batuhan’ın dördüncü, 
Ayaz’ın ise altıncı olduğu 
anlaşıldı.

Haskovo şehrinde dü-
zenlenen şampiyonaya 
13 yaş altı minik kızlar 
ve erkekler, 15 ve 17 yaş 
altı yıldız kızlar ve erkek-

ler, 20 yaş altı genç kızlar 
ve erkekler, bayanlar ve 
erkekler yaş gruplarında 
olmak üzere yaklaşık 400 
sporcu katıldı.

Bu şampiyonadan sonra 
Naim Süleymanoğlu Hal-
ter Spor Kulübü sporcu-
ları, 1 - 5 Aralık 2020 ta-
rihleri arasında Varna'da 
düzenlenen Bulgaristan 
Halter Şampiyonası'nın 
ikinci turuna hazırlana-
cak.
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AB mali kaynaklarıyla öğretmen ve 
öğrenciler için bilgisayarlar alınacak

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, “Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı, 80 bin 
bilgisayar ve tablet satın 
alacak. Bunların 20 bini 
öğretmenler, geri kalanı 
öğrenciler için alınacak. 
Bunun için gerekli fonlar 
Brüksel'den geliyor” diye 
bildirdi.

Bakan, kamu alımları 
ile ilgili olduğu için bunun 
zaman alacağını ve büyük 
miktarlarda cihazlara olan 
talebin artması nedeniyle 
dünya çapında dizüstü 
bilgisayar üretiminde bir 
sorun olduğunu itiraf etti.

Vılçev, “Bununla birlikte 
yeni bir koronavirüs dal-
gası meydana geldiğinde 
elektronik ortamda uzak-
tan eğitim modeline geçiş 

yapmaya bütün hazırlıklar 
tamam. Okullarda tüm 
sınıfların % 0,4'ü, CO-
VID-19 nedeniyle karanti-
naya alındı. Onların oranı 
% 1 olsa bile e-öğrenme 
sağlanmasında sorun ol-
mayacak” dedi.

Bakan, geçen eğitim öğ-
retim yılında e-öğrenmeye 
katılmayan çocukların 
bunu cihazları olmadığı 
için değil, istemedikleri 
için yaptıklarını belirtti.

Vılçev, “Çocukların yak-
laşık % 20'si normal bir 

ortamda, yani okulda yüz 
yüze eğitim yapıldığında 
düzenli bir şekilde okula 
gitmekle ilgili bir sorun 
yaşıyor ve elektronik or-
tamda uzaktan eğitime 
katılmayanlar onlar” diye 
izah etti.

Bakanın ifadesine göre, 
koronavirüs krizi eğitim 
sisteminde mücbir se-
bepler durumu meydana 
getirdi.

Bakan, “Eğitim sistemi, 
elektronik ortamda değil, 
okulda eğitime eşit erişim 
sağlamak için tasarlandı. 
Herkes için zorluklar var-
dı, ancak Bulgaristan kısa 
sürede bu süreci başarıy-
la başlatmayı başardı” 
dedi.
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Halka açık yerlerde ücretsiz internet erişimi sağlandı
Çernooçene (Yenipazar) 

Belediyesi, halka açık ve 
kapalı yerlerde ücretsiz 
internet erişimi için Wi-Fi 
kablosuz ağ kurdu.

Merkez köyün sakinleri 
ve misafirleri artık ücret-
siz olarak yüksek kaliteli 
kesintisiz internet erişi-
minden faydalanabilirler.

Bu, Avrupa Komisyonu-
nun Yenilik ve Ağ Yürüt-
me Ajansının WiFi4EU gi-
rişimi sayesinde mümkün 
oluyor.

Kablosuz internet eri-
şiminin sağlanması için 
gerekli ekipmanların ku-
rulum çalışmaları tamam-

landı.
Çernooçene Belediyesi, 

halka açık yerlerde üc-
retsiz kablosuz internet 
erişimi için yüksek hızlı 

internet bağlantı noktala-
rı kurulmasına yönelik Av-
rupa Komisyonu'nun (AB) 
WiFi4EU Programı kap-
samında ücretsiz internet 

erişim hakkı kazanan be-
lediyelerden biri oldu.

WiFi4EU kuponu, ekip-
man ve Wi-Fi erişim nok-
talarının kurulumu maliye-
tini içerir.

Akıllı telefon kullanan 
herkes, Çernooçene Be-
lediyesine ait tüm binalar-
da, parkta ve diğer halka 
açık yerlerde ücretsiz in-
ternet hizmetinden fayda-
lanabilir.

Wİ-Fİ bağlantısı, uzak-
tan çalışma, bilgi edinme 
ve çevrimiçi eğitim, uzun 
mesafede bulunan yakın-
larla iletişim için hızlı bağ-
lantı sağlar.

Doğalgaza zam geldi
Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) bugün 

gerçekleştirdiği basına açık oturumunda doğalgaz fiya-
tına yüzde 20’in biraz üzerinde zam yapılmasına karar 
verdi. Yeni fiyat geriye dönük olarak yürürlüğe girecek 

ve Eylül ayı için geçerli olacak.
KEVR, Bulgargaz Şirketinin erişim ücreti, iletim üc-

reti, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi (KDV) 
hariç olmak üzere doğalgazın megavat saat fiyatının 
22,46 leva olması teklifini onayladı.

Havayı kirleten kömür 
sobaları değiştirilecek
Ardino (Eğridere) Belediyesi, evlerde ısıtma araçla-

rının daha çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesini 
desteklemeye yönelik Avrupa Birliği destekli “Replace” 
projesi kapsamında oluşturulan bir çalışma grubunun 
üyesi. Bu bağlamda, belediye yönetimi Sofya'daki 

Karadeniz Enerji 
Araştırma Merke-
zinin temsilcileriyle 
bir çalışma toplantı-
sı düzenledi.

Karadeniz Enerji 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Angel Ni-
kolaev, toplantıya ev 
sahipliği yapan be-

lediye yönetimini modern ısıtma sistemleri çözümlerini 
tanıtmak için bir bilgilendirme kampanyası, eğitimler ve 
toplantılar düzenlemek gibi "Replace" projesi kapsa-
mında karşılıklı işbirliği fırsatları hakkında bilgilendirdi.

Uzman Genadi Kondarev, söz konusu ısıtma önlem-
leriyle çevrenin korunacağını ve daha iyi bir yaşam 
standardı sağlanacağını kaydetti. Kondarev, “Bu, ge-
lecekte tüm belediyelerin büyük bir önceliği ve ana 
konusu olmalı” dedi.

Toplantıda Ardino ilçesinin profilinin vakfın gerek-
lerini karşıladığı vurgulandı. İlçedeki hanelerin yüzde 
90'ından fazlası odun ve kömür sobası kullanıyor. Bu 
bağlamda, enerji verimliliğini en yüksek seviyeye ulaş-
tırmak için modern çevre koruma gereksinimlerini kar-
şılaması gereken sobaların kalitesi ve durumu büyük 
önem arz eder.
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BEN KİMİM
- Öykü -

Emekliye çıkınca biraz 
kilo aldım  ve bazı kim-
selerin aklına uyarak ben 
de her sabah yürüyüşe 
gitmeye başladım. Geç-
tiğim mesafeyi her gün 
biraz arttırıyordum. Der-
ken, sağ dizimde hafif bir 
ağrı belirdi. İlk günlerde 
yorgunluktan olacak her-
halde dedim ve  yürüyüşü 
azalttım. Fayda etmedi. 
Ağrı gittikçe artıyordu. 
Durumumu gören kah-
ve arkadaşlarım her gün 
değişik şifalı ot ve hap 
tavsiye ediyorlardı. Han-
gisini denemedim! Hiçbi-
rinden fayda görmedim. 
Nihayet Aile Doktoru’na 
başvurdum. On çeşit ilaç 
yazdı ve hangisini nasıl 
kullanacağımı uzun uzun 
izah etti. Yine fayda bula-
madım. Ağrılar azalmayı 
bırak, gittikçe artıyordu. 
Bir ay sonra yine gittim. 
Bizim Aile Doktoru kısa-
dan kesti:

“Acele etme! Verdiğim 
ilaçları daha on gün bari 
al!”  

Yine aynı netice. Üçüncü 
defa gittiğimde de cevap 
ikinciden farklı değildi:

“Daha on gün! Önceki 
ilaçlarla birlikte şu hapları 
da yut!”  

“Doktor Bey, ben hapı 
çoktan yutmuşum! Bu ba-
cak artık benim değilmiş 
gibi davranıyor!” dedim 
ve hapları almadan eve 
döndüm.  

Bir gün büyük bir şe-
hirde bana yardım ede-
bilecek büyük bir uzman 
bulunduğunu öğrendim. 
Ona baş vurup da tedavi 
olmayan  yokmuş. Düşün-
düm, taşındım, en nihayet 
o uzmanın kapısına ben 
de dayandım. Adam beni 
dikkatle muayene etti, 
bacağıma musallat olan 
hastalığın sebeplerini ve 
zararlarını uzun uzun an-
lattı. Sonunda gözlerime 
baktı ve kati bir sesle kes-
tirip attı:

“Fakat hiç üzülme! Seni 
bu dertten kurtaracağız!”

Ona umut dolu gözlerle 
baktım. 

“Ameliyat! Ondan sonra 
çocuk gibi sıçrayacaksın! 
Razısın değil mi?”

“Razıyım elbet... Sıçra-
mayı bırak, yürüyebilsem 
yeter. Amma..”

“Ne aması?”
“Bu ameliyat bana kaça 

patlayacağını söyler misi-
niz?”

“Tek bir kuruş ödeme-
yeceksin!” dedi Uzman 
Doktor.

Parasız hiçbir kapının 
açılmadığı bu dönemde 
sevinmez miyim! Sevinç 
dolu sesle de hemen sor-
dum:

“Ne yapmam gerekiyor 
Doktor Bey?”

“Daha bugün çalıştığım 
hastaneye yatıyorsun. 
Gereken hazırlıklar sona 
erdiğinde seni ameliyat 
masasına alacağız!”

Doktorla birlikte hasta-
neye gittik ve beni yalnız 

başıma bir odaya yerleş-
tirdi. Yanıma hemen he-
men her saat herhangi 
bir doktor veya hemşire 
geliyor, beni muayene 
ediyor, nabzımı ve tansi-
yonumu ölçüyor, moralimi 
soruyor ve gidiyordu. Uz-
man Doktor da geliyordu, 
ama daha seyrek. Üçün-

cü günün sabahında yine 
geldi ve bayağı kati sesle 
konuştu:

“Haydi! Takıl ardıma! 
Ameliyat masası seni 
bekliyor!”

Ameliyat masasına yat-
tığımda başıma başka bir 
kimse dikildi ve izah etti:

“Benim vazifem sizi 
uyutmak. ‘Başlayın’ dedi-
ğimde derin derin nefes 
alacaksınız ve sayacaksı-
nız. Dokuz’a vardığınızda 
uykuya dalacaksınız. Siz 
tatlı tatlı uyurken biz kan 
ter içinde çalışacağız!”

Sekiz’e kadar saydığı-
mı hatırlıyorum. Oradan 
ötesi karanlık. Gözlerimi 
açtığımda başka bir oda-
da buldum kendimi. Yanı 
başımda dikilip duran Uz-
man Doktor uyandığımı 
görünce gülümsedi:

“Ameliyat çok başarılı 
geçti! Sabırlıydınız! Gık 
bile demediniz! Bravo 
size! Hasta bacağınızı 
defettik ve onun yerine 
sapasağlam, hem de siz-
den otuz yaş daha genç 
bir kimseden aldığımız 
bacağı taktık!”

“Ne?! Nasıl olur Doktor 
Bey!?”

“Oldu işte! Bir genç trafik 
kazası geçirmiş. Buraya 
getirildiğinde son dakika-
larını yaşıyordu. Akraba-
ları bütün organlarını ihti-
yacı olanlara bahşettiler. 
Biz de gerekeni yaptık.”

“Ama Doktor Bey, böyle 
bir ameliyat... Bu söyledik-
leriniz benim için hiç ayan 
değil. Karanlık odada kara 
sinek avlamak gibi yani...”

“Uzun süredir amerikan-
lardan ve japonlardan akıl 
kapıyorduk. Çok şeyler 
öğrendik, fakat anılmış 

kimseler olmadığımız için 
bize kimse güvenmiyordu 
ve bildiklerimizi bugü-
ne kadar tatbik etmeye 
imkânımız olmadı. İlk sen 
bize güven gösterdin  ve 
gördüğün gibi bildiklerimi-

zi tatbik edebildik.!” 
“Bu çok büyük ameliyat! 

Ben bu masrafın altından 
kalkamam!”

“Talâşlanma! Her şey 
parasız!”

“...?!”
“Bundan sonra hastane-

mizin reklamcsı oluyor-
sun! Bize bu yeter!”

İkinci gün beni ayağa 
kaldırıp koltuk değnekle-
rine bindirdiler. Onuncu 
günde değneksiz yürü-
düm. Bir ay sonra ise ko-
şuyordum. Hatta mahalle 
gençlerinin futbol turnuva-
sına bile katıldım. Resim-
lerim gazete sayfaların-
dan inmez oldu. Hemen 
hemen her gün bir gaze-
teci... Ama o başka konu.

Beş-altı ay geçmiş geç-
memişti ki, böbreklerim 
beni rahatsız etmeye 
başladı. Rastgele o büyük 
şehire yolum düşmüştü. 
Benim Uzman Doktora 
uğrayayım dedim.  Derdi-
mi işitir işitmez:

“Problem yok!” dedi O. 
“Yine ameliyat! Bu defa 
yepyeni böbreklere sahip 
olacaksın!”

Hemen razı geldim. Artık 
Uzman Doktor’a güvenim 
sınırsızdı. Yani, sizin an-
layacağınız, çok geçmedi 
yepyeni böbreklerle çık-
tım ameliyat odasından.

 Ertesi yıl Uzman Dok-
tor kalbimi değiştirmek 
gerektiğini söyledi. Son-
ra akciğerimi, sonra ka-
raciğerimi... Bir yerimde 
en ufak bir ağrı belirse 
hemen Uzman Doktor’a 
koşuyordum. Artık vücu-
dumda değişmedik he-
men hemen tek bir uzuv 
bile kalmamıştı! Hepsi de 
gerektiği gibi çalışıyordu. 

Sadece sağ tarafıma tak-
tıkları kolun önceki sahi-
bi herhalde solakmış ki, 
şimdi iki elim de solaktı. 
Yani her yaptığım iş, hatta 
yazılarım bile sol elle icra 
edilmişe benziyordu.

Bu yılbaşında o büyük 
kente başka bir işle tek-
rar gitmem gerekti. İşi-
mi bitirdiğimde Uzman 
Doktor’u ziyaret etmek 
geldi aklıma. Kahve içtik 
ve tatlı talı sohbet ettik. 
Tam kalkacaktım ki, sağ-
lık durumumda herhangi 
bir problem var mı diye 
sordu. Ben de bir hafta 
öncesi hafif bir baş ağrısı 
geçirdiğimi söyledim. O 
zaten bunu bekliyormuş, 
beni hemen muayene 
odasına aldı. Uzun uzun 
teftiş ettikten sonra kes-
tirip attı:

“Bizim yanımızda birkaç 
gün yatman icab edecek!” 
dedi.  

“Olur!” diye cevap ver-
dim bu defa da. Üç gün 
sonra ise:

“Haydi, ameliyata gidiyo-
ruz! Bu defa başını değiş-
tireceğiz!” dedi.

“O ne demek doktor?”
“Meslektaşlarımla öyle 

karar aldık. Bu gün bey-
nin, yarın bir kulağın, son-
ra diğeri... Gözlerinin feri 
bayağı hafiflemiş, yakında 
gözlük takman gerekecek. 
Dişlerinin birçoğu arı-
zalı... Hepsini birer birer 
çekmek veya doldurmak 
ne demek biliyor musun? 
Zihninde de az biraz za-
yıflama var. Hepsini ayrı 
ayrı tedavi etmektense 
bütün başını değiştirece-
ğiz. Bildiğin gibi yine çok 
genç bir kimseden bir baş 
alacağız!?”

Genç başı mı? Bu çok 
ilginç bir şey olacak!..  
Yani en az yirmi beş-otuz 
yıl devamınca problemle-
rim olmayacaktı! Hele şu 
seyrelmiş ve eğri büğrü 
olmuş dişlerden en niha-
yet kurtulmuş olacaktım! 
Hemen cevap verdim:

“Razıyım!”
Bu defa da Uzman 

Doktor ’un dediği gibi 
oldu. Ameliyet masası, 
anestezi, bıçak mıçak... 
Ameliyat kaç saat devam 
etti bilmiyorum, fakat ken-
dime geldiğimde yepyeni 
bir başım vardı. Kulakla-
rım en hafif bir fısıltıyı bile 
işitiyor, gözlerim en ufak 
karıncayı bile on metre 
uzaktan seçebiliyordu. 
Evvelsi kulak asmadığım 
şarkılara, danslara, hatta 
sövüp saymalara bile me-
yil gösteriyordum şimdi. 
Bir zamanki gibi utanmak 
ve sıkılmaktan kurtulmuş-
tum artık. Ameliyat esna-
sında bana naklettikleri 
kanı nasıl kimselerden 

aldıklarını bilmiyorum, 
lakin çalgı sesi işitir işit-
mez hemen göbek at-
maya başlıyorum. Bak, 
ilk günlerde burnumdan 
azıcık rahatsızlık çektim. 
Önceleri fazla fazla koku 
duymazdım. Başkaları bu 
yemek çok kötü kokuyor, 
bu otobüs havalandırılma-
mış, içinde doksan dokuz 
kokudan ibaret  bir karı-
şım var, yok yakıt kokusu, 
yok olmayacak başka bir 
koku diye  gevezelenirken 
ben rahatıma bakıyor-
dum. Ameliyattan sonra 
ise çiçek ve yakıt kokusu-
nu bir tarafa bırakın, taze 
suyun bile doksan dokuz 
çeşit kokusunu farkede-
biliyorum. Yani daima 
her çeşit kokuların tahrişi 

altındayım ve herhangi 
olmayacak bir koku his-
seder hissetmez hemen 
kusacağım geliyor... Lakin 
ameliyattan çok memnu-
num. O beğenmediğim 
dişlerden başka dazlaklık-
tan da kurtulmuştum artık. 
Şimdi gür, tarak girmeyen 
kapkara saçım vardı, hem 
de ektirmek için tek bir 
kuruş harcamadan. E, 
azacık sertçeydi, ve her 
ne kadar da tarasam, ya-
rıdan fazlası kirpi dikeni 
gibi ayakta duruyor. Lakin 
gevezelik zamanı değil. O 
kadar kusur kadı kızında 
da varmış diyorlar....

Yalnız nesi var, şimdi 
kafamda başka bir sorun 
dönüp duruyor: Hakikat-
te ben şimdi kimim? Ben 
ben miyim, yoksa başka 
bir kimse mi?

Ağustos 2020
İsmail YAKUP

İsmail YAKUP

          Ecel Teri   
Mavilerim;

Kara çerçeveli göğe dönmezdi belki.

Kırmızılarımda saklı aşklarım;

Kırılmazdı orta göbeğinden.

Çimen saydığım yeşillerim;

Hemen kaptırmazdı kendini ağlak sonbahara.

Güneşimin sarı saçları;

Gökkubbenin kara feracesinin altında,

Dökülmezdi belki de tutam tutam.

Keşke uğramasaydın geçerken;

Ecel terleri döken,

Kalbimin köşesine. 

        Katre-i Matem       
Bugün de açamadım kanatlarımı,

Kırmızı pabuçlarımı sakladığım;

Mavili hayaller yokuşuna.

Uçmaya kalktığımda,

Kırmızı kanatlıların ateşi;

Kanatlarıma bulaştı.

Kalbime dokundu;

Kanatlarımın yangını.

Azrailin cüppesinin altına saklandı yüreğim,

Avuç içinde sıktığı çığlıklarıyla.

Ölüm notalarının durak bildiği cüppenin altında,

Eriyip karıştı sonsuzluğa.

Oysaki aşkla başlamıştı ibadete

Ama yine aşk oldu orucunu bozduran;

Onu; katre-i matemlerle yıkayıp,

Gökyüzünün mezarlığına koyan. 

                                      Aysun GÜLER
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AB Parlamentosu, Bulgaristan’da hukukun 
üstünlüğüne ilişkin kararname kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu, Bulgaristan’da 
hukukun üstünlüğüne iliş-
kin taslak kararnameyi 
onayladı. Yapılan oylama-
da 358 milletvekili kabul, 
277 ret oyu kullanırken 
56’sı çekimser kaldı.

Parlamento üyeleri, AB 
değerlerine tam ve ko-
şulsuz saygı gösterilmesi 
çağrısında bulundu, ada-
let, şeffaflık ve demokrasi 
talepleriyle dayanışma 
gösterilmesini istedi.

Milletvekilleri, protes-
toculara ve gazetecilere 
yönelik polis şiddetini kı-
nıyor, özel şirketlerin ya-
sadışı teftişlerinden endi-
şe duyduklarını belirtiyor.

Anayasa reformu süreci 
ve seçimlerden önce Se-
çim Yasasını değiştirme 
planlarından endişe edil-
diği ifade edildi.

AP, hukukun üstünlüğü, 
demokrasi ve temel hak-
lar açısından önemli bo-
zulmadan dolayı üzgün 
olduğunu belirtti.

AK milletvekilleri karar-
da adalet, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve demokrasi-
ye yönelik meşru taleple-
rinde ve özlemlerinde Bul-
gar halkına kesin destek 

verdiklerini ifade etti.
Onlar, polisin şiddet içe-

ren ve orantısız müdaha-
lesini, özellikle kadınlara, 
çocuklara ve gazetecile-
re yönelik orantısız güç 
kullanımı iddialarını ve 
protestolara desteklerini 
ifade eden özel şirketlerin 
yasadışı ve aşırı denetim-
lerini kınadı.

AB değerleri tehdit al-
tında

Metinde hukukun üstün-
lüğü, demokrasi ve yargı 
bağımsızlığı, kuvvetler ay-

rılığı, yolsuzlukla mücade-
le ve basın özgürlüğü de 
dahil olmak üzere temel 
haklar açısından önem-
li bir bozulma olduğuna 
dikkat çekiliyor. Karar, ay-
rıca özellikle Yüksek Yargı 
Konseyinin ve Başsavcı-
nın hesap verebilirliği için 
yasal bir çerçevenin bu-
lunmaması olmak üzere 
yargı sisteminde devam 
eden sistemik sorunlara 
odaklanmakta.

Endişeye neden olan di-
ğer şeyler:

- uluslararası standartla-
ra uygun olması gereken 
anayasa reformu;

- önümüzdeki Parlamen-
to seçimlerine yakın bir 
zamanda seçim mevzu-
atında olası değişiklikler;

- mevzuat değişiklikleri-
nin acele bir şekilde kabul 
edilmesi;

- somut sonuçlar olma-
dan üst düzey yetkililer 
hakkında yolsuzluk so-
ruşturmaları;

- temel hakların durumu, 
örneğin cinsiyet ve cinsel 

yönelim ayrımcılığına 
dayalı nefret söylemleri, 
Romanların ve sığınma-
cıların hakları.

Medya özgürlüğü ve 
AB fonları

AP milletvekilleri karala-
ma kampanyalarını ve ga-
zetecilere yönelik şiddeti 
kınıyor. Onlar, kötüleşen 
basın özgürlüğü, şeffaflık 
ve medya sahipliğindeki 
çeşitlilik eksikliği ve ayrı-
ca hükümet dostu medya 
kuruluşlarına AB finans-
manı sağlanması yönün-
deki iddialar konusunda 
derinden endişe duymak-
ta. AP milletvekilleri, AB 
fonlarının harcanma şekli 
üzerinde daha sıkı bir 
kontrole ve vergi mükel-
leflerin parasının iktidar 
partisine yakın insanları 
zenginleştirmek için kul-
lanıldığına dair korkulara 
derhal yanıt verilmesi ge-
rektiğini vurguluyor.

AP milletvekil i Juan 
Fernando López Aguilar, 

“Hukukun üstünlüğü, kuv-
vetler ayrılığı anlamına 
gelir, ancak adli yargıda 
yolsuzluk ve siyasi yargı 
tacizi iddiaları artıyor. Ba-
sın özgürlüğü demektir, 
ancak yetkililerin kamu 
medya kuruluşlarında ar-
tan etkisine ve özel med-
ya kuruluşlarına gelince 
kayırmacılığın uygulan-
masına tanık oluyoruz. 
Medeni hakları savunmak 
anlamına gelir, ancak po-
lis vahşetine ve azınlık 
haklarının çiğnenmesine 
tanık oluyoruz” dedi.

Bu hafta AP’de tartış-
madan önce Bulgaristan’ı 
ziyaret eden AP Milletve-
kili Daniel Freund, oyla-
madan sonra Twitter he-
sabında Bulgarca şöyle 
yazdı: “Brüksel arkanda 
#Bulgaristan. Avrupa Par-
lamentosunda çoğunluk, 
protestocuların adalet ve 
sorumluluk talepler ini 
destekleyen net bir karar 
aldı”.

Yeni Merkez Seçim Komisyonu Başkanı belli oldu
Meclis Genel Kurulunda 

Merkez Seçim Komis-
yonu (MSK) Başkanlığı 
seçimi için yapılan oyla-
mada Aleksandır Andre-
ev, 54 oya karşı 119 oyla 
MSK başkanı seçildi.
Şimdiye kadar MSK 

Sözcüsü olan Andreev, 
Bağımsız Üniversite Öğ-
renci Dernekleri Federas-
yonu tarafından bu göre-
ve aday gösterildi, adaylı-
ğı Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Meclis Grubu 
tarafından desteklendi.
Andreev’in MSK Baş-

kanlığına adaylığı Birle-
şik Vatanseverler İttifakı 
ve Volya Partisi tarafın-
dan da desteklendi, Bul-
garistan İçin Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
İttifakı karşı çıktı, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) ise oylamaya ka-
tılmadı. HÖH Milletvekil-
leri ilk önce Aleksandır 
Andreev'i destekleye-
ceklerini belirtti, ancak 
tartışma sırasında ver-
diği cevaplarından mem-
nun olmadıkları için bunu 
yapmaktan vazgeçtikleri-
ni belirtti.
Bulgaristan İçin BSP İt-

tifakı Başkanı Korneliya 

Ninova, Andreev’e seçim-
leri organize etmek için 
Seçim Yasasında hangi 
değişikliklerin gerekli ol-
duğunu sordu. Ninova, 
MSK Başkanı adayının 
Hukuk Komisyonunda 
dinlenmesi sırasında Se-
çim Kanununda yer alan 
oylama makinesine ilişkin 
metinlerin az olduğuna 
ve MSK'nın işini yapabil-
mesi için şartların oluştu-
rulması gerektiğine işaret 
ettiği konuşmasına atıfta 
bulundu.
Andreev, “MSK, seçim-

leri organize eden ve yö-
neten kolektif bir organ. 
Sorulan bu sorulara bir 
çözüm sunamam, çünkü 
bu kolektif organın kara-
rına bağlı bir şey. MSK, 

yasayı yasa koyucu tara-
fından kabul edildiği şe-
kilde uygulayacak” diye 
cevap verdi.
Ninova, “Yasanın işe 

yaramadığını ve değişti-
rilmesi gerektiğini söyle-
di. Bakanlar Kurulu, so-
rumluluğu MSK'ya, MSK 
Ulusal Meclise devretti ve 
sonunda hileli seçimler 
olacak” dedi.
Mustafa Karadayı, “Bi-

raz önce konuşmamda 
GERB'nin önerdiği MSK 
Başkanı adayına oy vere-
ceğimizi söyledim, çünkü 
başkan adayı kaldırma 
sorumluluğu GERB'e 
ait. Bir süre önce burada 
duyduğumuz Andreev'in 
cevaplarından yola çıka-
rak, tüm seçim sürecine 

yönelik tavır olarak bize 
sergilediği tutum ve tavrı 
şimdiden fikrimizi değiş-
tirdi. Bu şekilde ve böy-
le bir tavırla ülkede adil, 
demokratik ve normal bir 
seçim yapılamaz. Önce-
ki MSK Başkanı yargıç 
Stoeva istifa etti ve ge-
rekçelerinden anladık ki 
halihazırda kabul edilen 
Seçim Yasası ile bu se-
çimlerde kaosa ve tahri-
fata yol açacak bir rejim 
dayatıyorsunuz ve Andre-
ev biraz önce bu süreçte 
bir araç olarak kendisini 
bu hizmete koydu” diye 
kaydetti.
HÖH partisinin oyla-

maya katılmayacağını 
açıklayan Yordan Tso-
nev, “Nedenlerinin tama-
men örgütsel olduğu göz 
önüne alındığında bir 
önceki MSK başkanının 
istifası hakkında yorum 
yapmayacağını söyleyen 
böyle bir başkan adayını 
nasıl destekleyeceğim 
konusunda çok tereddüt 
ediyorum. O, bir önceki 
başkanın görevden ay-
rılmasına neden olan bu 
örgütsel sorunlarla nasıl 
başa çıkacağını söyleme-
li” dedi.
            Kırcaali Haber

Yargıtay, Sakskoburgotski’ye 
Sarayı’nı  İade Etti

Yüksek Temyiz Mahkemesinin (Yargıtay) aldığı nihai 
karar ile Tsarska Bistritza Sarayının, eski Kral ve eski 
Başbakan Simeon Sakskoburgotski ve ailesine ait ol-
duğuna karar verdiği bildirildi.

Yüksek Temyiz Mahkemesi, Mart 2019'da yargıç-
ların Anayasa Mahkemesinden hangi gerekçelerle 

1998 yılında Eski Krallar Ferdinand ve Boris Aile-
lerinin ve Mirasçılarının Mülklerini Devlet Mülkiyeti 
İlan Etme Yasası’nı yürürlükten kaldırarak mülkleri 
Sakskoburgotski’ye iade ettiği sorusunu yanıtlamasını 
istedikten sonra devletin Sakskoburgotski aleyhindeki 
iddiasını reddetti.

Anayasa Mahkemesine göre, bu tür yasalar, 1991 
yılında yeni Anayasa'nın kabul edilmesinden son-
ra geçersiz sayılmalı. Bu karar, Sakskoburgotski’nin 
mülkiyeti hakkındaki diğer tüm mahkeme kararlarını 
etkileyebilir. Vrana Sarayı davasıyla ilgili henüz bir ka-
rar alınmadı.

Yüksek Temyiz Mahkemesi, bundan başka Bölge-
sel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı tarafından temsil 
edilen devletin Simeon Sakskoburgotski’ye 18 897,50 
leva ve Maria Luisa Hrobok'a 62 354,74 leva ödeyerek 
dava masraflarını karşılamasına hükmetti.

Sakskoburgotski, daha önce Kriçim Sarayı, “Sitnya-
kovo” ve “Sarıgöl” dağ evlerini kaybetti.

23 Ağustos 2018 tarihinde aldığı kararla Sofya Şehir 
Mahkemesi de Vrana Sarayı’nın devlete iade edilme-
sine karar verdi. Rila dağında 16 000 dekar ormanlık 
alanlar ile ilgili diğer dava da hala sonuçlanmadı.

Eski Başbakan Sakskoburgotski, Başbakan (24 Tem-
muz 2001 - 17 Ağustos 2005) olmadan çok önce bir 
röportajında devlete karşı hiçbir mülkiyet iddiası olma-
dığını söylemişti.
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Razgrad “İbrahim Paşa” Camii Restorasyonu Başladı
1. sayfadan devam

rılmıştır. İnşaat ise Po-
roişte köyünden Bulgar 
ustalarına ait. “İbrahim 
Paşa” camisinin mima-
rı, binalarına özgü olan 
muhteşem akustiği ile bi-
linen dünyaca ünlü Mimar 
Sinan’dır. “İbrahim Paşa” 
camii ulusal kültür eseri-
dir. Aynı zamanda Balkan 
Yarımadası’nda üçüncü 
en büyük camidir.”

Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Mustafa 
Hacı,Kimliğimiz ve dini-
miz ne olursa olsun, ma-
betler bizi bir araya geti-
ren yerlerdir” dedi ve şöy-
le devam etti: “Razgrad’da 
bu caminin korunmasında 
Yaradan’ın bir hikmeti var. 
Bu hikmete dayanarak 
ben restorasyondan son-
ra bir gün camide namaz 

da kılabileceğimize inanı-
yorum. Yaradan’a el açıp, 
Razgrad’ı, Razgrad’ın, 
Deliorman’ın ve bütün 
Bulgaristan’ın refahı için 

dua edeceğiz.
Hoşgörünün bu kadar 

ayan olduğu bu ülkenin 
vatandaşı olduğum için 
gurur duyuyorum. Camiler 

ve genel olarak mabetle-
rin rolü burada Yaradan’ın 
adının anılmasıdır. Ben 
bizlerin bunu temiz bir 
kalp ile yapabileceğimize 

inanıyorum, çünkü duanın 
tek ve tek amacı bütün in-
sanların mutluluğunu sağ-
lamaktır.”

Resmi konuklar arasın-
da yer alan Kültür Bakanı 
Boil Banov, konuşmasın-
da şu sözlere yer verdi:

“Cami muhteşem bir ya-
pıt ve ulusumuz için büyük 
bir zenginliktir. Caminin 
restore edilmesi son de-
rece önemli. Razgrad için 
çok büyük rol oynayacak, 
çünkü şehre restore edil-

miş camiyi görmek için 
çok sayıda insan gelecek 
ve bu insanlar arasında-
ki ilişkiler, farklı kültürler 
arasındaki iletişim için de 
büyük önem taşıyor. Bir 
devlet mabetlerine, anıt-
larına bakım yapmalıdır. 
Şimdi bugün burada ya-
pılan yüz yıllar ötesi için 
yapılıyor, sadece mimari 
olarak değil, insanların 
hafızalarında bir saygı 
olarak kalacak.”

            Kırcaali Haber

Momçilgrad’da boks kulübü kuruldu
Bulgaristan Boks Şam-

piyonasında ikinciliği elde 
eden 25 yaşındaki Engin 
Mahmut, Momçilgrad'da 
(Mestanlı) yeni bir spor 
kulübü kurdu. Engin Mah-
mud, ”Lions Boksing” 
isimli kulübün hem baş-
kanı hem de antrenörü. 
Bu ilçede kayıtlı beşinci 
spor kulübüdür. Şu anda 
kasabada futbol, masa 
tenisi, halter ve güreş ku-
lüpleri bulunuyor. Lions 
Boksing Boks Kulübü, bir 
aydır faaliyet gösteriyor ve 
şu anda hafta içi her gün 
farklı yaşlardan 10'dan 
fazla çocuk Naim Süley-
manoğlu Spor Komplek-
sinde boks antrenmanı 
yapıyor. Şu anda yeni ya-
rışmacılar seçiliyor. Kulü-
be kayıt olmak isteyenler 
0879 647 498 numaralı 
telefonu arayabilirler.

Engin Mahmut’un he-

defi, mümkün olduğunca 
çok genci boks yapmaya 
teşvik etmek ve doğup 
büyüdüğü Momçilgrad 
adına bu sporda da ma-
dalyalar kazanmak.

Lions Boksing Boks 
Kulübü antrenörü, “Dile-
ğim kasabamızın kendi 
kulübüne ve boksörleri-
ne sahip olması, çünkü 
harika bir spor altyapı-

sına sahibiz. Başarı için 
geç kalmayacağımıza ve 
Momçilgrad'ın adını en iyi 
şekilde duyuracağımıza 
inanıyorum” diye kaydet-
ti. Engin Mahmut’un sa-
dece Bulgaristan'da değil 
Almanya'da da düzenle-
nen prestijli turnuvalara 
amatör boksörler kate-
gorisinde katılımları oldu. 
Engin Mahmut, erkekler 

91 kg altı ağır sıklet ka-
tegorisinde Bulgaristan 
Şampiyonasında ikinci 
oldu. Gümüş madalya-
yı bu yıl Blagoevgrad'da 
(Yukarı Cuma) düzenle-
nen ulusal şampiyonada 
Arda takımı ile birlikte ka-
zandı.

Engin Mahmut, boksa 
başlamadan önce futbol 
oynadı. Spor kariyerine 
Momçilgrad Rodopi 1935 
Futbol Kulübünde başla-
dı. Birçok kez şampiyon 
olan Razgrad Ludogo-
rets Razgrad Profesyonel 
Futbol Kulübü genç takı-
mında oynadı ve ayrıca 
erkek takımıyla antren-
man yaptı. Aynı zamanda 
Bulgaristan’ın genç milli 
futbol takımında da oyna-
yan boksör, ayrıca Loveç 
Litex, Lokomotiv Plovdiv 
ve Etropole Çavdar takım-
larında da oynadı.

AB’nde doğrudan yabancı yatırımları 
izleme kuralları resmen yürürlüğe girdi

Avrupa Birliğinin (AB) 
stratejik çıkarlarını ko-
rumayı ve yabancı yatı-
rımları değerlendirmede 
Avrupa Komisyonu (AK) 
ile AB ülkeleri arasında 
koordinasyonu sağla-
mayı amaçlayan AB’nde 
doğrudan yabancı yatı-
rımları izleme kuralları 
resmen yürürlüğe girdi.
Geçen bir buçuk yıl 

içinde AK ve üye dev-
letler, yatırımları izleme 
tüzüğünün kabul edil-
mesinin ardından etkili 
bir koordinasyon çerçe-
vesi oluşturdu.
AB'nin stratejik çı-

karlarını koruyacak bir 
araç haline gelen ko-
ordinasyon çerçevesi 
aynı zamanda AB’nde 
tek pazarı yatırıma açık 
tutacak.
2019 yılında kabul edi-

len tüzüğe göre, AK ve 
üye devletlerin yabancı 
yatırımla ilgili eylemle-
rini koordine edecekleri 
bir çerçeve oluşturulu-
yor.
Bu çerçeve, yabancı 

yatırımların Tek Pazar 
üzerinde bir etkiye sa-
hip olacağı işbirliğini de 
içeriyor.
Tüzük, AK’nin yatırım-

ların birden fazla üye 
devletin güvenliği ve 
kamu düzeni için tehdit 
oluşturduğu veya Hori-
zon 2020 Araştırma ve 
Yenilik Programı veya 
Galileo Uydu Navigas-
yon Sistemi Programı 
gibi ortak AB menfaati-
ne yönelik bir proje veya 
programı baltalayabile-
ceği durumlarda görüş 
bildirmesine imkan ve-
riyor.
AB, yabancı yatırımlar 

için dünyada en açık 
destinasyonlardan biri 
ve doğrudan yabancı 
yatırımlar için önemli 

bir destinasyon. Doğru-
dan yabancı yatırımlar, 
2017'de yaklaşık 6,5 
milyar avroyu buldu ve 
16 milyon AB vatandaşı-
na istihdam sağladı.
Yeni kurallar, AB’nin 

stratejik çıkarlarını ko-
rumayı ve yabancı ya-
tırımları değerlendirme-
de AK ile üye devletler 
arasında koordinasyonu 
sağlamayı amaçlıyor.
Üye devletlerin yatırım-

ları nasıl denetlediklerini 
bildirmeleri ve veri alış-
verişinde bulunmaları 
gerekiyor.
           Kırcaali Haber

Aile hekimleri de COVİD-19 
testi yapacak

NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” progra-
mına konuk olan Ulusal Koronavirus Kriz Masası 
Üyesi olan Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. 
Angel Kunçev, “Sağlık sistemimiz günde 500 yeni 
vaka yüküne uzun süre dayanabilir. Hâlâ büyük 
bir rezervimiz var, ancak bu kritik durumda olan 
iller olmayacağı anlamına gelmiyor. Koronavirüs 
(COVID-19) bulaşan insanlar için öngörülen hasta 
yataklarının % 14-15'i artık dolu. En riskli gruplar-
dan insanlara yönelik kısıtlamalar getirilmesi de 
tartışılıyor” diye kaydetti.

Doç. Dr. Kunçev, ayrıca enfeksiyonun semptom-

ların başlamasından iki gün önce ve beş gün son-
ra meydana geldiğini açıkladı. Enfekte olabilmek 
için belirli miktarda virüs birikmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, fiyatı 20-25 leva 
civarında olacak daha hızlı ve daha ucuz olacak 
yeni kombine test kitleriyle ilgili ayrıntıları ortaya 
çıkardı. Bu test kitleri sayesinde 20 dakika için-
de grip veya COVID-19 hastası olup olmadığınızı 
belirleyebileceksiniz. Bu testin bir laboratuvarda 
değil, aile hekiminin muayenehanesinde yapılması 
mümkün olacak.

Doç. Dr. Kunçev, ayrıca şu anda yaşlıları sınır-
landırmak için üç senaryo olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, “En hafif seçe-
nek, dışarı çıkabilecekleri saatleri belirlemek ola-
cak. İkincisi, bunu evlerinden yalnızca belirli bir 
mesafede yapmaları olacak. Olası olmayan üçün-
cüsü ise tamamen tecrit edilmeleri” diye ekledi.

Doç. Dr. Kunçev, “Açıkça görülüyor ki, diğer ül-
keler katı önlemler alırsa, bu Bulgaristan'da da 
olabilir” dedi.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi, “COVID-19 gibi 
herhangi bir hastalıkta başlangıçta daha katı ön-
lemler gerekli. Yeni kısıtlamalar getirmenin, hali-
hazırda yürürlükte olanlara uymak kadar önemli 
olmadığına inanıyorum” diye kaydetti.

Doç. Dr. Kunçev, “Ekim ayında Bulgaristan, Av-
rupa Komisyonu tarafından verilen sipariş kap-
samında 2 bin 500 doz Remdesivir ilacı alacak. 
Bugüne kadar koronavirüs hastalarını tedavi et-
mek için her hastaneye 2 800 şişe ilaç dağıtıldı. 
Bir şişe Remdesivir ilacının fiyatı 700 leva” diye 
belirtti.
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Almanya, süresi dolan Bulgar kimlik 
belgelerini 2020 sonuna kadar tanıyacak

İçişleri Bakanlığından 
(MVR) yapılan açıkla-
mada Almanya, Bulga-
ristan vatandaşları da 
dahil olmak üzere ya-
bancıların süresi dolan 
kimlik belgelerinin ülke 
topraklarında kullanım 
süresini yalnızca idari 
işlemler amacıyla yıl 
sonuna kadar uzattığı 
bildirildi.
13 Mar t 2020'den 

sonra geçerliliği sona 
eren Bulgar k imlik 
kartları ve pasaportlar, 
Almanya'da 31 Aralık 
2020'ye kadar yurt içi 
amaçlar için tanına-
caktır (ikamet süresinin 
uzatılması). Geçerlilik 
süresini bir kereliğine 

uzatılması, esasen ha-
lihazırda Almanya Fe-
deral Cumhuriyetinin 
topraklarında bulunan 

yabancı uyrukluların 
ikamet ve ikametleriyle 
ilgili sorunları önlemeyi 
amaçlamakta.

İlkbaharda yaşanan 
koronavirüs kr iziyle 
bağlantılı olarak Alman-
ya, 13 Mart 2020’den 

sonra süresi dolan 
Bulgar kimlik belgele-
rinin geçerlilik süresini, 
yurttaşlarımızın ülke-
lerine geri dönerken 
sınırdan geçiş yapabil-
meleri için tanıyacağını 
duyurdu. Bu süre 31 
Ekim'de sona eriyor ve 
bu tarihten sonra kimlik 
belgeleri süresi dolan 
Bulgaristan vatandaş-
ları Almanya sınırını 
geçemeyecek.
İçişleri Bakanlığı, Ber-

lin'deki büyükelçiliğimi-
ze bağlı Almanya'daki 
üç Bulgar konsoloslu-
ğunun ve ayrıca Frank-
furt ve Münih'teki baş-
konsolosluklarımızın da 
süresi dolmuş Bulgar 

kimlik kartları ve pasa-
portlarının yenilenmesi 
için başvurular kabul 
ettiğini bildirdi.
31 Ekim'e kadar süresi 

dolmuş kimlik belgeleri 
ile uçakla Almanya'dan 
ayrılmayı planlayan Bul-
garistan vatandaşlarına 
uçağa binemeyebile-
cekleri için havayolu 
şirketinin bu konudaki 
politikası hakkında ön-
ceden bilgi almaları tav-
siye edilir.
Bulgaristan vatan-

daşları, yardıma ihti-
yaç duymaları halinde 
Almanya'daki Bulgar 
konsolosluk ofisleriyle 
iletişime geçebilir.
          Kırcaali Haber

Türk öğrencilerin gözü ile Bulgaristan'da yüksek eğitim
Yeni eğitim ve öğretim 

yılı 15 Eylül'de okullar-
da yüz yüze başladıktan 
sonra 1 Ekim'de üniversi-
teler de açıldı. Ülkemizde 
eğitim gören yabancı üni-
versiteliler arasında Türk 
öğrencilerinin sayısı hiç 
de az değil. Bulgaristan'ın 
Türkiye'ye komşu ve 
AB'ye üye bir devlet olma-
sı, yüksek eğitimin kalitesi 
ile birlikte Türk gençleri-
nin yıllardır ülkemize ilgi 
duymasına yol açıyor.

Ülkemizde okuyan Türk 
gençlerinin sayısı ne ka-
dar?

Eğitim Bakanlığı „Lisans 
ve Yüksek Lisans Eğitimi“ 
Bölümü Müdürü Galina 
Drenovska, bu soru üze-
rine şunları belirtti:

2019-2020 eğitim yılın-
da Bulgaristan`da okuyan 
Türkiye uyruklu öğrenci-
lerin toplam sayısı 771. 
Onlardan 18'i doktora 
yaparken diğerleri lisans 
veya yüksek lisans eğitimi 
alıyorlar.

Geçen eğitim ve öğretim 
yılına ilişkin açıklanan ve-
riler, Bulgaristan`da oku-
yan Türk öğrencilerinin 
sayısında düşüş olduğunu 
gösteriyor.

Dışişleri Bakanlığı veri-
lerine göre, 2011 yılında 
Bulgaristan üniversite-
lerinde okumak üzere 
Türkiye`den gelen gençle-
rin sayısı 5000 civarında 
oldu. Ülkemize gelen Türk 
öğrencilerin sayısında dü-
şüş izlenmesine yol açan 
etkenler arasında son 20 
yılda Türkiye'de üniversi-
te sayısının 100'ün altın-

dayken 207'ye çıkması 
öğrenci sayısının ise 1,6 
milyondan 8 milyona yük-
selmesi başta geliyor.

Hangi bölümler rağbet-
te?

Türkiye`den gelen genç-

ler tıp ve mühendislik gibi 
meslekleri tercih ediyorlar. 
Türkiye`nin iş piyasasın-
daki talep ve Türkiye`nin 
deniz ülkesi olması da 
gençlerin tercihinde etkili 
oluyor.

Bu konuda Galina Dre-
novska şunları aktardı:

Genelde tıp ve mühen-
dislik fakülteleri en büyük 
rağbette. Bilgisayar bilim-
leri, havacılık mühendisli-
ği, makine mühendisliği, 
mekatronik sistemleri, 
sivil inşaat ve gemicilik, 
havacılık, gemi kaptanlı-
ğı olmak üzere ulaştırma 
alanındaki bölümlere ciddi 
ilgi var.

Hangi üniversitelerde en 
çok Türk genci okuyor?

Türk öğrencilerin sayısı 
Sofya`da bulunan devlet 
Teknik Üniversitesinde en 
büyük olurken özel İşlet-
me Ticaret ve Pazarlama 

Koleji ikinci en çok tercih 
edilen okul durumunda.

Türk gençlerini yüksek 
eğitim için Bulgaristan'ı 
tercih etmeye iten nedir?

Ruse Üniversitesi'nden 
mezun olan Halit Kaya-
dibli şunları paylaştı :

Ben üniversiteye 2005'te 
başladım. O dönemde 
Türkiye’de şimdi olduğu 
kadar çok üniversite yok-
tu. Her ilde birer üniversi-
te vardı, İstanbul’da bile 
3-4 yüksek eğitim kurulu-
şu vardı. Daha sonra her 
ilde çok fazla üniversite 
açıldı, ama o zaman yok-
tu. Dolaysıyla Türkiye’de 
üniversite kazanmak zor-

du. Bulgaristan'da üniver-
site okumak daha kolay 
olduğu için ülkenizi tercih 
ettim.

Bulgaristan Ulusal Spor 
Akademisinde kinezitera-
pi öğrencisi Çağla Tülay 

ise Bulgaristan'ı tercih et-
mek konusunda ailesin-
den teşvik aldığını anlattı.

Ailem bana böyle bir 
seçenek sundu. İstersen 
Bulgaristan’a gidebilirsin, 
istediğin bölümde oku-
yabilirsin dediler. Ben bu 
şekilde geldim.

Halit Kayadibli'ye göre 
öğrencilerin tercihi açı-
sından ekonomik şartlar 
da etkili oluyor.

„Benim geldiğim 2005 
yılında bir tercih sebe-
bimiz buranın ekonomik 
açıdan çok uygun olması 
oldu. O dönemde bizim 
liramız burada çok para 
ettiği için rahatlıka ge-

çinebiliyorduk. Ama bu 
avantaj sanırım artık or-
tadan kalktı.“

T ü r k  ö ğ r e n c i l e r i 
Bulgaristan'da ne gibi zo-
ruklarla karşılaşıyor?

Yabancı bir ülkede otu-
rup okumak farklı ve he-
yecan verici olduğu kadar 
zaman zaman zor olabilir. 
Halit Kayadibli ilk başta 
karşılaştığı zorlulukları 
anlatırken şöyle konuştu:

İlk başta bize yemekler 
çok değişik geliyordu. 
Karnımızı doyuramıyor-
duk. Ondan sonra dil 
problemi yaşadık. Dil bil-
meyince hiçbir yerde işini 
göremez oluyorsun. Ama 
bunları aştıktan sonra 
hiçbir sıkıntı yaşamadım 
diyebilirim.

Halit Kayadibli, ilk dö-
nemde yaşadığı sıkın-
tılara rağmen yüksek 
eğitimini Bulgaristan'da 
almayı seçtiği için bir an 
olsun pişman olmadığını 
paylaştı.

Eğitim anlamında fay-
dası oldu. Ama asıl 
fayda şöyle oldu – ben 
Bulgaristan’a geldiğimde 
18-19 yaşındaydım. 19 ya-
şında yaşadığım ülkeden 
ayrılıp kendibaşıma başka 
bir ülkede yaşamayı öğ-
rendim. Tamamen farklı 
bir kültüre adapte olarak 
başkabir ülkede yaşamayı 
öğrendim. Bu ufkumu çok 
açtı.

Covid-19 nedeni ile aile-
sinden uzun zaman ayrı 
kalan Çağla Tülay da ül-
kemizde yabancılık çek-
mediğini anlattı.

Ailemle bir senedir gö-

rüşmüyorum, o yüzden 
buradaki insanları seviyo-
rum. Bulgaristan’ı seviyo-
rum, mutluyum, buradaki 
arkadaşlarımı seviyorum. 
Belki burada master ya-
pabilirim, belli olmaz.

Çağla, Bulgaristan'da 
birçok arkadaş edindiğini 
paylaştı:

Son dört sene hayatıma 
giren arkadaşlar – Türk 
olsun, Bulgar olsun, bu-
ranın Türkleri olsun, iyi-
ler, güzel vakit geçiriyo-
rum. Memnunum, rahat 
gezebiliyorum, özelikle 
kadın olarak. Dünya’da 
kadın olmak zordur, ama 
burada biraz daha raha-
tım – dışarı çıkmak olsun, 
gezmek olsun.

B u l g a r i s t a n  v e 
Türkiye`de bulunan bir-
çok üniversite arasında 
Erasmus programının 
kapsamda öğrenci ve 
doktora öğrencileri deği-
şim mutabakatı imzalamış 
bulunuyor.

“Erasmus” programı 
kapsamında Türkiye`ye 
giden Bulgar öğrencileri, 
Çanakkale ve Eskişehir 
gibi şehirleri tercih ediyor. 
Bu şehirlerde genç nüfüs 
oranı yüksek, sosyal ha-
yat var ve programdan 
verilen burslarla rahat 
geçinmek mümkün. Aynı 
zamanda da İstanbul da 
Bulgar öğrencleri için 
epey cazip.

Bulgaristan`a gelen Türk 
öğrencileri tarafından ise 
Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya, ikinci en büyük 
kenti Plovdiv, Burgas ve 
Ruse gibi şehirler tercih 
ediliyor.
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Romanların “radikalleşmesinin” 
önlenmesi projesine tepki

Demokratik ve Hukuk 
Devleti İçin Vatandaşlar 
Örgütü, Avrupa Sosyal 
Fonu tarafından finanse 
edilen ve İçişleri Bakanlığı 
(MVR) Psikoloji Enstitüsü 
tarafından 480 polis me-
murunu Bulgaristan'daki 
Romanlar arasında radi-
kalleşme belirtilerini tanı-
maları için eğitmek üzere 
uygulanan bir projenin 
gerekçelerine karşı çıktı.

Avrupa Sosyal Fonu 
aracılığıyla Avrupa Birliği 
tarafından eş finansman 
sağlanan İyi Yönetişim 
Operasyonel Programın-
ca finanse edilen “Top-
lumda saldırgan davra-
nışların, yolsuzluğun ve 
radikalleşmenin önlen-
mesi için İçişleri Bakanlı-
ğı çalışanlarının uzmanlık 
kapasitesinin artırılması” 
projesinin toplam değeri 3 
427 259,08 leva.

Uygulama süresi dört yıl 
olan proje, bu yıl Aralık 
ayında sona erecek.

Örgüt, dört AB Komis-
yonu üyesine mektup 
göndererek projenin na-
sıl uygulandığını, hangi 

faaliyetlerin gerçekleşti-
rildiğini, kimin ne kadar 
para aldığının tam olarak 
denetlenmesini istedi.

Demokratik ve Hukuk 
Devleti İçin Vatandaş-
lar Örgütü Koordinatörü 
Orhan Tahir, Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na (BNR) 
verdiği röportajda, “Bizi 
endişelendiren şey, pro-
jenin Roman toplumunu 

hedef alması. Bu proje, 
Roman topluluğunun bir 
bütün olarak radikalleşti-
ğini, yani tehlikeli olduğu-
nu ve bu nedenle İçişleri 
Bakanlığının 16 bölge 
müdürlüğünde çalışanla-
rın eğitilmesi gerektiğini 
telkin etmekte ve bu, AB 
fonlarından gelen parayla 
yapılıyor” diye kaydetti.

Belç ika'nın Antwerp 

kentinde yaşayan Orhan 
Tahir, Nottingham Üni-
versitesinde Siyaset ve 
Modern Tarih Bölümünü, 
bundan önce ise Sofya 
Üniversitesinde Hukuk 
Bölümünü bitirdi.

Tahir, projeyi skandal 
olarak nitelendirerek, 
Avrupa Sosyal Fonu yö-
netmeliklerine göre proje 
fon kaynaklarının, ayrım-

cılığa, sosyal dışlanmaya 
ve ayrımcılığa katkıda bu-
lunan eylemlerde kullanı-
lamayacağını sözlerine 
ekledi.

Tah i r,  bu durumda 
projenin, İyi Yönetişim 
Operasyonel Programı 
kapsamında ülkemize 
Avrupa Sosyal Fonundan 
sağlanan hibe fon kay-
naklarından daha fazla 
miktarla finanse edildiği 
ve Brüksel'in bu kaynakla-
rın hangi faaliyetlere tah-
sis edildiğinden haberdar 
olmadığını söyledi.

Tahir, “Radikalleşme tek 
bir etnik grupla ilgili sorun 
ve fenomen olamaz” dedi.

Belçika ve göçmen top-
lulukları örnek veren Ta-
hir, orada böyle bir proje 
uygulanırsa İçişleri Baka-
nının istifasına yol açaca-
ğını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, 18 
Eylül’de projenin kapa-
nış konferansını gerçek-
leştirdi. O zaman İçişleri 
Bakan Yardımcısı Milko 
Bender, 51 ay süren pro-
je kapsamında 480 po-
lis memurunun “Roman 
topluluğuna odaklanarak 
radikalleşme belirtilerinin 
erken tanınması” konulu 
20 eğitim seminerine ka-
tıldıklarını açıkladı.

              Kırcaali Haber

WHO’dan Covid-19’da Sürü 
Bağışıklığı Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedris 
Adhanom Ghebreyesus korona virüsün insan vücu-
dunda bağışıklığa yol açıp açmadığı yönündeki tar-

tışmalara; açıklamalarıyla ışık tuttu.
Genel Direktör Ghebreyesus; sürü bağışıķlığını ka-

zanabilmek için vatandaşları tedbirsiz bırakmanın akıl 
ve etik dışı bir yol olduğunu ifade etti. Halk arasında 
dillere pelesenk olmuş “sürü bağışıklığı” durumunun 
sadece aşılama sürecinde kullanılan bir süreç oldu-
ğunun altını çizdi.

Ghebreyesus yaptığı açıklamada sürü bağışıklığı 
durumunun virüse maruz bırakılarak değil; ondan ve 
etkilerinden korunarak sağlanabileceğini belirtti.

Anti-salgın önlemleri 
denetimi artırılıyor

Kırcaali Bölge Sağlık Müfettişliği, koronavirüs en-
feksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla alınan 
anti-salgın önlemlerine uyulup uyulmadığına yönelik 
denetimleri artırıyor.

Kırcaali Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Viktor 
Kirçev, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği 
röportajda, “Sınırlı personele rağmen mağazalarda, 
toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda mas-
ke takılıp takılmadığına yönelik denetimler giderek 
daha sık yapılmakta” d iye kaydetti.

Dr. Kirçev, “Çok fazla denetimler yapıldı, yeterince 
ceza kesildi, ancak para cezası verilmesinin insan-
ları disipline etmenin bir yolu olduğunu düşünmüyo-
rum. Sadece herkesin, salgın karşıtı önlemleri (me-
safe, maske takma, dezenfeksiyon vb.) uygulaması 
gerektiğini anlaması gerekiyor. Sadece bu hastalığı 
bir şekilde sınırlamak için onları uygulamamız ge-
rektiği fikrine alışmalıyız” diye ekledi.

Bulgaristan ve Türkiye’den ortak proje
Bulgaristan ve Türkiye, 

iki ülkenin sınır bölgesin-
de yerel ekosistemlerin 
ve Karadeniz havzasının 
ekolojik durumunun araş-
tırılması ve izlenmesi için 
iki araştırma merkezinin 
inşaatına başlıyor.

İki ülke arasındaki "Mavi 
Büyüme" isimli ilk stratejik 
proje, Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yönetilen 2014 
- 2020 Dönemi Interreg - 
IPA Bulgaristan - Türkiye 
Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramı kapsamında 2,3 
milyon avronun üzerinde 
kaynakla finanse edilmek-
te.

Proje sözleşmesi, Bölge-
sel Kalkınma ve Bayındır-
lık Bakan Yardımcısı De-
nitsa Nikolova ve Türkiye 
Dışişleri Bakan Yardımcı-
sı ve AB Başkanı Büyü-
kelçi Faruk Kaymakçı'nın 
katılımıyla online bir tö-
renle imzalandı.

Bulgaristan tarafından 
proje lideri, Burgas'taki 
Akademisyen N.D. Ze-
linski Kimyasal Teknoloji 
Meslek Okulu partnerli-
ğinde Burgas'taki Prof. Dr. 
Asen Zlatarov Üniversite-
si, Türkiye tarafından ise 
proje ortağı Edirne'deki 
Trakya Üniversitesi.

Proje, iklimsel, oşinog-

rafik, ekonomik, kültürel 
ve sosyal faktörlerin en 
uygun kombinasyonu 
yoluyla AB ekonomisinin 
lokomotifi olarak denizci-

lik endüstrilerinin güçlen-
mesini desteklemek için 
AB'nin uzun vadeli Mavi 
Büyüme Stratejisine uy-
gun düşüyor.

İki merkez, sınırın her iki 
tarafındaki bilim adamla-
rı, araştırmacılar, yerel 
kurumlar, topluluklar ve 
uzmanlar arasındaki iş-
birliğinin temelini oluştu-
racak. Onlar, doğal kay-
nakların sorumlu kullanı-
mı için ortak yaklaşımlar, 
metodolojiler ve modeller 
geliştirecek.

Proje fon kaynakları ile 
iki merkez, sınır bölgesin-
de sucul ekosistemlerin 
ekolojik durumu hakkın-
da veri sağlayan gerekli 

tüm tesisler, araçlar ve 
bilgi sistemleriyle dona-
tılacak. Ayrıca doğanın 
korunması ve yerel top-
luluklara sorumlu dav-

ranışlar kazandırmaya 
yönelik çeşitli girişimlerin 
geliştirilmesi planlanmak-
ta. Proje ayrıca çevrenin 
ekolojik durumu ve çevre 
sorunları, nehir ve deniz 
ekosistemlerinin gelişimi 
ve korunması hakkında 
yeni veriler ve bilgiler ek-
leyerek , yerel ekosistem-
lerin ekolojik durumunun 
araştırılması ve izlenmesi 
için mevcut kapasiteyi ar-
tıracak.

Bakan Yardımcısı, “Böy-
le bir merkez, Karadeniz 
bölgesinin sürdürülebilir 
gelişimi ve doğanın ko-
runması için son derece 
önemli” dedi. Sınır ötesi 
programdan gelen AB 

fonlarının ilk kez akade-
mik çevrelere ve bölge-
deki doğal kaynak yöneti-
mi için uygulamalı bilime 
yönlendirildiğini belirten 
Bakan Yardımcısı, “Bu 
aynı zamanda ikili işbirli-
ğinin önemli bir aşaması 
ve iki ülkenin bir sonraki 
programlama dönemi için 
benimsediği stratejik yö-
nergelere işaret etmekte" 
dedi ve 2020'den sonra 
programın tüm sınır öte-
si bölge için ve geniş bir 
paydaş yelpazesinin ya-
rarına gözle görülebilir 
sonuçları olan ve etkisi 
hızlandırılan projelere 
odaklanacağını açıkladı.

Nikolova, Bulgaristan 
ile Türkiye arasında yıl-
lar içinde tesis edilen iyi 
düzeydeki işbirliğini vur-
guladı.

Bakan Yardımcısı, “Mev-
cut programlama döne-
minde 99 finanse edilen 
proje ve sınır ötesi bölge-
nin kalkınmasına 24 mil-
yon avro yatırım yaparak 
büyük başarılar elde ettik. 
Aynı zamanda sınır ötesi 
bölgenin ekonomik ve 
sosyal gelişimi için birey-
sel çözümler sağlayacak 
yeni programı hazırlamak 
için ortak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi.

              Kırcaali Haber
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Makbûl İken Maktûl Olan Pargalı 
İbrahim Paşa'nın Camisi
Resmî adı Razgrad olan şe-

hir, Türkler tarafından kurul-
muştur, fakat bugünkü şehrin 
kenarında bulunup Osman-
lıların Hisarlık dediği yerde 
hayat izleri kadim dönemlere 
uzanmaktadır. Bölgenin Türk-
lerce fethinden bir müddet 
sonra Hisarlık yakınlarında 
oluşturulan Yenice köyü, yani 
bugünkü Razgrad şehri, ünlü 
Vezir-i Azam Pargalı İbrahim 
Paşa’nın bu yerleşim yerine 
1533 yılında Makbul İbrahim 
Paşa Camisini yaptırmasıyla 
kurulmuştur. Anadolu Türk-
leriyle iskân edilen Yenice 
köyü daha sonra Hezargrad 
kaza merkezi, Razgrad san-
cak merkezi olmuş, bugün ise 
Türklerin yoğun yaşadığı bir il 
merkezimizdir.
Şehrin ilk sınırları ile ilgili 

bilgileri yine bu caminin 1533 
yılında hazırlanıp günümüzde 
itina ile Topkapı Sarayında 
muhafaza edilen vakfiyesin-
den öğrenmekteyiz. Kanunî 
Sultan Süleyman’ın has ve 
makbul adamı, damadı ve 
vezir-i azamı olan İbrahim 
Paşa’ya başarılarından dolayı 
verilen Yenice köyü/Hezarg-
rad, caminin giderlerinin kar-
şılanması için Paşa tarafından 
vakfedilen beş köyden biridir.
Yaklaşık 20 yıl sonrasına ait 

defterlerden Hezargrad’ın dört 
mahallesi olduğunu ve onlarda 
bulunan mabetleri adlarını ta-
şıdığını öğrenmekteyiz. Bun-
lar; Cuma Camisi, Ahmed Bey 
Mescidi, İskender Bey Mescidi 
ve Behram Bey Mescididir. Bir 
asır sonra şehri ziyaret eden 
Evliya Çelebi ise Hezargad’ın 
“on mahalle ve bin yedi yüz 
adet bâğlı ve bâğçeli ve âb ı 
hayât sulu hâneler ve on yedi 
mihrâptan” ibaret olduğunu bil-
dirmiştir. E. H. Ayverdi de 18 
cami ismi vermektedir, ancak 
bunların bazıları aynı cami-
lerin tekrarıdır, zira 1869 ve 
1873 yıllarına ait Tuna Vilâyeti 
Sâlnâmeleri bu sayıyı 11 ola-
rak vermektedir.
Hiç şüphesiz bu camilerin en 

büyüğü İbrahim Paşa camisi-
dir. Asırların ve vefasızların 
yıpratmasına rağmen bugün 
de ihtişamını koruyan caminin 
önemini Evliya’dan dinleye-
lim: “Cümleden, makbûl iken 

maktûl olan İbrâhim Paşa 
câmisi... Diyâr ı Rumeli'nde 
böyle câmi i selâtîn-misâl 
mabedhâne i musanna yok-
tur. Kubbe i nüh-tâkı tâk-i 
eflâke ser çekmiş gûyâ bir 
kubbe i felektir. Derûn ı câmi 
gâyet musanna tasarruflar 

ile müzeyyendir kim misli 
meğer İslâmbol'da Rüstem 
Paşa câmisi ola. Ve bir mina-
re i mevzûnu var. Ve haremi 
ve şadırvanı ve imâreti ve bir 
adet müderrisli dârü't-tedrîsi 
ve dârü'l-kurrâsı ve mekteb i 
sıbyânı ve bir adet hamâmı. 
Cümle makbûl İbrâhîm Paşa 
hayrâtıdır kim cümle imârâtları 
ve câmi kıbâbları kurşum ile 
mestûr bir câmi i mamûrdur.”
Bu değerli eserin en son 

1978 yılında hamamı yıkılmış 
olup günümüze sadece camisi 
ulaşmıştır. Maalesef, komüniz-
min indirdiği darbeler sonucu 
cami de yarım asırdır çalış-
mamaktadır, zira restorasyon 
bahanesiyle kapatılmıştır. 
Ayrıca 1996 yılında caminin 
mülkiyetine devletçe el kon-
muştur. Razgrad Bölge Müf-
tülüğünün çabalarına rağmen, 
30 yıldan beri değişik engel ve 
bahanelerle caminin iadesi ve 
restorasyonu yapılamamıştır. 
Ancak bir seneden beri resmî 
kurumlar tarafından bazı ciddî 

adımların atıldığı görülmekte 
ve Müslüman toplum cami ko-
nusunda ümitlenmektedir.
Oysa bu cami hem Müslü-

manlar açısından, hem Bul-
gar tarihi açısından, hem de 
umumî kültür bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Bunu ortaya koymak için ayrı 
bir eser kaleme alan Prof. L. 
Mikov, caminin tarihî değeri-
ni, üstün mimarî özelliklerini 
ve sanat bakımından ehem-
miyetini tafsilâtlı olarak sergi-
lemiştir. Bu eser, daha önce 
yapılan arkeolojik kazılar, mi-
mar N. Muşanov’un restoras-
yonla ilgili ön çalışmalar ve M. 
Kiel’in incelemelerinden de 
istifade ederek bugünkü İbra-
him Paşa Camisinin aslında 
Paşanın yaptırdığı caminin 
yıkılıp 1616-1617 yılında yeni-
den yapıldığını ifade etmiştir. 
Bu tespit belirli dayanakla-
ra sahipse de kesinlik ifade 
etmeyen bir yorumdur. Zira 
bugün caminin girişini süsle-
yen Arapça kitabede İbrahim 
Paşa tarafından yaptırıldığı 
açıkça ifade edildikten sonra 
Mahmud Paşa’nın eksik kala-
nı 1025/1616-1617 yılında ta-
mamladığı ifade edilmiştir. Ca-
minin her hâlükârda İbrahim 
Paşa’ya aidiyeti sözkonusudur. 
Bu aidiyet sebebiyle caminin 

gelirleri Osmanlı döneminde 
İbrahim Paşa’nın vakıflarından 
karşılanmıştır. Fakat Rus-Türk 
Harbinden sonra bu vakıflara 
devletçe el konması sebebiyle 
Razgrad’ın Türk milletvekilleri 
1887 yılında ya bu vakıfların 
iade edilmesini ya da camiye 

devletçe tahsisat ayrılmasını 
istemişlerdir. Bununla beraber 
cami külliyesinin vakfiyesine 
göre idare edilmesi konusun-
da gayretler devam etmiştir. 
Hatta 1888 yılı ve sonrasında 
da vakfın son mütevellisi Rifat 
Efendi’nin vakfın hukukunu 
koruma çabaları sürmüştür ki, 
bu konu 1909 yılında Osmanlı 
ile Bulgar devletleri arasında 
kurulun ortak vakıf komisyo-
nunun da gündemine girmiştir.
Cami, kullanılan inşa teknik-

leri, mimarî özellikleri ve tezyi-

natı ile dikkat çekmektedir. Bu 
konuda N. Muşanov’un önemli 
çalışmaları bulunmaktadır, ay-
rıca L. Mikov da değerli büyük 
bir emek sarf ederek eserin 
analizini yapmıştır. Ancak 
hakkaniyet nâmına şunu da 
belirtmeden geçemeyeceğiz: 
Duvarlarda Rus-Türk Harbin-
den bir yıl önce Mücellit Hâfız 
Mehmed’in yazdığı hatların 
yanlış okunması veya zorlama 
yorumlara tâbi tutulması sebe-
biyle camide Şiilik etkisinden 
söz edilmiştir. Bu konudaki 
yanlışlığa örnek olarak Pey-
gamber Efendimizin şefaatiyle 
ilgili sözleri ihtiva eden tuğralı 
hattın yanlış okunmasından ve 
müezzin mahfilindeki Bilâl-i 
Habeşî yazısı ile ilgili yoru-
mun da gelenek ve bağlam-
dan kopuk zorlama tevillerden 
ibarettir.
Son olarak Makbul İbrahim 

Paşa’nın ve camisinde rızaen 
lillâh hizmet edenlerin ruh-
larını şâd etmek için orada 
1231/1815-16 yılında orada 
görev yapan Müftü İbrahim 
oğlu Halil Efendi, Müderris 
Mehmed Efendi, Hatip Hâfız 
Hacı Mehmed, Başimam Hâfız 
Abdullah Efendi’nin isimlerini 
kaydedelim.
Yarım asrı aşkın bir zamandır 

ibadete kapalı tutulan ve hara-
ba yüz tutmuş olan tarihî cami-
miz 9 Ekim 2020 tarihi itibarıy-
la resmen Bulgaristan devleti 
tarafından restore edilmeye 
başlamıştır. Bu sevinçli olaya 
sebep olan ve hizmeti geçen 
herkesin Cenâb-ı Allah tarafın-
dan mükâfatlandırılmasını ve 
restorasyonun tamamlanarak 
tez zamanda ibadete açılma-
sını diliyoruz.
                       Vedat Ahmet


