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Bakan Nikolova, Türk Mevkidaşı Ersoy 
İle Ortak Girişim Olanaklarını Görüştü

Turizm Bakanlığından verilen 
bilgiye göre, Başbakan Yardım-
cısı ve Turizm Bakanı Mariana 
Nikolova, Türkiye Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Ersoy ile 
görüştü. Görüşmede iki ülke 
arasında ortak girişim olanak-
ları tartışıldı.

Başbakan Yardımcısı, “Stra-

tejik coğrafi konumumuz, hem 
Bulgaristan hem de Türkiye'nin 
ulaşım bağlantısını iyileştir-
mek için yaptığı yatırımlar, iş 
dünyasına sağladığımız uygun 
koşullar ve teşvikler kendi-
ni yansıtıyor - bugün Türkiye, 
Bulgaristan'ın en büyük beş 
ticaret ortağı arasında yer alı-

yor” diye kaydetti ve ikili ticaret 
hacminin yılda yaklaşık 5 milyar 
dolar olduğunu belirtti.

İki bakan sağlık güvenliğini de 
görüştü. Ülkemizde tüm anti-
salgın önlemlerinin uygulandı-
ğını kaydeden Nikolova, “Bu, 
Bulgaristan'a güvenli bir turizm 

Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa'da yükselen İslamofobi ve 
İslam karşıtı söylemleri şiddetle kınadığı bir bildiri yayınladı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı: “Bulgaristan Başmüftülüğü, 
Fransa'da son günlerde yükselen İslamofobi ve İslam karşıtı söy-
lemleri endişeyle takip ediyor. Karikatürlerin yeniden basılması 
ve Hz. Muhammed (SAV)'ın alay konusu olması dünyadaki Müs-
lümanlar için büyük bir provokasyondur. Müslümanlara hakaret 
etmek ve dini duygularını aşağılamak, söylem ve kitle iletişim 
araçlarıyla nefreti körüklemek ifade özgürlüğü adına yapılan bir 
şey olamaz.

İfade özgürlüğünün her insanın fikirlerini ve düşüncelerini ifade 
etme hakkı olduğu tartışılmazdır. İfade özgürlüğü hakkı, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nde yer alan uluslararası insan hakları hukuku kap-
samındadır. Ancak bu belgelerde bu hakların kullanılmasının "özel 
sorumluluklar ve yükümlülükler" getirdiği ve bu nedenle de başka-
larının haklarına veya itibarlarına saygı duyulması amacıyla gerek-
tiğinde "belirli kısıtlamalara tabi tutulabileceği" vurgulanmaktadır“.

Bulgaristan Başmüftülüğü ve Bulgaristan’daki Müslüman top-
luluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere 
Fransa'daki siyasi liderlerin kullandığı son derece kabul edilemez 
olarak nitelendirilebilecek ifadelerini ve davranışlarını endişeyle 
takip ediyor. Bu tür söylemler, inanç özgürlüğünü tehdit ediyor, 
Müslümanları ötekileştiriyor ve toplumu kutuplaştırıyor.

Avrupalılar olarak hepimizin demokratik sivil toplum, barış ve bir 
arada yaşama değerlerini popülarize etmeyi teşvik etmeye kararlı 
olmamız gereken bir zamanda siyasi kazanç elde etmek amacıyla 
İslam'a saldıran sorumsuz beyannamelere ve açıklamalara tanık 
oluyoruz.

Fransız yetkililerin Müslümanlara yönelik eylemleri, yalnızca 
Fransa'da değil, diğer ülkelerde de çeşitli dini topluluklar arasın-
da uçurum yaratan hatalı olayların başlangıcının bir sonucudur.

Bulgaristan Başmüftülüğü, bununla birlikte tarih ve coğrafya 
öğretmeni Samuel Paty'nin bu ayın başlarında acımasızca öldü-
rülmesini şiddetle kınamaktadır. Bunun için ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Bu sadece öldürülen öğretmenin ailesi için 
değil, tüm toplum için bir trajedidir. Aynı zamanda bu suikastın 
sorumluluğunun İslam'a ve olayla ilgisi olmayan Müslümanlara 
yüklenemeyeceğine ve Fransa Cumhurbaşkanının sorumsuz dav-
ranışına bahane olamayacağına inanıyoruz.

Bulgaristan Başmüftülüğü, siyasi ve sosyal liderlerin eylemle-
rinden daha sorumlu olmaları ve iyi bir rol model olmaları ge-
rektiğini düşünmektedir. Siyasi liderlerin konuşmaları toplumda 
birlik, hoşgörü, eşitlik ve barış lehine olmalıdır. Hatalı fikirleri ve 
nefreti empoze etmek, toplumlardaki anlaşmazlıkları çözmenin 
bir yöntemi olamaz.

Başmüftülük, Bulgaristan’daki Müslüman topluluğu adına yük-
selen İslamofobi ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 
ve diğer siyasi ve sosyal liderlerin İslam karşıtı söylemlerinden 
duyduğu derin endişeyi ifade ediyor.

Düşmanlık politikalarını ve onların tüm Avrupa Birliği ülkelerin-
deki destekçilerinin çıkarlarına hizmet eden kışkırtıcı mesajları 
kınıyoruz”.

Bulgaristan Başmüftülüğü 
Fransa'yı Kınadı

Başkan Dr. Müh. Azis’ten Kardeş Şehir İzmir 
Büyükşehir Belediyesine Taziye Mesajı

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis, Kırcaali’nin 
kardeş şehri İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 
taziye mesajı gönderdi.

Dr. Müh. Azis, 30 Ekim 
2020'de İzmir'de meydana ge-
len yıkıcı depremde hayatını 
kaybedenlerin aileleri ve yakın-
larına ve yaralılara Kırcaali Be-
lediyesi sakinleri adına taziye ve 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: 
“Kardeş şehriniz Kırcaali halkı-
nın size, Türk halkına ve dep-
rem kurbanlarının yakınlarına 
geçmiş olsun ve başsağlığı di-
leklerini kabul edin. Böylesine 
zor anlarda yakınlarını kaybe-
denlerin acılarına duyarlı oldu-

ğumuzu ifade edecek kelimeler 
bulmak zor, ama umarım kendi-
lerinde yakınlarının acısının üs-
tesinden gelecek gücü bulurlar.

Sizi temin ederim ki düşünce-
lerimizde hepimiz sizinle birlik-
teyiz! ”

                        Kırcaali Haber
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ŞUMNULU İSLAM ALİMİ AHMET DAVUTOĞLU
Son devrin değerli din 

adamlarından hemşehri-
miz Ahmet

Davutoğlu 1912 yı -
lında Şumnu’ya bağlı 
Kalaycıköy’de (İglika) 
doğmuştur. 25 Temmuz 
1936 tarihinde Şumnu’da-
ki Medreset’n-Nüvvab’ın 
yüksek kısmından mezun 
olmuştur. Aynı yıl iki hem-
şerisi ile birlikte Bulgaris-
tan Başmüftülüğü tarafın-
dan ihtisas için Mısır ‘a 
göndrilen Davutoğlu, Ca-
miatül- Ezher Külliyyetü’ş-
Şeria’yı bitirerek 1942 yı-
lında ülkesine dönmüştür. 

Önce Medresetü ’n -
Nüvvab’ın lise ve yüksek 
kısımlarına öğretim üyesi, 
iki yıl sonra da aynı oku-
la müdür tayin edilmiştir 
(1944). Bu görevi sıra-
sında Şumnu komünist 
idaresinin baskılarına 
karşı mücadele vermiş-
tir. 1945’te Türkiye lehine 
faliyette bulunacak bir 
casusluk örgütü kurduğu 
iddiasıyla tutuklanarak 
Sofya’daki askerî mah-
kemeye sevk edilir. Ağır 
işkencelere maruz kalır 
ve bir ay kadar hapiste 
yatar. Daha sonra Rosit-
sa kasabasının yakınla-
rındaki toplama kampına 
gönderilerek baraj inşaa-
tında çalıştırılır. 17 Kasım 
1945’te hastalığı nedeniy-
le serbest bırakılıp eski 
görevine iade edilir. Kısa 
bir süre sonra görevinden 
istifa eden Davutoğlu öğ-
retmenliğe döner. Bu sıra-
da bir yağmur duasındaki 
vaazından dolayı, Şumnu 
milis kumandanı tarafın-
dan ömür boyu hapisle 
tehdit edilince Türkiye’ye 
kaçmak ister, ancak ba-
şaramaz. Pasaport temin 
ederek 31 Aralık 1949’da 
hanımı ve iki kızıyla bir-
likte Türkiye’ye göç eder. 
Önce Adapazarı’na yer-
leşir. Sonra İstanbul 
Yedikule’de Küçükefendi 
Camii’nde imamlığa baş-
lar. Sekiz ay Ankara’da 
vaizlik yapar. Bursa’da 
Orhangazi müftülüğüne, 
İstanbul’da Fatih kütüp-
hanesi memurluğuna (29 
Haziran 1953) ve daha 
sonra Süleymaniye Kü-
tüphanesinde memurlu-
ğa geçer (1956). İstanbul 
İmam Hatip okulunda 
ders vermeye başlar. 
16 Kasım 1956’da ise 
yeni öğretime başlayan 
İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün öğretim 
kadrosu içinde yer alıyor. 
5 Şubat 1960’ta müdür 
muavini vekili, 7 Ağustos 
1962 de ve 13 Mart 1963 
tarihinde ise müdür olur. 
25 Aralık 1964’ e kadar 
sürdürdüğü bu son gö-
revinin ardından aynı ku-
rumda Arap dili ve ede-
biyatı derslerini vermeye 
başlar. Diyanet İşleri Baş-

kanlığı tarafından 1966 
yılında Konya’da düzen-
lenen müftüler semine-
rinde laikliğe aykırı beyan 
ve telkinlerde bulunduğu 
gerekçesiyle Konya İkin-
ci Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 22 Mart 1968 
tarihinde cezaya çarptırı-
lır. Bir yıl ağır hapis, Kır-
şehirde dört ay zorunlu 
ikamet ve memuriyetten 
ihraç cezalarını çeker. 15 
Mart 1972’de memuriyet-
le ilişkisi kesilmiştir. Ceza 
süresi tamamlanınca ilmî 

çalışmalarına evinde de-
vam eder. Davutoğlu 7 
Nisan 1983 tarihinde ve-
fat etmiş ve Eyüp Kabris-
tanına defnedilmiştir.

Kahramanımızın hayat 
hikâyesi kısaca bundan 
ibarettir.

Merhum, emekliye ayrı-
lınca yaşadığı olayları ki-
taplaştırmaya karar verir. 
Bu arada dinî eserlerini 
de Arapçadan Türkçe’ye 
tercüme etmiş, birçok 
hadis kitaplarını sadeleş-
tirmiştir. Bizi ve sıradan 
okuyucuları asıl ilgilen-
diren 1970 yıllarında ka-
leme aldığı “Ölüm Daha 
Güzeldi” eserinde kendi 
çilekeş hayatını anlatma-
sıdır. Bu hatırat kitabını 5 
bölüme ayırabiliriz. Bazı 
bölümler okurlarımızın 
dikkatini çok çekeceğin-
den onlar üzerine daha 
çok yoğunlaşmak isterim. 
Yazarımız, her ne kadar 
farklı kuruluşlarda ve ge-
nelde Arapça olarak eği-
tim görse de Deliormanlı 
oluşunu ve bu kültüre 
bağlılığını asla unutmaz. 
Eserin birinci ve ikinci 
kısımlarında hiçbir vakit 
unutmadığı ata memle-
keti, o sımsıcak hatırala-
rı, gelenek ve âdetleriyle 
kendini hissettirir.

Mısır hatıralarının yanısı-
ra Bulgaristan ve Türkiye 
de geçirdiği zindan gün-
lerine de bu kitapta yeteri 
kadar yer verilmiştir. İki 
vatanda da yaşadıkları-
nı en küçük ayrıntılarına 
kadar yaşayıp anlatmış 
olması, göçmen kardeş-

lerimizi iyi düşündürme-
lidir. Anavatan duygusu, 
her şeye rağmen yazarın 
en fazla dikkat çevirdiği 
ve değer verdiği yönüdür. 
İşte bu Türklük duygusu, 
ona yapılan bütün kötü-
lüklerin üstesinden gelme 
ruhunu vermiş ve bütün 
olumsuzluklara karşı koy-
ma azmini aşılamıştır. 

Deliorman’dan anılar:
“Deliorman’ın ahalisi ka-

milen Türk’tür. Bulgar ve 
diğer unsurlar pek azdır. 
Deliorman Türk’ü sağlam 

yapılı, dinç, kuvvetli ve 
mert insandır. Büyük ci-
hangir pehlivanları: Koca 
Yusuf, Yörük Ali, Herge-
leci, Filiz Nurullah, Kızıl-
cıklılı Mahmut gibi nice 
meşhur pehlivanların bu-
rada yetişmesi tesadüf 
değildir. Vaktiyle kuvvetli 
ve seçkin adamların ser-
hat bekçisi olarak burala-
ra yerleştirilmesindendir. 
Deliorman Türk’ü dindar-
dır. Namazını kılar, orucu-
nu tutar, yalan söylemez. 
Dolandırıcılık bilmez, hele 
içki, kumar, fuhuş gibi ya-
saklardan son derece 
kaçınır. Horon oyununun 
Türklerden alındığını bil-
medikleri için Bulgarlar’ın 
horon tepmelerini günah 
sayarlardı. Hasılı Delior-
man Türk’ü Osmanlılığını 
bu güne kadar muhafaza 
etmiştir.

Dünya zevkleri de dü-
ğünlerden ibaretti. Çok 
sevdikleri ‘koşu güreşler’ 
bu düğünlerin sonunda 
yapılırdı. Görücülük usu-
lüyle yaptıkları evlilikle-
rinde geçimsizlik, boşan-
ma, ayrılma görülmemiş-
tir. Düğün âdetlerinden 
‘kına gecesi’, ‘takı’ ‘gelin 
alma’, ‘kavil’ gibi birçok 
âdetlerden bahsetmeye-
ceğim. Ama o muhteşem 
at koşuları, güreşleri an-
latmadan geçemeyece-
ğim. Bu iki spor onlara 
ecdatlarından kalma ya-
digar sporlardır. Merhum 
Davutoğlu’nun c ihan 
pehlivanı Koca Yusuf’un 
hakkındaki hatıraları şöy-
ledir:”

Koca Yusuf pehlivan 
Şumnu’nun Karalar kö-
yünde doğmuşttur. Köy 
Şumnu’ya 20 km mesafe-
dedir. Küçüklüğünde de-
desinin eşeğini kucağına 
alır, çeşmeye sulamaya 
götürürmüş. Dedesi gö-
rünce onu eşeğe eziyet 
ediyor diye kamçıyla ko-
valıyormuş. Yusuf peh-
livan birden yükselmiş. 
Düğünlerde önüne geleni 
yener olmuş. O muazzam 
gücü kuvveti dillere des-
tan olmuştu.

Hele de şu boğa güre-
şi bir efsane değil, haki-
kattir. Güreştiği hayvan 
bir manda boğasıdır. Bu 
hayvan o kadar azmış ki, 
küçük çocuklara bile sal-
dırır, kızılcık toplamakta 
olan kadınları yere düşür-
mek için ağaçlara hücüm 
edermiş.

Bir gün uzaktan gelen 
bir talika sesini duyan bu 
azgın boğa o tarafa koş-
maya başlamış. Meğer 
Yusuf pehlivan o talika 
ile Deliorman’nın bir kö-
yüne güreşe gidiyormuş. 
Üzerlerine gelen manda-
nın halini görünce niyetini 
anlamış. Yusuf pehlivan 
arabadan atlamış ve “Er 
meydanından kaçmak ol-
maz” diyerek tüm hızıyla 
üzerine gelen hayvanın 
boynuzlarından yakala-
yarak başını yere eğmeye 
başarmış. Hareketsiz ka-
lan boğanın başını sağa 
sola sallayarak mandayı 
yere sermiş. Hayvan ken-
dine gelince kuyruğunu 
savurarak bir nara atmış 
ve oradan uzaklaşmış. Bir 
daha da insanlara saldır-
mamış.

Karalar köylüleri Koca 
Yusuf’un güreşini yakın-
dan seyredebilmek için 
bir sünnet düğünü tertip-
lemişler. “Bu düğüne ben 
de gittim” diye anlatıyor 
Davutoğlu. Tuna’ya kadar 
bütün Deliorman köyleri-
ni dâvet etmişler. Bütün 
pehlivanlara, yürüklere 
davetiyeler gönderilmiş. 
Yusuf pehlivana rakip 
olarak o zamana kadar 

hiç karşılaşmadığı Türk 
Arnavutluğu’ndan Deli 
İsmail pehlivanı dâvet et-
mişler. Karalar köyünün 
içine mahşerî kalabalık-
tan girilmiyor. Bir tarafta 
uzaktan gelmiş sülün gibi 
süzülerek gezdirilen yü-
rükler, bir tarafta tunçtan 
heykeller gibi iri vucut-
larıyla sıra sıra dolaşan 
pehlivanlar. Beyaz sa-
kallı vakur ihtiyarlar, zıp 
zıp sıçrayan gürbüz ço-
cuklar, kıyıdan kenardan 
geçen yaşmaklı kadınlar 
dikkati çekiyordu. Önde 
davullarla zurnalar, ardın-
dan pehlivanlar ve yoğun 
kalabalık güreşlerin ya-
pılacağı meraya doğru 
ilerliyorlar. Evvelce işa-
retlenmiş büyük dairenin 
etrafına oturyorlar. Ağalar 
ve hakem heyeti de ça-
dırlarında yerlerini alıyor. 
Az sonra elinde değnek, 
belinde şal cazgır ortaya 
çıkıyor ve yüksek sesle 
“Deste pehlivanları mey-
dana çıksınlar” diye bağ-
rıyor. Bir an er meydanı 
genç ve gürbüz yiğitlerle 
doluyor. Cazgır ve hakem-
ler bunları eşleştirince gü-
reş başlıyor. Kıran kırana 
güreşler devam ederken 
bir gürültü kopuyor: Daha 
önce belirlenmiş mesa-
feden salınan küçük orta 
yürükleri gelirlermiş. Yer-
lerinden fırlayan insanlar 
“Zeki’nin al tayı maşallah 
yüz adım önde geliyor, 
ikinciliği de Hoca’nın kır 
atı alacak” diye yorumlar 
yaparak atların final çiz-
gisine doğru koşuyorlardı. 
Uzatmayalım, bir taraftan 
yüğrük atları, bir taraftan 
pehlivanlar derken günün 
nasıl geçtiği anlaşılmıyor-
du. Sıra büyük orta pehli-
vanlarına geliyor.

“Koca Yusuf saatin kös-
teği ile oynayarak keyifle 
pehlivanları seyrediyordu. 
Bu arada alayda bir karı-
şıklık oldu; uzakta bir tali-
ka belirmişti. Arabadan on 
onbeş metre uzunluğunda 
basmadan bir bayrak dal-
galanıyordu. Gelen Türk 
Arnavutluk köyünden Deli 
İsmail pehlivan imiş.”

Koca Yusuf bunu bekle-
miyordu. Deli İsmail peh-
livan civarda yenilmezliği 
ve sert güreşi ile biliniyor-
du. Koca Yusuf ağalara 
dönerek “Ben size ne 
yaptım ki, beni yendirmek 
için uzaklardan pehlivan 
getiriyorsunuz?” deyince 
ağalar onu teselli etmek 
için:

“Oğlum biz senin mür-
rüvetini görmek için bu 
düğünü tertip ettik. İnşal-
lah onu da yeneceksin. 
Yenemesen de bundan 
senin şanın düşmez. El-
bette ikinizden birisi yeni-
lecek. Bu tabii bir şeydir. 
Biz buraya senin güreşini 
görmek için toplandık” de-

diler.
Nihayet “büyük orta” ve 

“baş altı güreşlerinden 
sonra cazgır ortaya çıka-
rak “Baş pehlivanlar hazır 
olsun” deyince pehlivanlar 
güzelce yağlanıyorlar ve 
eşlendirilmek için alayın 
ortasına diziliyorlar. Ama 
herkes biliyordu ki, Koca 
Yusuf ile Deli İsmail tuta-
cak. Güreş merasimi baş-
ladı: “Kurt duası” ve baş 
pehlivanlara has peşrev 
çekildi. Pehlivanlar rükua 
eğilerek sekiz kupletten 
oluşan cazgırın duasını 
dinlerler. Bitince bu yüce 
pehlivanların görülmeye 
değer peşrefleri başlar. 
Kafiyeli duanın kısaca 
metni şudur :

Besmeleyle çıkın mey-
dana,

Uymayın bir vakit kör 
şeytana,

Bu dünya kalmamıştır 
Hazret-i Süleyman’a ,

Sizlere de kalmaz biz-
lere de pehlivanlarım.

Hani Ali, Hani Veli?
Hazreti Hamza’dır peh-

livanların piri belli
Onlara kalmamış bu 

dünya, sizlere de kal-
maz pehlivanlarım…

Altta kaldım diye yerin-
meyin,

Üste çıktım diye sevin-
meyin,

Hasmınız karınca ise 
dahi

Karıncadan ednâ tutun 
kendinizi pehlivanlarım.

Bu gün sünnet düğü-
nüdür düğünümüz,

Haslarlı Kara Kısrak’tır 
başyüğrüğümüz

İşte bu yiğitlerdir bizim 
başpehlivanlarımız.

Bunlara hep beraber 
diyelim maşallah,

Bunlarla bitiririz baş 
güreşi inşallah.

Resimdeki pehlivanların 
arasında Kel Aliço, Adalı 
gibi ünlüler de yer alıyor. 
Koca Yusuf ve Deli İs-
mail ahırdan salınmış iki 
manda gibi biribirlerine 
girdiler. Millet yalnız on-
ları seyrediyordu. İki bu-
çuk saat öyle bir güreş 
yaptılar ki, kimsede can 
ve nefes bırakmadılar. 
Ayaklarıyla çimleri beş 
on adım öteye fırlatıyor-
lardı. Nihayet Koca Yusuf 
‘Haydi bre pehlivanlar 
pehlivanı’! diye bir nara 
atarak, şimşek gibi has-
mına öyle bir çift daldı ki, 
bir anda İsmail pehlivanın 
kısbetinin kasığına kadar 
yarıldığı görüldü. Koca 
Yusuf galibiyet temenna-
sını çekerek yürüyüverdi. 
Deli İsmail bunun yenilgi 
olduğunu bildiği için hiç 
itiraz etmeden boynu bü-
kük meydandan ayrıldı.  

Devamı gelecek 
sayıda -->
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Bakan Nikolova, Türk Mevkidaşı Ersoy 
İle Ortak Girişim Olanaklarını Görüştü
destinasyonu sertifikası 
veren Dünya Seyahat ve 
Turizm Konseyi gibi kuru-
luşlar tarafından da takdir 
edildi” dedi.

Türk mevkidaşına diğer 
Balkan ülkelerinden mev-
kidaşlarına sınırları açık 
tutmaları ve karantina uy-
gulamamaları için ortak 
çağrı yapmalarını öneren 
Nikolova, son çare ola-
rak yalnızca negatif PCR 
testi şartı uygulanmasını 
önerdi.

Başbakan Yardımcısı, 
Türk Bakanı iki ülke ara-
sındaki turistik geziler 
hakkında bilgilendirdi ve 
COVID-19 krizinden son-
ra daha da iyi sonuçların 
alınmasını umduğunu 
ifade etti. Şu anda salgın 
nedeniyle rezervasyon 
süresi bir aydan bir haf-
taya indirilmiş durumda 
ve seyahatler salgın du-
rumunun gelişimine göre 

1. sayfadan devam

son anda planlanmakta.
Mehmet Ersoy, salgın 

durumu koşullarında Bul-
gar turistlerle ilgili her-
hangi bir sorun yaşan-
madığını ve Türkiye'ye 
akışın büyük olduğunu 
kaydetti. Bakanın ifade-
sine göre Türk seyahat 
şirketleri Bulgaristan'a 

ve Avrupa'nın geri kalan 
kısmına yatırım yapmak-
la ilgileniyor. Başbakan 
Yardımcısı N ikolova, 
Türkiye’de uygulamaya 
konulan anti-salgın ted-
birleri hakkında bilgilen-
dirmeye davet edildi. Tu-
ristlerde güvenlik duygu-
su yaratmanın özel önem 

taşıdığına dikkat çeken 
Ersoy, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığının alı-
nan anti-salgın tedbirleri 
videolar aracılığıyla ta-
nıtmak için bir kampanya 
başlattığını belirtti.

Nikolova, görüşmeye ev 
sahipliği yapan Ersoy’u 
Bulgaristan-Türkiye Kar-

ma Turizm Komitesinin 
üçüncü toplantısına ka-
tılmak için Bulgaristan'ı 
ziyaret etmeye davet etti. 
Bakan, davet için teşek-
kür ederek, toplantıya ka-
tılmak istediğini teyit etti.

Ersoy, Bulgaristan ile 
Türkiye arasındaki ilişki-

lerin çok iyi düzeyde ol-
duğunu, kültür ve turizm 
yoluyla daha üst düzeye 
çıkarılabileceğini söyledi. 
Bakan, ülkesinin AB yo-
lunda verdiği destekten 
ötürü Bulgaristan'a teşek-
kür etti.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan'la Türkiye arasında turizm toplantısı
Bulgaristan Başbakan 

Yardımcısı ve Turizm Ba-
kanı Mariyana Nikolova 
ve beraberindeki 7 kişilik 
heyet Türkiye'ye bir ziya-

ret gerçekleştirdi. Ziyaret 
kapsamında, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcı-
sı Nadir Alparslan’ın ev 
sahipliğinde, aralarında 
TÜRSAB’ın da bulundu-
ğu turizm sektör kuru-
luşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla bir toplantı 
düzenlendi.
Nadir Alparslan: Ortak 

projeler geliştirilmeli
Toplantıda konuşan 

Bakan Yardımcısı Na-
dir Alparslan, 3. Tu-
r izm Karma Komis -
yonu Toplant ısı ’nın 

bu yıl bahar ayında 
Bulgaristan’da düzenlen-
mesi, vize süreçlerinde 
Yunanistan modelinin 
uygulanarak Türkiye’den 

Bulgaristan’a ziyaretlerin 
artırılması, TGA ile ortak 
projeler geliştirilmesi ve 
uzak ülkelerden ülke-
mize gelen turistlere 
yönelik Bulgaristan tu-
rizminin canlandırılması 
önerilerinde bulunarak; 
karşılıklı turizm ilişkileri 
ve iş birliğinin devamı 
temennilerinde bulundu.
Bulgar Turizm Bakanın-

dan forum önerisi
Ö nümüzdek i  yen i 

dönemde sağlık dip-
lomasisinin öneminin 
artacağını vurgulayan 

Bulgaristan Başbakan 
Yardımcısı Mariyana Ni-
kolova konuşmasında, 
vize işlemlerinin kolay-
laştırılması konsuunda 

çalışmalarının devam 
et t iğ ini, Bulgar istan 
kış destinasyonlarına 
Türkiye'den daha çok 
turist ziyaretini bekledik-
lerini belirtti. Nikolova, 
yakın zamanda karşılıklı 
fikir alışverişinin gerçek-
leşeceği bir forum dü-
zenlenmesi önerisinde 
bulundu.
Başbakan Yardımcısı 

Nikalova konuşmasın-
da ayrıca Bulgaristan’ın 
turizm tesislerinde ko-
ronavirüs kapsamında 
önlemlerinin artırıldığını 

ve Balkan ülkelerinin 
birbirlerini bu süreçte 
ayrıca destekleyerek sı-
nırlarını birbirlerine ka-
patılmamasının önemine 
değindi.
Bağlıkaya: Her zaman 

hazırız
Toplantıda konuşma 

gerçekleştiren TÜRSAB 
Başkanı Firuz Bağlıka-
ya, özellikle pandemi 
sürecinde komşu ülke-
lerle birçok alanda ortak 
hareket etmenin önemi-
ne değindi. Başkan Bağ-
lıkaya konuşmasında 
Türkiye ve Bulgaristan 
arasında karşılıklı ziya-
retçi akışının artırılması, 
yeni turizm ürünleri, pa-
zarlama ve eğitim gibi iş 
birliklerini daha ileriye 
taşımak amacıyla yapı-
lacak çalışmalara her 
zaman hazır olduklarının 
altını çizdi.
Diğer turizm STK'ları 

da katıldı
Ayrıca TTYD Başkanı 

Oya Narin, TÜROB Baş-
kanı Müberra Eresin, 
TÜROFED adına Yalçın 
Aydın ve Türkiye-Bulga-
ristan İş Konseyi Başka-
nı Zeki Sarıbekir’in birer 
konuşma gerçekleştirdi-
ği toplantıda turizm, tica-
ret ve yatırım ilişkilerinin 
ve ortaklıkların geliştiril-
mesi gerektiğine vurgu 
yapıldı. KH

Ardino’da inşaat ve onarım 
çalışmaları hızla devam ediyor

Ardino (Eğridere) ilçesinde kapsamlı inşaat ve 
onarım çalışmaları yürütülmekte. İnşaat ve ona-
rım çalışmaları, sokakların ve yolların yeniden 
inşası ve rehabilitasyonu ve yerleşim yerlerinde 
çevre düzenlemesine yönelik yapılmakta. Önce-
likli olarak en büyük yerleşim yeri olarak Ardino 
kasabasında Avrupa Birliği (AB) fonlarının des-

teklediği programlar kapsamında yatırım projeleri 
uygulanmakta.

Şu anda "İvan Vazov", "Samara", "İzgrev", "Or-
lovi Skali", "Tyutyuneva", "Şipka", "Zdravets", "Ge-
orgitsa Karastoyanova," Pirin "," Sofya "," Repub-
likanska " sokaklarının yanı sıra “Goriçevo” semti 
istikametindeki sokakta yenileme ve iyileştirme 
çalışmaları sürüyor. Postane apartmanları olarak 
bilinen Temenuga 1 ve 2 apartmanlarının arasın-
daki alan asfaltla kaplandı. Yerel hastanenin arka 
tarafında alan yeniden düzenlendi.

Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, kaliteli bir 
yaşam ortamı yaratmak amacıyla kentsel çevrenin 

yenilenmesine yönelik sistematik ve tutarlı çalış-
malar yürütüldüğünü belirtti. Müh. Şaban, düzenli 
olarak şantiyeleri ziyaret ediyor ve inşaat ve ona-
rım faaliyetlerinin seyri hakkında bilgileniyor, inşa-
at çalışmalarının uygulanmasını iyileştirme konu-
sunda tavsiye ve önerilerini dinlemek için kasaba 
sakinleriyle görüşüyor.

Ardino Belediyesi, kasaba sakinleri ve misafir-
lerinin ilçe merkezinde süren onarım çalışmaları 
nedeniyle trafik akışının zorlaşmasına karşı anla-
yış göstereceklerine inanıyor.
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Letovnik köyünün su sorunu çözüldü 
Momçilgrad (Mestanlı) 

ilçesinin Letovnik (Yazla) 
köyünde yeni içme suyu 
boru hattı inşa edilerek 
su sorunu çözüldü. Köyün 
40 sakini, şimdiye kadar 
su kaynağı olarak köy 
çeşmesini kullanıyordu. 
Onlar bundan sonra her 
evde akan içme suyu kul-
lanabilecek. İçme suyu, 
Momçilgrad Belediyesi 
tarafından inşa edilen 
ve 32 metreküplük bir su 
rezervuarında toplanan 
Letovnik yakınlarındaki 
bir memba kaptajından 
geliyor. Gelen su özel bir 
pompa ile terfi ettiriliyor. 
İnşa edilen su boru hattı 1 
000 metre uzunluğunda. 
Suyun pH'ı 7,8'dir, bu da 
mükemmel içme kalitesi 
anlamına gelir. Su analiz 
sonuçları, diğer gösterge-
lerin de tüm gereksinimle-

ri karşıladığını gösteriyor. 
Su sabit hızla akıyor ve iyi 
bir debiye sahip ve kurak 
yaz aylarında bile bura-

dan su çekilebilir.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim, 
“Küçük yerleşim yerle-

rinde kalıcı su kaynakları 
bulmak ve su boruları inşa 
etmek, ben ve ekibimin 
çalışma programımızın 

temel önceliklerinden biri. 
Büyük hedefimiz, ilçede 
altyapıyı iyileştirerek en 
küçük köy ve mahalleler-
de bile yaşam standardını 
yükseltmek” diye kaydetti.

Belediye Başkanı, 2020 
yılında Çomakovo (Kışla), 
Kos (Dereköy) ve Gorna 
Çobanka (Edirhanlı) köy-
lerinde içme suyu isale 
hatları kurulduğunu ve 
Drumçe (Göçüler) köyün-
de içme suyu boru hattı-

nın tamamen değiştirildi-
ğini hatırlattı. İlknur Ka-
zim, “Piyavets (Söylüm), 
Sentse köylerinde ve bu 
muhtarlıkların kapsadığı 
birkaç mahallede de içme 
suyu temini konusunda 
hala sorunlarımız var. 
Oralarda da sıkı çalışma-
lar yürütüyoruz ve umarım 
herhangi bir başka sorun 
çıkmazsa, bir yıl içinde 
onlara da içme suyu te-
min edebiliriz” diye ekledi.

Kırcaali’de sayım görevlisi ve kontrolör 
alımı başvuruları devam ediyor

Kırcaali Belediyesinden 
verilen bilgiye göre, be-
lediyede kurulan Geçici 
Sayım Komisyonu Başka-
nı Sebahattin Rıza, “Ülke-
mizde en büyük istatistik-
sel anket olacak 2021’de 
yapılacak nüfus ve konut 
sayımı için Kırcaali ilçe-
sinde çalışacak sayım 
görevlisi ve kontrolör 
pozisyonlarına personel 
alımı devam ediyor” diye 
bildirdi. Rıza, Kırcaali ilçe-
sinde yapılacak sayım için 
257 sayım görevlisi ve 73 
kontrolörün görevlendiri-
leceğini belirtti. 30 Ekim 
2020'ye kadar pozisyon-
lara adayların belediyeye 
bir başvuru formu sunma-
ları gerekiyor.

Başvuru belgeleri, 2021 
Sayım web sitesinde “Bel-
geler” başlıklı bölümden, 
Kırcaali Belediyesinin 
web sitesinde “2021 Sayı-
mı" başlıklı bölümden in-
dirilebilir veya Kırcaali Be-

lediyesi Bilgi Merkezinden 
alınabilir. Belge paketi, bir 
başvuru formu, CV ve ki-
şisel verilerin işlenmesine 
ilişkin izin formu içerir.

Sayım görevlilerinin ça-
lışma saatleri, Cumartesi 

ve Pazar günleri de dahil 
olmak üzere 08:00 - 20:00 
saatleri arasında olacak. 
Onlar bu zaman zarfında 
nüfus sayım bölgesinde 
bulunan haneleri ziyaret 
edebilirler. Sayım görev-
lileri kendilerini Ulusal 
İstatistik Enstitüsü (NSİ) 
tarafından verilen resmi 
bir kartla tanıtacaklar.

Her nüfus sayım bölgesi 
yaklaşık 200-250 kişi ve 
80 ev içerir. Bir kontrolör, 
işi koordine edecek ve 
birkaç sayım görevlisinin 
işinden sorumlu olacak. 
Sayım görevlilerine öde-
necek ücretin miktarı, sa-
yımını yaptıkları kişi, ko-
nut ve binaların sayısına 
bağlı olacak.

Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban’dan 
COVID-19 önlemlerine uyulması çağrısı

Ülkede koronavirüs (CO-
VID-19) salgınının karma-
şık durumu nedeniyle Ar-
dino (Eğridere) Belediyesi 
Koronavirüs Kriz Masası 
yeniden toplandı.

Bu bağlamda Ardino Be-
lediye Başkanı ve Korona-
virüs Kriz Masası Başkanı 
Müh. İzzet Şaban tüm ilçe 
sakinlerine kapalı mekan-
larda ve kalabalıkların ol-
duğu halka açık yerlerde 
koruyucu maske takmak, 
dezenfeksiyon yapmak ve 
sosyal mesafeyi korumak 
gibi anti-salgın önlemle-
rine sıkı sıkıya uymaları 
çağrısında bulundu.

Toplantıda yerel hasta-
nede 10 yataklı bir bölüm 
oluşturularak COVID-19 

hastalarını kabul etmeye 
hazır olunması gerektiği-
ne dikkat çekildi. Kırcaali 

İl Koronavirüs Kriz Ma-
sasının kararı gereği Ar-
dino’daki Emekliler Kulü-
bünün faaliyetinin askıya 
alınması talimatı verildi. 
Ardino ilçesinde ikamet 
eden tüm yaşlıların evle-
rini terk etmemeleri çağ-

rısı yapıldı. Muhtar veya 
muhtar vekillerinin yanı 
sıra yakınları ve komşuları 

onlara des-
tek vermeli 
ve gıda ve 
i laç  a l ış -
ver işler ini 
yapmaları-
na yardımcı 
olmalıdırlar. 
Ardino İlçe 
E m n i y e t 
Müdürlüğü 
görevl i ler i 

devriye aracının hopar-
lörlerinden halka seslene-
rek insanlara anti-salgın 
önlemlerine sıkı sıkıya 
uymaları gerektiğini ha-
tırlatacaklar.

Müh. Şaban, “Herkes 

sorumlu olmalı. Hepimi-
zin karşılıklı çabaları ve 
eylemleri, ilçede COVID-
19'un yayılmasını daha 
hızlı ve başarılı bir şekilde 
sınırlamaya yardımcı ola-
cak ve bu da en değerli 
olan insan yaşamının ve 
sağlığının korunmasına 
yol açacak. Koruyucu 
maskeler takın! Birbiriniz 
arasına mesafe koyun! 
Kalabalık toplantılardan 
kaçının!” diye kaydetti.

Ardino ilçesi sakinle-
rinin 03651 42 12 veya 
0882 28 9862 numaraları 
telefonlardan ihbarda bu-
lunabileceğini veya yerel 
makamlardan yardım is-
teyebileceğini hatırlatırız.

                 Güner Şükrü

Kirkovo belediye binasında 
salgına karşı katı önlemler alındı

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi 
Süleyman'ın emri üzerine Kirkovo belediye binasında 
30 Kasım'a kadar geçici olarak koronavirüs (COVID-19) 
salgınına karşı tedbirler alındı. Tüm çalışanların ve dı-
şarıdan gelen ziyaretçilerin binaya girerken koruyucu 
yüz maskesi takması gerekir. Onlar, binaya girdikten 
sonra bina girişinde özel olarak yerleştirilmiş dezenfek-
tanlarla ellerini dezenfekte etmekle yükümlüdürler. Ka-
pıcıya, ateş, öksürük, nefes almada zorluk, koku kaybı, 
tat alma bozukluğu veya tat kaybı vb. akut solunum 

yolu hastalığı belirtileri olan kişilerin binaya girişlerine 
izin vermemesi emredildi. Her çalışan veya ziyaretçinin 
vücut ısısı özel olarak tasarlanmış bir termometre ile 
ölçülecek. İdari Hizmetler Merkezi dışında dışarıdan 
kişilerin belediye binasına girmesine izin verilmeyecek. 
Bir hizmet kullanıcısının, herhangi bir belediye görevlisi 
ile bir konuda istişare etmesi gerektiği durumlarda, bu 
hizmet İdari Hizmetler Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kirkovo Belediye binasında alınan katı anti-salgın 
önlemlerinin bir kısmı bunlar.

Kararın uygulanıp uygulanmadığı bizzat Belediye 
Başkanı tarafından kontrol edilecek.

Prof. Dr. Vitanov: Sahra hastaneleri 
kurulmasına ihtiyaç duyulabilir

BTV’nin “120 Dakika” programına konuk olan koro-
navirüs salgınının nasıl seyredeceğine dair matematik-
sel modeller geliştiren bilim insanlarından oluşan eki-
bi yöneten Bulgaristan Bilimler Akademisinde (BAN) 
görevli Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Üyesi Prof. Dr. 
Nikolay Vitanov, “Ekim ayı sonunda Bulgaristan'da ko-
ronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 42 500'ü aştı” diye 
tahminde bulundu.

Prof. Dr. Vitanov, “Durum böyle devam ederse, Ulu-
sal Koronavirüs Kriz Masası Başkanı Tümgeneral Prof. 
Dr. Ventsislav Mutafçiyski’nin sahra hastaneleri kurul-
ması kararı almasına ihtiyaç duyulabilir” diye kaydetti.

Prof. Dr. Vitanov, “Şu anda gördüklerimiz henüz ba-
şımıza gelebilecek her şey değil. İkinci dalga erken 
başlamadı, vaka sayısı beklediğimizden biraz daha 
fazla, ama böyle olacağı belliydi, çünkü önlemlere uy-
mayanların sayısı Eylül ayı sonunda hesapladığımız-
dan çok daha fazla” dedi.

Tahminlere göre, önümüzdeki günlerde ülkede vaka 
sayısında uzun vadeli hızlı bir artış olması riski son 
derece yüksek olan birçok bölge olacak.

Matematikçi, “Önlemlere uyulmayan ve insanlar ara-
sında çok sayıda yakın temas olan yerler yüksek risk 
taşıyor ve oralarda önlemler alınmalı” diye vurguladı.
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Kırcaali Hastanesinde koronavirüs 
hastaları için ayrılan yataklar doldu
Kırcaali ilinde tespit 

edilen yeni koronavirüs 
(Covid-19) vakalarında 
hızlı artış görülüyor. Kır-
caali’deki tek hastane 
olan koronavirüs (CO-
VID-19) hastalarının te-
davi gördüğü Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi En-
feksiyon Hastalıkları Bö-
lümünde yataklar dolu. 
Kırcaali İl Koronavirüs 
Kriz Masasının alaca-
ğı kararla Krumovgrad 
(Koşukavak), Momçilg-
rad (Mestanlı) ve Ardino 
(Eğridere) kasabalarında 
bulunan hastanelerin de 
koronavirüs salgınıyla 
mücadeleye katılması 
bekleniyor.
Dr. Atanas Dafovski 

Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalık ları  Bölümü 
Başkanı Dr. Magdalena 
Marinova, Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümünde 
koronavirüs hastaları 
için ayrılan yatakların 
dolduğunu bildirdi. Dr. 
Marinova, “Bölümde ya-
taklar dolu. Bir hastayı 
taburcu etme imkanı-
mız olduğu anda derhal 
başka bir hastayı kabul 
ediyoruz. Tedaviye alı-

nan hastalarda görülen 
vakalar ağır seyrediyor” 
diye kaydetti.
Aynı zamanda Kırcaali 

ilinde tespit edilen yeni 
COVID-19 vaka sayısı 
rekor kırdı.
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev, “Kırcaali ilinde 
yeni tespit edilen vaka 
sayısı 42, vakaların ya-
rısı il merkezinde tespit 
edildi” diye belirtti.
İl merkezindeki has-

tane, Kırcaali ilinde ko-
ronavirüs hastaları ka-

bul eden tek hastane. 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Bölümünde enfeksiyon 
hastalıklarında uzman 
iki doktor ve birkaç saat 
hizmet veren bir hekim 
daha görevde bulunuyor.
Dr. Marinova, “Salgına 

bu şekilde tepki vere-
meyiz. Şu anda bölge-
nin her yerinden hasta 
kabul ediyoruz. Yarın 
Kırcaali'den bir hasta 
gelse onu yatıracak ya-
tağımız yok” diye ifade 
etti.

Bu bağlamda soruna 
bir çözüm bulunması 
bekleniyor.
Vali Çanev,”Kırcaali İl 

Koronavirüs Kriz Masa-
sının üç ilçe merkezinde-
ki hastanelerin de hasta 
kabul etmesi için karar 
alması bekleniyor. Üste-
lik Momçilgrad Belediye 
Hastanesi, ihtiyaç du-
yulan göğüs hastalıkları 
uzmanı ve enfeksiyon 
hastalıkları uzmanı olan 
iki doktora sahip” dedi.
Kırcaali hastanesinde 

koronavirüs hastaları 
için ayrılan yatak sayısı-
nın artırılacağını bildirdi. 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Bölümüne daha 9 yatak 
ilave edilecek.
Halihazırda Enfeksiyon 

Hastalıkları Bölümünde 
20 hasta yatıyor, 3 hasta 
Anesteziyoloji ve Yoğun 
Bakım Bölümüne yerleş-
tirildi, yaklaşık 200 hasta 
ise evde tedavi görüyor.
           Kırcaali Haber

Çocuk kitabı yazarı Ayşe Ali, 
Çernooçene’de çocuklarla buluştu

1 Kasım Halk Aydınları 
Günü arifesinde Çerno-
oçene (Yenipazar) ilçe 
merkezindeki Hristo 
Smirnenski Lisesi bün-
yesindeki ilkokul 3.sınıf 
öğrencileri çocuk kitabı 
yazarı Ayşe Ali ile bu-
luştular.
Toplantı, anti-salgın 

önlemlerine uyularak 
okulun yenilenen bah-
çesinde oluşturulan 
"Güneş Köşesi" adını 
taşıyan derslikte yapıl-
dı.
Genç yazar, okumanın 

neden her şeyin müm-
kün olduğu ve asla sı-
kıcı olmadığı farklı bir 
dünya sunduğunu an-
lattı ve gösterdi.
Yazar, duygusal bir şe-

kilde çocuklara yönelik 
10 masal ve akranları-
nın çizdiği illüstrasyon-
lar içeren "Uğur Böceği 
ve Gökkuşağı" adlı kita-
bını tanıttı.

Öğrenci ler, buluş -
ma için yazara teşek-
kür ettiler ve Elisaveta 
Bagryana'ın "Güneş ve 
Kitap" adlı şiirini can-
landırdılar.
Dört yıldan beri “Gü-

neş Köşesi" dersliği, 

Hristo Smirnenski Li-
sesinde okuyan öğren-
cilerin doğa ile ilgili ders 
saatlerine renk katmak-
ta.
Amaç, derslikte eği-

tim şeklinden açık hava 
eğitime geçerek öğren-

cilerin motivasyonunu 
güçlendirmek. Öğren-
ciler, ders materyalleri-
ni klasik derslikten farklı 
bir ortamda keşif yoluy-
la öğrenme, araştırma, 
deneyler ve gözlem yo-
luyla öğrenecekler.

Momçilgrad Belediyesi, yeni 
çocuk oyun alanları inşa etti

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, ikisi kasabada, 
biri Zvezdel (Gökviran) köyünde olmak üzere üç yeni 
çocuk oyun alanı inşa etti. Momçilgrad’ın “Edinadese-
ti" semtinde oturan çocuklar, tırmanma çerçeveleri ve 
salıncaklarda oyun oynamaya başladılar bile.

Zvezdel'deki çocuk oyun alanı da tamamen yeni inşa 
edildi. Kaptan Petko Voyvoda sokağı bölgesinde çocuk 
oyun tesisleri, mevcut çocuk oyun alanına kuruldu. 30 
yıl önce inşa edilen çocuk oyun alanı ilk defa tamamen 
yenilendi. Tüm tırmanma çerçeveleri ve salıncaklar ye-
nileriyle değiştirildi. Her üç oyun alanı da kauçuk zemin 

kaplama döşenerek güvenlik altına alındı.
Bu üç yeni çocuk oyun alanıyla birlikte ilçede bu yıl 

içinde inşa edilen çocuk oyun alanları 8 oldu. Bu yıl 
içinde daha kasabanın “Orfeyus”, “Mamulitsa” ve Pirin 
Apartmanı karşısındaki “Trakya” semtlerinde, Georgi 
Benkovski sokağında ve Raven (Alibeykonağı) köyün-
de inşa edilen çocuk oyun alanlarının inşaatı da ta-
mamlandı.

Ardino parkına Hint 
leylağı fidanları dikildi

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, kasabadaki merkez parka Hint leylağı, mabet ağa-
cı (ginkgo biloba), Amerikan lale ağacı ve Japon kiraz 
ağacı fidanları dikti. Nilüfer Parkı, postane ve belediye 
binalarının arka taraflarında bulunan parkların yanı sıra 
Beli Brezi sokağının otogar yönündeki kısmına da bu 

tür fidan dikimi yapıldı.
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Ardino Bele-

diyesi, parkları uygun türlerle ağaçlandırmaya devam 
edecek. Onlar kentsel ortama hoş bir görünüm vere-
cek. Kentsel alanların yeşillendirilmesi bizim işimizin 
bir önceliği. Yılın dört mevsiminde güzelliğini koruması 
için parklardaki bitki örtüsünü çeşitlendirmek istiyoruz” 
dedi. Müh. Şaban, altyapıya paralel olarak çevre dü-
zenlemesi yapılması ve vatandaşlara rekreasyon ola-
nakları sunulmasını düşünmenin çok önemli olduğunu 
vurguladı.
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Bulgaristan ile ABD arasındaki stratejik ortaklık görüşüldü
Başbakan Boyko Bo-

risov, ABD Dışişleri Ba-
kanlığı Siyasi ve Askeri 
İşlerden Sorumlu Bakan 
Yardımcısı Clark Cooper 
ile iki ülke arasındaki stra-
tejik ortaklığı görüştü.

Başbakan Bor i sov, 
Bulgaristan’ı ziyarette bu-
lunan Clark Cooper ile gö-
rüşmesinde Bulgaristan 
ile ABD arasındaki stra-
tejik ortaklığı, savunma 
alanında işbirliğini, en-
düstriyel ve bilimsel tek-
noloji ortaklığını ele aldı.

Başbakan, Bulgaristan 
ve ABD'nin müttefik ve 
stratejik ortaklar olduğu-
nu ve iki ülke arasındaki 
etkileşimin özellikle geniş 
olduğunu ve hem ikili hem 
de NATO ve AB-ABD iş-
birliği çerçevesinde daha 
da derinleşme eğiliminde 
olduğunu vurguladı.

Borisov, ilk oturumu bu 
yıl 8 Ocak'ta Sofya’da 
gerçekleşen Bulgaristan-
ABD Stratejik Diyalog 
toplantılarının karşılıklı 
çıkarların öncelikli alan-
larında yeni bir faslı ve 
daha yüksek bir ortaklık 
düzeyini temsil ettiğine 
dikkat çekti. Görüşmede 
iki ülke arasındaki bilimsel 

ve teknolojik işbirliğinin 
faydaları da tartışıldı. Bu-
nun için 4 Eylül 2020'de 
Bakanlar Kurulu bu alan-
da iki hükümet arasında 
imzalanacak bir anlaşma 
taslağını onayladı.

Görüşmenin bir diğer 
odak noktası da savun-
ma alanında Bulgaristan-
ABD işbirliğiydi.

Başbakan Borisov, geç-
tiğimiz yıl Kasım ayında 
Washington'a yaptığı zi-
yaret sırasında ABD Baş-

kanı Donald Trump ile an-
laştığı 2020-2030 dönemi 
için Bulgaristan ile ABD 
arasında Savunma Ala-
nında İşbirliği İçin Yol Ha-
ritasının uygulanması için 
aktif olarak çalışılmasın-
dan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. İki ülkenin 
savunma bakanlıkları ise 
yol haritasını henüz birkaç 
gün önce imzaladılar.

Borisov, “ABD’nin Si-
lahlı Kuvvetlerimizin mo-
dernizasyonu için verdiği 

sürekli destekten dolayı 
minnettarız, çünkü bu şe-
kilde ülkemiz daha da gü-
venli hale geliyor ve bu da 
NATO’nun yeteneklerini 
artırıyor” diye vurguladı.

Başbakan, F-16 Blok 70 
uçaklarının satın alınma-
sı konusunda ikili endüst-
riyel işbirliği projelerinin 
uygulanmasının ülkemi-
zin bu alanda uzun vadeli 
ekonomik kalkınmasına 
ve rekabet gücüne katkı 
sağlayacağını sözlerine 

ekledi. Anlaşmalar saye-
sinde güvenlik ve savun-
ma alanında faaliyetler 
geliştiren Bulgar sanayisi 
eşsiz bir deneyim kaza-
nacak.

Borisov, F-16 Block 70 
uçaklarının konuşlandı-
rılması ve bakımı için ha-
vaalanı altyapısının hazır-
lanması için Bulgaristan 
hükümetinin önümüzdeki 
üç yıl için 300 milyon leva 
f inansman sağladığını 
vurguladı. İlk 100 milyon 
leva miktar, daha Ağustos 
ayında Savunma Bakan-
lığı bütçesine tahsis edil-
di. Bir sonraki yılın bütçe 
planında 100 milyon leva 
kaynak daha öngörülüyor. 
Kaynaklar, Hava Kuvvet-
lerindeki mevcut savaş 

uçakları tarafından da 
kullanılacak altyapıyı inşa 
etmek için kullanılacak. 
Başbakan, ”Amacımız, 
NATO’nun sadık bir müt-
tefiki olarak askeri üsleri-
mizde modern bir altyapı 
oluşturmak” dedi.

Görüşmenin bir  di -
ğer odak noktası da 26 
Eylül'de başlayan ve 30 
Ekim 2020'ye kadar sü-
recek olan Bulgaristan 
ve ABD’nin hava polisliği 
uygulaması kapsamında 
Bulgaristan’ın hava saha-
sını ortak koruması (Hava 
Polisliği) idi. Borisov, ”Bu 
tür ortak eylemler, NATO 
müttefiklerinin güvenliği-
ni sağlama yararına olan 
Hava Kuvvetimizin yete-
neklerini geliştirir” dedi.

Başsavcı Yardımcısı Filipova, AB 
Başsavcısı Köveşi ile çevrimiçi görüştü

Yüksek Temyiz Savcılığı 
Başsavcı Yardımcısı Kra-
simira Filipova ve Avrupa 
Birliği (AB) Kamu Savcılı-
ğı Başsavcısı Laura Kö-
veşi ile video konferans 
aracılığıyla görüştü.

Köveşi’nin girişimiyle 
gerçekleştirilen görüşme-
de AB Kamu Savcılığının 
işleyişi ve AB ülkeleri ta-
rafından delege edilen 
Bulgaristan'da görev ya-
pacak savcı sayısı görü-
şüldü. Filipova, Başsavcı 
İvan Geşev'in bu yıl Ha-
ziran ayında Köveşi ile vi-
deo konferans yöntemiyle 
gerçekleştirdiği toplantıda 
dile getirdiği Bulgaristan 
Cumhuriyeti'nde görev 
yapacak AB ülkeleri tara-
fından delege edilen sav-
cıların iki tane olmasının, 
yapılacak çalışmanın hac-
mi göz önüne alındığında 
yetersiz kalacağı görüşü-
nü bir kez daha teyit etti.

Başsavcı Yardımcısı, 
Köveşi ile Ulusal Meclisin, 
ulusal mevzuatı AB Kamu 
Savcılığının faaliyetleriyle 
uyumlu hale getiren Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve 
Yargı Kanunu’nda öngö-
rülen değişiklikleri yakın-
da kabul edeceğine dair 
beklentilerini paylaştı. 
Değişiklikler, AB ülkeleri 
tarafından delege edilen 
savcılarının statü ve yet-

kilerini tanımlayarak, on-
ların Avrupa Kamu Sav-
cılığının yetkisi dahilinde 
yürütülen soruşturmaları 
yönetme ve denetleme iş-
levlerini yerine getirirken 
bağımsızlıklarını garanti 
altına alıyor.

F i l i pova,  Bu lgar i s -
tan Başsavcı l ığ ının, 
Köveşi’nin ademi merke-
ziyetçi bir yapıya sahip 
AB’nin yeni organının ba-
şarılı bir şekilde işlemesi 
için personel ve bütçe 
sağlamaya ve AB’nin mali 
çıkarlarını tehdit eden 
suçlarla mücadelede ak-
tif ve verimli bir ortaklığın 
kurulmasına yönelik ça-
balarını prensipte destek-
lediğini belirtti.

Başsavcı Yardımcısı, bu 
vesileyle Laura Köveşi’yi, 
28  Ey lü l 'de  Ada le t 
Divanı’nda düzenlenen 
resmi bir törenle AB Baş-
savcısı ve üye devletler 
tarafından delege edilen 
savcıların resmen göreve 
başladığı Avrupa Kamu 
Savcılığının çalışmalarına 
resmi olarak başlaması 
nedeniyle tebrik etti. Üye 
devletler tarafından dele-
ge edilen savcılar arasın-
da Bulgaristan temsilcisi 
Teodora Georgieva da 
bulunuyor.

Avrupa Kamu Savcılığı, 
AB’nin mali çıkarlarını 
tehdit eden suçların fail-
lerinin soruşturulması, ko-
vuşturulması ve mahke-

meye sevk edilmesinden 
sorumlu bağımsız bir AB 
organı. Faaliyeti, merkezi 
düzeyde ve ademi merke-
ziyetçi düzeyinde düzen-
lenir. Merkezi düzeyindeki 
faaliyeti, Lüksemburg'da-
ki Avrupa Kamu Savcılığı 
Merkez Ofisi tarafından 
yürütülür. Ademi merke-
ziyetçi düzeyindeki faali-
yetini ise, üye devletlerde 
görev yapan üye devletler 
tarafından delege edilen 
savcılar yürütürler. Avrupa 
Kamu Savcılığı, yetki ala-
nı kapsamındaki suçları 
kovuşturur ve üye devlet-
lerin yetkili mahkemeleri 
karşısında savcı olarak 
işlev görür.

                Kırcaali Haber

Koronavirüse karşı 
yeni tedbirler alındı

Bulgaristan'da koronavirüse (COVID-19) karşı alınan 
yeni tedbirler yürürlüğe girecek. İki hafta süreliğine lise 
okullarında ve üniversitelerde yüz yüze yapılan ders-
lere ara veriliyor. Ders dışı aktivitelerin yanı sıra etüt 
dersleri, dil okulları ve eğitim merkezlerinin faaliyetleri 
de askıya alınıyor.

Seminerlere, sergilere ve diğer etkinliklere ancak 30 
kişi katılabilir.

Tiyatro, sinema ve konser seyirci sayısı % 30'a dü-
şürülüyor.

Kapalı ve açık yerlerde spor etkinlikleri seyircisiz 
yapılabilir. Uluslararası Sofia Open Tenis Turnuvası 
için seyircilerin iki koltuk arayla oturarak katılmasına 

bir istisna olarak 
izin veriliyor. Bar-
lar, diskolar ve 
gece kulüpleri de 
iki hafta boyun-
ca kapalı olacak. 
Restoranlarda bir 
masada maksi -
mum 6 kişi otura-
bilir ve masalarda 

sandalyeler arası mesafe bir buçuk metre olmalı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov, tedbirleri 

açıkladıktan sonra yeni kısıtlamaların neden uygu-
landığını da açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüsün kümeler 
halinde değil, yaygın bir şekilde yayıldığı konusunda 
uyardı. Prof. Dr. Angelov, zor bir kışın bizi beklediğini 
ve sağlık sisteminin ayakta kalamama riskinin gerçek 
olduğunu ekledi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer 
alan hekimlerden de tepki geldi. Bulgaristan'ın en 
büyük acil servis hastanesi olan Sofya Pirogov Has-
tanesi Müdürü Prof. Dr. Asen Baltov, yeni tedbirleri 
hafif olarak nitelendirdi. Sofya Pirogov Hastanesi, As-
keri Tıp Hastanesi, Sofya Sveta Anna İl Hastanesi ve 
Aleksandrovska Hastanesinde görevli hekimler, dün 
akşam saat 20.00’de hastanelerin önüne çıkarak elle-
rinde ışık tutarak insanları uyarılara kulak vermeye ve 
enfeksiyona karşı önlem almaya çağırdı. Krizin baş-
lamasından aylar sonra sağlık görevlileri yorgunluğa 
rağmen iş başındalar. Onlar insanları sosyal mesafe, 
disiplin ve dezenfeksiyon olmak üzere üç temel kurala 
uymaya çağırdı.

Başbakan Boyko Borisov da koronavirüs salgını ile 
mücadelede ön saflarda yer alan hekimleri destekledi. 
Başbakan, dün gece sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada ülkedeki her şeyin durdurulamaya-
cağını ve durdurulmaması gerektiğini, ancak hastalığın 
yayılmasının sorumlu davranarak sınırlandırılabilece-
ğini söyledi.

Borisov, ”Salgını daha kolay atlatmak bize bağlı. 
Bunu birlikte yapabileceğimizi bir kez kanıtladık. Bunu 
tekrar başarabiliriz!” dedi.
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Başbakan Borisov: Hükümet, Üç Deniz Girişimini 
desteklemek için elinden geleni yaptı

Başbakan Boyko Bo-
r isov, hükümet oturu-
munun başında yaptığı 
konuşmada, “Bulgaris-
tan hükümeti tarafından 
yapılması gereken her 
şey kesinlikle yapıldı, bu 
yüzden Üç Deniz Girişi-
mini desteklemediğimize 
dair herhangi bir eleşti-
riyi kabul edemem” diye 
kaydetti. Başbakan, daha 
Ağustos ayında Bled'de 
ABD Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa ve Avrasya İşle-
rinden Sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı Matthew Boy-
ce ile yaptığı görüşmede 
hükümetin girişime olan 
bağlılığını vurguladığını 
hatırlattı.

Borisov, “Ortaklarımız 
olan 11 Avrupa ülkesine 
Bulgaristan'ın hem finans-
man hem de projelerle gi-
rişime katılmaya tam ola-
rak hazır olduğuna dair 
güvence verdik” diye ekle-
di. Başbakan, hükümetin 
2 Eylül'de Bulgaristan'ın 
Üç Deniz Girişimi Yatırım 
Fonu'na 20 milyon euro 
ile katılmasına karar ver-
mesinin ardından girişime 

finansal yatırımla katılan 
altıncı ülke olduğumuza 
dikkat çekti. Formatın Bul-
garistan tarafından ulusal 
düzeyde koordinasyonu 
çok üst düzeyde. Bu gö-
revi Başbakan Yardımcısı 
Ekaterina Zaharieva üst-
lendi.

Başbakan Borisov, “Bul-
garistan, Dedeağaç'taki 
sıvılaştırılmış gaz ter-

minalinin hisselerinin % 
20’sini satın alarak bu 
girişim üzerinde zaten 
çalışmaya başladı. Şu 
anda Dedeağaç limanını 
ülkemizin doğalgaz ile-
tim şebekesine bağlayan 
Güney-Kuzey gaz kori-
dorunun inşası üzerinde 
tüm hızıyla çalışıyoruz 
ve bu koridor sayesinde 
gazı kuzeye, batıya her 

yöne taşıyabiliyoruz. Gaz 
depolarını hazır ladık. 
Sıvılaştırılmış gaz için 
depoları genişletiyoruz” 
diye vurguladı. Başbakan, 
”Burada sadece doğal 
gaz bağlantı hatlarından 
değil, otoyollar, demiryol-
ları, tüm bölgenin internet 
bağlantısı, Ocak ayında 
faaliyete geçecek olan 
süper bilgisayardan bah-

sediyoruz” diye ekledi.
Borisov, “Cumhurbaş-

kanı Rumen Radev'in 
Estonya'ya ziyareti ve 
Bulgaristan'ın gelecek yıl 
girişime ev sahipliği yap-
ması için kesinlikle gerekli 
olan her şeyi hazırladık. 
Dahası, Cumhurbaşkanı 
Radev'in Estonya'da bu-
lunduğu o gün, ABD Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı 
Keith Krach telefonla ara-
dı ve bir kez daha teşek-
kür etti ve Bulgaristan'ın 
bu girişime tam desteğini 
ve bağlılığını bir kez daha 
teyit ettik” diye kaydetti 
ve Rosen Plevneliev'in 
bu girişime Bulgaristan'ın 
katılmasını sağlayan ilk 
Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı olduğunu hatırlattı.

Borisov, dün Cumhur-
başkanı Radev’in Tallinn’i 

ziyaret programının erken 
sonlandırılması ile ilgi-
li, ”Devlet Milli Güvenlik 
Ajansına(DANS) ve Dev-
let İstihbarat Ajansına 
(DAR) hükümetin ve Cum-
hurbaşkanının eylemle-
rini engellemek ve Bul-
garistan için çok önemli 
olan bir şeyi engellemek 
isteyen bu "iyi niyetlilerin" 
kimler olduğunu tespit et-
meleri talimatını verdim” 
diye dikkat çekti.

Başbakan, dışarda mas-
ke takma zorunluluğu ge-
tirilmesiyle ilgili, “Birisi 
karantina konusunu hafife 
almışsa, bu bizim sorunu-
muz değil” diye ekledi ve 
konuyla ilgili daha fazla 
spekülasyon yapılmaya-
cağını umduğunu ifade 
etti.

             Kırcaali Haber

Bakan Vılçev: Yeni bilgi teknolojileri 
ilkokul eğitiminde çok dikkatli kullanılmalı

Eğitim ve Bilim Ba-
kanı Krasimir Vılçev, 
Plovdiv'de (Filibe) dü-
zenlenen “Yeni Bilişim 
Teknoloji ler inin 3-11 
Yaş Arası Çocuklar 
Üzerindeki Etkileri” ko-
nulu konferansta yaptığı 
konuşmada yeni bilgi 
teknolojilerinin ilkokul 
çocuklarına yönelik eği-
timde dikkatli ve makul 
bir şekilde uygulanma-
sı çağrısında bulundu. 
Bakan, “Temel dijital 
becerilere ihtiyaç var, 
çünkü bugünün çocuk-
ları önümüzdeki 40-50 
yıl içinde aktif olacaklar, 
o zamana kadar ise dün-
ya çok değişecek” diye 
kaydetti.
Vılçev, “Gelecek için 

hazırlanan dijital beceri-
lere sahip daha fazla ço-
cuk olmasını istiyorsak, 
hayatlarındaki ekranlı 
araç kullanımını sınırla-
mamız gerekiyor - özel-
likle de erken çocuk yıl-
larında bunu yapmalıyız” 
dedi.
Son 10 yılda bilgi tek-

nolojilerinin gelişmesi 
nedeniyle yeni neslin 
özelliklerinde değişiklik-

ler oldu. Gelecekte dijital 
becerilerin genişletilme-
si gerekecek.
Duygusal zeka düze-

yinde zararlı oldukları 
için erken çocukluk dö-
neminde ekranlı araç 
kullanımının sınırlandırıl-
ması gerektiğini belirten 
Bakan, “Bir araştırmaya 
göre, onlar serebral kor-
teksin oluşumunu, ince 
motor becerileri oluşu-
munu, motor aktivitesini 
olumsuz etkiliyor” diye 

ekledi.
Vılçev, “Evet, dijital 

okuryazarlık gerekli, 
ancak makul bir şekilde 
uygulanmalı” diye ısrar 
etti ve "Anaokullarında 
TV olması uygun mu?" 
diye sordu.
Bakan, “Birçok anaoku-

lunun yeterli parası yok, 
ancak TV satın alıyorlar, 
çünkü çocukları dışarıya 
oyun oynamaya çıkar-
mak yerine çocuklara 
çizgi f ilmleri izletmek 

daha kolay” dedi.
Vılçev ’ in i fadesine 

göre, çocuklarda hayal 
gücünü, duygusallığı ge-
liştirmek istiyoruz, bu tür 
cihazların kullanımı ise 
sığ yapay öğrenmeye 
ve bilginin bellekte kay-
bolmasına neden oluyor.
Bakan, “Birçok an-

ne-baba, odada çocuk 
olsun ya da olmasın te-
levizyonun her zaman 
açık olmasına alışık” 
dedi.

Devletten taksi işletmecilerine destek
Devlet, koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu kriz 

nedeniyle taksi taşımacılığı yapan taksi sahiplerine 
destek için yeni bir tedbir getirdiğini açıkladı.

Taksi sahiplerinin meslek örgütünün temsilcilerinin 
Ulaştırma Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı 
Rosen Jelyazkov ile yaptıkları görüşmeden sonra ya-
pılan açıklamada taksi sahiplerinin önümüzdeki yıl be-
lediyelere asgari miktarda vergi ödeyecekleri bildirildi. 

Aradaki fark tutarının devlet bütçesinden karşılanacağı 
anlaşıldı.

Yerel Vergi ve Harçlar Kanununa göre, her bir taksi 
aracı için 300-1000 leva arasında vergi alınabilir. Tak-
si yolcu taşımacılığı yapan kişilerin ödediği yılık vergi 
miktarına ilişkin karar her yıl belediye meclisleri tara-
fından alınıyor.

Sofya Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl için bu 
verginin 850 leva miktarında olmasına karar verdi. 
Öngörülen destek mekanizması kapsamında aradaki 
fark tutarı, belediye bütçesine ek ödenek verilmesiyle 
devlet bütçesinden karşılanacak.

Ardino Camisine yeni kilim bağışı
Ardino (Eğridere) kasabasındaki Merkez Camiinde 

kilimler yenileniyor. Yeni kilimler, Ardino (Eğridere) 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban’ın deste-
ğiyle Ardino’nun kardeş 
Türkiye’nin Kırklareli ilçe-
sinden hayırsever Müslü-
manlar tarafından bağış-
landı.

Ardino bölgesinden so-
rumlu Kırcaali Bölge Müftü Yardımcısı Erhan Recep, 
şahsı ve Ardino Cami Encümenliği adına bu hayrın 
işlenmesine katkıda bulunan kocaman yürekli bağış-
çılara ve Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’a 
en içten teşekkürlerini arz etti.
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“Bulgaristan'daki Osmanlı Halk Çeşmeleri 
(XV-XIX)” kitabının ilk tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. Lübomir Mikov’un 
“Bulgaristan'daki Osmanlı Halk 
Çeşmeleri (XV-XIX) ” isimli yeni 
kitabı Varna şehrinde kamuoyu-
na tanıtıldı. Kitabın tanıtım ve 
imza günü, Bulgaristan'ın deniz 
başkenti olarak bilinen Varna’da 
15 Ekim 2020 Perşembe günü 
Uyanış Müzesinde düzenlendi.

Kitabın ilk tanıtım ve imza 
günü etkinliğinde yazarla bir-
likte Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftülüğü Yüksek İslam 
Şura Başkanı Vedat Ahmet, 
Varna Bölge Müftüsü Nuray 
Şükrü, Bulgaristan Başmüftü-
lüğü Yayınlar Bölümü Başkanı 
Cemal Hatip hazır bulundular. 
Etkinliğe katılan konuklar ara-
sında Sultan Çeşmesi kitabının 
yazarı da olan yazar ve ressam 
Nikolay Savov, Uyanış Müzesi-
nin ve Varna Belediyesi Kültür 
ve Manevi Gelişim Şubesinin 
uzun yıllar müdürlüğünü yapmış 
olan Stanka Dimitrova gibi Var-
na şehrinin aydınları, Varna Be-
lediye Meclis üyeleri ve Varna 
Türk Kültür Derneği temsilcileri 
de yer aldılar.

Prof. Dr. Mikov, yaptığı ko-
nuşmada, “Varna benim için 
çok özel bir yer ve bilimsel 
çalışmamda hak ettiği yeri alı-
yor, çünkü en çok halka açık 
çeşmeler burada varmış” diye 
kaydetti.

Prof. Dr. Mikov'un kitabı Bul-
garistan'daki kitap piyasasında 
emsalsiz. Kitapta yazar Osman-
lı halk çeşmelerini fonksiyonel 
ve sanatsal analize tabi tutmuş-
tur ve onların mimari özellikleri-
ni incelemiştir, metinler illüstras-
yonlar ve özel olarak hazırlanan 
mimari eskiz çizimleriyle zengin 
bir şekilde resmedilmiştir.

Yazarı ve organizatörleri tebrik 
eden Yüksek İslam Şura Başka-
nı Vedat Ahmet, “Saygın Prof. 
Dr. Lyubomir Mikov'un eseri 
olan bu değerli kitabın ilk tanı-
tım ve imza günü etkinliğine ka-
tılmaktan heyecan duyuyorum. 
Bu bilimsel çalışma, halka açık 
çeşmeler farklı etnik ve dini top-
luluklardan insanların bir araya 
geldiği ve faydalandığı yer-
ler olduğu sadece Müslüman 
topluluğu için büyük önem arz 
etmekle kalmıyor. Burada ha-
yatını ülkedeki Müslüman kültü-
rüyle ilgili bilimsel araştırmalara 
ve özellikle herkes için değerli 
bir kültürel miras olan mimari 
anıtlara adadığı için Prof. Dr. 
Mikov'a teşekkür etmek istiyo-
rum” diye ifade etti.

Kitabının tanıtımını yapan 
Prof. Dr. Mikov, sözlerine şöy-
le başladı: “Kitap uzun zaman 
önce tasarlandı, ancak geçen 
yıl bitirmeye karar verdim ve ge-
nel okuyucuya sunmaya karar 
verdim, 20 kitabın yazarıyım, 

bilinmeyen nedenlerden dolayı 
bu kitabın kalbime en yakın ol-
duğunu söylemeliyim”.

Araştırmaya dahil edilen Os-
manlı halk çeşmeleri tarihi ve 
kültürel açıdan ele alınmış ve 
yorumlanmıştır. 15. yüzyıldan 
19. yüzyılın sonuna kadar inşa 

edilmiş olan ülkenin farklı böl-
gelerinden 82 çeşme tarihi ve 
tipolojik ve fonksiyonel ve sa-
natsal analize tabi tutulmuştur. 
Yazar, onları en ünlü, en tipik 
ve en spesifik özelliklere sahip 
çeşmeler olarak sınıflandır-
mış ve onları kullanım şekline 
göre dört gruba ayırmıştır. Prof. 
Dr. Mikov'un incelediği birinci 
grup çeşmeler, Müslümanların 
abdest aldıkları camilerdeki 
çeşmeler, ikinci gruptakiler ha-
mamlarda, kervansaraylarda, 
türbelerde vb. yerlerde bulunan 
çeşmeler, üçüncü ve dördüncü 
gruptakiler ise kullanıcıların et-
nik ve dini bağlılığına bakılmak-
sızın halka açık kullanılması 
amaçlanan yerleşim yerlerin-
deki (çarşı) ve yerleşim dışın-
daki (yol kenarında) çeşmeler. 
Yerleşim yeri dışındaki çeşme-
lerin amaçlarından biri de halkın 
tarımsal faaliyetlerine destek 
vermesi. Bu bağlamda temel 
sonuç, Osmanlı halk çeşmele-
rinin, Bulgarlar için bilinmeyen 
yeni bir kültürü, yani akan su 
kültürünü getirmesi, yayması 
ve oturtmasıdır ki bu kültür, Bul-
garistan topraklarında yaşayan 
nüfusun yaşamında köklü deği-
şikliğinin temelini oluşturmuştur. 
Şimdiye kadar bilinen en eski 
Bulgar halk çeşmesi de analiz 
edilerek yorumlanmıştır. Araş-
tırma kitabı, 83 renkli ve siyah 
beyaz fotoğraflarla renklendiril-
miştir.

Kitabın sunumunda yazar, 19. 
yüzyılın sonunda yıkılan Derviş 
Camii yanındaki özel mimarisi 
ile dikkat çeken Musluk Çeşme-
si ile ilgili parlak örnekler verdi 

ve Samokov’daki 17. yüzyılda 
Evliya Çelebi tarafından yapım 
aşamasında iken anlatılan ve 
18. yüzyılda tamamlanan "Kü-
peli Çeşme" adını taşıyan çeş-
meye odaklandı. O zaman inşa-
at ustaları, çeşmenin yapımında 
Osmanlı’da Barok mimari üslu-

bunu uygulamışlardır. Bu çeş-
mede iki ilginç tesis bulunuyor. 
Biri dört duvarlı, diğeri ise köşk 
tipi kuş evleri. Yazar, Razgrad 
(Hezargrat) şehrindeki İbrahim 
Paşa Camiinin ve Silistre şeh-
rindeki Kurşunlu Camiinin du-
varlarında da benzer kuş evleri 
bulunduğunu kaydediyor. Çeş-
menin yanına kuşları sulamak 
için bir oluk yapılmıştır. Prof. 
Dr. Mikov’un ifadesine göre, bu 
tesisler İslam'da Allah'ın yarat-
tığı özel varlıklar olarak kabul 
edilen kuş kültünü simgeleyen 
bir ifade.

Prof. Dr. Mikov, katılımcıları 
Varna ilinde bulunan ve toprak-
larımızda tek kalan nadir mimari 
yapılardan bazılarıyla tanıştırdı. 
Bu yapılar, arka kısmında bir 
mihrap (namazgah) olması ve 
ön kısmında çeşme olmasıyla 
öne çıkıyor. Yazar bu tür yapı-
lara Vetren köyü ile Suvorovo 
kasabası arasında rastladığını 
söyledi. Biri çeşme Belogra-
dets köyü kavşağında, diğeri 
ise Suvorovo kasabasından 3 
km önce bulunuyor. Çeşme ki-
tabelerinin, çeşmenin yapımı, 
yapanlar ve destek verenler ve 
diğer önemli detaylar hakkında 
bilgi verdiği anlaşıldı.

Uzun süre araştırma yaparak 
“Sultan Çeşmesi" adlı kitabı 
çıkaran Nikolay Savov da Prof. 
Mikov ile birlikte Varna'daki 
Sultan II. Mahmud'un yaptırdı-
ğı çeşme hakkındaki sunuma 
katıldı.

Çeşme, Sultan II. Mahmud'un 
emriyle 1836'da yapılmıştır. 
Türk konağının karşısında bu-
lunuyor (1878'den 1944'e kadar 

Varna Kaymakamlığı). Çeşme-
nin hemen arkasında, 1881-
1884 yıllarında bugün parka 
(bugünkü Şehir Parkı) dönüş-
türülen bir Türk mezarlığı var. 
Çeşme mermerden yapılmıştır 
ve üç ağızı var. Çeşme usta-
ları, ön tarafının üst kısmında 

doğan güneşin ışın-
larını tasvir etmişler. 
Çeşmenin üzerinde 
Sultan II. Mahmud'a 
ait mermer bir tuğra 
bulunuyor. Çeşme-
nin yüzü, güneşin 
doğduğu doğuya ba-
kıyor. 1927'de yerine 
Drama Tiyatrosunun 
yapımı nedeniyle 
çeşme yerinden kal-
dırılmıştır.

“Sultan Çeşmesi" 
adlı kitabın yazarı, 
“Kitabım üzerinde 
çalışırken, önümde 
gerçekçi olmayan 
güzellikte bir çeş-
menin hayaleti be-
lirdi - 170 yıl önce 
Varna'nın merke-

zinde inşa edilmiş, üç katlı bir 
bina yüksekliğinde, Osmanlı 
sanatının bir başyapıtı olan be-
yaz mermer ve yaldızlı anıtsal 
bir yapı. Uyumlu bir mimarinin 
silueti ve ön yüzünde Osmanlı 
İmparatorluğunun en iyi şair-
lerinden birinin yazdığı yaldız 
baskılı şiirlerin yer aldığı mat 
siyah mermerden yapılmış bir 
anıt taşı ortaya çıktı. Aynı za-
manda imparatorluğun o döne-
minde yaşamış en iyi hattatının 
güzelce yazdığı, titiz bir şekilde 
çevrelediği ve kusursuz bir şe-
kilde kompozisyon oluşturduğu 
72 satırlık gizemli işareti yaz-
dığı nefis hat sanatını da gör-
düm. Bilinmeyen, ama mükem-
mel bir taş ustası veya bir grup 
taş ustası tarafından çeşmenin 
kusursuz işçiliği ve mermer taş-
tan yapılmış anıtlara yüzlerce 
karakterin yontulması beni bü-
yüledi” diye anlattı ve salonda 
bulunanları neşelendirdi.

“Bulgaristan'daki Osmanlı Halk 
Çeşmeleri (XV-XIX) ” isimli ki-
tabın ilk tanıtım ve imza günü 

etkinliğinin sonunda Varna 
Uyanış Müzesinin uzun yıllar 
müdürlüğünü yapmış Stanka 
Dimitrova, grandmufti.bg ha-
ber sitesine verdiği röportajda 
şunları kaydetti: “Bu lüks baskı 
kitabın sayfalarını karıştırdığım-
da son derece memnun kaldım, 
Bulgaristan'da ilk kez en önem-
li ilkelere göre sınıflandırılan 
önemli Osmanlı çeşmelerine 
genel bir bakış yapılıyor ve de-
rinlemesine bir çalışma sunulu-
yor. Bu harika bir çalışma, çün-
kü birçok mimari eskizi, çeviriyi 
ve tesisi tanıtıyor. Onlar bizim 
kültürel ve tarihi mirasımızın 
bir parçası, Prof. Dr. Mikov'u, 
ekibini ve tabii ki destekleri için 
Başmüftülüğü tebrik ediyorum”.

Yapılan etkinlik sonucunda II. 
Mahmud’un yaptırdığı çeşmenin 
Varna’daki Deniz Bahçesi'nde 
yeniden yapılması fikri günde-
me geldi ve hazır bulunan Be-
lediye Meclis üyeleri Ayşe Kadir 
ve Adile Kamil konuyu yerel be-
lediye idaresi nezdinde günde-
me getirmek için inisyatif aldılar.

Varna Bölge Müftüsü Nuray 
Şükrü, grandmufti.bg haber 
sitesine şöyle konuştu: “Varna 
Bölge Müftülüğü adına kitabın 
ilk sunumu için Varna'yı seçtiği 
için Prof. Dr. Mikov'a teşekkür 
ediyorum. Uyanış Müzesi part-
nerliğinde organize ettiğimiz 
etkinliğe ev sahipliği yapan 
Uyanış Müzesi görevlilerine de 
gösterdikleri misafirperverlik 
için teşekkür ederim. Tarihte iz 
bırakacak böyle bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmak bizim için onur 
verici”.

“Bulgaristan'daki Osmanlı Halk 
Çeşmeleri (XV-XIX) ” isimli ki-
tap, Bulgaristan Başmüftülüğü 
Yayınlar Bölümü tarafından beş 
yıllık plan doğrultusunda yayın-
lanan bir başka kitap. Yüksek 
İslam Şurası Yayınlar Komisyo-
nunun 12 Kasım 2019 tarihli 17 
sayılı kararıyla yayınlanan kitabı 
satın alma siparişi, bölge müftü-
lükleri ofislerinde veya Başmüf-
tülüğün e-kitabevi uygulaması 
üzerinden verilebilir.

Haber: Fahreddin 
                 MOLLAMEHMED


