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Devamı 2’de

Sofya'da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı, 
Türkiye'nin dört bir yanındaki 
meydanlarda ve evlerde aynı 
coşkuyla kutlanırken, aynı coş-
ku Bulgaristan'da da yaşandı. 
Atatürk'ün Sofya'da ataşe ola-

rak görev yaptığı binada resmi 
tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı, 
Bulgaristan'ın başkenti Sof-
ya'daki Atatürk'ün ataşe ola-
rak görev yaptığı binada tören 

düzenlendi.  Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün 
himayesinde düzenlenen törene 
siyasi, diplomasi ve iş çevrele-
rinden koronavirüs (Covid-19) 
önlemleri nedeniyle az sayıda 
kişi katıldı. Konukların arasında 

Bulgaristan Millet Meclisi Kültür 
Komisyonu Başkanı, Eski Kül-
tür Bakanı ünlü Türk heykeltıraş 
Vejdi Raşidov,  üyelerinin çoğu-
nun Türklerin oluşturduğu Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Başkan Yardımcısı Ahmet Ah-
medov, Hürriyet ve Şeref Halk 
Partisi Başkanı Kasım Dal, Baş-

müftülük Genel Sekreteri Celal 
Faik ve Sofya'da eğitim gören 
Türk üniversite öğrencileri de 
vardı.

Milli mücadele sergisine bü-
yük ilgi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarının Samsun'a 

Başkonsolos Hüseyin Ergani, 
Çernooçene Belediye Başkanı 

Aydın Osman ile görüştü
Ramazan Bayramı arifesinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe 

Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Çernooçene (Yenipazar) Be-
lediyesine ilk resmi ziyaretinde bulundu.

Konuklar, Belediye Başkanı Aydan Osman, Belediye Mec-
lis Başkanı Bedriye Gaziömer ve yerel yönetim temsilcileri 
tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Aydın Osman, misafirleri belediyenin 
başarıyla uyguladığı projeleri tanıttı. Aydın Osman, Baş-
konsolos Ergani’ye belediyenin ana önceliğinin, gençlerin 
Çernooçene'de kalabileceği ve yaşayabileceği yerleşimlerin 

iyileştirilmesi, tarım ve turizmin geliştirilmesi olduğunu belirtti.
Başkonsolos Hüseyin Ergani bu sıcak karşılama için teşek-

kür etti. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu, “Sizinle tanışmak 
benim için büyük bir onurdur. İleride temaslarımıza devam 
edeceğimizi ve yeni toplantılar yapacağımızı umuyoruz” di-
yerek, belediye sakinlerinin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanı Aydın Osman Başkonsolos Ergani’ye 
Çernooçene Belediyesi ile Konya’nın Selçuk kardeş beledi-
yesi arasındaki mevcut işbirliği durumu hakkında bilgi verdi.

Hüseyin Ergani, iki kardeş belediye arasındaki ilişkileri can-
landırmak, genişletmek ve güçlendirmek için yardım etmeye 
hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf arasında hediye değişimi yapıldı. Aydın Osman, 
Başkonsolos Ergani’ye Çernooçene’nin Sokolite köyünden 
bir manzaralı tablo sundu. KH

Bulgaristan’da bayram namazları 
stadyum ve parklarda kılındı

Bulgaristan’da yaşayan 
Müslümanlar bu yıl çok farklı 
bir Bayram günü yaşadı.
Covid- 19 önlemleri çerçe-

vesinde camilerde cemaatin 
toplanması sakıncalı görüldü 
ve bütün namazlar açık ha-
vaya alındı.
Bunun için bütün köy ve şe-

hirlerdeki namazalar açık ha-
vada, stadyum ve parklarda, 
özel tahsis edilen yerlerde ifa 
edildi.
Başbakan Boyko Borisov’un 

özel izni ve talimatıyla stad-
yumlar Müslümanlara açıldı.
Açık alanda namaz iznini 

şahsen Boyko Borisov verdi. 
Müftülük teşekkürlerini iletti.
Başmüfütülük yetkilileri, son 

ana kadar bayram namazları-
nın nerede ve nasıl kılınaca-

ğına dair karar alınamadığını 
ve Sofya Bölge Sağlık Müfet-
tişliğinin itirazlarına rağmen, 
Başbakan Boyko Borisov’un 
şahsen üç gün önce müftü ile 
görüşmesinde bu ibadetlere 

izin verdiği açıklandı.
13 Mayıs’ta OHAL sona 

eren ülkede 1.5 milyona ya-
kın Müslüman iki ay boyunca 
camilerden uzak kalmıştı.

Devamı 2’de
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Sofya'da 19 Mayıs Coşkusu
1. sayfadan devam

çıkışının 101. yılı kapsa-
mında Samsun Valiliği 
ve Sofya Büyükelçiliği 
işbirliği ile bu yıl içinde 
açılması planlanan 'İlk 
adımdan kurtuluşa' Milli 
Mücadele Sergisinden 
bazı parçalar sergilendi. 
Koronavirüs dolayısıyla 
serginin resmi açılışı he-
nüz yapılamadı. Sofya'da 
günümüzde Büyükelçilik 
binası olan Atatürk'ün 
evinde bahçede yapılan 
program, bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okunarak başladı.
"Milli direniş ve inan-

cimizi uyandırdı, külle-
rimizden yeniden diril-
dik"
Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçisi Aylin Sekizkök ko-
nuşmasında, "Atamız 101 
yıl önce bugün Samsun'a 

çıkmak suretiyle Türk 
milletinin yeniden var 
olma mücadelesinin baş-
langıcını yaptı. İçimizde-
ki milli direniş ve inancı 
tekrar uyandırdı, külleri-

mizden yeniden dirildik.  
Atatürk'ün askeri ataşe-
lik yaptığı, Birinci Dünya 
Savaşı'ndan hemen önce 
1914 yılında çalıştığı bu 
konutta 19 Mayıs'ı birlikte 

kutluyor olmanın ayrı bir 
önemi, ayrı bir anlamı var" 
dedi. 19 Mayıs programın-
da Sofya Teknik Üniver-
sitesi Havacılık Mühen-
disliği Bölümü öğrencisi 

Merve Çağla Kahraman 
'Gençliğe Hitabe'yi okudu.

Atatürk'ün ataşe oldu-
ğu yıllar beyaz perdeye 
taşınacak

Sergiyi gezen Büyükel-
çi Sekizkök, Atatürk'ün 
Sofya anılarını anlattı.  
Atatürk'ün Sofya dönemi-
ni anlatacak ortak yapım 
projesi Parlamento Kültür 
Komisyonu Başkanı ve 
ülkenin en önemli kültür-
sanat adamlarından hey-
keltıraş Vejdi Raşidov da 
bir müjde verdi. Raşidov: 
"Sayın Büyükelçimizle ko-
nuştuk, Atatürk'ün burada 

hayatıyla ilgili bir ortak 
yapım film çalışması ger-
çekleştireceğiz. Korona 
krizi geçtikten sonra proje 
netleşecek" dedi.

"Atatürk Bulgar hafi-
zasında kalıcı bir iz bi-
raktı"

Başmüftülük Genel Sek-
reteri Celal Faik ise "Ata-
türk, buradaki Bulgarlara 
Türkiye'yi sevdiriyor, ma-
lum, zor savaş dönem-
lerinden sonra burada 
askeri ataşelik yapması, 
çok manidar. Atatürk Bul-
gar hafızasında kalıcı bir 
iz bırakıyor" dedi. AA

İki Türk Şirketi Şipka Tünelinin 
İnşaatı İçin İhaleye Katılacak
Tüm dünyayı etkisi 

altına alan COVID-19 
salgını havayolu, turizm 
gibi sektörlerin yanında 
altyapı ve inşaat gibi 
alanları da olumsuz 
etkiledi. Her ne kadar 
Batı ve Güney Avrupa 
kadar olmasa da, vi-
rüsün etkisi altındaki 
Bulgaristan’da normale 
dönüşün işaretleri veril-
meye başlandı.
Bulgaristan Başba-

kanı Boyko Borisov, 
hükümete bağlı CO-
VID-19 Kriz Masası 
üyeleriyle yaptığı basın 
açıklamasında, lokan-
taların teras ve bahçe 
bölümlerinin yanı sıra 
stadyumların koşu 
pistleri, yüzme havuz-
ları, tenis kortları ve 
diğer bazı spor tesis-
lerinin yeniden hizme-
te açılacağını söyledi. 
Bulgaristan’da normale 
dönüşün bir başka işa-
reti ise inşaat projeleri-
nin hayata geçirilmesi. 
Bunun için de ihaleler 
kaldığı yerden devam 
ediyor.
Bulgaristan Hükümeti, 

Şipka geçidinde yapıla-
cak karayolu tüneli in-
şaatı için teklifleri aldı. 
7 teklif arasında 5 Bul-
gar şirketinin yanı sıra 
3 Türk şirketi de yer 
alıyor.
140 milyon Euro yani 

1 milyar liraya mal ol-
ması beklenen projenin 
ihalesine Türkiye’nin 
yakından tanıdığı Kolin 
İnşaat, Ankara mer-
kezli Duygu Mühen-
dislik firması ile birlikte 
teklif verecek. Bir diğer 
Türk şirketi, Doğuş 
Holding’e ait Doğuş 
İnşaat ise Bulgar Via 
Construct ve Via Plan 
adlı firmalarla oluştur-
duğu konsorsiyum ile 
ihale sürecine katıla-

cak.
5 tünel, 6 köprülük 

proje
10.5 kilometrelik ka-

rayolundan oluşan 
projenin 2.9 kilometre-
si Bulgaristan’ın mer-
kezindeki Gabrovo 
ve Kazanlak şehirleri 
arasında mevcut yolun 
yeniden inşası şeklinde 
olacak. Projede 5 tünel, 
6 köprü ve bir üst geçit 
yer alacak.
2024 yılına kadar ta-

mamlanması beklenen 
ve Sofya Hükümeti ta-
rafından öncelikli pro-
jeler arasında yer alan 
Şipka, Bulgaristan’ın 
kuzey ve güney bölge-
leri arasında mevcut 
karayolu altyapısına 
daha hızlı bir bağlantı 
sağlayacak.
Cengiz ile en zor 

projeyi kazandı
Bilindiği üzere Doğuş 

İnşaat, Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’daki 
metro projesini tamam-
lamıştı. Duygu Mühen-
dislik ise geçtiğimiz 
yıl aralık ayında Cen-
giz İnşaat ile ülkenin 
en önemli projelerin-
den biri olan Sofya’yı 
Filibe’ye bağlayan de-
mir yolunun 20 kilomet-
relik Elin Pelin-Vakarel 
Demiryolu Hattı ihalesi-
ni kazanmıştı.
Bulgaristan’da son 70 

yıl içerisinde yapılacak 
en zor proje olarak ün-
lenen “Elin Pelin-Va-
karel Demiryolu Hattı” 
ihalesini Cengiz İnşa-
at-Duygu Mühendislik 
İş Ortaklığı kazanmıştı.
Bulgaristan Ulusal 

Demiryolu Altyapısı 
Şirketi (NRIC) tarafın-
dan ihale edilen pro-
jenin bedeli ise 255 
milyon Euro olarak be-
lirlenmişti. AA

Bulgaristan’da bayram 
namazları stadyum ve 

parklarda kılındı
1. sayfadan devam

Sofya’da “Lokomotif” 
stadyumu bayram sa-
bahı binlerce kişi top-
ladı.
Bayram namazını ise 

Sofya Cami imamı Şe-
nol Hoca ve Başmüftü 
Mustafa Aliş Hacı kıl-
dırdı.

1.5 metre sosyal me-
safe ve maskelerin zo-
runlu olduğu Bayram 
namazı çok güzel bir 
ortamda geçti.

Koronavirüsten son-
ra hayatın normal-
leşmeye yüz tuttuğu 
Bulgaristan’da namaz 
sonrası bayramlaşma-
lar, ikramlar ve aileler 
arasında bayram coş-
kusuyla sürdü.
Başmüftü Mustafa 

Aliş Hacı, Bayram sa-
bahı DHA aracılığıyla 
herkesin bayramını 
kutladı.
Başmüf tü Musta -

fa Aliş Hacı cemaate 
seslenerek: “Bayram 
namazını stadyum-
da kıldık. Koronavirüs 
nedeniyle camilerimiz 

kapandı. Namaz kıl-
mak istiyorsak, sos-
yal mesafede durmak 
mecburiyetimiz var. Bu 
sebepten dolayı cami-

lerimize bu kalabalık 
sığmazdı. Çok coş-
kulu geçti, genç yaşlı, 
küçük- büyük, kadın- 
erkek herkes bayram 
namazına geldi, İnşal-
lah Allah bizi ilerideki 
ibadetlerimizden de 
mahrum etmesin”.
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A Harfinden Önceki İsim: Fahri Kaya
Bizim neslimizin Fahri 

Kaya ismiyle tanışması 
ilkokul sıralarında, ha-
zırladığı alfabe kitabıyla 
olmuştu. Fahri Kaya, her 
şeyden önce Kosova’da 
Türkçe yayınlanan ilk 
alfabe ve okuma kitabı-
mızın müellifiydi. Öyle ki 
birçoğumuzun daha “A” 
harfine geçmeden önce 
öğrendiğimiz ilk isim 
Fahri Kaya idi. Onun 
ismi üzerine inşa edildi 
eğitim hayatımız, onun 
alfabesiyle başladı bil-
gi serüvenimiz. Otuz üç 
yıldır tanıdığım büyük ve 
değerli bir isimdi Fah-
ri Kaya. Ve daha sonra 
edebiyat ve ders kitapla-
rıyla daha da abideleşen 
bir simaydı.
İlkokul yıllarında oku-

lumuzun yanı sıra toplu-
mumuzun geleneksel ve 
prestijli etkinliklerinden 
biri de edebiyat saatle-
riydi. Üsküp’ten gelen 
şair-yazarlar arasında 
ya Fahri Kaya’nın ken-
disi, ya da mutlaka şiir-
leri olurdu. Bu yazımda 
kendisiyle ilgili teorik ve 
tekrarlanan bilgilerden 
ziyade, Fahri Kaya’yla 
ilgili şahsi izlenimlerimi, 
anılarımı, görüşlerimi 
paylaşmak istiyorum.
Kafamda kesin bir tarih 

yok ama rahmetli üstat 
ile tanışmam, savaşın 
ardından gazetecilikle 
uğraştığım 1999 son-
rası yıllara denk gelir. 
Üstatla önce ulusal ve 
uluslararası edebiyat 
buluşmalarında, akabin-
de de Türkoloji sempoz-
yumlarında bir arada ol-
duk. 2008’den sonra ise 
Üsküp Üniversitesinde 
Doktora eğitimimi ya-
parken, dört-beş yıl bo-
yunca Üsküp’e yaptığım 
yolculuklarım vesilesiyle 
bir arada olma fırsatını 
yakaladım. Fırsat bul-
dukça yamacına demir 
atmaya çalıştım Fahri 
üstadın.
Üsküp’ün bilgesi, say-

gın ve asil duruşlu beye-
fendisiydi Fahri Ağabey. 
Sahip olduğu bilgelik o 
dik duruşu hak ediyordu, 
o bilgeliğe o duruş yakı-
şıyordu. Her defasında 
öyle bir duruşla karşı-
lardı beni Fahri Ağabey. 
“Ağabey” diyorum çün-
kü genellikle kendisine 
“ağabey” dememizi ister-
di. Daha doğrusu buna 
müsaade ederdi. Böyle 
bir akrabalık hukuku te-
sis ederdi. Şiir okumaya 
geçmeden önce muh-
tevası derin bir girizgâh 
yapar, şiiriyle yücelir, 
sonrasın da kapanış 

konuşmasıyla hepimiz-
de hayranlık bırakarak 
inerdi kürsüden. Girdiği 
her ortamda saygınlığı, 
etrafına dostlarını top-
layan güçlü bir iletişimi 
vardı. Düşüncelerinin, 
kelimelerinin hiçbiri ke-
sinlikle tesadüfi değildi. 
Sanki günlerce üzerinde 
düşünülmüş, hazırlan-
mışlardı.

Hafızası güçlü, zekâsı 
net ve keskindi. Yeri 
geldiğinde taşı gediğine 
koyar, sözünü hiç esir-
gemezdi. En çok da bu 
özelliğini sevdim Fahri 
Ağabeyin. Savunduğu 
görüşlerin, ileri sürdüğü 
tezlerin hepsi gerçekçiy-
di. Retoriği güçlü olsa da 
romantik bir entelektüel 
değildi.
Sempozyumların tartış-

ma bölümlerinde, kahve 
molalarında yapılan de-
ğerlendirmelerde eleş-
tirileriyle etrafına bizleri 
toplayan, bütün katılımcı-
ların olduğu gibi hepimi-
zin sevgisini kazanan bir 
Türkolog’du. Tenkitlerini 
hiç çekinmeden tek tek 
rahatlıkla ortaya koyar-
dı. Beklenen cevap gel-
mezse ortaya atılan mu-
ammaları yerden yere 
vururdu. Bu sefer Fahri 
Ağabeyi daha da sevme-
ye başlıyorduk. Çünkü 
doğruları söylerken ce-
sur bir tavır da takınırdı 
ve bu tavır ona çok yakı-
şırdı. Savunduğu doğru-
ları sayesinde göğsümüz 
kabarırdı.
Kenara çekildiğinde, 

“Taner buraya gel!” der-
di, “Bunların hiçbiri bir 
şey bilmiyor, hepsi cahil, 
öne sürdükleri yalan!”. 
Öyle ki ben bu özgüven-
li tavrı İlber Ortaylı’dan 
önce Fahri Ağabeyimde 
tanıdım. Üsküp muhiti 
her ne kadar seçkin bir 
muhit olsa da onun üs-
tün tarihi, edebi, siya-
si, toplumsal bilgeliği, 

ona kendini hep yalnız 
hissettirdi. Sebebini de 
Üsküp’e gidip geldikçe 
zamanla kavrar oldum.
Leyla Şerif Emin ile 

Köprü Dergisi’nin 2007 
yılının Şubat-21’inci sa-
yısında ilk mektuplaşma-
mızın ardından Üsküp 
– Prizren arasında baş-
lattığımız ilk edebiyat bu-
luşmamıza koşarak ge-

len Fahri Ağabey, o gün 
de yaptığı o konuşmada 
ülkelerimiz arasına yeni 
sınırlar girse de edebiyat 
topluluğu olarak kopma-
mamız gerektiğini tem-
bihlemişti bize. Bugün 
bu tembihin her konuda 
ne derece anlamlı ve 
önemli olduğunu daha 
da fark eder oluyoruz. 
Kimin nasıl algıladığı bi-
linmez elbet. Her zaman 
savunduğumuz bir lik 
mücadelemiz ve kavga-
mız, hep onun “kopma-
yın!” telkininin/emrinin 
ateşiyle gerçekleşti.
2015 yılının Kasım ayın-

da kendisine 65. sanat 
yılı ve 85 yaşı nedeniyle 
Prizren’de bir saygı ge-
cesi düzenlemiştik. Ne 
kadar mutlu olduğunu 
bütün ayrıntılarıyla hatır-
lıyorum. Makedonya’ya 
gerçekleştirdiğimiz ede-
biyat yolculuklarının 
birçoğunda ilk durak 
noktamız Fahri Kaya’nın 
yanı olurdu. Gene böyle 
bir ziyaretimizde Fah-
ri Ağabeyle Kosova ve 
Makedonya Türklerinin 
güncel meseleleri ile ilgili 
sohbet ederken, Sancak 
Boşnaklarını örnek gös-
terip, gelecekte Rumeli 
Türkleri olarak bizlerin 
de içerisinde bulunduk-
ları devletler bünyesinde 
Sancak Boşnakları mi-
sali kendimize “kültürel 
otonomi” sağlamamız 
gerektiğini ileri sürmüş-
tü. Kaya’ya göre, ancak 
böyle bir kültürel bir oto-
nomi soydaşlarımızı eği-

tim ve kültür anlamında 
rahatlatabilirdi. Ayrıca 
böylece uzun vadeli asi-
milasyon tehlikesine de 
karşı koymak mümkün 
olabilirdi. Kaya’nın bu gö-
rüşlerinden doğal olarak 
çok etkilenmiştik. Ancak 
bunu gerçekleştirmek 
için güçlü siyasetçilere, 
birlik beraberliğe ihtiya-
cımız vardı. Fahri Ağa-

beye göre şu an, onun 
ortaya attığı bu ülkünün 
gerçekleştirebilmesi için 
maalesef güçlü bir siya-
setçi kadromuz yoktu. 
Ancak bunun gerçekleş-
mesi için çalışmak, yıl-
madan mücadele etmek 
şarttı. Kaya, sadece ta-
rihle, geçmişle yaşayan 
biri değildi; gelecekle de 
yaşayan, geleceğe yön, 
ışık, yol vermek isteyen 
bir devlet adamı ufkuna 
da sahipti.
Birlik, Sesler, Sevinç, 

Tomurcuk gibi yayınlar 
kapanınca, Türkçe ga-
zetecilik ve edebi yayın-
cılık geleneğini sürdüren 
gençlerin her zaman ya-
nında olduğuna birebir 
tanık oldum. Özellikle 
Yeni Balkan ve Köprü 
Dergisi etrafında topla-
nan gençleri yazılarıyla, 
f ikirleriyle, önerileriy-
le destekler, yön verir, 
tavsiyeleriyle, etkinlikle-
rine iştirakiyle hep yan-
larında olurdu. Onları 
severdi. Onlar da Fahri 
Abilerini sevmiş olmalı 
ki hayattayken ona vefa 
borcu olarak adına özel 
sayı çıkardılar, hayatını, 
eserlerini, çalışmalarını 
ele alan yayınların gün 
yüzüne çıkmasına vesile 
oldular. O sadece 2000 
sonrası kuşağa değil, 
aynı zamanda İkinci 
Dünya Savaşı sonrası 
kuşağına; Kosova’dan 
Hasan Mercan, Nusret 
Dişo Ülkü, Nimetullah 
Hafız, Enver Baki gibi 
birçok isme de sahip çık-

mış onları desteklemiştir.
Merhum Fahri Ağabey-

le sevgimiz karşılıklıydı. 
O beni sever, ben onu 
sayardım. Her gördü-
ğünde, kollarını açarak 
“Taner gel buraya!” der 
ve hemen kafasındaki 
konuya doğrudan girer-
di. Koyu bir muhabbetle 
geçerdi zaman. Uzun 
uzun sohbet etmeyi se-
verdi. Vefatından bir ön-
ceki (20.03.2016) buluş-
mamızda; “Tanerciğim, 
sen şairler içerisinde 
siyasetçi, siyasiler içe-
risinde şairsin” diyerek 
sevgisini dile getirmişti. 
Üstat ile son kareyi 20 
Mart 2016 tarihinde Üs-
küp Köprü Derneğinde 
çektirmişiz. “Katıksız ve 
dostane dertleşebildi-
ğim, muhabbette ortak 
dili paylaşabildiğim insan 
çok az Üsküp’te” diyerek 
yine dert yanmıştı son 
görüşmemizde. Değerli 
bir edebiyat tarihçimiz 
olarak Fahri Ağabeyin, 
2015 yılında yayımlanan 
doktora tez kitabımla il-
gili övgülerine de bu gö-
rüşmede nail olmuştum. 
Çalışmamı baştan sona 
okumuş, çok da beğen-
diğini vurgulamıştı. Onun 
bu değerlendirmesi be-
nim için çok kıymetliydi. 
Üsküp edebiyat muhitiy-
le aramızda öyle bir yarış 
olmasa da, “Edebiyatı-
mızın önderliğini siz Ko-
sovalılar yapıyorsunuz.” 
diyerek, sürdürdüğümüz 
çalışmaların altını takdir-
le çizmiş, övgüsüyle bizi 
teşvik etmeye çalışmıştı.
Merhum Fahri Ağabey-

le en son, 24.08.2016 
tarihinde Gostivar’da 
düzenlenen bir sem-
pozyum dönüşü, vefat 
haberini aldığımız şair 
Fahri Ali’nin cenaze-
sinde buluşmuştuk. 
Yanında bulunan Birlik 
Gazetesi’nden arkadaş-
larını geride bırakarak, 
uzun uzun muhabbet 
etmiştik üstatla İsa Bey 
Camii avlusundaki çına-
rın altında. Sadece tenkit 
etmezdi, önerilerini de 
beraberinde getirirdi her 
sohbetinde. Sorunların 
kısırdöngü tenkitçisi de-
ğil, çözüm üreticisiydi de 
aynı zamanda. Hafızası-
nın berraklığına, tarih ve 
güncel meseleleri analiz 
kabiliyetine hayrandım. 
Öğle sıcağı olmalı ki 
yine karşımda sendeler 
olmuştu o gün. Hemen 
koluna girmiştim; “Merak 
etme Taner, bir şeyim 
yok, yine şekerim düştü 
herhalde.” diyerek, ken-
dini hemen toparlamıştı.

Derin, samimi muhab-
betine, bilgisine, ağa-
beyliğine, sevgisine nail 
olmuş biri olarak Fahri 
Ağabeyin terk-i diyar 
eyleyişi derinden üzdü 
beni. İstanbul’da sade-
ce aile yakınlarının işti-
rakiyle toprağa verildi. 
Korona virüsü salgını yü-
zünden alınan tedbirler 
yüzünden sanki sessiz 
sedasız, bir başına gidi-
vermişti aramızdan. Yine 
bir şeylere küser gibi, bir 
şeyleri eleştirerek terk 
eder gibi.
Bu sağlık tedbirleri yü-

zünden vefatının ardın-
dan herhangi bir toplantı 
da yapamamıştık. Fakat 
görev yaptığım Yunus 
Emre Enstitüsü’nde ku-
rumdan arkadaşların 
yanı sıra edebiyat ve 
akademi dünyasından 
dostların iştirakiyle 1 Ni-
san 2020 tarihinde Fahri 
Kaya’yı dijital ortamda, 
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, T.C. Kültür Ba-
kanı Yardımcısı Serdar 
Çam, Yunus Emre Ens-
titüsü Başkanı Prof. Dr. 
Şeref Ateş’in himayele-
rinde anma toplantısı dü-
zenleme imkânımız oldu.
O yayını karlı bir gün-

de Prizren Yunus Emre 
Enstitüsü’nün terasın-
da dalgalanan Türk 
bayrağı görüntüsüyle 
noktalamıştık. “Dünya-
dan Facebook’ta 7800, 
Twitter’da da 20000 üze-
rinde izleyiciyle birlikte 
Fahri Kaya’yı anarken, 
kurumumuzun çatısın-
dan Prizren’e yağan kar 
ve o karın içinde beliren 
ay yıldızlı bayrak, mer-
humun hatırasına çok 
yakıştı...
“Güle güle Fahri Ağa-

bey, sana yakışan bir 
uğurlamayla şimdilik 
güle güle. Bugün seni 
binlerin iştirakiyle ger-
çekleştirdiğimiz telekon-
ferans anma programıyla 
gönüllerimize uğurluyo-
ruz!” cümleleriyle veda 
ederken, bir miktar da 
olsa onun aziz hatırası-
na layık olmanın huzuru 
düşmüştü yüreğime.
Edebiyatımızın bir çına-

rı daha devrildi. Yaslıyız.
Balkan Türklüğü, Bal-

kan Türk edebiyatı, kül-
tür-sanat, basın-yayın, 
eğitim ve siyaset dünya-
sının büyük ismi, değerli 
klasiğimiz Fahri Kaya’yı 
kaybetmenin derin üzün-
tüsü içerisindeyim. Bir 
şair daha eksiğiz, se-
simiz biraz daha kısık 
bugün.

Dr.Taner GÜÇLÜTÜRK
                        Kosova
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Çernooçene bölgesinde yolların 
onarımı yoğun bir şekilde sürüyor 

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Başka-
nı Aydın Osman, Çer-
nooçene - Dyadovsko 
(Dedeköy)-Kanyak (Kara-
köy) yolundan ayrılan ve 
Bojurtsi (Keneler) köyüne 
uzanan 1,2 km’yi aşan 
yol kesiminde başlayan 
asfalt yenileme çalışma-
larını yerinde inceledi.
Proje, 2020 yılı Çerno-

oçene Belediye bütçe-
sinde sermaye giderleri 
kapsamında yapılacak 
ödeme listesinde yer alı-
yor.
Bojurtsi Köyü Muhtarı 

Embiye Muradova, şah-
sı ve köy sakinleri adına 
Belediye yönetimine pro-
jenin gerçekleştirilmesi 
ve taahhütlerin yerine 
getirilmesinden dolayı te-
şekkür etti. Muhtar, kısa 
bir süre önce köye bağlı 
bir mahallenin içme suyu 
boru hattının yenilendiği-
ni ve iki su deposu kurul-
duğunu da sözlerine ek-

ledi. Bunun, hayat veren 
su akışını önemli ölçüde 
artırdığını ve içme suyu 
şebekesinde oluşan su 
kaybını azalttığını belirtti.
Belediye Başkanı Aydın 

Osman, yerleşim yerle-
rinde bayındırlık işlerine 

ve sokakların kısmi ba-
kım onarım faaliyetlerine 
planlı bir şekilde devam 
edileceğini bildirdi.
Uzmanların yaptığı ince-

meler, köy muhtarlarıyla 
yapılan görüşmeler ve 
yerel nüfusun ihtiyaçları-

nın karşılanmasını talep 
etmesinden sonra önce-
likli yapılar ve sonbahar 
ve kış mevsiminde bozu-
lan yollar belirlendi. Yaz 
mevsiminde ilçe yolları-
nın ve köy sokaklarının 
bozulan yerlerine asfalt 

döşenmesi ile faaliyetler 
devam edecek. Yolların 
ve yol altyapısının reha-
bilitasyonunun yaşam 
koşullarının yaratılma-
sına yönelik stratejik ve 
uzun vadeli kalkınma he-
deflerinden biri olduğu-

nu vurgulayan Belediye 
Başkanı, ”Yerleşim yerle-
rinde çevrenin çekiciliği-
ni artırmayı ve sakinlerin 
yaşaması için hoş bir yer 
haline getirmeyi amaçlı-
yoruz” diye ekledi.
             İsmet İSMAİL

Hükümetin 60/40 tedbiri kapsamında 
işsizler de istihdam edilebilecek
60/40 tedbiri olarak bili-

nen iş yerlerini korumaya 
yönelik program kapsa-
mında, artık işsizleri de 
işe almak mümkün ola-
cak.
Çalışma ve Sosyal Po-

litikalar Bakanı Denitsa 
Saçeva, basın toplantı-
sında yaptığı açıklama-
da, “Tedbir, 30 Haziran'a 
kadar bildiğimiz biçimde 
devam ediyor. Başvu-
ru süresini uzatmak için 
kararnamede değişiklik 
önereceğiz. Tedbir kap-
samında son ödemeler 
30 Temmuz'a kadar ya-
pılacak” diye kaydetti.
Bakan, şu ana kadar 

215 bin kişinin bu tedbir 
sayesinde işlerini koruya-
cağını belirtti.
Saçeva, ”Bu sayı her 

geçen gün artıyor. Sa-
dece dün yeni 10 bin kişi 
daha bu yardıma başvur-
du” diye açıkladı ve kalan 
kaynağın 400 milyon leva 
olmasını beklediğini, bu 
kaynağın istihdamı des-
teklemek için sürekli bir 
önlem olarak kullanılaca-
ğını, fakat aynı zamanda 
işverenlerin işsizleri işe 
almaları için sübvansi-
yonlu istihdam için bir 
fırsat olacağını vurguladı.
Bakan, kriz nedeniyle 

işini kaybedenlerin, son-

baharın başında veya en 
geç yıl sonuna kadar işe 
dönebileceklerini umduk-
larını ifade etti.
Yardım alma fırsatı ol-

mayan bu 12 bin vatan-

daşın desteklenmesi için 
bir seçeneğin düşünülüp 
düşünülmediği sorusu 
üzerine Bakan, sübvansi-
yonlu istihdam program-
larından biri kapsamında 
çalışmaya başlamalarının 
mümkün olduğunu söyle-
di.
Saçeva, ”Onları destek-

lemenin iki yolu var. İnsan 
Kaynaklarının Geliştiril-
mesi Operasyonel Prog-
ramı ve Ulusal İstihdam 
Eylem Planı kapsamında 
eğitimleri devam ettiri-
yoruz, böylece bazıları 
eğitimlere dahil edilebilir 
ve çalışma becerilerini 

geliştirmek için boş za-
manını kullanabilir. Diğer 
taraftan devletin işe alı-
nanlara maaş sağladığı 
sübvansiyonlu istihdam 
programlarına da başla-

nacak” dedi.
60/40 tedbirinin Oto-

büs Taşıyıcıları Konfe-
derasyonu tarafından 
talep edildiği gibi her bir 
endüstrinin ihtiyaçlarına 
uyarlanıp uyarlanama-
yacağı sorusu üzerine 
Bakan, bu talebin değer-
lendirilmesinin düşünül-
düğünü söyledi.
Bakan, ”Sınıflandırmaya 

göre 23 farklı ekonomik 
faaliyetimiz var ve her bir 
ekonomik faaliyet birçok 
alt sektöre ayrılıyor. Ta-
şımacılık sektöründe ça-
lışanlar için 290 leva ek 
destek verilmesi üzerine 

çalıştığımızı duyurduk. 
Bu önlem, 1 Temmuz'dan 
itibaren önereceğimiz 
yeni 60/40 önlemiyle bir-
leştirilebilecek. Devletin 
ulaştırma sektörüne sağ-
layacağı destek yüzde 
20’ye karşılık yüzde 80’e 
ulaşacak” diye belirtti.
Saçeva, huzurevlerinde 

görevli personel ve kulla-
nıcılara yönelik yaklaşık 
10 bin koronavirüs testi 
yapıldığını belirtti. Huzu-
revlerinde 97 vaka tespit 
edildiğini, 52 vakanın kul-
lanıcılarda görüldüğünü 
ve onların 12’sinin vefat 
ettiğini bildiren Bakan, 
dezenfeksiyon, denetim 
ve kontrol önlemlerinin 
ve ziyaret kısıtlamaları-
nın uygulanmaya devam 
etmesinin sağlandığına 
kanaat getirdi.
Bakan’ın i fadesine 

göre, bakıcı desteği 
programından yaklaşık 
7300 ebeveyn faydalan-
mıştır.
Saçeva, ”İşsiz olan bir 

akrabası olan şartlara 
uyan ebeveynler, ebe-
veynlerin işe dönmeleri-
ne yardımcı olan ve diğer 
yandan işlerini kaybeden 
insanlara yardımcı olan 
bu programdan yararla-
nabilirler” diye ekledi.
             Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi, kasaba ve 21 
köyde sokak onarımlarına başladı
Momçilgrad (Mestanlı) ilçesinde toplam 16 km uzun-

lukta sokakların ve ilçe yollarının onarımı başladı. Ona-
rım faaliyetleri 1,43 milyon levaya mal olacak. Kasa-
badaki sorun yaşanan sokaklardan biri olan Organize 
Sanayi Bölgesinde yer alan Krayna Sokağı’nda bakım 
onarım çalışmaları başladı. 470 metre uzunluğunda 
ve 6 metre genişliğinde bir bölümün tadilatı yapılacak. 
Makineler, kırılmış taş döşenecek ve silindir geçirilerek 
yapılacak olan sokağın eski zeminini ortadan kaldırıyor. 
Bununla birlikte sokağın drenaj sistemi de onarılıyor. 
Su ve Kanalizasyon Şirketi ile birlikte yeni bir içme suyu 
boru hattı kuruldu, çünkü eskisi çok kötü durumdaydı 
ve sık sık arızalanıyordu.

Kaldırım taşlarının bir kısmının değiştirilmesi plan-
lanmaktadır. Sokağa iki kat asfalt döşenecek. Amaç, 
döşemenin sağlam olmasıdır, çünkü sokak çok sayı-
da üretim tesisinin yol bağlantısıdır ve sokaktan yük 
kamyonları geçiyor. Bölümün onarımının sonbaharda 
tamamlanması bekleniyor. Proje finansmanı, Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ile ve belediye bütçesinden sağ-
landı.

21 köy ve mahalledeki sokaklarda ve ilçe yollarında 
da bakım onarım çalışmaları yapılacak. Nanovitsa (Ali-
beykonağı), Zvezden (Gökviran), Gruevo (Hayranlar), 
Sindeltsi (Sindelli), Austa (Bayramköy), Pazartsi (Pa-
zarlar -Çukurdereköy), Çayka (Memüköy-Göcenler), 
Vryalo (Taşkınlar) ve başka yerleşim yerlerinde kara-
yolu altyapısının iyileştirilmesi için finansman sağlandı.

Cebel Merkez Parkı yeniden 
yapılandırılacak 

Cebel (Şeyhcuma) kasabasının merkezinde yer alan 
parkın yeniden yapılandırılmasına ilişkin proje, yeni bir 
çocuk oyun alanı, spor sahası yapılmasını, kameriye 
kurulmasını, açık alan fitness alanı oluşturulmasını, 
park içi yollar yapılmasını, banklar konulmasını ve ye-
şillendirme yapılmasını öngörüyor.

Bu, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin ekibi-
nin, Ardino (Eğridere)-Cebel Yerel Gelişim Grubu 
Derneği’nin Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim 
Stratejisi çerçevesindeki Yenilenebilir Enerji ve Ener-
ji Tasarrufu Yatırımları Dahil Her Türlü Küçük Ölçekli 
Altyapının Oluşturulması, İyileştirilmesi Veya Genişle-
tilmesi İçin Yatırım Desteği Tedbiri kapsamında pro-
jenin hibe başvurusunda bulunması üzerine mümkün 
olacak.

Ardino - Cebel Yerel Girişim Grubu Derneği, Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması Operasyonel Programı kapsa-
mında çalışıyor.

Ardino - Cebel Yerel Girişim Grubu Derneği Top-
lumların Önderliğinde Yerel Gelişim Stratejisi çerçe-
vesindeki tedbir kapsamında hazırlanan projenin hibe 
başvurusunun onaylanması bekleniyor.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban, OHAL’den 
sonra muhtarlarla ilk toplantısını yaptı
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Müh. İz-
zet Şaban, koronavirüs 
(COVID-19) nedeniyle 
13 Mart-13 Mayıs 2020 
döneminde uygulanan 
olağanüstü halin (OHAL) 
kaldırılmasından sonra 
ilçede görev yapan köy 
muhtarları ve vekilleriyle 
ilk çalışma toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Ko-
ronavirüs salgını nedeniy-
le uygulanan OHAL döne-
minde ilçemizde gerekli 
ve yeterli önlemler aldık. 
Ardino halkı sorumluluk 
gösterdi, akıllı ve disip-
linli davrandı. Birlik olduk 
ve birbirimizle kaynaştık” 
diye kaydetti.

Toplantı, geleneğin dı-
şında fiziksel mesafenin 
korunması ve koruyucu 
maske takılması önlem-
lerine sıkı sıkıya uyularak 
kasabadaki Rodopska 
İskra Halk Kültür Evi salo-
nunda yapıldı. Toplantıda 
Belediye Meclis Başkanı 

Sezgin Bayram, beledi-
ye Başkan Yardımcıları 
Necmi Mümünhocov ve 
Nasko Kiçukov da hazır 
bulundular.

Belediye Başkanı, ”Ha-
yat yavaş yavaş nor-
malleşmeye başlıyor. 
Belediye anaokulları da 

yakın gelecekte faaliyeti-
ne devam edecek. Artık 
toplumumuz yeni virüsle 
yaşamaya alışmak zo-
runda. Dikkatli olmalıyız 
ve anti-salgın önlemlerine 
uymalıyız” dedi. Müh. Şa-
ban, belediyenin yeni bir 
iş makinesi (kepçe) satın 

aldığını bildirdi.
B e led i ye  Ba ş kan ı , 

”Umarım iş makinelerinin 
yenilenmesiyle köy muh-
tarları ve muhtar vekilleri 
tarafından sıkı bir şekilde 
kontrol edilerek yerleşim 
yerlerinin acil sorunlarını 
çözeceğiz” dedi.

Toplantıda ele alınan 
başka önemli bir konu da 
Ramazan Bayramı na-
mazının kılınması oldu. 
Belediye Başkanı, mesai 
arkadaşlarını köylerin 
Müslüman encümenlikle-
rine namazın eda edilme-
si için iyi bir organizasyon 
oluşturma konusunda yar-
dımcı olmaya çağırdı.

Müh. Şaban, Ramazan 
Bayramı namazının ca-
milere yakın açık alanlar-
da sosyal mesafenin ko-
runması ve koronavirüs 
nedeniyle uygulanan tüm 
anti-salgın önlemlerine 
uyularak eda edilmesine 
yönelik Başmüftülüğün 
belirlediği gereklilikler 

doğrultusunda muhtarlara 
tavsiyelerde bulundu.

Ardino Belediyesi Nüfus 
Kayıt ve İdari Hizmetler 
(GRAO) Daire Başkanı 
ve Bulgaristan Kızılhaç 
Örgütü (BÇK) Ardino 
İlçe Teşkilatı Başkanı 
Müh. Mehmet Aliev, köy 
muhtarları ve muhtar ve-
killerine BÇK tarafından 
sağlanan gıda paketleri-
nin, ilçedeki zor durumda 
kalan 1 130 kişiye korona-
virüsün yayılmasını sınır-
lamak için alınan önlemle-
re sıkı bir şekilde uyularak 
dağıtımı konusunda yar-
dımcı olmalarından dolayı 
şükranlarını sundu.

             Güner ŞÜKRÜ

Ardino ilçe merkezinden 
uzak köylerde yaşayan 

150 kişiye gıda yardımı 
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet 

Şaban, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniy-
le 13 Mart-13 Mayıs 2020 döneminde uygulanan 
olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasından sonra 
ilçede görev yapan köy muhtarları ve vekilleriyle ilk 
çalışma toplantısında, ”Ardino ilçe merkezinden en 
uzak yerleşim yerlerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 
150 kişiye dayanıklı gıda ürünleri ve anti-salgın ön-
lemleri için dezenfektanlar içeren yardım paketleri 

dağıtılacak” diye bildirdi.
Belediye Başkanı, yeni kurulan COVID-19’e Karşı 

El Ele Fonu tarafından finanse edilmesi onaylanan 
8 700 leva maliyetli yeni bir sosyal hizmet projesi 
kapsamında sağlandığını vurguladı.

Projeyle koronavirüs salgınından etkilenen en sa-
vunmasız grupları desteklemek için acele yardım 
yapılması amaçlanıyor.

Müh. Şaban’ın ifadesine göre proje, ilçe merke-
zinden en uzak mesafedeki yerleşim yerlerinde ika-
met eden en savunmasız gruplardan (diğer sosyal 
projelerin kapsamadığı yalnız yaşayan yaşlılar, risk 
altındaki işsiz gençler ve özel ihtiyaçları olan has-
ta kişiler) 150 kişiyi hedeflemektedir. Söz konusu 
yerleşim yerleri Latinka (Ürpek), Lübino (Ömerler), 
Rusalsko (Hotaşlı), Kitnitsa (Yatacık), Stoyanovo, 
Temenuga (Menekşeköy), Ahryansko (Ercek), Tır-
noslivka (Türk Erecek), Dedino (Dedeler), Tırna 
(Çıraklar), Gırbişte (Sırtköy), Sinçets (Durabeyler), 
Yabılkovets (Elmalı), Lenişte (Alfatlı) ve başka köy-
lerdir.

Dağıtılan gıda paketleri un, ayçiçek yağı, merci-
mek, beyaz fasulye, renkli fasulye, tuz, şeker, mısır 
unu, sirke, sarı kaşar peyniri, kahve, lütenitsa, ma-
karna, pirinç ve dezenfektan içerir. KH

Devlet, ucuz akaryakıt satacak 
100 akaryakıt istasyonu kuracak

Devlet, akaryakıt pi-
yasasında rekabet 
olasılığının arttırılması 
amacıyla Devlet Petrol 
Şirketi kurulmasını he-
deflemektedir. İlk önce 
100 akaryakıt istasyonu 
kurulması düşünülüyor.
Maliye Bakanı Vladis-

lav Goranov, konunun 
ele alındığı Bakanlar 
Kurulu toplantısından 
sonra gazetec i lere 
yaptığı açıklamada, 
”Akaryakıt istasyonları 
konusu ikincil bir ko-
nudur, bu konu sıradan 
vatandaşlar için daha 
ilginçtir” dedi.
Bakan’ın ifadesine 

göre, akaryakıt istas-
yonları büyük şehirlere, 
birinci sınıf yolların ve 
otoyolların kenarların-
dan başka büyük zin-
cirlerin akaryakıt istas-
yonu kurmak istemediği 
yerlere kurulacak.
Goranov, en geç gele-

cek yılın baharında bu 
tür tesislerin olabilece-
ğini söyledi.
Bakan, devletin fiyat-

lardaki farklılıklar ile 
ilgili yanlış bir şey oldu-
ğunu iddia etmediğini, 
ancak piyasa araçlarıy-
la ülkemizde asgari kâr 
marjlarıyla yakıt satıla-

bileceğini göstermek 
istediğini söyledi.
Goranov, ”Bunun piya-

sa dışı bir eylem olduğu 
eleştirisi cevabını bula-
bilir – buna pazar karar 
verecek” dedi.
Şirket, petrol ve pet-

rol ürünleri rezervleri 
ile ilgili tüm faaliyetleri 
gerçekleştirecek ve olu-
şan rezervleri tutacak. 
Şirket ayrıca, özel kuru-
luşların bu tür ürünlerin 
rezervlerini oluşturma 
taahhüdüne uyup uy-
madığını kontrol etme 
yetkisine sahip olacak.
Bakan, tüm vergi de-

polarının % 91'inin sa-
dece 6 operatöre ait 
olduğunu ve bunlardan 
birinin % 78'in üzerinde 
bir paya sahip olduğunu 
açıkladı.
Goranov, ”Özel tüke-

tim vergisinin askıya 
alınmasıyla yakıt ithal 
edilmesine getirilen kı-
sıtlamalar, bizde devlet 
rezervlerinin depolan-
masını Devlet Petrol 
Şirketi'nin sorumlulu-
ğuna aktarma fikrini 
oluşturdu” dedi.
Bakan’ın ifadesine 

göre, akaryakıt pera-
kende satış fiyatları ko-

nusu yıllardır toplumun 
önünde bir zorluktu.
Ekonomi Bakanı Emil 

Karanikolov, akaryakıt 
istasyonlarının inşası 
için ulusal bütçeden 
değil, Ekonomi Bakan-
lığının sahip olduğu 
fonlardan yararlanıla-
cağını izah etti. Bakan, 
bundan önce buna iliş-
kin kanun teklifinin ka-
bul edilmesi gerektiğini 
belirtti.
Goranov, kurulacak 

akaryakıt istasyonları-
nın sayısının ihtiyaca 
bağlı olacağını da söz-
lerine ekledi.KH
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‘Evde Kal’arak Bulgaristan’ı Keşfettiler
Bulgaristan’ın resmi ya-

tırım ajansı IPC Bulgaria 
Ltd, EvdeKal sürecinde 
zoom uygulaması üzerin-
den yaptığı toplantılarda 
200’ün üzerinde iş insa-
nına Bulgaristan’daki ya-
tırım fırsatlarını anlattı.

Türk iş insanları, Co-
vid-19 döneminde “Ev-
deKal” sloganına bağlı 
kalırken, bir yandan da 
dünyadaki yatırım fırsat-
larını araştırmayı ihmal 
etmedi. Covid-19 salgını 
nedeniyle mart ayının ilk 
yarısından itibaren herkes 
evde kalmaya başlarken, 
Türk iş dünyası kendileri-
ne anlatılan yeni fırsatları 
dinledi.

Bulgaristan’ın resmi ya-
tırım ajansı IPC Bulgaria 
Ltd, bu süreçte Türk iş in-
sanlarına Bulgaristan’daki 
yatırım fırsatlarını anlat-
mak için toplantılar düzen-
ledi. IPC Bulgaria Ltd yö-
neticisi Yılmaz Gözcü’nün 
moderatörlüğünde zoom 
üzerinden gerçekleştiri-
len toplantılarda, oturum 
izni de dahil olmak üze-
re Bulgaristan’ın sun-
duğu fırsatlar masaya 
yatırıldı. Bu toplantılarda 
Türkiye’de büyük yatırım-
ları olan iş insanlarına Av-
rupa Birliği’ne daha kolay 
ve avantajlı açılabilmeleri 

için Bulgaristan’ın sundu-
ğu avantajlar anlatıldı.

Fikret İnce soruları ya-
nıtladı

Türkiye’deki yatırımları 
ile dünyanın birçok ülkesi-
ne ihracat yapan iş insan-
ları, Bulgaristan’da yatırım 
yapmaları halinde Avrupa 
pazarına daha kolay gire-
bilmenin yollarını aradı. 
Bulgaristan’daki özelleş-
tirmeler esnasında bura-
nın en büyük alüminyum 
fabrikası olan Alcomet’i 
satın alan Fikret İnce de 
bu toplantılardan ikisine 
katılarak katılımcıların 

sorularını yanıtladı. Aynı 
zamanda Bulgar-Türk Ti-
caret ve Sanayi Odası Ku-
rucu Başkanı olan Fikret 
İnce, Avrupa’yla ticaretin 
Bulgaristan’a yapılacak 
yatırımla çok daha kolay-
laşacağına dikkat çekti.

200’den fazla iş insanı 
katıldı

Söz konusu toplantılara 
aralarında Erdem Holding 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Zeynel Abidin Erdem, 
Kösedağ Tel Örme ve Çit 
Sanayi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kösedağ, 
Mutlusan Elektrik Yöne-

tim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Kaçmaz ve Başkan 
Yardımcısı Hıdır Kaçmaz, 
Edirne Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Recep 
Zıpkınkurt, İSİFED Baş-
kanı Muammer Ömeroğ-
lu, Gebze OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahit Yıl-
dırım, Yazılım Sanayicile-
ri Derneği Başkanı Gönül 
Kamalı, Perpa A Blok Yö-
netim Kurulu Başkanı Ha-
san Sezgin, Cabani Ayak-
kabıları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaban, 
Başarsoft CEO’su Alim 
Küçükpehlivan, Kavram 

Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Bahattin 
Durmuş, Fen Bilimleri 
Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nazmi 
Arıkan, Güzel İnşaat Yö-
netim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Güzel, Greenpark 
Otelleri Yönetim Kurulu 
Üyesi Atilla Üstündağ, 
Üçler Market Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kemal Par-
lak, Cino Tekstil Yönetim 
Kurulu Üyesi Mithat Sam-
sama, Onur Hipermarket 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Doğan, Beylikdüzü 
Sanayici ve İşinsanları 
Derneği Başkanı Adnan 
Şahin, Avcılar Belediye-
si Özel Kalem Müdürü 
Soydan Alkan, Elopar 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Sandal, Teknik 
Kimya Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Koca-

sakal, Çuhadaroğlu Me-
tal Yönetim Kurulu Üyesi 
Metin Yılmaz gibi iş insan-
larının bulunduğu 200’ün 
üzerinde katılım oldu.

Avantajlar öne çıktı
Toplantılarda, Bulgaris-

tan’daki kurumlar ve gelir 
vergisi oranlarının yüzde 
10 düzeyinde olması, te-
mettü vergisinin yüzde 5 
gibi çok düşük seviyede 
bulunması, Bulgaristan’ın 
68 ülke ile çifte vergi-
lendirmeyi önleme an-
laşmasının bulunması, 
Avrupa’ya ulaşımın kolay 
ve ülkenin AB üyeliği sa-
yesinde sorunsuz olması 
gibi konular öne çıktı.

T o p l a n t ı l a r ı n 
Bulgaristan’ın sektörlere 
sunduğu avantajların an-
latılacağı sunumlarla önü-
müzdeki dönemde de de-
vam edeceği kaydedildi.

Bulgaristan, COVID-19 
aşısı için 100 bin Avro 
ile katkıda bulunuyor
Başbakan Boyko Borisov, COVID-19 ile müca-

deleye adanmış Uluslararası Sanal Donör Konfe-
ransı sırasında, “Bulgaristan, COVID-19 aşısının 
oluşturulması ve küresel uygulaması için 100 b’n 
Avro ile destekte bulunuyor” diye belirtildi.

Başbakan Borisov “İkinci Dünya Savaş'ndan 
sonra dünyanın bilmediği bir durumda, bir salgın-
dayız. Sağlık sistemlerimiz test ediliyor, binlerce 
insan maalesef hayatını kaybetti. Bu boyutta bir 
kriz güçlü, eşgüdümlü, geniş tabanlı ve tutarlı bir 
küresel tepki gerektirir” dedi.

Konferans, Avrupa Komisyonu Başkanının giri-
şimiyle COVID-19 salgınıyla mücadele için finans-
man sağlanması için yapılıyor.

Bulgaristan, Birleşmiş Milletlerin ve şu anda fa-
aliyet gösteren tüm uluslararası kurumların çalış-
malarını desteklemektedir.

Borisov’un uluslararası konferansta yapmış ol-
duğu konuşmasında, “Her gün, COVID-19'a karşı 
aşı gelişiminde ve ilaç bulmak için tıbbi ekiplerin, 
laboratuvar teknisyenlerinin çalışmalarını destek-
liyoruz” dedi.

Başbakan Borisov, aktif olarak çalışan ve yeni 
virüsle mücadeleye yardımcı olmak için girişime 
katılan tüm AB komisyoncularını, devlet ve hükü-
met başkanlarını tebrik etti.

Borisov, Avrupa Birliği'nin koruyucu giysiler, göz-
lükler, maskeler ve ihtiyaç olan her şey, testler, 
solunum cihazları ile stoklanması ve bundan da 
bir ders çıkartması çağırısında bulundu.

HÖH Başkanı Karadayı, Bulgarlaştırma süreci 
kurbanı Kazim Paşa’nın anısına saygı gösterdi
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Partisi, ko-
ronavirüs salgını nede-
niyle ülkede uygulanan 
anti-salgın önlemlerin 
bir parçası olarak toplu 
etkinliklerin yasaklan-
masından dolayı 1972 
yılında zorunlu asimi-
lasyon girişimi sırasın-
da öldürülen Kazim İb-
rahim Paşa’nın anısına 
Ardino’nun (Eğridere) 
Byal İzvor (Akpınar) köyü 
meydanında geleneksel 
olarak gerçekleştirilen 
anma mitingini iptal etti.
HÖH Genel Başkanı 

Mustafa Karadayı baş-
ta olmak üzere HÖH 
milletvekilleri, HÖH’lü 
Belediye başkanları, Be-
lediye Meclis Başkan-
ları ve Kazim Paşa’nın 
oğulları, Rodop köyünün 
merkezinde bulunan 
anıt çeşmeye ve 1972 
yılında Bulgarlaştırma 
sürecinin ilk aşamasının 
uygulandığı sırada Ka-
zim Paşa’nın silahla vu-
rularak öldürüldüğü Dere 
Mahalle’de bulunan anıt 
taşına çelenk ve çiçek 
sundular.
Anma töreninde Ka-

radayı ile birlikte HÖH 
Kırcaali İl Başkanı ve Ar-
dino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, Kır-
caali milletvekilleri Adlen 

Şevket ve Erol Mehmet, 
Ulusal Meclis 42. ve 
43.dönem milletvekilleri 
Müh. Erdinç Hayrulla ve 
Saliha Emin, Momçilgrad 
(Mestanlı) ve Çernooçe-
ne (Yenipazar) belediye 
başkanları İlknur Kazim 
ve Aydın Osman, Ardino, 
Çernooçene ve Mom-

çilgrad Belediye Meclis 
Başkanları Sezgin Bay-
ram, Bedriye Gaziömer 
ve Ersin Ömer, HÖH 
Kadın Kolları ve HÖH 

Gençlik Kolları temsilci-
leri ve Kazim Paşa’nın 
oğulları İbrahim ve Basri 
Kazimoğlu kardeşler ha-
zır bulundular.
Anma töreninde Byal 

İzvor köyü ve köyün Di-
amandovo Mahallesi 
imamları Arslan Hayrula 
ve Mümün Mehmet, Ka-

zim Paşa ve tüm Bulgar-
laştırma süreci kurban-
larının ruhları için dua 
okudular. İki imam, sağ-
lık şifa ve Bulgaristan ve 

tüm dünyada koronavirüs 
salgınının son bulması 
için dua ettiler.
Anma töreni, anti-sal-

gın önlemlerine sıkı bir 
şekilde uyularak gerçek-
leştirildi.
Etkinlik, HÖH Ardino 

İlçe Yönetim Kurulu ta-
rafından organize edildi.
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Cumhurbaşkanı Rumen Radev: Kültür 
işçilerinin devletin desteğine ihtiyacı var 

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Bulgar Müzik ve 
Dans Sanatçıları Birliği 
Başkanı Stanislav Poçe-
kanski ile yaptığı görüş-
mede tüm sanatçıların bu 
zor zamanlarında sadece 
izleyicilerinin değil devle-
tin de desteğine ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, ”Kültür 
işçileri, toplumu birleşti-
ren manevi gücün güçlen-
dirilmesine önemli katkıda 
bulunmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığından 
yapılan açıklamaya göre 
Radev ve Poçekanski, 
salgın krizini ve ilk önce 
bu alanı etkileyen salgın 
nedeniyle uygulanan kı-
sıtlamalar bağlamında 
kültür alanındaki güncel 
meseleleri ele aldı.

Bulgar Müzik ve Dans 
Sanatçıları Birliği, müzik 

ve sahne sanatları toplu 
iş sözleşmesinin bu yıl 6 
Haziran'da sona ermesi 
ve yeni bir sözleşmeye 
ilişkin hazırlıkların gecik-

mesinden dolayı sanatçı, 
teknik ve idari ekiplerin 
çalışma haklarını kaybet-
me riskinin olduğu endi-
şesini dile getirdi.

Poçekanski, ”Mevcut 
sözleşmenin süresi do-
lunca otomatik olarak ye-
nilenemez ve sona erer 
ve bu durum savunmasız 

gruplardan sanatçıları, 
özellikle emekli olmak 
üzere olanları imtihana 
tabi tutacaktır” diye izah 
etti.

Bulgar Müzik ve Dans 
Sanatçıları Birliği Başkanı, 
ayrıca Kültür Bakanlığı’nın 
kültür alanında kriz karşı-
tı önlemlerin ele alınması 
üzere Kültür Üçlü İşbirli-
ği Konseyi’nin toplantıya 
çağrılması talebine yanıt 
vermediğini açıkladı.

Radev, ”Kültür işçileri, 
edinilmiş çalışma hakla-
rından mahrum edilme-
melidir” diye kaydetti ve 
özellikle mevcut krizde 
yeni bir toplu iş sözleş-

mesinin bulunmaması-
nın Bulgar sanatçılarının 
karşılaştığı zor durumu 
derinleştireceğini de söz-
lerine ekledi.

Cumhurbaşkanının ifa-
desine göre, koronavirü-
sün neden olduğu krizin 
daha başlangıcında bir-
çok ülke, etkilenen sa-
natçılara yardımcı olmak 
için somut ve ayrıntılı 
önlemlerle hızlı ve yeterli 
bir şekilde yanıt vermiştir. 
Radev, ”Sanatçılara daha 
fazla dikkat edilmesi ge-
rekiyor, kaybedilen işlerin 
geri kazanılması zor” diye 
ifade etti.

            Kırcaali Haber

Kovid-19 hastalarına umut olacak 
ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında

Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi (SBÜ) ve VSY Biyo-
teknoloji ve İlaç Sanayi AŞ 
iş birliği ile geliştirilen "TR-
C 19" isimli ilaç, aktif Ko-
vid-19 hastaları için umut 
oldu. SBÜ Rektörü Prof. 
Dr. Cevdet Erdöl, gönüllü 
hastalar üzerinde uygu-
lanmaya hazır hale gelen 
ilacın, kısa süre içerisinde 
ruhsatlandırmasının plan-
landığını bildirdi.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, dünya gene-
linde toplumların sağlığını 
önemli ölçüde tehdit eden 
yeni tip koronavirüs has-
talığına karşı ilaç üretim 
çalışmalarının tüm hızıy-
la sürdüğünü, Türkiye'de 
de bu yönde çok önemli 
adımlar atıldığını söyledi.

Sağlık alanındaki bir-
çok buluş için gerekli 
olan üniversite-sanayi iş 
birliğinin, Kovid-19 salgı-
nında her zamankinden 
daha da önem taşıdığını 
vurgulayan Erdöl, "Büyük 
bir imtihandan, tarihi bir 
dönemeçten geçtiğimiz 
bugünlerde, tüm kamu ve 
özel kurumlarımızla dev-
let-millet dayanışmasının 
küresel sahnedeki ender 
örneklerinden birini vere-
rek yolumuza yıkılmadan, 
teslim olmadan devam et-
mekteyiz." ifadelerini kul-
landı.

Erdöl, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi ailesinin, Sağ-
lık Bakanlığı ile afiliasyon 
protokolü olan 58 eğitim 
ve araştırma hastanesiy-

le, vatan müdafaasının 
sadece cephede olmadı-
ğını gösterdiğini, öğretim 
üyelerinin kahramanlıkları 
ve özverileriyle salgının 
en ön cephesinde görevini 
yerine getirdiğini kaydetti.

Ar-Ge çalışmaları mey-
vesini verdi

Kovid-19 salgınının takip 
ve kontrolünü sağlamak 
ve millete hizmet sunmak 
üzere seferberlik şuuruy-
la Ar-Ge faaliyetlerine de 
hız verdiklerini ifade eden 
Erdöl, ilaç çalışmalarında 
geldikleri aşamayı şöyle 
anlattı:

"Bu kapsamda yürüttü-
ğümüz çalışmaların bir 
neticesi olarak, Sağlık Ba-
kanlığına bağlı TÜSEB'in 
de desteklediği 'TR-C 19' 
ismiyle ürettiğimiz ilacın 
Ar-Ge çalışmaları netice-
sinde, daha önce labora-
tuvarda izole edilen Ko-
vid-19 virüsünü nötralize 
ettiğini ve gönüllü, aktif 
Kovid-19 pozitif hastalar 
üzerinde uygulamaya ha-
zır hale geldiğini ifade et-
mek istiyorum. Bu konuda 
gerekli izinleri bekliyoruz. 

Kısa bir süre içerisinde 
TR-C 19'un ruhsatlandırıl-
masını planlamaktayız. Bu 
vesileyle Sağlık Bilimleri 
Üniversitemizin fedakar 
çalışanlarına, VSY Biyo-
teknoloji ve İlaç Sanayi 

AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğüne, Anti-
mikrop Ar-Ge Ve Biyosidal 
Analiz Merkezine ve katkı 
veren herkese teşekkür 
ediyorum."

"TR-C 19, en anlam-
lı ilaç çalışmalarından 
biri"

VSY Biyoteknoloji ve 
İlaç Sanayi AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Ercan 
Varlıbaş ise Türkiye'nin 
Kovid-19 salgını karşısın-
da yaşadığı sıkıntılı gün-
lerden kurtulması yönün-
de tüm potansiyellerini 
hizmete sunduklarını dile 
getirdi.

Dr. Ercan Varlıbaş, şun-
ları kaydetti:

"VSY Biyoteknoloji ola-
rak, şimdiye kadar Ar-Ge 
ve inovasyon gücümüzle 
dünyada ilkleri üreterek, 
yenilikçi yapımızla öncü 

pek çok Ar-Ge projesini 
hayata geçirdik. Dünyanın 
66 ülkesinde ürünlerimizle 
insanlara sağlık alanında-
ki hizmetimizi kesintisiz 
sunuyoruz. Dünyanın dört 
bir yanındaki başarılı pro-
jelerimizle ülkemizi temsil 
ediyor olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu-
gün, tüm dünya sağlığını 
önemli ölçüde tehdit eden 
koronavirüs hastalığına 
karşı yürüttüğümüz TR-C 
19 ilaç çalışmamız bu pro-
jeler arasında en anlamlı-
larından biri. Çok kısa bir 
sürede aktif koronavirüs 
hastalarında uygulanma 
aşamasına gelmesinde 
Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi ile oluşturduğumuz si-
nerjinin çok önemli bir payı 
var. Elbette, VSY Biyotek-
noloji olarak en büyük di-
leğimiz TR-C 19 ilacının, 
ülkemize, milletimize ve 
tüm insanlığa faydalı ol-
ması. Umuyorum ki, TR-C 
19 ilacı, hastalarımızın 
iyileşmesinde etkili bir re-
çete olacaktır. Türkiye'nin 
bu zor günlerden bütün 
kurumlarıyla, dayanış-
ma içerisinde üstesinden 
geleceğine eminiz. VSY 
Biotechnology olarak bu 
konuda bütün çabamızı 
gösterme niyetini sürdü-
rüyoruz."

Rektör Erdöl ve Dr. Var-
lıbaş, çok kısa bir zaman 
içinde, "TR-C 19" ile ilgili 
gelişmelerin kamuoyu ile 
detaylı bir şekilde paylaşı-
lacağını da bildirdi. AA

Bulgaristan’ın yeni Kamu Denetçisi 
Diana Kovaçeva oldu

Diyana Kovaçeva, Ulusal Meclis Genel Kurulu top-
lantısında yapılan oylamada Bulgaristan’ın yeni Kamu 
Denetçisi (Ombudsman) seçildi. Kovaçeva, şimdiye 
kadar Ulusal Kamu Denetçi Yardımcısı görevinde bu-
lundu. Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 

(GERB) partisinin adayı olan 
Kovaçeva, bu görev için tek 
adaydı.

Maya Manolova, Sofya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimine katılmak üzere Ulu-
sal Kamu Denetçiliği görevin-
den ayrılınca Kovaçeva, 9 ay 

Ulusal Kamu Denetçiliği görevini yürüttü.
Ulusal Kamu Denetçiliği görevinin süresi 5 yıldır. 

Kovaçeva, bu göreve seçilen dördüncü Ulusal Kamu 
Denetçisi oldu.

Kovaçeva, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 
Meclisin kendisini desteklemesinin iyi bir işbirliğine 
işaret ettiğini söyledi.

Yeni Ombudsman, insanların beklentileri için bir posta 
kutusu ya da otobüs durağı olmayacağını, ancak Don 
Kişot'taki naiflik, ama sağduyu ile hareket edeceğini 
vaat etti. Kovaçeva, son olarak insan haklarının önemli 
bir başarı olduğunu ve onları savunabilmek için kalbe 
ve akla ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Ulusal Kamu Denetçi Yardımcısı görevinden önce 
Kovaçeva, Boyko Borisov’un başkanlığındaki birinci 
hükümette Adalet Bakanı idi.

Yunanistan'a karantinasız 
seyahat başlıyor 

Yunanistan hükümetinin turizmi ve ekonomiyi yeniden 
başlatma planını tanıtan Yunanistan Turizm Bakanı Harris 
Theocharis, “Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren yabancı 
turistlere kapılarını açacak” diye bildirdi.

Theocharis, Yunanistan'ın turist akışını sürdüreceği ilk 
ülkeler arasında yer alacak Balkan ülkelerini ve özellikle 
Bulgaristan'ı örnek verdi.

Ülkenin havalimanlarından ilk önce Atina’daki Eleftheri-
os Venizelos Uluslararası Havalimanı, 1 Temmuz itibariyle 
diğer havalimanları da yeniden uçuşlara açılacak.

Mayıs ayı sonuna kadar, epidemiyologlardan oluşan ko-
misyon ile iş birliği içinde Yunanistan'ın kapılarını açacağı 
ilk ülkelerin listesi belirlenecek.

Theocharis, ülkeye girmek için herhangi bir test yapılma-
sı gerekmeyeceğini ve ziyaretçilerin karantinaya alınma-
yacağını, ancak Yunan tarafının gerekirse, epidemiyolojik 
araştırmalar için numune alınmasını talep etme hakkına 
sahip olacağını vurguladı.

Rejimin serbestleştirilmesi epidemiyolojik göstergeleri 
iyi olan ülkelere yönelik başlayacak. Dikkate alınacak di-
ğer kriterler araç erişimi, orta mesafeli uçuşlar, ülkelerde 
Yunan topluluklarının varlığıdır.
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Asırlardır Türklerin Yaşadığı Bezmer Köyü 
Ramazan’da Yeni Minaresine Kavuştu
Tuna boyunca yer alan Dobru-

ca ovası, asırlardan beri Türk-
lerin yoğun olarak yaşadığı bir 
yer oldu. O köylerden biri eski 
adı Avdullah olan Bezmer köyü. 
1983 yılında sosyalizm yasak-
larının bulunduğu dönemde, 
köyün tek camisine tenekeden 
yapılmış bir minare konulmuştu. 
Ramazan günlerinde gönüllüle-
rin yardımıyla köy camisi yeni 
minaresine kavuştu.

Bulgaristan’ın 1989 yılına ka-
dar 2 bin 200 kişilik nüfusuyla 
Dobriç ilinin en büyük köyle-
rinden olan Bezmer (Avdul-
lah), bugün sadece 400 kişilik 
nüfusa sahip bir yerleşim yeri. 
Türklerin, 1989 büyük göçünün 
ardından, nüfusu azalan köyde 
yeni bir canlanma dönemi yaşa-
nıyor. Ramazan ayında köyün 
eski minaresini değiştirmek is-
teyen Müslümanlar, aralarında 
topladıkları yardımlarla camiye 
16 metre yüksekliğinde, yarım 
ton demir konstrüksiyondan bir 
minare dikti. Bezmerli Erol Hak-
kı minare için gerekli malzeme-
leri aldı ve Nejdet Bayraktar ise 
minarenin ustalığını karşılıksız 
üstlendi. Elbirliği ile köyün tek 
camisinin minaresi yenilendi.

Elbirliği ile minare yenilendi
Minareyi yapan usta Nejat 

Bayraktar “Köylü olarak bir 
karar aldık, amcaoğlu Erol ile 
birlikte camimize bir hayır işi 
yapalım dedik. Elimizden geldi-
ği kadar. Minaremiz epey eski 

ve ufaktı. Elimizden geldiğince 
minaremizi yeniledik. İnşaat 
malzemelerini Romanya’dan 
temin ettik, sağ olsun oradaki 
arkadaşlar da yardımcı oldu. 
Malzemelere uygun fiyat verdi-
ler ve minare tamamen demir 
konstrüksiyon oldu. Köyümüze 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Erol Hakkı “Ramazan’da ha-
yır işleri yapın”

Minare için gerekli malzeme-
leri temin eden Erol Hakkı ise 

“1983’te bir minare yapılmıştı, 
ama çok küçüktü. Daha iki sene 
önce bir hayır yapalım dedim bu 
köye. İkimizin kararıyla gittik al-
dık malzemeleri. Sağ olsun köy-
lüler de biraz destek oldu, üçer 
beşer leva kimin gönlünden ne 
koptuysa verdi. Ramazan ayın-
da böyle hayırlar yapmamız 
lazım. Köylülere tavsiyem Ra-
mazanda böyle yardım ve hayır 
işleri yapsın” dedi.

“Az parayla çok iş başarmak 

istiyoruz”
Nejdet Bayraktar, “Umarım ge-

lecek Ramazanlarda, içerde ki-
lim eksikliğimizi gideririz. Geçen 
yıl yine köylülerin yardımıyla 
döşemelerini yaptık. Az parayla 
birçok işler başarmaya çalışıyo-
ruz. Sağılığımız müsaade ettik-
çe buna devam edeceğiz” dedi. 
Bayraktar yeni planları arasında 
köye, hayatını yitirenlerin yıka-
nıp kefenlendiği gasilhane yap-
mak olduğunu söyledi.

Yarım ton ağırlığındaki mina-
renin dikilmesi için, köyün bağlı 
olduğu ilçenin Bulgar ve Hristi-
yan olan Tervel Belediye Baş-
kanı Simeon Simeonov, destek 
sağlayarak özel vinç yolladı ve 
montaj hizmeti karşılıksız yapıl-
dı. 16 metre yükseklikteki mi-
nareyi Erol ve Nejdet, 10 günde 
tamamladı.

“Dobruca hoşgörü ovasi”
Belediye Başkanı Simeon Si-

meonov, “Dobruca’da asırlardan 
beri Hristiyanlar ve Müslüman-

lar barış içinde yaşıyor. Bu hoş-
görü yaşantımızda olduğu gibi, 
bütün bayramlarda da hissedi-
liyor. Hangi dinin olursa olsun, 
bir dini ibadet yeri için gönlü-
müz her zaman açıktır” dedi 
ve Ramazan ayında Bezmer 
Müslümanları yeni minarelerine 
kavuştuğu için mutlu olduğunu 
ifade etti.
Caminin imamı Hasan Hoca 

başta olmak üzere, köylüler de 
iki hayırsever vatandaşa teşek-
kür ederek ”Allah razı olsun us-
talarımızdan. Bu minareyi yap-
tılar camimize. Bu köyden kim 
yardım ettiyse, Allah razı olsun 
cümlesinden” dedi. Hasan 
Hoca cami etrafını sarmalayan 
eski mezar taşları hakkında da 
bilgi verdi. 150- 200 yıllık taş-
ların bulunduğu cami bahçesi, 
adeta Dobruca’da Müslüman 
varlığının sessiz kanıtı olmuş.
Atalarımızın adı bu taşlarda 

yazılı
Zorunlu isim değiştirme sü-

recinde Müslüman mezarların 
sosyalist yönetim tarafından 
yok edildiği 1985 / 89 yılların-
da, eski Türk mezarlığında taş-
lar sökülüp, camide saklanmış. 
1989 yılındaki demokratik deği-
şimlerden sonra, cami bahçesi 
bu taşların ebedi mekanı oldu. 
Hasan Hoca “Sadece dinimizi 
değil bu camide Türklüğümüzü 
de yaşattık. Ecdadımızın adına 
biz hala buralarda yaşıyoruz. 
Atalarımızın adı burada yazılı-
dır. Türklüğümüzün, ecdadımı-
zın göstergesidir. Onların saye-
sinde biz buradayız”.
Cami encümeni Mustafa Üze-

yir ise “Avdullah köyünün çok 
eski zamanlardan beri tarihe 
yazılmış satırları vardır. Eski-
den daha fazla Müslüman bu 
topraklarda yaşardı. Göçten 
dolayı azalmış olsa da, Müs-
lüman halkı yine burada ken-
di ibadetlerini yerine getiriyor” 
dedi. DHA

Bulgar-Türk Ticaret ve Sana-
yi Odası /BULTİŞAD/ ve Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
/TOBB / Türk-Bulgar Ticaret 
ve Sanayi Odaları Forumu /
TBTSOF / oluşturmaya karar 
verdi.
Geçen haftanın sonunda, 

Forumu kurmak için bir Muta-
bakat Zaptı imzalandı. TOBB, 
Türkiye’deki tüm işletmeleri 
ve girişimcileri temsil eden 
ana ve tek kuruluştur. Türkiye 
Cumhuriyeti'nden 1.5 milyon 
şirket 365 yerel Oda ve Borsa 
TOBB’a üyedir.
Mutabakat Zaptı İstanbul'da 

BULTİŞAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret İnce ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 

Günay tarafından imzalandı.
Her iki taraftan 10’ar üye ola-

cak şekilde toplam 20 Yöne-
tim Kurulu üyesi, iki eş başkan 
ve iki başkan yardımcısı ol-

mak üzere bir Kurul 
kurulacak. İki örgü-
tün Yönetim Kurulu 
üyeleri ortak bir Yö-
netim Kurulu olarak 
çalışacak.
Forumun amaçı 

iş, ticaret ve yatırım 
alanında Bulgar-
Türk işbirliğini güç-
lendirmektir. Hedef-
lerin arasında iş gö-
rüşmeleri, seminer-
ler, firma ve bölge 
sunumları, toplantı 

ve sergiler düzenlemektir.
BULTİŞAD’ın web sitesinde 

Memorandum'un tam metni 
yayınlanacak.
                    Kırcaali Haber


