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Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek
kötüsünün olamayacağını düşündüğü için mazur görülebilir.
Huzurlu ve müreffeh bölgelerde yaşayanlar ise hiçbir şeyin

onlara zarar veremeyeceğini
ve şanslı olmayı sürdürmelerinin mukadderatlarında olduDevamı 2’de

Dini toplulukların önderlerinden
koronavirüs salgınıyla ilgili ortak mesaj

Her yıkıcı hadiseden sonra,
dünyanın bundan böyle asla
eskisi gibi olmayacağını düşünmeye eğilimliyiz. Bu sefer
dünyanın belirli açılardan de-

ğişmesi gerektiği doğru. Dünya tarihi, neredeyse her biri
böylesine acılı dönüm noktalarıyla dolu. Bir küresel salgının bu ölçüde yıkıcı olabileceği

- Sayın Büyükelçi yaklaşık
3 ay önce Bulgaristan’daki
görevinize başladınız. Okuyucularımıza biraz kendinizi
tanıtır mısınız?
- Çok teşekkür ediyorum Müzekki Bey, bize bu imkânı tanıdığınız için. Öncelikle okuyucularınıza Sofya’dan, Büyükelçilik
konutundan çok içten selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben
yaklaşık 30 yıldır diplomatım,
kariyer memuruyum. Fakat
daha önce Balkanlar’da hiç
görev yapmamıştım, Bakanlığımızdaki Balkan Masası’nda
da çalışmamıştım. Dolayısıyla Balkanlar’da ve Sofya’daki
görevim benim için çok önemli bir tecrübe olacak. Evliyim.
Belki okuyucularımızın biliyordur, eşim Hasan Sekizkök de
Üsküp’te Büyükelçi. Buraya
oğlumla beraber geldim. Eşim
Üsküp’e hareket etti, büyük kızı-

mızı da Ankara’da bıraktık. Dolayısıyla aslında bir Balkan ailesinin tipik özelliklerini taşıyan bir
aileyiz. Burada sizlerle beraber
olmaktan da çok mutluyuz.
- Atatürk’ün askeri ataşe
olarak görev yaptığı bir temsilcilikte Büyükelçi olmak nasıl bir duygu?

konusunda yıllardır uyarılıyorduk. İnsanlığın, şiddetli savaşlar, krizler, yerel kırılganlıklar,
çöken devletler ve insani acılar içinde yaşayan kesimi daha

Büyükelçi Aylin Sekizkök’ten Kırcaali
Haber Gazetesine Özel Mülakat

- Kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Çok büyük bir
sorumluluk, aynı zamanda çok
büyük bir şeref olarak nitelendirebilirim. Şu anda çekim yaptığımız yer Büyükelçiliğimizin konutu, yani benim ailemle yaşadığım yer. Eskiden, Atatürk’ün
Devamı 6’da

Bulgaristan Ulusal Dini Topluluklar Konseyi (NSROB) ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) arasında koronavirüs (COVID-19)
salgını nedeniyle ülkede uygulanan olağanüstü hal (OHAL) koşullarında Bulgaristan'daki dini toplulukların ihtiyaçlarını yansıtan
yayınlara yer verilmesi ve inananlara ortak mesaj verilmesi için anlaşma imzalanmıştı. Bu bağlamda, 4 Nisan 2020 Cumartesi günü
saat 14:00’den itibaren BNT 1’de yayınlanan “İnanç ve Toplum”
programında iki taraf arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilk
defa NSROB’da temsil edilen dini toplulukların temsilcilerine yer
verildi. Goran Blagoev’in sunuculuğunu yaptığı bir saatlik “İnanç ve
Toplum” adlı tv programı her Cumartesi canlı yayınlanıyor.
En son yayınlanan programın konukları Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Must af a H ac ı,
Bulgaristan
Ya h u d i l e r
Merkez Konseyi Başkanı
Sofia Koen,
Bulgaristan
Katolik Ki li ses i Pi s koposluk
Konferansı
Başkanı Piskopos Hristo Proykov, Birleşik Protestan Kiliseleri Derneği Başkanı
Pastör Rumen Bordjiev ve Varna Bölgesel Televizyon Kanalı Yayın
Merkezi’nden canlı yayına bağlanan Bulgaristan Ermeni Apostolik
Ortodoks Kilisesi Piskoposlar Konseyi Başkanı Antranik Şakaryan
oldular.
Programa katılan Bulgaristan’daki büyük dini toplulukların önderleri, ülkedeki dini topluluklara önemli mesajlar verdiler. Bu mesajlar,
emsali görülmemiş olmayan, ancak ilk kez küresel olan ve cinsiyet,
ırk, din veya diğer farklar fark etmeksizin hepimizi etkileyen mevcut
salgın krizi koşullarında son derece büyük önem arz ediyor. Din
liderleri, mevcut durumun, hepimizin birleşmesini ve büyük çaba
göstererek salgına karşı hep birlikte mücadele etmemizi gerektirdiği konusunda hemfikirdiler. Farklı dinlerin temsilcileri, OHAL
koşullarında ibadetler konusunda deneyimlerini paylaştılar. Onlar,
ayrıca şu anda ibadet mekanlarında toplu olarak gerçekleştirilemeyen ibadetlerin alternatif biçimlerine ve çevrimiçi ortamın bize
böyle bir kriz zamanında sağladığı fırsatlara değindiler.
Ülkedeki dört büyük dini topluluğun önderleri, kamu medya kuruluşu aracılığıyla tüm inananlara dindar kişilerin başına gelen her
şeyin hayırlı olduğuna inandığını ve mevcut krizin geçtikten sonra
bizi daha iyi bir dünya ile karşılaştıracağı ve herşey bittiğinde daha
bilinçli, daha alçakgönüllü, daha iyi insanlar ve daha güçlü imana
sahip olacağımız yönündeki umudunu ifade ettiler.
OHAL sırasında NSROB ve BNT arasında yürütülen ortak proje
kapsamında ilk kez 4 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan “İnanç ve
Toplum” programının kaydını bu linkten https://www.bnt.bg/bg/a/
vodachi-na-traditsionnite-veroizpovedaniya-v-edinomislie-predkrizata izleyebilirsiniz.
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Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek
1. sayfadan devam

ğunu düşünebilir. Ancak
küresel salgın neyse
odur; hiçbir toplum, hiçbir birey ölümcül bir virüsün kendisine erişemeyeceğini ümit edemez.
Bu nedenle kendimizi
başkalarından, sosyal
etkileşimlerin nimetlerinden uzaklaştırırız.
Salgın Antarktika hariç tüm kıtalara ulaştı,
vaka sayısı bir milyona
hızla yaklaşıyor ve bu
eşiği aşacağı ortada;
insanlığın üçte birinden
fazlasına evde kalması
tembihleniyor ve halihazırda sarsıcı sayılarla
yitirdiğimiz yaşamlara ne
yazık ki çok sayıda yeni
kayıp ekleneceği görülüyor. Salgının ekonomik bedeli de ürkütücü
olacak ve uzun vadeye
yayılabilecek. Salgının
devletlerin mevcut kırılganlıkları, siyaset ve güvenlik üzerindeki etkileri,
dünyanın dört bir yanında hükümetleri mutlaka
zora sokacak. Tünelin
sonundaki ışığı henüz
görmedik ve görmeyi
bekleme lüksümüz yok.
Bu dönem düşünmek
için olduğu kadar liderlik
etme ve harekete geçme
zamanı.
Küresel sistem, insanlık
COVID-19 darbesini yemeden önce de darmadağındı. Örneğin Türkiye, sistemin reforma
tabi tutulması gerektiğini savunageliyordu. Bu
çabamızı, BM Güvenlik
Konseyi'nin günümüz
gerçekleriyle bağını yitirmiş oluşumuna atfen,
“dünya beşten büyüktür”
gündemi olarak niteledik, ancak bununla da
sınırlı kalmadık. Yakın
çevremizdeki bitmeyen
çatışmalarla ve insani
acılarla baş etmek durumunda olan ve dünyada
en büyük sığınmacı nüfusuna evsahipliği yapan
bir ülke olarak, sistemin
çalışmadığını zaten biliyorduk.
2008 yılında dünya bu
kez ekonomik bir küresel salgınla sarsıldığında, G20 sendeleyen
dünya ekonomisine bir
yön duygusu ve dolayısıyla istikrar sağlayabilmişti. Sistem o zaman
çalışmıştı. Büyük ölçüde
nispeten yeni bir küresel
aktör sayesinde. Bu sefer de ekonomi üzerinde
benzer büyük bir etki için
hazırlıklı olmalı ve hatta
bir yandan gerekli değişiklikleri yaparken, diğer
yandan sistemin işleme-

sini sağlamalıyız.
İlk öncelik, insanların
sağlığını COVID-19’dan
korumak, onları emniyete almak. G20 liderlerinin, bu küresel salgına
karşı mücadelede dayanışma içinde olmayı ve
küresel ekonominin korunması ile kısıtlamasız
ticareti taahhüt ettikleri,
zamanlıca yapılan G20
açıklamasını destekliyoruz. G20’nin üzerinde anlaşma sağladığı
önemli tedbirlerden biri,
SWAP anlaşmalarının
genişletilmesi. Ayrıca,
Kıdemli Memurlar Eşgüdüm Grubu oluşturulması önerimizin G20
tarafından benimsenmiş
olmasından memnuniyet
duyuyoruz. Zira sınır yönetimi ve vatandaşların
ülkelerine geri dönmesi gibi konularda yakın
e ş güdüm i ç er i s i nde
hareket etmemiz gerekli. Kanada’ya, uygulayacağı usullere dair ön
düşüncelerini açıkladığı
için teşekkür ederim.
G20, küresel kriz yönetiminde doğru format
olduğunu yeniden kanıtlıyor.
Türkiye dâhil olmak
üzere birçok ülke de
kendi güçlü tedbirlerini
alıyor. Fakat münferit
çabalar yeterli olmayacak. Küresel bir sınama;
başta kamu sağlığı, ardından ekonomi açısından küresel müdahale
gerektirmekte. Bu müdahale sürecinde de, uzun
vadede, uluslararası kurumların ve ülkelerin bu
kurumlara verdikleri desteğin yeniden şekillendirilmesi gerekecek. İlgili
uluslararası kuruluşlar,
mali destek ve tıbbi teçhizat desteği hususunda
etkin bir rol üstlenmeli.
Kırılgan toplulukların,
düzensiz göçmenlerin
ve mültecilerin korun-

ması ve bu topluluklara
evsahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi, artık
daha da önemli. Küresel
tedarik ağları ve kargo
transferleri engelsiz bir
şekilde faaliyet göstermeli. Pervasızca kullanılan bir politika aracı
haline gelen yaptırımlar,
insani bir bakış açısı ile
değerlendirilmeli. İran’a
yönelik olanlar da dâhil

olmak üzere yaptırımlar,
sadece İranlılara değil,
komşularına da zarar veriyor. Bu küresel salgın
döneminde, sözkonusu
risk daha da fazla. Başta Afrika’dakiler olmak
üzere, en az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler
geride bırakılmamalı.
Hepimizi ilgilendiren ve
küresel bir yanıt verilmesine büyük ihtiyaç duyu-

lan bir konu da, insanlara, ekosisteme, ekonomiye ve vicdanımıza
çok ağır bedeller ödeten
çatışmalara son verilmesi. Bu nedenle, uluslararası toplumu, Ortadoğu
da dâhil olmak üzere, ihtilafları geride bırakma,
çatışmaları sonlandırma
ve ciddi biçimde diyalog
ve uzlaşı arayışına girmeye çağırıyoruz. Herkesin acı çektiği malum
ve dünyamız sağlığı için
mücadele ederken, jeopolitik rekabet ve siyasi
anlaşmazlıklar hiçbir anlam ifade etmiyor. Dünya
çapında destek vermek
için hepimiz bir dakikamızı ayırırsak, bu çağrı
cevapsız kalmaz.
Günümüzün liderler
kuşağı, küresel salgın
konusunda bugün almakta olduğu kararlarla,
esasen dünya düzeninin geleceğini tayin etmekte. Bugün ektiğimiz
tohumlar, çok yakında
apaçık gerçekler olarak
karşımıza çıkacak. Milliyetlerinden, inançlarından veya ırklarından ba-

ğımsız olarak insanların
esenliğine odaklanan,
amacına uygun şekilde
çalışan uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen, kurallara dayalı bir küresel sistem,
dirençli, hesapverebilir
ve işlevsel bir ulus devletler ağı, herkese faydalı ve kimseyi geride
bırakmayan ekonomiler
gerçekliğine ulaşabilecek durumda olabiliriz.
Buna alternatif arayışlar anlamlı olmadıkları
gibi, hepimize zarar
verici nitelikte. Üstelik,
eğer bunu gerçekleştirme yolunu seçersek,
sebep olduğu bütün
ıstıraba rağmen, bu
küresel salgının olumlu
bir miras bırakmasını
sağlayabiliriz. Evde ve
güvende kalın.
T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’nun The
Washington Times
gazetesinde yayımlanan makalesi

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım
5 Balkan ülkesine teslim edildi
Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatıyla gönderilen
ve Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve
hızlı tanı kitinden oluşan
malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi.
Etimesgut Asker i
Havaalanı'ndan kalkan
Türk Silahlı Kuvvetlerine
(TSK) ait kargo uçağının
taşıdığı yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde
ve Türkçe, Mevlana'nın
"Ümitsizliğin ardında
nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı.
Yardımları bölge ülkelerinde bakanlar karşıladı
Türkiye'nin gönderdiği
yardımları taşıyan uçağı,
Türk büyükelçilerin yanı
sıra bu ülkelerin bakanları karşıladı.
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin,
Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Fahrudin Radoncic, Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov, Kosova Sağlık

Bakanı Arben Vitia ile
Kosova Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku da uçağı karşılamak için havalimanlarına
geldi.
Bu arada, Türkiye Cum-

Cumhurbaşkanı Haşim
Thaçi ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic teşekkür mesajı
yayınladı.
Thaçi mesajında, "Bu
emsalsiz zamanda

bulundu.
Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic de tüm
insanlık için zor geçen
böyle bir dönemde yaptığı jestle gerçek dostluğunu gösteren Türk dostla-

hurbaşkanı Erdoğan'ın
söz konusu Balkan ülkelerinin cumhurbaşkanlarına gönderdiği mektuplar da yetkililere teslim
edildi.
Karadağ ve Kosova
cumhurbaşkanlarından
teşekkür
Türkiye'nin gönderdiği
yardımlar için Kosova

Kosova'ya destek veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız" ifadesini
kullandı.
Djukanovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
teşekkür ederek, "Karadağ ile Türkiye, COVID19'a karşı mücadelede
beraber" açıklamasında

rına teşekkür etti.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Kanjufca da
yardımlar için Türkiye'ye
teşekkür etti.
Türkiye, geçen hafta da
İtalya ve İspanya'ya tıbbi
yardımda bulunmuştu.
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Tedbiri elden bırakmayalım, zorlu
dönemi fırsata dönüştürelim

Bismillahirrahmanirrahıym,
A llah’ın Rahman ve
Rahıym, çok affeden ve
çok bağışlayan isimleriyle söze başlarım. Allah’a
Hamd ve Senalar ederiz.

mülkümüz, hülasa sahip
olduğumuz her şeyler
emanettir.
Can emanetimizi korumalı, toplumu da muhafaza etmeliyiz.
1.Bütün olaylara İslami

bet kolaylık vardır”.
Ariflerin buyurduğu gibi
“ Hoştur bana senden gelen ...Kahrın da Hoş, lütfun da Hoş”.
4. Evlerimizde kalalım,
evlerimizi imar edelim.

Ancak O’na ibadet eder,
yalnız O’ndan yardım dileriz.
Allah’a inanan, O’nu çok
ananlar ve Ahirette Cennet isteynlere en güzel
örnek sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa’ya, âline ve ashabına salatü selamlar
ederiz.
Muhterem Müslümanlar,
kıymetli din kardeşlerim.
Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlarım.
Allah’ın selamı, Rahmeti
ve Bereti üzerinize olsun.
İnsanlık olarak, zorlu bir
dönemden, ağır bir imtihandan geçiyoruz.
Duyarlı Müslümanlar
olarak bu dönemi de hikmetle okumalı, ibretler almalı ve dönemi fırsata dönüştürmeliyiz. Bu hususta
bir kaç ilke ve değerimizi
sizinle paylaşarak hasbihalde bulunmak isterim.
Hayatımız, eşimiz, çoc u k l a r ımız, m a lımız,

ilkelerle bakmalı, ibret almalıyız.
Cenab-ı Hak “ Sevdiğiniz, değer verdiğiniz şeylerde şer olabilir, olumsuz
olarak nitemelendirdiğinizde de hayır ve güzellikler olabilir” buyurur.
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s), Ashabı Kiram ile
yürürlerken, ölmüş bir
köpek görürler. Sahabe-i
güzin Efendilerimiz tiksinir, Efendimiz (s.a.s)
dişleri ne kadar güzelmiş
buyurur.
2. Kulluk için yaratıldık,
“Korku, açlık, hastalık ve
fakirlik” ile imtihan edileceğimizi bildirir, Sabredenleri müjdele buyurur
Cenab-ı Hak.
3. Moralimizi yüksek tutalım, motivasyonumuzu
yitirmeyelim “Hüzünlenmeyin, dert yanmayın,
cesaretinizi yitirmeyin,
eğer inanmış iseniz üstün
olanlar sizlersiniz”.
“Her zorlukla birlikte el-

“Öyle evler vardır, gece
gündüz Allah’ı anar”. Bizim de evimiz esenlik ve
saadetle dolsun.
Eşimize ve çocuklarımıza daha çok zaman ayırmalı, birlikte evlerimizde
etkinlikler ve çalışmalar
yapmalıyız.
Cemaat halinde namaz
kılmalı, birlikte kitap okumalı, dertleşmeliyiz.
5. Muhasebemizi yapmalıyız
Küçücük bir virüs, dünyayı etkisi altına aldı. Biz
faniyiz, biz aciziz. Onur
duyduğumuz bir kimlik var
oda Müslüman olmamız.
Nerden geldik nereye gideriz?
Elbet “ Allah’tan geldik,
O’na döneriz” . “ Namazlarımız, Haccımız, hayatımız ve ölümümüz ancak
alemlerin Rabbinin rıza
ve sevgisini kazanmak
içindir”
6. Beş vakit namaza
ilaveten nafile namazlar

kılmalıyız
Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) “ Namaz gözümün
nuru kılındı”, “Namaz
Müslümanların Allah katında miracıdır.“ (yükselişi)
Ve “Allah’tan namaz kılarak ve sabır göstererek
istemeli, dua etmeliyiz”
şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.
7. Nimetlerin farkına varmalıyız
Yüce Allah bizlere saymakla bitiremiyeceğimiz
kadar çok nimetler verdi. Sıhhat ne büyük nimetmiş meğer!! Gören
gözümüz,işiten kulaklarımız, sağlıklı bedenimiz...
şükürler olsun Allah’a.
8. Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerimizi arttırmalıyız.
Yüce Allah bize Kur’an
ile hitap eder. İki cihan
saadetini öğretir. Kur’anı
aslından okumalı, manasına bakmalı, amel etmeliyiz.
9.İslam dini yardımlaşma ve dayanışma dinidir
Bu dönemde de çevremizde ihtiyaç sahibi
insanlara yardım elimizi
uzatmalıyız. Kimi kimsesi
olmayanların, kimi ve sesi
olmalıyız. Onların hayır
dualarına nail olmalıyız.
10. İşine devam eden
kardeşlerimiz tedbirli
davranmalıdır. Onun haricinde de evimizde kalmalıyız. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumumuzu
korumalıyız.
Elbet sabah yakındır.
Rabbim bu musibetten
hikmet ve ibretler alarak,
tez zamanda insanlığı
sıhhat ve afiyete kavuştursun. Dua ehlinden ve
salih kullarından eylesin.
Sağlık afiyet, aile saadet
ve bereket dualarımla
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

diğimiz sözğ yerine getiriyoruz. Yerleşim yerlerine içme suyu temini
ve eski içme suyu boru

hatlarının yenilenmesi
önceliklerimiz arasında
bulunuyor. Amacımız
küçük yerleşim yerlerine
bile içme suyu sağlamak, çünkü 21. yüzyılda
temiz suya erişimi olmayan insanların olması
düşünülemez” diye kaydetti.
Belediye Başkanı, Kos
(Dereköy) ve Letovnik
(Yazla) köylerinde de
yeni içme suyu isale
hatları inşa edileceğini
sözlerine ekledi.
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Çomakovo köyünde içme suyu isale hattı inşaatına başlandı
Momçilgrad (Mestanlı)
ilçesine bağlı Çomakovo
(Kışla) köyüne içme suyu
hattı inşaatına başlandı.
Tesis 350 metre uzunluğunda ve kurulan rezervuardan köye su temin
edilecek. Rezervuara
yerel bir su kaynağından
pompalar ile gönderilecek. Proje, belediye
bütçesinden f inanse
edilmektedir. Şimdiye
kadar Çomakovo köyünde içme suyu şebekesi
yoktu. Yerliler, genellikle
su teminini yaz aylarında
kuruyan kuyuları kullanı-

yorlar.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,”
"Çomakovo halkına ver-
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İki arada, bir evde!

Son günlerde hepimiz duyarlı bireyler olarak devlet
yetkililerimizin yaptığı çağrılara uyarak evde kalıyor,
ailemizle bolca zaman geçiriyor ve herkes imkânlar
ölçüsünde işini evinden takip etmeye çalışıyor. Şu
bir gerçek ki, geçirmekte olduğumuz bu karantina
günleri insanlık âlemini çok ciddi manada etkiledi
ve hayat tarzımızı baştan sona değiştirdi. Zira hazırlıksız yakalandığımız bu olağanüstü hal, bizleri kelimenin tam anlamıyla bir “Home Office” çalışanına
çevirmiş durumdadır. Nerden bilebiliriz ki, belki de
“birilerinin?” istediği tam da budur? Öyleyse içinde
bulunduğumuz hâlet-i rûhiye’yi gözden geçirmeye
ne dersiniz?
Aslında izole olmamızla birlikte yüz yüze iletişim
ve insanlarla yakın temas kurma eksikliği kendimizi
yalnız hissetmemize neden olduğu inkâr edilemez.
Şimdi bu şartlarda hızla sosyal becerilerimizi kaybediyor, bir nevi kendi kendimize yeterli olmaya başlıyoruz. Eskiden şarkılar; “bir ben, bir sen, bir de bebek”
diye terennüm edilirken, şimdi; “bir ben, bir laptopum
birde farem” diye söylenir oldu.

Maruz kaldığımız bu izolasyon bizleri paylaşmaktan ve başkalarından bir şeyler öğrenmekten de alıkoydu. Konuşmak istediğimizde ya yazmak zorundayız veya tevâsülün bir başka şekli telekonferans
yolu ile iletişim kurmamız gerekmektedir. Ya elektrik
kesildiğinde ne olacak? Tüm iş ve sosyal bağlantılarımız da kesilecek demektir! Kaldı ki, evde çalıştığımızda dış görünüşümüze de o kadar önem verme
ihtiyacı hissetmiyoruz. Pijama, atlet veya eşofman
ile olmuşuz, ne fark eder sanki?
Gün geçtikçe artık neyle giyinmiş olduğumuzun
bir önemi de kalmıyor ve bize dayatılan bu tarz, günlük hayatımızdan bir parça oluyor. Uyanır uyanmaz
masa başına geçiyoruz, masadan çekyata veya yatağa uzanıveriyoruz. Çalışmaya başladığımızda ise
uyku basıyor, bir müddet sonra acıkıyoruz ve sonra
yine aynı döngü – masa, çekyat, yatak… Böylece
farkında olmaksızın hareket eksikliği bizleri tembelleştiriyor, rehâvete yol açıyor ve özgüven kaybına
sebebiyet veriyor.
Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle zenginleşen
bizlerin hayatına her gün bir yenilik girmeye başladı.
Hele de İkinci Dünya Savaşından sonra çok köklü
değişimler geçirdik. Şimdi ise korona diye adlandırılan bir virüs yüz yıldan beri alışageldiğimiz hayat
tarzından feragat etmemizi istiyor. 2019’un sonlarına kadar evde çalışanlara tembel deyip kötü gözle
bakan bizler, şimdilerde o tembel heriflerden işi öğrenme peşindeyiz.
Halihazırdaki düzen insanoğlunu yapay zekâya
yönlendiriyor, fastfood bağımlısı, sanal ve hantal
profillere dönüştürüyor. Tabir caizse sosyal medya
üzerinden şekillendirilmiş, herşeyi google’ye soran
ama hiçbir şeyi sorgulamayan robotlaşmış insan tipi
inşa ediliyor! Bu travma çok daha büyüyecek gibi görünüyor, kanaatimce işin daha başındayız. Hak Teâlâ
yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara suresinde
buyuruyor ki: “Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle
sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına
bir musibet geldiğinde, Doğrusu biz Allah’a aitiz ve
kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. “İşte Rablerinin
lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola
ulaşmış olanlar da bunlardır.”
Sabır ve sebât edenlerden olmamız temenni ve
duasıyla…
Celâl F. AKYAZILI
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Bakan Taneva, perakende zincir mağazalarını gıda
ürünleri fiyatlarını yükseltmeme konusunda uyardı
Tarım Gıda ve Orman
Bakanı Desislava Taneva,
perakende zincirlerini Bulgar malı olan temel gıda
maddelerinin fiyatlarını
izleyeceği ve makul olmayan bir artış gözlenirse
gerekli önlemleri alacağı
konusunda uyardı.
Uyarı, büyük perakende
zincirlerinin bakanlığın
taslak kararnamesine
karşı sert tepkilerinden
kaynaklanıyor. Kararname onları Bulgar malı
ürünlerin satıldığı yerlerin
yarısının etrafını çevrelemek zorunda bırakacak.
Bakanlık t an yapılan
yazılı açıklamaya göre
Taneva, Modern Ticaret
Birliği'nin fiyat artışlarına
yönelik tehditlere ilişkin
pozisyonunu manipülatif
olarak tanımlamaktadır.
Açıklamada şu ifadeler
yer aldı:” Önerilen hükümler sadece tek bir yükümlülük getirmektedir: yerli
ürünlerin satışa sunulduğu yerler olması. Bulgar
malı ürünler için özel olarak belirlenmiş alanların
ayrımı hiçbir şekilde uygulanan perakende zincir
modellerine müdahale
değildir, emtia fiyatlarında
artış için faktör gene hiç
değildir”.
Eylemlerinin küçük ve
yerel üreticileri destekle-

meyi amaçladığını açıklayan Taneva, şöyle diyor:
“Yerli üretimin büyük bir
kısmı şu anda pandemi
nedeniyle kapalı olan
restorancılık ve otelciliğe yöneliktir. Bulgaristan
pazarındaki tekel konumlarından ötürü perakende
zincirleri, zayıf örgütlenmelerini ve lojistik hazırlık eksikliğini kötüye kullanmak yerine yerli çiftçileri korumaya yardımcı
olabilir”.
Bakan Taneva, daha
sonra Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT)
verdiği demeçte,” Ne ka-

dar ürün alınacağını ne
de nereden alınacağını
dayatmıyoruz. Biz sadece yerli üreticilerin tarımsal ürün tedarik noktasına
erişimi olmasını istiyoruz.
Örneğin, Sliven (İslimye)
şehrinden bir üreticinin
mallarını sadece 5 km
uzaklıktaki ilgili dükkanda satışa sunamaması
normal değildir. Fiyatların ne kadar olacağı, ilgili perakende zincirinin
politikasına bağlıdır. Biz,
yerel topluluğun bölgeye
has ürünleri seçebilmesi
için yerel üreticilere (perakende satış noktalarına)

erişim konusunda ısrar
ediyoruz. Bir Bakan olarak Bulgar üreticilerinden
nelerin temin edilebileceğini bilmemiz için bana
yurtdışından tedarikçileri
hakkında bilgi vermeleri
için iki hafta boyunca bu
zincirlere yalvarmak zorunda kaldım. Ve karşılığında ne gördüm – hiçbir
şey! Bulgar tüketicinin
cebinden ödenen bana
karşı medya kampanyaları başlatıldı. Fakat
yaptığımız şey yerel üretimi desteklemek. 100 bin
çiftçimiz var, onlara saygı
duyuyoruz” dedi.

Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği, OHAL
koşullarında düzenli çalışmalarına devam ediyor
Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSOR)
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri,
çevrimiçi çalışma toplantısında olağanüstü hal
sırasında dinamik durum
ve belediyelerin üstlendiği ciddi taahhütler nedeniyle haftalık olarak ortak
çevrimiçi toplantılar yapma kararı aldı.
Kırcaali Belediye Başkanı ve aynı zamanda
Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (NSORB)
Başkan Yardımcısı olan
Hasan Azis, çevrimiçi
toplantıya belediyedeki
makam odasından video
konferansla katıldı.
Tar tışılan iki önemli
konu, belediyelerin olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının maliyetlerini
karşılamak için ek finansal kaynaklar sağlanmasına ve ekiplerin oluşturulması ve koronavirüs
hastalarının belediye
hastanelerinde tedavisi
için koşullar yaratılmasına ihtiyaç duyulması

oldu.
Ayrıca salgın durumunda belediye meclisi toplantılarının nasıl yapıla-

Belediyelerin kendi kaynakları ve bağışçıların
yardımıyla, gerekli olan
yerlerde acil onarımlar ve

cağı konusunda çözüm
bulma ihtiyacı da tartışıldı. Şu anda belediyeler,
Sağlık Bakanı'nın emrinde belirtildiği belediye
sağlık tesislerinde koronavirüs bulaşan kişilerin
tedavisine uygun gerekli
sayıda hasta yatağını belirlemeye yönelik gerekli
tüm adımları atmaktadır.

yeniden yapılanmalar yapılır ve özel ekipman satın alma yolları araştırılır.
Anestezi uzmanları, hazırlıklı ve eğitilmiş uzman
ekiplerin eksikliği sorununun, Sağlık Bakanlığı'nın
yardımı olmadan yerel
yetkililer tarafından çözülmesi mümkün değil.
NSORB, önümüzdeki

günlerde gereksinimleri
açıklığa kavuşturmak ve
olası çözümleri tartışmak üzere Sağlık
Bakanlığı yetkilileriyle görüşme
talebinde bulunacak.
Birçok ilçede
belediye meclislerinin çalışmaları durduruldu. Bu
da yerel yönetimin işleyişini ciddi şekilde engelledi. Yürürlükteki
Yerel Özyönetim
ve Yerel İdare
Kanunu’nun yalnızca hazır bulunulan toplantılar
yapılmasına yönelik getirdiği sınırlamalar, belediyelerin çalışmalarını belediye meclisinin
yetkileri dahilinde olan bir
dizi konuda engeller. Bir
sonraki NSORB Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu olağan toplantısında
somut öneriler ele alınıp
oylanacak.
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Bakan, taslak kararnamenin görüş almak için
tüm ilgili taraflara gönderildiğini açıkladı. Ancak
perakende zincirleriyle
yapılan görüşmelerin,
onların anlayış göstermesine yol açmadığını
belirten Taneva’nın ifadesine göre, eylemleri hiçbir şekilde faaliyetlerini
düzenleme girişimi değildir. Bakan, “Yerel Bulgar
ürünleri daha yeni, daha
taze ve daha tanıdık, yerel yaşam ve kültürün bir
parçası. Tüketicilerin yerel üretime erişimine izin
verilmeli, artık ne tercih
edecekler onların kendi
seçimidir” dedi.
Bakan, ayrıca satış noktalarının özel alanlar ve
stantlar ayırmak zorunda
olduğu Bulgar şirketleri
tarafından üretilen ürünleri şu şekilde saydı: Bulgar malı çiğ sütten üretilen yoğurt ve süt ürünleri,
balık ve balıkçılık ürünleri,

et ve et ürünleri, pirinç,
un, ekmek, yumurta ve
yumurta ürünleri, sıvı ve
katı yağlar, bal, patates
ve kök bitkileri, sebzeler çiğ (tarla ve sera), pişmiş,
konserve, dondurulmuş,
kurutulmuş ve fermente
sebze suları, meyveler taze (tarla ve sera), dondurulmuş, kurutulmuş,
konserve, nektar ve meyve suları, reçeller, marmelatlar, jöleler ve kompostolar şeklinde, et konserve
ve etli konserve ürünler,
konserve, dondurulmuş,
konsantre edilmiş veya
kurutulmuş halde hazır
gıdalar.
Bakanlık açıklamasında,
”Bölge üreticileri, bölgede
veya il merkezine 200 km
mesafede bulunan ticari
mekanların bulunduğu
bölgede faaliyet gösteren üreticiler veya üretici
örgütleridir” diye belirtildi.
Kırcaali Haber

İnşaatçılar, devlet yardımı değil,
faaliyetine devam etmek istiyor
Ulusal İnşaat Girişimcileri Birliği (NASP) tarafından hükümete ve Ulusal Koronavirüs Kriz Masası
Merkezi Başkanı Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav
Mutafçiyski’ye gönderilen açık mektupta inşaat girişimcilerinin sektöre yönelik devlet yardımı istemediklerini, ancak bunun yerine kendi deyişleriyle bu zor
zamanlarda devlete yararlı olabilmek için faaliyetlerine
devam etmelerine izin verilmesini istediklerini bildirdi.
NASP, ülkede idari ve üretim sürecinin askıya alınmasının bir sonucu olarak, ekonomi üzerindeki etkisinin zararlı olacağını ve devletin sosyal yardım ve
sigorta prim ödemeleri için yeterli mali kaynağa sahip
olmayacağı çok sayıda işsiz kişiye yol açacağını savunuyor. Mektupta şu
ifadeler yer
alıyor: “Sadece inşaat
sektöründe
200 binden
fa zla i ş ç i
çalıştırılarak 50 0
binden fazla kişiye geçim kaynağı sağlanıyor. Tüketici
kredileri ödenemeyecek ve bu bankacılık sektöründe bir tıkanıklığa neden olacaktır. Birçok üretim ve iş
faaliyeti iflas edecek, bu da merkezi yönetim bütçesi
gelirlerini büyük ölçüde azaltacaktır”.
Bu nedenle, NASP Bulgaristan ekonomisini kurtarmak için alınabilecek bazı somut önlemler öneriyor.
Her şeyden önce, inşaat endüstrisinin temsilcileri
mevcut ekonomik durumu analiz etmek ve ekonominin hayatta kalması için yeterli önlemleri önermek için
Ekonomik Konsey kurulmasını öneriyorlar. NASP’ın
görüşüne göre, onların çok istediği idari süreci dijitalleştirme uygulamasına, özellikle de elektronik yapı
ruhsatı hizmetine başlama zamanı şimdidir.
Dernek tarafından yapılan bir diğer öneri de Bulgaristan Merkez Bankası’nın (BNB) kontrolü altında
bankaların kredi vermeye devam etmesidir. İnşaat girişimcileri, ”Ülke ekonomisi için zararlı olacağından,
nüfus ve işletmelere yönelik bankaların kredi vermesini durdurmamak son derece önemlidir” diyorlar. Son
öneri olarak sektör için son derece önemli olan şey
belirli tedbirlere uyulması durumunda işletmelerde üretim faaliyetlerinin devam etmesi için devlet tarafından
koşulların ve olanakların yaratılmasıdır. KH
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HÖH Gençlik Kolları Adayı Antoaneta Asenova,
Avrupa Liberal Gençlik Başkanı Seçildi
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Gençlik
Kolları adayı Antoaneta
Asenova, Avrupa Liberal
Gençlik (LYMEC) Başkanlığına seçildi. Başkanlık seçimi, 130 gencin
katıldığı örgütün ilk dijital
kongresinde yapıldı. Genç
liberaller, ayrıca yönetim
kurulu üyeleri ve bu sonbaharda İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenecek Avrupa için Liberaller
ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) Kongresine katılacak delegeleri de seçtiler. Gelecek kongre için
seçilen delegeler arasında HÖH Gençlik Kolları
üyesi Tanzer Hüseyinov
da yer alıyor.
Bu, İlhan Küç ük ’ün
ALDE Başkan Yardımcısı, Gülfiye Arnaudova
ve daha sonra Süleyman
Şaban’ın da Uluslararası
Liberal Gençlik Federasyonu (IFLRY) Başkan
Yardımcısı seçilmesinden
sonra HÖH Gençlik Kolları için sıradaki başarıdır.
Yeni LYMEC Başkanı
Antoaneta Asenova, seçiminden sonra yaptığı konuşmada, ”HÖH Gençlik
Kolları örgütüne adaylık
için son derece minnettarım. LYMEC üyesi olan
örgütlere bana verdikleri
güven ve destek için minnettarım. Zor bir zamanda

yasi rolünü arıyor. HÖH
Gençlik Kolları, 2005 yılından beri LYMEC üyesidir. Örgütün web sitesi:
https://www.lymec.eu/
Antoaneta Asenova,
Nisan 2018’den bu yana
LYMEC Yönetim Kurulu
Üyesi idi. 2014'ten beri
Avrupa Parlamentosu
HÖH heyetinin parlamento asistanı olarak görev

yapıyor.
Son AP seçimlerinde
HÖH’ün AP milletvekili
aday listesinde yer alıyordu. Tulane Üniversitesinde Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek
Lisans Programı’nı bitirdi.
Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi’nde
Hukuk Yüksek Lisans
Programı’nı bitirdi. KH

Okullar, en erken 14
Mayıs’ta tekrar açılacak
bulunuyoruz - koronavirüs
salgını sadece sağlık sistemleri, ekonomik istikrar
ve işgücü piyasaları için
küresel zorluk yaratmakla kalmayıp - bu ise kaçınılmaz olarak genç işsizliği üzerinde her zaman
güçlü yankı yapıyor. Aynı
zamanda toplumlarımız
arasındaki dayanışma
üzerinde de iz bırakıyor”
dedi.
HÖH Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük,
yaptığı konuşmada,
”LYMEC'i ilk dijital kongresini gerçekleştirme konusunda yaratıcılığı ve

azminden dolayı tebrik
ediyorum. Bunu yaparak
genç liberaller, Avrupa'nın
geleceğinde önemli bir
rol oynamak için gerekli
potansiyele ve istekliliğe
sahip olduklarını gösterdiler. Bu başarı büyük bir
takdir görmedir, fakat aynı
zamanda büyük bir sorumluluktur ve biz bunun
farkındayız. Bize inanan
herkese teşekkürler! Sizi
hayal kırıklığına uğratmayacağımıza söz veriyoruz
" dedi.
LYMEC, 1976 yılında
kuruldu. Örgüt, an itibariyle 33 Avrupa ülkesin-

de 58 teşkilatı olan 210
000'den fazla genç liberal tarafından temsil ediyor. Örgütün hem kuruluş
(Member organisations)
hem de bireysel üyeleri (Individual Members)
vardır. Avrupa'nın geleceği ile ilgili bir tartışma
platformudur. Bir gençlik
hareketi olarak LYMEC,
kendini Avrupa politik ve
eğitim bilinci geliştirmeye adamıştır. Öte yandan
LYMEC, ALDE Par tisi
ve Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) grubu gibi
diğer liberal örgütlerle
çalışarak Avrupa'daki si-

konusu değil, bu manevi
bir destek” dedi.
Bakan,” Bu, krizin en
kötü yanı olan OHAL
süresi ve sonraki ilk ayı
atlatmak için çok önemli
bir destek” diye belirtti ve
önlemi hazırlamak için
tüm sektörle 2 haftadan
fazla çalışıldığını da sözlerine ekledi. Banov,bu
önlemin serbest çalışan aktörler, ressamlar,
dansçılar, müzisyenler,
yazarlar ve başka sanat

alanında faaliyet gösteren büyük bir sanatçı
grubunu kapsadığını belirtti. Bu destekten 2019
yılında gelirleri 1000 levanın altında olan sanatçıların da faydalanabileceği anaşıldı.
Brifingde yer alan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa
Saçeva,” Yaklaşık 1 200
kişinin desteklenmesini
bekliyoruz. İşçi maaşı olarak adlandırmaya
karar vermemiz tesadüf
değil, çünkü bu bir sosyal yardım değil, nesnel
nedenlerle çalışamayan
insanlara destektir. Bu
muhtemelen bize yaklaşık 2 700 000 levaya
mal olacak. Bu konuda
Ulusal Kültür Fonu çalışanlarıyla birlike çalışma
yapacağız, dokümantasyon ve bu fonların tahsis
edileceği düzeni oluşturmaya yardımcı olacağız”
diye açıkladı. KH

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, gazetecilere
verdiği brifingde bakanlığın okulların ve üniversitelerin elektronik uzaktan eğitim uygulamasına en az
13 Mayıs'a kadar devam etmesini öngördüğünü bildirdi. Bu durumda 7. sınıfın sonunda ulusal düzeyde
gerçekleştirilen dış değerlendirme ve lise mezuniyet
sınavlarının büyük ihtimal daha geç bir tarihe erteleneceğini ve 4-10 gün arasında değişen bir fark olacağını
belirten Bakan, öğretmenleri elektronik uzaktan eğitim
modeli konusunda gösterdikleri başarılı performanstan
dolayı övdü.
Vılçev, 4. ve 10. sınıfların sonunda ulusal düzeyde
gerçekleştirilen dış değerlendirme sınavlarının iptal
edilmesi için bir neden olmadığını ve bu sınıflarda yapılan dış değerlendirme sınavlarının esasen geri bildirim alınması için yapıldığını söyledi.
Bakan, devamla: “20 ve 22 Mayıs’ta yapılması planlanan lise mezuniyet sınavları 30 Mayıs ve 1
Haziran’da yapılabilir. 9 ve 11 Haziran’da yapılması
planlanan 7.sınıfın sonunda dış değerlendirme sınavları 13-15 Haziran’a, 4.sınıfın sonunda yapılan dış değerlendirme sınavlarının tarihleri de büyük ihtimalle 29

OHAL süresi ve sonraki ay için sanatçılara
asgari ücret ve sigorta primleri ödenecek
Başbakanlık konutunda gazetecilere brifing
veren Kültür Bakanı
Boil Banov,” Altı aylık bir
süre için güvence altına alınan kültür kurumu
çalışanları ile ilgili çok
önemli bir karar verildi.
Kamu sektöründe çalışan sanatçıların kendilerini rahat hissetmelerini
ve yeni ürünler üzerinde
çalışmalarını sağladık”
diye açıklamada bulundu.
B akan, o la ğ anüstü
hal (OHAL) durumunda
devletin kültür kurumlarına ve bağımsız sanatçıların desteklenmesine
yönelik tedbirleri yorumladı. Banov’un ifadesine
göre, serbest çalışan
sanatçılara OHAL süresi
ve sonraki ay için sigorta
primleriyle birlikte asgari
ücret sağlanacak.
Banov, bu önleme ihtiyaç duyan sanatçıların
rahatça başvurabilecek-

lerini kaydetti. Bakan,”
Ulusal Kültür Fonu tarafından finanse edilen
birçok projeyi gerçekleştirmek için OHAL sonrası
için mekanizmalar geliştiriyoruz. Proje sürelerini
uzatacağız, bu ekipler
için de istikrar getirecek.
İleriyi düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik sağlamak
için bağımsız sanatçılara
yönelik kısa ve uzun vadeli bir proje geliştiriyoruz. Sosyal yardımlar söz

ve 30 Mayıs’a ertelenecek” dedi.
Üniversitelerin de öğrenci başvuru döneminin 7-8
gün daha geç başlayacağını bildirdikleri anlaşıldı.
Vılçev, ”Bazı ülkelerde, bazı yükseköğretim kurumlarında öğrenci başvuru döneminde değişiklik olmazsa,
yükseköğretim kurumlarının lise diplomalarını bundan
ötürü daha önce vermemizden çıkarı olsa da, bu seçeneğe hazırız” dedi.
Çocukların yaklaşık % 11'i uzaktan eğitim uygulamasına dahil değildir. Onlarla öğretmenler, psikologlar, arabulucular çalışıyor. Eksiklikleri telafi etmek için
çeşitli seçenekler de düşünülüyor.
Bakan, ”Belki de birkaç cumartesi gününün okul
günleri olması daha iyi bir seçenek olacak. Yine altını
çizmek isterim ki, 6.sınıfa kadar öğrencilere yönelik
bu cumartesi günlerinde veya haziran ayında birkaç
gün yapılacak ders çalışmalarına katılım zorunlu olmayacak. Çocuklar hatta elektronik ortamda daha çok
okuyorlar” diye ifade etti.
Vılçev, ”Aldığımız bilgilere göre, hem öğrenciler hem
öğretmenler aşırı ders çalışmaktan dolayı yoruluyor.
13-16 Nisan döneminde bahar tatili yapılması planlanıyordu. Bu günlerin istişare yapılması ve çocukların
ilgi alanlarına göre çalışmalar yapılması için kullanılıp
kullanılmayacağına karar verilecek” diye kaydetti.
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Büyükelçi Aylin Sekizkök’ten Kırcaali
Haber Gazetesine Özel Mülakat
1. sayfadan devam

döneminde burası Büyükelçilik kançılaryası olarak kullanılıyormuş. Dolayısıyla, şu anda konutta
Atatürk’ün ve onun çok
yakın arkadaşı olan dönemin Büyükelçisi merhum
Fethi Bey’in (Fethi Okyar)
çalışma odası var. Bu
odayı hala muhafaza ediyoruz. Atatürk, Sofya’daki
görevi sırasında sadece
büyük bir asker, büyük bir
devlet adamı değil, aynı
zamanda çok büyük bir
diplomat ve teşkilatçı olduğunu da göstermiştir.
Bu bizim için çok önemli. Benim için şahsen çok
önemli. Atatürk’ün izinden
gitmeye elimden geldiği
kadar gayret edeceğim.
- Ülkemizdeki bölgelere ziyaretleriniz başlamıştı, ancak OHAL
nedeni ile şuan ziyaret
etme imkânınız yok. Durum normalleştiğinde
nereleri ziyaret etmeyi
düşünüyorsunuz?
- Bulgaristan’daki Sofya
dışı ziyaretlerimize hevesle başlamıştık, şubat ayı
sonunda Filibe’yi ziyaret
etmiştik. Arkasından 18
Mart’ta şehitler gününde Dobruca’daki askeri
mezarlıktaki şehitlerimizi anmak için o bölgeyi
ziyaret edecektik, onun
planlamasını yapmıştık.
Maalesef COVID-19 krizi
ve olağanüstü hal nedeniyle bu ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. En
kısa zamanda, kriz biter
bitmez yine şehitlerimizi
ziyaret etmekle Bulgaristan içerisindeki ziyaretlerime başlamak istiyorum.
Tabii, bu kriz sırasında
boş durmadım, bol bol
okumaya, bol bol dinlemeye, Bulgaristan’daki
ecdat yadigârı eserlerimizi tanımaya çalıştım.
Onları yerinde görmeyi de
çok arzu ediyorum. Razgrad’daki Makbul İbrahim
Paşa Camii’ni, Şumnu’daki Tombul Camii’ni, Kırcaali’deki Merkez Camii’ni
yerinde görmeyi çok arzu
ediyorum. Türbelerimizi tek tek ziyaret etmek
istiyorum - Akyazılı Sultan Türbesi, Demir Baba
Türbesi. İnşallah, krizden
sonra Kırcaali de dahil olmak üzere Bulgaristan’ın
bütün bölgelerini büyük
bir heyecanla ziyaretimize
başlayacağız.
- Türkiye’deki Covid 19
ile mücadeledeki son
durum nedir?
- Maalesef, bütün dünyayı etkisi altına alan büyük
bir pandemiden bahsediyoruz. Türkiye’nin de bu

pandemiden, bu salgından kendisini izole etmesi pek mümkün olamadı,
fakat tesellimiz, aynı zamanda bizim çok büyük
bir avantajımız şu ki, bu
salgın hastalık Avrupa’dan
Türkiye’ye çok geç geldi.
11 Mart’ta ilk vaka tespiti

rımızdan birisi de Türkiye’deki, hastanelerin, sağlık sektörünün gerçekten
çok güçlü olması. 20.000
kişilik yoğun-bakım odasıkapasitemiz var. Bunun
şu anda sadece yüzde
60’ını doldurmuş durumdayız.

- Son dönemdeki, Türkiye - Bulgaristan ilişkilerini değerlendirebilir
misiniz?
- Zaten bu kriz başlamadan önce, siz de yakından
takip ettiniz, biliyorsunuz,
Türkiye ve Bulgaristan
arasında gerek ekono-

yapıldı, çok geç bir tarihte. İşte bu tarihten sonra
hükümetimizin amacı salgının yayılımını gösteren
eğriyi mümkün olduğu
kadar düzleştirmeye, tepe
noktasını mümkün olduğu
kadar yaymaya çalışan
bir politika izlemek oldu.
Bu politikayı da şeffaf,
katılımcı bir anlayışla,
halkımızın kendisini izole
etmesi gerektiğini farkettirerek, bu bilinci yerleştirmeye çalıştık. Halkla
beraber yürütmeye çalıştık. Bugünkü rakamlar
hem endişe verici, aynı
zamanda da teselli bulabileceğimiz, iyi yolda
yürümekte olduğumuzun
işaretlerini de dün itibariyle aldık. Örneğin, maalesef bütün vefat edenlerin acısını yüreğimizde
hissediyoruz, ama hayatını kaybedenlerin sayısı
en azından İtalya’daki,
Fransa’daki, İspanya’daki
gibi geometrik bir artışla
katlanmıyor. Yüzü aşmayan stabil bir rakam silsilesinden bahsediyoruz,
bu sevindirici. İyileşme
oranlarında büyük bir
yükseliş var. Bu da gayet
sevindirici. Nitekim Sağlık Bakanımız da dün bir
açıklama yaptı, grafiklere
ve istatistiklere de yansıyan bu güzel gelişmelerin
geri planında Türkiye’nin
ön alarak ilaç kullanımına
aktif bir şekilde başlaması
olduğunu ifade etti. Aynı
zamanda plazmaçalışmaları, aşı üretim çalışmaları
da büyük bir hızla devam
ediyor. Siz de biliyorsunuz, en büyük avantajla-

- Bulgaristan ile Türkiye sınırındaki TIR kuyrukları ile ilgili bazı girişimleriniz oldu. Örneğin
günlerce kuyrukta bekleyen şoförlere yardımlar sunuldu. Şu anki son
durum nedir?
- Çok şükür artık TIR
kuyruğu kalmadı. TIR şoförlerimiz Bulgaristan’a
girdikten sonra hiçbir
sorunla karşılaşmadan
Kapıkule’ye kadar ulaşabiliyor, bir saat içerisinde de işlemlerini halledip çıkabiliyorlar. Bunun
sağlanmasında en büyük
desteği Edirne Valiliğimizden, Kapıkule’deki
gümrük yetkililerimizden ve hudut birimindeki
görevlilerimizden aldık.
Beklemeden, işlemlerin tamamlanmasını teminen üç gün boyunca
gece gündüz çok büyük
bir özveri ile çalıştılar.
3.000 TIR’dan oluşan bir
TIR kuyruğunu yaklaşık
üç gün içerisinde eritmiş
olduk. Bu çok büyük bir
başarı. Dolayısıyla emeği
geçenlere şükranlarımızı
sunuyorum. Bizim Büyükelçilik olarak burada yaptığımız STK’larımızın, hayırsever işadamlarımızın,
Kızılay’ın ve Kızılhaç’ın
katkılarıyla, zor durumda
olan TIR şoförlerimize de
insani ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yardımda
bulunmaktı. Onu da başardığımızı anlıyorum.
Geri dönüşler çok olumlu
oldu. TIR şoförlerimizin
teşekkürlerini de bu vesileyle sizlere de iletmek
istiyorum.

mik, gerek siyasi ilişkiler
gayet iyi bir düzeyde seyrediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın
Başbakan Borisov ile çok
yakın dostluk ilişkileri var.
Bunun da bir yansıması
olarak her alandaki ilişkilerimizde büyük bir ivme
kazanmıştık. Türkiye ve
Bulgaristan krizle böyle
bir noktada karşı karşıya
geldi. Bizim hep vurguladığımız şey şuydu, zaten
Bulgar makamlarından
da aynı şekilde geri dönüşler aldık: Çok büyük
belirsizliklerle, çok büyük
sınamalarla karşı karşıya olduğumuz yeni bir
uluslararası konjonktürün
içine girmiş durumdayız.
Kriz de bunun çok somut
bir örneği oldu. Böyle bir
ortamda önümüzde iki seçenek var, yani bir kırılma
noktasındayız. Ya birlikte
işbirliği ve dayanışma içerisinde hareket ederek bu
zorlu dönemi, bu sorunları
birlikte atlatmaya çalışacağız, ya da her ülke kendi başının çaresine baksın
anlayışıyla giderek kendi
içimize kapanacağız, yalnızlaşacağız ve yabancılaşacağız. Türkiye ve
Bulgaristan olarak biz bu
ilk yolu tercih ettik. Birbirimize daha da kenetlendik. Sadece sağlık alanında değil. Diğer alanlarda
çok yakın işbirliği halinde
Bulgar makamlarıyla bu
zorlu süreci yürütmeye
çalışıyoruz.
- Büyükelçilik olarak
çok sayıda sosyal ve
kültürel etkinlikler düzenliyorsunuz. Şu anda

23 Nisan ile ilgili etkinliğiniz var. Bundan da
bahseder misiniz?
- Aslında Büyükelçilikteki arkadaşlarımızla beraber çok güzel fikirlerimiz
var. Maalesef bu koronavirüs krizi nedeniyle bunun birçoğunu yaşama
geçirmek için çok zorlanıyoruz. Ama madem elimizde iletişim teknolojileri gibi güzel bir araç var,
bundan da yararlanarak,
çocuklarımızla 23 Nisanı
sanal ortamda beraber
kutlayalım istedik. Birkaç
hafta önce bir yarışma duyurusu yaptık. Bulgaristan
genelindeki tüm çocuklarımızın resim yoluyla, şiir
yoluyla, kompozisyon yoluyla, hatta kendi çektikleri videoları göndermek
suretiyle,çocuk olmak ne
demek, bu konudaki hislerini bizimlepaylaşmalarını istedik. İnanın çok
güzel geri dönüşler aldık.
Bulgaristan’ın dört bir tarafından çocuklarımız,
video çekmek suretiyle
bu yarışmaya katılacaklarını söylediler. Biz bu
videoları zaman zaman
Facebook sayfamızda da
yayınlıyoruz. Fakat bunun
da ötesinde yarışmaya
katılmak üzere eserlerini
göndermeye başladılar
bize. Çok güzel eserler
alıyoruz. Onları tek tek
değerlendiriyoruz, inceliyoruz, hepsiyle ayrı ayrı
gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak
istiyorum. Yarışmaya katılım için son gün 20 Nisan,
çocuklarımız eserlerini 20
Nisan’dan önce Kültürel
Etkileşim Derneğimizin
e-mail adresine göndersinler.
- Son olarak Bulgaristan’daki soydaşlara bir
mesajınız olacak mı?
- Ebette. Öncelikle Bulgaristan’daki bütün soydaşlarımızın, Türk ve
Müslüman toplumunun
yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. Ramazan vesilesiyle düzenlenen iftar yemeklerine
katılmayı ben çok arzu
ediyordum. Daha önceki
sohbetlerimizde bundan
çok büyük bir heyecan
duyacağımı ifade etmiştim. Çünkü Bulgaristan’da
belki de Türkiye’den daha
heyecanlı bir şekilde Ramazanlar ve iftar sofraları yaşatılıyor, yaşatılmaya
devam ediliyor. Bu çok
güzel bir gelenek. Bunun
devamını çok önemsiyorum ben. Tabii, gelenekten bahsediyorken diğer
geleneklerimizi göreneklerimizi devam ettirmek,

yani yaşayan kültürel mirasımızı sürdürmek çok
önemli diye düşünüyorum. Yaşayan kültürel mirasımızın başında da ana
dilimiz Türkçemiz geliyor,
dilimiz, dinimiz geliyor,
diğer adetlerimiz geliyor.
Özellikle Türkçe hastası
ve hayranı olan bir insan
olarak, Türkçe dilinde yazılmış eserler okumaktan
çok büyük zevk alıyorum.
Bu noktada da Nöbettepe dergisinden özellikle
bahsetmek istiyorum.
Geldiğimden beri derginin neredeyse tüm sayılarını büyük bir zevkle
okudum. Bu tip etkinliklerin de devamını çok arzu
ediyorum. Türk milletinin,
Müslüman toplumunun
en büyük, en güzel hasletlerinden biri de zor
zamanlarda birbirimize
gösterdiğimiz dayanışma.
Bunun en güzel örneklerini de yine Bulgaristan’da
son dönemde görüyoruz.
Kriz sırasında teyzelerimizin, ablalarımızın bir
araya gelerek maskeler
ve koruyucu malzemeler
ürettiğine şahit oluyoruz.
Başmüftülüğün önderliğinde diğer müftülüklerin yardım kampanyaları
düzenlediğini görüyorum. Bundan çok büyük
memnuniyet duyuyorum.
İmam hatip liselerinde
yine TİKA’nın verdiği teknik destekle üç boyutlu
baskı suretiyle maskeler
üretildiğini öğrendim. Bu
da ayrıca memnuniyet
verici bizim için. Böyle
güzel dayanışma örneklerinin daha da artarak
devam etmesini temenni ediyorum. Son olarak
şunu söylemek istiyorum, biz Büyükelçilik olarak, Burgaz ve Filibe’deki
Başkonsolosluklarımızla
buradayız, sizin yanınızdayız. Soydaşlarımızın
mutluluğundan mutlu
oluyoruz biz, onların başarılarından gurur duyuyoruz, övünç duyuyoruz.
Sizinle kriz bittikten sonra
en kısa zamanda şahsen
kucaklaşmak ve de tanışmak arzusunda olduğumu da bu vesileyle ifade
etmek istiyorum herkese.
- Bize ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyorum.
- Ben de teşekkür ediyorum. Evde kalın, temasta
bulunmayın, kendinizi
izole edin, bunlar çok
önemli, bu çağrıyı ben de
tekrarlamak istiyorum. İyi
günler diliyorum.
Söyleşiyi yapan:
Müzekki AHMED
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Türk Dünyasının Yakın Tarihinden Sayfalar
1918 yılında Bakü’deki kitle soykırımı amaca
yönelik ve sistemli bir cinayettir ve Azerbaycan’ı
bütünüyle veya kısmen
yok etmek için yapılmıştır. Ne yazık ki, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı’nın 1948
tarihli soykırım suçlarının
önlenmesi ve cezalandırılması Antlaşmasını kabul etmesine, uygar dünyanın soykırımı kınamasına ve soykırımların tarih
boyunca insanlığın büyük
kayıplar vermesine sebep olduğunun tanınmasına rağmen, XX. yüzyılın
sonlarında Azerbaycan’a
karşı bir soykırım daha
işlenmiştir. Ermeni devleti
tarafından Azerbaycan’ın
Karabağ bölgesinin Hocalı şehri nüfusuna karşı
1992 yılının Şubat ayında
işlenen soyırımı suçları,
1918 Martındaki kitlesel
soyırımından çok daha
da feci bir cinayettir.
Birinci Dünya Savaşı
sonucunda dünyanın jeopolitik haritası yeni biçimlenişe başladı. Büyük
Savaşın sonunda birçok
millet bağımsızlığını elde
etmek ve kendi bağımsız
devletlerini kurmak için
ayaklandı. Kafkasların en
büyük ve köklü devletlerinden ikisi olan Azerbaycan ve Gürcistan’ın milli
hakları elde etmek uğruna mücadelesi yıkılmakta
olan Rusya Çarlığı ve “işçi
köylü devleti” sloganı gibi
değişik biçimlerin ardına
gizlenerek Rus imparatorluğunu ayağa kaldırmak
isteyen Bolşeviklerin tepkisiyle yüzleşmiştir.
Kafkasların ana petrol
ve sanayi merkezi olan
Bakü’de kontrol sağlamalarına ve çekici fikirler öne
sürmelerine rağmen, Bolşevikler iktidarlarını ayakta tutabilmek için silahlı
güç bulmakta zorlandılar.
Öte yandan, Azerbaycanlıların milli hakları için
mücadele yürüten “Müsavat” partisinin konumları hem Bakü’de hem de
Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde, Bolşeviklerin
durumundan çok daha
güçlüydü.
Meydana gelen durum,
Kafkaslarda devlet kurmak isteyen Ermeni ve
Taşmak güçleri Bolşeviklerin doğal müttefiki
durumuna getirmiş oldu.
Daha Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeni Milli
Konseyi ve Taşnakların
kontrolündeki Ermeni silahlı güçler Çar Ordusuna
karşı savaşmıştı.
B u s ava ş e s n a sın da, Osmanlıya kar şı
çarpışmalara katılan,
Bulgaristan’ın da katıldığı “Üçlü Mihver” e karşı,
Çar Rusya’sı saflarında

savaşan Ermeniler, silahsız olarak Kafkaslara
getirilen savaş tutsakları
ve sivillere çok sert davranıp işkence uygulamıştır. Kafkas Cephesinde
tutuklanan Osmanlı askerlerinden başka, Bakü
yakınındaki Nargin Adasında tutuklu klan Alman,
Avusturya, Macar, Bulgar,

askeri birliklerini eğiterek
soyırımı için hazırlamış ve
yüreklendirmiştir. (1)
Ermenilerden oluşan
askeri birlikler ve Kafkaslardan Ermeni asker sevkiyatını Petersburg’dan
atanan yüksek rütbeli Ermeni subaylar yönetmiştir.
Bakü’de soyırımının gerçekleştirilmesinden önce

partisinin üyesidir.
1918 Ocağındaki kitle
katliamına karşı mukavemeti engelleyip önlemek
amacıyla Bakü Konseyi Müslüman kolordusu
komutanı General Azad
Bey Talışinski’yi tutuklamış ve “Evelina” gemisiyle Lenkoran’a gitmeye
hazırlanan Müslüman ko-

Arnavut ve Arap askerleri
de Çar Ordusunda görev
alan Ermeni askerler tarafından hor görülmüş,
tartaklanmıştır.
Yapılan araştırmalardan alınan sonuçları,
1918 Martında Bakü’deki
Azerbaycan nüfusa karşı
işlenen suçların başlıca
Ermenilerin işi olduğunu
ortaya koymuştur. Aynı
yılın Şubat ayında “Bakü
İşçisi” gazetesinde basılan, V.İ.Lenin tarafından
Kafkas olağanüstü yetkili
komiseri olarak atanan
ve bölgeye gönderilen
Ermeni Stepan Şaumyan
tarafından kaleme alınan

Bakü’ye zırhlı trenler,
zırhlı araçlar, teknik donanım ve başka mühimmat gönderilmiştir. 1918
Şubatında Tuğgeneral
İvan Bagrmyan, aynı yılın
Mart ayı başlarında da
General Rustam Zaryan
ile General Akop Bagratuni Bakü’yü ziyaret etmişlerdir. Ermeni Milli Şurası
cepheden dönen askerlere bir çağırı göndererek
Bakü’de toplanmalarını ve
zaman gelince çatışmaya
girmeye hazır olmalarını
emretmiştir.
Aynı dönemde Bakü
konseyinde Ermenilerin
çok yüksek aktiflik gös-

bir yazıda, işlenen soykırımın önceden planlanmış
ve hazırlıkları yapılmış
bir cinayet olduğu ortaya
konmuştur.
Bu makalesinde S. Şaumyan, A zerbaycan’ın
bağımsızlığı uğruna müc adele eden güçlere
ancak bir avuç çöküntü
verileceğini açık olarak
yazmıştır. Bu amaçla olmak üzere, Bolşevikler
Bakü kentindeki Ermeni

terdiği dikkati çekmiştir.
Arşivlerde korunmuş belgeler üzerinden yapılan
analizler “Kızıl Birlikler”
adı altında 10-12 bin kişilik bir ordu şeklinde
toplanan yeni askeri birliklerden % 70’inin Ermeni asıllı askerlerden
oluştuğunu kanıtlamıştır.
Bu yeni ordunun Kurmay
Başkanı Z. Avatisyan eski
Rus Çar Ordusundan bir
Albay olup “Taşnaktsutun”

lorduyu silahsızlandırmayı başarmıştır. 1918’in 30
Martında başlayan kitle
katliamını yönetmek için
kurulmuş bulunan Bakü
Konseyi Devrimci Savunma Komitesi’nde Ermeni
ileri gelenlerden Şaumyan, G. Korganov, S.
Sarksyan ve M. Yolçiyan’a
özel yetkiler verilmiştir.
Böyle titiz bir hazırlık
gördükten sonra Bakü
Konseyi ile Ermeni Milli
Konseyi askeri birlikleri
şehrin Müslüman nüfusunu sıradan öldürmeye
koyulmuşlardır. Ermeni güçlerin kışkırtma ve
komplolarından sonra
Hazar Denizindeki askeri
gemiler de şehri bombalamış, büyük nüfus kaybı,
tarihsel anıtların harap olması yaşanmıştır. Yapılan
hesaplamaya göre, yalnız
Mart soykırımı esnasında
Ermeni ve Bolşevik birlikler Bakü’de 10-12 bin
Azerbaycanlının ölümüne
sebep olmuştur.
Arşiv belgeleri üzerinde
yapılan çalışmalar bu kitle
katliamı Bakü’de yaşayan
diğer milletlerden insanlara ve daha sonra değişik
amaçla şehri ziyaret eden
yabancılara çok şiddetli
etkide bulunmuştur. Bu
gerçekler, kanlı olayları
soruşturmak amacıyla
1918’ın sonunda kurulan,
Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti Olağanüstü
Tahkikat Komisyonu belgelerinde de işlenmiştir.
Örneğin, soykırımı esnasında Bakü’de ikamet
eden ve bulunan Ermeni
Aleksandır Kvasnik soy-

kırımın örgütleyicileri ve
uygulayıcılarına ilişkin
açıklamalarında şöyle demiştir: “Bakü Konseyinin
ilgili organına işaret ederek – Yürütme Konseyi –
üyelerinin hepsi Ermeni
idi…”
Eski Bakü Belediye Başkanı Yakov Nikolaeviç
Smirnov, Ermenilerin yalnız ayakta olan vatandaşları değil, hastanelerdeki
yaralıları da ölümle tehdit
ettiğini, bildirdi.
Yine bir Ermeni olan
Yuda Belenkiy şunlara
şahitlik etmiştir: “Ermeni
askerler Müslümanların
parasını, malını mülkünü
çaldılar ve kendilerini kurşuna dizdiler.” Balahan’da
ikamet eden, bir Gürcistan vatandaşı olan, 22
yaşındaki Levan Gogoberidze ise verdiği bilgilerde soykırımın en gaddar
sahnelerinden birini şöyle
anlatmıştır:
“1918 Martında yapılan
ölümcül saldırı esnasında, Balahan köyünde,
Agaevler’in evinde kalıyordum. Bu ev, Ayrapet
Surgulyants’ın yönetimindeki silahlı Ermeniler
tarafından kuşatıldı. İlk
ateş zırhlı trenden açıldı,
sonra top ateşine tutuldu.
Kaçmaya karar verdim.
Mahmud Agaev ve isimlerini bilmediğim daha
birkaç Müslüman bizimle
birlikte kaçtı. Arka bahçeden çıktık ve uzaklaşırken
Ermeniler bizi yakaladılar.
Agaev’i bacağından vurdular. 5 gün tren istasyonunda tutulu kaldıktan
sonra, ismi Rahimov olan
tanımadığım bir şahısla beni serbest bıraktılar, Agaev kardeşleri ve
diğerlerini gözlerimizin
önünde kurşuna dizdiler.
Onlar, en küçükleri 8, en
büyükleri ise 40 yaşında,
toplam 5 kişiydiler.”
Soykırım işleyen silahlı Ermeni çeteleri yalnız
kendilerine mukavemet
eden kişileri değil, çocukları bile öldürdüler.
Bir Polonya vatandaşı
olan, Leon Dolevskı adında başka bir olay tanığı
ise, Ermenilerin şehirdeki
basım yayım merkezlerini ateşe verdiğini haber
verdi. Fars’tan gelen Tagi
Alakbarzade ise, Ermeni
çetecilerin, 50 kişinin konakladığı “Dağıstan” hoteli ile 100 Müslüman’ın
kaldığı “Ker vansaray”
hotelini ateşe verdiklerini
anlattı.
1918 soykırım olayları
Bakü şehri ve bölgesinden taşmıştır. Karabağ,
Zangezur, Erevan, Nahçıvan, Lenkaran, Guba,
Şamahı ve diğer bölgelerde de toplum kıyım olayları yaşanmıştır. Şamahda

öldürülen 8 027 kişiden
2 560’ı kadın ve 1 277’si
çocuktur. 1918 yılının Nisan ve Mayıs aylarında
Gubin kazasında, Bakü
Komünü ’ne bağlı olan
ve Amazasp Sırvantstyan
tarafından yönlendirilen
“Taşnaktsutün” partisinin silahlı çeteleri 36 782
kişiyi öldürmüştür. 2007
yılında Guba şehrinde
bulunan toplu mezarlar, o
zaman işlenen soykırımın
boyutları ve vahşeti tam
olarak anlayabilmemize
deliller vermiştir.
Günümüz Ermenistan’ın
Zangezur mahalı gibi
Azerbaycanlılar yaşayan
ve nüfus çoğunluğu oluşturan yerlerde115 köy,
Erevan eyaletinde 211
köy, Kars eyaletinde 92
köy yerle bir edilmiş, sakinleri ise öldürülmüştür.
Ermeni çetelerince Zangezur ve Nahçivan’da
işlenen kitle katliamlarını Andranik Ozanyan,
Karekin Ter Haratünyan
Njdeh, Drastamat Kanayan (Dro), Doluhanyan
yönetmiştir. Arşiv belgelerinde, Ermeni komitacıların yukarıda isimleri
geçen üyelerinin Nahçivan, Şarur-Daralyaz ve
Ordubad eyaletlerinde 50
Müslüman köyünü bastığını ve nüfusun daha fazlasını öldürdüğünü kanıtlayan bilgiler vardır.
1918 yılında Bakü’deki
soyırımı amaca yönelik
ve sistemli bir cinayettir
ve Azerbaycan’ı bütünüyle veya kısmen yok etmek
için yapılmıştır. Ne yazık
ki, Birleşmiş Milletler
Teşkilatı’nın 1948 tarihli
soykırım suçlarının önlenmesi ve cezalandırılması Antlaşmasını kabul
etmesine, uygar dünyanın soykırımı kınamasına ve soykırımların tarih
boyunca insanlığın büyük
kayıplar vermesine sebep
olduğunun tanınmasına rağmen, XX. yüzyılın
sonlarında Azerbaycan’a
karşı bir soykırım daha
işlenmiştir. Ermeni devleti
tarafından Azerbaycan’ın
Karabağ bölgesinin Hocalı şehri nüfusuna karşı
1992 yılının Şubat ayında işlenen kıyım suçları,
1918 Martındaki soyırımından çok daha da feci
bir cinayettir.
Kullanılan kaynak:
(1) Rustamova – Togidi Solmaz, Mart 1918,
Bakü, Azerbaycan Kıyımı Belgeleri, Bakü, 2009,
sayfa 22.
Yazar:
Elnur KELBIZADA
Çeviri:
Hikmet EFENDİEV
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Bulgaristan Ulusal Dini Topluluklar Konseyi ile
devlet televizyonu arasında anlaşma imzalandı

2 Nisan 2020 Perşembe günü
Bulgaristan Ulusal Dini Topluluklar Konseyi (NSROB) temsilcileri ile Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) Genel Müdürü

Emil Koşlukov arasında yapılan
resmi toplantı kapsamında Konsey ve kamu medya kuruluşu
arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, BNT'nin ko-

ronavirüs (COVID-19) salgını ve
bu salgın nedeniyle ilan edilen
olağanüstü hal (OHAL) koşullarında Bulgaristan'daki dini toplulukların ihtiyaçlarını yansıtan

yayınlara yer vermesi ile ilgilidir.
NSROB Başkanı ve Başmüftü Yardımcısı Birali Birali,
NSROB’un BNT’ye yaptığı önerinin gerekçeleri ile ilgili şunları
söyledi: “Bulgaristan'da OHAL’in
başlamasıyla birlikte NSROB,
bulunduğumuz durumu ve ülkemizdeki dini liderlerin farklı dini
topluluklara mensup inananlarla
iletişim halinde kalmaları ihtiyacı ve sıradan koşullarda inananlara mesaj verememelerini göz
önünde bulundurularak, BNT’ye
yayın imkanı sunması için teklif
gönderdi”.
Yapılan toplantıda OHAl sırasında BNT’nin dinî topluluklara
yönelik yayınlar sağlama ve onların manevi ihtiyaçlarını karşılama imkanları ele alındı.
Birali, “BNT, NSROB’e toplam
üç seçenek sağladı, bunlar iki
taraf arasında imzalanan sözleşmede de açıklanmaktadır.
Seçeneklerden biri, “İnanç ve
Toplum” programını üç bölüme
ayırmak ve her bir dini toplulu-

ğun bireylerini ilgilendiren güncel konuların ele alınması ve
inananlara hitaplarda bulunulmasıyla dönüşümlü olarak dini
topluluklara yer verilmesidir.
İkinci bir seçenek, BNT 2’de yayınlanan “Fokus” programında
medya kuruluşunun dört bölgesel televizyon kanalı aracılığıyla
dini toplulukların hayatını yansıtan bölgesel olaylara yer verilmesidir. BNT’nin bize sunduğu
üçüncü seçenek, haber yayınları kapsamında yayın imkanı
sağlanmasıdır” diye anlattı.
NSROB Başkanı’nın ifadesine göre, anlaşma daha 4 Nisan
2020 Cumartesi günü saat 14:
00’den itibaren BNT 1’de yayınlanan Goran Blagoev’in sunuculuğunu yaptığı “İnanç ve Toplum” programında NSROB’da
temsil edilen dini toplulukların
temsilcilerinin yer almasıyla uygulanmaya başladı.
Haber:L. ÇAUŞEVA
www.grantmuftı.bg

Momçilgrad İlahiyat Lisesi, 3D koruyucu
kask bağışlarına devam ediyor
Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat
Lisesi’nin yönetimi, yaklaşık 10
gündür Bulgaristan'da koronavirüs (COVID-19) salgınıyla
mücadele konusunda fayda
sağlamak için mevcut kaynakları kullanmaya devam ediyor.
Okul, mevcut 3D yazıcıyla 3D
koruyucu kasklar üreterek, koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan görevlilerin ve diğer
kişilerin korunmasına yardımcı
oluyor.
Dünkü 8 Nisan 2020 tarihinde okul müdürü Ahmet Bozov,
bir meslektaşı ve oğlunn yardımıyla bizzat kendisinin ürettiği
koruyucu kasklar sayesinde
sıradaki bağışı yaptı. Bu defa
40 koruyucu yüz maskesinden
ibaret olan bağış, Bulgaristan
Kızılhaç Örgütü (BÇK) Kırcaali
İl Teşkilatı’na yapıldı.
Momçilgrad İlahiyat Lisesi
Müdürü Ahmet Bozov, Grandmufti.bg haber sitesine verdiği
röportajda,”BÇK’ya bağış yaptık, örgüt temsilcileri bizimle iletişime geçerek bize ricada bulundular. Diğer parti üretimimiz

muhtemelen Kırcaali hastanesine bağışlanacak. O zamana
kadar daha fazla koruyucu ekipman üretmeyi umuyoruz” dedi.
Son günlerde okul yönetimi,
koruyucu kasklardan almak isteyen Momçilgrad Belediyesi’ne,
kasabada görevli aile hekimlerine ve başka kurumlara da daha
az sayıda koruyucu ekipman
bağışında bulundu.
Bozov’un ifadesine göre, koruyucu maske üretimi çalışmaları
gerektiği sürece devam ede-

cektir. Malzemelerin maliyeti,
şimdiye kadar 100'den fazla
koruyucu kask bağışlamayı başaran okul tarafından karşılanmaktadır.
Hatırlanacağı üzere Şumnu ve
Rusçuk şehirlerindeki ilahiyat
liseleri de Momçilgrad ilahiyat
lisesini örnek alarak koruyucu
maske üretimine başladı. Bu
okullar da 3D yazıcı makinesine sahiptir.
Haber : L. ÇAUŞEVA
www.grandmufti.bg
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