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Devamı 4’de

Bulgaristan Müslümanları 'Kardeşlik Sofrası'nda Buluştu
Türkiye, Bulgaristan'da nüfusu 

bir milyona yaklaşan Müslüman-
lara Ramazan ayında destekle-
rini sürdürdü.

Bursa’nın Osmangazi Beledi-
yesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde 
düzenlediği iftar programı kap-
samında Draginovo (Kuruova) 
köyünde bin kişiye iftar verdi.

"Kardeşlik Sofrası" olarak ad-
landırılan iftara katılan Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, AA muhabirine, "Bursa-
mız Bulgaristan’dan gelen çok 
sayıda insanımızın yaşadığı 
bir şehir. Bizler de bu ramazan 
ayında oradaki hemşerilerimin, 
buradan oraya gidenlerin kat-
kılarıyla Bulgaristan’da değişik 
köylerde değişik şehirlerde iftar 
organize ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgının birçok şeyi 
kısıtladığını ancak diğer yandan 
insanları yeniden birleştirdiğini 
dile getiren Dündar, iftar prog-
ramlarını Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı Loveç, Omurtag 
bölgelerinden sonra Kırcaali 
bölgesinde de sürdüreceklerini 
aktardı.

Törende konuşan Pazarcık 
Bölge Müftüsü Salih Halil, iftar-
da Türkiye Cumhuriyeti temsil-
cilerini görmekten memnuniyet 
duyduğuna işaret ederek, şun-
ları kaydetti:

"İnsanlığın geçtiği bu zor gün-
lerde bile bizleri yalnız bırakma-

dınız. Türkiye içinde ve dışında 
çeşitli yardım kuruluşların vası-
tasıyla bizlere bölgemize ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmak üzere 
400 gıda paketin ulaştırılmasını 
sağladınız. Sizlere teşekkür edi-
yoruz. İleride bu tür yardımların 
artarak devam edeceğinden 
hiç kuşkum yok. Ancak şunu 
bilmenizi istirham ediyorum. 
Sizin aramızda bulunmanız, 
yanımızda durmanız her türlü 
yardımdan kıymetlidir."

7 bin yardım paketi ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırıldı

Bulgaristan Müslümanları 
Diyaneti Başmüftülüğü Genel 
Sekreteri Celal Faik, bu rama-
zanda TİKA’nın desteği ile 100 
bin avro değerinde 7 bin yardım 
paketinin ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök de özellikle Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) desteği ile 

geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 
kapsamlı bir yardım kampanya-
sı düzenlendiğini anlattı.

Kuruova’daki iftara katılan 
Sekizkök, şöyle konuştu:
"Şu anda Pazarcık bölge-

sinde 400 ramazan kolisinin 
dağıtımına TİKA ile beraber 
başladık. Burada da yaklaşık 
200 kadar kolimiz var iftar sa-
atleri ve sonrasında, dağıtımı-
mızı yapacağız. İşte bu arka-
da gördüğünüz manzara, bu 
güzel iftar sofrası Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki insani 
bağların da en güzel sembolü. 
Hiçbir zaman ne onlar bizi bı-
rakıyorlar ne de biz soydaşla-
rımızı bırakıyoruz. Her zaman 
bir aradayız, hep beraberiz."
Başmüftüsü Mustafa Aliş 

Haci de kendi doğum yeri olan 
Kuruova’daki etkinlikten mutlu-
luk duyduğunu belirterek, "Ben 
emeği geçen herkese teşekkür 
etmek istiyorum. Elbette ki iftar 
herkesi bir araya getirir. İnanı-
yoruz ki Cenab-ı Hak bizden 
razı olur ve herkes mutlu olur." 
diye konuştu. AA

Büyükelçi Sekizkök Kırcaali Yeni 
Cami Avlusunda İftar Yemeği Verdi

Kırcaali’de yeni inşa edilen ca-
minin avlusunda ilk kez bir iftar 
programı düzenlendi.

Kırcaalililer tarafından büyük 
ilgi gören iftar programı Büyü-
kelçi Aylin Sekizkök’ün himaye 
ve desteğiyle düzenlendi.

P r o g r a m a  B ü y ü k e l ç i 
Sekizkök’ün yanı sıra Filibe 
Başkonsolosu Korhan Küngörü, 
Sosyal İşler Müşaviri Mehmet 
Genç, Bulgaristan Müslüman-
ları Yüksek Şura Başkanı Vedat 
Ahmed, Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, Kırcaali Hris-
tiyan Cemaati Başkanı Merkez 
Kilise Papazı Petır, Kırcaali ilin-
deki belediye başkanları ve STK 
temsilcileri katıldı.

Selamlama konuşmasını ya-

pan Kırcaali Bölge Müftüsü 
Basri Eminefendi, “Bir Rama-
zan ayına daha ulaştık ve idrak 

ediyoruz. Rabbim bereketinden, 
rahmetinden bol istifade etmeyi, 

ЦИРК ОРИЕНТ В КЪРДЖАЛИ
От 12.05.2021 - 18.05.2021

Модерна и атрактивна програма, 
екстремни изпълнения и много забавления 

дресура на животни и още....

Делнични дни от 19.00 ч.
Празнични от 17.00 ч.
Циркът е построен пред Кауфланд - Кърджали

Билети на касата на цирка.
Телефони:  0888 59 8130;  0888 34 4467
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Gerçek Soykırıma Balkan Türkleri Uğradı
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu Genel 
Başkanı Sabri Mutlu: Er-
meni Soykırımı İddiaları 
“Tarihe İhanet”
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu (BRTK) 
Genel Başkanı Sabri 
Mutlu, 1915 olaylarını 
“Ermeni soykırımı” olarak 
ifade eden ABD Başkanı 
Joe Biden’a “Balkanlarda 
yaşanan Türk ve Müslü-
man soykırımlarını” hatır-
latarak cevap verdi.
Sabri Mutlu, 1. Dün-

ya Savaşı yıl larında 
Anadolu’da yaşanan 
Ermeni ayaklanması-
nın önüne geçmek için 
Osmanlı İmparatorluğu 
yönetiminin uyguladığı 
tehcir kararını çarpıtan 
Ermeni diasporasının 
soykırım yalanını ortaya 
attığını söyledi.
“1915’te yaşanan olay-

lar bir soykırım değil, zo-
runlu göçtür.”

ifadesini kullanan Sabri 
Mutlu, “Gerçek soykırım, 
1821’de Mora Yarıma-
dasında yaşandı. 1878 

Osmanlı – Rus harbi dö-
neminde ve 1912 Balkan 
harbinde bugünkü Bul-
garistan, Kosova, Bosna 
ve Makedonya’da yüzbin-
lerce Balkan Türkü katle-

dildi, milyonlarcası zorla 
evlerinden barklarından 
sürüldü. Bize inanmıyor-
larsa kendi vatandaşları 
olan Amerikalı tarihçi Jus-
tin Mc Carthy tarafından 

yazılan akademik kitap ve 
yayınlarda yer alan Bal-
kan Türklerine asırlardır 
gerçek soykırımla yüz-
leşsinler. Yakın dönemde 
Srebrenitsa’da ve Bosna 
Hersek’in başka şehirle-
rinde katledilenleri bütün 
dünya gözleriyle gördü.” 
dedi.

Amerika’nın kölelik ve 
Kızılderili soykırımlarıy-
la dolu tarihini bir kena-

ra bırakıp Türk milletine 
if t ira atmaya kalkma-
sının ahlaki olmadığını 
dile getiren Sabri Mutlu, 
“Balkan Türkleri dışında 
Kırım, Kafkasya, Kerkük 
ve Musul’da katliama uğ-
rayan Türkler için en kü-
çük bir sözü olmayanların 
Ermeni iddialarının peşine 
takılmasını esefle karşılı-
yoruz.” dedi.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan, AB’den ne kadar destek alacak?
Bulgaria ON AIR tele-

vizyonuna demeç veren 
Avrupa Enstitüsü Vakfı 
Başkanı Lübov Panayo-
tova, “Bulgaristan'a Av-
rupa Birliği’nden (AB) çok 
para girecek. Yaklaşan ve 
bizim için üçüncü olacak 
bu 7 yıllık bütçe döne-
minde en çok miktarda 
fon sağlanacak. 1 trilyon 
avronun üzerinde olan 
çok yıllı mali çerçeveye 
ek olarak AB Komisyonu, 
salgın ve kriz müdahale 
modeli bağlamında 700 
milyar avroya yakın çok 
sağlam bir destek paketi 
öngörüyor. Bu kaynaklar 
AB ülkeleri arasında dağı-
tılacak” diye kaydetti.

Bu 700 milyar avroluk 
fondan Bulgar istan’ın 
planlardan biri kapsamın-
da doğrudan 6 milyar avro 
destek alacağını, aynı za-
manda bir birikim olaca-
ğını da sözlerine ekleyen 

Panayotova, Yeşil Eko-
nomi projesi kapsamında 
olması gereken inovasyon 
ve sürdürülebilir bir geçiş 
için birkaç destek unsuru 
olduğunu vurguladı.

Avrupa Enstitüsü Vakfı 
Başkanı, “Mekanizmanın 
2024 yılına kadar uygu-
lanması, yani herhangi bir 
etki yaratması için bu fon-
ların alınması bekleniyor. 
Son iki yıl felaketle doluy-
du, bu nedenle kurtarma 

planlarının sunulması çok 
isteniyor. Kurtarma plan-
larını geciktiren tüm üye 
devletler, ancak sonba-
harda bir miktar finans-
man desteği alabileceğini 
umut edebilirler. Kurtarma 
Planı 30 Nisan'a kadar 
tamamlanıp teslim edi-
lirse, finansman desteği 
Temmuz kadar erken bir 
tarihte gelebilir” dedi.

Ana hedefimiz olan 4 
ana ayağın Yenilikçi Bul-

garistan, Yeşil Bulgaris-
tan, Adil Bulgaristan ve 
Bağlantılı Bulgaristan 
olduğuna dikkat çeken 
Panayotova, ”Ulusal 
Ekonomik Toparlanma 
ve İstikrar Planı’nda ad-
landırıldıkları şekliyle bu 
4 ayağa yönelik yaklaşık 
50 proje paketi bulunuyor 
ve onların hemen finanse 
edilmesine başlanabilir” 
dedi.

Vakıf Başkanı, bazıların-
da değişiklik yapılabilece-
ğinden veya yenileriyle 
değiştirilebileceğinden 
milletvekillerin proje tas-
laklarını gözden geçirme-
leri gerektiğini kaydetti.

Panayotova, “Ülkenin 
önümüzdeki 7 yıl için ön-
celikleri konusunda Halk 
Meclisinin tavır sergile-
mesi iyi olur. Öyle ki ko-
nunun üstü kapatılmasın” 
dedi.

              Kırcaali Haber

Avrupa Bulgaristan 
Türkleri Cenaze Yardım 

Fonu Oluşturuyor
Avrupa’da Bulgaristanlı Türklerin oluşturduğu işgücü 

ile birlikte, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkele-
rinde özellikle hukuki ve sosyal ihtiyaçların karşılanabil-
mesi, karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelinebilmesi 
için 2015 yılında Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği 
(ABTD) kuruldu.

Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliği üyesi olma-
sı ile birlikte her geçen gün artan iş göçü, günümüzde 
de hiç hız kesmeden devam etmektedir. Bu iş göçü 
süreci ile birlikte, AB ülkelerinde ikamet eden Bulga-
ristanlı Türklerin bazı sosyal sorunları da doğmuş oldu. 
Bu sorunlardan birisi de AB ülkelerinde vefat edenlerin 
cenaze nakil işleri ve Bulgaristan’a naaşlarının ulaştı-
rılmasıdır.

Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği yönetimi tara-
fından bu ihtiyacın Cenaze Yardım Fonu oluşturulması 
ile karşılanabileceği teklifi, Avrupa’da yaşayan Bulga-
ristanlı Türklerin dikkatine sunulmuş ve ilgili kişi ve ku-

ruluşlardan destek beklenmektedir. Başta Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftülüğü olmak üzere, Almanya ve 
Fransa’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) ve sivil toplum kuruluşlarından lojistik 
destek sağlanması öngörülüyor.

Derneğin yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucu 
Cenaze Yardım Fonu’nun daha etkili ve cenaze nakil 
işlemlerinde ülkelerde oluşabilecek olan bürokratik 
işlemlerini de asgari seviyeye indirecek bir yöntem 
olacağı açıklanmıştır.

Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği’nin bir hizmeti 
olması planlanan yardım fonu, AB ülkeleri ve özellikle 
Almanya’da bulunan Bulgaristanlı Türklerin belirli bir 
aidat ödemeleri ile hizmete geçmesi planlanıyor. Yar-
dım fonuna üye olmak isteyen, fonun ileride cenaze 
işlemlerinin tümünü hizmet olarak sağlayabilmesinden 
yararlanacaktır. Başta cenaze vefat belgesi gibi idari 
ve hukuki işlemleri ve cenazenin Bulgaristan’a ulaşımı 
gibi yardımları sunabilir.

Bulgaristanlı Türklerin, ABTD Cenaze Destek 
Fonu’na üye olmaları için bir üyelik formunu doldurup 
düzenli olarak her ay Fonun Banka hesabına aidatlarını 
yatırmaları gerekir.

Cenaze Destek Fonu’nun faaliyete geçmesi için soy-
daşlarımızın Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği ile 
irtibata geçmeleri, bu güzel girişimi destekleyip Bulga-
ristanlı Türkleri arasında yaymaları rica olunur.

AVRUPA BULGARİSTAN TÜRKLERİ DERNEĞİ:
Adres: Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt am Main, 

Deutschland
Telefon: +49 152 13388042
E-mail: bg.tuerken@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/abtd2015/
                                                        İbram AHMED

Ribnovo’da hatim merasimi düzenlendi
Blagoevgrad (Yuka-

rıcuma) iline bağlı Gır-
men ilçesinin Ribnovo 
köyünde yürütülen Yıllık 
Kur’an-ı Kerim Kursu’nu 
bitiren 40 çocuk ve 40 
bayan için hatim mera-
simi düzenlendi. Onlara 
kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’i okumayı Fatma 
Köybaşieva öğretti.
Kur’an okuma ağırlıklı 

programda Hz. Muham-
med SAV’in hayatından 
bir kesiti canlandıran 
"Sier-i-Nebi" isimli ti-
yatro oyunu sergilendi. 
Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet, hatim 

merasiminin özel konu-
ğu oldu.
Kur’an'ın öğrenilmesi, 

dini hükümlerin korun-

ması ve yayılması için 
son derece önemli. Bu 
yüzden Başmüf tülük 
her yıl Kur’an kurslarına 

ders kitapları, 
dini kitaplar 
ve öğretmen 
temin ederek 
destek veri-
yor.
Bulgaristan 

B a ş m ü f t ü -
lüğü, Kur’an 
Kursunda öğ-
renim gören 
herkese kut-
sal kitabımız 
Kur’an-ı Ke-
rim sayesin-
de bize gelen 
bilgi, iman ve 

evrensel değerleri baş-
kalarına aktarmasını di-
ledi.      Kırcaali Haber
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Recep Küpçü - Hayatı Ve Eserleri
Bulgaristan Türkleri-

nin en seçkin ve fedakar 
şairlerinden, Türklük, iz-
benlik ve kimliği uğruna 
hayatını feda eden Re-
cep Küpçü’yü 26 Nisan 
1976’da yitirdik. Bulgaris-
tan radyosu Kültür Sanat 
Edebiyat programı ya-
pımcı ve sunucusu Sev-
da Dükakncı onun hayatı 
ve eserlerine adanan bir 
program hazırladı.

Recep Küpçü
1934 yılında Plovdiv (Fi-

libe) ili Kuklen köyünde 
doğmuştur. Bulgaristan 
Türk edebiyatı şairlerin-
dendir. Öğretmen okulu-
nu başarıyla bitirir, Genç-
lik dergisinin düzenlediği 
şiir yarışmasında birinci 
olur. Türkoloji öğrenimini 
yarıda bırakmak zorun-
da kalır. Yeni Işık ve Halk 
Gençliği dergilerinde ça-
lışır döküm fırınlarında 
işçilik yapar. Dönemin yö-
netimine boyun eğmediği 
için bir işte tutunamaz. Şi-
irlerinde yurt ulus bayrak 
ve insan sevgisine ilişkin 
özlemlerini dile getirir.

 Benimle Vedalaşan 
Yaprak

Böyle miydim ben önceden
Bütün umutlarım ölgün
Yağmur çiseler inceden
güz müdür başlıyan bu-

gün?
Güzle gelen bu hüzünden
Ağacım da sarktı dal dal
Gitmek var dünya yüzün-

den
Gidiyorum ben hoşçakal...
Işık
Karanlıklar gaddar
Karanlıklar esrarlı,
Seni saklar
Onu saklar
Saklar hatta dünyayı
Fakat nasıl saklayamazsa
Tebessümü yüzün kırışığı
Karanlıklar da keza
Saklayamaz ışığı
Işık için bu
En büyük zaferdir
Bir iğne ucu kadar ışık
Koskoca karanlıkları
......çözmeye muktedir.
Son elli yıl içinde, Bulga-

ristan Türk edebiyatının 
yetiştirdiği parlak sima-
lardan Recep Küpçü, öz-
gün bir şairdir. Şiirlerinin 
temel dokusu, Türk hal-
kına yapılan hakaretlerin 
son noktasına geldiğini 
duyurmak, insan hakla-
rını savunmak, uluslara-
rası platformda barış ve 
kardeşliktir. O, edebiyata 
yeni hisler getirdi, aklın 
nefretten üstün olduğunu 
gösterdi. İnsan onurunu 
ayaklar altına alan tota-
liter rejimin Bulgaristan 
Türklerine nelere mal 
olduğunu sergiledi. Yeni 
nesli sürekli olarak uya-
nık tuttu. İşsiz kaldı uzun 
süre. Bir aralık Burgaz’da 
bir sabun fabrikasında 
çalışmaya başladı ise 
de orada da tutunamadı. 
İlerici görüşleri ve aydın 
düşünceleri yüzünden 26 
Nisan 1976 tarihinde bilin-
meyen kişiler tarafından 

Varna şehrinde ölümüne 
gidildi. Mezarı Burgaz’da-
dır...

 Ve Yaprağa Cevabım
Gittin yaprağım dünyadan
Gidişin belimi büktü
Bir söz nedir konuşmadan
Dostluğumuz ne büyüktü
Dediklerimi sır bildin
Söylemedin bir yaprağa
Suskunluğunla güzeldin
Ah verdim seni toprağa
Hep sevilen gider ilkin
Böyle dünyanın düzeni
Tedirgin olma sen lakin
Yaşatacağım ben seni.
Recep, ilk yıllarda Türk-

lere karşı ılımlı davranan, 
aslında ise arkasında 
ölümcül hançerler gizle-

yen totaliter rejim kafala-
rının tutarsızlıklarını, dü-
zensizliklerini, uyduruk-
larını, ilk sezenlerdendir. 
O, sanatın gücüyle türlü 
imajlar kullanarak, kara-
ya ak demek isteyenlerin 
kötü niyetlerini açığa vur-
du, attığı taşlarla birçok 
başlar yarıldı.

İyimserlik
Beklediğim sabah hala 

uyuklar
Garip kucağında du-

manlı gözün
Saadeti dünya kimlere 

saklar
Kemirir içimi ezeli hüzün
Şimdi şu belirsiz günle-

rimde ben
Derinden ah çeker, ümit 

izlerim
Gözlerim nemlenir çare-

sizlikten,
Yine yeri öpmez ama 

dizlerim.
Zaman akıcıdır, tezelden 

geçer
Zaman sonsuzluğun 

içinde özgür
Elbette yılmayan mura-

da erer
Yaz yağmuru gibi geçse 

de ömür
Recep’in yürüdüğü yol 

engebeli ve dikti. Uzak-
larda mor mor görünen bir 
dağ zirvesi vardı ki, mutla-
ka aşılmalıydı. Şairin de-
diğince yürümek, yılma-
dan yürümek gerekliydi. 

Recep, Hasbihal şiirinde, 
gerçek bir insan kalbi taşı-
yanları bu yolu yürümeye 
davet eder. Onlara güven-
ce verir. Susuzlara su, aç-
lara fındık, çilek vaat eder. 
Bazen çocuksu hayallerle 
yaşar. Güzelliklerin uzağı 
güzeldir şairin görüşünde.

Küpçü’nün iyiliğe, gü-
zele olan bu inancı didik 
didik parçalanmak isten-
di, fakat olmadı. Recep 
vurdu ağır yılları sırtına 
ve arkadaşlarını da ar-
kasına takarak yürüdü ve 
yürüdükçe gönlü açıldı. 
En sönük kalplerde bile 
sevgi olduğunu gördü. Bu 

inancı alevlendirdi ve ha-
yattaki doğruları gösterdi.

Yaşamanın en yüce an-
lamı fakat

İnsanlığı yitirmemek el-
den... 

Kalbimde İnançla
Yıllar var ki yalın günde
Nice yollar arşınladım
Adım adım, adım adım.
Kaldım toz toprak içinde
Yürümekten usanmadım
Sarıldım hayata kalpten
Ümidi kesmedim asla
Aydın aydın gelecekten.
Yandım bazen susuzluktan
Cayır cayır yandım durdum
Söz açmadım öz derdim-

den
Ellerin halini sordum.
Ve istemedim kimseden
İçmek için bir damla su,
İçimden aslan kesildi
Boyun eğmemek duygu-

su...
Yürüdüm ben bağrı yanık
Yokuşlu uzun yollardan
İlham aldım insanlardan
Olduk hayallere tanık.
Şimdi ateş var kanımda
Benim alevim bundandır
Duyun insan kardeşlerim
Yaratan insan insandır.
Ter kokusunu da sevdim
Menekşe kokusu kadar.
Bütün hünerli ellere
Kalbimde engin sevgim 

var.
Bu sevgidedir ümidim
Korkmam gayrı kur ttan 

kuştan
Dünyaya gelmiş gibiyim
Yeni baştan
Yeni baştan...
Recep Küpçü, düşün-

celerinde özgür, güzelliği 

savunma yeteneği olan 
bir şairdir ki, gösterilen 
yere gitmez, kendi isteğiy-
le koyulur yola ve bilme-
diği yerlere doğru yürür, 
hem de pusulasız, görüp 
öğrenmek, yorulmak sev-
dasıyla...

"Kader" şiirinde Vatan 
hakkındaki düşüncelerini 
şöyle ifade eder:

Ben ki Bulgaristan'da 
doğmuşum,

Ama Bulgar değilim 
Ben ki Türkoğlu bir 

Türk'üm
Ama Türkiye'de değilim 
Vatana hasret, ulusu-

mun bayrağına hasret
yaşıyorum kendi kede-

rimi...
Belki de hasretim diye
Herkesten iyi biliyorum 

Değerini
Vatan, ve Ulusun! Ama 

sesim çıkmıyor bir türlü 
Sessizce ağlayışımı işiten 
varsa eğer Aşkolsun!

İşine kimsenin karışma-
sını istemez, nereye gitti-
ğini bilir...

Recep Küpçü, herhangi 
bir ekolden öğrenmiş olan 
bir şair değildir, o kendi 
ekolünü kendisi kurdu. 
Milli şuur onun yoluna 
ışık saçan meşalelerden 
biri, belki de en önemlisi-
dir. Onun bu görüşlerin-
de, bir milleti kendisinden 
başka kimsenin düşüne-
meyeceği inancı yatar. O, 
küllenen gerçekleri ocağı 
eşeleyerek bulup ortaya 
çıkardı.

Bulgaristan
Yabancı değilim
Bulgaristan
Yabancı değil tozduğum
Yollarım
Mezarlarına ellerimle
İndirdiğim
Babam ve annem
Senin toprağındadır
Bulgaristan
Yabancı değilim ben
Türkoğlu Türk’üm!..
Bence, onun şiirlerinin 

nüvesini belki, Türkleri ve 
Türk dünyasını savunma-
sı, Türklüğümüzü bayrak-
laştırması oluşturur. Sa-
dece sözler değil, bunu 
özü ile de göstermiştir.

Aramayın Beni
Bir gün yokolursam eğer 

apansızm
Hiçbir yerde aramayın 

beni
Hiçbir yerde.
Ne deniz boylannda
Ne de saksılı pencere-

lerde.
Zira ben ne deniz boyun-

da kumdum,
Ne de saksılarda çiçek,
Denizden ya da ellerin 

elinden
Su bekliyecek!
Ben ömrüm boyunca 

dalsamış bir kuştum 
Dallarda hayalen 
Gönlümce yuva kurmuş-

tum,
Yaşamanın tadını, mut-

luluğunu bulmuştum 

Gördüğüm bütün güzel-
liklerde 

Bir şeyler bırakarak ken-
dimden. 

Ve bir gün anlamadım 
nasıl 

Yitirmişim kendimi kendi 
elimden.

Aramayın beni siz de, 
ben yokum artık,

Mezarım da olmıyacak 
hiçbir yerde.

Ben ki azaracık varım 
her şeyde :

Ağaçlarda
Çiçeklerde
Güzellerde...
Bir şeye yanıyorum ki 

tez tükendim, Sunam olup 
gittim çelteşik zamanlara 
Bir türkü kaldı ardımda 
yalnız, Kuş dilinden anlı-
yanlara...

Recep hem şiiri, hem 
kültürü, hem adaleti ve 
hem de Türklüğü ile bü-
yük özgün bir şairdir. Mer-
hum edebiyat hocamız 
Doç.Dr. Rıza Mollaoğlu, 
Recep’in ölümü müna-
sebetiyle Küpçü ailesine 
yazdığı başsağlığı mesa-
jında şöyle der: “Recep, 
bizim yerli Bulgaristan 
Türk Kültürü ve Sanat 
hayatına düşen bir ışıktı 
ve daima arı bir ışık ka-
lacaktır.”

Çileli Yıllar
Recep Küpçü, o günler-

de işsiz olduğu için büyük 
bir maddi sıkıntı içinde 
bulunmakta, bir yandan 
çaresiz bir hastalığa ya-
kalanarak ölüm döşeğin-
de yatan oğlu Ünal'ın acı-
sıyla kıvranırken, bir yan-
dan Gizli Servis tarafın-
dan sıkı bir şekilde takip 
edilmektedir. Artık onunla 
görüşmek çok tehlikeli bir 
iştir. Sonrada gönüllü ola-
rak Orlin Zagorov (Şükrü 
Tahirov) gibi hainler veya 
zayıf iradeli Türkler de po-
listen biraz baskı görünce 
"Recep bizi Türkçe kitap 
okumak mecburiyetinde 
bırakıyor" diye güya itiraf-
ta bulunarak şairin büsbü-
tün zor duruma düşmesi-
ne sebep olmuşlardır.

Recep Küpçü'ye en sı-
kıntılı günlerinde Nedyal-
ko Yordanov, Hristo Fotev, 
Stoyço Gotsev. İliya Veli-
nov gibi Bulgar şair dost-
larının yardım elini uzat-
maları, onu savunmak 
ve iş bulmak maksadıyla 
birçok kapıyı çalmaları 
dikkat çekicidir.Nedyal-
ko Yordanov. 3 Temmuz 
1971 tarihli günlüğünde 
bu konuda şunları yazı-
yor:

"Recep çoktandır işsiz. 
Ama gurur ve onur sahibi 
olduğu, soyadının Bulgar-
laştırılacağını bildiği için 
Yeni İşık gazetesine de 
yazı gönderemiyor. Bir-
kaç yıl sondalarda çalış-
tı. Bundan sonra Burgaz 
Süt kurumunda da ancak 
bir ay kalabildi. Dört süt 

şişesinin fazla olduğu 
görülmüş. Yetkili Recep'i 
suçlamaya başlayınca, 
tepkisi şiddetli olmuş: 
Bunlar burnumdan getir-
diğiniz ana sütümdür, şa-
şacak ne var ki? diyerek 
buradan da ayrılmıştır.

Recep Küpçü'yü en faz-
la sarsan hadise, büyük 
oğlu Ünal'ın henüz 14 ya-
şında hayatının baharını 
yaşarken kaybetmiş olma-
sıdır. Yordanov, Recep'in 
o günlerde kendisine ta-
mamı Bulgarca yazılmış 
şiirlerden meydana gelen 
"Irmaklar Yılankavi Akar" 
adlı baskıya hazır bir ki-
tap getirdiğini, bu şiirlerin 
tamamında oğlunun ölü-
münden duyduğu büyük 
acının yansımaları bulun-
duğunu anlatır. "Yoksullu-
ğa, manen yıpranmışlığa 
ve garantisiz bir hayata 
rağmen", Recep* in yeni 
çocuk sahibi olmaktaki 
kararlılığından söz et-
mektedir. Nitekim bir süre 
sonra doğan üçüncü oğlu-
na, kaybettiği ilk oğlunun 
adını verir. Daha sonra 
doğacak kızı ise ne yazık 
ki bir yaşına girmeden 
ölecektir.

Recep Küpçü, bütün 
direnme gücüne ve ha-
yata bağlılığına rağmen, 
zaman zaman büyük 
ümitsizliklere kapılmış ve 
yayımlanmış şiirlerinde 
ümitsizliğini dile getirmiş-
tir. "Dünya ile Yüzyüze" 
adını verdiği yayımlan-
mamış şiir dosyasındaki 
"Biraz Hava Biraz Vefa 
Arıyorum" adlı şiirinin son 
mısraları dikkat çekicidir.

Bizim lehimize olan 
Bir tek ihtimal kaldı 
Satılmadan ölmek
Şair gerçekten satılma-

mış ve ölümü de büyük ih-
timalle bu yüzden olmuş-
tur. Aynı dosyadaki bir 
başka şiirde (Diyojen'in 
Umudu ve Benim Önse-
zim) başına gelecekleri 
açıkça sezdiğini hayretle 
görüyoruz.

 Vallahi hep böyle gider-
se

Şu dünyanın işleri
Çok geçmez girerim ko-

dese
İzin verin gelmişken tam 

yeri,
Kimliğimi açıklayayım 

sizlere:
Ben bir Bulgaristan va-

tandaşıyım,
İsmim Recep Küpçü,
Tepeden tırnağa bir Türk 

oğlu Türk'üm
Şu varki bu denli içten 

olduğum için,
Sezinliyorum bunu ta 

uzaktan,
Bir gün kendimi kurtara-

mayacağımı,
Üstüne bastığım tuzak-

tan.
Er geç alacağım başıma 

püsküllü belamı.
           BNR - TÜRKÇE
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Necmi Ali 2030 hedefi için: Büyüme ve sürdürülebilirlik 
için yatırımlar, ancak her uzak bölgeye ulaşarak

Ekonomi Politikası Komi-
tesi (ECON) toplantısında 
Cebel Belediye Başka-
nı ve Bölgeler Komitesi 
üyesi Necmi Ali, “Avrupa 
f inansmanı, büyümeyi 
teşvik eden ve Avrupa 
Birliği'nin (AB) ekonomik 
sürdürülebilirliğini iyileş-
tiren gelecekteki yatırım-
lara yönlendirilmelidir. Bu 
amaçla, ulusal kurtarma 
ve sürdürülebilirlik plan-
ları yerel ve bölgesel yö-
netimlerle yakın işbirliği 
içinde geliştirilmeli, önce-
likleri tanımlanmalı, planlı 
bir yaklaşım ve sonuçla-
rın raporlanması için ara 
göstergeler ve tüm pay-
daşlarla zamanında ve 
geniş kapsamlı istişare 
sağlanmalıdır” diyerek bu 
önceliklere değindi. Otu-
rumun ana konusu, 2030 
yılına kadar sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin uy-
gulanmasıydı.

Necmi Ali konuşmasın-
da, “2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri, böl-
gesel ve yerel ekonomi-
lerimizi modernize etme-
mizi sağlıyor. Pandemi-
nin mevcut bağlamında, 

İyileştirme ve Sürdürü-
lebilirlik Mekanizmasının 
pandeminin neden olduğu 
ekonomik krizin üstesin-
den gelmek için gerekli 
mali kaynakları sağla-
yacağına dikkat çekmek 

önemlidir” dedi.
Cebel Belediye Başkanı, 

yerel ve bölgesel yönetim-
lerin çeşitli kurumlar ara-
sındaki iletişim sürecine 
entegre edilmesi ihtiya-
cını vurgulayarak, bunlar 

aracılığıyla vatandaşlar ve 
işletmelerle doğrudan ile-
tişim gerçekleştirildiği ve 
kamu beklentilerini en iyi 
karşılayan gerçek politika-
lar uygulandığını belirtti.

Necmi Ali, “Bu nedenle, 
yalnızca ulusal, bölgesel 
ve yerel yönetimler ara-
sındaki güçlendir ilmiş 
işbirliği ve ortak çabalar 
yoluyla belirlenen görev-
lerin ve hedeflerin zama-
nında uygulanmasını sağ-
layabiliriz. Bu bağlamda, 
ekonomik, sosyal ve çev-
resel kalkınma gibi açıkça 
tanımlanmış göstergeler 
üzerinde bir fikir birliğine 
varırsak, 2030 gündemi-
nin AB çapında gelişimini 
yerel ve bölgesel yetkililer 
tarafından sağlanan veri-
lere dayalı olarak izlemek 
kolaylaşacaktır” diye vur-
guladı.

Başkan Ali, dikkatleri 
yine uzak, seyrek nüfuslu 
ve çevresel açıdan savun-

masız bölgelere çevirdi. 
Toplantı sırasında Necmi 
Ali, “Aynı zamanda, fark-
lı üye devletlerin, 2030 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine adil ve uygun 
maliyetli bir şekilde ulaş-
mak için farklı yörünge-
lerin ana hatlarını veren 
farklı başlangıç noktaları-
na ve kaynaklara sahip ol-
duğu gerçeğini de hesaba 
katmak gerekir. Bölgesel 
ve yerel özellikler, hükü-
metin her kademesine 
iletilmelidir. Çünkü ortak 
hedeflerimiz varsa, bu 
geçişi ekonomik ve sosyal 
bir fırsat haline getirmek 
için bu hedeflere nasıl 
ulaşacağımız konusunda 
bütüncül bir yaklaşıma 
sahip olmamız gerekir. Bu 
bağlamda, uzak ve seyrek 
nüfuslu bölgelere özel 
önem vererek ekolojik ve 
dijital geçişin ekonomik, 
bölgesel ve sosyal uyu-
munu sağlamalıyız” dedi.

Kadir gecesine erişebil-
meyi ve bayram sabahına 
ulaşmayı cümlemize na-
sip eylesin. Böylesi güzel 
ve anlamlı iftar programı-
na ev sahipliği yapmaktan 
duyduğum memnuniyeti 
öncelikle ifade etmek is-
tiyorum. Kırcaali’mizin 
incisi konumundaki Yeni 
Camimizin avlusunda çok 
değerli Büyükelçimizin ik-
ram ettiği iftar ve kardeş-
lik sofrasında bu akşam 
bir araya geldik. Rabbim 
ikram edenlerden eme-
ği geçenlerden razı ol-
sun. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, nerede bir 
ihtiyaç sahibi, nerede bir 
mazlum varsa ilk yardım 
elini uzatan, en çok yar-
dım eden ülke olmuştur 
Anavatan Türkiye. Ra-
mazan ayının başından 
itibaren ülkemizin dört bir 
çapında Ramazana özel 
erzak kolileri dağıtılmış 
ve iftarlar ikram edilmiştir. 
Kırcaali’nin farklı bölgele-
rinde 400 adet erzak koli-
si ve her akşam Ramazan 
ayı boyunca 100 kişilik if-
tar yemeği ihtiyaç sahibi 
ailelerin evlerine ikram 
ediyoruz. Bursa Osman-
gazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar’ın des-
teğiyle 7 belediyemizde 
iftar ikramlarımız olacak. 
Bunun için kıymetli Büyü-
kelçimizin şahsında Türki-
ye Cumhuriyetine şahsım 
ve temsil ettiğim Kırcaali 
Müslümanlar adına teşek-
kür ederim” dedi.

Büyükelçi Sekizkök Kırcaali Yeni 
Cami Avlusunda İftar Yemeği Verdi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis 
yaptığı selamlama ko-
nuşmasında, “Bu akşam 
tarihi iftara katılan tüm 

misafirleri ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz. Tari-
hi bir iftar yemeği olarak 
nitelendiriyorum, çünkü 
bugün Kırcaali’nin, bölge-
nin ve aynı zamanda tüm 
Bulgaristan’ın tarihinde 
yeni bir sayfa açıyoruz. 
Bu, şehirdeki yeni yapı-
lan caminin avlusunda ilk 
buluşmamız. Programı 
onurlandıran tüm misa-
firlere gönülden teşekkür 
ederim. Birbirine sıkı sıkı-
ya bağlı inananlar toplulu-
ğu olarak bu gece burada 
toplanıyoruz!” diye ifade 
etti.

Büyükelç i  Sek izkök 
konuşmasında şunları 
dile getirdi, “Bir yıl önce 
buradaydım ve yakında 
açmayı umarak belediye 

başkanıyla yeni caminin 
inşası hakkında konuş-
tuk. Bu tarihi iftarda ol-
mak benim için büyük bir 
onurdur. Başkan Hasan 

Azis sayesinde pandemi-
de bile cami üzerindeki 
çalışmalar durmadı. Bu 
hayalimiz bir yıl sonra 
gerçek oldu. Bir yıl sonra 
sizlerle beraberiz. Bu bü-
yük kalabalık Kırcaali’nin 
her tarafından gelen dost-
larımızla beraber olmanın 
bende yarattığı mutluluğu 
kelimelerle ifade etmem 
mümkün değil. Sizlere 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamını getirdim, size Dı-
şişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun çok özel 
selamlarını ve sevgilerini 
iletiyorum. Türkiye bura-
da sizinle beraber, çünkü 
siz bizimle berabersiniz. 
Etle tırnak gibi biz hiçbir 
zaman kopmadık ve kop-

mayacağız. Bereketiyle, 
merhametiyle ve rahme-
tiyle evlerimize konuk 
olan bir Ramazan ayının 
daha sonuna yaklaşmış 

bulunmaktayız. Hep be-
raber Kadir gecesine ve 
Ramazan Bayramına hep 
birlikte ve sağlıkla ulaşa-
bilmeyi sizlerle beraber 
temenni ediyorum. Rama-
zan Bayramınızı şimdiden 
tebrik ediyorum. Sizleri ve 
ailelerinize başta sağlık, 
huzur ve mutluluklar te-
menni ediyorum.”

Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi ve Kırcaa-
li Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis Büyü-
kelçi Aylin Sekizkök’de 
birer teşekkür plaketi 
sundu.

Daha sonra okunan du-
alarla iftar programı son 
buldu.

              Kırcaali Haber

1. sayfadan devam

Ramazan davulcusu Mustafa 
Mehmet: Geleneklerimizi, 
göreneklerimizi ve kimliğimizi 

yaşatmalıyız
Ramazan ayı boyunca güneşin doğuşundan önce 

halkın davulla sahura kaldırılması geleneği en iyi ge-
leneklerden biridir. O zaman müminler sahur yapmak 
için uyanır ve yemek yedikten sonra iftar vaktine kadar 
hiçbir şey yemezler ve su dahi hiçbir şey içmezler.

Ardino (Eğridere) ilçesinin Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyünden Halaç lakabıyla bilinen 73 yaşındaki Mus-

tafa Mehmet, bölgede az sayıdaki Ramazan davul-
cularından biri. Davulcu, sabahın erken saatlerinde 
Müslümanların evleri önünde davul vurarak onları sa-
hura kaldırıyor ve lamba ışığını görene kadar oradan 
ayrılmıyor.

Mustafa Mehmet, “Eski Ramazan davulcusu Bay-
ram, Belçika'daki oğlu Behri'nin yanına gitti ve bu zor 
işi ben üstlendim. Geleneklerimizi, göreneklerimizi ve 
kimliğimizi yaşatmalıyız. Bu kolay bir iş değil, çünkü 
bir ay boyunca her sabah saat 2.30'da kalkıp Müslü-
manların evleri önünde davul çalman gerekiyor” diyor.

Davulcu, Ramazan ayının son günü olan Arefe gü-
nünde sahura kaldırdığı insanların evlerini tek tek ge-
zerek Ramazan Bayramını kutlayacak ve onlara uygun 
maniler okuyacak. Müslümanlar ise ona mütevazi mik-
tarda para ve küçük bahşişler verecekler.

Ramazan ayı dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik 
ayı. Ramazan geleneklerine göre bu ayda yoksullara, 
hastalara, yetimlere, dullara dini mensubiyetlerine ba-
kılmaksızın yardım verilmektedir.

Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü 
başlayıp 15 Mayıs'a kadar sürecek. G. ŞÜKRÜ
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Büyükelçi Aylin Sekizkök Ardino’yu Ziyaret Etti
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök ilk kez Ardino 
(Eğridere) Belediyesini 
ziyaret etti. Büyükelçiye 
Ardino ziyareti sırasında 
Filibe Başkonsolosu Kor-
han Küngörü, Büyükelçi-
lik Müsteşarı Esin Topçu 
ve Sosyal İşler Müşaviri 
Mehmet Genç eşlik ettiler.

Konuklar Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban, 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve bele-
diye başkan yardımcıları 
Nasko Kiçukov ve Necmi 
Mümünhocov tarafından 
karşılandı.

B ü y ü k e l ç i  A y l i n 
Sekizkök’e ziyaretinden 
dolayı teşekkür eden Baş-
kan İzzet Şaban, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Büyükelçiye 
Ardino ilçesinin sosyal ve 
ekonomik durumu hak-
kında bilgi veren Müh. 
Şaban, diplomata Şeytan 
Köprüsü manzaralı eşsiz 
bir tablo ve yerel yazar ve 
şairlerin Türkçe kitaplarını 

hediye etti.
Türk diplomatlar, ziyaret 

kapsamında görüşmeye 
ev sahipliği yapan yerel 
yöneticilerin eşliğinde 

Belediye Müzesi’ni ve 
eski baruthane binasını 
ziyaret ettiler ve dünyaca 
ünlü Türk yazar ve şair 
Sabahattin Ali’nin büstü 
önüne çiçek koydular.

Byal İzvir (Akpınar) ve 
Mleçino (Sütkesiği) köyle-

rini de ziyaret eden diplo-
matlar, yerel halk tarafın-
dan çok sıcak bir şekilde 
karşılandılar. Büyükelçi 
Sekizkök, Byal İzvor kö-

yünde 1972 yılında Bul-
garlaştırma sürecinin ilk 
aşamasının uygulandığı 
sırada silahla vurularak 
öldürülen Kazim Paşa’nın 
anısına yapılan çeşmeye 
çelenk sundu. Tören-
de Kazim Paşa’nın oğlu 

Basri Kazimoğlu da hazır 
bulundu. Kazim Paşa ve 
tüm Bulgarlaştırma süreci 
kurbanlarının ruhları için 
dua okundu.

Büyükelçi, 24 Aralık 
1984 yılında komünist 
totaliter rejimin başlattığı 
Bulgarlaştırma sürecine 
karşı ilk büyük direniş mi-
tinginin yapıldığı Mleçino 
meydanındaki anıt çeş-
meye de çelenk sundu.

Konukların ziyaret prog-
ramında Ardino Merkez 
Camii ziyareti de vardı. 
Konuklar camide Kırca-
ali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Müftü Vekili 
Erhan Receb, Ramazan 
ayında Türkiye’den gö-
revlendirilen imam-hatip 
İbrahim Göregen ve öğle 
namazını cemaatle kı-
lan müminler tarafından 
karşılandılar. Diplomatlar 
tarafından ihtiyaç sahip-
lerine Ramazan erzak 
paketleri dağıtıldı.

Büyükelçi Aylin Sekiz-
kök, hem yurt dışından 

gelen misafirlerin hem de 
ülkenin dört bir yanından 
gelen turistlerin ilgisini çe-
ken tarihi Şeytan Köprü-
sünü de ziyaret etti.

Büyükelçi, “Ardino, kibar 
ve misafirperver insanla-
rın ikamet ettiği çok yeşil 
bir ilçe. Şeytan Köprüsü-
nün güzelliğinden ve ihti-
şamından çok etkilendim. 
İlişkilerimizi gelecekte de 
sürdüreceğimizi ve derin-
leştireceğimizi içtenlikle 
umuyoruz” diye ifade etti. 
Diplomat, ilçe sakinleri-
nin yaklaşan Ramazan 
Bayramı’nı kutladı.

Ardino Belediye Meclisi 2027 Yılına 
Kadar Entegre Kalkınma Planı Kabul Etti

Ardino Belediye Meclisi 
oy birliğiyle 2021 - 2027 
dönemi için Entegre Kal-
kınma Planını kabul etti. 
Belgenin toplantıda su-
nulmasından önce, halka 
açık bir tartışmada ilgili 
kişiler tarafından tartışıldı.

Ardino'nun Entegre 
Kalkınma Planının temel 
amacı, ana plan türlerinde 
bulunan bölgesel kalkın-
ma politikaları ve mekan-
sal planlamanın senkro-
nizasyonu için kılavuzlar 
önermektir.

Öncelikler arasında, ge-
leneksel ekonomik sek-
törlerin kurulması yoluy-
la dengeli, sürdürülebilir 
büyüme ve belediyedeki 
mevcut kaynakların ve po-

tansiyelin faaliyetleri yer 
almaktadır. Belge, 2021-
2027 yeni programlama 
döneminde belediyenin 
gelişmesine yönelik tüm 
fikir ve fırsatları kapsa-
maktadır.

Avrupa ve belediye büt-

çelerinin yanı sıra diğer 
kaynaklardan finansman 
sağlamak için proje fikir-
lerini tanımlar.

Rodopska İskra Halk 
Kültür Evinin salonunda 
geçen hafta Perşembe 
günü gerçekleşen toplan-

tı taslak gündeminde 14 
rapor yer aldı.

Meclis üyeleri ayrıca Ar-
dino Belediyesinde Atık 
Yönetim Programının uy-
gulanmasına ilişkin yıllık 
bir raporu kabul etti.

Ayrıca Ardino ile Kırkla-
reli Belediyesi arasında 
kardeşlik anlaşması ka-
rarı için oy kullandılar.

Belediye meclisi ayrıca 
2020 için halk kültür evi-
nin faaliyetinin geliştiril-
mesi için yıllık programın-
da uygulanan faaliyetleri 
hakkındaki raporları da 
onayladı.

Meclis, Ardino Hastane-
sinin 2020 yıllık mali rapo-
runu da kabul etti.                     

               Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad'ın en uzun caddesinin 
yenileme çalışmaları başladı

Momçilgrad'daki (Mes-
tanlı) en uzun Gümür-
cinska Caddesi’nin 2,9 km 
uzunluğundaki komple ta-
dilatına başlandı. Onarım 
çalışmaları, şehrin giriş 
ve çıkışındaki iki kavşak 
arasındaki ana yaya böl-
gelerinin kaldırım levha-
ların ve bordürlerin yeni-
lenmesini öngörüyor. Ay-
rıca yeni LED aydınlatma 
kurulacak, güvenlik çitleri 
yapılacak, yeni çöp kutu-
ları yerleştirilecek. İnşaat 
faaliyetleri, kentsel geli-
şim için büyük ölçekli bir 

proje kapsamında tama-
men Momçilgrad beledi-
yesi bütçesinden finanse 
edilmektedir. Ayrıca, yak-
laşık 10.000 metrekarelik 

kaldırım levhası ve 2.900 
metrelik bordürlerin de-
ğiştirildiği en kalabalık 
"Edinadeseti" semtinde-
ki cadde ve kaldırımların 

halihazırda tamamlanmış 
tadilatını da içeriyor.

Momçi lgrad Beledi -
ye Başkanı İlknur Ka-
zim, “Büyük ölçekli pro-
jenin uygulanmasıyla 
Momçilgrad'ın bu bölü-
münü tamamen yenili-
yoruz. Kentsel çevrenin 
geliştirilmesi ve moderni-
zasyonu ekibimizin önce-
likleri arasında yer alıyor. 
Çünkü Momchilgrad halkı, 
altyapı sorunları olmayan, 
samimi ve rahat bir şehir-
de yaşamayı hak ediyor” 
diye paylaştı.

Cebel Merkez Parkının yenileme 
çalışmaları devam ediyor

Cebel (Şeyhcuma) kasabasının merkezinde yer alan 
parkın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar 
devam ediyor. Belediye Başkanı Necmi Ali, Devlet Ta-
rım Fonu ve Ardino (Eğridere) - Cebel Yerel Gelişim 
Grubu Derneği arasında proje faaliyetlerinin finanse 
edilmesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

Necmi Ali, “Proje, yeşil alanların yenilenmesini, park 
içi yollar yapılmasını, çocuk oyun parkı yapımını, açık 
hava çok amaçlı spor sahası yapımını, park aydınlatma 
sistemi ve diğer bitişik tesislerin kurulmasını öngörü-
yor” diye kaydetti.

Cebel Belediye Başkanı, projenin uygulanmasının, 
ilçe merkezinde yaşam koşullarının genel olarak iyi-
leştirilmesi için görev süresinin başında halka verdiği 
taahhütlerinin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

Hükümet, Fonların Fonu’nun 
sermayesini artırdı

Hükümet, Maliye Bakanlığı bütçesinden tahsis edi-
lecek 590 000 leva nakit katkı payı ile Fonların Fonu 
olarak bilinen Bulgaristan'da Finansal Araçların Fon 
Yöneticisi Şirketi’nde devletin hisse payını artırma ka-
rarı aldı. Bu, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yapı-
lacak değişikliklerle gerçekleşecek.

Hisse payı artırımı, her biri 1 leva değerinde yeni 
hisse senetleri ihraç edilerek yapılacak.

Finansman kaynakları, bu yıl için Proje Bilgi ve Fi-
nansman Müdürlüğünün faaliyetlerinin finanse edilme-
si ve ayrıca Fonların Fonu'nun InvestEU programının 
uygulanması konusunda Avrupa Komisyonunun ortağı 
olmaya aday olması için gerekli olan şirketin temel de-
ğerlendirmesinin yapılması için verildi.

Proje Bilgi ve Finansman Müdürlüğü, 2014-2020 
dönemi için AB Yapısal ve Yatırım Fonlarından sağla-
nan fonları Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla 
sağlanan fonlarla birleştirme olasılığı da dahil olmak 
üzere ülkemizde yatırım projelerinin başarılı bir şekilde 
uygulanmasına ilişkin paydaşlara bilgi sağlamaya yö-
nelik faaliyetler için tek bir nokta işlevi görür. Önerilen 
değişiklikler, bilgiye erişimi iyileştirmeyi amaçlar. Biri-
min faaliyetleri aynı zamanda ülkemizin uluslararası 
taahhütlerinin ve özellikle 2016 yılında Bulgaristan ile 
AYB arasında imzalanan Mutabakat Zaptında belirti-
len yükümlülüklerin yerine getirilmesi doğrultusunda 
gerçekleştirilir.
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Yeşil politikalar, ekonomik hedeflerin 
ve siyasi gündemin kurbanı mı olacak?

Bulgaristan’ın kriz dö-
neminde Avrupa fonla-
rından ekonomiye destek 
alabilmesi için Avrupa 
Komisyonuna gerekçe-
leriyle Toparlanma ve 
İstikrar Planı sunmalı. 
Birkaç gün önce görüşül-
mek üzere parlamentoya 
sunulan taslak belge, 
hemen son derece ciddi 
değişiklikler yapılması 
gerektiğini iddia eden 
sendikaların ve işveren-
lerin tepkisini çekti.
P i yasa  Ekonomis i 

Enstitüsü’nden Lıçezar 
Bonev’in de aralarında 
bulunduğu ekonomi uz-
manlarına göre, birçok 
zayıf nokta bulunan bel-
geye değişiklik getirmek 
için yeterince zaman yok.
Bonev BNR-Horizont’a 

verdiği röportajda "To-
parlanma ve İst ikrar 
Planı’nda bir şeylerin iyi-
leştirilmesine dair radikal 
öneriler ve siyasi sorum-
luluk yok." dedi.
Bulgaristan İşverenler 

Derneği "Yenilikçi Tek-
nolojiler" Yönetim Kurulu 
Başkanı İvan Mihaylov’un 
sözlerine göre planın tas-
lağı yeni hükümet tarafın-
dan incelenmeli ve analiz 
edilmeli. Yine de planın 
sunulması geciktirilme-
meli.
İvan Mihaylov şunları 

paylaştı: "Bizler süreci 

endişeyle takip ediyo-
ruz, çünkü dijitalleşme ve 
inovasyon sektörlerinde 
Bulgaristan’ın katetmesi 
gereken çok yol var ve 
planda belirlenmiş olan 
birçok projede tam bu 
hedefler yer alıyor.“ dedi 
İvan Mihaylov.
Ancak girişimci Bul-

garistan ekonomisi için 
taze para kaynağının bir 
tek Avrupa fonlarından 
olmaması gerektiği ko-
nusunda kesin konuştu. 
Bununla beraber yatı-
rımları doğru bir şekilde, 
araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına yönelik 
yapmamız gerek. Bu şe-
kilde sahip olduğumuz, 

kendilerini kanıtlamış 
sektör uzmanlarını tuta-
bilelim ve aynı zamanda 
yenilerini eğitebilelim.
İvan Mihaylov şöyle de-

vam etti: "Yatırımları çek-
mek için kullandığımız 
modeli, kökten yeniden 
değerlendirmeli ve değiş-
tirmeliyiz. Şu ana kadar 
kullandığımız model yeni 
yatırımları çekmek bir 
yana, mevcut yatırımla-
rın zayıf geliştiğini göste-
riyor. Bizler rekabetçi bir 
vergi ortamına güveni-
yoruz, ancak bu şu anda 
komşularımız tarafından 
zaten uygulanıyor. Hala 
iyi uzmanlarımızın oldu-
ğu bir ülke olarak onları 

kaybetme riskiyle karşı 
karşıyayız, çünkü kom-
şu ülkeler uzmanlarımı-
zı bizden alacak. Vergi 
ortamı değişiklikleriyle 
ilgili önerileri büyük bir 
endişeyle takip ediyoruz. 
Bu bizi yanlış yola soka-
bilecek son derece riskli 
bir adım. Diğer önemli 
hedef zor bir dönemde 
olduğumuzdan dolayı 
Bulgaristan’da faaliyet 
gösteren firmaları muha-
faza edebilmek. Ancak 
çok fazla iradeye ihtiyaç 
var, çünkü bu konunun 
gündeminde herhangi bir 
gecikme veya değişiklik 
son derece olumsuz 
sonuçlara yol açacak.“ 

uyarısında bulundu İvan 
Mihaylov.
Ülkemizin önümüzdeki 

7 ila 10 yıl içinde geliş-
mesi için anahtar rol oy-
nayacak olan ve uyum 
sağlaması gereken üç 
alan var - “Geleceği 
Programla”, “Akıllıca Ya-
tırım Yap” ve “ Yeşil Üret”. 
Bu konular hem burada, 
hem de tüm dünyada ye-
şil partilerin programla-
rında ve gündemlerinde 
yer alıyor. 45. Dönem 
Milletvekilleri arasında 
da yeşil ideolojiye sahip 
kişiler var, ancak ekolojik 
sorunları çözebilecek ka-
dar uzun süreleri olacak 
mı? Çevre kuruluşları To-
parlanma planının enerji 
kısmında değişiklikler 
yapılmasına yönelik mil-
letvekillerine çağrıda bu-
lundu.

Çevre dostu sivil ağı 
üyesi Pavel Antonov 
BNR-Horizont’a şunları 
söyledi:
"Son 30 yıldır izlenen 

eğilim, çevre dostu olan 
seçilmiş temsilciler ken-
dilerini siyasette bulduk-
larında, çevre konusu 
çoğunlukla ekonomik 
hedeflerden veya siyasi 
gündemden dolayı her 
zaman arka planda kaldı. 
Şu anda bu durum risk 
teşkil etmeye devam edi-
yor.“ dedi Pavel Antonov.
Antonov yeşil politika-

ların tavizlere veya an-
laşmalara kurban gitme 
olasılığının üstesinden 
gelmek için, Yeşil Poli-
tika sektörünün ihtiyaç 
duyduğu farklı reformlar 
arasında denge kurulma-
sı gerektiğine dair kararlı 
konuştu.

Berkay Tefik Romanya’dan 
bronz madalya ile döndü

Haskovo ili (Hasköy) Karamantsi (Karamanlar) 
köyü Burya (Fırtına) Güreş Kulübünün iki oyuncu-
su 57 kg'a kadar kategoride Berkay Tefik ve 48 kg 
kategorisinde Murat İlyaz Romanya'nın Kaloşvar 
kentinde düzenlenen Uluslararası Güreş Turnu-
vasına katıldı.

İkili, bu yılın başlarında Sliven'de düzenlenen 
Çocuk Bireysel ve Takım Şampiyonalarında altın 
madalya kazandıktan sonra milli güreş takımında 
yer almakta. Kaloşvar'daki turnuvada Berkay Tefik 
üçüncü kalıp bronz madalya alırken, Murad İlyaz 

beşinci sıraya yerleşti.
Kulübün teknik direktörü Ceyhan Tefik, turnuva-

daki kayıpların daha önce diğer müsabakalarda 
kendilerini yenen rakiplerden geldiğini söyledi. 
Ona göre, erkeklerin milli güreş takımından olan 
diğer antrenörlerle yarışması da etkili oldu.

Kaloşvar'daki turnuvaya Romanya, Ukrayna, 
Gürcistan ve Moldova'dan çok sayıda güçlü gü-
reşçi katıldı.

Berkay Tefik ve Murat İlyaz, Bulgaristan'ın milli 
takımında Haskovo bölgesinden gelen tek spor-
cular ve dolayısıyla Burya Güreş Kulübünün 
Karamantsi'yi son derece yüksek bir seviyeye 
çıkartmakta.

Bu turnuva, bu yıl Sofya'da 27 - 30 Mayıs tarih-
leri arasında düzenlenecek Avrupa Güreş Şampi-
yonası başlamadan önce Burya Güreş Kulübünün 
iki oyuncusu için prova oldu.

Bulgaristan 11 Temmuz’da 
yeni seçime gidiyor

Parlamentoda 3. büyük 
parti olan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
hükümeti kurma göre-
vinde başarısız oldu.
Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev'in hükümeti 
kurma görevi verdiği 
BSP’nin lideri Korneli-
ya Ninova, partisinin, 
parlamentodaki ikinci 
büyük parti "Böyle Bir 
Halk Var"dan destek 
göremediğini ve hafta 
sonu yaptığı Yüksek Ku-
rul Oturumunda kabine 
kurmaktan vazgeçme 
kararı aldığını belirterek 
görevi iade etti.
Parlamentodaki en 

büyük diğer iki partinin 
ardından üçüncü olarak 
BSP’nin de hükümeti 
kuruma girişimin ba-

şarısız olması üzerine 
Cumhurbaşkanı Radev, 
Bulgaristan Anayasası-
na göre, haftaya parla-
mentoyu feshedeceğini, 
11 Temmuz'da erken se-
çim yapılacağını duyur-
du.
Radev parlamentoyu 

feshettikten sonra, se-
çimleri hazırlayacak ve 
yeni hükümetin kurul-

masına dek ülkeyi yö-
netecek "teknokratlar 
hükümeti" oluşturacak.
Diğer iki partinin de 

girişimleri başarısız 
olmuştu
Ülkede 240 kişilik par-

lamentoda 43 milletve-
kili olan BSP’den önce, 
en fazla sandalyeye sa-
hip diğer iki parti de sı-
rasıyla hükümeti kurma 

girişimlerinde başarısız 
olmuştu.
Müstaf i  Başbakan 

Boyko Borisov’un lideri 
olduğu 75 kişilik grubu 
bulunan Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar (GERB) par-
tisinin kabine kurma 
girişimi parlamentodaki 
diğer tüm partiler tara-
fından boykot edilmişti.
Ardından, şovmen Sla-

vi Trifonov’ın kurduğu ve 
parlamentoda 51 üyeli 
grubu olan Böyle Bir 
Halk Var (İTN) partisi 
de "güvenoyu almasını 
sağlayacak destek bula-
mayacağı gerekçesiyle" 
kendisine verilen kabine 
kurma görevini iade et-
mişti.
           Kırcaali Haber
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Çernooçene, Türkiye’nin üst düzey temsilcilerini ağırladı
 Türkiye Cumhuriyeti 

Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök, yaklaşan Ra-
mazan Bayramı öncesi 
Çernooçene (Yenipazar) 
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Büyükelçi Sekizkik’ün 

Çernooçene ziyareti sı-
rasında T. C. Filibe Baş-
konsolosu Korhan Kün-
görü eşlik etti.
Üst düzey konuklar, 

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Belediye Meclis Baş-
kanı Bedriye Gaziömer 
ve diğer yerel yönetim 
temsilcileri tarafından 
karşılandı.
Görüşmede öne çıkan 

konular arasında yatırım 
fırsatları, sağlık hizmet-
lerini geliştirme ve eği-
tim ve kültür alanında 
işbirliği de yer aldı.
Başkan Aydın Osman, 

konuklara belediyenin 
başarıyla yürüttüğü pro-
jeleri tanıttı. Çernooçene 
köyünün yeni oluşturu-
lan ve iyileştirilen 4 nolu 
semtini ziyaret eden dip-
lomatlar, ayrıca Hristo 
Smirnenski Lisesi’nin ısı 
yalıtımı yapılan binasını 
ve yenilenen bahçesini 
de gezdiler.
Aydın Osman, Büyükel-

çi Sekizkök ve Başkon-

solos Küngörü’ye Çer-
nooçene Belediyesi’nin 
Türkiye’den kardeş şehri 
Konya Selçuklu Beledi-
yesi ile aralarındaki iş 
birliğinin mevcut durumu 
hakkında bilgilendirdi.
Türkiye Cumhuriyeti 

temsilcileri, iki belediye 
arasındaki kardeş şehir 
ilişkilerinin canlandırıl-
masına, genişletilmesi-
ne ve güçlendirilmesine 
yardımcı olmaya hazır 
olduklarını ifade ettiler.
Aydın Osman, beledi-

yenin ana önceliğinin, 
gençlerin Çernooçene 

ilçesinde kalabilecekleri 
ve yaşayabilecekleri yer-
leşim yerlerinin iyileştiril-
mesi, tarım ve turizmin 
geliştirilmesi olduğuna 
dikkat çekti.
B ü y ü ke l ç i  S e k i z -

kök ve Başkonsolos 
Küngörü’nün ziyaret 
programında Çernoo-
çene Merkez Camii zi-
yareti de vardı. Konuklar 
camide Kırcaali Bölge 
Müftüsü Basri Emine-
fendi ve ikindi namazını 
cemaatle kılan müminler 
tarafından karşılandılar. 
Diplomatlar tarafından 

ihtiyaç sahiplerine erzak 
paketleri dağıtıldı.
Büyükelçi Sekizkök, 

“Gelecekte de temasla-
ra devam edeceğimizi 
ve yeni görüşmeler ya-
pacağımızı umuyoruz” 
diye ifade etti. Türk dip-
lomatlar ilçe sakinleri-
nin yaklaşan Ramazan 
Bayramı’nı kutladılar.
Aydın Osman, diplo-

matlara Çernooçene’nin 
Jenda (Yaşlıköy) kö-
yünden bir manzarayı 
yansıtan resim tabloları 
armağan etti.
              İsmet İSMAİL

Covid-19 salgını gurbetçilerin 
Bulgaristan’a para havalelerini azalttı

Bulgaristan Merkez 
Bankası (BNB), Co -
vid-19 nedeniyle yurt 
dışında yaşayan Bulgar 
göçmenlerin ülkeye yap-
tıkları para havalelerinin 
önemli oranda azaldığı-
nı duyurdu.
BNB yetkilileri, 2021 

yılının ilk iki ayında 
Bulgaristan’a yapılan 
göçmen havaleler in 
toplamının 24,8 milyon 
avro olduğunu, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) 
salgının o denli olmadı-
ğı 2020 yılının aynı dö-
neminde ise bu miktarın 
198,2 milyon avro oldu-
ğunu duyurdu.
Finansal veriler, Avrupa 

Birliği’nin (AB) en yok-
sul üyesi Bulgaristan’da 
ekonominin en güçlü 
nakit kaynaklarından biri 
olarak gösterilen göç-
menlerin para havale-
lerinin, Covid-19 salgını 
öncesi ayda 100 milyon 
avro dolaylarında oldu-
ğunu gösteriyor.
BNB’nin yayınladı -

ğı resmi bilgilere göre 
göçmenlerin 2020 yılın-

da Bulgaristan’a yolladı-
ğı toplam para miktarı 
358,9 milyon avro iken 
havaleler in temposu 
aynı yılın ilkbahar döne-

minde hızla azalmaya 
başladı. Göçmenler ve 
gurbetçiler, 2019 yılında 
ise ülkeye bir yılda 1,2 
milyar avro göndermişti.
Son 10 yılda ülkeye, 

en kalabalık Bulgar di-
asporasının yaşadığı 
ABD’den toplam 1,823 

mi lyar,  İspanya’dan 
1 , 4 8 7  m i l y a r  v e 
Almanya’dan 1,1 milyar 
avro geldi. Tahmini nü-
fusu 350 bin civarında 

olan Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan göçmenle-
rin memlekete yaptıkları 
son 10 yıllık havaleleri 
ise toplamda 139 milyon 
avro oldu.
Bulgaristan’ın 2007 yı-

lında AB üyeliğine geç-
tikten sonra sağlanan 

serbest dolaşım özgür-
lüğü sayesinde en az 1,5 
milyon vatandaşın daha 
kaliteli öğrenim görmek 
veya yaşam standardını 

artırmak için yurt dışına 
gittiği tahmin ediliyor. O 
yıla dek Türkiye’ye doğ-
ru yaşanılan, özellikle 
Türk kökenli vatandaş-
ların göç akımı AB, ABD 
ve Kanada’ya doğru yön 
değiştirmeye başlamıştı.
            Kırcaali Haber

Ardino'dan yetenekli 
tenisçilerin büyük başarısı

Gorna Oryahovitsa'da 18 yaş altı Devlet Bireysel 
Şampiyonluğu düzenlendi. Yarışmaya ülkenin dört bir 
yanından yaklaşık 200 tenisçi katıldı.

Bireysel kızlar yarışmasında Spor Masa Tenisi Ku-
lübü "Yunak 2005" Tsvetelina Georgieva ve Sidelya 
Mutlu'nun yetenekli tenisçileri mükemmel performans 
sergileyerek finale yükseldi. Muhteşem bir maçın ar-
dından, Tsvetelina Georgieva 3: 1 galip kalarak şam-
piyon oldu.

Çift halinde Tsvetelina Georgieva ve Sidelya Mutlu 
gümüş madalya kazandı. Final maçında Sidelya ve 

Tsvetelina, şampiyon olan Kristina İvanova (Stoyans-
troy-Plovdiv) ve Dimana Nikolova'ya (Korabostroitel-
Varna) yenildi.

Yarışmaya Ardino kulübünden 9 yarışmacı katıldı: 
Tsvetelina Georgieva, Sidelya Mutlu, Funda İbryamo-
va, Seçil Feyzulova, Daniela Surçeva, İvanna Make-
donska, Demet Mehmed, Nurkan Halilhoca ve Cengiz 
Ahmedov.

Spor Masa Tenisi Kulübü "Yunak 2005" teknik direk-
törü Beyhan Emin, “Sizinle gurur duyuyorum! Turnuva 
boyunca gösterdikleri mücadele ruhu için tüm takımı 
tebrik ediyorum. Bir kez daha, Sidelya ve Tsvetelina 
bazı inanılmaz değişiklikler yaparak bir şampiyon ruhu 
gösterdiler” dedi.

Beyhan Emin, Ardino Belediye Başkanı İzzet 
Şaban'a bu sporcuların gelişimine sağlanan destekten 
dolayı yürekten şükranlarını sundu.

Yüzlerce kişi, Hıdırellez’in kutlandığı 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a 
bağlayan gecede Momçilgrad (Mestanlı) kasabasına ya-
kın Dambalı Tepesinde bulunan suyun şifalı olduğuna 
inanılan pınara akın etti. Eski bir inanışa göre, 5 Mayıs’ı 
6 Mayıs’a bağlayan gecede gün doğmadan önce tepeden 
taş kütlesine aşağıya dökülen su şifalı ve konuşma bo-
zukluğu, kekeleme, tutulma, egzama ve başka hastalıkları 
iyileştiriyor. Hastalıktan kurtulma ümidiyle buraya gelenler 
arasında yerlilerden başka tüm Bulgaristan’ın yanı sıra 
Türkiye, Yunanistan, Hollanda ve başka ülkelerden gelen 
insanlar da vardı.

Su kaynağı yakınında çok sayıda insanın bir araya top-
lanmasının önlenmesi amacıyla geçici bir kontrol noktası 
oluşturuldu. Hasta çocukları taşıyan arabalar hariç pına-
rın bulunduğu yere otomobille çıkılmasına izin verilmedi. 
Momçilgrad belediyesi, çalışanlarının pınardan getirilen 
su dolu şişelerin dağıtıldığı bir dağıtım noktası oluşturdu. 
Pek çok insan bundan yararlanmayı seçti ve kayalıkların 
eteğinde yer alan çeşmeye kadar dağa tırmanmadı.

Gece tam saat 00.00’da onlarca kişi pınarın etrafındaki 
havuzlara atladı. Birçoğu, hastalıktan kurtulma ümidiyle 
ıslak giysilerini çeşmenin etrafında bıraktı.

Gecenin bir kısmını pınarın etrafında geçiren Momçilg-
rad Belediye Başkanı İlknur Kazim, “İnsanların Dambalı 
Tepesine çıkmasını engellememizin hiçbir yolu yoktu. 
Onlar şifa bulma ümidiyle yılda bir kez buraya geliyor. 
Güzel bir organizasyon oluşturduk ve sanırım büyük bir 
kalabalığın ve pınarın etrafında izdiham oluşmasının 
önüne geçmeyi başardık. Dambalı'da saatler geçiren ve 
iyi bir organizasyon oluşturulmasına büyük katkıları olan 
Momçilgrad İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis me-
murlarına özel teşekkürlerimi sunuyorum” diye kaydetti.

Yüzlerce kişi, Hıdrellez gecesinde 
Dambalı Tepesine akın etti
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Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına 
ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor

Doç. Dr. Bülent Yıldırım, 
"Sevk edilmesi düşünülen 
nüfus 900 bin civarında, 
sevke tabi tutulan nüfus ise 
500 bin civarında. Nasıl 1,5 
milyon Ermeni ölmüş ola-
bilir? Gerçek dışı iddialar." 
dedi.
Trakya Üniversitesi Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Bülent Yıldırım, Osmanlı 
Devleti'nde nüfus sayımları-
na göre 1 milyon 290 bin Er-
meni yaşadığını belirterek, 
"1,5 milyon Ermeni'nin öl-
dürüldüğü" iddiasının tarihi 
gerçeklerle bağdaşmadığını 
söyledi.
Doç. Dr. Yıldırım, çevrim içi 

düzenlenen panelde ABD 
Başkanı Joe Biden'ın 1915 
olaylarını "soykırım" olarak 
nitelemesine tepki gösterdi.
1915 yılı olaylarına ilişkin 

Ermeni iddialarının gerçeği 
yansıtmadığını ifade eden 

Yıldırım, Ermeni ve Batılı 
devletlerin iddialarının arşiv 
belgeleriyle yalandığını vur-

guladı.
İddiaların tamamen siya-

si olduğuna ve tarihi ger-

çeklerle bağdaşmadığına 
dikkati çeken Yıldırım, "Os-
manlı Devleti'nde yaşayan 
Ermeni nüfusu son sayım-
larda 1 milyon 290 bin civa-
rı. Zaten bu nüfusun bir kıs-
mı Sevk ve İskan Kanunu'na 
tabi değil. İstanbul Ermeni-
leri, Protestan ve Katolik 
Ermenilerin çok büyük bir 
bölümü sevke tabi değiller. 
Sevk edilmesi düşünülen 
nüfus 900 bin civarında, 
sevke tabi tutulan nüfus ise 
500 bin civarında. Nasıl 1,5 
milyon Ermeni ölmüş ola-
bilir? Gerçek dışı iddialar." 
diye konuştu.
Yıldırım, 24 Nisan 1915 ta-

rihinin Osmanlı Devleti'nin 
iç güvenliğini korumak 
amacıyla İtilaf Devletleri ile 
iş birliği yapan Ermeni ko-

mitalarına karşı gözaltı ve 
tutuklama yaptığı tarih ol-
duğunu dile getirdi.
Sevk ve İskan Kanunu'nun 

daha sonra uygulandığını 
hatırlatan Yıldırım şunları 
kaydetti:
"24 Nisan 1915'te daha 

önce defalarca uyarılan Er-
meni komitalarının bu uya-
rılara kulak asmadıkları ve 
İtilaf Devletleri ile iş birliği 
yapmaya devam ettikleri 
için göz altına alındıkları 
tarihtir. Sadece 235 Erme-
ni tutuklanmıştır. Osmanlı 
Devleti'nin nisan ayında bu 
harekete geçmesinin nedeni 
Ermeni ve Rusların Van'ı ele 
geçirmesi ve orada 20 bin 
Müslümanı öldürmesinden 
kaynaklıdır. Onun üzerine 
devlet önlem almak zorun-
da.
Sevk sırasında hiçbir ola-

yın yaşanmadığını zaten 
kimse iddia etmiyor. Bu-
rada Ermeni komitacılar 
birçok katliam yapıyorlar. 
Onlara karşı da Müslüman 
halkın tepkileri var. Yani tam 
bir mukatele durumu var. O 
dönemde o bölgedeki eşkı-
yalarla da yaşananlar var. 
Ama hiçbir şekilde Osmanlı 
askerlerinin Ermenilere kar-
şı toplu halde yaptığı bir şey 
yok. Hatta Osmanlı Devleti 
1916 yılında yaşanan olay-
lardan 1673 kişiyi suçlu bu-
luyor. Osmanlı Devleti'nin 
Ermenileri yok etmek gibi 
bir planı olsa sevk sırasın-
da 'Görevlerini ihmal ettiler' 
diye kendi insanına ceza 
verir mi?"

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı 
Başkanı Günay Efendiyeva'nın Açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanı tarafından 1915 olay-
ları ile ilgili 24 Nisan'da yapılan 
gerçekleri yansıtmayan açıkla-
ma şaşırtıcıdır ve önyargılı bir 
duruş sergilemektedir. Hukuki 
ya da bilimsel hiçbir dayanağı 
olmayan bu siyasi açıklama 
objektif değildir ve çifte stan-
dartların bir tezahürüdür. 100 
yıl önceki olayların araştırılma-
dan değerlendirilmesi yanlıştır. 
Halbuki, Türkiye'nin bu konuda 
Ortak Tarih Komisyonu kurul-
masına yönelik süregelen öne-
rileri defalarca reddedilmiştir. 
Böyle yapıcı bir teklife karşı 
çıkmak gerçeklerden kaçma-
nın bir göstergesidir.
Türkiye, tarih boyunca her 

zaman yaşananlara yönelik 
hoşgörü göstermiştir. Bu ne-
denle de arşivlerin açılması ve 
analizi önem teşkil etmektedir. 
1915 olaylarının değerlendiril-
mesi tam olarak bu belgelere 
dayandırılmalıdır. Uluslarara-
sı Türk Kültür ve Miras Vakfı 
söz konusu açıklamayı haksız 
ve bölgede barış çağrılarıyla 
çelişen siyasi bir hata olarak 

değerlendirmektedir.
Tarih sır saklamaz. Kuşkusuz 

zaman gelecek, arşivler açıla-
cak, ardından tarihi tahrif eden 
hükümler, milliyetine bakılmak-
sızın gelecek nesiller için derin 

pişmanlıklara neden olacaktır.

Günay EFENDİYEVA
Uluslararası Türk Kültür ve 

Miras Vakfı Başkanı
25 Nisan 2021


