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Kırcaali Haber Gazetesi’nin

Durhan Ali 2 Mart 1952 yılında Kırcaali ‘nin
Kostino köyünün Hacıköy mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu
Kostino’da, liseyi Çernooçene’ de ikmal etti.
İki yıl askerliğin ardından, Devlet Demiryolları Hareket Memurluğu Kurslarını bitirdi.
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Türkçe Öğretmenleri ve Gönüllüleri Buluşması’na büyük ilgi
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği, /TÜRKSAD/ 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü
ve s i l e s i y l e G ü n ey
Bulgaristan’dan yüzden
fazla Türkçe öğretmenini bir araya getirerek,
“Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri ve
Gönüllüleri Buluşması”
başlığı altında bir çalıştay düzenledi. Etkinliğe
konuk olarak katılan T.
C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, Kırcaali
İlinden Belediye Başkanları, Balkan Türkleri
Federasyonu Başkanı
Zülfettin Hacıoğlu, Lüleburgaz Balkan Türkleri Dernek Başkanı
Nedim Dönmez, Hak

ve Özgürlükler Hareketi
Merkez Kurul temsilcisi
Saliha Emin, Kırcaali
Kamu Denetçisi Hakif
Emin ev sahiplerini şereflendirdiler.
Çocukların Anadilleri

Türkçe üzerine söyledikleri şiirlerden sonra
TÜRKSAD Başkanı
Müzekki Ahmet, Türkçe öğretmenlerini ve
konukları selamladı,
Anadili Gününü kutla-

Kırcaali Belediye
Başkanı
Müh. Hasan Azis
Tüm Kadınların
8 Mart
Dünya Kadınlar
gününü kutlar.
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dı. Sayın Ahmet yaptığı
açılış konuşmasında,
düzenlemiş oldukları

bu etkinlikle Bulgaristan Türklerinin Anadiline sahip çıkmaları
konusunu vurgulamak
istendiklerini belirtti.
Şumnu Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Üyesi Emine Halil, Kuzey
Bulgaristan Türkçe öğretmenleri adına çalıştayın organizatörlerini
ve katılımcıları selamladı. Emine Halil, Türk
gençlerinin Bulgarca
konuşmayı tercih etmelerine çok üzüldüğünü
paylaşarak, onlara
“Anadilimizde konuşmayı utanmayalım!”
diye seslendi.
Zülfettin Hacıoğlu,

Türkçe öğretmenlerine hitaben bu günü
görmek için çok emek
verildiğini belirterek,
çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.
T.C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen, bu
önemli etkinliğin organizatörlerinden TÜRKSAD Başkanı Müzekki
Ahmet’e ve Türkçe eğitimine verdikleri hizmetten dolayı Türkçe
öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.
İldeki tüm Belediye
Başkanları adına konuşma yapan Kırcaali
Belediye Başkanı Ha-

Devamı 6’da

Kırcaali’de Türkçe
Öğretmenler Derneği Kuruldu

Resmiye MÜMÜN

21 Şubat günü
Kırcaali’de, Bulgaristan’da
Anadili Türkçe eğitimi
açısından büyük bir adım
atılarak, uzun zamandır
planlanan Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler
Derneği kuruldu. Bu tarihi
olay Türk Kültür ve Sanat
Derneği’nin /TÜRKSAD/
Uluslararası Anadili Günü

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

vesilesiyle Anadilimiz
Türkçenin okullarda okutulması amacıyla Güney
Bulgaristan’dan yüzden
fazla Türkçe öğrenmenin katılımıyla düzenlediği “Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri ve
Gönüllüleri Buluşması”
başlığı verilen çalıştay sayesinde mümkün oldu.
Türkçe öğretmenleri,
konuşmacılar TÜRKSAD
Yönetim Kurulu Üyesi
ve eski Türkçe Müfettişi Harun Bekir, Türkçe

öğretmeni şair Haşim
Semerci, Ardino “Hristo
Smirnenski” Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı
Selahattin Karabaşev ve
Türkçe öğretmeni Habibe Halibram, günümüzde Bulgaristan’da Türkçe
eğitiminde var olan problemlere dinleyip, tartışmasını yaptıktan sonra
bir sivil toplum kuruluşu
kurmanın zamanı geldiği
fikrinde birleştiler. Yapılan
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Rodop Türk Müslüman kadının iki simgesi
Mustafa BAYRAMALİ

Geçen asrın 60. yıllarına doğru Rodop
Türk Müslüman kadını
dünyaya başka gözle
bakmaya başladı. Yıllardan beri sürüp gelen
gelenekler, batıl inançlar birer ikişer çökmeye yüz tuttu. Asılsız
oldukları anlaşıldı. Kadın, erkeğinin kölesi
olmayıp, onun eşi, dert
ortağı olduğu kanaatı
sağlamlaşmaya koyuldu hafızalarda. Azar
azar da olsa, Hazreti
Muhammed’in (s.a.v.)
daha 632 yılı söylediği
son veda hutbesindeki
“Kadınların haklarını
gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.
Siz kadınları, Allah’ın
emaneti olarak aldınız
ve onların namusunu
kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde
hakkınız, kadınların da
sizin üzerinizde hakkı
vardır” inancı belirgin
oldu giderek. Böylece dünyada ilk olarak
eşit haklılığa giden çığır açıldı. Bundan tam
1225 yıl sonra,1857
yılında, ABD’de tekstil
işçisi kadınların daha
insanca bir yaşam isteğiyle, eşitsizliğe ve
ayrımcılığa, uzun ve
insanlık dışı çalışma
koşullarına karşı mücadeleye başladıkları
8 Mart, ilerleyen süreçte, tüm dünya kadınlarının kutladığı bir
gün haline geldi. Pek
tabii ki, zamanın getirdiği yeni koşullar bütün

Türk Müslüman topluluklarında olduğu gibi
Rodop Türk Müslüman
kadınları arasında da
uzun bir süre geçti. Eşit
haklılığın uygulanması,
kadının topumda tam,
gereken yerini alması,

tıraş büyük bir ustalıkla
Rodop Türk Müslüman
kadınının, o zamanki iç
dünyasını aksettirmiş
yapıtında. Heykeldeki kadın, Rodop Türk
Müslüman kadınına
has bir şekilde sol dizi-

olma bilinci oluşmuş
belleğinde. İlle yıllardır
yüreğinde çöreklenen
olguyu bir çırpıda söküp atamayacağından
kaygılı. Amma bakışında gelecek günlerin
aydın şıkları, kararlılık,

Parkı girişinin sağ tarafında. Bu sefer heykeltıraş Rodop Türk Müslüman kadınının eşit
haklılık çabasında daha
da ileri gittiğini aksettirmiş yapıtında büyük
bir maharetle. Burada

kolay olmadı. Zaman
geçmesiyle insanlığın
geleceği kadın ve erkeğin el ele vererek uyum
içinde çalışmalarına
bağlı olduğu beyinlerde
bilinçlendi.
Kırcaali kentinde Rodop Türk Müslüman kadınlarının eşit haklılığa,
toplumda gereken yerini alma düşünce akışını
sembolize eden, sergileyen iki heykel bulunmakta.
BİRİ, “Gorubso” parkı
girişinin sağında. Kültür
Evi’nin solunda. Heykel-

ni yere koyup oturmuş.
Sağ dizi bükük, sol dizinin üstüne yaslanmış,
ayağı da parmaklarının
ucuyla dikili bırakılmış.
İki eli üst üste, sol dizi
üzerinde. Başındaki yazmasını arkaya
bağlayıp, yüzünü, gerdanıyla birlikte açmış.
İlle hep daha şalvarını
atamamış. Çehresi düşünceli. Belli ki, içinde
dünyaya açılma, erkekle yan yana olma, eski
yaşam, töre ve adetlerinden kurtulma, okuyup
zanaat, meslek sahibi

direşkenlik okunuyor...
İKİNCİ: “Osvobojdenie
“ meydanından Rusalka

artık o, dimdik, aydın
ufuklara doğru bakan,
iki eliyle kitaba sarılan,

yepyeni çağdaş kıyafetiyle çıkıyor önümüze.
Başındaki yazması çenesinin altına bağlı. Sırtında, ayaklarına kadar
uzanan fistan. Bakışı
azimli. Okuyup bilgi sahibi olmak, yükselmek
kararlılığı var yüzünde,
gönlünde.
Söz konusu bu iki heykel, şimdi belki, kimsenin dikkatini çekmiyor.
Fakat bu iki heykel
Rodop Türk Müslüman
kadınının gelişme sürecinin tarihini niteliyor,
geçen asrın 60-70 yıllarının sembolü. İlle şu
anda bakımsız, is pas
içinde. Kafa kaldırıp,
bakılacak durumda da
değiller.
İnsan istemeyerek de
olsa, bu iki heykelin
yanından gelip geçerken günümüz Türk kadınlarını canlandırıyor
hafızasında. Fark ne
kadar büyük! Yıllar ne
kadar da çağdaşlaştırmış kadınlarımızı. Onları bugün, yaşamın her
sahasında adım başına
görmek mümkün, yüksek lisans, iyi meslek
sahibi, uzman, iş adamı
olarak....

Erhan Recep, Kırcaali Bölge
Müftü Vekili görevine getirildi

34 yaşındaki Erhan
Recep Kırcaali Bölge
Müftü Vekili görevine
getirildi. Genç din adamı
Ardino ve Cebel Belediyelerindeki 42 cami encümenliğinden sorumlu
olacak. Bu göreve, Başmüftü Dr. Mustafa Hacı
tarafından atanmıştır.
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, tayin
edilen yeni vekiliyle birlikte Ardino’yu ziyaret
ettiler ve Cami Encümenliği yönetimiyle görüştüler. Konukları cami
imamı Orhan Yakub
ile Cami Encümenliği
Başkanı Tefik Eminov
karşıladılar. Misafirler
yaklaşık 300 yıl önce
kurulan ve Kırcaali İlinde iki minareli tek cami
olan Ardino camisini
gezdiler. Caminin kütüphane bölümünde
bulunan bir oda, Bölge
Müftü Vekili’nin Ofisi
olarak kullanılacak.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, şu
ana kadar sadece Aytos, Şumnu ve Pleven
bölge müftülerinin vekilleri olduğunu belirtti.
Bununla ilgili Beyhan
Mehmet, “Sayın Erhan
Recep ile hep beraber
Müslüman topluluğuna hizmet edeceğimiz
için müteşekkil ve mutluyum” dedi. Kırcaali
Bölge Müftülüğünün sınırları içinde 222 cami
encümenliği bulunmak-

ta ve o yüzden yapılacak çok işimiz olacak”,
dedi.
Evli ve iki çocuk babası olan Erhan Recep,
1977 yılında Kirkovo
Belediyesinin Benkovski
köyünde dünyaya geldi.
Sofya İlahiyat Enstitüsü
mezundur.
Ardino’nun son müftüsü 1950 yılında Ahryansko köyünden olan
rahmetli İsmail Mustafov idi.
Güner ŞÜKRÜ
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Gazeteci-Şair Durhan ALİ 60 Yaşında
Durhan Ali 2 Mart
1952 yılında Kırcaali
‘nin Kostino köyünün
Hacıköy mahallesinde
dünyaya geldi. İlkokulu
kendi köyünde, ortaokulu Kostino’da, liseyi
Çernooçene’ de ikmal
etti. İki yıl askerliğin ardından, Devlet Demiryolları Hareket Memurluğu Kurslarını bitirdi.
Ve Kırcaali garında 35
yıl bu görevde çalıştıktan sonra, 2009 yılında
emekliye ayrıldı. İlk şiirini on sekiz yaşındayken

yayınladı. Ama sadece
şiirlerle yetinmedi, kalemini düzyazı türünde de
denedi. Gazete ve dergilerde öykülerini sundu
okurlarına. Beş yıl “Hak
ve Özgürlük”, “Filiz”
gazetelerinde Kırcaali
bölge muhabirliği yaptı.
„Gebe Bulutlar”-1996y.,
“Saman Yolu”-1997y. ve
2010 yılında „Sonbahar Rüzgarı”şiir kitaplarını yayınladı. Şiirlerinde ille de Dün - Bugün paraleli aramamış.
Büsbütün günümüzde

Durhan ALİ
yaşananlara yönelmiş.
Acısını da veriyor gü-

Yaş gününde içtenlik

- D u r ha n a ğ a b ey,
birkaç gün önce 60.
doğum gününüz vardı. Bu vesileyle gazetemiz okuyucularına
kendinizden bahseder misiniz?
- İlk baştan sizinle bir
gerçeği paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi
ülkemizde ilk kimlik 16
yaşında veriliyor. Ben
doğum tarihimi 15 Eylül 1952 yılı olduğunu ilkokul ders yılları
sonrası elimize verilen
şahadetnamelerden
biliyordum. Maalesef
gerçek tarih ilk kimlik
kar tı çıkar tabilmem
için belediyeden aldığım doğum belgesinde
bir başka tarih ortaya
çıktı – 02.03.1952y.
Zamanla buna önem
vermesem de, bir gün,
rahmetli anama, yıl bir
yana, hangi mevsimde
doğdumu sordum. Hiç
tereddütsüz, „ Bir kış
günüydü oğlum” dedi.
- Bu anlattıklarınız
hayatınızın ilk yılları.
Daha sonraki hayat
öykünüzün devamını
kısaca getirir misiniz?
- Çocukluğum, her
köylü çocuğun gibi, dağ
patikalarında, hayvan
güderken geçti. İlkokulu
kendi köyümde, ortaokulu Kostino’da ve liseyi Çernooçene’de ikmal
ettim. İki yıl askerliğin
ardından Devlet Demiryollarına ait hareket
memuru kurslarını bitirdim. Kırcaali garında
35 yıl aynı görevde bulundum ve 2009 yılında
emekliye ayrıldım.
- Sana uzun ve sağlıklı emeklilik yılları dilerken, biraz da
yazı hayatınızdan söz
etmenize rica ediyorum.
- İlk şiir denemelerimi

daha ortaokul yıllarında yapmış olsam da,
ilk şiirim 15 Eylül 1970
yılında Kırcaali’de çıkan
Nov Jivot gazetesinin

Türkçe sayfasında basıldı. Edebiyat alanında
bana ilk desteği hocalarım Niyazi Hüseyin,
Süleyman Yusuf ve

DOĞUM GÜNÜNDE
Bugün iki mart,
Bir yağmur yağmasını istiyordum
Ayrılış gözyaşları gibi
ince ince
sicim sicim
Kar yağmasını
lapa lapa
Düşen tanecikler
Çatlak dudaklarımda eriyen.
Bu sabah telefon ahizesinden
Bir sesleniş bekliyordum
Evrenin tüm zenginliğini
Bahar esintisiyle tellerde getiren.
Bugün,
Dünkü yazamadığım hayat öyküsü
Uslanmayan bir volkan oldu
Yarınki dünümü
Umutla beklettiren.

nümüzdeki yaşantıların,
tatlısını da. Her birinde
Rodoplar, Rodoplular
var, memleket sevgisi
var. Molozlu yollar sevgisi. Evlat sevgisi, bir de
sevdalı gözlerin sevgisi. Sonra ayrılık geliyor,
yalnızlık, özlemler. 1989
yılında Büyük Göç’ün
dağ köylerine getirdiği
ıssızlık, işsizlik; tütün
kokan ellerin kilitlediği
kapılar, perdesi şekillenmiş pençereler. Titrek parmaklar arasında
boynu bükük sigaralar.

Dağ çeşmeleri yolcularına, salkım söğütler
altındaki peykeler köylü
kızlarına hasret…
İşte ozanı içlendiren,
düşündüren, inciten olgulardan bazıları. Ve
bunları bizlerle içtenlikle paylaşırken, kendisi yaşının altmışıncı
basamağına adım attığının hiç de farkına
varamadı.
Durhan Ali, „Ömer
Lütfi” Kültür Derneğine bağlı “Recep
Küpçü”Edebiyat Kulü-

bü kurucularından biri.
Halen onun başkanlığını yapmakta. Kırcaali
Haber Gazetesi 2007
yılında yayın hayatına
merhaba dediğinde
ekibe ilk katılanlar arasındaydı. Halen gazetemize yazılarıyla renk
katmakta. Kırcaali Haber Gazetesi Ekibi olarak, Sayın Durhan Ali’yi
60.jübile yaş günü münasebetiyle tebrik eder,
sağlıklı uzun ömür ve
başarılarının devamını
dileriz. Kırcaali Haber

rahmetli Ömer Osman
vermiş oldular. Burada
Çernooçeneli merhum

bir ozanımızdı.
- Durhan ağabey,
Allah geçinden versin… Bırakacağınız
servet…
- Hanım kızım, sorunuzun devamını anladım. Yarıda kestiğim
için beni mazur görün.
Aslında ben üç değil altı
evlat babasıyım. Kızlarım Reyhan, Semaver,
oğlum Barış ve onlarım “ kardeşleri ” Gebe
Bulutlar, Samanyolu,
Sonbahar Rüzgârı şiir
kitaplarım. Onların yanı
sıra torunlarım Gökhan
ve Atakan da paha biçilmez birer servetimdir.
Her biri kalbimde bir
başka taht kurmuştur.
Hiç kimseye nazaran
görüşlerimi ve yaşantılarımı yansıtmamışımdır. Her zaman kendi
irade ve düşüncelerimi
dostlarımla paylaşmak
istemişimdir. İnsanoğlu
ne kadar yükseklerde,
bulutlar üstünde uçsa
da, oralarda bir yerde

Kabristan yoktur. Bir
gün ebedi mekânı ana
topraklarında olacak.
-Sayın ağabey, insan
ömrü ne kadar kısa da
olsa, geleceğe umutla bakıyor, bu konuda
görüşlerinizi paylaşır
mısınız?

ozan Mümün Bekir’i de
anmadan geçemem. O,
şiir sevdalısı her kişiye
yardım elini uzatmış,
nasihatlerde bulunmuş

-İnsan kalbi çalışan
bir saat gibidir. Saniyesi saniyesine tıklayan.
Bu tıklayış ne zaman,
nerede stop edip duracağı hiç de belli olmaz.
Benim özel hayatımda
hayal edip hala ulaşamadığım çok doruklar
var. Ulaşacağıma da
emin değilim. Çünkü
görünen ufuklar birbirini kovalamakta. Onların
peşinde koşmaya bir
ömür yeter mi, bilmem?!
Ufukları fethettim diyen
birini ne gördüm, ne de
duydum. Bunun ötesi
bir masal bence…
Söyleşi:
Sebahat AHMET

***

BENİM MUTLULUĞUM

Bir korku perdesi iniyor içime
Mart’ın ilk günlerinde.
Çalarken kapımı şahsi baharım
Açılmış erguvan çiçeklerine
Hücum eden
arılardan korkuyorum.
Korkuyorum,
Her biri
Benden bir şeyler alıp
götürüyorum sormadan
Umutla beklediğim
Şahsi mevsimimin ilk gününde.
Giderken ardında bıraktıkları canlı bir hurda.
Durun,
Yaşayamadığım baharın
ilk günlerini
Benden etmeyin, diyemiyorum,
Merem anlatamıyorum nedense
Vakitsiz kar düşmüş
Çığı kopmaya hazır saçlarıma.

Boralı bir Mart gününde
Bir dağ köyünde
Güneş doğarken
açılmış gözlerim;
İlk çığlıklarımdan ürkerek
Pencerenin altında
Zerdali dalından
Uçuşup gitmiş kuşlar.
Onun için de
Kuşlar mutluluğumu
Anlatamıyorum ben…
Çocukluğum dostlarımla
Dağ patikalarında geçti.
Delişmandık o zamanlar!
Şimdi,
Onlarla bir araya gelince
Geçmişimizin anılarını
Dünmüş gibi anlatırken
Kadehlerin taştığı da oluyor;
Kadehler taşadursun,
Dostların yanında
Mutluyum ben!
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Kırcaali Belediyes’inin 2012 Bütçesi Büyük Tartışmalardan Sonra Kabul Edildi
Kırcaali Belediye
Meclisi’nin geçen oturum
gündeminde iki sıcak
nokta vardı. 2011 Bütçesi
raporunun onaylanması
hakkında tartışmalar yaklaşık bir saat sürdü. Sonunda rapor 21 “kabul”,
11 “ret” ve 7 “çekimser”
oy ile kabul edildi. BSP
belediye meclis üyeleri
bu raporu kabul etmeseler de, “çekimser” oy
kullandılar. Buna sebep
olarak grup başkanı Milko
Bagdasarov, devlet yönetiminin belediyelere ve
özellikle GERB’in hâkim
olduğu bir belediye olmayanlara yönelik olumsuz
tutumlarını gösterdi.
GERB Belediye Meclis
üyeleri 2011 yılı Bütçe
raporunu kabul etmeyi
kesinlikle reddettiler, gerekçe olarak da idarenin
maddi disiplini olmadığı

ve geçen yıl için Kırcaali Belediyesi hesabına
girmeyen paraların başka tarafa yönlendirilmesi
suçlamaları oldu.

Kriz nedeniyle zor ekonomik koşullarını gerekçe olarak ortaya koyarak
2011 Bütçe raporunu
destekleyen HÖH bele-

Momçilgrad Belediyesi'nden yeni proje
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Akif
Akif, Çevre ve Su Bakanlığına, Belediyenin
şu ana kadar hazırladığı su ve kanalizasyon
boru hattının yeniden
yapılandırılması ve tamamlanmasına ve atık

suları arıtma tesisi kurulmasına ilişkin 25 487
933,85 leva tutarındaki
en büyük projeyi sundu.
Su ve kanalizasyon
boru hattının modernize edilmesi ve tamamlanması gerekli bir şey,
çünkü su boru hattının
toplam 23 500 metreden
15 900 metrelik büyük
bir bölümü geçen asrın
60’lı yıllarında asbestli
borulardan kurulmuştur.
Su ve kanalizasyon boru
hattının endişe verici olduğu belirtildi. Arızaların
sık sık olduğu, su kaybının %63 oranına çıktığı

su boru hattının yakın
gelecekte büyümüş olacak yeni semtlere su tedariki yapamaz durumda
bulunduğu anlaşıldı. Su
boru hattının bazı bölümlerinde gereken normal su basıncı ve içme
suyu debisi sağlanma-

maktadır. Bu durum da
yeniden hidrolik sisteminin boyutlandırılmasını
gerektirmektedir. Aynı
zamanda Avrupa standartları Bulgaristan’ın
Aralık 2014 tarihine kadar 10 000’nin üzerinde
nüfusu olan şehirlerde
arıtma tesisleri kurulmasını şart koşuyor.
Mevcut kanalizasyon
yaklaşık 20 km uzunluğunda ve bundan
50 yıldan aşkın beton,
seramik kil boruları ve
tuğla duvar harç kanallarından kurulmuştur.
Toprak kayması borula-

rın kapanmasına, kanalizasyonda yeraltı suların filtrasyonuna ve atık
suların dışarı akmasına
şartlar yaratıyor. Kanalizasyonun büyük bölümü
küçük çaplı, tasarlama
normlarına aykırı gelmekte ve yeterli derinlikte değil. Atık sular, doğrudan doğruya kasaba
içinden geçen derelere
akıyor.
Proje üzere yeni 5,494
kilometrelik kanalizasyon şebekesi kurulması,
15,3 km kanalizasyon ve
13,303 km su boru hattının yeniden yapılandırılması ve arıtma tesisi
kurulması planlanmaktadır.
“Çevre 2007-2013” İşlemsel Programı üzere
gerçekleştirilecek olan
projenin 25 487 933,85
levaya kadar mal olması
bekleniyor. Avrupa Birliğinin Uyum Fonundan
19 759 208,49 leva hibe
yardımı alınması bekleniyor. Proje giderlerinin
diğer bölümü, toplam
tut arının %3,07 ’sini
oluşturan 4 939 802, 12
leva olmak üzere ulusal
bütçeden ve 788 923,24
leva olmak üzere Momçilgrad Belediyesi bütçesinden finanse edilecektir.
Momçilgrad Belediyesi,
Yerel Meclis’in 17 Şubat
2012 tarihli N:29 kararıyla belediye bütçesinden
sağlanan mali kaynaklarla projenin finanse
edilmesini tamamlayacaktır.
Kırcaali Haber

diye meclis grubu üyeleri
de konu üzerine konuşma
yaptılar.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis ise, 2009
yılından bu yana oluşan
açığın Kırcaali Belediyesini, Bulgaristan’daki
belediyelerin arasındaki
altın ortaya koyduğunu
ve geçen yılın bütçesini

kriz ortamında geçiş bütçesi olarak değerlendirdi.
Belediye Başkanı, öngörülen birçok programın
gerçekleşmediğini, ancak
GERB yönetimi öncesinde başlatılan birçok projenin de durdurulduğunu
da belirtti.
Kırcaali Belediyesi 2012
Yılı Bütçesi de büyük tartışmalara neden oldu.
B a ğ ı m s ı z B e l e d i ye
Meclis Üyesi Dr. Martin
Muhtarov: “Bu yeni bir
çalışma dönemi, diğerlerinden çok farklı ve
zor koşullara rağmen bu
bütçeyi desteklememiz
gerekiyor, daha az siyasi
konuşmalar yapıp daha
fazla hareket etmemiz
gerekiyor” dedi.
Bu defa da bütçeye yönelik eleştiriler GERB belediye meclis üyelerinden
Ognyan İvanov tarafından
geldi. Ona göre 2012 yılı
Bütçesi “delik, balansı eksik bir bütçedir”, Kırcaali
Belediyesi ise başarısızlığa mahkûmdur. Söylediklerine destek olarak,

gider hesabının bir parçası haline gelen Üreticiler
Pazarı’nın Alianz Bank’a
olan borcunu gösterdi.
BSP grubu, bütçenin
desteklenmesi gerektiğini, ancak gelir kısmı
beklentilerin çok yüksek
olduğunu ve bu yüzden
de harcamaların çok dikkatli yapılması gerektiğini
belirttiler.
Salonda söylenenlerin
genellemesini yine Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis yaptı. Söylediklerine
göre, bazı belediye meclis üyelerinin söylediği gibi
2012 bütçesi siyasi bir
bütçe olmayıp kamunundur. Belediye Başkanı,
bütçenin harcamalar kısmında çok kısıtlı, gelirler
kısmında ise daha aktif,
hatta agresif olması gerektiğini belirtti.
Sonunda 2012 Bütçesi,
22 “kabul”, 9 “ret” ve 7
“çekimser” oy ile kabul
edildi.
Kırcaali Haber

Tütün üreticilerine, kilo başına 2,04
leva mali yardım ödenecek
Tarım ve Gıda Bakanlığının Tütün İçin Danışma
Kurulunun oturumuna katılan Kırcaali Vali Yardımcısı Asen Türdiev, tütün
üreticilerine referans dönemi için verilecek ulusal
mali yardımın %72’inin
ödeneceğini bildirdi.
Küçük yapraklı “Basma”
tütün cinsi için kilo başına 2,04 leva mali yardım
alırken, büyük yapraklı
“Virginia” cinsi tütün işleyenler ise 0,45 leva alacaklar.
Asen Türdiev oturumdan sonra, “Mali kaynakların paylaşılması
hususunda birkaç farklı
görüşler vardı, fakat ge-

nelde basma cinsi tütün
yetiştiren Kırcaali bölgesi tütüncülerinin çıkarlarını savunmayı başardık”
diye yorum yaptı.
Bu yıl mali yardım dilekçesi sunan tütün üreticilerinin sayısı geçen
yıla kıyasla çok daha
fazla. Tütüncülere 2013
yılında da AB tarafından onaylanmış devlet
yardımı olacağına dair
güzel bir haber verildi.
2011 yılında hükümet,
tütün üreticilerini destekleme amacıyla ulusal
ödeme yapılması şeması üzere 70 milyon leva
sağlamıştı. 2012 yılında
tütüncülere mart ayının

ikinci yarısında ödemesi
yapılacak 73 milyon leva
miktarında mali yardım
öngörülmüştür.
Türdiev, “Bu paralar tütün üretimine bağlı değil,
kesilen tütün primlerinin
bir şekilde telafi edilmesi ve tarım üreticilerinin
başka alternatif bir geçim kaynağına yönelmeleri amacıyla veriliyor. Bu
bağlamda devlet, tarım
üreticilerinin ve özellikle
tarım kültürlerinden tek
tütün yetiştirilen Rodop
bölgesi halkının çıkarlarını savunmak için elinden
geleni esirgemiyor” diye
genelleştirdi.

Kırcaali Haber

Kırcaali İlinden 44 süt işletmecisi kota sahibi oldu
Devlet Tarım Fonu, süt
kotası almak için başvuruda bulunan tarım üreticilerden 122’sini onayladı.
Bunlardan 44’ü Kırcaali
İlinden.
Başvuru süresi 31 Ocak
2012 tarihinde tamamlanan ve bu tarihe kadar
Kırcaali ilinden başvuruda
bulunan tüm tarım üreticileri onaylanmıştır.
Tarım Fonu Kırcaali İl
Müdürü Vasil Kostov, “Bu
durum tarım üreticileri
için olumlu bir gelişme,
çünkü kendileri çiftliklerindeki büyükbaş hayvan

sayısını arttırabilecek, süt
işletmelerini genişletme
imkânını bulacaklar” dedi.
Mandıralara teslimat yapmak üzere 16 734 680 kg
süt satın alma, direkt satış yapmak için ise 1 124
510 kg süt kotası satın
alma önerilmiş, bunlardan
sırasıyla 13 530 780 kg ve
313 200 kg süt onaylanmıştır.
Süt kota pazarı, ağust o s 2 0 11 t a r i h i n d e
Bulgaristan’da artık üçüncü kez düzenlenmektedir.
Hayvan üreticileri, bir kg
süt için 0,07 leva öde-

meleri gerekiyor. Bu fiyat
Tarım ve Gıda Bakanı
Miroslav Naydenov’un
emirnamesiyle tespit edilmiştir.
Süt kotası satın almak
için onaylananlara mektup gönderilip 1 ay içerisinde Tarım Fonuna
gereken ödemeleri yapmaları gerekiyor. İşlemler
tamamlandıktan sonra,
kendilerine gereken belgeler verilecektir.
Kırcaali bölgesinde ilk
süt kotaları 2007 yılında
dağıtılmıştı.
Kırcaali Haber
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Şumnu’da Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri ve Gönüllüleri Buluşması Gerçekleşti
İsmail KÖSEÖMER
Şumnu’da (Şumen) bir
uyanış bir silkinme! Şubat ayının son haftasına
denk gelen Cumartesi
günü Kuzey Bulgaristan’ın
Şumnu kentinde Uluslararası Anadili etkinlikleri
çerçevesinde Kuzey ve
Doğu Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri ve Gönüllüleri Buluşması Gerçekleşti. Sivil Toplum Dernekleri
temsilcileri tarafından Şumen Otelinde düzenlenen
buluşmaya; BİZ Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Menent Şükrieva, dernek
üyesi Fikriye Mehmet,
Türkiye ile Kültürel İlişkiler
GÜNEŞ Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Mecbure
Efraimova, Burgaz RECEP KÜPÇÜ Türk Kültür
Merkezi Başkanı Mücella
Bilal, Cem Derneği Başkanı Veysel Bayram ve
Şumnu Kültür Evi Başkanı
Nurten Remzi katıldılar.
Çalıştay biçiminde düzenlenen buluşmada
Anadilimiz Türkçe tartışıldı, çarpıcı veriler, bilgiler
ve örnekler sunuldu. Kayıt
işleminden sonra Çalıştay
Akışı yöneticisi kısaca buluşma hakkında Bulgarca

bilgiler verdi ve kullanılacak dilin Türkçe olması
kararlaştırıldı. Farklı yaşlarda olan gençler tarafından okunan Anadilimiz
Türkçe içerikli şiirler herkesi duygulandırdı.
Şumnu Konstantin Preslavski Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Görevlisi Emine
Halil, Anadilimiz Türkçenin Tarihine Genel Bir
Bakış konulu bildiri sundu. Ondan sonra yine
aynı Kürsüde öğretim
görevlisi olarak çalışan
Bülent Kırcalı, 1878 –
1990 yılları başına kadar
Bulgaristan’da Türkçe
Öğretimini Tarihi konulu
bildiri okudu. Bölge Eğitim Müdürlüğünde Müfettiş olarak çalışan Fikriye
Mehmet, Bulgaristan’da
Türkçe Öğretmenin Bugünkü Durumu ve Sorunları hakkında ayrıntılı bilgi
verdi. Ayrıca büyük uğraşlar sonucu Anadili Eğitimi,
öğretmen kadroları, ders
içerikleri, programları ve
müfredatları konusunda
yapmış olduğu olumlu
çalışmalardan dolayı eski
Eğitim Bakan Yardımcısı
Mukaddes Nalbant’a teşekkür etti.
Verilen aradan sonra

ve yapılan ayaküstü değerlendirme ve düşünce
alışverişi sonrası Çalıştayın ikinci kısmı başladı.
Bu kısımda sırasıyla Mecbure Efraimova Rusçuk
(Ruse) Bölgesinde Türk-

dığı 1993 yılında ülke genelinde yaklaşık 100 000
Türk öovuğu Anadili eğitimi görürken, günümüzde
bu sayı sekiz bine gerilemiş! Doğal olarak azalma Türk Dili ve Edebiyatı

bir güç olarak hareket
edebilme, sorunları ilgili
kurumlara ve kamuoyuna duyurup taşıyabilme,
ülke genelinde ya da yurtdışında Hizmet İçi Eğitim
Kursları düzenlemesinde

çe Öğretimi, Mücella Bilal
Burgaz Bölgesinde Türkçe Öğretimi ve Razgrad
eski Anadili Müfettişi Seher Adilova, o bölgedeki
Türkçe Öğretimi hakkında içler acısı bilgiler ve
veriler sundular. Öyle ki,
Anadili Eğitiminin başla-

Öğretmen ve Okutmanları
da etkilemişti, onlarda da
büyük bir azalma var!
Bundan sonra yapılan
görüş alışverişi süresince,
çözüm yolları ve öneriler
tartışıldı. Bunun sonucunda daha çok etkili, ortaklaşa, eşzamanlı ve toplu

yardımcı olma, ders içeriklerinin, yardımcı malzemelerin güncelleştirilmesi ve daha birçok önemli
konuda yardımcı, olumlu
yönde etkili olabilmek için
Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenler
Der neği kur ulmasına

Bursalı iş adamlarına yatırım çağrısı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi
Murat, Ardino kökenli
Bursa’da yaşayan tüm
iş adamlarına doğup
büyüdükleri yerlere
yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Geçen hafta sonu, Resmi
Murat başkanlığında
Ardino’dan bir heyet,
her yıl Şubat ayında
düzenlenen geleneksel 14. Ardinolular Gecesine katıldı. Ziyaret,
Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği
tarafından yapılan davet üzere gerçekleşti.
Belediye Başkanı
Resmi Murat, Ardino
bölgesinde yatırım
yapmaları amacıyla
Bursa’da yaşayan Ardino kökenli iş adamlarının dernek kuracaklarını bildirdi. Başkan
Murat, “Krizin ağır sonuçlarını aşıp, belediyede işsizliği azaltmak
için bu girişimin en ya-

kın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz”
dedi.
Bursa’da yapılan geleneksel Ardinolular
Gecesi’ne Bursa milletvekili Mustafa Öztürk, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe, Ardino’nun
kardeş Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey katıldılar. Ayrıca Ardino kökenli eski
Başbakan Yardımcısı
Ertuğrul Yalçınbayır,
Bulgaristan’ın Bursa
Fahri Konsolosu ve

eski milletvekili Hayati Korkmaz, Balkan
Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Turan
Gençoğlu, Eğridereliler Sosyal Kültür ve
Dayanışma Derneği
Başkanı Ahmet Kahraman ve başkaları
görüşmeye katılanlar
arasındaydı.
Eğridereliler geçesine misafir olarak HÖH
Kırcaali milletvekili
Necmi Ali de katıldı.
Güner ŞÜKRÜ

karar verildi. Daha çok
alanı kapsayabilmek için
bölgelerden temsilciler
seçildi ve onlar da kendi
aralarında yönetim kurulu
ve başkan seçtiler. Dernek başkanı Emine Halil
seçildi.
Bu anlamlı toplantıya siyasiler, dernekçiler ve gönüllüler de misafir olarak
katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Sayın Cem ULUSOY,
HÖH Şumnu Milletvekili
Çetin KAZAK, BALGÖÇ
Başkanı Doç. Dr. Yüksel
ÖZKAN, Rumeli Balkan
Türkleri Federasyonu
Başkanı Zürfettin HACIOĞLU, BALGÖÇ Yönetim
Kurulu üyesi Süleyman
ULUSOY, Kaolinovo Belediye Başkanı Nida AHMEDOV, Nikola Kozlevo
Belediye Başkanı Turhan
KARAKAŞ, Ulanlı (Ruen)
Belediye Meclis Başkanı
Eşref Eşref, Sofya Kültürel Etkileşim Derneği Başkanı Bilg. Müh. ve Türk
Dilbilimci İsmail KÖSEÖMER ve aynı derneğin
onursal başkanı Doç. Dr.
İbrahim YALIMOV bunlardan bazılarıydı.
Verilen yemek sonrası
Çalıştay sona erdi.

Başarılı işbirliği devam ediyor

Ardino /Eğridere/
“Slıntse” /Güneş/ Anaokulu Müdürü Dimitrina
Aleksandrova, bir yıldır
Bursa Doğa Kolejine
bağlı Abaküs Anaokulu
ile aktif olarak işbirliği
yürüttüklerini bildirdi.
Müdür Aleksandrova,
iki anaokulun Avrupa
Birliğinin “Komenski –
Hayat Boyunca Eğitim”
Programı üzere işbirliği
yapmaya karar verdiklerini belirtti. 2012 yılının başından bu girişime Danimarka, İtalya ve
Fransa’dan 3 anaokulu
daha katılmaktadır.
A leksandrova, “ Bu
projenin amacı, eğitim
kurumları ve bu kurumlarda görevliler arasında işbirliği yapmak, fikir
alışverişinde bulunmak,
çeşitli kültürleri tanımakla sağlıklı yaşam şartları
yaratmaktır” dedi.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, “Slıntse” Anaokulu Müdürü
Dimitrina Aleksandrova
ve hemşire Nefize Şa-

ban, proje üzerine öngörülen işbirliği çalışmaları çerçevesinde, bu yıl
Bursa’daki Abaküs Anaokulunu ziyaret ettiler.
Aleksandrova, “Ziyaret
her iki taraf için de çok
faydalıydı. Ev sahipleri,
çalışmalarında uyguladıkları yeni yöntemleri,
gerçekleştirdikleri çeşitli
etkinlikleri bizlere tanıttılar. Ziyaretimiz sırasında,
ev sahibi anaokulundaki

Pedagoji Foruma katılmak için davet aldık. Bu
girişim, ikinci kez gerçekleştirilecek ve okul
öncesi eğitim kurumları
arasında deneyim paylaşımı yapılmaktadır”
diye paylaştı. Kendi tarafından “Slıntse” Anaokulu yöneticileri, Abaküs
Anaokulu kadro personelini Mayıs ayında
Ardino’ya davet ettiler
ve 40. kuruluş yıldönü-

çalışma ortamını, çocukların eğitim koşullarını
görme fırsatını bulduk.
Mayıs ayında düzenlenecek olan Uluslararası

mü vesilesiyle yapılacak
olan kutlamalara katılmalarını istediler.

Güner ŞÜKRÜ
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Türkçe Öğretmenleri ve Gönüllüleri Buluşması’na büyük ilgi
1. sayfadan devam
san Azis, Anadili Günü vesilesiyle etkinliği düzenlemede
emeği geçen herkesi ve katılan Türkçe öğretmenlerini
kutladı. Başkan Azis, Türkçe
eğitiminin yeterli olmadığını
vurgulayarak, Kırcaali Belediyesinin katkılarıyla yapılan
çalışmalara değindi. Başkan
Hasan Azis, “Türkçe eğitiminin bu durumu için hepimiz
suçluyuz” diyerek, son yıllarda Kırcaali Belediyesinin Ankara Bilkent Üniversitesi ile
ortaklaşa düzenlediği çalışmayla gerek Ankara’da, gerekse Kırcaali’de Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim
seminerleri düzenledik, Türk
sokak isimleri verdik, kültür
ve okuma evlerinde Türkçe
çalışmaları yürüttük, Türkçe
dersleri verilen okulları destekledik, mevcut Türkçe ders
kitaplarının Türkiye’de ikinci
baskısını yaptırdık”. Hasan
Azis, problemlerin çözümü
için Türkçe öğretmenlerinin

bir dernek kurmaları gerektiğinin altını çizdi.
Çalıştayın programı üzere
ilk konuşmacı TÜRKSAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve eski
Türkçe Müfettişi Harun Bekir
“Bulgaristan’da Anadili Türkçe Öğretiminin Günümüzde-

ki Durumu” konulu bir bildiri
sundu.
Harun Bekir, 2000 yılından
beri Anadili Günü’nün birçok
ülkede kutlandığını ve böyle bir günün olması, aslında
Anadilinin ne kadar önemli
olduğunun değerlendirmesini

Kırcaali’de Türkçe Öğretmenler Derneği Kuruldu
1. sayfadan devam
teklifler üzere Harun Bekir’in
Türkçe Öğretmenler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı görevinin hakkını verebilecek en uygun kişi olduğuna karar verildi.
Yeni kayıt edilecek Derneğin
tüzüğünde de belirtildiği gibi,
Türkçe öğretimiyle ilgili çeşitli
faaliyetler yapılması öngörülmektedir. Türkçe Öğretmenler
Derneği Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşurken Kırcaali, Haskovo ve Filibe İllerinden Türkçe
öğretmenlerini temsil edecek 15
kurucu üye belirlendi.
Bu güzel olaydan duyduğu
mutluluğu gizleyemeyen T. C.
Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen, çalıştayı organize eden
TÜRKSAD Yönetim Kuruluna
ve Başkanı Müzekki Ahmet’e
teşekkür ederek, Türkçe Öğretmenler Derneği’nin hayırlı olmasını diledi. TÜRKSAD’ı örnek
göstererek, toplum sivil örgütlerinin siyasi, kültürel ve sosyal
alanda oynadıkları büyük rolü
belirti. Ramis Şen, yeni kurulan
derneğe tüm Türkçe öğretmenlerini üye olmaya davet etti.
Başkonsolos, Türkçe Öğretmenler Derneği’nin Türkiye’deki
sivil toplum kuruluşlarıyla çok
yararlı çalışmalar yapacağına
inandığını söyledi. Bu hususta
Zülfettin Hacıoğlunun Türkçe
alanında büyük hassasiyet gösterdiğini öne sürerek, yaptığı
çalışmalara dikkat çekti. Sayın
Şen öğretmenleri “Siz toplumun

ileri gelen kişilerisiniz, sizlere
büyük görevler düşüyor” diye
ifade etti.
Balkan Türkleri Federasyonu
Başkanı Zülfettin Hacıoğlu da
kurulan derneği tebrik ederek,
çalışmalarına yardımcı olmaya
hazır olduğunu dile getirdi. “Ben
Anadilimi komünizm döneminde
babamın mevlit kitabından öğrendim” diye ifade eden Hacıoğlu, “Hak verilmez, hak alınır”
diye vurguladı. Kendisinin de bu
derneğe üye olacağını belirten
Hacıoğlu, Türkçe Öğretmenler
Derneğinde Türkçe öğretmenlerinin yanı sıra, her Türkçe
gönüllü kişinin yer almasının
gerektiğini savundu.
Eski milletvekilli ve İstikbal
Vakfı Başkanı Nurettin Mehmet
de yeni kurulan derneğin hayırlı
olmasını dileyerek, her zamanki
gibii toplumda var olan problemleri benimsemiş aydın kişi olarak çok heyecanlı bir konuşma

yaptı. Nurettin Mehmet, giderek
yitirdiğimiz Anadilimiz Türkçe ve
öğrenimi konusunda siyasetçilerden başlayarak, herkesin
sorumlu olduğunu savundu. Nurettin Mehmet, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis’i bu yönde
örnek olarak gösterdi.
Türkçe Öğretmenler
Derneği’nin kurucu üyeleri
arasında olmayı kabul eden
TÜRKSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Müzekki Ahmet bu tarihi olayın bir parçası olmaktan
kendini çok mutlu hissettiğini
kaydetti. Sayın Ahmet, Güney
Bulgaristan’da öğretmenlerin
katılımıyla kurulan Türkçe Öğretmenler Derneğinin benzerlerinin de Kuzey Bulgaristan’da
kurulmasını önerdi.
Etkinliğin sonunda Müzekki
Ahmet, katılımcıları “Meatsa”
restoranında organizatörler tarafından düzenlenen 120 kişilik
akşam yemeğine davet etti.

yaptı. Harun Bekir bildirisinde, Bulgaristan’daki demokratik değişimi başlangıcından
günümüze kadar Türkçe eğitiminde yaşanılan sıkıntıları
değerlendirdi. İlk başta öğretmen sıkıntısının Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde açılan
Türkçe Bölümü mezunlarıyla giderildiğini, fakat Türkçe
öğretmenlerinin statüsünün
okullardaki belirsizliğinden
dolayı çektikleri sıkıntıları dile
getirdi. Bulgaristan’da 1993
yılında ülke genelindeki okullarda 114 000 öğrenci Türkçe
eğitimi görürken, bugün bu
sayının 7 000’e kadar düştüğü açıklandı. Ayrıca görev
başındaki Türkçe öğretmenlerinin sayısının hızla azaldığı, eski ve yeterli derecede
olmayan ders kitaplarının ve
yardımcı ders kitaplarının
kullanılmaz hale geldiği, önceden haftada 4 saat okutulan Türkçenin 3,2 ve 1 saate
düşürüldüğü, birçok okulda
ise hiç okutulmadığı açıklandı. Son yıllarda Türkçe öğretmenleri için ülke çapında ve
Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim
Kursları düzenlenmediği ortaya koyuldu.
Uzun yıllar Türkçe eğitimine hizmet veren şair Haşim
Semerci “Türkçe Öğretimindeki Problemler ve Çözüm
Yolları” başlığı altında bir konuşma yaptı. Bulgaristan’da
Türkçe eğitiminin çok acı
durumda olduğunu savunan
öğretmen, “Anadilimiz elden
gidiyor” diye yakınarak Bulgaristan Türklerinin Anadiline
sahip çıkmadıklarını söyledi.
Bu hususta velilere düşen
görevi vurguladı. Haşim
Semerci, meslektaşlarıyla
Türkçe öğretmeni olarak yaşadığı haksızlıkları paylaştı.

Bir öğretmen derneğinin kurmalarını önererek, bir şiiriyle
konuşmasına son verdi.
Ardino “Hristo Smirnenski” Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı Selahattin Karabaşev, “Türkçemiz” başlıklı
bir sunum yaptı. Türkçe’de
Bulgarca’nın etkisiyle yapılan
hatalara dikkat çekti. Ardino
kasabasında düzenlenen
Türkçe açısından çok önemli etkinlikleri gözler önüne
serdi. Bu bağlamda, Kırcaali Haber gazetesi tarafından düzenlenen “Anadilimiz
Türkçe” adlı kompozisyon
yarışmasında dereceye giren
öğrencisi Gündoğan Ömer’i,
Sabahattin Ali anısına yapılan etkinlikleri ve daha birçok
çalışmalara değindi. Sunum
sonrası Karabeşev’in 9. sınıf
öğrencisi İsmigül Bayram’ın
ifadeli okuduğu şiir, herkese
güzel bir sürpriz oldu.
Türkçe öğretmeni Habibe Halibram, “Öğretmenler
Arasındaki İletişimin Türk Dili
Eğitimine Faydaları” başlığında yaptığı konuşmasında
Anadili eğitiminin Türk azınlığının kültürünü sürdürmesi için verdiği bir mücadele
olduğunu savundu. Plovdiv
Üniversitesinin Kırcaali Şubesinde eski Türk Dili Öğretim
Görevlisi Habibe Halibram,
“Eskiden Türkçe ders kitapları yoktu, şimdi Türkçemiz yok
demeye gücümüz yok” diye
yakınarak, “Bulgaristan’da
Türkçe öğretmenlerinin örgütlenmesi zamanı geldi”
dedi.
Türkçe öğretmenleri çalıştayın sonunda öğretmenler
derneklerinin kurulmasını ve
öğretmenlerinin örgütlenmesi, Türkçe öğretmenlerinin
ihtiyaçlarının karşılanması
için önlemler alınması, Türkçe öğretmenlere Hizmet İçi
Eğitim Kursları düzenlenmesi, ders kitapların içeriğinin
güncellenmesi ve öğrencilere Türkçe ders kitapları temin
edilmesi gibi önlemler alınması belirtilen sonuç bildirisi
kabul ettiler.
TÜRKSAD Başkanı Müzekki Ahmet rahatsızlığından
dolayı çalıştaya katılamayan
eski Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde Türk Dili Hocası
Abdüllazim Aptişev’e, T. C.
Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen’e, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’e ve Balkan
Türkleri Federasyonu Başkanı Zülfettin Hacıoğlu’na birer
teşekkür plaketi sundu.
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Eşref Kahraman: “Bulgaristan’a karşı açtığım davayı kazanacağımdan eminim”
Kırcaali Haber Gazetesi’nin
de bildirdiği gibi, Kırcaali Bölge Mahkemesi Belene siyasi
mağduru Eşref Kahraman’ın
Bulgar devlet kurumlarından
200 000 leva tazminat talebinde bulunduğu şikâyet dilekçesini reddetti. Mahkeme, merkezi
Bursa olan Balkanlarda Adalet,
Halklar, Kültür ve Dayanışma
Derneğinin (BAHAD) Başkanı
Eşref Kahraman’ın Bulgarlaştırma sürecinde kendisine verilen
manevi zararlar ve sağlık problemleri iddialarının esaslı olmadığına karar verdi. Bununla ilgili
Eşref Kahraman’la yaptığımız
söyleşiyi dikkate sunuyoruz.
-Sayın Eşref Kahraman, siz
Bulgaristan’ın Türklere karşı
uygulamış olduğu asimilasyon politikası mağdurlarından devlete karşı dava açan
ilk Türk’sünüz. Bu karara nasıl vardınız?
- 2003 yılından beri biz dernek
olarak, Avrupa nezdinde Bulgaristan totaliter rejimin Bulgaristan Türk azınlığına karşı uygulamış olduğu asimilasyon politikasıyla ilgili yoğun çalışmalar
yaptık ve başarılı da olduk. Bu
davanın neden bugünlerde
açıldığını açıklamak istiyorum.
Avrupa Konseyi, İnsan Hakları
Komiseri Thomas Hamerberg’in
Parlamenterler Meclisinde tanıttığı raporda Bulgaristan’ın biran önce Bulgarlaştırma süreci
mağdurlarının mağduriyetinin
gidermesine dair uyardı.
Bulgaristan bu uyarıyı dikkate
almadı. Bulgaristan hükümeti, Ceza Kanunu’nun 71,72,73
ve74. maddelerine göre 19851989 yıllarında mağdur olanlara
dava açma izni verildiğini belirtti. 2010 yılında Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisinde bir
oturum oldu ve derneğimizin
Avrupa’dan Sorumlu Başkanımız Şükrü Altay ile bu oturuma
iştirak ettik. Orada, eğer yanılmıyorsam, 2010 yılı 30 Eylül
tarihli Bulgaristan aleyhine iki
karar çıktı. Bulgaristan devleti, asimilasyon politikasından
zarara uğrayan Belene mağdurlarını ve siyasi mağdurlarını
biran önce tazminatla tanzim
etmesi ve asimilasyon politikasında 1989 yılında zorunlu
göçle Türkiye’ye gönderilen
150 000 kişinin sosyal haklarını, yani primlerini, biran önce
Türkiye’ye gönderip, ödemesi
hususunda uyarıldı. Ama Bulgaristan bunu gene umursamadı. Ben de emsal teşkil edecek
şekilde bu davayı açmaya karar
aldım. Şunu söylemem gerekir
ki, burada bazı basın mensupları olayları saptırmışlardır. Çeşitli sorular ortaya atıldı. Ben
Türk avukatı tuttum, ama ona
yoğun baskı yapıldı ve avukat
davadan çekildi.
Ondan sonra da Vasil Vasilev’i
tuttum. O, davayı açabilmemiz

için İçişleri Bakanlığının Dosya
Komisyonu tarafından dosyamı
açtırmam gerekli oldu. 137 sayfalık dosyamı açtırdım. Orada
1985 yılının Aralık ayının sonunda Cebel yürüyüşlerini
benim organize ettiğim ortaya
çıktı. Avukatım bana “Bu yeterli değil. Bir tane temiz belgesi
alacaksın ”dedi. Temiz belgesi,
Gizli Servis’e çalışmadığımı
veya askeri birliklerle işbirliği
yapmadığımı gösteriyor. Bunun üzere avukatım, dosyam
ve Belene’de devletin bana
yargısız infaz uyguladığı gerekçesiyle dava açabileceğimi söyledi. 1985 yılında ocak ayının
başında bir soruşturma davası
başlatılmış benim aleyhime,
ama beni hapse attıracak her
hangi bir suç bulunamadığı için
mart ayında kapatılmıştır. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın

de açlık grevi yapacağıma dair
bir beyanat yayınladım. Hem
de karar çıkmasaydı gerçekten
bunu yapacaktım. Gerekçeli karar çıktı. Kararda 1993 yılında
34 650 leva para aldığım iddia
edilmektedir. Bunu mahkemede
de iddia ettiler, ama ispatlayamadılar, çünkü böyle bir belge
olamaz.
Cebel’den, Sofya’dan, başka
yerlerden belge istediler, ama
böyle bir belge bulamadılar,
çünkü ben devletten hiçbir tazminat parası almadım. Benim
almadığım para, nasıl ispatlanabilir ki?! Bunun için bu doğrultuda çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu arada Bulgaristan’ı
dolandırmaya çalışıyormuşum,
bir Bulgaristan vatandaşı olarak
devletten 200 000 leva tazminat istemeye utanmıyormuşum
şeklinde hakaretlere uğradım.

malısınız). Ben bu deklarasyonun ardında büyük bir oyunun
oynandığını düşünüyorum. Asıl
bunu görmek lazım.
Bulgaristan, Trakya Bulgarlarının haklarını Türkiye’den talep
etmesi için bu deklarasyonu
öne sürecek. Eğer Türkiye bu
talebi yerine getirmezse, sözde Ermeni soykırım tasarısı
gündeme getirilmesiyle şantaj
yapılacaktır. Yani Türkiye karşısında çok büyük bir oyun var.
Benim görüşüm böyle.
-İsim değiştirme kampanyasından bu yana sizden başka
biri devlete karşı dava açmadı. Sizce neden?
-Benden başka biri devlete
karşı dava açmadı, çünkü zaten buna izin verilmedi. Bu,
Bulgaristan’da asimilasyon politikasına karşı ilk olarak açılan
bir dava. Böyle davaların açıl-

ben tam 4 yıl, 2 yıl Belene’de ve
2 yıl da sürgünde kaldım.
Bu gerekçeyle 2010 yılının sonunda Kırcaali Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduk ve
mahkeme de bu davayı esastan
görüşmeyi kabul etti. Böylece
mahkeme benim talebimde haklı bulduğunu göstermiş oldu. İlk
duruşma 2011 yılında 14 Mart
tarihinde gerçekleşti. Ben duruşmalarda ifade vermek üzere
üç kere buraya geldim, gittim.
Son duruşma 2011 yılında 18
Ekimde oldu. Bir ayda yazılması
gereken gerekçeli kararı üç ay
bekledik. İvan Kostov’un önergesiyle Bulgaristan Parlamentosu tarafından kabul edilen
Türklere karşı yapılan asimilasyonu kınama bildirisi bence bu
kararın geç çıkmasına sebep
oldu. İktidarda olanlar mahkemeye baskı yaptılar. Avukatım
aracılığıyla kararın çıkmaması
için sebepleri öğrenmeye çalıştığımızda hep hâkimin hasta
olduğu sebep olarak gösterildi.
Bundan dolayı ben, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önün-

Bunu diyen arkadaşa seslenmek isterim ki, eğer o, benim
ve arkadaşlarımın Belene ölüm
kampında mahkûm çektiğimiz
cezaları bir hafta çekmeye razıysa, ben o arkadaşa bütün
mülkümü vermeye hazırım.
-Bulgaristan’ın kabul ettiği
asimilasyon politikasını kınama bildirisini nasıl değerlendireceksiniz?
-Son zamanlarda İvan Kostov
bir deklarasyon yayınladı. Ben
bunu biraz parlama, formalite bir şey olarak kabul ediyorum. Başbakan olduğu sırada
Türkiye’ye geldi, Bulgaristan
Türkleri tarafından saygıyla karşılandı, devlet adına Bulgarlaştırma süreci için onlardan özür
diledi.
Onun önergesiyle asimilasyon
politikasını kınama niteliğinde
kabul edilen deklarasyon yeterli değil. Bunun ardından hukuk
çalışması gerekiyor. Yani asimilasyon politikasından zarar
gören herkes tazminat alma
hakkına sahip. (Siz de Bulgar
ismi taşıdınız diye tazminat al-

ması için ilk başta Bulgaristan
Türk halkı, kamuoyu bir ses
duyurmaları gerekiyordu. Bunun başında da bizi parlamentoda temsil eden siyasi güçler
durmalıydı. Bu amaçla 2003
yılında Sofya’da makamında
Başsavcı’yı ziyaret ettik. O
ayaklarını masadan kaldırıp da,
bize hoş geldiniz demeye bile
kalkmadı. Yoruma gerek yok.
-1991 yılında Bulgaristan’da
114 000 çocuk Türkçe öğret imi gör ür ken, bugün
ulusal çapta ancak 7-8 000
Türk çocuğunun Anadilini
okuduğunu görüyoruz. 21
Şubat Uluslararası Anadili
Gününde Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği, Güney
Bulgaristan’da Türkçe öğretmenlerini bir araya toplayıp,
bir sivil toplum örgütü kurulmasını amaçlıyor. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir
miyiz?
- Bu girişimden dolayı ben,
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği yönetimine teşekkür
etmek istiyorum, başarılı ola-

cağını düşünüyorum. Sırası
gelmişken söyleyeyim, bizim
isimlerimiz geri verilmedi, çünkü arşivlerde Bulgar isimlerimiz
bulunuyor.
Türk ismini alamadan ölenler
oldu. Türk isimleri kanun üzere
iade edilmeli, başvuruda bulunarak değil. İşte yıllarca biz bunun için savaşıyoruz. Buradaki
temsilcilerimiz de artık bu yönde çalışmalar yürütmeli.
-Bundan sonra ne yapacaksınız, dava devam edecek mi?
- Bugünlerde Bulgaristan’ın
Başsavcısıyla bir görüşmemiz
olacak, ona kabul edilen deklarasyondan sonra benimle
ilgili hukuki süreci ne zaman
başlatmayı düşündüklerini veya
düşünmediklerini soracağız.
Tabii ki, Filibe İstinat Mahkemesine aynı taleple başvuracağız. Davayı orada da kazanamazsak, Sofya’da Yüksek
Ceza Mahkemesine gidilecek.
14 Martta da hükümetin bu konuda görüşünü almak için Adalet Bakanı ile bir görüşmemiz
olacak. Bulgaristan’da davayı
kazanamazsak, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine kadar
gideceğiz.
-Kırcaali Haber Gazetesi aracılığıyla kamuya bir şey söylemek ister misiniz?
-İlk baştan Kırcaali Haber’in
beni bu davada yalnız bırakmadığı için ekibine ve de sahibi
Müzekki Ahmet’e çok teşekkür
etmek istiyorum. İktidardakilere
sesleniyorum, Bulgaristan’daki
Türk azınlığının hak ve özgürlükleri geri verilsin. İlk önce
isimleri ve özellikle de Türkçe
eğitimi görmeleri şart. Anadilinde Türkçe eğitim görmeyen
bir kişi, ileride ne uzman olabilir, ne doktor, ne de başka bir
yönde başarılı eğitim görebilir.
Anadili eğitimi bir çocuğun temel eğitimidir.
-Son olarak, bu davayı kazanacak mısınız?
- AİHM’de bu davayı kazanacağımdan eminim. Çünkü
Bulgaristan Parlamentosunun
bu deklarasyonu kabul etmesi
AİM’de %50 oranında benim
haklı olduğumu destekleyecektir. Bulgaristan hep hatalar yapıyor. Burada bu davaya
bakılmaya bilirdi. Bu davayı
mahkeme esastan görüşmeye
aldığı için başlamış oldu. Şimdi artık geri dönüş yok. Zaman
aşımı gerekçesiyle davayı kaybedeceğime güvenildi. Fakat
dosyanın açılması üzere 5 yıl
süreyle dava açma hakkım var.
Biz Bulgaristan’da yaşayan gerek Bulgar, Türk, Pomak, her
hangi bir etnik gruplara karşı
kin, nefret besleyemiyoruz. Biz
sadece bize karşı uygulanan
asimilasyon politikasından dolayı maddi ve manevi tazminat
talebinde bulunuyoruz. Suçlular yargılanmalıdır, adalet yerini
bulmalıdır.
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Hasan Azis’e karşı “Su Aynası” projesiyle ilgili yeni dava hazırlanıyor
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, düzenlediği
basın toplantısında “Su Aynası” projesiyle ilgili geçen yıl

kendi aleyhine açılan davanın
yakın zamanda yeniden mahkemeye gireceğini bildirdi.
Başkan Azis, “Su Aynası”

alanında bulunan bir mülke oldukça yüksek değer biçmekle,
eski Maliye ve Bölgesel Gelişim ve Bayındırlık Bakanlarını

yanıltmaya çalıştığı gerekçesiyle suçlanmaktadır. 19 Ocak
2012 tarihinde savcılık aynı
gerekçeyle yeni bir suç duyu-

rusunda bulunmuş. Daha önce
10 sayfalık olan suç duyurusu,
bu sefer 2 sayfaya düşürülmüştür.
Bu vesileyle Başkan Azis,
“Ülkenin hukuk sistemine güvenim tam ve büyük saygı duyuyorum. Fakat bununla birlikte, bu davanın Parlamento
seçimlerine kadar uzayacak
bir dava olacağını da söylemem gerekiyor” dedi. Başkan Azis, davanın başkent
Sofya’da bakılacağını belirterek, oturumların Kırcaali’de
gerçekleştirilmesi talebinde
bulunduğunu açıkladı. Aksi
taktirde davaya katılmak isteyen Kırcaalili vatandaşlar her
oturumda Sofya’ya gitmek zorunda kalacaklar.
Başkan Azis, “Su Aynası”
projesi tamamlanmış ve kullanıma hazır edildi. Herhalde
Başbakan Boyko Borisov açılışını yapmak isteyecektir. O

sırada dava oturumu yoksa
“Su Aynası”nın açılışına memnuniyetle ben de katılmak isterdim”, dedi. Hatta ev sahibi

olarak projenin gerçekleşmesinde emeği geçenleri de davet etme hakkını kullanacağını
açıkladı.
Kırcaali Haber
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Ardino’da Uluslararası Edebiyat
Yarışması düzenleniyor
Ardino (Eğridere) Belediyesi uluslararası edebiyat
yarışması düzenliyor. Yarışmaya, şiir veya öykü ile
14-30 yaş arası öğrenci ve
gençler katılabilir. Yarışmanın konusu serbest olup,
katılacak olan her yarışmacı tercih ettiği Türkçe veya
Bulgarca bir eserle katılabilir. Yarışmanın amacı, edebiyat yaratıcılığını geliştirmek; hoşgörü, sorumluluk,
karşılıklı saygı ve sevgi bilincini arttırmak ile insanlık
değerlerini dile getirmek ve
hatırlatmaktır. Edebiyat yarışması, 3.Uluslararası Ardino 2012 Kardeşlik Edebiyat
Forumu çerçevesinde düzenleniyor. Yarışma, Ardino
Belediyesi, Bulgaristan Yazarlar Birliği, “Orpheus Liri”
Avrupa Kültür Akademisi,
Nilüfer, Kartal ve Orestiyada kardeş belediyeleri ile
Bursa Eğridereliler Kültür ve
Yardımlaşma Derneği katkı-

larıyla gerçekleşmektedir.
Yarışmaya katılacak eserler, katılımcının adı ve soyadı, sınıfı, tam ikamet adresi,
e-mail adresi ve irtibat telefonlarıyla birlikte 10 Mayıs
2012 tarihine kadar Ardino
Belediye Başkanlığı 6750,
“Beli Brezi” sokağı No 29,
“Ardino’nun Sesi” gazetesi
adresine veya internet üzerinden ard_ glas@abv.bg
adresine gönderilebilir.

Yarışma sonuçları, 3. Uluslararası Ardino 2012 Kardeşlik Edebiyat Forumu’nda
ilan edilecek. Dereceye giren müellifler, Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat,
Yazarlar Birliği, sivil toplum
örgütleri ve kardeş belediyeler tarafından ödüllendirilecekler. Ayrıca eserleri
de, belediyenin internet sitesinde ve basında yayımlanacak.

Kırcaali Haber
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