Kırcaali Haber Gazetesi

Bulgaristan Türk Edebiyatı Hakkında Yeni Kitap

ailesi olarak, tüm okuyucularımızın yeni
2013 yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve
başarılar diliyoruz.
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!

Atilla Jorma,1952 yılında Finlandiya Turku’da
doğmuş, ortaöğrenimini orada tamamlamıştır. 1976 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden (Güney Azerbaycan) Zencan
Şairler teziyle 1982 yılında mezun olmuştur.
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Kırcaalili Türkçe Öğretmenlerin Edirne ziyareti
Bu yılın Şubat ayında
kurulan Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği (GBTÖD) kısa
bir sürede birçok faaliyet
gerçekleştirmiş oldu. Son
faaliyetlerinden biri de
Edirne Valisi Hasan Duruer davetlisi olarak 8-9
Aralık tarihleri arasında
Edirne ziyaretiydi.
Ziyaret esnasında Vali
Duruer ile görüşen öğretmenler göstermiş olduğu
ilgi ve yakınlıktan dolayı
kendisine teşekkür ettiler. 50 öğretmenden oluşan heyet Edirne Valiliği
Balkan Danışmanı Fahri
Tuna eşliğinde Edirne’nin
birçok tarihi yerini görmek fırsatı buldular, misafirperverliğinden dolayı
kendisine teşekkürlerini
sundular, her iki ülke eğitimcileri arasındaki dönüşümlü ilişkilerin devam

lamada bulundu.
Olumlu izlenimlerle ülkesine dönen Türkçe öğretmenleri bu tür faaliyet-

Kırcaali Haber

Uğur ola, 2012!
Haşim SEMERCİ

etmesini dilediler.
Ziyaretle ilgili GBTÖD
Başkanı Harun Bekir Kırcaali Haber gazetesine,
“Önümüzdeki faaliyetle-

rimiz öğrencilere yönelik
kompozisyon, şiir, resim
gibi yarışmalar düzenlemek olacak. İmkanlar
dahilinde farklı eğitim

kamplarına katılmalarını teşvik etmek, Türkçe
öğretmenlerimize hizmet
için eğitim kursları düzenlemek olacak” diye açık-

Güney Bulgaristan’da Anadilde Eğitim İçin Anlamlı Çalışma
Güney Bulgaristan’da
Türkçenin güncel du-

Derneği (TÜRKSAD)
ve Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenler
Derneği’nin işbirliğinde

kapsayacak olan projenin içeriğinde Anadilde
eğitimin güncel durumu
ile Türk azınlık mensup-

rumunu araştırmak için
Edirne Balkan Türkleri
Federasyonu ile Kırcaali Türk Kültür ve Sanat

gerçekleştirilecek olan
projenin hazırlık çalışmalarına başlandı. Güney Bulgaristan’daki 5 İli

larının buna eğilimi tespit
edilmeye çalışılacak.
Uzun uğraşılar sonucunda zenginleştirilen

Sebahat AHMET

lerin çalışmalarına daha
da olumlu yansıyacağını
belirttiler.

projede, geniş katılımlı
bir anket çalışmasıyla
konu gün ışığına çıkarılmaya çalışılırken,
Bulgaristan’daki Türk
öğretmenlerine hizmet
içi eğitimin verilmesi de amaçlanmaktadır. Yur tdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın himayesinde ve Trakya
Üniversitesi’nin desteğinde yapılacak olan
çalışmalarda sadece
öğrencilerin değil; aynı
zamanda veliler ve öğretmenlerin de ana dilde
eğitime bakış açıları tespit edilecek.
Projenin final bölümünde stratejik bir değerlendirmenin hazırlanması
beklenen çalışmanın
2013 yılı itibariyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kırcaali Haber gazetesi
gözünde 2012’de neler
oldu? Ay ay kronolojik
biçimde önemli haberleri izleyelim. Bakalım
başlıklar ne konuşuyor.
Haberleri özetleyelim.
Olup bitenleri kuru kuruya saymayalım, aralarına kısaca müellif yorumu katalım. Bakalım
meydana ne çıkacak.
Ocak. Bulgaristan Parlamentosu, ülkede 1989
yılında sona eren komünist rejiminin Müslüman

ve Türklere uyguladığı
asimilasyon kampanyasını kınayan bildiriyi
kabul etti. – Hele.
Rauf Denktaş hayatını
kaybetti. – Başımız sağolsun.
Şubat. 21 Şubat’ta
Anadili günü kutlandı. Aynı toplanmada,
Bulgaristan’da Anadili
Türkçe eğitimi açısından
büyük bir adım atılarak,
uzun zamandır planlanan Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri
Derneği kuruldu. – Ha-

Devamı 7’de

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
Ул. ”Стефан Стамболов” № 7
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

2
Kırcaali Haber 2

HABERLER

19 Aralık 2012

Gorno Prahovo (Yukarı Tozçalı) - Tozçalı
Hilmi HAŞAL
Annemin doğduğu köy,
Tozçalı(Gorno Prahovo,
Yukarı Tozçalı) ile ilgili de
yeterince bilgi yok ne yazık ki… İnternet hazretlerinde çıkan bilgiye göre,
“Toz-İ-Balâ (Toz Balya)
Gorno-Prahovo ” biçiminde açıklanmış ad. Hem
de “Kırcaali Köyleri” listesinde. Sözlükte “balâ”nın
pek çok karşılığından en
çok uyanı “Yüksek, üst,
yüce” anlamlarıdır. Balya
değil kesinlikle. Yüksekteki, üstteki Tozçalı denebilir ama“Toz Balya, Balya
Tozçalı” adları yakışmaz.
Yörenin insanları, özellikle eskiler, büyüklerimiz,
öğretmenlerimiz, “Tozçalı” ile “Tosçalı” arasında

fikir birliğine varamamışlar sanki… Ortaokuldan
öğretmenimiz, Rahmetli

ğı Tosya… Kastamonu’nun
ilçesi Tosya mı acaba?)
bölgesinden gelenlerin

lattığını anımsarım hayal
meyal. Tosça (Tosya) adlı
bir başka köy veya kasa-

Tevfik Muallim, Tosçalı’nın,
Tosya Zir (Alt Tosya, Aşa-

kurduğu köy olması dolayısıyla bu adı aldığını, an-

banın adından mı “Tosçalı”
oldu yoksa bölgenin simge

Farklı din temsilcileri, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret etti
Bulgaristan Dini Cemaatler
Ulusal Konseyi’ni temsilen bir
heyet Avrupa Birliği Milletvekili

Yapılan görüşmede AB Milletvekili, böylece Bulgaristan’da
etnik ve dini hoşgörünün hakim

r in temsilciler inin Avr upa
Parlamentosu’nu ziyaret etmeleri bu modelin sağlamlaştırıl-

ağaçlarından “Tozağacı”
(Huş ağacı) dolayısıyla mı
“Tozçalı” dendi? Belirsiz.
Hâlâ merakımı giderebilmiş değilim! Ama Tozçalı
olsun, Tosçalı olsun ne
değişir? Bir telaffuz sorunu
olmaktan öte anlamı yok.
Kaldı ki bölgenin başşehri
Kırcali de benzer akıbeti
yaşamış, yaşıyor. Yazılı
kültür kaynaklarında Kırcali olan adı; Kırcalı, Kırcaali,
Kırcali, Kırcıali vb. biçimde
söyleniyor. Bu konu, adlardaki tereddütler, tutarsızlık
demeyelim hadi, zamanın
ve yaşanmışlığın şimdiye
sızısı, geleceğe merak armağanıdır. Öylece benimseyip sevmeyi sürdüreceğiz. Ata toprağı, yuva her
daim sevilir çünkü. Asla
unutulmaz. Unutulamaz.

Popova, Ömür Boyu Hapis
Cezasının Kaldırılmasını İstedi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova, başka bir cezaya dönüştürülmesi olanaksız olan ömür boyu hapis
cezasının kaldırılmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen "Adalet Sisteminde Af" konulu uluslararası konferansta konuşan Popova, koşulsuz, ömür
boyu cezasının ceza sisteminden tamamen kaldırılması gerektiğini
söyledi.
Margarita Popova, idam cezasının bulunmadığı Bulgar Ceza
Kanunu'nda söz konusu cezanın halen uygulanmasını "insanlık
dışı önlem" olarak niteledi. Popova, "Bu ceza ölüm cezasına eşit
bir ceza sayılır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak seçilmeden önce hükümette
bir süre Adalet Bakanı olarak görev yapan Popova, son iki hükümetin ömür boyu hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin bir takım
girişimlerde bulunduklarını belirterek "Ceza Kanunu değişikliklerini
öngören taslak neredeyse tamamlanmış, ancak halen parlamentoya intikal etmemiştir" dedi.

Ekim ayında iş bürolarından
toplam 462 işçi talep edildi
Antoniya Pırvanova’nın daveti
üzere Avrupa Parlamentosu’nu
ziyaret etti.

olduğunun kanıtlandığından gurur duyduğunu ifade etti.
Pır vanova, ç eşitli dinle -

masını sağladığını ve Bulgar
ile Avrupa topluluğunun manevi ve kültürel gelişimi için çeşitli
dini topluluklar arasında başarılı
işbirliği yapılması dileğine dair
mesaj verdiğini vurguladı. Bulgaristan AB Milletvekili, konuklarını uğurlarken dini temsilcilerin kurulan iyi ilişkileri sürdürüp,
dini toplulukların karşılaştıkları
çeşitli sorunların çözümünde
birlik içinde hareket etmelerini
diledi.
Heyette Bulgaristan Müslümanlarını temsilen Başmüftü
Yardımcısı Birali Mümün, Başmüftülük Genel Sekreteri Ahmet Ahmedov ve Başmüftülük
Sözcüsü Hüseyin Hafızov yer
aldılar.
Kırcaali Haber

Kırcaali İş Bürosu Müdürü Valentin Grudev’in verdiği bilgiye göre
ekim ayında işverenler Kırcaali İli sınırlarında bulunan iş bürolarından toplam 462 işçi talebinde bulundu. Bu yılın başından beri
iş istihdamı sağlayan programlara 365 kişi dahil edildi. “Sosyal
Yardımlardan İstihdam Sağlamaya Geçiş” programı en büyük ölçüde istihdam sağladı. Bu programın sayesinde yeni 180 kişiye
iş verildi.
İşsizleri kapsama ve sosyal etki bakımından ikinci sırada olan
“Engellilere Asistanlık Yapmak” programınca 67 kişiye özel asistan görevi verildi. “Kariyere Başlama” programı ise devlet idare
kurumlarında 6 ay süreliğine 22 gence iş deneyimi elde etmelerini
sağladı. Ayrıca engellilere yönelik istihdam ve profesyonel eğitim
verme programına göre 20 işsize görev verildi. Profesyonel eğitim
ve istihdamı teşvik etme tedbirleri üzere 105 kişi iş üstlendi.
İstihdam programları ve projeleri arasında “Yeni Seçim-Gelişim
ve Gerçekleştirme” projesi en iyi başarı kazandı.
Eğitime dahil edilen 1789 kişiden 1745’i artık kursu tamamladı.
“Ben Yapabiliyorum” projesi üzere ise başka 369 işsiz kişiye profesyonel eğitim sağlanacak.
Kırcaali İlinde bulunan iş büroları 87 gence staj edinme imkanı
sağladı.
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Bulgaristan Türk Edebiyatı Hakkında Yeni Kitap
Atilla Jorma, 1952 yılında
Finlandiya Turku’da doğmuş,
ortaöğrenimini orada tamamlamıştır. 1976 yılında kaydolduğu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünden (Güney Azerbaycan) Zencan Şairler teziyle
1982 yılında mezun olmuştur.
1984-1987 Finlandiya’da Turku
Üniversitesinde Dilbilim bölümünde araştırma asistanı
olarak çalışmış,
aynı üniversi tenin dil merkezinde 198419 9 1 Tü r k ç e
okutman olarak
çalışmış; Türkçenin üniversitenin programına
alınması şahsi
teşebbüsüyle
olmuştu. Fince
hazırladığı Türk
Dil Bilgisi Turku
üniversitesi yayınları arasında
çıkmış, geliştirilmiş baskılar Helsinki Üniversitesi
yayınevinde çıkmıştır.
Hazırladığı Fince-Türkçe,
Tür kç e - Finc e sözlü ğ ün
Finlandiya’da son baskısı 2009,
Türkiye’de 2010’da çıkmıştır.
Bulgaristan’da altmışlı yılların
Türkçe romanı başlıklı doktora
tezini Turku Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde
2008 yılında savundu. Başta
Ural-Altay dilciliği, Balkanlarda
Türk Dili konulu uluslar arası
sempozyumlarda sunduğu bildirilerin, uzmanlık dergilerinde
makalelerinin yanında Hazar
Berisi-Karadeniz Kültür Çevresinde Türk Dili, Türkistan ve
Azerbaycan Araştırma Merkezi, Hollanda, Haarlem 1999 ve
Oğuzcanın Karadeniz Serüveni, Doğu Kütüphanesi, İstanbul
2008, 2011 eserleri anılmalıdır.
Halen Ardahan Üniversitesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Horasan
Türkçesi ile Gagauz dili ve edebiyatı derslerini okutmaktadır.
Türk lehçelerinden başka Fin,
Macar, Hollanda, Alman, İngiliz
dillerini bilmektedir.
Atilla Jorma’nın bu yıl Bulgaristan ve Türk Edebiyatı adlı
kitabı yayınlandı.
Bu yeni kitabı ile ilgili Sevil
İrevanlı’nın Atilla Jorma’yla
yaptığı söyleşiyi Kırcaali Haber
gazetesi okuyucularına sunuyoruz.
- Sizi yeni çıkan kitabınız
için tebrik ederim. Kitabın
adını merak ettim, neden
Bulgaristan’da Türk edebiyatı
değil de Bulgaristan ve Türk
edebiyatı?
- Kitap aslında tamamlanmış
değil. Kitaba bir bölüm daha
eklenecek, onun için kitaptan
şimdilik çok küçük bir baskı ya-

pıldı.
- Günümüzde Bulgaristan
Türk edebiyatı kavramından
söz etmek acaba gerekli midir? Sadece Türk edebiyatından veya Türk dilinde yazılmış edebiyattan söz etmek
yetmez mi?
- İkinci dünya savaşından sonra dünya ikiye bölünmüş oldu.
Bulgaristan ikiye bölünmüş

ulaştı mı?
- Kitap hemen çıktıktan sonra
İstanbul’dan Bulgaristan’a geçtim. Sırasıyla Kırcaali, Şumnu
ve Torlak kütüphanelerine birer
adet bağışladım.
Mesleğim kütüphaneci olduğu için dikkatimi çekti.
Bulgaristan’da sözünü ettiğiniz Türkçe kitapların bulundurulduğu kütüphaneler-

dünyanın doğu tarafında kaldı. Sovyetler Birliği’nde Stalin
Yazarlar Birliğini kurdurmuştu. Başına da Maksim Gorki’yi
oturtmuştu. Bulgaristan’da ise 9
Eylül 1944 edebiyat dünyasında
da her şeyin miladı gibi görülüyordu. Doğunun, yani komünist
ülkelerinin, edebiyatlarına baktığımızda, “sosyalist gerçekçilik”
diye bir akımla karşılaşırız. Bu
edebiyat, sosyal ve insancı görünmekle birlikte tam gerçekçi
değildir. Devlet yetkisinin, parti
önderlerinin buyurduğu yapmacık bir akımın yüzeysel ve çoğu
zaman ideoloji propagandasına kaçan ürünlerini vermekten
öteye geçememiştir. İktidarın
zararlı görülen gerçeklerini yasaklamıştır. Eleştiriden, tenkidi
gerçekçilikten yoksundur. Bütün
bu yasaklamalardan, çizilen dar
sınırlardan, özgürlük yokluğundan dolayı, sosyalist gerçekçiler,
insan gerçeklerinin karmaşık
sorunlarını gereği gibi işleyemediler. Bunun bir sonucu olarak
açık, kolay anlaşılır, ama inkişaf
etmeyen bir sanat ve edebiyat
doğdu. Türkiye ise bu çağda
bir yandan Stalin korkusundan
Amerika ve Natoya bağlanmış
olup Amerikan kültür(süzlük)
etkilerine maruz kalmıştı; öte
yandan da Sovyet sistemini
alttan alta taklit ediyordu. O dönemin eğitiminde yetişen Türkiyeli sosyalist realist yazarların
eserlerini Bulgaristan Türkü de
bol bol okuyordu. Koşukavaklı
Ömer Osman yazdığı son romanlarında bu çatışan siyasi
etkilenmeleri tasvir etmiştir.
-Kitabınız Bulgaristan’daki
okuyuculara
veya
Bulgaristan’daki Türkçe kitap bulunan kütüphanelere

de hangi yazar ve şairlerin
eserlerini gördünüz bunlar
hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz?
- Bulgaristan’da Türkçe kitapların yer aldığı sadece andığım üç kütüphaneyi görme
imkanım olmuştur. Kırcaali’deki
Ömer Lütfi Kültür Derneği kütüphanesi, Kırcaali Haber gazetesinde tanıtılmıştı sanırım.
Şumnu’daki kütüphane ise şu
anda yeni binaya taşınmakta.
Soykırım yıllarında Türkçe kitaplar yakılıp yok edildiği zamanın kütüphane müdürü Şumnu
kütüphanesindeki kitapların bir
bölümünü bodrumda saklamayı
başarmış. Bodrumdaki bu kitapların kütüphanede katalog sistemi ile yerleştirilip düzenlenmesi
çok ağır ve zahmetli bir vazife
olacak. O devirde siyasi ağırlıklı kitaplar çok çıkmış olsa da
edebi açıdan değerli eserler de
yayımlanmıştır. Bulgaristan’da
50'li 60'lı yıllarda Türkçe şiir ve
hikaye kitapları, tiyatro eserleri,
romanlar yayımlanmıştır. Ellili
ve altmışlı yıllarda yaratıcılığa
başlamış Türk şairlerin eserleri
bugün bazı antolojilerde okunabilir, yoksa bazıları yeniden
basılmaya değer bu eserler
bugün unutulmuştur. Nitekim
iki Torlaklı yazarın eserlerinin
yeniden yayımlanması gecikmektedir. Ahmet Şerif’in 2005'te
ikinci baskısı olarak yayımlanan
”Sen İstanbul’a Gelme” romanı iç kapağındaki bilgiye göre
Rusçuktaki posta kutusu adresinden istenebilir. Sabri Tata’nın
ise bütün eserlerinin birinci cildi
2011’de BALTAM yayını olarak
Kosova Prizren’de çıkmıştır.
Ancak sonraki ciltlerden mesela çok sevilen ”Gün Doğarken”

romanı henüz çıkmamıştır. Günümüzde Türkçe şiir kitapları
yayımlansa da romanlar çok
seyrek çıkıyor. Bulgaristan’daki
şu anda yaşayan roman yazarlarından İsmail Yakup’la görüştüm. Kendisinden “Kestaneler
Altında” adlı yeni çıkan romanını
aldım. Çok sevindim; bu eserin
tanıtımı da kitabımın yeni baskısında yer alacaktır.
- Daha önce de Bulgaristanlı
romancı rahmetli Sabri Tata
hakkında hazırladığım bir röportaj Azerbaycan’da 525’inci
gazetede ve İstanbul’da Önce
Vatan gazetesinde 2009’da
yayımlanmıştı. Adını çektiğiniz “Kestaneler Altında” romanının yazarı İsmail
Yakup’la da ilerde bir söyleşi yapmayı düşünüyorum.
Bulgaristan’da Türkçe kitaplar bulunduran kütüphaneler
hakkında da bir yazı hazırlamak isterdim. Kitabınıza ilave
edeceğiniz bölüm neyle bağlı
olacak?
- Çalışmam hem tanıtım hem
eleştirme amaçlıdır. Edebiyat
araştırmaları edebiyatın tarihinden, tenkidinden ve tanıtımından ibarettir. Tenkidin yani
eleştirinin tanıtımdan ayrı olduğu bilinmeli; sağlam edebi tenkit olmadan sağlam bir edebiyat olmaz. Edebiyat sağlam bir

ilişkilerinin ne olduğunu araştırıp anlatan kimselerdir. Bence önemli olan Bulgaristan’da
yaratılmış edebiyatın dünya
edebiyatı içinde hak ettiği yeri
alabilmesidir. Kanadı kırılmamış
olsaydı, Bulgaristan’da yaratılan
Türk edebiyatı da dünya edebiyatının bir parçası olma yolunda
idi. Tekrar böyle bir yeri alabilmesi için bir engel yok, ancak
bu edebiyatı tanıtmak gerek.
Avrupa Birliği programında az
bilinen eserlerin çevirileri için
de imkanlar, fonlar vardır. Bunların en elverişli türü romandır.
Milli edebiyat insanı esas alarak
uluslararası boyut kazanabilir.
Büyük edebiyatın, bilhassa romanın belirli bir topluma aidiyeti
ve oradan aldığı bir kimliği var;
Tolstoy, Turgenyev, Dostoyevski vs. Rus toplumunu, Balzac,
Victor Hugo Fransız toplumunu anlatıyor. Aynısını İngiliz,
Amerikan edebiyatı ve başka
edebiyatlar hakkında söylemek
mümkün. Her yazar bir "milli"
kimlik taşır. Romanın şiirden ve
küçük hikâyeden oldukça farklı
kökenleri ve fonksiyonları var,
romanların milli yönlerinin ötesinde ve üstünde hatta onlardan
çok daha önemli olarak insanı
tasvir etmeleri vardır. Milliyeti
ne olursa, Fransız, Rus, Japon,
büyük roman yazarları insanı

eleştiri ile gelişebilir. Vaktiyle
"sanat sanat içindir" görüşünün
karşısına dikilen sosyal gerçekliği savunanlar da edebiyatçı
değildi, onların işi şiir, hikâye,
roman yazmak değildi, onlar
bugün de olduğu gibi edebiyat
eleştirmenleri olarak, sanatın,
estetiğin, edebiyatla toplum

ve sanatı ön plana çıkardıkları
için milliyet farkı gözetmeksizin
uluslararası kabul görmüşler,
eserleri onlarca dile çevrilmiştir. Bu özellikle nesir için geçerlidir; şiirin de toplumsal bir yönü
bulunur, fakat şiirde sanat yönü
ağır basar.
Kırcaali Haber

4
Kırcaali Haber 4

HABERLER

19 Aralık 2012

Üniversitede mezuniyet töreni yapıldı
Resmiye MÜMÜN
Plovdiv (Filibe) Üniversitesi’nin
(PU) Kırcaali Şubesi’nde 8
Aralık-Üniversiteliler Günü
münasebetiyle düzenlenen
resmi bir törenle 2011/2012
akademik yılında mezun olan
165 öğrenciye diplomaları verildi. Yeni atanan müdür Doç.
Dr. İvan Cambov adına müdür
yardımcısı Doç. Dr. Dora Ştereva, üniversitelilerin bayramını ve mezuniyetini tebrik etti.
Doç. Dr. Ştereva, öğrencilere hitaben “Burada olduğunuz
için hepinize teşekkür ediyoruz” dedi. Törende yer alan
Kırcaali Bölge Eğitim Müfettişi Grozdan Kolev de üniversitelilerin bayramını kutladı ve
gelecekte kendilerini gerçekleştirmelerini diledi. Ardından,
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis’i temsilen
Eğitim Daire Başkanlığı’nda
Baş Uzman Neli Popova,
salonda bulunan hocalarının
karşısında saygıyla eğildiğini
ifade etti. Sayın Popova, eski-

den Öğretmen Enstitüsü olan
PU Kırcaali Şubesi’nin yetiştirdiği yüksek seviyeli kadrolarla
Kırcaali’nin büyük ihtiyacını
karşıladığını ileri sürdü. Daha
sonra Neli Popova, Müh.
Hasan Azis’ın Üniversiteliler

Günü dolayısıyla gönderdiği
tebrik mektubunu okudu.
Konuşmaların ardından Doç.
Dr. Dora Ştereva, Turizm
Bölümü’nden ilk mezun olan
en başarılı öğrenciler Karamfila Hitova, Gülşen Aliosman,

Plevneliev:"Bulgaristan-Türkiye İlişkileri
Bölgede Örnek Teşkil Ediyor"
B u l g a r i s t a n’ı n b a ş ke n t i
Sofya’da çalışan yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen
Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Bulgaristan - Türkiye ilişkilerinin bölgede örnek teşkil ettiğini söyledi.
Ankara ve İstanbul’a 28–29
Kasım’da yaptığı resmi ziyareti ile ilgili izlenimlerini anlatan
Plevneliev, AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, “Bölgede
Türkiye ile aramızda ciddi olarak nitelendirilebilecek hiç bir
sorunumuz olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Ülkelerimizin
arasında işbirliği ve ortak girişimler konusunda son derece
ciddi projeler geliştirilmektedir”
dedi.
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki diyalogun yoğun olduğunu
ifade eden Plevneliev, son dönemde gerçekleştirilen en üst
düzeydeki karşılıklı ziyaretlerin
“bu diyalogun güçlü örneği olduğunun” altını çizdi.
Plevneliev, “Türkiye’de yaptığım görüşmelerde, siyasi diyalogumuzun ulaştığı düzeye, ikili
ticaret ve işbirliğimizi de yükseltmek istediğimizi söyledik”
diye konuştu.
Bundan 10 yıl önce ticaret
hacmi bir milyar dolar iken, 2012
yılında 4 milyar dolara ulaştığını ancak hedeflenen rakamın
10 milyar dolar olduğunu ifade
eden Plevneliev, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Türkiye’den Bulgaristan’a
gelen yeni bir yatırım dalgasını

görüyoruz. Bizim için bu gelişmeler oldukça memnuniyet verici. Türkcell ve Türk Telekom’un
ilgileri var. Yine Türk yatırımıyla
5 yıldızlı bir otel kurulacak. Tüm

zergahı Avrupa’ya uzatmaya
kararlı olduğunu kaydetti.
Çin ile Avrupa arasında bağlantı sağlayacak bu güzergahın
Şanghay’dan Londra’ya kadar

Darina Miteva ve Ümmügül
Hüseyin’e büyük heyecanla
diplomalarını sundu. Diğer
bölümlerden en başarılı öğrencilerin Ekonomi Yönetimi
Bölümü’nden Gülten Mehmet,
Samet Ali, Tatyana Paskova,
dedi.
İki ülke arasındaki güven ve
iş birlik köprülerinden birinin
Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları ve Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri olduğunu
söyleyen Plevneliev, İstanbul
ve Ankara’da göçmenlerle bir
araya gelmekten çok memnun
olduğunu bildirdi.
-Hoşgörü MüzesiBulgaristan’da yakın bir gelecekte Hoşgörü Müzesi’nin kurulacağını bildiren Plevneliev,
bu müzenin bir bölümünde 70
yıl önce Nazi işgali sırasında
Bulgaristan’daki tüm Yahudilerin kurtarılmasına yer verilece-

Krasimira Zafirova, Valentin
Vılkov ve Bulgarca ve İngilizce
Bölümü’nden Slavena Hacieva
oldukları açıklandı. En başarılı
öğrencilere ayrıca 100’er leva
para ödülü de verildi.
Bu yıl da Üniversiteliler Bayramı münasebetiyle maddi
durumu kötü olan 44 öğrenciye okul yönetimi tarafından
120’şer leva para yardımı yapıldı.
Ayrıca yüksek eğitim kurumuna bağlı müzik hocaları
Svetla ve Plamen Gerovlar
yönetmenliğinde faaliyet yürüten müzik grubunda yer alan
öğrencilere de para ödülü verildi.
Resmi törenden sonra bu
yetenekli öğrenciler, üniversiteliler ve hocaları karşısında
yaratıcılık gücüne sahip olduklarını gösterdiler.
Bu eğitim yılında gerek bakalorya, gerek mastır eğitim
derecesinde 6 farklı bölümden
mezun olan diğer 155 üniversiteliye de diplomalarını hocaları takdim ettiler.
ğini ve açılışına İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in davet
edileceğini belirtti.
Müzede Bulgaristan’ı 1989
yılına dek yöneten totaliter komünist rejiminin baskılarını anlatan ayrı bir bölüm kurulacağını açıklayan Plevneliev, şunları
söyledi:
“Komünist rejim o dönemde
300 bini aşkın Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı göçe zorladı, ülkeden kovdu. Bizden sonra
gelecek nesillere bu tarihi gerçekleri gösterip böyle bir miras
bırakmak istiyoruz.”

Kırcaali Haber

YÖK'ten denklik müjdesi

bunlar önümüzde geniş perspektiflerin olduğunu gösteren
çok güçlü kanıtlardır.”
Kültür ve turizm alanında da
ikili ilişkilere ivme vermek istediklerini belirten Plevneliev,
Türkiye ve Bulgaristan’ın ortak
turistik paketler oluşturup hizmet etmek niyetinde olduklarını
söyledi.
-Çin-Avrupa bağlantısıCumhurbaşkanı Plevneliev,
Bakü’den yola çıkarak, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
üzerinden geçecek hızlı tren
projesinin 2016 yılında Türkiye–
Bulgaristan sınırına dayanacağını, Bulgaristan’ın da bu gü-

uzanacağına vurgu yapan Plevneliev, şöyle konuştu:
“Biz daha şimdiden
(Bulgaristan–Türkiye sınırına
yakın) Svilengrad–Filibe bağlantısını kurmaya çalışıyoruz.
Bu güzel gelişmeleri destekliyor ve mutlu oluyoruz. Birkaç
yıla kadar Bulgaristan bölgeye
daha sıkı bağlanacak. Güçlenecek bu bağ ise sadece Türkiye
ile değil, diğer ülkelere doğru
uzanacak otoyollar, köprüler ve
hızlı trenlerle sağlanacak.”
Türkiye ziyareti ile soruları da
yanıtlayan Plevneliev, “Gördüğüm sıcak misafirperverlik için
gerçekten teşekkür borçluyum”

AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya’yı makamında
ziyaret etti.
Ankara’daki görüşmede başta Bulgaristan olmak üzere
bazı yabancı ülkelerden alınan üniversite diplomalarının
YÖK tarafından tanınması konusu olmak üzere gündemdeki önemli konular görüşüldü. Bulgaristan diplomalarının
tanınması konusunun geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevleniev’in de katıldığı
bir toplantıda dile getirildiğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr.
Çetinsaya, denkliğin önümüzdeki günlerde getirilebileceği
müjdesini verdi. Görüşülen diğer konu, kısa adı BASAM
olan ve Merkezi İzmir’de bulunan Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile YÖK arasında yapılacak ortak çalışmada,
Türkiye’de bulunan 170 kadar üniversitenin Balkanlar ve Türk
Dünyası çalışmaları tek bir sanal havuzda toplanacak ve kamuoyunun hizmetine sunulacak.
Toplantı sonunda bir açıklama yapan İzmir Milletvekili Rifat
Sait, görüşmenin olumlu geçtiğini ve YÖK Başkanı Prof.Dr.
Çetinsaya’yı İzmir’de yapılacak bir konferansa davet ettiklerini belirtti.
Kırcaali Haber
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Çernooçene Belediyesi 5,2 milyon leva tutarında iki proje kazandı
İsmet İSMAİL

Çernooçene (Yeni Pazar) Belediye Başkanı Aydın Osman ile
Devlet Tarım Fonu İcra Müdürü
Rumen Porojanov, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı
gereğince toplam 5 174 996
leva miktarında hibe sağlanması için iki proje sözleşmesi
imzaladılar.
Program, “Kırsal Bölgelerde
Nüfus ve Ekonomi İçin Temel
Hizmetler” 321 Nolu Tedbiri üzere “Komuniga (Kuşallar)-Jenda
(Jenda) ve Bezvodno (Susuz)
Köyleri Yolunun Tamiratı” projesi gerçekleştirilecek. Yol hattı
üzerinde Doğu Rodoplar’da en
büyük içme su barajı olan Borovitsa (Çamdere) Barajı bulunuyor.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, projenin
tamamlanmasıyla Sredska
(Mursallar), Jenda, Sokolite
(Şahinler), Bezvodno ve Borovitsa Barajı’na ulaşımın oldukça kolaylaşacağını belirtti. Bu

yol turistlere etrafında bulunan
onlarca güzel manzaralı ve tarihi yerlere kolayca ulaşmaları-

ağaçları ormanı ve Kızıl Çerpa
Milli Parkı ve Bezvodno’ya yakın şelale ve Karakus Dağı’nın

projeyle Komuniga - Bezvodno
yolunun (23 km) tamiri öngörülüyor. Yola asfalt dökülecek,

na imkan sağlayacak. Onların
arasında Büyük Kaya Trak Tapınağı, Jenda yakınındaki köknar

en yüksek tepesi Çilyaka /1459
m/ bulunuyor.
4 440 694 leva tutarındaki

menfez ve hendekler temizlenecek, ışık yansıtıcı yol işaretleri
monte edilecek ve başka çalış-

Hürrem adlı kitabın Bulgarca çevirisi Filibe’de tanıtıldı
Y a z a r
D e m e t
Altınyeleklioğlu'nun "Hürrem"
adlı kitabının Bulgarca çevirisi,

tanıtım gecesinde okuyucular
yazar tarafından imzalanan kitaplardan satın aldılar.

T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nun
da katkılarıyla düzenlenen bir
etkinlikle Filibe'de 29 Kasım
günü tanıtıldı. Büyük ilgi gören

Demet Altınyeleklioğlu, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Basın Yayın Yüksek Okulun-

malar yapılacak.
Bir de programın “Yerleşim
Yerlerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi” 322 Nolu Tedbiri
üzere “Çernooçene’de Mevcut
Parkın Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Yeşil Alanların Park
Düzenlemesi ve Bayındırılması”
adlı proje gerçekleştirilecek.
734 302 leva miktarındaki hibe
yardımıyla yeni bir park kurulacak ve Belediye binası önündeki park yenilenecek.
Proje esnasında çöpler temizlenip depoya taşınacak, düzleştirme ve park yollarının belirlenmesi gibi alanda hazırlık
çalışmaları yapılacak, şadırvan
ve spor alanları kurulacak, ot,
çiçek ve ağaç ekiminden ibaret
belirli alanlarda yeşillendirme
çalışmaları yapılacak, bank,
kameriye ve çöp kutuları yerleştirilecek, sokak ve bahçe
bordürleri, ahşap parmaklıklar,
kaldırım taşları konulacak ve
başka çalışmalar yapılacak.

50 bin levaya kadar garantör
gerekmeden tüketici kredisi

dan mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi’nde “Eğitim İletişimleri” yüksek lisansı yaptı.
1980’den itibaren, TRT televizyonlarında yüzlerce programın
yapımcılığını üstlendi. Çeşitli
kademelerde yöneticilik yaptı.
İngilizceden birçok roman çevirisi var. Evli ve bir çocuk annesi olan Demet Altınyeleklioğlu,
İstanbul’da yaşamaktadır.
“Kadınların Sultanlığı” tarihi
roman dizilerinin yazarıdır, bu
dizi Osmanlı İmparatorluğu tarihinde 130 yıl boyunca en etkili
kadınları anlatmaktadır: Hürrem
(2009), Mihrimah (2010), Nurbanu (2010), Kösem (2011) ve
Safiye (2011). Kitaplar birçok
dile evirilmiştir. İlk kitabı Moskof Cariye Hürrem kendisine
büyük başarı sağlamıştır. Yazar Rusya, Yunanistan, Arap
ülkelerinden sürekli davetler
almaktadır.

Societe Generale Expressbank, aralık ayının sonuna kadar garantör olmadan ve uzun vadeli ödemeyle 50 bin levaya kadar hızlı
tüketici kredisi teklif ediyor. Krediye aday olmak ve yönetmek için
ayrı ücret almıyor.
Bankada Bireysel Müşteriler Daire Başkanı Radoslav Velkov,
“Krediye aday olmak için kolay prosedür ve çok daha iyi koşullar
herkese Noel ve Yılbaşı kutlamaları için hızlı finansmanlar alma
şansını veriyor. Üstelik bu garantör gerekmeden ve daha düşük
faizle son derece uygun şartlarda olacak” dedi.
84 aylık leva üzerinden verilen kredi yüzde 0,7 daha ucuz faizli,
7’den 10 yıla kadar süre için verilen kredi faizlerinde ise yüzde 1
azalma mevcut.
Societe Generale Expressbank, bonus olarak birinci yıl için ücretsiz kredi kartı teklif ediyor.
İlk defa piyasada müşteriler “En İyi Fiyat” garantisinden faydalanabilecekler, yani bu kredi kartıyla alınan her hangi bir ürün başka
bir mağazada daha ucuza satılırsa, fiyattaki fark ödenecek.
Yeni kredi kartı, İnternet üzerinden yapılan ödemeleri SD gizli
parola sayesinde koruyor. Ayrıca kart yurt dışına yolculuk yapmada yardım ve kaza sigortası sağlıyor.
Bankanın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, ülke çapında
bankanın her hangi bir 150 ofislerinden birinde uzmanlardan profesyonel mali tavsiye alacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı minikler için sınav hazırlıklarına başlıyor

Vırbitsa Çayı’nda boğulan
askerler anıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, kreşlerdeki çocuklar için sınav düzenlenmesi için ortaya atılan fikir
için girişimlere başlama kararı
aldı. Böyle bir sınavın minik
yaştaki çocuklar için ciddi anlamda fayda sağlanacağı savunulurken, şu an için sınavın
ne içereceği hakkında kesin bir
bilgi bulunmamakta. Çocukların
bu eğitim yılından itibaren bu sınavlar ile tanışacakları öğrenilirken, bu konunun Meclisten geçmeyeceği, çünkü bu sınavın AB
programları kapsamında olduğu
öğrenildi. Şu an için edinilen bil-

giye göre sınavın test şeklinde
olacağı yönünde. Bu testin ço-

cukların zayıf yönlerini görmekte yararlı olacağı gibi, miniklerin

güçlü yönlerini de keşfetmekte
ciddi anlamda yararının olacağı
belirtiliyor. Son zamanlarda eğitimde yapılan
değişikliklerden biri de
gelecek eğitim yılından
itibaren kreşler artık 2
yaşında çocuklar kabul edebilecekler. Şu
anda 3 olan yaş sınırı
gelecek yıldan itibaren
ikiye düşmüş olacak.
Yapılan bu tür değişikliklerin Bulgaristan’daki
eğitim seviyesini ne anlamda etkileyeceği zamanla görülecek.

Momçilgrad (Mestanlı) sakinleri Vırbitsa (Söğütlü) Çayı kıyısında
bulunan askeri anıta çelenk ve çiçek koydular. Bununla, 12 Aralık
1990 tarihinde meydana gelen facianın 22.yılı anıldı.
Momçilgrad Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mehmet yaptığı konuşmada, “22 yıldan önce hayatını vererek vatana borcunu
ödeyen askerleri anmak ve yakınlarının acısını paylaşmak için
buradayız. Bu büyük insanlık trajedisinin hiçbir zaman tekrar edilmemesini istiyoruz” dedi.
Hatırlatmak gerekir ki, 12 Aralık 1990 tarihinde askeri bir tatbikat
(manevra) esnasında iki müfreze, Momçilgrad-Balabanovo (Balabanlar) güzergahı üzerinde hareket ederken, teknik donanımın
bir bölümü Vırbitsa nehrinden geçme çabasında bulundukları bir
anda, gelen yüksek bir dalgaya kapılarak doludizgin akan sularda
10 asker boğularak can vermişti. Onlardan 6’sının cesetleri hala
bulunamamıştır.
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Kapatılan okul değerli kadrolar ocağıydı
Üç yıl önce Ardino’nun
(Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünde bulunan
Hristo Smirnenski İlköğretim Okulu öğrenci sayısının yetersiz olması
yüzünden kapatıldı.
Şirin Rodop köyünün
sakinleri artık okul çanının sesini hiçbir zaman
duyamayacaklar.
2010 yılına kadar burada
çocuklar, eğitimi ve kültüründe kalıcı izler bırakan
unutulmaz sekiz öğrenci
yılını geçirirdi.
Hristo Smirnenski Okulu, Ardino Belediyesi’nde
en iyi organizeli ve prestijli okullardan biriydi. Tecrübeli, mükemmel ve iyi
niyetli öğretmenleri vardı.
Onlar her öğrenciye her
konuda faydalı tavsiyede
bulunarak yardımcı olmaya hazırdı.
1930 yılında açılan birinci okul köy camisi yakınında bir binada bulunuyordu. Bu başlıca Kur’an-ı
Kerim’in okutulduğu rüştiye okuluydu.
1945/1946 eğitim öğretim yılında devletin finanse ettiği Türk İlköğretim

Okulu’na yükseliyor. O
zaman adından da anlaşıldığı gibi tüm dersler
Türkçe okutuluyor. Bu-

da bu okulda İlyaz Efendi,
Muharrem Efendi, Sali
Efendi, Cevdet Sunay,
Sabriapti Sadullah, Hafız

Bunun yanı sıra zorunlu
ders olarak Türkçeye de
ağırlık veriliyor.
Okulun ilk müdürü şu

rada, etraftaki Gorno ve
Dolno Prahovo (Yukarı
ve Aşağı Tosçalı), Başevo
(Hallar), Borovitsa (Çamdere), Kitnitsa (Yatacık) ve
Çernigovo (Karamusollar)
köylerinden de öğrenciler
eğitim görüyorlar.
Geçen asrın 50’li yılların-

Şakir, Yaşar Recep öğretmenlik yapmışlardır.
1962 yılında Türk İlköğretim Okulu, Hristo Smirnenski İlköğretim Okulu
oluyor. Bununla birlikte tarih, coğrafya, matematik
ve fizik dersleri Bulgarca
okutulmaya başlanıyor.

anda Lüleburgaz’da yaşayan yakın Çervena Skala
(Alkaya) köyünden Sali
Azizov. Azizov, o zamanlarda ülkede dini eğitim
veren tek Türk lisesi olan
Şumnu’daki Medreset’ünNüvvap mezunudur.
1963-1989 yıllarını kap-

HÖH Gençlik Kolları Genel Kurulu,
Merkez Yürütme Kurulu’nu seçti
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Basın

Merkezi’nden, düzenlenen HÖH Gençlik Kolları
Genel Kurulu toplantısın-

da Merkez Yürütme Kurulu seçildiği bildirildi.

Forumda HÖH Genel
Başkan Yardımcısı Ruşen
Riza, Merkez Yürütme

Kurulu Sekreteri Mustafa
Karadayı ve HÖH Geçlik
Kolları eski Genel Başkanı Ceyhan İbramov resmi
konuklar arasındaydı.
HÖH Geçlik Kolları
Genel Kurulu’nun temel
ödevi Merkez Yürütme
Kurulu’nun (TSOP) yapısı ve müteşekkilini seçmekti. Merkez Yürütme
Kurulu’na 9 kişiden oluşması kabul edildi. HÖH
Gençlik Kolları Başkanı
İlhan Küçük, Organizasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa
Ahmedov ve Eğitim ve
Gençlik Girişimciliğinden
Sorumlu Başkan Yardım-

cısı Ayhan Etem seçildiler.
Radoslav Revanski ulusal politikalar, Stanislav
Anastasov uluslararası
faaliyetler, İkmal Comova
sivil toplum kuruluşları ve
basın politikası, Sevgin
Hılmi akademik dernekleriyle bağlantı, Şendoğan
Halit bölgesel politika ve
yerel yönetim ve Fatme
Ramadan ekoloji ve sürdürülebilir gelişimden
sorumlu Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri seçildiler.
Genel Kurul’da gençler,
kısa ve uzun vadeli planda ortaklaşa yürütülecek
öncelikli faaliyetleri belirlediler. KH

Başmüftülüğün resmi internet sitesi yeni adreste
B u l g a r i s t a n
Müslümanları
Başmüftülüğü’nün resmi internet sitesinin
adresinde değişiklikler
yapıldı. Şimdiye kadar
kullanılan genmuftibg.
net adresi grandmufti.
bg olarak değiştirildi.
Başmüftülükten verilen

bilgilere göre eski adresin 31 Aralık 2012 tarihinden sonra kullanılmayacağını belirtiliyor.
Başmüftülüğün resmi
internet sitesi Bulgarca, Türkçe ve İngilizce
olarak üç dilde hizmet
vermekte.
Kırcaali Haber

sayan dönemde ilköğretim
okulunda toplam 16 sınıfta 480-500 öğrenci okuyordu. Geçen asrın 70’li
yıllarında yerli Türk halkı
arasında hazır öğretmen
kadrosu olmasına rağmen yurt içinden kadrolu
ve kadrosuz olarak öğretmenler atanması başlıyor.
Bu uygulama 1990 yılında
yapılan demokratik değişimlere kadar sürüyor.
Kapanan Mleçino okuluna müdür olarak Loveç’e
(Lofça) bağlı Ugırçin kentinden Georgi Cabarski, rahmetli öğretmenler
Mleçino’dan Behçet Osmanov ve Çervena Skala
köyünden Sali Çauşev,
Vratsa’nın Rakevo köyünden Petko Vasilev ve
Tsvyatko Simeonov, Dupnitsa kasabasından Yordan Pişmarov atandılar.
Ayrıca Pleven’den Georgi Julkov, Sofya’dan Georgi Nençovski, Plovdiv’den
Kiril İliev ve Pleven’den
Rositsa Petrova ile Valeri Georgiev de bu okulda
müdürlük yaptılar.
Hristo Smirnenski İlköğretim Okulunda yerel öğretmenlerden Ramadan
ve Fevzi Duranovlar, Türkan Alieva, Azize Çauşeva, Sabahattin Eminov,
Niyazi Osmanov, Sami
Mestanov, Gülbeyaz Abdurahmanova, Rufat Çauşev, Nazmi Mümünov,
Şefiye Sadulova, Rafet
Bayramaliev, Mümün Veliev, Durmuş Hafızov, Firdes Osmanova, rahmetli
Saddullah Cevdetov, İb-

ram İbramov ve Raif Eminov hizmet verdiler.
Mleçino okulu, o yıllarda
bölgeden sekizinci sınıfı
bitiren çoğu öğrencilerin
ülke çapında lise ve yüksek okullarda eğitimlerine
devam etmeleri için gereken tüm koşulları yarattı.
Mleçino bölgesinde ve
eski Kırcaali sancağında
icracı ve yönetici kadrolar yetiştiren bir merkezdi. Onların arasında çok
sayıda hekim, mühendis,
öğretmen, hemşire, ebe
ve tarım uzmanları bulunuyor.
Tarih Doktoru Ahmet
Sadullov, tıp üzere doktora yapanlar Dr. Halil
Çauşev, Dr. Alikemal Şevkedov, veteriner hekimleri
Dr. Üstüngel Şevkedov,
İsmail İzetov, Nazmi Mümünov, Musa Şevkedov,
Dr. Erkin Osmanov, Dr.
Güner Osmanov, Dr. Tursun Mustafov, Dr. Fahritin Salimehmedov, Dr.
Necatin İsmailov, Dr. Niyazi Mustafov, Dr. Semra
Sadulla, Alper Sami bu
okulun öğrencileridir.
O yıllarda, Mleçino okulundan öğrenciler, il düzeyinde yapılan matematik,
kimya, biyoloji ve coğrafya olimpiyatlarında hep
birincilik getirdiler. Türkçe
ve Bulgarca türkü ve şarkı yarışmalarına katıldılar.
Her eğitim ve öğretim yılında öğrenciler için “Vatanını Sevmek İçin Tanı”
başlıklı yurt içi gezileri
düzenlediler.
Güner ŞÜKRÜ

Eski Rahip Müslümanlığı
kabul etti
Atanas Mihaylov, Sofya ”Sveti İvan Rilski” Ruhban
Okulu’ndan mezun olunca eğitimine devam ettiği
Sofya Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesine dönüştürülen “Sveti Kliment Ohridski İlahiyat Akademisi’nde
iki yıl okuyunca özel sebeplerden dolayı akademiden ayrılıyor ve Sofya’da papaz olarak göreve başlıyor.
Birkaç yıl rahiplikten sonra kilise encümenliği yapıyor. Daha sonra ruhani işleri bırakıyor ve başka işler
yapmaya başlıyor. O, bugünkü Plovdiv Mitropoliti
Nikolay ile aynı sınıfta okumuştur. Atanas Mihaylov,
bilgi ve hakikatı arayan biri olarak kendini tanımlıyor
ve bu arayış onu İslam dinini kabul etmesi gerektiği
kanaatini benimsetmeye zorluyor.
Böylece 27 Kasım 2012 tarihinde ikindi namazı sonrası Sofya’daki Banyabaşı Camii’de Atanas
Mihaylov, Kelime-i Şehadet getirdi ve Allah’ın kulu
anlamına gelen Abdullah adını seçti. Bu olay Müslüman cemaatini çok heyecanlandırdı ve hepsi yeni
mümin kardeşini tebrik ederek açık kucakla kendi
aralarına kabul ettiler.
Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, bizzat
Abdullah’a İslam’ı kabulüne dair tasdikname sundu. KH

1. sayfadan devam
yırlısı olsun. Demek,
sivil toplum dernekleri
kurulmaya başladı.
Mart. Kırcaali’de Çanakkale şehitlerini anma
töreni yapıldı. – İyi başlangıç.
Türkiye ile Bulgaristan
arasında 17 anlaşma
imzalandı. – Umarız kağıtta kalmaz.
Nisan. “Benim Bayramım 23 Nisan” adlı
kompozisyon yarışması
düzenlendi. Derceye giren öğrencilerin ödülleri,
23 Nisan münasebetiyle
düzenlenen konserde
sunuldu. – Umarız, yarışma her yıl düzenlenir ve daha çok ilgi
toplar.
M a y ı s . Te m a s l a rda bulunmak üzere
Bulgaristan’ın Varna
kentine gelen Türkiye
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile görüştü. –
Türkiye, Bulgaristan
ile ilişkilerine daima
olumlu bakmıştır.
Haziran. “Kırcaali –
Hoşgörü Başkenti” başlığı altında 4. Ulusal Etnik Gruplar Festivali dü-
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Uğur ola, 2012!
zenlendi. – Kırcaali’nin
gerçekten Hoşgörü
Başkenti olduğunu ta-

saçmalı mı okutulmalı
sorunu gündemde (diye
yazıyor avukat Mustafa

propaganda yapılmasını
istiyor. – Bunu koskoca
Avrupa öneriyor, ama

Evet, bunu anlayabilmek var.
Eylül. “200 000 Türk’ü

nımak lazım.
Bugünlerde Tür kç e miz üzerine sahnede
yeni oyunlar oynanıyor.
Okullarda seçmeli mi,

Bayramali). – Bu oyun
devamlı oynanıyor.
Bunu görebilmek var.
HÖH partisi, seçim kampanyalarında Türkçe

bizim devlet vermiyor.
Temmuz. Mehmet Görmez, TİKA’nın desteğiyle
kurulan Mestanlı İlahiyat
Lisesi binalarının açılışını yaptı. – Böylelerine
teşekkür etmek azdır.
8. Balkan Türk Folklor
Festivali düzenlendi. –
İyi bir gelenek.
Dr. Antonina Jelyazkova:
“Devlet, Anadili eğitimini ihmal ediyor”. – Bunu
söyleyen bir Bulgar’ın
elini sıkmak lazım.
3. Dünya Mestanlılar
Buluşması sınırları eritti. – Vatan vatandır, her
şeyi eritir.
Avrupa Komisyonu’nun
raporu, Bulgaristan’ın
Schengen hayalini erteledi. – Bekleriz, beklemeye alıştık.
Belediye başkanları,
Türkçe eğitiminin garanti edilmesine dair deklarasyon yayınladılar. –
Parlamento’nun haberi
oldu mu acaba?
İvanka İlievska, Hasan
Azis’e, yaptıkları için teşekkür etti. – Doğruya
doğru, onun yaptıklarını körler bile görüyor.
Bulgaristan’da asimilasyon suçlarına karşı açılan dava süre aşımına
uğradı. – Bekleyip uğratmak da, ustalık.
Ağustos. Bulgaristan’da
598 milyoner var. – Kim
diyor fakiriz diye?
Cumhurbaşkanı Plevneliev: “Bayramlar manevi
birlik için bir fırsattır.” –

zorunlu göç ettirin, ama
önce hasadı toplasınlar”
(demiş Todor Jivkov, zamanında). – Evet, göç
ettirdiler, ama Bulgaristan ne hale düştü?
Bakan Naydenov, Oryantal cinsi tütün üretimini destekliyor. – Belli
olacak.
HÖH par tisi, Türkçe
eğitimi ile ilgili protesto
eylemleri hazırlıyor. –
Meydanda bir şey yok.
Bu iş seçimönüne mi
kalıyor?
HÖH, Türkçe eğitiminin
garanti edilmesini istiyor. – İstemek başka,
direnmek başka.
Pazarcık’ta “Radikal İslam” davası sürüyor. –
Ve milliyetçiler etrafta
dolaşıyor.
Kasim Dal, “Özgürlük ve
Onur” adında bir parti
kuruyor. – Bir az da, iki
çok gelmez mi acaba?
Ekim. Ataka par tisi,
Bulgaristan’da cami inşaatının yasaklanmasını
istiyor. – Niye istemesin? Adam bunu yapmakla geçiniyor.
Türkçe yayın yapacak ilk
Özel Radyo kuruluyor. –
Girişim güzel, ama ille
köstek bulunur.
Bulgar uzman, Türkçe
eğitimin müfredata girmesini istedi. – Bravo,
demek öyleleri de bulunuyor.
Kadriye Latifova
Sahnesi’nden Bayram
konseri. – Muhteşem

İki yaşındaki çocuklar da
anaokuluna gidecek!
Eğitim, Gençlik ve Bilim
Bakan Yardımcısı Milena
Damyanova, iki yaşında

kayıt edileceğine veliler
karar alacak. Anaokullarına en minik çocukların

olan çocukların sadece
kreşe değil, anaokuluna
da kabul edileceklerini
bildirdi. Bu değişiklik yeni
Okul Öncesi Eğitim ve
Okul Eğitimi Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle birlikte 2016/2017 eğitim
öğretim yılından itibaren
geçerli olacak.
Çocuklarının kaç yaşında ve hangi anaokuluna

da alınması kreş bulunmayan veya tüm çocukları
kabul edemeyen yerleşim
yerleri için çok önemli bir
meseledir.
Anaokuluna giden ve 3
yaşından büyük olan tüm
çocuklar tarama testi diye
adlandırılan bir sınavdan
geçecekler. Onun sayesinde çocukların öğretimde ne derece zorlandıkla-

rı belirlenecek. Böylece
öğretmenler bu çocuklara
uygulanacak programları
daha kolay hazırlayacaklar.
Örneğin, bir çocuğun
dil ve konuşma sorunları
varsa, daha anaokulundayken bir dil ve konuşma terapistinden yardım
görebilecek. Söz konusu
tarama testi de ikinci kez
görüşülmesinde Eğitim
Komisyonu tarafından
kabul edilen kanun tasarısında yer alıyor.
Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) milletvekilleri kanunla ilgili görüşlerinin
dikkate alınmaması yüzünden oturumu protesto
ederek terk ettiler.
BSP’den Vanya Dobreva, “Öğretmenlerle ilgili
soruna çözüm aranmıyor,
oysa sadece birkaç yıl
sonra pedagoji uzmanlarının büyük bir bölümü
emeklilik çağında olacak”
dedi.
Sosyalistler, eğitim kurumlarına aşırı derecede
büyük özerklik verilmesine de karşı çıkıyorlar.

konser, ama seyirci
az. Kültürümüze sahip
çıkmıyoruz.
Kırcaali Türk Folklor
Ekibi, 20. kuruluş yıldönümünü büyük bir konserle kutladı. – Bize de
sizi kutlamak düşüyor.
Nice kutlamalara.
Kasım. HÖH Genel
Başkanı Dr. Ahmet Doğan: “Balkan tarihini ortak yorumlamak gerekiyor.” – Dedi ve ortalığı
karıştırdı, tarihçileri
uyandırdı.
Volen
S i d e r ov,
Kırcaali’nin ismini Delovgrad olarak değiştirilmesini istiyor. – Karşı
taraf uyursa, o da olur.
Ama uyku zamanı değil.
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Filibe’de
kutladı. – Kutlamalar
güzel, ama onları ciddi iş bekliyor. Kolay
gelsin!
Aralık. Başbakan Boyko
Borisov, Beyaz Saray’da
ABD Başkanı Barack
Obama ile görüştü. –
Umarız bir şeyler öğrenmiştir.
Kırcaali İli Türkçe öğretmenleri, Edirne valisi
Hasan Duruer’in misafiri
oldu. – Aktivite tamam.
Sıra geliyor asıl işe –
Bg’de Türkçe öğrenimine.
Bulgar ist an’dan
Makedonya’nın AB üyelik görüşmelerine veto.
– Diğer adı, komşuya
köstek.
Türkçe ders kitaplarının
acilen yenilenmesi gerekiyor (diyor Bg Cumhurbaşkanı, Tr’de). – Ne
oluyor? 20 senedir
görülmeyen şey, birden nasıl görülüyor?
Yoksa gösteriş meselesi mi?
12’den bir haber daha:
AB İstatistik Kurumundan (Eurostat) verilen
bilgiye göre fakirlik sınırında yaşayan AB vatandaşlarının sayısı 120 milyona ulaştı. Bulgaristan,
bundan en çok etkilenen
ülke ve nüfusunun yüzde 49’u fakirlik sınırında
yaşıyor.
İşte bunlar, gazetenin
genelleştirilmiş ve bir
okuyucunun yorumlamış olduğu haberleri.
Eski yılı uğurlarken, yeni
yılda, gazeteye daha büyük başarılar, okuyuculara mutluluklar dilerim.

Кърджали Хабер
8

19 Декември 2012 Сряда - Година:VI Брой:48 (164) Цена 0,50 лв. www.kircaalihaber.com İSSN 1313-6925

Kültür Bakanı Vejdi Raşidov: "İnci Aral, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık."
Roman ve hikaye yazarı İnci Aral, Bulgarcaya
çevrilen "Sadakat" romanının Bulgaristan Kültür
Bakanlığı'nda düzenlenen
tanıtımına katıldı. Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, Aral'ın

larımdan bir tanesi bu.
Türkiye'de çok fazla okurum
var ve okurlarım da zevkle
okuyorlar" diyerek, "Mor"
adlı romanının da Bulgarca
çevirisinin sürdüğünü kaydetti.

diye konuştu.
Aral, şöyle devam etti:
"Bu romanı yazma sürecinde sadaktın bir seçim olduğuna karar verdim. Sadık
olmaya insan karar veriyor.
Karşısındaki insanı, birlikte

Nobel Edebiyat Ödülü'ne
layık bir yazar olduğunu
belirtti.
Kültür Bakanı Raşidov'un
ev sahipliğinde yapılan tanıtımda AA'ya konuşan Aral,
"Bir yazarın en büyük arzusu çok farklı okurlarla buluşmaktır, bir dünya yazarı
olabilmektir" dedi.
Aral, "Bulgar edebiyat
sevenlerin kitabımı zevkle
okuyacaklarından eminim,
çünkü benim en iyi roman-

"Sadakat" romanını kaleme almasında, arkadaşlarının "sadakat" konusuyla
ilgili sıkıntılarını kendisine
anlatmalarının da etkili olduğunu söyleyen Aral, "Bu
anlatımlar birikti ve ben bu
konu üzerinde düşünmeye
başladım. Toplumda bir şey
var; herkes aldatılmaktan
korkuyor. Bu nedenle bu
konunun çok güncel olduğunu ve bunun üzerinde
yazabileceğimi düşündüm"

yaşadığı insanı değerli buluyorsa ve onu üzmekten
korkuyorsa, o zaman bilinçli bir şekilde ona sadık
kalmaya çalışıyor. 10 kadar
romanım var. Hayat içinde
her şey bana ilham verebilir, bütün insan halleri beni
ilgilendiriyor. Hepsi yazılabilir."
Romanın çevirmeni gazeteci Nahide Deniz de, Aral'ın
eserinin Bulgarcaya çevirirken hem çok zevk aldığını

hem de zorlandığını belirterek, "Çünkü bu çok üstün
bir edebiyat. Romanın çevirisi rüyalarıma giriyordu. Bu
çeviri benim için büyük bir
sınav oldu. Umarım Bulgar
okuyucu da bu kitabı beğenir" diye konuştu.
Nobel Ödülü'ne layık bir
yazar
Bulgaristan Kültür Bakanı Vejdi Raşidov da, İnci
Aral'ın, Orhan Pamuk'tan

sonra Nobel Edebiyat
Ödülü'ne layık olan bir diğer
Türk yazarı olduğu görüşünü dile getirdi.
Bakan Raşidov, "Türkçe
yumuşak ve ahenkli akışı dolayısıyla edebiyat ve
özellikle şiir için çok verimli bir dil. Türk edebiyatının
Bulgar okuyucularla tanışabiliyor olmasından büyük bir
mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. AA
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