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Büyükelçi Aramaz, dini cemaat temsilcileri
onuruna yemek verdi
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi
İsmail Aramaz, Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Konseyi
(NSROB) üyeleri onuruna yemek verdi. Ev
sahibi konumundaki
Büyükelçi, “XXI. asrın
mesajı, farklılıkların
birleştirici bir faktör olmasıdır. Bu imkandan
yararlanmayı başa-

ramazsak, zamanda
geri gitmiş olacağız”
diye konuştu. Diplomat, “Bu konseyin
var olduğunu öğrenince ilk aklıma gelen
şey sizinle tanışmak
oldu” diye paylaştı.
Büyükelçi’nin ifadesine göre toplumda
insani ve ahlaki değerlerin korunması açısından bu tür

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

oluşumlar gerekli.
NSROB Başkanı Dr.
Rupen Krikoryan,
“Sayın Büyükelçi, sizin konuğunuz olmak
bizim için şereftir.
Siz NSROB onuruna
yemek veren ilk diplomatsınız” dedi. Dr.
Krikoryan, NSROB’un
faaliyetini yurtiçinde
ve yurtdışında katıldığı etkinlikleri tanıttı. Büyükelçi, ülkede
çeşitli dini grupların

temsilcilerinin birleşerek toplumu ilgilendi-

ren ciddi konuları kolaylıkla tartışmalarına

hayran kaldı.
Kırcaali Haber

Çayka Anaokulu, Sanat Bizi Birleştiriyor Projesine Başlıyor
Resmiye MÜMÜN

sı düzenlendi. Etkinlikte
Kırcaali Belediye Başkan

neli, veliler hazır bulundular.

Kırcaali
Çayka
Anaokulu’nda Sanat
Bizi Birleştiriyor başlıklı
projenin açılış konferan-

Yardımcısı Elisaveta Kehayova, Çayka Anaokulu
Aile Birliği Başkanı Nevin
Karaca, anaokulu perso-

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı’nın
Etnik Azınlıklardan Çocuk ve Öğrencilerin Eğiti-

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126

me Entegrasyonu şeması
kapsamında gerçekleşen
projeyi Çayka Anaokulu
Müdürü Fatme Mustafa
tanıttı. 12 ay süreli projenin toplam tutarı 94 961
leva. Proje yöneticisi de
olan Müdür, “Bizim çocuklar aslında oldukça
entegre edilmiş durumdalar. Fakat ben entegrasyonu sadece Bulgarcayı
bilmekle sınırlandırmıyorum, çok daha derin anlamı olduğunu düşünüyorum. Entegrasyon her
şeyden önce bizden farklı
olanı kabullenmektir. Diğer etnik grupların kültür
ve gelenekleri hakkında
bilgi sahibi olunmasıdır.
Projemizin amacı da bu
yönde zaten. Bulgarcanın öğrenilmesinin yanı
sıra diğer etnik grupların
kültürel değerleri ve gelenekleriyle tanışacağız”
diye kaydetti. Bu amaçla anaokulunda Ekoloji,
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Bulgaristan’da Anadili eğitimi ile ilgili Deklarasyon
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Bulgaristan Cumhuriyeti 41.
Ulusal Meclis Başkanı
Avrupa Parlamentosu
Bulgaristan Kamu Denetçisi
41. Ulusal Meclis Grupları
41. Ulusal Meclis Eğitim,
Bilim Ve Çocuk, Gençlik Ve
Spor Konuları İle İlgili Komisyon Üyeleri
Kırcaali’de 23 Şubat 2013 tarihinde “Anadili Günü Toplumsal Görüşmeleri” katılımcıları
tarafından hazırlanan

çeve Sözleşmesi;
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi;
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi,
Birinci Protokol;
BM Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi;
BM Uluslararası Sosyal ve
Ekonomik Haklar Sözleşmesi;
BM Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi;

-Avrupa Bölgesel Diller ve
Azınlık Dilleri Bildirgesi, Bulgar
makamları, bildirgenin Bulgar
yasalarıyla çeliştiğini belirtmektedir, Bulgar yasalarına göre ülkedeki resmi dil bir tanedir,
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 sayılı Protokolü,
içeriğindeki talimatların zaten
mevcut Ayrımcılıktan Koruma
Kanunu’nca düzenlendiği belirtilmektedir.

bu sebeple ders kitapları 1992
yılından beri basılmamaktadır.
Anayasanın 36. maddesinin
2. fıkrasında belirtilen kesin
talimata rağmen anadilde ders
alma hakkı ile ilgili hukuki bir
belirsizlik bulunmaktadır. Bugün Türkçe eğitim alan öğrencilerin sayısı 7.000’den azdır,
oysa bu sayı 1992-1993 yıllarında 114.000’dir.
Yeni Okul Öncesi ve Okul

AB Temel Haklar Bildirgesi;
Milli Eğitim Kanunu;
Eğitim, Asgari Eğitim ve Öğretim Planı Kanunu;
Uzmanlık Eğitimi ve Öğretimi
Kanunu;
Kişisel Bilgilerin Korunması
Kanunu;
Milli Eğitim Kanununun Uygulama Tüzüğü;
Ders saatlerinin sınıf, etap
ve eğitim basamaklarında
minimum eğitim verilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin
08.05.2001 tarih ve 6 sayılı
talimat;
Ders Kitapları ve Alıştırma Kitapları Talimatı;
Ders Kitaplarının ve Alıştırma Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Onaylanması ile ilgili
15.05.2003 tarih ve 5 sayılı
Talimat;
Okullar, Okul Öncesi Eğitim ve
Diğer Birimlerde Sınıf ve Grup,
Öğrenci ve Çocuk Sayısının
Belirlenmesi ile İlgili 29.12.2000
tarih ve 7 sayılı Talimat;
Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nde görülen 6/92 no’lu davada alınan
02.07.1993 tarih ve 7 sayılı
Karar;
Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nde görülen
15/97 no’lu davada alınan
18.02.1998 tarih ve 2 sayılı
Karar.
Bulgaristan’ın aşağıdakileri
imzalamadığı ve yürürlüğe koymadığı gerçeği de gözönünde
bulundurulmuştur:

Sorunların çözümü için isteksizlik gözlemlenmektedir
Halihazırda Bulgaristan Eğitim Sisteminde:
• Anadili eğitimi sadece belediye okullarında mevcuttur,
devlet okullarında bulunmamaktadır;
• Yabancı dilde eğitim verilebilmektedir fakat anadilde eğitim verilememektedir;
• Sekizinci sınıfa kadar anadili eğitim programları mevcuttur,
lise sürecinde ise uygulamada
mevcut değildir;
• Anadili dersinin eğitim planındaki yeri net değildir;
• Anadili dersinin içeriği hakkında Devlet Eğitim Standardı
bulunmamaktadır, söz konusu
standart dersin zorunlu seçmeli kategorisinde yer alması ve
ders kitapları sağlanması için
şarttır.
• Sınıfların doluluk oranı ve
öğretmen sayısı, öğrencileri
Eğitim Planının A bölümündeki
derslerden mahrum bırakmamakta fakat azınlık öğrencilerini anadili eğitiminden mahrum
bırakmaktadır;
• “Anadili” ifadesi net bir şekilde açıklanmamıştır.
Kanundaki boşluklar, Eğitim
Bakanı’na geniş haklar tanımakta, bu da kişisel veya taraflı
karar almaya sebep olmaktadır. Anadilde ders kitaplarına
yönelik ifadelere, talimatlarda,
kanun ve kanun altındaki seviyeler de dahil olmak üzere
hiçbir yerde değinilmemiştir,

Eğitimi Kanunu projesinin, sorunları çözeceği, Bulgaristan’ın
Avrupa’nın eğitim ve demokratik toplum kriterlerine uyacağı
beklentileri gerçekleşmemiştir.
Hala çifte standart uygulanmaktadır, dünya önünde değişmez
insan hakları kabul edilmekte,
fakat iç resmi uygulamalarda
bu haklar kısıtlanmaktadır.
1. Kanun, kanun altı düzenlemelere ve mevcut kanun
maddelerine atıf yapmaktadır.
Böylece, sorunları daha da
büyütecek ve yine yürütme
makamlarının kanunu nasıl yorumladığına bağlı olacaktır.
2. Kanun, AB’nin büyüme,
istihdam ve sürekli gelişim ile
ilgili stratejilerinde temel oluşturan kilit yeterliliklerin tasvirinde
de doğru davranmamaktadır.
Avrupa kanunu ile ilgili bilgi veren özel kaynaklarda, ilk sekiz
kilit yeterlilikten ilki bütün dillere “anadilde iletişim olarak”
çevrilmiştir ve buna Bulgarca
da dahildir. Bulgaristan’da düzenlenen bütün belgelerde,
bahsigeçen kanun projesi de
dahil olmak üzere, bu kilit yeterlilik “vatan dili” veya “Bulgar
dili” olarak belirtilmiştir, bu anadilin resmi dil ile aynı olması
demektir, bu da kelimenin kilit
yeterlilik ve temel eğitim hazırlığından çıkartılması anlamına
gelmektedir.
Böyle bir kanun, “Anadili” dersi için Devlet Eğitim
Standartları’nın temel bölümünün geçerli olması anlamına

DEKLARASYON
Konu: Bulgar eğitim sisteminde “Anadili” eğitimi verilmesi
Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Başkan,
Saygıdeğer Baylar ve Bayanlar,
Bu toplumsal görüşmelere
katılan biz öğretmenler, veliler, tanınmış kişiler, vatandaş
dernekleri ve yerel idare temsilcileri,
Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü’nün
(UNESCO) Genel Konferansında 21 Şubat tarihinin “Uluslararası Anadili Günü” olarak ilan
edilmesini ve Genel Başkan
Sayın İrina Bokova’nın duygu
ve düşüncelerimizin, dilin, en
değerli sermayemiz olduğu,
çok dilliliğin, herkese kaliteli
eğitim vermenin, ayrımcılığa
karşı mücadelede ve sosyal
etkinliğin gelişmesinde yardımcımız olduğu düşüncesini
destekleyerek,
Uluslararası Anadili Günü ruhunun, resmi dil Bulgarca ve
Bulgaristan’daki azınlıkların dilleri de dahil olmak üzere, dillerimize duyulan saygının pekiştirilmesine katkı sağlayacağına
olan umudumuzu yansıtarak,
Dilin, etnik kimlik de dahil olmak üzere, kişinin kimliğinin,
en temel göstergesi olduğu ve
her kültürün taşıyıcısı olarak
kanunlarda daha özel bir yere
sahip olması gerektiği fikri etrafında birleşerek,
Demokratik hukuk devletinde, sivil toplumun da toplumsal
ilişkilerin düzenlenmesine aktif
olarak katılması gerektiği inancını paylaşarak,
Avrupa Parlamentosu’nun
24 Mart 2009 tarihli kararında
belirtilen çokdillilik ve dil eşitliği
prensibinin kuvvetlendirilmesi
için sorumluluğu paylaşmaya
ve çokdilliliğin Avrupa’nın bir
önceliği olduğunu ifadeyle,
Bulgar toplumunun bütünlüğüne katkıda bulunmaya hazır
olduğumuzu beyan ederiz.
Bu amaçla yola çıkarak aşağıda belirtilen belgeler analiz
edilmiştir:
Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası;
Ulusal Azınlıkları Koruma Çer-

gelir:
• Devlet bu ders için, eğitim
içeriği, ders planı, öğrencilerin
eğitimlerinin sonuçları, ders
kitapları, alıştırma kitapları,
pedagojik uzmanların statüsü
ve profesyonel gelişimi, kalite
kontrolü, enstitülerin finansmanı, maaşın belirlenmesi, okullardaki faaliyetlerin organize
edilmesi ile ilgili zorunluluklar
getirmeyecektir.
• Devlet Eğitim Standartları,
Bakanların şahsi ve taraflı isteklerine bağlı olacaktır, bu da
eğitim planının, anadilde belirtilen ders saatlerinin, Eğitim,
Gençlik ve Spor Bakanı’nın
kişisel kararına bağlı olması
demektir.
Biz eminiz ki:
İş alanındaki başarı, aktif
Bulgar ve Avrupa vatandaşları
oluşturulması, resmi dil, anadil
ve yabancı dildeki yeterliliğe
bağlıdır.
Anadili eğitiminin devlet himayesi ve kontrolü altında
yapılması bir problem değil,
Bulgarcası ve anadili olmayan
çocuklar için resmi dil ve başka dillerin öğreniminde ve daha
iyi algılanmasında kullanılan bir
anahtardır.
Anadili eğitiminin temel insan
hakkı olarak yasalar tarafından
azami düzeyde sağlanması gerekmektedir.
Bu fikrimiz, ülkede cereyan
eden dinamik olaylar öncesinde
daha da güncel hale gelmiştir.
Temel insan hakları, iyi yaşam
hakkı, çalışma hakkı, eğitim
hakkı, Bulgaristan toplumunun
gündemine tekrar gelmektedir.
Bu haklar arasında her vatandaşın anadilini öğrenme hakkı
da mevcuttur. Bu yüzden, bugün veya ileride yeni eğitim
kanunu ile ilgilenecek kişilere
şunları bir kez daha hatırlatmak
isteriz:
1. Dil yetkinliklerinin, resmi
dil ve yabancı diller yanında
anadili de kapsaması gerekmektedir.
2. Yabancı dil dersi ile karşılaştırıldığında, Anadili dersi
de aynı derecede genel eğitim
dersidir ve böyle kabul edilmesi
gerekmektedir.
3. Anadili öğrenimi anayasal
bir hak olmakla birlikte, öğrenimi için gereken ders sayısı,
yardımcı kanun, kararname
veya idari işlem ile belirlenemez. Anadili eğitim dersi sayısı,
Eğitim derecesi, genel asgari
eğitim durumu ve müfredat kanununda belirlenenden daha az
olamamalıdır ve kanunun kendisince düzenlenmiş olmalıdır.
4. Yukarıda anılanlara ve belirlenen bütçe imkanlarına istinaden, anadili eğitimi organizasyonu için kanun, sınıf, grup,
öğrenci sayısı ve öğretmen istihdam konularından kaynaklanan engelleri kaldırmalıdır.

Devamı sayfa 4’te

Artık iki gündür işe gitmiyo-

rum. Babam dükkanın kapısına
bir ilan asmış: Satıcı hasta.
Ben gerçekten hasta mıyım?
Hasta olan hastanede olur.
Yahut da doktora gider. Reçete
verirler. Evinde yatar ve gerektiği zaman da yutar ilaçlarını.
Fakat ben ne hastanedeyim, ne
de evimde, yatakta. Ne de ilaç
kullanıyorum.
Ben gerçekten hasta mıyım?
Bu akşam bir taraftan babam,
bir taraftan annem, ninem yine
toplandılar etrafıma.
-Kızım, niye böyle yapıyorsun?
İşin ne güzeldi… Tanrıya şükür,
iyi para da alıyordun. Niye çalışmak istemiyorsun? Olamaz…
Bu olamaz. Bak, iki gündür işe
gitmiyorsun. Hasta olduğunu
söyledik. Yarın başlamalısın.
Mutlaka.
-Hayır, diye kükredim hemen.
Yeterin artık. Burama geldiniz.
Çalışmayacağım. Eğer başka
bir iş bulursanız… Belki de.
-Peki nasıl bir iş bulalım
sana?
-Ne olursa olsun… Satıcı olmak istemiyorum yalnız. Ölürüm, ama satıcı olmam.
-Ah, kızım… Neler oldu
sana?
Gerçekten neler oldu bana?
Fakat her şeyi yeniden anlatsam daha iyi olur.
Şimdi şehirde yaşamama rağmen, benim çocukluğum köyde
geçti. Eğri büğrü, tozlu, çamurlu
sokaklarda. Şehir beni ortaokulun son sınıflarında karşıladı.
Daha öte de devam etmedim.
-Ne olmak istiyorsun? diye sordu babam. Hemşire mi, ebe mi,
yoksa doktor mu? Orada hesap
yok ki… Alacağın para ölçülmüş, biçilmiş, kesilmiş… Santimi santimine. Onu da kasadar
on defa sayacak da verecek.
Öğretmen mi olmak istiyorsun?
Orada da hiç hesap yok. Sen
rahat ol, kızım. Ben her şeyin
kolayını bulacağım. Babalar ancak bunun içindir.
Gerçekten çok geçmedi, babam, bir lokantada garson olarak çalışacağımı söyledi. Zaten
o da orada çalışıyordu. Büfede.
Böyle bir şey aklımdan bile
geçmemişti. Okuldayken öğretmenlerimiz arada sırada anketler yapıyorlardı: Ne olmak istiyorsun? İlk anketlerde “doktor”,
“mühendis” diye cevap verdiysem de, son anketlerde fikrimi
tamamıyla değiştirmiştim. Ve
hep öğretmen olmak istediğimi
söylemiştim. Ne yazık ki, bütün bunlar bir hayalmiş. Fakat
babamın dediği gibi, öğretmen
de olsam, doktor da olsam, hep
para için çalışmayacak mıyım?
Babamın dediği olsun. Ana babalar evlatlarını her zaman severler. Onların üzerine tiril tiril
titrerler. Evlatlarını kötülüklerden korurlar.
Fakat annem, hele ninem,
buna asla razı gelmediler.
-Selver orada çalışamaz.
Bu kız işi değil. Erkeklere rakı
götürecek, meze götürecek…
Asla…
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Sen Benimsin
- ÖYKÜ -

Bu sorun da çok çok uzamadı.
Kendiliğinden kurudu. Fakat babam bir dakika bile durmuyordu.
Sağa sola vira kaçıştırıyordu.
Bana başka bir iş arıyordu.
Bir gün eve çok erken geldi.
-Yeni bir dükkan açacaklar.
Satıcı arıyorlar. Ne diyeceksiniz?
Bu defa annem de, ninem de
razılığını verdiler.
İşe başlamazdan önce, babam, bana çok şeyler anlattı.
Nasihatler veriyordu bir nevi.
Tabii, o böyle yerlere çok girmiş
çıkmıştı.
-Kızım, çok dikkatli olman gerekiyor. Dikkatli ve akıllı. Hem
de çok… Müşterilere her verdiğin şey paradır. Ve buna karşılık
olarak alacağın da paradır. Terazi en
yakın dostun
olacak. Gözün, kulağın,
kalbin olacak.
O da yalnız
senin. Sa-tıcı-nın… Alıcının değil. Ve
hiçbir zaman
unutma: Satıcı her zaman
eksik tartar.
Babam neler
konuşuyordu
böyle?
Elimcikten,
saklambaçtan, sonra
rahleden ayrılarak, sabahları erken
erken işe koşan, akşamları da
evlerine yorgun argın dönen insanlara böyle mi karışacaktım
ben? Ve herkes ilk adımlarını
böyle mi yapıyordu?
Ne kadar da güç bir işti bu.
Doğrusunu söyleyeyim, elimcik, saklambaç oyunlarına hiç
de benzemiyor. Ne de, okuldayken, öğretmenlerimizin ara ara
yaptıkları anketlere. Bu tamamıyla bambaşka bir şeydi. Akla
sığacak gibi değildi.
İlk günlerde babamı haksız
da bulmuş olsam, yavaş yavaş
onun öğütleri hoşuma gitmeye
başladı. Yüzündeki sevinç günden güne artıyordu. Ve sonunda öyle oldu ki, bu işten yalnız
babam değil, ben de çok memnundum. Hem de nasıl…
İşim hiç de ağır değildi. Bazen
babam da koşuyordu yardıma.
Hemen geçiyordu terazinin
başına.
-Teyze, söyle… Ne istiyorsun?
Elma mı?
Acele acele alıyordu kağıt kesesini. Acele acele dolduruyor,
acele acele de tartıyordu.
-Buyur, teyzeciğim. Selver, kızım, bir okka elma parası tut.
Ben de gerekeni yapıyordum.

Bir gün yanıma bir delikanlı
geldi. Yüksekçe biriydi. İncecik
boğazını bir mendille sarmıştı.
Hafiften de öksürüyordu. Buralarının insanlarına hiç de benzemiyordu. Herhalde öğretmen
enstitüsünden olacak. Selam
yerine başını eğdi hafiften. Sonra da:
-Portakalınız var mı? diye sordu.
-Var, dedim.
Dememle de bir kağıt kesesi
kavradım. Fakat o, sağ elini cebine sokmuş, acele acele:
-Hayır, hayır, dedi. Keseye gerek yok. Ben sadece bir tanecik
alacağım.
İrice bir portakal ayırdım ve
teraziye koydum.

-Ne ediyor?
Hesabı acele acele yapıp söyledim.
-Otuz beş santim mi? dedi. Biraz daha küçükçe olsun.
Ve elindeki santimleri saymaya
başladı. İkinci portakalın fiyatını söyleyince yüzü kızarır gibi
oldu. Konuşurken de dudakları
titriyordu.
-Hayır, hayır… Daha küçük olsun. En küçüklerinden olsun.
Yirmi üç santimim var.
Bu defa en küçüklerinden aldım. Tarttığımda:
-E, bu artık tamam işte, dedim.
Birazcık fazla ama, zararı yok.
-Biraz fazla mı?
-Kim bilir ne değil… İki santim
işte.
Biraz düşünür gibi oldu. Portakalı almak istemiyordu sanki.
Ben uzatarak:
-Al, rica ederim… diye üstelemeye başladım.
Yirmi üç santim de vermiş
olsaydım aldanmayacaktım.
Zaten değeri yirmi santim ediyordu. Fakat o, hala direniyor,
almak istemiyordu. Bir ara:
-Peki, dedi. Ama bir şartla: Yarın iki santiminizi getiriyorum.
Şimdi üstümde yok.

-Tamam, öyle olsun, dedim.
Gerçekten de ertesi gün iki
santimi getirdi.
Bu çocuk kasten mi yapıyordu
bunu, yoksa gerçekten enayinin
birimiydi?
Bunun üzerine uzun zamanlar
düşündüm.
Zamanla, insanların dediği
gibi, her şey unutulurmuş. Fakat bu doğru değil. Benimle tam
tersi oldu. Nereye de gitsem, sinemaya, tiyatroya olsun, geziye olsun, bunca insan arasında
ben yalnız onu görüyordum. O,
asla benzemiyordu diğer insanlara. Hiç olmazsa bana öyle
geliyordu. Şimdiye kadar dünyanın insanları geçti önümden,
fakat hiçbiri parasına göre bir
şey istememişti
benden. Dahası
da var: tümü teraziye bakıyor,
o ise elindeki
santimlere…
Aklımdan bir
türlü çıkmıyordu. Hatta onu
rüyamda bile
görmeğe başladım. Ve kendisini kendime
öyle bir yakın
hissediyordum
ki, sanki onsuz
nefes alamayacaktım. Onun,
gözlerimle aramak, titreyen
dudaklarımla
selamlamak
gönlümü bir
başka ediyordu.
Ne oluyordu böyle bana? Evde
annem, ninem çeyizim için konuşuyorlar. Bense onu düşünüyor, ona yirmi üç santime portakal arıyorum.
Geçen günler, haftalar, aylar
bizi daha da yakınlaştırıyordu.
Ben artık onu çok güzel tanıyorum. Adı Ali. Daha küçükten
anasız babasız kalmış. Şimdiye
kadar devletin yardımıyla okumuş. Hala da okuyor. Daha çok
şeyler öğrendim.
Biz artık birbirimizi arıyorduk.
O da her yerde. Sinemada olsun, tiyatroda olsun… Nerde
değil işte… Her yerde. Ama
daha öteye gitmiyorduk. Anlıyorsunuz değil mi?
Bir ay evvelsi enstitüde bir
şenlik düzenlediler. Beni de davet ettiler.
-Geleceksin, değil mi?
-Tabi ki, geleceğim. Senden
ayrı olmak ister miyim?
Gerçekten hep beraberdik. Bir
saniye bile ayrılmadık birbirimizden. Hep ikimiz dans ettik. Ve
bir ara öylesine yorulduk ki…
-Selver, istersen biraz dışarı
çıkalım…
Sanki bunu bekliyordum.

Dışarısı ne kadar da hoştu…
Ay, yıldızlar… Bir de saçlarımı
okşayan nazik bir rüzgar… Hemen bir peykeye oturduk. Sonra
da oradan buradan konuşmaya
başladık. Neden sonra eli usulden elimi aldı.
-Selver…
Ben bir şeycikler değemedim.
Vücudumdan bir şeyler geçiyordu sanki. Tatlı tatlı. Elimi
çekeyim mi?.. Niye?.. Hayır,
çekemezdim elimi. O el onundu. Onun eli ise benimdi. Hayır,
hayır… Elimi asla çekemezdim.
Bunu yapmaya gücüm yoktu
zaten.
Sekizincide okurken yukarki
sınıflardan erkek çocuklar geliyordu odamıza. Her zaman
değil, bazen. Onlardan kimi bir
bahane bulup elime yapışıyordu. Sonra da elimi kaçırmamak
için haddinden fazla sıkıyordu.
-Ohhh… Ohhh, diyordum ben.
Sal elimi. Elimi sal… Acıyor…
Anlamıyor musunuz?
Fakat Ali şimdi çok daha fazla
sıkıyordu. Ve ben asla acı hissetmiyordum. Elimi salınmasını
da istemiyordum.
-Selver, nasıl oldu da işi buralara getirdik?
Ona her şeyi anlattım. Sonra
da:
-Biliyor musun? dedim. Sen o
zaman için bir enayiydin.
-Niye?
-İşte öyle… O iki santimi getirmeseydin ne olurdu sanki.
Dünya mı yıkılacaktı?
-Fakat… Selver… Beni yanlış
anlıyorsun.
-Niye?
-Bir düşün: bugün iki, yarın
iki… Bana iki, ona iki. Ve…
Damlaya damlaya göl olmuş.
Yoksa paraya ihtiyacın yok mu
senin? Sabahtan akşama kadar
çalışıyorsun, hayır dua için mi?
-Ama bunu da unutma: bugün
sana iki verirsem, başka birinden yirmi alamam mı? Satıcı
eksik tartmasın…
Bir şeycikler demedi. Fakat elimi sıkan eli yavaş yavaş salındı.
Sonrada ayrıldı.
Onunla da öyle oldu. Günlerin
geçmesiyle beni aramaz oldu.
Sanki onun için ben yoktum artık.
Niye böyle oldu?
Her şeyi, ama her şeyi biliyorum. Onun suçu yok. Suçlu olan
benim.
Artık iki gündür işe gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Gerçi
babamın nasihatlerinden uzak
bir satıcı olabilirim. Fakat istemiyorum. Buna vicdanım müsaade etmiyor. Bana geçmişimi
hatırlatacak her şeyden uzak
durmak istiyorum.
Ali ise nerelere de gitse, benim. O, benden asla kaçamaz.
Belki de aramızdaki mesafe çok
büyük. Olsun. Ben artık ona
doğru yollanmışım. İşte, yürüyorum. Hatta koşuyorum. Ve
onu yakın, çok yakın görüyorum. İşte… Biraz daha… Biraz
daha… Ve…

4
Kırcaali Haber 4

HABERLER

06 Mart 2013

Bulgaristan’da Türk dili eğitimi tehlikede mi?
Bu yıl dünya 13. kez Uluslararası Anadili Gününü kutladı. Bu
günün ilan edilmesi, insanlığın
demokratikleşmesi, medenileşmesi ve insancıl olması yolunda bir adım attığının göstergesi
olarak değerlendirilebilir.
Bu kutsal günün önemi, dilin,
insanın duygu ve düşüncelerini başka birine aktarmak için
kullandığı sihirli ve mucizevi bir
araç rolünden, bir de, halkların
kendi anadilleriyle iletişimde bulunmalarının doğal, esas insan
hakkından kaynaklanır.
Konuşulan her dil değerlidir,
ama her millet, etnik grup için
onun anadili değerlidir. Anadili,
kişinin milli (etnik) mensubiyetini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. O, milli (etnik)
kültürün korunması ve var olması için olağanüstü değerli bir
etkendir.
UNESKO’nun Uluslararası
Anadili Günü ile ilgili kararı iki
hususla bağlıdır. Birinci, dünyada kültür ve dil farklılığını desteklemek. İkinci husus, bilhassa
küçük halkların hayatında, kendilerinin dillerini yok etme tehlikesinde bırakan, bazı ekonomik, sosyal, kültürel süreçlerle
bağlıdır. Dolayısıyla, Uluslararası Anadili Günün amacı, dünyada dil ve kültür farklılığını ve çok
dilliliği teşvik etmektir. O, halklara (milletlere), dillerin eşitliliği
hattından, kendilerinde, sadece
anadillerine değil, başka dillere
de saygı beslemeleri çağrısında
bulunur.
1989 yılında Bulgaristan’da totaliter rejimin çökmesinden ve

demokratik ilkelerin ve yasaların
tesis edilmesinden sonra, etnik
azınlıklarla ilgili yeni bir siyaset
uygulandı. UNESKO’nun çağrıları ve önerileri doğrultusunda,
ülkemizde bulunan azınlık grup-

derslerin sırasında, normal ders
olarak okutulması idi. Maalesef
bu istek onay bulamadı. Seçmelilik, ders ile ilgili öğretim
sürecinin talihini önceden tayin
ediyordu. Artı, bu formül, ebe-

ları, kullandıkları dilleri, onlarla
iletişime girme serbestliği ve
okullarda anadili eğitimi görme
hakkı tanındı.
Dolayısıyla, okullarda anadilinde eğitim görme konusunun
incelenmesinden sonra Bulgar
parlamentosu ilgili kanunu kabul
etti. Ülkemizde en büyük azınlık
grubunun dili sıfatıyla, Türk dili
için, 8 sınıfa kadar haftada 4
saat olmak üzere, seçmeli ders
olarak okutulması formülü en
uygun görüldü.
Türklerin yoğun olarak oturdukları bölgelerdeki vatandaşların, öğrenci ve öğretmenlerin
arzusu anadilinin haftada 4 saat
süre ile seçmeli demeden, esas

veynlerin, çocuklarının anadili
ders saatlerine girmeleri için
razılık anlamında verecekleri
imzalarına da tabi bırakıldı.
Ayrıntılarına girmeden, seçmeli ders formülünün tercih edilmesine esas neden, siyasilerimizin, konu ile ilgili iyi niyetlilik,
hoşgörülük göstermemeleridir.
Onların ve idarenin ön saflarında yer alan kadroların hayli bir
kesimi, azınlıklara verilen veya
verilecek olan hakları, Bulgar
milli çıkarlarına büyük bir darbe,
milli güvenliğine tehlike, Bulgar
halkının milli onurunu bir zedeleme olarak yorumlamaktadır.
Beklenildiği gibi seçmeli ders
formülü istenilen sonuçları ve-

kamu ve kültür bağlamlarında
dil yönünden etkileşime izin
verdiği ifade edilmektedir.
Bu deklarasyon ile
İsteklerimizin, ilave hak ve
ayrıcalık elde etmek için değil,
anadilin, şahsın kişisel ve kültürel gelişimi açısından potansiyel bir kaynak olarak görülmesini sağlamak için olduğunu,
Anadili eğitimindeki her kısıtlama ve eşitsizliği, temel insan
hakları ile kişisel kimlik hakkının
ihlali olarak kabul ettiğimizi,
Anadili eğitimine ilişkin her
kanun boşluğu ve tutarsızlığın,
azınlıklarda 1989 yılından önce
cereyan eden olaylar ve politikalar ile benzerlik çağrıştırdığını beyan ederiz.
Sayın Cumhurbaşkani,
Sayın Meclis Başkanı,
Saygıdeğer Baylar ve Bayanlar,
İnsan hakları, Aydınlanma
çağından buyana tüm demok-

rasiler için temel oluşturmuştur.
Bugün, bütün Avrupa ülkeleri,
kanunlarında, azınlıkların kendi
dillerini öğrenme, kullanma, geliştirme ve düzenleme hakkını
tanımaktadır.
Eminiz ki,
Bulgaristan’ın demokratik kurumları, Bulgaristan’ın aydın ülkeler arasındaki yerini korumak
için gereken iradeyi bulacak ve
konu, yasama, yürütme organlarının yetkileri dışına çıkarılmayacaktır.
Eminiz ki,
Azınlıkların hakları çoğunluk
tarafından dikte edilmemeli ve
bir Bakanın kişisel iradesi ve
tutumuna bağlı olamamalıdır.
İşbu Deklarasyon altındaki
imzalarımız ile ulusal çıkar ve
ortak geleceğimiz adına Bulgaristan ve Avrupa vatandaşı
olduğumuzu belirtmekteyiz.

Bulgaristan’da Anadili eğitimi
ile ilgili Deklarasyon
2. sayfadan devam
5. Anadili eğitim kitaplarının
yazılması, değerlendirilmesi,
onaylanması ve mali destek
için gereken koşullar, genel
eğitim dersleri koşulları ile eşdeğerde olmalıdır.
6. Öğretim elemanlarının yeterliliği ve kariyer gelişimi yönünde yapılan çalışmaların,
anadili eğitimi öğretmenleri için
de tamamıyla geçerli olması
gerekmektedir.
7. Anadili tanımlanması, Avrupa Parlamentosu’nun 18 Aralık
2006 tarihinde yapılan Genel
Kurulunun 2006/962/EO sayılı
Önerisi ile bağdaştırılmalıdır.
Söz konusu öneride, Anadilde
iletişim, yapılan kavram yorumların duygu ve düşüncelerin,
kanıt ve görüşlerin sözlü veya
yazılı şekilde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade
edilmesi olarak belirtilmekte,
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remedi. Vilayetimizde, takriben
17-18 bin öğrenciden 3300 civarında öğrenci anadili öğretimi görmektedir. Uzmanların
tahminleri hiç de sevindirici değildir. Yakın gelecekte bu eğitim sürecinin hepten sönmesi
beklenmektedir. Dolayısıyla 1
milyon civarında bir ahali fiilen,
anadili eğitimi görme imkanından mahrum kalabilir.
Halen, konu ile ilgilenenleri
düşündüren büyük sorun, yürürlükte bulunan formülün potansiyelini yitirip yitirmemesi,
onu, bundan böyle de tüketme
olasılığıdır. Eğer cevap devam
değil tamamdır ise, daha olumlu
bir formülün aranıp bulunması
amacıyla, konu ile ilgili yasayı
tamir imkanları söz konusu olabilir mi?
Ülkemizde saptanmış bulunan koşulların, eğitim strüktür,
ilke ve normları, halen çalışan
formülün devam etmesini gerektirecekleri olasılığın büyük
olduğunu düşünüyorum. Formül
ne olursa olsun, aşağıda yazılı
bulunan hatlarda çok ciddi tedbirler almak ve çalışmaları yeni

baştan düzenlemek ve aktifleştirmek gerekmektedir:
1. 8 sınıfa kadar tüm ders kitaplarının yeniden yayınlanması,
2. Ebeveynler arasında anadili
ile ilgili kendilerini bilgilendirme
amacıyla kapsamlı çalışma,
3. Türk dili öğretmenleri ile onların bilimsel-teorik ve yöntem
bilgileri hakkında hazırlıklarını
artırma amacıyla kurslar tertiplemek,
4. Çocukların motivasyonunu
artırmak uğrunda çalışmak vb.
Uluslararası Anadili Günü vesilesiyle burada bilinçli olarak
anadili kavramını vurguladık,
ama bu kesinlikle resmi dil Bulgarcanın küçümsenmesi anlamına gelmez. Ülkemizde aklı
yerinde olan her normal vatandaş, kendisinin profesyonel
veya başka realizasyonun (kariyerinin) resmi dilden geçtiğini,
onun vasıtasıyla olabileceğini
çok iyi bilmektedir. Sadece bu
kanaatle kalmayıp en iyi şekilde
gerçekleştirmek için çaba göstermektedir.

Doç. Kasım YUNUS

Bulgaristan’da "Baba Marta"
Bulgaristan’da yüzyıllardır devam eden bir geleneği sürdüren
vatandaşlar, birbirlerine kırmızı ve beyaz iplikten yapılan püsküllü
süsler hediye ederek, ilkbaharın gelişini kutluyor.
Baba Marta (Marta Nine) olarak adlandırılan ve kökeni meçhul
olan 1 Mart kutlamalarının arifesinde ülkenin her yerinde seyyar
satıcılar sokaklarda “martenitsi” olarak adlandırılan püsküllü süsler
satmaya başlıyor.
Sokaklara renk katan bir haftalık yoğun martenitsi satışı için bazı
üreticiler aylarca hazırlık yaptıklarını anlatıyor. Yaratıcı fikirlere sa-

hip kimi sanatçıların tezgahlarında sanat eseri değerinde ürünler
görmek mümkün. Martenitsi alışverişinden büyük zevk alan vatandaşlar ise, akraba ve dostlarına 1 Mart’ta hediye edecekleri süsleri
titizlikle seçerek, bunun için saatlerce vakit ayırıyor.
Martenitsa satıcıları AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda geleneğin kökeni konusunda çelişkili açıklamalarda bulundular. Bu
geleneğin dini kökenli olmadığına inanan satıcılar, püsküllü süslerin uğur, mutluluk ve sağlık getirdiklerini öne sürdüler. Bazı satıcılar
ise sundukları en güzel örnekleri tanıtırken, martenitsinin ilkbaharın
gelişinin habercisi olduklarını söylediler. Ülkede, göçebe kuşlar
olan leylekler de ilkbaharın habercisi olarak algılandıkları için birçok martenitsa modelinde leylek sembolleri görmek mümkün.
Bu yıl başkent Sofya’da yüzlerce mantenitsi üreticisi ve satıcısı
şehrin kültürel merkezi olarak algılanan “Slaveykov”un kitap pazarında ürünlerini sergiledi. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar her
tezgahın önünde dakikalarca vakit geçirip zevkine göre en uygun
modelleri seçmeye çalıştılar.
AA
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“Anadilim Türkçe” konulu kompozisyon
yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Resmiye MÜMÜN

23 Şubat Cumartesi günü,
Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği’nin,
Kırcaali Haber Gazetesi’nin
partnerliğinde Anadili Günü
vesilesiyle düzenlediği “Anadilim Türkçe” konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında
dereceye giren öğrenciler
belli oldu. Biznes İnkübatör
salonunda yapılan ödüllendirme töreninde resmi
konuklar arasında Türkiye
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz, T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci, Edirne Balkan Türkleri
Federasyon Başkanı Zülfettin Hacıoğlu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı
ve Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, HÖH Milletvekili Necmi Ali, Kırcaali İlinden
diğer belediye başkanları,
Trakya Üniversitesi’nden
hocalar hazır bulundular.
Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği Başkanı Harun Bekir, konuklara

ve salonu dolduran çok sayıda Türkçe öğretmenlerini
selamladı.
Ödüllendirme töreni öncesi Kirkovo (Kızılağaç)
Belediyesi’ne bağlı Benkovski (Killi) Nikola Vaptsa-

yönetmenliğinde hazırlanan
muhteşem bir şiir programıyla Türkçe sevdalılarını
selamladılar. Mükemmel
fon müziği eşliğinde çocuklar herkesi duygulandıran
harika bir şiir şöleni sergile-

cip Fazıl Kısakürek, Bedirhan Gökçe gibi ünlü kalem
üstatlarının eserlerini seslendirdiler. Gözyaşlarına hakim olmak mümkün olmadı.
Program sonunda izleyiciler,
öğretmeni ve öğrencilerini

rov İlköğretim Okulu’ndan bir
grup öğrenci, Türkçe öğretmenleri Cemile Hayrullah’ın

diler. Mehmet Akif Ersoy’un
İstiklal Marşı’yla başlayan
programda Can Yücel, Ne-

ayakta alkışladılar.
Daha sonra “Anadilim
Türkçem” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye
giren öğrencilere ödüller sunuldu.
1.grupta yarışanlardan
Çernooçene Hristo Smirnenski Lisesi’nden 4.sınıf
öğrencisi Sezen Mehmet
birinci, Cebel’in Ustren köyünde Vasil Levski İlköğretim Okulu’ndan 4.sınıf
öğrencisi Merlin Mümün
ikinci, Kirkovo’nun Fotinovo
köyünde Hristo Smirnenski İlköğretim Okulu’ndan
2.sınıf öğrencisi Sinem Ali
ise üçüncü oldular.
2.grupta Momçilgrad İlahiyat Lisesi’nden 10.sınıf
öğrencisi Meryem Hüseyin
birinci, Krumovgrad’ın (Koşukavak) Guliyka köyü Hristo Botev İlköğretim Okulundan 8.sınıf öğrencisi Fatme
Mahmut ikinci, Kırcaali’nin
Konevo köyünde Geo Milev
İlköğretim Okulu’ndan 7.sınıf
öğrencisi Ayşenur Mustafa
ise üçüncü oldular.
Dereceye giren öğrencilere takdir belgesi ve ödüller
Sayın İsmail Aramaz, Sayın
Şener Cebeci ve Sayın Zülfettin Hacıoğlu tarafından
verildi.

Çayka Anaokulu, Sanat Bizi
Birleştiriyor Projesine Başlıyor
1. sayfadan devam
Tiyatro, Uygulamalı Sanatlar,
Folklor ile Danslar olarak 4
kulüp açılacak ve onlarda 5-6
yaşlarındaki 90 çocukla çalışmalar yürütülecek. Bunun yanı
sıra proje, anaokulundaki diğer
çocukları ve velileri de kapsayacak. Örneğin, tüm çocuk ve
velileriyle doğal ortamda bir
piknik tertiplenecek. O zaman
çocuklara birer tişört, şapka
ve yiyecek sağlanacak. Proje
esnasında anaokulundaki tüm
etnik gruplardan çocukların
önemli bayramları toplu halde
kutlanacak.
Müslümanların Ramazan ve
Kurban bayramları, Hıristiyanların Noel Yortusu ve Romanlarla birlikte Hıdrellez bayramı
da kutlanacak. Haftada iki defa
saat 15.00-17.00 arası kulüp
çalışmaları olacak. Proje kapsamında öğretmen ve velilere
yönelik eğitim yapılacak.
Ayrıca anaokuluna ek olarak

teknik donanım sağlanacak.
Müdür, konferans salonunu
örnek göstererek, Yetenekler
Odası olarak donatılacağını
açıkladı. Velilerin yardımıyla
anaokulun bahçesinde bir hıyaban yapılması öngörülüyor.
Proje faaliyetlerine 10 Mart
2013 tarihinden itibaren başlanacak ve velilerle yapılan
toplantıda çocukların projeye
katılmaları için izin alınacak.
Sayın Fatme Mustafa, bir aydan itibaren anaokulun sitesi
olduğunu bildirerek, oradan da
proje ve başka güncel konular
hakkında bilgi bulunulabileceğini açıkladı.
Belediye Başkan Yardımcısı
Elisaveta Kehayova, anaokul
müdürünü ve Kırcaali’de aynı
projeyi kazanan diğer 3 anaokulunu da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Kehayova, “Çocukların sağlığı, bakımı ve rahat ortamda yetiştirilmesinden başka eğitimi de
çok önemli. Özellikle projenin

hedef aldığı 5-6 yaşlarındaki
çocukların eğitim öğretim sürecine hazırlıklı olmaları açısından bu proje büyük önem
arz ediyor. Hepimiz biliyoruz
ki, Eğitim Bakanlığı’nın politikası da bu yönde yapılıyor.
Kırcaali Belediyesi, bu tür
projeleri destekleyecek. Çünkü onların sayesinde çocuk
eğitim kurumlarına ek finansmanlar ve daha farklı bir ortamda çalışmalar sağlanıyor.
Bunun için tüm çocuk kurumların böyle projeler gerçekleştirmek için çaba göstermeleri
çağrısında bulunmak istiyorum. Sizin internet sitenizi de
tebrik etmek istiyorum. Diğer
kreş ve anaokulların da bunu
yapacaklarını umuyorum” diye
kaydetti.
Belediye Başkan Yardımcısı,
Kırcaali Belediyesi’nin bir projesi dahilinde Çayka Anaokulu
binasının büyük tamiratı yapılacağını bildirdi.

Ödül töreni sonrası Türkçe öğretmenlerine hitaben
Zülfettin Hacıoğlu, yapılan
faaliyetlerin Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin kurulmasının
doğru bir karar olduğunu
kanıtladığını kaydetti. Hacıoğlu, “1 Kasım’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nca desteklenen
Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD)
ve Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği
(GBTÖD) ile Balkan Türkleri Federasyonu olarak Güney Bulgaristan’da Türkçe
Eğitimin Yaygınlaştırılması projesini yürütmekteyiz.
Birçoğunuz bundan haberdarsınız.
Hacıoğlu, eğitim programı yapmak üzere Edirne
Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali İhsan Öbek, Edebiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu,
aynı zamanda Balkan Türkleri Federasyonu’nun kurucusu, emektarı, şu anda Genel Sekreteri olan Öğretim
Görevlisi Doç. Dr. Cengiz
Dane, Trakya Üniversitesi
kadrosundan şu anda Filibe
Üniversitesi’nde görevli Yrd.
Doç. Dr. Sibel Bayraktar’ın
Kırcaali’ye geldiklerini bildirdi.
Projenin amaçlarından
biri Türkçe okuyan öğrencilerin sayısının arttırılması. Bu amaçla TÜRKSAD
ve GBTÖD ile birlikte 15
Mart’tan sonra okulları, köyleri ve ebeveynleri ziyaret
edeceklerini bildirdi. Balkan
Türkleri Federasyonu Başkanı, Türkçe öğretmenlerine ve okullardaki diğer
öğretmenlere bu konuda
yardımcı olmaları için seslendi. Hedefin geçen asrın
90’lı yıllarındaki tablonun
tekrar yakalanması olduğunu belirtti. Projeyle ilgili fikir
ve düşüncelerini, okullarda
materyal, teknik donanım
konusunda çekilen sıkıntıları paylaşmalarını rica etti.
Bu konuda TÜRKSAD ile
GBTÖD’ne başvurmalarını söyledi. Eldeki imkanlar
doğrultusunda yardımcı olacaklarına söz verdi.
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HÖH lideri Lütfi Mestan: “Yeni hükümete
girersek, Türkçe için şart koşacağız”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) Genel Başkanı Lütfi Mestan,
23 Şubat 2013’de Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenleri Derneği ile
Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin Kırcaali’de
organize ettikleri “Anadili
Türkçenin Bulgaristan’daki
Sorunları” konulu panele
katıldı. Belediye Kültür
merkezi salonunu tıklım
tıklım dolduran kalabalık
tarafından ayakta alkışlanarak karşılanan Sayın
Mestan, aynı şekilde kürsüye çıktı. Burada gayet
rahat bir şekilde Türkçe
konuşan HÖH lideri, 2011
yılı seçim kampanyasında
kuzeyde bir gencin kendilerinin yanına gelerek,
Bulgarca bir şey söylemek
istediğini ve ona Türkçe
konuşmasını söylediğini,
cevabın ise “Abe gospodin Mestan, bu mayçin
ezik de obştuva yapmak
çok zor gelor bana” diye
paylaşarak konuşmasına
başladı. Sayın Lütfi Mestan, “Şüphesiz, Türkçenin
kaybolması mümkün değil
ama tek bir kişi Türkçe-

yi unutursa, ne demektir
bu?! Türkçeyi bilmeyen,
Türkçeyi unutan, Türklüğünü kaybetmiş sayılır. Bu
anlayışa dayanarak, bizler burada bulunan Remzi

şekilde Anadilini okuyabilmeleri için mücadele veriyoruz. Sayın Emine Halil,
raporunda bazı eksiklikleri bizlere aktardı. Sayın Emine Halil, sanırım

değil mi?! Bulduk. Ama
maalesef, bu konularda
çoğu zaman yalnız kalıyoruz. Bizim hazırladığımız tasarıya yalnız 35 oy
geldi. Partimizin milletve-

Osman, Necmi Ali, Hamid
Hamid, Tuncay Naim, Güner Serbest, partimiz Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) artık 23 yıldır
Bulgaristan Meclisi’nde
çocuklarımızın istediği

sözlerime katılacaksınız,
bugün gündemde olan
Milli Eğitim Kanunu tasarısı tartışması için sizlerle
birlikte bizler de bir tasarı
hazırladık. Bu eksikliklere gereken cevabı bulduk,

killerinin sayısı da 35. Bu
nedenle Avrupa standartlarına ulaşabilmemiz için
uzun yol almamız lazım.
Bu yolu da beraber yürümemiz gerekiyor. Bugün
gerçekten tarihsel anlam-

Liseli öğrenciler, askeri eğitim görecek
Parlamentonun Silahlı Kuvvetler Yasasını yeniden düzenlenmesini kabul etmesi
üzere Bakanlar Kurulu yüksek okullarda
ilk ve özel askeri eğitim kursları açılması
ve lise okullarında
öğrencilere eğitim
sağlanmasına ilişkin
yönetmelik kabul etti.
Bundan böyle 9 - 10.
sınıf öğrencileri devletin savunmasına ilişkin
eğitim görecekler.
Yönetmelik gerekliliği
Silahlı Kuvvetler Yasası ile Bulgaristan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Yedek Askeri Memurlar Kanunu’ndan
i l e r i g e l m e k t e d i r.
Yönetmeliğin çıkarılmasıyla gençlerin
ülke savunması, sivil
halkın korunması ve
kişisel güvenlikle ilgili bilgi edinip beceri
sahibi olmaları amaç-

lanıyor. Askeri eğitim
verilmesi, 2007 yılında
zorunlu olan askerlik
görevinin yürürlükten
kaldırılması da gerektiriyor.
Askeri eğitim 9-10.

Askerlik Şubesi’nin
bölge birimlerinden
bu amaçla görevlendirilmiş sivil bir şahısla
ortak yürütülecek.
9.sınıf öğrencileri,
Bulgaristan vatan-

sınıflarda yıllık genel
ders planında belirlenen 5 ders saati esnasında alınacaktır.
Bu dersler sınıf öğretmeni ile Savunma
Bakanı’nın emriyle
belirlenen bir askeri
memur veya Merkez

daşlarının ülkenin
savunulmasıyla ilgili
yükümlülükleri, sivilasker ilişkilerini oluşturan esaslar, askeri
kriz sırasında silahlı
kuvvetlerin sivil halka
yardımda bulunması
ve başka ilişkili konu-

lar hakkında bilgi sahibi olacaklar.
10.sınıf öğrencilerine
silahlı kuvvetlerin tarihi, misyon ve ödevleri ve de ülke dışında
yapılan operasyonlara
katılımı, yedek askeri memurların hedef
ve ödevleri ve başka
konularda bilgi verilecek.
Üniversitelilerin askeri eğitim görmeleri
gönüllü olacak. Onlar,
ilk askeri eğitim için
bir yılda 90 akademik
saate kadar kursa ve/
veya özel askeri eğitim görmek amacıyla
en az 90 akademik
saatlik kursa yazılabilecekler. Öğrencilere
ve üniversitelilere verilecek askeri eğitim
için gereken finansm a n l a r, S a v u n m a
Bakanlığı’nın bütçesinden sağlanacak.
Kırcaali Haber

lı bir gün. Ama ben yalnız
Anadili Günü’nü konuşmuyorum. Bugün beraber olmamızı öneriyorum.
Bakın ne güzel. Partimiz,
milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız, sivil
toplum kurumları ile birlikte olmamız. Bu güne de
erdik, bu beni çok mutlu
ediyor. Siyasi hayatımın
en mutlu günlerinden biri.
Çünkü Sayın kardeşlerim,
bizim hedefimiz bir, amaçlarımız da bir. Demek ki,
birlik ve beraberlikte mücadelemizi devam edeceğiz. Buna razı mısınız?!
Bakın, söz veriyorum,
önümüzde seçimler gözüküyor, değil mi? Seçimler
geçince yeni iktidar kurulacak. Bakıyoruz, HÖH
“evet” demeyince iktidar
kurulması belki mümkün
olmaz. Eğer diğer siyasi
güçler, hangisi olursa olsun, birlikte iktidar kurmak
için gelip bizim kapımızı
çalarsa, söz veriyorum,
artık şart koşacağız. Birinci şart, yeni dönemde
Anadili ders kitaplarının
basılması olacak. Hem
de olacak, olmazsa da
destek yok. Emine Hanım, raporunuzda çok
önemli bir soru sordunuz.
“Farklı diller, etnik, kültür,
dini farklılıklar zenginlik
midir?!” diye sordunuz.

Tabii ki, zenginlik ama
bazı siyasetçilerin anlayışı çok farklı. Biz bizim
parlamenter grubunda
bunu sık sık tartışıyoruz.
Bazı kişiler bu farklılıkları üniter ülke için tehlike
olarak kabul ediyorlar. Bu
mantaliteyi her şeyden
önce değiştirmek çok zor
olacak. 1-2 yıl içinde olacak olay değil. Belki 5-10
yıl geçecek. Ama vazgeçmemek lazım. Çünkü
bizler, belki Cenab-ı Allah,
öyle karar vermiş, Balkan
Yarımadası’nda dünyaya
gelmişiz hepimiz. Balkan Yarımadası, tabii ki,
bir kavşak. Ama yalnız
coğrafi anlamında değil.
Yalnız Doğu’yu Batı’ya
bağlayan bir kavşak değil.
Çok daha derin anlamda
bir kavşaktır. Çeşitli, etnik, dini, kültürel farklılıkları birbirine bağlayan bir
kavşaktır. Bunu kimsenin
tehlike gibi kabul etmemesi lazım. Bunu herkesin bir zenginlik olarak kabul etmesi lazım. Tabii ki,
Anadilimiz de bu kavşağın
çok değerli bir zenginliğidir. Onu korumamız bizim
ana borcumuz. Teşekkür
ederim, işlerinizde başarılar dilerim!” diye konuşmasını tamamladı.
Kırcaali Haber

Mart sonuna kadar tütün
primleri ödenecek
Kırcaali Valiliği’nden yapılan açıklamada mart
ayı sonuna kadar tütün üreticilerine ulusal bütçeden yapılacak prim ödemelerine başlanacağı bildirildi. Tarım ve Gıda Bakanlığı Tütün İçin Danışma
Konseyi’nin oturumunda, istifa etmiş durumdaki
Tarım Bakanı Miroslav Naydenov, “Bütçede bu
amaçla 73 milyon leva miktarında finansmanlar
öngörüldü ve Tarım Devlet Fonu’nun hesabında
bulunuyor” diye garanti etti.
Oturuma katılan Kırcaali Vali Yardımcısı Asen
Türdiev, “Bu yıl Doğu Rodoplar’da oryantal cinsi
tütün yetiştiren üreticiler, 2,04 leva yerine 2,14
leva olarak yüzde 5 daha fazla devlet yardımı alacaklar” diye bildirdi. Türdiev, “Tütün üreticilerinin
mart ayı sonuna kadar da paralarını almaları için
hazırlıklar tamam” diye yorumladı.
Tarım ve Gıda Bakanlığı yönetimi, ülkenin siyasi
durumunun sektöre destek verilmesine yansımayacağına ve mali kaynakların ödenmesini geciktirmeyeceğine dair kanaat getirdi.
Bakan Naydenov, “Bulgaristan, üreticilerin çıkarlarını savundu ve Avrupa Birliği’nin gelecek
2014-2020 program döneminde de sübvansiyonlar almaya devam etmelerini sağladı” diye
vurguladı.
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Kayak Merkezlerine Türk turist akını!
Türk turistler fiyatlarının
uygun olması sebebiyle
Bulgaristan’daki kayak
merkezlerine ilgi göstermeye başladı. Bu sezon geçtiğimiz yıla göre
Bulgaristan’a gelen Türk
turistlerin sayısı 6 kat arttı. Önceki yılın Aralık ayında Bulgaristan’a turistik
amaçla bin 500 Türk vatandaşı gelirken, 2012’de
bu sayı 9 bine çıktı.
Turist patlamasının
ardında, Bulgaristan’ın
Schengen vizesine sahip
Türk vatandaşlarını kabul
etmesi yatıyor.
Yeşil pasaport sahibi
Türkler de ülkeye vizesiz
girebiliyor. Yeni uygulamadan yararlanan Türk vatandaşları Bulgaristan’da
kayak yapmaya koşuyor.
Ülkenin güneydoğusundaki Pamporovo Kayak
Merkezi’nde restoran
ve oteller Türk turistlere
hizmet sunmada yarışıyor. Birçok restoranda

büyük yazılarla Türk çayı
bulunduğunu belirtiyor,
bazılarında ise sunulan

dışında farklı faaliyetler
de düzenleniyor.
Kayak pistlerinde bisiklet

da turistlere sunulan diğer
imkanlar arasında.
20 EURO’YA DAHİ ODA

yemeklerin güvenilir olduğuna dikkat çekiliyor.
Türk bayrağı asanlar da
müşteri çekmek istiyor.
Merkezde kayak yapma

yarışları nefesleri kesiyor.
Sibirya kurdu olarak adlandırılan köpeklerin çektiği kızağa binmek, ya da
motorlu kızakla dolaşmak

BULMAK MÜMKÜN
Türk
turistler
Pampoprova’daki kayak
pistlerinin uzun ve geniş
olmasından dolayı mem-

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi yeni patriğini seçti
Kilisenin üst yönetim
organı olan Yüksek
Senot`ta yapılan seçimde Rusçuk Metropoliti Neofit (68) Bulgar
Ortodoks Kilisesi`nin
yeni ruhani lideri oldu.

43 oy alırken, Neofit
90 oyla seçildi.
Seçim sonuçları Varna Metropoliti Kiril tarafından açıklandı. Tören çerçevesinde Senot binası ile yakında

Plevneliev ve eski
Kral Simeon Sakskoburotski de katıldı.
Yeni Patrik Neofit ilk
duasını okuyup halkın
mutluluk, birlik ve beraberliğinden söz etti.

Senot`ta iki tur olarak yapılan seçime üç
aday katıldı. İlk turunda Neofit, Loveç Metropoliti Gavriil ve Eski
Zağara Metropoliti Galaktion arasında seçim
yapıldı. Turda delegelerin 72`si Neofit,
43`ü Gavriil, 22`si ise
Galaktion`a oy verdi.
İkinci turda ise Gavriil

bulunan Aleksandar
Nevski Katedrali arasındaki güzergahta
askerler, saygı kordonu oluşturdular.
Patrik Neofit ve delegeler, Aleksandar
Nevski Katedrali`ne
ulaşarak burada yapılan kutsama törenine
katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Rosen

A J A N PAT R İ K
NEOFİT
Patrik Neofit, 98 yaşında vefat eden eski
Patrik Maksim`in en
yakın ve halkın en
çok sevdiği metropolitlerden biri olarak tanınıyor.
Son yıllarda derin bir
otorite krizi yaşayan
Bulgaristan Ortodoks

Kilisesi`nin yeni Patriği
Neofit`in, 1989 yılında
sona eren komünizm
rejimi döneminde Siyasi Polis (DS) için
ajanlık yaptığı açıklanmıştı.
Parlamentonun kurduğu eski ajanların
geçmişini araştırma
komisyonu Yüksek
Senot`un 15 üyesinin
11`inin DS için ajanlık
yaptığını açıklamıştı.
Listede ismi geçen
Neofit`in yazdığı tek
bir ihbar veya raporun
bulunmadığı da açıklanmıştı.
Ortodoks cemaati
Neofit`i, skandallara
karışan Bulgar Ortodoks Kilisesi`nin saygınlığını artıracak en
uygun ruhani lideri
olduğunu savunuyor. Ajanlar listesinde
geçmesinin dışında
Neofit`in adının, hiçbir
skandala karışmadığı
belirtiliyor.
Neofit 1945 yılında
Sofya`da doğdu. Sofya
İlahiyat Fakültesi`nden
mezun oldu, 1975 yılında Troyan Manastırının piskoposu oldu.
AA

nuniyetini dile getiriyor.
Bulgaristan’a kayak yapmak için ilk defa geldiğini
belirten Suat Ömeroğlu,
dünyanın her tarafından
gelenlerin olduğunu ve
mekanın hoşuna gittiğini
aktarıyor. Yeşil pasaport
sayesinde ülkeye kolayca
giriş yaptıklarını kaydediyor. Merhan Ömeroğlu
da pistlerin ve ortamın
kendisini memnun ettiğini ve tekrar gelmeyi
düşündüğünü söylüyor.
Bulgaristan’a İtalyan
Schengen vizesiyle girdiğini aktaran Fatih Erboy,
Bulgaristan vizesinin çok
daha kısa vadeli ve tek
giriş çıkışlı olduğunu, ayrıca Schengen vizesinin
daha ucuz olduğunu ifade
ediyor. Bulgaristan’daki
kayak tesislerinden övgüyle bahseden Erboy,
Türkiye’den buraya kadar
olan yolların düzeltilmesiyle çok daha iyi olacağına
inandığını ekliyor. Buradaki en önemli avantajın
tesislerin yanında makul
fiyatlar olduğunu söyleyen
Erboy, “Türkiye’de böyle
bir yere gelmiş olsanız
herhalde bin lira gibi bir

harcama yapmanız gerekir diye düşünüyorum
ama burada günlük olarak ailece 200 liraya lüks
odalarda tatil yapabilirsiniz. 20 Euro’ya da oda
bulmak mümkün” diyor.
Bulgaristan’da yaşayan
Azerbaycan uyruklu Rıza
ise kayak pistlerinde bu
yıl Türk turistlerde gözle
görülür artış olduğunu,
kaldığı oteldekilerin yarısından fazlasını Türklerin
oluşturduğunu dile getiriyor. Ülkenin güneybatısındaki Bansko kayak
merkezi de son yıllarda
ün kazanan yerlerden.
Regnum Oteli Müdürü
Burhan Nemutlu, burada
da Türk turistlerin oteldeki
doluluk oranını artırdığına
dikkat çekiyor. İki aya kadar helikopter pistini de
devreye sokacaklarını ifade eden Nemutlu, imkanı
olan Türklerin havayoluyla buraya doğrudan iniş
yapabileceklerini ifade
ediyor.
Nemutlu, otele ait ve
Bulgaristan’daki ilk sentetik buz pateni pisti sayesinde ise yaz kış paten
yapılabildiğini kaydediyor.

Erken Genel Seçimler
12 Mayıs’ta
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev,
erken genel seçimin 12 Mayıs’ta düzenleneceğini
duyurdu.
Plevneliev, parlamentoda üçüncü en büyük
gruba sahip, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisinin de görevi iade etmesiyle erken seçime
gidileceğini ve bu tarihin 12 Mayıs olacağını açıkladı. Plevneliev, daha önce Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi için Vatandaşlar (GERB) ve ardından ana
muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne (BSP)
hükümeti kurma görevini vermiş, her iki parti bu
hakkından vazgeçmişti.
Plevneliev, seçimden önce anayasanın kendisine verdiği yetkiyle parlamentoyu feshederek,
uzmanlardan oluşan geçici bir hükümet kuracağını bildirdi.
Halkın gösterileriyle ilgili Plevneliev, "Hepimiz
aynı gemideyiz, krizden hep birlikte çıkacağız"
dedi.
Plevneliev, şunları kaydetti:
"Aslında sorunlarımızı kendimiz yarattık, onları
kendimiz çözeceğiz. Akıllı ve onurlu davranarak
bu krizden başarı ile çıkarsak, toplum içindeki birlik ve beraberlik daha da sağlam olacak."
Plevneliev, ülkede en yoksul kesimi temsil eden
emeklilerin maaşlarına 1 Nisan’da zam yapılacağını da bildirdi.
Parlamentoya konuk olarak gelen, yeni seçilen
Bulgaristan Ortodoks Kilisesi’nin ruhani lideri Patrik Nefofit ve eski Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov da Plevneliev’in konuşmasını izledi.
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Krepost Güreş Spor Kulübü yıldız takımı, Sliven’den
5 madalyayla döndü
Resmiye MÜMÜN

Stremtsi (Göklemezler)
Krepost Güreş Spor Kulübü yıldız takımı, 22-24 Şubat tarihlerinde Sliven’de
düzenlenen Bulgaristan
Yıldızlar Serbest Güreş
Şampiyonası’ndan 1 altın,
2 gümüş ve 2 bronz madalyayla döndü. Şampiyonaya bu yıl ülke çapından
43 güreş spor kulübünden
toplam 275 oyuncu katıldı. Güreşler, Vasil Levski
spor salonunda gerçekleşti.
Yapılan güreşlerde Krepost Kulübü yıldız takı-

mından 53 kiloda Serdar
Faik ve 66 kiloda Can Bekir üçüncü oldular. Pazar
günü de 32 kiloda Serdar
Ali ikinci, 38 kiloda Faris
Faik birinci, artı 85 kilo kategorisinde ise Tasim Hüseyin ikinci oldu.
Güreş Spor Kulübü Antrenörü Aydın Rufat, şampiyonada elde edilen başarılardan dolayı çok memnun
olduğunu ifade etti. Derece
kazanan çocukları tebrik
ederek, başarıların devam
etmesi için elinden geleni
esirgemeyeceğini söyledi.
Stremtsi (Göklemezler)
Krepost Güreş Spor Kulü-

bü Başkanı Velittin Veli ile
Kırcaali Belediye Başkanı

Ardino’da Anadili için tartışma toplantısı yapıldı
Güner ŞÜKRÜ

21 Şubat Uluslararası
Anadili Günü vesilesiyle Ardino’da (Eğridere)
“Ardino Belediyesi’nde
Anadili Eğitiminin Durumu, Sorunlar ve Olasılı
Çözümler” başlığı altında
bir tartışma toplantısı düzenlendi. Toplantı, Belediye Başkanı Resmi Murat
ve Meclis Başkanı Sezgin
Bayram’ın girişimi üzere
yapıldı. Katılımcılar, Türkçe eğitimde mevcut sorunları ele aldılar. Türkçe ders
ve yardımcı ders kitaplarının olmaması, Anadilini
okumak için çocuk ve velilerde motivasyonun eksik
olması belirtildi. Eğitimin
organizasyonu mevzuat
kapsamında değil, mali
ve yasal güvence altına
alınan azınlık dili için devletin eğitim standardı yok.
Okulların taksimli bütçeyle

finanse edilmesi öğrencileri teşvik edilmesi ve Anadilinin daha iyi okunması
için koşullar yaratmaya
imkan vermiyor.
Toplantı esnasında başka bir sorun olarak genelde üniversitelerde Türkçe
öğretmenleri yetiştirilmediği için yeterlilik sahibi
Türkçe öğretmenlerin yetmemesine değinildi. Diğer

Hasan Azis’e kulübe verdikleri maddi ve manevi

destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

yor. Türkçe dersini iki kadrolu öğretmen ve bu dersle normunu tamamlayan
öğretmenler tarafından
veriliyor.
Ardino’da Kültür Mirasını Koruma Kamu Konseyi
Başkan Yardımcısı Selahidin Karabaşev, “AnadiliBizim Sorumluluğumuz”
başlığında bir mültimedya
sunumu tanıttı.
Toplantıya katılanlar, yukarıda belirtilen sorunlar
göz önünde bulundurularak, Anadilinin zorunlu
olarak okutulmasının garanti edilmesi için yasal,

örgütsel, mali ve maddi
önkoşulların yaratılması
gerektiği konusunda hemfikir oldular. Ayrıca Anadili öğretmeninin statüsü
düzenlenmesi ve Anadili
eğitimine ilişkin haftada 4
saat okutulması için devlet standardı oluşturulması gerekiyor.
Toplantıya okul müdürleri, öğretmenler, Sivil toplum kuruluşları yöneticileri, Toplum Merkezleri başkan ve sekreterleri, veliler
ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

sorunlar Eğitim, Gençlik
ve Bilim Bakanlığı ve Bölge Eğitim Müfettişliği tarafından yeterli derecede
sistemli denetim yapılmaması ve Belediye’nin bu
yönde yetki sahibi olmamasıdır.
Ardino Belediyesi’nde
Anadilini seçmeli ve zorunlu seçmeli ders olarak
6 grupta 54 öğrenci oku-
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