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Kırcaali’de Geleneksel Ana Dili 
Günü Etkinliğine Yoğun İlgi

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-
neği ve Güney Bulgaristan Türk-
çe Öğretmenleri Derneği’nin 
(GBTÖD) organizasyonuyla 21 
Şubat Uluslararası geleneksel 
olarak Ana Dili Günü Etkinliği 
gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun 
ilgi gösteren Kırcaaliler, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Eğitim ve 
Kültür Merkezi salonunu hınca-
hınç doldurdu. 

Etkinlikte resmi konuklar ola-
rak T.C. Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, Kırcaali Bele-
diye Başkan Yardımcıları Ve-
selina Tihomirova ve Tuncay 
Şükrü, Edirne Trakya Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent 
Yıldırım, sivil toplum kuruluşla-

rı, kültür camiasının temsilcileri, 
çok sayıda öğretmen, çocuk ve 
yediden yetmişe pek çok vatan-
daş vardı. 

Selamlama konuşması yapan 
Başkonsolos Hüseyin Ergani, 
programı organize eden iki der-
neğe teşekkür etti. Başkonso-
los, konuşmasında şunları söy-
ledi: “Bulgaristan’da soydaşla-
rımız ana dilini kullanmalarında 
bazı şikâyetleri olsa da mevzuat 
bunun okutulmasına izin ver-
mektedir. Geçmişte bazı sıkın-
tılar yaşanmış, ancak bugün 
Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi 
bir ülkedir. Mevzuat açısından 
soydaşlarımızın kendi anadille-
rini kullanıp okutulmasında bir 
sıkıntı yoktur. Uygulamada bazı 

sorunlar var, bunun da gideril-
mesi sizlere bağlıdır. STK’lar, 
öğretmenler, toplum önderleri 
bu konuda vatandaşları bilgilen-
dirmesi lazım. En büyük sorum-
luluk ise ailelere düşmektedir. 

Bugün burada Ömer Lütf i 
Kültür Derneğinin başlattığı ve 
yaşattığı bu güzel etkinlikte siz-
lerin aranızda olmaktan, sizlerle 
birlikte olmaktan çok büyük bir 
gurur ve mutluluk duymaktayım. 
Bizim Bulgaristan ile çok iyi iliş-
kilerimiz var, akrabalık bağımız 
var. Hükümetler arasındaki iliş-
kiler de çok yüksek seviyededir. 
Bu ilişkilerin iyi olması, buradaki 
soydaşlarımıza da olumlu yansı-
maktadır. 

Sofya'da Uluslararası 
Ana Dili Günü Etkinliği
Bulgaristan'da “21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü” çeşitli et-

kinliklerle kutlandı.
Başkent Sofya’da faaliyet gösteren Kültürel Etkileşim Derneğinin 

(KED) Ramada otelinde düzenlediği etkinlikte şiirler okundu, dans 
ve müzikli sunumlar yapıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğinin desteğiyle farklı yaş 
gruplarından çocuklar ve gençler ana dilde konuşma ve eğitimin 
önemi anlattılar.

“Ana dilde okuma ve yazma sizce neden önemlidir” konulu kom-
pozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere ödülleri verildi. 
Bulgaristan’ın sevilen sanatçısı Silvia Katsarova da seslendirdiği 

Türkçe ve Bul-
garca şarkılarla 
etkinliğe renk 
kattı.

Tü r k i ye ’n i n 
Sofya Büyükel-
çisi Dr. Hasan 
Ulusoy, Avru-
pa Birliği üyesi 
Bulgaristan’da 
ana dil öğreni-
minin anayasal 
bir hak olduğu-

nu hatırlatarak soydaşların bu hakkının kullanımında pratikte ya-
şanan zorlukların aşılmasını temenni ettiklerini ve bu yönde Bul-
garistan makamlarıyla iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Ana dilini yazmayı ve okumayı layıkıyla öğrenemeyen çocukla-
rın ülkenin resmi dilini öğrenmelerinin de zor olduğuna ve bunun 
aidiyet bağlarını da olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Büyü-
kelçi Ulusoy, birlikte yaşama kültürü açısından ana dil öğreniminin 
önemini vurguladı.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde ise Uluslarara-
sı Ana Dil Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 36 dilde klasik 
edebiyat eserlerinden alıntılar okundu.

Nüfusu 7 milyona yakın olan Bulgaristan’da 680 bini aşkın Türk 
yaşıyor. 
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Ardino’da Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlandı

21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü dolayısıyla 
Ardino (Eğridere) kasa-
basında Ana Dili Günü 
Kutlama Etkinliği yapıldı. 
Belediye Meclis salonun-
da düzenlenen müzik ve 
şiir dinletisi programı, 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat’in himayesinde ger-
çekleşti. 

Etkinlikte resmi konuk-
lar arasında Resmi Mu-
rat, Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) Kırcaa-
li İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
ve İstanbul’dan Doç. Dr. 
Nesrin Sipahi Kıratlı hazır 
bulundu.

Belediye Başkanı Resmi 
Murat yaptığı selamlama 
konuşmasında “Ana dili 
eğitimi, Ardino ilçesin-
de hiç durdurulmadı. Bu 
eğitim ve öğretim yılın-
da da ana dili Türkçe’nin 
müfredat kapsamında 
okutulmasından dolayı 

mutluyum. Her bir toplum 
varlığını sürdürmelidir. 
Ana dilinde konuşabilmek 
ve kendini doğru şekilde 
ifade edebilmek dünyanın 
en büyük zenginliğidir. Bir 
insan ana dilini iyi bilir ve 
konuşursa daha birkaç 
yabancı dil öğrenebilir” 
diye kaydetti. 

Konser programı, Ro-
dopska İskra (Rodop Kı-
vılcımı) 1921 Halk Top-
lum Merkezi’nin çatısı 

altındaki Yüksel İsmail’in 
yönettiği ve solistliğini 
yaptığı Ardino Türk Folk-
lor Orkestrası’nın gösterisi 
ile başladı. Orkestra, bir-
çok prova, emek ve çaba 
ile hazırladığı muhteşem 
gösterisiyle bu defa da 
izleyicilerin alkışlarını 
topladı. 

Ardino Vasil Levski Li-
sesi öğrencileri ve Ki-
şisel Gelişime Destek 
Merkezi’nde Türkçe oku-
yan çocuklar, Türkçe ile 
ilgili şiirler söyledi. 

Selamlama konuşması 
yapan Doç. Dr. Nesrin 
Sipahi Kıratlı, programda 
yer alan orkestra ve ço-
cukları tebrik etti. Doğu 
Rodoplar’daki kültürün 
beşiği olan Ardino'da 
bulunmaktan şeref duy-
duğunu söyleyen Doç. 
Dr. Kıratlı, “Ana dilinde 
eğitim hakkı Bulgaristan 
Anayasası ile garanti altı-
na alınmıştır. Ana dilini yi-
tiren bir kişi, kendini yitirir. 

Ana dili, etnik kimliğimizin 
en belirgin özelliğidir” diye 
kaydetti. Doç. Dr. Kıratlı, 
programa katılan çocuk-
lara öğretmenlere ve ebe-
veynlere karşı tutumları 
konusunda terbiye edici 
hikayeler içeren kitapçık-
lar hediye etti. 

Uluslararası Ana Dili 
Günü’nün kutlanmasının 
amacı, dünyadaki dilsel 
ve kültürel çeşitliliğin ko-
runmasıdır. 

             Güner Şükrü
           

Kirkovo’da Uluslararası Ana Dili Günü Kutlandı
Kutlama konseri, şiir 

dinletisi ve skeç gös-
ter i ler inden o luşan 
programla Kirkovo (Kı-

zılağaç) ilçesinde Ulus-
lararası Ana Dili Günü 
kutlandı. 
Fotinovo (Çakırlı) kö-

yünde düzenlenen kut-
lama etkinliğinde Hristo 

Smirnenski İlköğretim 
Okulu’nda Türkçe Öğ-
retmeni Zekiye Hasan’ın 
öğrencileri, okulda zen-

gin içerikli bir program 
sundu. 
Etkinlikte resmi ko-

nuklar arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosluğu Muavin 

Konsolos Mehmet Ufuk 
Sağlam, Kirkovo Bele-
diye Başkanı Şinasi Sü-
leyman, Batı Trakya Türk 

Öğretmenler Bir-
liği eski Başkanı 
Sami Ali Tora-
man, Güney Bul-
garistan Türkçe 
Ö ğ r e t m e n l e r 
Derneği Başka-
nı Harun Bekir, 
Hak ve Özgür-
lükler Hareketi 
(HÖH) Kirkovo 
İlçe Başkanı Er-
can Fırıncı ve 
başka davetliler 
hazır bulundu.
Belediye Baş-

kanı Şinasi Süleyman, 
çocukların ve velilerin 
Uluslararası Anadi l i 
Günü’nü tebrik ederek 
başarılar diledi.
           Kırcaali Haber

Bor isov :  Bu lgar i s tan , 
Temmuz’da Avro Bölgesi’nin 
bekleme salonuna girecek

Başbakan Boyko Bori-
sov, Conrad Adenauer 
Vakfı Bulgaristan Tem-
silciliği açılmasının 25.yılı 
münasebetiyle düzen-
lenen toplantıda yaptığı 
konuşmasında, ”Bulga-
ristan, temmuz ayında 
Avro Bölgesi’nin bekleme 
odası olarak bilinen ERM 
II mekanizmasına katıla-
cak” diye kaydetti.

Borisov,” Bütçelerimiz 
fazlalık veriyor. Kaçak mal 
oranı %5'in altında. İşsiz-
lik oranı % 5'in altında, 
sadece çalışmak isteme-
yenler çalışmıyor. Büyük 
döviz rezervi, büyük altın 
rezervi var” dedi. 

Başbakan, bu yıl gay-
ri safi yurtiçi hasılanın 
(GSYİH) 120 milyar leva-

nın üzerinde olacağını ve 
yıl sonunda devlet bor-
cunun GSYiH’nın % 17,5 
kadar olacağını ve bunun 
da Avrupa'daki en düşük 
seviye olacağını söyledi.

Borisov,” Dış sınırların 
korunması. AB’nin dış sı-
nırlarını ve Schengen böl-
gesini koruyan Avrupa’da 
örnek bir ülke var ve onun 
adı Bulgaristan. Mültecile-

rin baskısı sıfır düzeyde, 
hepsi sınır kapılarından 
giriş yapıyor. Balkan Do-
ğal Gaz Dağıtım Merkezi 
projesi ile ilgili tüm çalış-
malarımızı koordine edi-
yoruz. Aslında Türk Akımı 
Projesi’nin devamı Balkan 
Doğal Gaz Dağıtım Mer-
kezi projesidir ve artık bu-
rada Balkan Akım Projesi 

haline geliyor” dedi. 
Aşırı sağ partilerin Av-

rupa Parlamentosu se-
çimlerinde başarı elde 
etmelerini beklemediğini 
kaydeden Borisov, Avrupa 
için en büyük riskin popü-
lizm olmadığını, tehlikenin 
nereden geldiğini söyle-
meden askeri bir çatışma 
olasılığının bulunduğunu 
söyledi.

Başbakan, “Bunun olma-
ması gerek ve makul bir 
çözüm bulunmalı, tarihi 
tekrar etmemeliyiz. Bu 
yüzden pragmatik davra-
nıyoruz” dedi.

Conrad Adenauer Vakfı, 
Başbakan Borisov’u övdü. 

Conrad Adenauer Vak-
fı Bulgaristan Temsilcisi 
Thorsten Geisler, “Bul-
garistan, yürüdüğü yolun 
doğru olduğuna inanmak 
için her türlü sebebi var” 
ifadesini kullandı.

Borisov,” Bugün pek çok 
kişi Bulgaristan'ı devlet 
borcunun düşük olma-
sından dolayı haset edi-
yor. Ülke AB'nin saygın 
bir üyesi başarılı bir AB 
Konseyi Başkanlığı yürüt-
tü ve tüm bunlarla gurur 
duymaya hakkı var” diye 
sözlerine ekledi.

              Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın genç 
nüfusu hızla azalıyor

Meclis Genel Kurulun-
da onaylanan Gençlik 
Raporu 2017’ye göre 
Bulgaristan’da 15-29 yaş 
arasındaki gençler yakla-
şık 1 milyondur ve sürekli 
azalmaktadır. Genç nü-
fus, bir yılda yaklaşık 40 
000 kişi azalıyor. 

Ulusal İstatistik Ensti-
tüsünün (NSİ) tahminine 
göre eğilim devam ede-
cek. 2020’de bu nüfus 
kesimi, toplamda 6,9 mil-
yon kişi olan Bulgaristan 
nüfusu içinde 1 milyonun 
altına düşecek.

2025'te işler kötüye git-
meye devam edecek ve 
ülkenin genç nüfusu top-
lamda 6,3 milyon kişi olan 
nüfus içinde 970 bin kişi-
ye düşecek. 2017 yılında 
gençlerin küçük yerleşim 
yerlerinden şehirlere göç 
oranı aynı seviyede kaldı. 
Gençlerin üçte dördün-
den fazlası şehirlerde ve 
sadece dörtte biri köyler-
de yaşamaktadır. 

Lise eğitimine gelin-
ce göstergelerde küçük 

bir iyileşme var. Gençlik 
Raporu’na göre, 2017 yı-
lında okulu terk eden öğ-
rencilerin sayısı ve toplam 
öğrenci sayısına göre gö-
receli payı 2016’da yüzde 
2,9’dan (21 170 kişi) yüz-
de 2,7’ye (20 092) düş-
müştür. Böylece son dört 

yılda tespit edilen bu gös-
tergenin istikrarlı büyüme 
eğilimini kesintiye uğratıl-
mış. 

Bulgar istan Bi l imler 
Akademisi 'nde (BAN) 
görevli bilim adamları da 
benzer tahminlerde bu-
lundu. 2030 ile 2035 yıl-
ları arasında 15 ile 40 yaş 
arasındaki nüfusta keskin 
bir düşüş bekleniyor ve 65 

yaşın üzerindeki nüfus o 
zamana kadar artmaya 
devam edecek.

“Bulgaristan Cumhu-
riyeti'ndeki Demografik 
Krizin Üstesinden Gelmek 
İçin Önlemler " isimli pro-
je kapsamında Bakanlar 
Kurulu tarafından rapor 

hazırlamakla yükümlü kı-
lınan BAN Nüfus ve İnsan 
Araştırma Enstitüsü’nün 
tahminlerine göre devlet 
ne yaparsa yapsın gele-
cek yıllarda nüfus azala-
cak. En kötü senaryoda 
2040 yılına kadar Bulga-
ristan nüfusu yaklaşık 5 
860 000 kişiye ve en iyi 
durumda ise 6 750 000 
kişiye ulaşacak. KH
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Manevi Mevsim Mübarek Üç Aylar
Allah’a hamd, Resulü-

ne,  âl (ailesine) ve as-
habına salatü selamlar 
ederek söze bismillah 
ile başlarım. 
Kıymetli Müslümanlar.                                                                                                                  
Rahmet i  sonsuz,  

merhameti nihayetsiz 
olan yüce Allah, biz 
kullarının sevap ve 
mükâfatlarını çoğalt-
mak, manev  iyat ve 
takvalarımızı arttırmak 
ve günahlarımızı ba-
ğışlamak üzere,  yeni-
den müstesna gün ve 
geceler ihsan ediyor 
(sunuyor).
Kültür ve medeniye-

timizde Mübarek Üç 
aylar diye bilinen ve 
Ramazan ayına hazır-
lık mesabesinde olan 
(hazırlık durumunda)  
“Receb, Şaban ve Ra-
mazan” ayları.
Ramazan-ı şerif ayın 

habercisi ve müjde-
liyicisi, mübarek Re-
ceb ve Şaban aylarını 
ibadet ve taatle, oruç 
ve istiğfarla, Kur’an ti-
laveti ve salavatlarla 
ihya etmeli (değerlen-
dirmeliyiz), gönlümüzü 
ve bedenimizi rama-
zana hazırlamalıyız.                                                                
Ashab-ı Kiram, Sev-
gili Peygamberimiz 
(s.a.s)’in Receb ve 
Şaban aylarında peş 
peşe ramazan oru-
cu gibi günlerce oruç 
tuttuğunu, bazen de 
günlerce tutmadığını 
bildirir. Farz olan oruç 
ramazan ayı orucu-
dur, peygamberimi-
zin sünnetinde oldu-
ğu gibi bünyelerimizi                                          
(bedenlerimizi) farz 
olan ramazan orucuna 
hazırlamalıyız. 
Değerli Müslümanlar.                                                                                                                                     

 Receb  ayı girdiğinde, 
sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.), “Allahümme 
barik lenâ fi recebe ve 
şaban ve belligna ra-
mazan” diye dua eder-
lerdi. Mealen “Allah’ım, 
Receb ve Şabanı bizle-
re mübarek eyle ve biz-
leri ramazana (sıhhat 
ve afiyetle) ulaştır”. Ro-
tamız belli Ramazan!  
Zira bütün hayır ve gü-
zellikleri içinde barındı-
ran, Kur’an-ı Kerim’in 
nazil olmaya (inmeye) 
başladığı, orucun farz 
kılındığı, diğer aylara 
numune (örnek) bir ay. 
Evveli rahmet, ortası 
mağfiret, son on günü 
de cehennem ateşin-

den azat olma vesilesi 
olan ramazan, On bir 
ayın sultanıdır.
Değerli Kardeşlerim 

Mübarek mevsim üç 
aylar esnasında dört 
kandilimizi idrak ede-
ceğiz. Regaip, Mirac, 

Beraat ve Kadir gece-
si. Onların muhtasar ve 
müfid (kısa ve faydalı)  
bilgilerini hatırlamaya 
çalışalım.
Receb ayının ilk per-

şembeyi cumaya bağ-
layan gecesi “ Regaip 
Kandilidir”. Helal dai-
rede, dua ve niyazla-
rımızın kabul edileceği 
müstesna bir gecedir. 
Yüce Allah’ın yeryüzü 
semasına, kullarına her 
zamankinden daha bü-
yük bir rahmetle “Yok 
mu” diye nida eylediği, 
dualara icabet edece-
ği (karşılık verdiği) bir 
kandilimizdir. 
Receb ayının 27. ge-

cesi Mirac Kandilidir
Hüzün yılını yaşa-

yan peygamberimizin 
(s.a.s), ilahi yolculukla 
huzur ve sekineye ka-
vuştuğu ve Ümmetine 
esenlik ve Felah’ı ge-
tirdiği, Allah katında 
manevi yükselişe ve-
sile olan müstesna bir 
gecedir Mirac Kandili.
Şaban ayının yarısın-

da (nisf) yer alan gece 
“Beraat Kandilidir.  Mi-
rac kandilinde Cenneti 
gördüğü halde orada 
kalmayan “Ümmetim” 
diyerek ümmetini tercih 
eden ve ukba aleminde 
şefaat etmeyi arzula-
yan peygamberimize, 
yüce Allah şefaat hak-
kı tanıyor ve ümmeti-
ni suçtan, borçtan ve 
günahtan kurtarıyor, 
beraatlerine kavuştu-
ruyor.
Ve bin aydan daha 

hayırlı olan, adeta bir 
insan ömrüne bedel 
olan mübarek gecele-
rin ilki, Peygamberimi-
ze Nübüvvetin verildiği 
Kadir Gecesi. 
 Sevgili Peygamberi-

miz (s.a.s) yatsı nama-

zı sonrasında istirahate 
çekilir, her gece ibadet 
için kalkarlar 2-8 rekât 
Teheccüt namazı kı-
larlardı. Ve “Kim yatsı 
namazını cemaatle kı-
larsa gecenin yarısını 
ibadetle geçirmiş, sa-

bah namazını da ce-
maatle kılan bütün ge-
ceyi ibadetle geçirmiş 
gibi sevaba nail olur” 
müjdesini vermişlerdir.
Değerli Kardeşlerim.
Mevlam hakkıyla mü-

barek üç ayları ihya 
etmeyi, dolu dolu bir 
ramazan geçirmeyi ve 
layıkıyla Bayramın se-

vinç ve neş’esine nail 
olmayı nasip etsin. Her 
bir günümüzü, ömrü-
müzün son günüymüş 
gibi bilinçli bir şekilde 
ihya etmeyi lütfetsin. 
İnsanlığın barışına ve-
sile kılsın! Rıza ve mu-
habbetine nail eylesin.

Regaip Kandiliniz 
K u t l u  O l s u n , 
Dualarınız Makbul 

Olsun

Kıymetli Müslümanlar.
Receb ayının i lk 

Perşembe’yi – Cuma-
ya bağlayan gecesi 
Regaip kandilidir (07 
Mart 2019). Kelime 
olarak “ Çok arzulanan, 

Çok rağbet edilen şey 
demektir. Peki, İnsan 
hayatında neleri arzu-
lar, nelere rağbet eder? 
Evlilik, hayırlı nesil, ge-
niş ev, süratli araba ve 
servet (Bakara 14).
İnsan bedeni itiba-

rıyla etten- kemikten 
müteşekkildir! Bu mü-
nasebetle- helal dai-
rede “yer –içer”, güzel 
giyinmek ve nikâh dai-
resinde de fiili birliktelik 
yaşamak ister.
Ancak insanın bün-

yesinde Allah tarafın-
dan bahşedilen özel 
bir nimet vardır, o da 
akıldır- yeryüzü mace-
rasını soruşturur “Ben 
kimim, niçin yaratıldım, 
ölümden sonra hayat 
var mıdır?”
Cevabı: “Beni Allah 

yarattı, ben onun ku-
luyum, o beni imtihan 
ediyor, ölümden sonra 
da işlediğim iyi amel-
lerle Cennete girece-

ğim...” şeklinde dü-
şünce ve inanca sahip 
olan kişi yeryüzünde 
Allah’ın muhatabı olur, 
hayatı anlam kazanır, 
saadetli olur. Bu değer-
lerden yoksun olan kişi 
“Ben” merkezli yaşar 
-imtihanlar karşısında 
sarsılıp gider, hele hele 
yaşı ilerledikçe.
Bir de insanın ruhu 

vardır. Kur’an-ı Kerim “ 
İtminan – mutluluk mu 
arıyorsunuz – Allah’ı 
anmadadır” buyurur. 
Elbet “bizi yaratan Al-
lah –ihtiyacımızı ve ha-
yattan beklentilerimizi 
biliyor ve bu münase-
betle Kur’an’ı gönde-
riyor, saadet kaynağı 

olarak”.
O zaman dünya ve 

içindekileri mi isteye-
lim? Hayır Allah onları 
hüsrana uğurlayanlar 
olarak takdir eder. Ahi-
rette nasipleri yoktur 
buyurur! Ancak bir de 
kullar arasında dünya 
ve ahireti isteyenler ol-
duğu bildirilir ve onlar 
takdir edilir!
Efendimiz dünya is-

teyen ilme sarılırsın, 
ahiret isteyen ilme sa-
rılsın, her ikisini isteyen 
yine ilme sarılsın buyu-
rarak, dinimizde ilmin 
önemine işaret eder.
Ve Müslümanın kur-

ması gerekli dengeye 
vurgu yapılır. Hiç ölme-
yecekmiş gibi dünya 
için çalışacak, ancak 
yolun sonu ölüm ile 
başlayan ahiret yurdu 
olduğunu bilecek ve 
“dünya ahiretin tarla-
sıdır” hadisiyle amel 
ederek beden ile ruh, 

dünya ile ahiret, madde 
ile mana bütünlüğünü 
sağlamak mecburiye-
tinde olacaktır.
Dolayısıyla (Muhtelif 

hadislerden hareketle) 
“Allah’ım: Faydalı ilim, 
sağlıklı beden, takva, 
güzel ahlak, helal ka-
zanç, hayırlı eş, salih 
evlat, rızanı ve Affını 
nasip eyle.”
Bir de unutmamak ge-

rek ki “ Kişi kendisi için 
sevip istediğini kardeşi 
için de sevip isteme-
dikçe gerçek manada 
iman etmiş sayılmaz”.
Elbet ki “Dünyadaki 

nasiplerimizi unutma-
yacağız”. Ancak dün-
yayı elde edelim ar-

zusuyla da ahiretimizi 
ihmal etmeyeceğiz. 
Ağlayarak geldiğimiz 
şu dünyadan, tebes-
süm ederek gitmesini 
bileceğiz.
İs değil, iz bırakanlar-

dan, Allah adına gönül 
kazananlardan olaca-
ğız!
Mevlam “Dua ediniz ki 

dualarınızı kabul ede-
yim buyurur”. “Namaz 
ve sabırla istememizi” 
tavsiye ediyor. Regaip 
kandilinde yüce Allah 
“Yok mu hastalar şifa 
vereyim, dertli olanlar 
deva vereyim, borç-
lu olanlar edalar na-
sip edeyim diye” nida 
ediyor. Bize de düşen 
Allah’ın buyruğuna 
uymak el açıp “Ey Yü-
celer Yücesi Allah’ım 
senin rızanı istiyoruz, 
Peygamberimiz Mu-
hammed Mustafa’nın 
senden istediklerini is-
tiyoruz, O’nun sığındık-
larından Sana sığınıyo-
ruz. Ancak sana ibadet 
eder ve yalnız senden 
yardım dileriz.”
Evlerimize Bereket 

indir, eşler arasında 
saygınlık ve geçimi 
ihsan et. Toplumumu-
za erdem, istikrar ve 
saadet nasip et. Beni, 
ana-babamı ve bütün 
Müslümanları af et...
İnsanlığın barış ve sa-

adetine vesile et Rega-
ip’imizi Allah’ım.
Şüphesiz ki sen dua-

larımızı işitir ve kabul 
edersin.
En kalbi temenni ve 

dualarla kandiliniz mü-
barek olsun                                                                                                                    
Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftü-

sü
------------------------
Manevi Mevsim Mü-

barek üç aylar ve idrak 
edeceğimiz mübarek 
gecelerimiz: 
07. 0 3 .19 - R e g a i p 

Kandili                                                                                                                                
08.03.19 - Üç ayların 

başlangıcı 
02.04.19 - Mirac 

Kandili
19.04.19 - Beraat 

Kandili
06.05.19 - Ramaza-

nın Başlangıcı
31.05.19 - Kadir Ge-

cesi
04.06.19 - Ramazan 

Bayramı Günleri

MADAN MERKEZ CAMİİ
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Kırcaali’de Geleneksel Ana Dili 
Günü Etkinliğine Yoğun İlgi

1. sayfadan devam

GBTÖD Başkanı Harun 
Bekir, ana dilinin önemi 
ve anlamını belirttiği bir 
sunum yaptı. Harun Be-
kir, “Ana dilini yitirmiş bir 
kişi öz kültürünü ve kim-
liğini de yitirmiş demek-
tir. Bizim çocuklarımıza 
baktığımızda da, onlarla 
olan problemlerimizi ince-
lediğimizde de bu sonuca 
varmamız mümkündür. 
Çünkü Bulgaristan’da ya-
şayan Türk çocuklarının 
zaman zaman ana dille-
rine hakim olmadıklarını 
görüyoruz. Dil kısaca bir 
halkın aynası, kimliği-
nin ve kültürünün yansı-
masıdır. Bir insanın ana 
dilinden kopması veya 
koparılması onun yalnız-
ca ailesi, milleti ile bağla-
rının kopması değil, aynı 
zamanda dünya ile bağ-
larının kopması demektir. 
Dillerini kaybeden millet-
lerin millet olarak ayakta 
kalabilmeleri imkansızdır. 
Henüz dünyada etkin ola-
rak kutlanılmayan 21 Şu-
bat Uluslararası Anadili 

Günü’nün özellikle ülke-
mizde kutlanıp anılması 
gerektiğine işaret eden 
GBTÖD Başkanı, ana dili 
Türkçe olan çocukların 
doğuştan getirdikleri do-
ğal çok dilliliklerinin ko-
runması, desteklenmesi 
ve geliştirilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Ana Dili Günü kutlama 
programında Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nin çatı-

sı altındaki öğrencilerin 
katıldığı bir şiir dinletisi, 
amatör sanatçı grupla-
rında yer alan yetenekli 
çocuk ve gençlerin ses-
lendirdiği türkü ve şarkı 
gösterisi sunuldu. Kirkovo 
(Kızılağaç) Fotinovo (Ha-
tipoğulları) Hristo Smir-
nenski Lisesi öğrencileri, 
Türkçe öğretmenleri Ze-
kiye Hasan’ın yönetmen-
liğinde hazırladıkları bir 

şiiri muhteşem bir şekilde 
seslendirdiler. Ardından 
bir de skeç sundular.

Kırcaalilere keyifli ve 
duygulu anlar yaşatan ye-
tenekli çocuk ve gençlerin 
sunduğu program büyük 
beğeni topladı. 

Daha sonra Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği ve 
Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği tarafından 

Filibe Başkonsolosluğu-
nun desteğiyle 21 Şubat 
Uluslararası Anadili Günü 
vesilesiyle düzenlenen şiir 
yarışmasında dereceye 
giren öğrenciler ödüllen-
dirildi. 

Öğrencilere teşekkür 
belgelerini ve ödülleri-
ni Başkonsolos Hüseyin 
Ergani, Ömer Lütfi Kültür 

Derneği Başkanı Seyhan 
Mehmet ve GBTÖD Baş-
kanı Harun Bekir takdim 
etti. Dereceye giren öğ-
rencilere Filibe Başkonso-
losluğu tarafından ödüller 
verildi. 

Programın sonunda 
ödüllendirilen öğrenciler-
le toplu hatıra fotoğrafı 
çekildi.

Krumovgrad’da Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlandı
21 Şubat Uluslararası 

Ana Dili Günü dolayısıy-
la Krumovgrad (Koşuka-
vak) ilçesinin çocukları, 
atalarının kültürünü tanı-

tan, birçok şiir, bulmaca, 
atasözü, türkü ve dans 
gösterilerinden oluşan 
bir konser programında 
yer aldı. 

B i r leşmiş  M i l l e t le r 
Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü’nün (UNESCO) 

aldığı karar üzerine 2002 
yılından beri kutlanmaya 
başlanan Uluslararası 
Ana Dili Günü Kutlama 
Etkinliği, belediye etkin-

lik takviminde geleneksel 
olarak kutlanan bir gün 
olarak yerini aldı. Kutla-
ma etkinliklerinden önce 
Türkçe Edebiyat Yarışma-
sı düzenlendi. Yarışmaya 
2-9.sınıflarda okuyan öğ-
renciler katıldı. Konserin 

başında jüri tarafından 
açıklanan yarışmada de-
receye giren öğrenciler, 
Belediye Başkanı Sebi-
han Mehmet tarafından 

takdirname ve başka 
ödüllerle ödüllendirildi. 

Aslen Krumovgrad il-
çesinden olan ünlü şair 
ve yazar Ömer Osman 
Erendoruk’un doğumu-
nun 85.yıldönümü müna-
sebetiyle anma programı 

gerçekleştirildi. Programa 
yazarın yakınları ve dost-
ları, Türkiye’den de olmak 
üzere çok sayıda konuk 
ve toplumun önde gelen 
isimleri katıldı. Yazarın 
hayatını anlatan kısa bir 
belgesel izleyenlerde 
duygulu anlar yaşattı. 

Tü r k i ye ’d e  i k a m e t 
eden gazeteci ve yazar 
Mehmet Türker, Ömer 
Osman Erendoruk ’u 
“Krumovgrad’da Türk 
Edebiyatı Şampiyonu” 
olarak adlandırdı. Onun 
yazdığı 22 kitap, gelecek 
nesillere değerli bir miras 
kaldı.

Uluslararası Ana Dili 
Günü Kutlama Etkinliği, 
farklı yaş gruplarından 
insanları, farklı kültürle-
rin temsilcilerini renkli 
bir buket gibi bir araya 
topladı ve bu çeşitlilik bir 
kez daha Ana Dili Günü 
Etkinliğinin hiçbir şekilde 
insanları karşı karşıya ge-
tirmeyip, tam tersine Kru-
movgrad ilçesi sakinlerini 
birleştirdiğini gösterdi.
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Kırcaali ilçesinde kayıtlı 
arabaların yüzde 15’inin 
vergisi daha yüksek olacak

Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, 
basına yaptığı açıklamada, “Kırcaali ilçesinde kayıtlı 
otomobil sahiplerinin yüzde 15’i araçlarda partikül filt-
re kullanılması için uygulanan indirimin kaldırılmasın-
dan dolayı bu yıldan itibaren yüzde 40 daha yüksek 
motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek” diye bildirdi. 

Tuncay Şükrü, ”Değişiklik, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na göre vergi tutarını hesaplamak için yeni 
bir formülün kullanılmasından kaynaklanıyor. Formül 
taşıtların motor gücü, üretim yılı ve çevre standart-
larına dayanmaktadır. Vergi miktarının arttırılmasını, 
ilçede kayıtlı 25 533 otomobilden en belirgin ölçüde 
7684 otomobil sahipleri hissedecek. Euro 4’ün üze-
rinde standartlara uyan otomobil sahipleri, daha dü-
şük standartlara uyan otomobil sahiplerine kıyasla 
artışı en az ölçüde hissedecek. Yeni formüle göre, 
neredeyse tüm otomobillerin motorlu taşıt vergisinde 
değişiklik olacak, ancak önemsiz tutarda olacak” diye 
izah etti. 

Belediye Başkan Yardımcısı, ilçede 110 kw motor 
gücüne sahip araçların 8118 olmak üzere en çok sa-
yıda olduğunu, 7183 olmak üzere en az sayıdakilerin 
ise 74 kw motor gücüne sahip olduğunu söyledi. 

Tuncay Şükrü, “Motorlu taşıtlar vergisi ödeme 
kampanyasının mart ayının başında başlaması bek-
leniyor. Nisan ayının sonuna kadar motorlu taşıtlar 
vergisini ödeyen vatandaşlar yüzde 5 oranındaki in-
dirimden faydalanabilecek” dedi.

220 işsiz, Güzel Bulgaristan Projesi 
kapsamında istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan 
açıklamada 2019 yılında Güzel Bulgaristan Projesi kap-
samında 38 projenin finanse edileceği bildirildi. 
Projelerle sosyal çevre, sosyal altyapı ve sosyal hiz-

metlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Onların 36'sı be-
lediyelere, 2'si ise valiliklere aittir. Projelerle kreş ve 

anaokulları, halk 
toplum merkezleri, 2 
kültür evi, 1 merasim 
evi, 1 poliklinik ve 1 
tıp merkezi yenile-
necek. Proje kap-
samında sağlanan 
kaynaklarla iki Evde 

Sosyal Hizmet Merkezi, Süt Ürünleri Mutfağı, ev tipi 
sosyal hizmet birimleri de yenilenecek.
Onaylanan projelerin toplam tutarı 8,2 milyon leva. 3,3 

milyon levalık tutar, Güzel Bulgaristan Projesi kapsa-
mında, kalan diğer tutar ise yararlanıcılar tarafından 
katkı payı şeklinde sağlandı.
Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için 550’den fazla ki-

şinin işe alınması bekleniyor. Onların 220’den fazlası 
istihdam bürolarında kayıtlı. Güzel Bulgaristan Projesi 
kapsamında 135’den fazla işsizin eğitilmesine yardımcı 
olmak için 13 mesleki eğitim kursu gerçekleştirilecek.
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HÖH Partisi, Kırcaali’de Ana Dili Günü’nü Kutladı
Kırcaali iline bağlı Ar-

dino (Eğridere), Kırcaali, 
Kirkovo (Kızılağaç), Kru-
movgrad (Koşukavak), 
Momçilgrad (Mestanlı), 
Cebel (Şeyhcuma) ve 
Çernooçene (Yenipa-
zar) belediyeleri, 21 Şu-
bat Uluslararası Ana Dili 
Günü dolayısıyla Beledi-
ye Kültür Merkezi salo-
nunda bir konser prog-
ramı düzenledi. Etkinlik, 
çok dillilik ve kültürel 
çeşitliliğin bir kutlaması 
haline geldi.
Etkinlikte resmi konuk-

lar arasında Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
HÖH Kırcaali Milletve-
kili Adlen Şefket, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali 
İl Başkanı Bayram Bay-
ram ve eski Başmüftü 
Fikri Sali hazır bulundu. 
Etkinliğe ayrıca Kırcaali 
iline bağlı belediye baş-
kanları, belediye meclis 
başkanları, HÖH Kadın 
Kolları başkanları, HÖH 
Gençlik Kolları ilçe baş-
kanları, kültür faaliyetçi-
leri, Türkçe öğretmenleri 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis yaptığı se-
lamlama konuşmasında 
şunları belirtti:” Ana dili 
olmadan değerlerimizi 
güçlendiremeyiz. Ana dili 
konusuna değinmeden 
hoşgörüden, kimlikten ve 
çeşitlilikten bahsedeme-
yiz” diye kaydetti. Müh. 
Azis, Uluslararası Ana 
Dili Günü Kutlama Etkin-
liğinin sadece bir kutlama 
olmadığını, aynı zaman-

da toplumların ana dille-
rini geliştirmeleri ve zen-
ginleştirmeleri için şartlar 
sağlamakla yükümlü olan 
devlet yöneticilerine ve 
kurumlarına yapılan bir 
işaret, bir çağrı olduğu-
nu vurguladı. Belediye 
Başkanı, ”Ana dilimizi 
iyi öğrenmekle gelenek-
lerimizi, tarihimizin zen-
ginliğini canlı tutuyoruz. 
Daha hoşgörülü, zengin 
ve müreffeh bir toplum 
için geçmişten geleceğe 
bir köprü oluşturuyoruz” 

dedi.
Bu yılki kutlama et-

kinliğinin onur konuğu 
Kosova'nın Prizren şeh-
rinden gelen Zübeyde 
Hanım Ata Kadınlar 
Korosu oldu. Koro, Kır-
caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’in da-
veti üzerine şehre geldi. 
Zübeyde Hanım Kosova 
Türk Kadınları Derneği 
Başkanı Birsen Gota, ilk 
defa Kırcaali'ye geldikle-
rini ve ev sahiplerinin mi-
safirperverliğinden çok 

etkilendiklerini söyledi. 
Birsen Gota, Belediye 
Başkanı’na koronun gö-
rüntüsünün işlendiği çini 
desenli porselen tabak 
hediye etti. Öte yandan 
Müh. Azis de Birsen 
Gota’ya eşsiz ve ben-
zersiz bir resim tablosu 
hediye etti. Her iki taraf 
da gelecekte iş birliğini 
sürdürme sözü verdi.
Şiir dinletileri, skeç, 

dans ve müzik gösterile-
rinden oluşan programda 
Kırcaali iline bağlı tüm 
yedi ilçeden amatör sa-
natçı grupları ve bireysel 
olarak katılan genç yete-
nekler yer aldı. 
21 Şubat Uluslararası 

Ana Dili Günü Kutlama 
Etkinliği, HÖH Kırcaali İl 
Yönetim Kurulu tarafın-
dan düzenlendi.
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Çernooçene ilçesinde okullar, 
Uluslararası Ana Dili Günü’nü kutladı

Çernooçene (Yeni-
pazar) ilçe merkezin-
deki Hristo Smirnens-
ki Lisesi’nde okuyan 

500’den fazla çocuk, 21 
Şubat Uluslararası Ana 
Dili Günü’nü kutladı. Bu 
okul, 1-7.sınıfta okuyan 
320’den fazla çocuğun 
ana dili olarak Türkçe 
eğitim gördüğü az sa-

yıdaki okullardan biridir. 
Programda okulda 

farklı sınıflardan öğren-
ciler yer aldı. Öğrenci 

ve velilerin salonu tık-
lım tıklım doldurduğu 
etkinliğe katılan konuk-
lar arasında Çernoo-
çene Belediye Baş-
kan Yardımcısı Selami 
Mustafa, yerel kurum-

ların temsilcileri, veliler 
ve başka davetliler yer 
aldı. Ebeveynler, dün-
yaya gelen herkesin ilk 

önce ana dilini öğrendi-
ğini dile getirdiler. 
Çernooçene Hristo 

Smirnenski Lisesi yö-
neticileri, öğrencilerin 
Uluslararası Ana Dili 
Günü Kutlama Etkinli-

ğine büyük ilgi göster-
diklerini kaydettiler. Bu 
ilköğretim okulunda tüm 
çocuklar ana dili Türkçe 
dersini okuyor. 
Ana Dili Günü, Çerno-

oçene ilçesindeki tüm 
okullarda ve anaokul-
larında kutlanmaktadır. 
Yetenekli öğrenciler, 

Rodop türküleri, farklı 
skeç ve Türkçe şiir su-
numuyla izleyicilere ke-
yifli anlar yaşattı.
Okul yöneticileri, bu 

şekilde çocukları daya-
nışma yolunu bulmaya, 
anlayış ve hoşgörüye 
dayalı bir diyalog kur-
maya teşvik ettiklerini 
söylüyor. 
Uluslararası Ana Dili 

Günü’nün kutlanması-
nın amacı, dünyadaki 
dilsel ve kültürel çe-
şitliliğin korunmasıdır. 
2000 yılından bu yana 
yapılan Uluslararası 
Ana Dili Günü kutlama-
larında her yıl başka 
konulara vurgu yapıl-
maktadır. 
           İsmet İSMAİL

Devlet, 2019 yılı eğitim 
programları için 76 milyon 

leva öngörüyor
Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Tanya Mihaylova 

bakanlıkta düzenlenen 2019 yılında eğitim ve geliştir-
me ulusal programları tanıtım toplantısında bakanlığın 
böyle programlar için devlet bütçesinden yaklaşık 76 
milyon leva ayrılmasını öngördüğünü bildirdi. Bazı yeni 
programlar şunlar: “Öğrenciye Şefkatte El Ele”, “Motive 
Olmuş Öğretmenler”, “Okullarda Bilişim Teknolojileri 
Firmaları ve Bilişim Teknolojileri Firmalarında Öğret-
menler”, “Yenilikler Uygulanması”. 

Öğrenciye Şefkatte El Ele Programının bütçesi 1 mil-
yon leva. Program, okul öncesi eğitimden ilkokula ge-
çişin ve ilkokuldan ilköğretime geçişin sağlanmasında 
eğitim sürecinin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Motive Olmuş Öğretmenler Programının bütçesi 1,7 
milyon leva. 
Programın 
amacı, daha 
d e n e y i m l i 
öğretmen -
le r in  b i lg i 
birikimlerini 
d iğe r  öğ -
retmenlere 
aktarmaları 
ve onların 

görevlerinin bir parçası olarak öğrencileri de motive 
edeceklerdir.

Son yıllarda öğretmen eksikliği yaşanan fizik ve 
astronomi, matematik, bilgi teknolojileri ve enformatik 
branşlarında öğretmenlik yapabilmeleri için pedagoji 
uzmanları ek bir öğretmenlik eğitimi alabilecek. Halen 
öğretmenlik yapan öğretmenler de programa başvura-
bilecek. Onlar, öğretmen eksikliği yaşanan branşlarda 
olduğu gibi yabancı dil öğretmenliği de okuyabilecek. 

Okullarda Bilişim Teknolojileri Firmaları ve Bilişim 
Teknolojileri Firmalarında Öğretmenler Programının 
bütçesi yaklaşık 1,6 milyon leva. Programın amacı, 
işletme, pratik uygulama ve teorik bilgiler arasındaki 
bağı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Şirketler, 1-10. 
sınıflara yönelik seminerler düzenleyebilir veya firma 
temsilcileri belirli bir ders konusunda öğretmenlerle 
çalışacaktır.

Yenilikler Uygulanması Programının bütçesi yak-
laşık 1,5 milyon leva. Program, sadece inovasyonun 
geliştirildiği okullar arasında değil, aynı zamanda bu 
yönde hareket etmeyi amaçlayan okullar arasında da 
ortaklıklar kurulmasını öngörüyor. Program kapsamın-
da sunumlar ve video materyalleri gibi yeni ürünlerin 
kamuoyunun erişimine açık olan bir çevrimiçi platform 
geliştirmek mümkün olacak. Bu iki modüle yaklaşık 
570 okulun katılması planlanmaktadır.

Okul Olimpiyatları ve Yarışmaları Programının bütçe-
si 3,2 milyon leva. Programın amacı, üniversite hoca-
ları ve Bulgaristan Bilimler Akademisi'nde görevli bilim 
adamlarının da çocukların eğitiminde yer almasıdır. 

Okul Öncesi ve Okul Eğitim Sistemi Dahilinde Çalı-
şan Personelin İç Yapısının İyileştirilmesi Programının 
bütçesi 36 milyon leva. Geçen yıl bu program kapsa-
mında 8 000'den fazla öğretmene tazminat ödenmiştir.

Okullarda kablosuz internet bağlantısı kurulmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor ve hedef 2367 eğitim 
kurumunun kablosuz internete erişiminin sağlanma-
sıdır.
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HÖH, İktidarı Ayrımcılıkla Suçluyor
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) partisi, ikti-
dardaki partileri ayrım-
cılıkla suçluyor. Bunun 
nedeni, seçim kampan-
yası sırasında ana dilinde 
Türkçe propaganda yasa-
ğının kaldırılmamasıdır. 
Seçim Kanunu’nda son 
değişikliklerin yapıldığı 
sırada ana dilinde propa-
ganda yasağı kaldırılma-
dı.

Kırcaali Milletvekili Erol 
Mehmet’in Meclis kürsü-
sünden HÖH Meclis Gru-
bu adına okuduğu dek-
larasyonda, ”HÖH parti-
sinin Seçim Kanunu’nda 
değişiklikler yapılmasına 
ilişkin kanun tekliflerini 
reddederek Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi, 
1,5 milyon Bulgaristan va-
tandaşına ayrımcılık yap-
makla övünüyor ve alkış 
bekliyor” denildi. 

Mehmet, Başbakan Boy-
ko Borsov’u ve GERB 
Meclis Grubu Başkanı 
Tsvetan Tsvetanov’u HÖH 
ile GERB arasında ittifak 
olduğu yönünde, tercihli 

oy sistemi hakkında ya-
zılıp çizildiği halde insan-
ların seçimlerde ikamet 
şartının kaldırılmadığını, 
Türkçe propaganda ya-
sağının kaldırılmadığını 
görmemesinden dolayı 
eleştirdi. 

Mehmet ’in i fadesine 
göre bu, onların 1,5 mil-
yon Bulgaristan vatanda-
şına ayrımcılık yapmakla 

övündüklerini gösteriyor. 
Milletvekili, “Başka bir 

örnek vereceğim ve bu 
çok güncel - Başbakan 
Borisov geçen hafta Sır-
bistan’daydı ve Sırpların 
Dimitrovgrad şehrinin eski 
adı olan Tsaribrod’un be-
lediye tabelasına yazılma-
sıyla eski ismini geri ve-
rerek hoşgörü gösterme-
sinden dolayı mutluydu. 

Bizde binlerce yer, köy ve 
şehir adı daha 1934 yılın-
da askeri darbeden sonra 
değiştirilmişti, fakat şimdi 
de değiştiriliyor” diye ve 
Anayasa hukukunun sona 
erdiğini kaydetti. 

Mehmet, bu şekilde, 
Bulgar demokrasisinin 
değerlerinin itibarsızlaştı-
rıldığını belirtti. 

Mehmet ’in i fadesine 

göre tüm Bulgaristan va-
tandaşları, etnik mensubi-
yeti fark etmeksizin, yaşa-
dığı yer neresi olursa ol-
sun ve ana dili nasıl bir dil 
olursa olsun, seçmekte ve 
seçilmekte serbesttirler.

Milletvekili, bundan baş-
ka azınlıklara mensup 
yaşlıların Bulgarca anla-
madığını ve bilmediğini 
ve bu durumda, ana dilin-
de propaganda yasağının 
hakları sınırlandırdığını 
ve temel değerlere aykırı 
geldiğini söyledi. 

Mehmet, ”Günümüzdeki 

mobil ve küresel dünyada 
tek dilliliğin dayatılması ve 
belirli bir bölgede diğer 
tüm dillerin yasaklanma-
sı mümkün mü, bir dilin 
konuşulmasının yasak-
lanması demokratik mi, 
çağdaş zamanda başka 
hangi despot olmayan 
bir devlet insanların ana 
dilinde konuşmasını ya-
saklıyor, Türklerin, Yahu-
dilerin, Romanların kendi 
kökenlerinden koparılma-
sı mümkün değil” diye ko-
nuştu.

              Kırcaali Haber

Üst düzey yolsuzlukla 
mücadele öncelik olmalı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Bulgaristan kolu 
olan Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Haziran 2018’de 
yolsuzluk ile ilgili yaptığı araştırmasına katılanların 
yüzde 71,2’si, üst düzey siyasetçilerin yolsuzluk yapıp 
yapmadığının araştırılmasının Yolsuzlukla Mücadele 
ve Yasa Dışı Yollardan Edinilen Varlıklarının Müsadere 
Edilmesi Komisyonu’nun (KPKONPİ) çalışmalarında 
birinci öncelik olması gerektiğini düşünüyor. 

Araştırma sonuçları Sofya’da ulusal düzeyde düzen-
lenen yuvarlak masa toplantısında açıklandı. Toplantı-
ya milletvekilleri, hukukçular ve Yolsuzlukla Mücadele 
Ajansı temsilcileri katıldı. 

Ankete katılanların ifadelerine göre ikinci önce-
lik, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetim yetkililerin 
yolsuzluk yapıp yapmadığının araştırılması olmalıdır. 
Vatandaşlar ayrıca yolsuzluğa karşı tahammülsüzlü-
ğü artırmak için toplumsal kampanyaların yapılması 
gerektiğini ve kurumların yolsuzlukla mücadeledeki ça-
balarının sonuçları hakkında toplumun bilgilendirilmesi 
gerektiğini belirtiyor.

Anket katılımcıları, siyasal yolsuzluk, kamu fonlarının 

kötüye kullanılması ve yargıda yolsuzluğun, yolsuzluk 
biçimlerinin en büyük toplumsal sorunlarından biri ol-
duğunu belirttiler. 

Anket sonuçları, katılımcıların % 24,5’inin medya 
kuruluşlarına, yüzde 20’sinin polise, yüzde 13,5’inin 
KPKONPİ’ye ve yüzde 10,1’inin savcılığa yolsuzluk 
ihbarı yapabileceğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 
40’ından fazlası yolsuzluk ihbarında bulunmayacağını 
söyledi. Bunun nedeni, sonuçlardan korkmanın yanı 
sıra yetkililerin de yolsuzluk yaptığı anlayışıdır.

Anket sonuçları, çok fazla zamanını almazsa ve çaba 
gerektirmezse vatandaşların yaklaşık yüzde 33’ünün 
yolsuzluğu ortaya çıkarmak için KPKONPİ’ye yardım-
cı olabileceğini gösterdi. Yolsuzluk olaylarının tarafsız 
olarak araştırılacağına ikna oldukları halde katılımcı-
ların yüzde27,7’si yardımcı olabilir. Yüzde 24,6’si ise 
isimleri açıklanmazsa yardımcı olabilir. Ancak yüzde 
9,4’ü her durumda yardımcı olmaya hazır olduğunu 
söyledi. 

KPKONPİ Yolsuzluğun Önlenmesi Şube Müdürü 
Trifon Trifonov, şimdiye kadar komisyonun yasa dışı 
edinilen mallara yönelik 22000 denetim gerçekleştir-
diğini, 310 milyon levadan fazla tutarda malların yasa 
dışı edinilmesi nedeniyle dava açtığını, mahkeme kara-
rıyla 12,5 milyon leva tutarında mallara el konulduğunu 
bildirdi. Trifonov, şimdiye kadar KPKONPİ’ye 700’ün 
üzerinde ihbar verildiğini, onların çoğunun vatandaş-
lar tarafından yapıldığını ve öncekinden kat kat fazla 
yolsuzluk ihbarı alındığını sözlerine ekledi. 

Kuzey Bulgaristan’ın geliştirilmesi için 
yaklaşık 210 milyon leva kaynak sağlanacak

Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanı 
Petya Avramova, “Av-
rupa Evimizde” konulu 
tartışma toplantısına 
katılmak üzere Vidin 
ziyareti sırasında ba-
sına yaptığı açıklama-
da,”255 269 çocuk ve 
gencin eğitim gördüğü 
416 eğitim kurumu bi-
nası yenilenecek” diye 
açıklamada bulundu. 
Bu amaçla 2014-2020 
dönemi Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programı kapsamında 
624 milyon leva tahsis 
edilmiştir.
Bakan, çocukların na-

sıl bir insan olacağının 
nasıl koşullarda büyü-
düğüne, eğitim gördü-
ğüne ve spor yaptığına 
bağlı olduğu için bu 
önemli finansal kayna-
ğın yararlarının yıllar 
içinde ortaya çıkacağını 
söyledi. 
Bu yıl da program kap-

samında sağlanan kay-
naklarla Bulgaristan’da 
şehirlerin, hastanelerin 
ve parkların yenilenme-
sine yönelik projelere 
devam edilecek. 
Kuzey Bulgaristan için 

210,4 milyon levaya ya-

kın kaynak sağlanacak. 
Bu kaynaklar, kentsel 
iyileştirme ve turizm 
projeleri için belediyeler 
tarafından düşük faizli 
krediler almak ve öde-

melerin banka garantisi 
altına alınması şeklinde 
kullanılabilir. 
Bölgesel Kalkınma ve 

Bayındırlık Bakanlığı, 
belediyelerin bu konuda 
aktif olması çağrısında 
bulundu. İlk proje teklif-
lerinden biri Vidin'deki 
sinagogun restorasyo-
nu, yeniden kullanıma 
adaptasyonu ve kültürel 
bir merkeze dönüştürül-
mesidir. 
Son iki yılda Vidin ili 

enerji verimliliğini, ka-

dastro ve sınır ötesi 
işbirliğini iyileştirme 
konusunda da ilerleme 
kaydetmiş. Su temini ve 
kanalizasyon sektörüne 
25 milyon levadan fazla 

yatırım yapılacak. Proje, 
Vidin’de 1,5 km’lik ana 
kolektör hattının yeni-
den inşasını ve 15,57 
km'lik taşıyıcı kolektör 
hatlarının yeniden in-
şasını içermektedir.
Bakan Avramova, 

Vidin-Botevgrad yolu 
projes in in i ler ley i -
şi hakkında yorumda 
bulundu. İlkbaharda 
Vidin’den Rujinci'ye ka-
dar olan bölümün yapı-
mı için ihale açılacak. 
Vidin'den Montana'ya 

uzanan yol için teknik 
projeler hazırlanmıştır.
M e z d r a ' d a n 

Botevgrad'a uzanan 
bölüme ilişkin Lot 2'nin 
yapımı için altı tek-
lif açıldı ve Lot 1 için 
ihaleye itiraz edildi. 14 
Şubat 2019 tarihinde 
Rekabeti Koruma Ko-
misyonu (KZK) itiraz 
dilekçesini görüştü, an-
cak henüz bir karar çık-
madı. Amaç, inşaata bu 
yıl başlanılmasıdır. 
Avramova,”Kuzeybatı 

Bulgaristan’ın ekono-
misinin daha hızlı büyü-
mesini istiyoruz” dedi. 
Yatırımcıların, yatırım 
yapmak için yolların iyi 
durumda olmasını ve 
aynı zamanda eğitimli 
personel istediklerini 
ifade etti.
Vidin ziyareti kapsa-

mında Bakan Avra-
mova, Romanya’dan 
Bulgaristan’a girişte 
bulunan Bulgaristan 
TOLL Müdürlüğü gö-
revlilerinin çalışmala-
rını yerinde inceledi. 
Tuna Nehri Köprüsü-2 
Sınır Kapısı’nda toplam 
50 234 leva tutarında 
elektronik vinyet satıl-
dığı anlaşıldı.
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Ünlü Ressam Cemal Emurlov'un Büstü Açıldı
Kırcaali şehrin Trakya 

Bulvarı’nda bulunan KRIG 
Sanat Galerisi girişi yanı-
na yerleştirilen 5 yıl önce 
vefat eden Cimi lakabıyla 
bilinen ünlü Kırcaalili res-
sam Cemal Emurlov’un 
büstünün açılışı yapıldı. 
15 Şubat 2019 Cuma 
günü düzenlenen açılış 
töreninde Meclis Başkanı 
Tsveta Karayançeva, Kır-
caali Valisi Nikola Çanev, 
Kırcaali Belediye Meclis 
Başkanı Raif Mustafa, 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Veselina Tihomirova, 
ressamın ailesi, Cimi’nin 
meslektaşları birçok res-
sam ve dostları hazır bu-
lundu. Büstü yapan hey-
keltıraş Emil Pençev’dir. 

Büstün açılışından son-
ra özel koleksiyonlar içe-
risinde yer alan, şimdiye 
kadar hiçbir yerde sergi-
lenmemiş ressamın tablo-
larını görmek isteyenlere 
KRIG Sanat Galesi dar 
geldi. 

Geçen yıl inisiyatif üst-
lenen Cimi’nin dostları, 
onun anısına hak ettiği 
bir saygı ifadesi olarak 
büstün yapılması için 
gereken maddi desteğin 

toplanmasına başladılar. 
Kampanya, onlarca Kır-
caalili vatandaş ve şirket 
tarafından desteklendi. 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis de inisi-
yatifi destekledi. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Veselina Tiho-
mirova törende yaptığı 
konuşmasında, “Cimi, 
umarım yanımızdasın! 
Eserlerin ve şahsiyetin, 
Kırcaali’nin kültürel haya-

tının ayrılmaz bir parçası. 
Seni ve eserlerini bizden 
sonra gelen nesiller de 
unutmayacak” diye ifade 
etti. 

C ema l  Emur l ov ’un 
Kırcaali’nin Fahri Vatan-
daşı olduğunu ve bele-
diyenin yenilenen arma-
sının da onun çalışması 
o lduğunu anımsatan 
Belediye Başkan Yardım-
cısı, “Bu yıl beşincisi dü-
zenlenecek olan Rodop 

Renkleri Çocuk Resim 
Yarışması, Kırcaali Bele-
diyesi, Vladimir Dimitrov 
Maystora Lisesi ve Kırca-
ali Birleşik Çocuk Komp-
leksi (ODK) tarafından 
Cimi’nin anısına organize 
edilmektedir. Yarışmanın 
amacı, Kırcaali’den resim 
alanında yetenekli çocuk-
ların keşfedilmesi ve teş-
vik edilmesidir. Kırcaali 
Belediyesi, Cemal Emur-
lov büstünün Yapılması 

İnisiyatif Komitesi’ni des-
tekledi. Büstün yerleştiril-
diği yerin belirlenmesine 
de yardımcı olduk. Cemal 
Emurlov gibi bir hemşe-
rimiz olduğundan şeref 
duymaktayız” dedi. 

Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva da bir ko-
nuşma yaptı. Kırcaali Mil-
letvekili,” O kozmopolit bir 
şahsiyetti, ama çok doğal 
ve mütevaziydi, karizma-
tik ve dostları ve ailesi ta-
rafından sevilen biriydi ve 
onlar için yeri doldurula-
maz. O, gelecek nesillerin 
yetişmesinde bizim me-
şalemiz. Anısı karşısında 
saygıyla eğiliyorum. Onu 

her zaman olduğu gibi 
karizmatik, doğal haliyle, 
harika bir espri anlayışıy-
la ve kendi kendiyle dalga 
geçebilen biri olarak hatır-
layalım” diye ifade etti. 

Kırcaali Ressamlar Der-
neği Başkanı Vladimir 
Çukiç, “Cimi, Sofya’ya 
da yerleşebilirdi, ancak 
Kırcaali’yi seçti. Çünkü 
“Ben Kırcaali’nin dışında 
başka bir yerde bir hafta-
dan fazla kalamıyorum” 
derdi. Hatta atölye çalış-
maları için Paris’e gitme 
imkanına sahip iken bile 
onun cevabı hayır idi” diye 
anlattı. 
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Bursa 20. Eğridereliler Buluşma Gecesi, 
yüzlerce Eğridereliyi bir araya getirdi

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat 
ve Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram’ın başkanlığında 
bir heyet, Bursa’da düzen-
lenen 20.Eğridereliler Bu-
luşma Gecesi’ne katıldı. 
Heyette Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Kırca-
ali İl Başkanı İzzet Şaban 
da yer aldı. Ziyaret, Bursa 
Eğridereliler Kültür ve Da-
yanışma Derneği’nin da-
veti üzere gerçekleştirildi.

P o d y u m  D a v e t 
Salonu’nda yapılan gele-
neksel buluşma gecesin-
de 700’ü aşkın Eğridereli 
bir araya toplandı. Buluş-
ma, tüm katılımcılar için 
heyecan vericiydi. Onlar 
memleketini ve unutul-
mayan çocukluk anlarını 
hatırladı.

Geceyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde mil-
letvekili Doç. Dr. Yüksel 
Özkan, Mart’ta yapılacak 
yerel seçimleri için Bursa 
Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı olan Ardino’nun 
kardeş Bursa Nilüfer Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Bulgaristan'ın 
eski Bursa Fahri Konso-
losu ve eski TBMM mil-
letvekili Hayati Korkmaz, 
Bulgaristan Bursa Kon-

solosu Veselin Bojinov, 
Bulgaristan’ın İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun 
Bursa Şubesine bağlı 
olarak görev yapan Tica-
ret Müşaviri Aleksandar 
Aleksandrov, Bursa mer-
kezli Mestanlı Yöresi Kül-

tür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk ve 
Killiler Derneği Başkanı 
Mümün Kaşmer hazır bu-
lundu.

20. Eğridereliler Bu-
luşma Gecesi progra-
mı, Eğridereliler Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Aydın Yılmaz’ın 
yaptığı açılış konuşma-
sı ile başladı. Yılmaz, 
1998 yılının Şubat ayın-

da Ardino bölgesinden 
Bursa’ya göç eden bir 
grup kişinin hemşeriler 
buluşması düzenlemeye 
karar verdiklerini ve bu 
girişimin bugüne kadar 
sürdüğünü hatırlattı. Der-
nek Başkanı,”Eğridereliler 

Buluşma Gecesi, dostluk 
ve dayanışma gecesidir. 
Amaç, iyi komşuluk, ak-
raba ve halkla ilişkilerin 
güçlendirilmesidir” diye 
kaydetti. Yılmaz, her yıl 
şubat ayında geleneği 
korumak ve bu ilişkileri 
geliştirmek için bir araya 
geleceklerini söyledi.

Ardino heyeti adına Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Bursa’daki Eğride-

relilere ve misafirlerine en 
içten selamlarını sundu. 
Murat, ”20.Eğridereliler 
Buluşma Gecesi özel bir 
anlam taşıyor ve Eğride-
reliler Kültür ve Dayanış-
ma Derneği’nin iyi ça-
lışmalar yürüttüğünü ve 

yıllarca onu yö-
neten ekibin bu-
luşma gecesinin 
bu kadar güzel 
bir geçmişe sahip 
olmasına büyük 
katkı sağladığını 
gösteriyor” diye 
kaydetti. Bele-
diye Başkanı, 
Bursa’daki başa-
rılı iş insanlarını 
yardım elini uzat-
maya ve mem-
leketine yatırım 
yapmaya davet 
etti.

Multimedya gösterisiyle 
derneğin eski başkanları 
olan rahmetli Ali Durmaz 
ve Ahmet Kahraman’ın 
hayatı ve faaliyetleri ta-
nıtıldı.

20. Eğridereliler Buluş-
ma Gecesi dolayısıyla Ar-
dino İlçesi’ni simgeleyen 
Şeytan Köprüsü şeklinde 
dev bir pasta kesildi.

              Güner ŞÜKRÜ

Başbakan Borisov, Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı 

Talat Caferi ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, Kuzey Makedonya’nın 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeliğine 
ilişkin protokolün Bulgaristan Meclisinde oylanma-
sından dolayı Bulgaristan’ı ziyarette bulunan Ku-
zey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir 
araya geldi. Borisov ve Caferi, Sofya ve Üsküp’ün 
son yıllarda mükemmel bir iş birliği içinde olduklarını 
ve Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni 
Avrupa yolunda desteklediğini ve kalkınması için 
çaba sarf ettiğini kaydetti. 

Başbakan Borisov, Bulgaristan’ın 2017 yılında 
Dostluk, İyi Komşuluk ve İş Birliği Anlaşması im-
zalanmasıyla, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında uygula-

dığı politikayla ve Bulgaristan Meclisinin Kuzey 
Makedonya’nın NATO üyeliğine ilişkin protokolü 
onaylamasıyla Kuzey Makedonya’yı tutarlı bir şe-
kilde desteklediğini söyledi. 

Borisov, altyapı, ulaştırma ve dijital bağlantı proje-
lerinin önemini vurguladı. Bölgedeki ülkelerin gayri 
safi yurtiçi hasılalarını artırmak için aktif çalışması 
gerektiğini belirtti. Başbakan, ”Bölgeler arasında-
ki bağlantılar ne kadar fazla olursa yatırım, barış 
ve refah beklentileri o kadar artar” dedi. Borisov, 
8 Nolu Ulaşım Koridoru projesinin uygulanmasıyla 
bölgenin farklı görüneceğini ifade etti.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Cafe-
ri, Bulgaristan hükümetinin yanı sıra Başbakan 
Borisov'un bizzat üstlendiği taahhütlerden dolayı 
Bulgaristan'ın güneybatı komşusunun NATO üyeliği 
için gösterdiği ve göstermeye devam ettiği çabaları 
için teşekkür etti. Caferi, sadece iyi komşuluk ilişki-
leri ve yakın işbirliği ile ülkelerimizin ileriye gidebi-
leceğini vurguladı.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Filibe’de Hamlet’in "Olmak ya da 
olmamak" sözü 34 farklı dilde söylendi

Filibe’de Küçük Bazilika’da 
21 Şubat Uluslararası Ana Dili 
Günü Kutlama Etkinliği yapıldı. 
Program sırasında ünlü İngiliz 
yazar William Shakespeare'ın 
yazdığı tiyatro oyununun kah-
ramanı Hamlet’in söylediği "Ol-
mak ya da olmamak" sözü 34 
farklı dilde söylendi. 

Programın sunucuları Del-
yana Lukova ve Nikolay 
Rayşinov,”Dünyada 6 000 dil 
konuşuluyor. Onlardan 2500’ü 

kaybedilmek üzeredir. Bizim 
kıtamız Avrupa’da 33 dil konu-
şuluyor. Uluslararası Ana Dili 
Günü’nü bugün kutlamamı-
zın sebebi, 21 Şubat 1952’de 
Bangladeş'in başkenti Daka'da 
Bengal Dil Hareketi mensubu 
birçok öğrencinin Bengal alfa-
besiyle yazabilme ve Pakistan'ın 
Bengal dilini de resmi dil olarak 
tanıması talepleriyle yapılan bir 
protesto sırasında öldürüldükleri 
günde UNESCO’nun ana dilinin 

anılmasına karar vermesinden 
ileri gelmektedir” diye kaydetti-
ler. 

Filibe’de üç yabancı dil lise-
lerinde okuyan öğrenciler, Tıp 
Üniversitesi, Filibe Üniversitesi 
ve Ziraat ve Tarım Üniversite-
si öğrencileri, ülkede yaşayan 
farklı etnik toplulukların temsil-
cileri sayesinde Hamlet’in söy-
lediği "Olmak ya da olmamak" 
sözü kentte konuşulan tüm dil-
lerde söylendi. Etkinliğe katılan 
konuklar, bu sözü Moğolca, 
Farsça, Japonca, Sesotho di-
linde, Kreolce, Korece bile duy-
dular. Dil yolculuğunun sonunda 
bu söz işaret diliyle de söylendi. 

Uluslararası Ana Dili Günü’nü 
kutlama programı, farklı etnik 
toplulukları temsil eden amatör 
sanatçıların sunduğu konserle 
devam etti. Dünya İşitme En-
gelliler Güzellik Yarışması'nda 
Bulgaristan’ı temsil eden güzel 
Yordanka Bıgova’nın sergiledi-
ği performans herkes için he-
yecan vericiydi. Yetenekli kızın 
dans gösterisi heyecan yarattı, 
çünkü müziği duymasa da, kal-
binde taşıyordu. Daha sonra 
sahne alan Lüben Karavelov 
Lisesi’nin çatısı altındaki Trakya 
Gençliği Folklor Grubu, solistli-
ğini Rosi’nin yaptığı Momçilg-
rad (Mestanlı) Zeybekler Türk 
Folklor Grubu, Erevan Derneği 
Dans Grubu, Ziraat ve Tarım 
Üniversitesi’nde okuyan Güney 
Afrikalı öğrenciler, Art Voice 
Center Müzik Okulu öğrencileri 
ve Simeon Çauşev programa 
renk kattılar.
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Jijevo köyü şehitleri, katliamın 
106. yılında anıldı

Blagoevgrad (Yıkarıcuma) iline bağlı Satovça ilçesinin Jijevo kö-
yünde 1913 yılında yaşanan trajik olayları anma programı düzen-
lendi. 106 yıl önce zorla Hristiyanlaştırma kampanyası sırasında 
hayatını kaybeden şehitler için dua programı yapıldı ve köy halkı 
tarafından şehitler için kesilen kurban eti dağıtıldı. 

Programa katılan resmi konuklar arasında Blagoevgrad Bölge 
Müftüsü Aydın Muhammed ve Pazarcık Bölge Müftüsü Salih Ab-
dullah yer aldı. Programda iki bölge müftülüğü görevlileri, bölgede 
görevli imamlar ve vatandaşlar hazır bulundu. 

Anma programında yer alan bölge müftüleri Aydın Muhammed 

ve Salih Abdullah, bir asır önce Jievo köyünde zorla Hristiyanlaş-
tırma kampanyası gibi kritik durumlarda Müslümanların tutumu ve 
tepkisi hakkında konuşma yaptı. O zaman 17 Şubat 2013 tarihinde 
Jijevo köyünde Müslümanlara yönelik zorla yürütülen Hıristiyan-
laştırma ve Türk adlarını Bulgar adlarla değiştirme kampanyasına 
karşı direniş gösteren 250’den fazla erkek çocuk ve erkek katle-
dilmiştir.

İzmir’de Kırcaali’nin sembolü 
Kırcaali’nin kardeş şehri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sı-

nırları içinde artık Kırcaali Belediyesi’nin sembolü de yer alıyor. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle "Kardeş Kentler Ko-
rusu" oluşturuldu. Koruya doğal kireçtaşından yapılmış Kırcaali 
yakınlarındaki Perperikon Antik Kentinde bulunan kulenin maketi 
yerleştirildi.

2017 yılında oluşturulan Kardeş Kentler Korusu’na İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin dünyanın dört bir yanından 29 kardeş kentin 

önemli kültürel anıtları 
ve/ veya sembollerini 
tanıtan heykeller ve mi-
mari eserler yerleştirildi. 
Kırcaali şehrinin sem-
bolü korunun başında 
yer alıyor ve en güzel 
çalışmalardan biridir. 

Aralık 2018’de Kır-
caali Belediye Meclisi, 
oybirliği ile Perperikon 
Antik Kentinde bulu-
nan kulenin maketinin 
Türkiye’nin İzmir Büyük-

şehir Belediyesi’ne bağışlanmasını onayladı. İki belediye, 2009 
yılından beri kardeş şehirdir. O zaman Kırcaali Meclisi’nin 22 
Ocak 2009 tarihli 16 sayılı kararı üzerine Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu İşbirliği ve Kardeşlik Anlaşması imzalamışlardı.


