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Adım adım gerçekleşen emeller
Eski Kırcaali Türk Tiyatrosu’nun parla-
yan yıldızı, şimdi “Dimitır Dimov” Drama 
ve Kukla Tiyatrosu aktrisi Türkan Ömer, 
kariyerini geliştirmek için İstanbul’da şan-
sını denemeye karar verdiğini paylaştı. 
Türkan, eski  “Kadriye Latifova” Devlet 
Müzikal Drama Tiyatrosunun açılışından 
beri,  

HÖH, Kırcaali ilindeki yedi Be-
lediyede de seçimleri kazandı
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Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!
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HÖH
Kırcaali İl ve İlçe 

teşkilatı 

Mubarek Kurban Bayramınızı tebrik 
eder hayırlara vesile olmasını dileriz.

Общински и Областен Съвет на ДПС-
Кърджали

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Seyhan Mehmet
EMS - TURS 
Firması Sahibi

                    Tüm Müslümanların 
Kurban Bayramını kutlar, hayırlara 

vesile olmasını dilerim.

www.kardjali.bg

Müh. Hasan Azis
Kırcaali Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

 Инж. Хасан Азис
 Кмет на Община 

Кърджали

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

Değerli Din Kar-
deşlerim!
06 - 09.11.2011 ta-

rihleri arasında iki 
büyük bayramımız-
dan biri olan, Kurban 
Bayramını idrak ede-
ceğiz. Kurban kelime 
manası itibariyle “yak-
laşmak” demektir. 
Yani sırf Allah rızası 
için Kurban Bayra-
mı günlerinde, belirli 
şartları taşıyan hay-
vanları boğazlamak 
suretiyle – Allah’a 
yaklaştıran, rızası-
na götüren vacip bir 
ibadettir kurban. Hz. 
Peygamberin (s.a.s) 
her sene yerine ge-
tirdiği, hiç terk etme-
diği bir ibadet! Hatta “ 
imkanı olduğu halde 
kurban kesmeyenler 
mescidimize yaklaş-
masın” uyarısında bu-
lunduğu, son derece 
önemli bir salih amel. 
Kurban kesmesem- 

onun karşılığında sa-
daka versem diyenler 
oluyor bazen, bu yön-
de kurbanın alternatifi 
olmadığının altını çi-
ziyoruz!!!
Kurban ibadeti, in-

sanlığın varoluşuyla 
birlikte tarihte yerini 
alır. Kur’an-ı Kerim ilk 

insan ve Peygamber 
Adem’in (a.s) oğulla-
rının kurbanlarından 
bilgi verir.  Kabil ki, 
mesleği ziraatçılık 
idi, bundan dolayı– 
meyve ve sebzeler 
sunması gerekiyordu. 
O en değersizlerini 
sundu. İyi niyetten 

yoksun olduğu için 
ibadeti kabul görme-
di. Habil, hayvancı-
lıkla uğuraşıyordu, 
sunulması gereken 
ise bir hayvandı. O 
en güzel, en bakımlı 
koçunu kurban olarak 
sundu, Allah onun 
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Vefatının 70. Yılında Asırlık Bir İmza Atan Büyüğümüz: 
YUSUFHANLARLI EMRULLAH EFENDİ

E m r u l l a h  E f e n d i 
öğrenciler i üzerinde 
k u ş u n  y a v r u s u 
ü z e r i n d e  t i t r e d i ğ i 
gibi t i t remiş, onları 
dalâlete düşmekten, 
t e h l i ke l i  a k ı m l a r a 
kaymaktan ve siyasî 
cereyanlara kurban 
gitmekten korumaya 
gayret etmiştir. Aynı 
zamanda diğer daha alt 
seviyedeki medreselerin 
kapanmaması  i ç i n 
de büyük mücadele 
vermiştir. Bu hususta 
Ş u m n u l u  â l i m  ve 
e s k i  B a ş m ü f t ü 
Hocazâde Mehmed 
Muhyiddin Efendi’nin 
desteğini de alarak 
var olan medreselerin 
kapanmasını engellemek 
için oralara yetişkin 
Nüvvab mezunlarını 
müdür ve müderr is 

olarak göndermiştir. 
Özellikle Razgrad’da 
açılmış olan Feyziyye 
Medresesini kapatmak 
isteyen din aleyhtarlarına 
karşı öğrencilerini hep 
uyanık tutmuştur.
Böyle aktif bir hayat 
ya ş aya n  Em r u l l a h 
Efendi hizmet yolunda 
koşa koşa yorulmuş, 
ama müc ade leden 
ge r i  ka lmamış .  O 
son anlarına kadar 
Nüvvâb’ın dertleriyle, 
Müslümanların eğitim 
işleri ile meşgul olmuş ve 
bu yoldan pes etmeden 
A l lah’ın  rahmet ine 
k a v u ş m u ş t u r .  B u 
muhterem insan, metin 
ve gayretşinas zât 8 
Ramazan 1360/30 Eylül 
1941 tarihinde vazifesi 
başında “İrciî ilâ Rabbike/
Rabbine dön...” emr-i 
ilâhîsine uyarak ruhunu 
Yaradan’a teslim etmiştir. 

Cenaze namazına başta 
Hocazâde Mehmed 
M uhy idd in  Efend i , 
Divân-ı Alî-i Şer’î Azâsı 
tefsir sahibi Mustafa 
Hayri Efendi, Şumnu 
Müftüsü Mustafa Sabri 
Efendi olmak üzere 
Nüvvab öğretim kadrosu 
ve daha birçok öğretmen, 
köylü, kasabalı dost 
ve sevenler katılmıştır. 
Cenaze namazı Carşı 
Camii ’nde kı l ınarak 
toprağa verilmiştir.
A rdında k ız lar ı  ve 
o ğ u l l a r ı ,  y ü z l e r c e 
talebesi ve sevdikleri 
kalan Emrullah Efendi’nin 
en büyük mirası ise 
kurup yaklaşık 20 yıl 
boyunca yönettiği ve 
böylece bir asra imzasını 
at t ığı  Medresetü’n -
N üv vâb’ t ı r.  Çünkü 
bu okuldan yet işen 
yüzlerce kişi sadece 
Bulgaristan Müslüman-

Türk kültürüne hizmet 
ederek Müslüman-Türk 
k iml iğ ini  korumakla 
kalmamış, Türkiye’ye de 
ışık saçmıştır. Emrullah 
Efend i ’n in  Nüv vâb 
vasıtasıyla hizmetleri 
kendisinin vefatından 
s o n r a  d a  d e v a m 
etmiş, zira bu okuldan 
mezun olan oğulları 
Mehmed Emrullah ve 
Abdullah Emrullah, bir 
de damatları Beytullah 

   Geçen sayıdan devamı

Şişman ve Yusuf Aliş 
onun hizmetini devam 
et t irmişlerdir.  Hat ta 
oğlu Mehmed Efendi 
ve damatları Beytullah 
ve Yusuf  efendi ler 
babalarının vefatından 
sonra okulda hocalık da 
yapmışlardır.
Emrul lah Efendi ’nin 
oğul lar ı  1949 -1951 
göçünde, damatları da 
1989’daki büyük göçte 
Türkiye’ye göç etmişler 

ve orada rahmet- i 
Rahman’a kavuşmuşlar, 
damadı Yusuf  A l iş 
ise İstanbul’da ikamet 
etmekteydi (Hayatta 
ise Allah hayırlı uzun 
ömürler versin!)
Son olarak bir hususu 
da paylaşarak yazımı 
noktalamak istiyorum: 
3-4 yıl önce Nüvvâb 
mezunlarından olup 
1990 yılında yeniden 
açılmasıyla Nüvvâb’ın 
ilk müdürü olan Osman 
İsmail hocama Emrullah 
Efendi ’nin mezarını 
sormuştum.  O da, 
mezarının “soyadönüş 
sü rec i ”  esnas ında 
defnedildiği mezarlığın 
ye r le  b i r  ed i lmes i 
esnasında bazı vefakâr 
Nüvvâb öğrencilerinin 
müdür ler i  Emrul lah 
Efendi ’nin mezarını 
açarak fani bedeninden 
ka lan la r ı  do ğ duğu 
Yusufhanlar köyündeki 
mezarlığa defnettiklerini 
söylemişti. Ben de üç 
yı l  önce mezar lığa 
gidip ruhuna bir Fâtiha 
okuyarak bu değerli 
insanı yâd ettim. 
Allah kendisine ganî 

ganî rahmet eylesin!   
 Vedat Ahmet                            

                             SON

Kuzey Bulgaristan’da “Bedreddin’in İzinde” 
adlı geleneksel yürüyüş düzenlendi

Bulgaristan Türkleri De-
liorman Kültür Derneği, 
Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığı ve Silistre, Du-
lovo, İsperih, Razgrad 
Belediyeleri ve müzeleri 
tarafından 31 Ekim ve 1 
Kasım 2011 tarihlerinde 
artık 15.kez “Bedreddin’in 
İzinde” adlı geleneksel 
yürüyüş organize edildi. 
Şeyh Bedreddin, İslâm 
tasavvufunun Vahdet-i 
Vücut okuluna mensup 
ünlü Türk mutasavvıf, fi-
lozof ve kazaskerdir. Bu-
gün Yunanistan toprakla-
rında bulunan Simavna’da 
dünyaya gelmiştir, babası 
Türk, annesi Rum asıllı bir 
Hıristiyan iken Müslüman 
olan Melek Hatun'dur. 
1413 yılında Şeyh Bed-
reddin, Osmanlı İmpa-
ratorluğuna karşı büyük 

bir ayaklanma düzenle-
miştir. Ayaklanma bu-

günkü Silistre şehrinden 
yol almış ve Kuzeydoğu 

Bulgaristan’dan Edirne ve 
Anadolu’ya kadar uzanan 
toprakları kapsamıştır.
Bedreddin’in isyancılar 

ordusunda Türkler, Bul-
garlar, Gagavuzlar ve Ya-
hudiler yer almıştır. 
Şeyh Bedreddin’in bir 

sufi, düşünür ve devrimci 
olarak fikirleri Balkan mil-
letleri ve tüm dünya için 
çok değerli sermayedir. 
15. “Bedreddin’in İzinde” 

yürüyüşü pazartesi günü 
saat 8.30’da Silistre’deki 
Şehir Galerisinde sunu-
lan kısa program ve Prof. 
Hristo Matanov’un konuş-
masıyla açıldı. 
İki gün içinde yürüyü-

şe katılanlar, Dulovo, 
Okorş, İsperih, Sveştari, 
Yasenovets’den geçerek, 
Razgrad’a vardılar. 
Peşin olarak ise, ülke 

içindeki tüm okullarda 

Şey Bedreddin’i konu 
edinenen ulusal öğrenci 
müsabakası düzenlen-
di. Mültimedya projele-
ri, kompozisyon, şiir ve 
resim dallarını içeren 
müsabakanın konuları 
“Bedreddin’in Zamanı 
(1359-1420) ve Onun 
İsyanı (1413-1418)” ve 
“Çağdaş ve Modern Dün-
ya Açısından Bedreddin’in 
Fikirleri” idi. 
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Adım adım gerçekleşen emeller
Esk i  K ı rc aa l i  Türk 

Tiyatrosu’nun parlayan 
yıldızı, şimdi “Dimitır Di-
mov” Drama ve Kukla 
Tiyatrosu aktrisi Türkan 
Ömer, kariyerini geliş-
tirmek için İstanbul’da 
şansını denemeye karar 
verdiğini paylaştı. Türkan, 
eski  “Kadriye Latifova” 
Devlet Müzikal Drama 
Tiyatrosunun açılışın-
dan beri, geçen yıl Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov’un 
yaptığı reform üzere 
iki tiyatronun birleştiril-
mesinden bu yana dek 
Kırcaali’nin Melpomena 
Tapınağında oyunculuk 
yapmaktadır. 
 “Paisiy Hilendarski” Plov-

div Üniversitesinde Prof. 
Nadejda Seykova’nın sı-
nıfında eğitim gören Tür-
kan, 2009-2010 akademik 
yılında bakolorya derece-
sinde “Drama Tiyatrosu 
Oyunculuk Ustalığı” Bö-
lümünden mezun oldu. 
Genç oyuncu, tiyatroyu 

çok sevdiğini ve oynadığı 
tüm rollerin kendisi için 
çok büyük anlam taşıdı-
ğını vurguladı. Oynadı-
ğı rollerden en çok İvan 
Vazov’un “Dvuboy” (Düel-
lo) piyesindeki Demira’yı, 
Carlo Goldoni’nin “Ribars-
ki Svadi” (Balıkçı Kavga-
ları) piyesindeki Luçeta’yı, 
Aziz Nesin’in “Hakkımı 

Resmiye MÜMÜN Ver Hakkı” piyesine göre 
uyarlanan “Da ubieş Hak-
kı” (Hakkı’yı Öldürmek) 
oyunundaki Alis’i beğe-
niyor.  Türkan, “Ribarski 
svadi”de Luçeta ve Hans 
Andersen’in Türkçe ve 
Bulgarca sunulan “Print-
sesata i grahovoto zırno“ 
(Prenses ve Bezelye Ta-
nesi) çocuk temsilinde 
prenses, sarayın haber-
cisi ve maskarası olarak 
ana rollerini büyük ba-
şarıyla oynamıştır. Son 
zamanlarda ise, Panço 
Pançev’in “Ştrıklitsa” 
(Büvelek) oyununda ve 
Dimitır İgnatov’un “Veseli 
nevoli” (Farenin Çaresiz-
likleri) çocuk oyununda 
yer almıştır.  Ayrıca, Cen-
giz Aytmatov’un “Topolçit-
se moya” (Al Yazmalım, 
Selvi Boylum) piyesinde-
ki Hatice’yi ve eski Türk 
Tiyatrosunun ilk sahneye 
koyduğu, Türkiye’den de 
misafir sanatçıların yer al-
dığı Prosper Merimee’nin 
ünlü “Karmen” oyunun-
dan uyarlanan “Тeatır, 
lübov moya” (Tiyatro 
Aşkım Benim) piyesinde 
yönetmen yardımcısını 
canlandırmıştır. Daha 
başka Türkan, Stefan La-
zarov  Kostov'un “Jensko 
Tsarstvo” (Kadın Krallı-
ğı) oyunundaki Rayna’yı 
ve Lübomir Peevski'nin 
“Zvezdno kabare” (Yıldız-
lar Kabaresi) oyunundaki 
Manuela’yı oynamıştır. 

Üniversite yıllarında Jean 
Anouilh’nin “Bal v zamı-
ka” şeklinde uyarlanan  
“Pokana v zamıka” (Sa-
raya Davet) piyesindeki  
Kapüla Hanımefendi’nin 
rolunu ve bundan baş-
ka da Plovdiv Devlet Ti-
yatrosunun Kateto Euro 
olarak ün yaptığı Bulgar 
aktrisi Katerina İlieva’nın 
başrolünü  oynadığı “Or-
kestır bez ime” (İsimsiz 
Orkestra) filmi senaryosu 
üzere Stanislav Stratiev’in 

oyunundan uyarlanan 
temsilde genç kız rolünü 
oynamıştır.  
Türkan’ın tiyatro aşkı 

daha anaokulda alevlen-
miştir. O sıralarda çeşitli 
masalların kahramanla-
rını oynamış, ifadeli şiir-
ler okuyormuş. Okumayı 
öğrendiğinden beri de 
elinden kitap düşmemiş-
tir. Bugüne kadar sayısız 
çocuk kitapları ve birçok 
Bulgar, Rus ve dünya kla-
siklerinden eserler okudu-

ğunu belirtiyor. 
Türkan, daima aktris 

olmak hayaliyle büyü-
müş bir kız. Kırcaali’de 
şubes i  aç ı lan  K iev 
Üniversitesi’nin Ekonomi 
Bölümüne kayıt olmuş 
olsa da, daha ilk günden 
ekonomi okumaktan vaz-
geçmiştir.  
Panagürişte kasabasın-

da dünyaya gelen Türkan, 
7 yaşına kadar orada ya-
şamıştır. Ailesi 1989 yı-
lında temelli yerleşmek 
için babasının doğduğu 
Kırcaali’ye gelmiştir. Tür-
kan, illköğretim dönemin-
de oyunculuk ustalığı ça-
lışmaları yürütülen Çocuk 
Kültür Merkezini ziyaret 
ediyor, fakat kısa zaman 
sonra kapatıldığı için 
orada kendini pek geliş-
tiremiyor. Bir süre “Ömer 
Lütfi” Kültür Derneği folk-
lor ekiplerinin yaptığı ça-
lışmalara da katılıyor. Tür-
kan, ilk ve orta öğrenimini 
eskiden “Mitko Palauzov”, 
şimdi “Kliment Ohrids-
ki” Lisesinde görmüştür. 
Genç oyuncu, Plovdiv 
Üniversitesi yıllarında 
ilk önce etüt yaptıklarını, 
daha sonra ise dünyaca 
ünlü William Shakespea-
re, Anton Pavloviç Çehov, 
İvan Sergeyeviç Turgenev 
oyun yazarlarının piyesle-
rinden bölümler sahneye 
koyduklarını, üçüncü yılda 
ise İvan Vazov’un “Dvu-
boy” (Düello) ve Mariya 
Stançeva’nın “Anatomiya 
na payajinata” (Örümcek 
Ağsı Anatomisi) piyesleri-
ni sahnelediklerini anlattı. 
Eğitiminin 4.sınıftında ise 
Kapula Hanımefendi’nin 
rolünü oynadığı “Bal v 
zamıka” temsili kendisine 
ala başarısıyla mezun ol-
masını sağladığını ifade 
etti. Fakat bu rolün de 
bugüne kadar oynadığı 
rollerden en zor olduğu-
nu paylaştı. Kendisi ka-
rakter olarak hareketli ve 
sıcakkanlı olduğundan, 
Kapüla’nın tam tersi, evde 
kalmış kız olarak özgüve-
nini kaybetmiş, içine ka-
panık, soğukkanlı biri ro-
lünü oynamakta oldukça 
zorlandığını belirtti. Fakat 
Türkan, oyunculuk ustalı-
ğını böyle rollerle gelişti-
receğinden emin.  
Türkan’ın hayali, en sev-

diği Çehov’un “Çayka” 
(Martı) piyesindeki Nina 
Zareçnoya, ana rolünü 
oynamaktır. 
Türkan Ömer, Türkiye’ye 

gidip, Anadili Türkçe’yi 
bilme avantajından yarar-
lanarak, orada oyunculuk 
kariyerini geliştirmeyi 
düşünüyor. İstanbul’a 
yerleşerek, tiyatrolarda 
oynanan temsillerde ve 

dizi filmlerinde rol almayı 
umuyor. Daha önceden 
Türkiye’den aldığı öneri-
leri Kırcaali’de bulunduğu 
için değerlendirememiş. 
Türkan, her bir insanın 

kendini adım adım geliştir-
mek zorunda olduğunu ve 
bu aşamada İstanbul’un 
ona daha fazla gelişim 
imkânları yaratacağını 
düşünüyor. Genç oyun-
cu, “Türkiye’den birçok 
iş teklifleri aldım, fakat 
onları gerçekleştirmek 
için orada yaşamam ge-
rekiyor. Hem Kırcaali’deki 
tiyatrosunda olmam, hem 
de İstanbul’da çalışmam 
imkânsız bir şey. Ben 
de oraya gitmeye karar 
verdim. Çünkü her han-
gi bir piyeste yer almak 
önemli değil, önemli olan 
yaptığın işten memnun 
olmak” diye açıkladı. Kır-
caali tiyatrosunda çeşitli 
yönetmenlerle çalışma 
imkânlarının eksiklik ol-
duğunu kaydetti.  Uzun 
yıllardan beri hep aynı 
rejisörlerin sahneye pies 
koyduğunu vurguladı. Ay-
rıca tiyatro oyuncularının 
ücretleri onurlu seviyede 
olmadığını belirtti. Türkan, 
“Burada, Sofya’da yapı-
lan oyuncu elemelerine 
bile mali sıkıntıdan dolayı 
katılamıyoruz, bunun için 
de profesyonel açıdan 
gelişemiyoruz. Bir sözle 
taşrada bulunan bir şe-
hirde gelişmek imkânsız 
değil, ama çok zor oldu-
ğunu söyleyebilirim” diye 
yakındı.  
Türkan’ın babası Ra-

sim Ömer de eski Türk 
Tiyatrosu’nun çok başarılı 
aktörlerinden biri.  
Babasının aktörlüğü çok 

sevdiğini, fakat tiyatro ka-
panınca sahne işçisi ola-
rak işe başlamak zorunda 
kaldığını paylaştı. Baba-
sının Karmen oyunu sıra-
sında taklitlerini izleyen 
aktris Julieta Koleva’nın 
gözlerinden oyunculuk 
yeteneği kaçmamıştır ve 
onun teklifi üzere yeniden 
aktör olarak işe alınmıştır. 
Böylece Türkan, “Hakkı-
yı Öldürmek” oyununda 
Hakkıye ana rolünde oy-
nayan babasına partner-
lik yapmıştır. Türkiye’de 
baba tarafından olan ak-
rabalarının birçoklarında 
oyunculuk veya yaratıcılık 
yeteneği olduğu anlattı.
Yaptığımız söyleşinin 

sonunda Türkan Ömer, 
“Oynamayı çok sevi-
yorum. Bana oynama 
imkânı verilmesini istiyo-
rum, kendimi geliştirmek 
istiyorum” diyerek, tiyatro 
yolunda ilerlemeye karar-
lı olduğunu bir kez daha 
dile getirmiş oldu.   

Hayırsever bir genç
Hayırseverlik bir 
servettir diyor ata-
larımız. Her zaman 
ve hepimiz için şü-
mulü vardır bu al-
tından, elmazdan 
daha değerli söz-
lerin. 
İşsizlikten, paha-
lılıktan, çok düşük 
maaşlardan ve 
hayatımızda diğer 
eksikliklerin açtığı 
yaralara rağmen, 
kalbi kırık, boynu 
bükük milletimizin 
arasında, ne iyi, ne 
sevindirici ki, az da 
olsa bu atasözünü 
kendine kılavuz, 
mal edinmiş in-
sanlarımız da var. 
Sayın okuyucula-
rımızı, çoğumuza 
örnek olabilecek 
bir kardeşimiz-

le tanıştırmak is-
tiyorum. Dinçer 
Mehmet henüz 35 
yaşında. Kırcaali 
iline bağlı Kirkovo 
Belediyesi’nin Pen-
kovtsi köyünden. 
Yaklaşık 12-13 yıl-
dır Belçika’da ça-
lışıyor. Alın teriyle 
kazandığı parayla 
ailesini geçindiri-
yor. Türkiye’deki 
anne ve babasın-

dan başka yoksul-
ları, muhtaçları da 
unutmuyor, onlara 
sahip çıkıyor. Din-
çer, yakında köy-
deşlerine büyük 
bir sürpriz yaptı. 
Yeni inşa edilen 
camiyi kilim, na-
mazlıklarla donattı. 
Bu onarım ve do-
natımdan başka 
bir de unutulma-
yacak dini tören 
düzenledi. Mevlidi 
Şerif okundu. Kut-
sal kitabımızdan 
okunan ayetler, 
salavatı şerifeler 
ve dualar etrafı 
çınlattı. Böylece, 
doğup büyüdü kö-
yüne hafızalardan 
silinmeyen hatıra-
lar bıraktı. Yaptı-
ğı hayırseverliğin 

para miktarı 2000 
avro dolayında. Bu 
jestiyle insanlara 
örnek oldu. Cami-
ye bir de minare 
gerektiğini düşü-
nen hayırsever 
gencin bu simge-
nin de inşaatına 
yardım elini uzata-
cağında kimsenin 
şüphesi yok. Ne 
mutlu böyle ha-
yırseverlere! Böy-
le kişilerin sayısı 
daha da çoğalsın 
da minaresiz, ona-
rılıp donatılmamış 
mescidimiz, cami-
miz kalmasın. Tabi 
bunların yanı sıra 
onların içini de di-
nimizi sevip sayan-
larla doldurmamızı 
da unutmayalım. 
   Mestan ADALI

  Dinçer Mehmet
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Müh. Hasan Azis: “Seçim sonuçları Kırcaalilerin Belediye’yi 
yönetmemize verdikleri gerçek değerin göstergesidir”

26.10.2011 tarihinde 
Kırcaali Belediye Baş-
kan seçimini rakipleri-
nin oldukça geride bı-
rakarak, kazanan Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
adayı Müh. Hasan Azis 
basın mensuplarıyla bi-
rinci toplantısını yaptı. 
H Ö H  p a r t i s i n i n 
Kırcaali’de seçim kam-
panyası için hiçbir yatı-
rım yapmadan seçimleri 
kazandığını vurgula-
yan Hasan Azis, “Bu-
gün HÖH Kırçaali İlçe 
Teşkilatı için çok özel, 
mutlu bir gün, çünkü 
sıradaki üçüncü dö-
nem Belediye Başkan 
seçimlerini kazanmış 
bulunuyoruz. Bu, Kır-
caalilerin Belediye’yi 
yönetmemize verdikleri 
gerçek destek ve değe-
rin göstergesidir” dedi. 
Belediye Başkanı, tüm 
seçmenlere HÖH’nin 
muhalefet durumunda, 
kriz koşullarında ve ik-
tidar partinin uyguladığı 
baskılara rağmen kendi-
sine verdikleri güvenden 
dolayı teşekkür etti. 

Müh. Hasan Azis, bu 
seçimlerin Kırcaali ile 
ilgili 20 yıllık efsaneleri 
ortadan kaldırdığının 
altını çizdi. Birinci efsa-
nenin, HÖH partisinin 
Kırcaali’de seçimleri 
Türkiye’deki Bulgaris-
tan vatandaşların toplu 
halde otobüslerle şehre 
getirmeleriyle kazan-
ması olduğunu hatırlat-
tı. Başkan Azis, HÖH 
partisinin ancak etnik 
prensip üzere ve iktidar 
konumu durumunda 
seçimleri kazanması 
efsanelerinin de boşa 
çıkmasını gazetecile-
rin dikkatine çekti. Bu 
bağlamda Başkan, “Bi-
zim için seçim otobüs-
leri efsanesi yok oldu, 
işte yine oldukça önde 
giderek, oy kullanma 
hakkından mahrum edi-
len vatandaşlara rağ-
men seçimi kazandık. 
Kırcaali’de etnik açıdan 
seçim yapılmasına izin 
vermedik, bu defa da 
sivil seçim yapıldı” diye 
konuştu. 
Kırcaali’nin en başa-
rılı Belediye Başkanı, 
“Bu seçimlerin önemli 
bir unsuru da acımasız 

muhalefet ve baskı al-
tında gerçekleşmesidir. 
Çeşitli kurumların saye-
sinde, birçok vatandaş 
oy kullanma hakkını 
kullanamadı. Bu yön-
de en belirgin örnek, 
“Borovets” semtinde 
uygulanan psikolojik 
baskıydı. Orada yoğun 
şekilde güvenlik güçle-
ri ve organize suçlarla 
mücadele kurumlarının 
temsilcileri bulunuyor-
du. Güvenlik güçlerinin 

siyasi amaçları ger-
çekleştirmekten başka, 
daha önemli ödevleri ol-
duğunu düşünüyorum” 
diye belirtti. 
Başkan Azis, HÖH par-
tisinin bu seçimlerde, 
2007 yılında yapılan 
seçimlerde elde ettiği 
sonuçları koruduğu-
nu belirterek, “Seçim 
sonuçlarında yaklaşık 
7 bin oy farkı mevcut, 
bu ise yeni Seçim Ya-
sasından dolayı oyunu 

kullanamayan 32 000 
vatandaşın sayısına 
veya %30’a denk geli-
yor” diye kesin kanaat 
getirdi. 
GERB milletvekili Tsve-
ta Karayançeva’nın 
daha önceden duyur-
duğu oyların yeniden 
birer birer elle sayılması 
isteğine karşılık, “Onlar 
kendi kendilerine gü-
venmiyorlar” diye cevap 
verdi. 
Başkan, “Seçim günü 
kaos içinde geçti ve 
birçok vatandaş oy kul-
lanamadı veya oy kul-
lanmaktan vazgeçmek 

zorunda kaldı. Unutma-
yalım ki, Seçim Sandık 
Komisyonları teşekkü-
lünün büyük bir kısmı 
GERB partisi temsil-
cilerinden oluşturuldu. 
GERB partisinin üyeleri-
ne güvenci yoksa o za-
man onların tekrar oyla-
rın bir bir sayılması iste-
ğini anlıyorum ve bunun 
için biz onlara yardımcı 
olmaya hazırız” diye yo-
rumladı. HÖH Kırcaali 
Teşkilatı yönetiminden, 
oyların bu şekilde sayı-
mında kazandıkları oy-
ların daha fazla çıkaca-
ğından emin olduklarını 
dile getirdiler. 
Başkan, HÖH’nin lideri 
Dr. Ahmet Doğan’ın da 
seçim gecesinde dediği 
gibi, seçmenlerini ikinci 
turda Cumhurbaşka-
nı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı adaylarından 
İvaylo Kalfin ve Stefan 
Danailov’u destekleme-
leri çağrısında buluna-
cağını vurguladı. 
Hasan Azis ayrıca ba-
sın mensupları aracılı-
ğıyla inşaat işçileri gü-
nünü kutladı. 
Kırcaali Belediye Baş-
kanı, seçim başarısı ve 
kızı Esin’in doğum günü 
vesilesiyle gazetecilere 
Türk baklavası ikram 
etti. 

Resmiye MÜMÜN

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat: “Tüm 
vatandaşların Belediye Başkanı olacağım!”

Belediye Seçim Ko-
misyonundaki %100 
seçim protokollerinin iş-
leminden sonra sonuç-
lar, Hak ve Özgürlükler 
Hareketinden (HÖH) 
Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat’ın ikinci dönem 
kazandığını gösterdi. 
Resmi Murat, birinci 

turda verilen tüm ge-
çerli oyların 4445’ini 
(%60,65) almıştır. 
İkinci yerde 2227 oy 

ile(%30,39) GERB ada-
yı Dr. Adam Persens-
ki, üçüncü yerde ise 
408 (%5,57) oyla seç-
menlerin desteklediği 
ENP’den Ferdi Yakub 
alabildi.
Ardino Belediye Mec-

lis Kurulunda üyelerin 
dağılımında toplam 
21 Meclis Üyesinden 
HÖH partisi 13 Mec-
lis Üyesi ile tam ço-
ğunluk kazandı. Diğer 
üyeler, GERB’ten 6 ve 
ENP’den 2 kişi olmak 

üzere aralarında pay-
laşılmaktadır. Birinci 
turda HÖH partisinden 
adaylar 14 yerleşim ye-
rinde muhtar seçilmiştir. 
Seçilen muhtarlar Ahr-
yansko, Başevo, Boga-
tino, Borovitsa, Brezen, 
Byal İzvor, Gorno Pra-
hovo, Gırbişte, Dolno 
Prahovo, Lenişte, Prav-
dolüb, Sinçets, Çubrika 
ve Yabılkovets muhtar-
lıklarındadır. 
 Resmi Murat’ın Bele-

diye Başkan seçimini 

kazandığı açıklandık-
tan sonra, HÖH Ardino 
Seçim Bürosu pazar 
gecesi sevincini ifade 
etmek için gelen va-
tandaşlara dar geldi. 
Resmi Murat’ın başarı-
sını tebrik ettikten son-
ra, HÖH’nin üyeleri ve 
taraftarları kasabanın 
merkezinde zaferi kut-
lamaya çıktılar. 
Resmi Murat, tüm 

seçmenlerine ve seçim 
kampanyasında aktif 
rol alan herkese teşek-

kür etti. Belediye Baş-
kanı, “Belirli yerleşim 
yerlerinin sonuçlarını 
göz önüne almadan, 
ben herkesin Beledi-
ye Başkanı olacağım. 
Böylece insanları bir-
leştirmeye devam ede-
ceğim. Buna seçmen-
ler tarafından değer 
verilmesini umuyorum. 
Bazıları bu iyi kom-
şuluğu kıskandılar ve 
Dr. Adam Persenski’yi 
Belediye Başkan adayı 
gösterdiler. Eğer aday o 
olmasaydı, HÖH partisi 
yerel seçimi %80 kaza-
nacaktı, bundan emi-
nim” diye ifade etti. 
24 Kasım 2011 tari-

hinde sabahın erken 
saatlerinde Resmi Mu-
rat, Belediye Seçim Ko-
misyonu Başkanı Tsve-
tomir Haciev’ten Ardino 
Belediye Başkanı seçil-
diğine dair şahadetna-
meyi aldı. 

     Kırcaali Haber 

Müh. Hasan Azis, Povet, Pançevo 
ve Zimzelen köylerinin de su 

problemlerine çözüm getirdi
Yerel Seçimler öncesi Hak ve Özgürlükler Hareke-

ti Kırcaali Belediye Başkan adayı Müh. Hasan Azis, 
Povet, Pançevo ve Zimzelen köylerine su sağlayan 
musluğu açtı. Sayın Azis, açılışta yaptığı konuş-
masında, “Bununla Jinzifovo su tedariki grubunun 
problemlerini çözdükten sonra aynı şekilde ikinci 
büyüklükteki bu bölgeye de su sağlamış oluyoruz. 

Kırcaali Belediye yönetimi, artık ana tesislerin kurulu 
olduğu Konevo, Kostino, Bolyartsi, Kösevo, Skalna 
glava ve başka yerleşim yerlerine de su tedarik edil-
mesi için hazır projeler bulunduruyor. Eğer üçüncü 
dönem Belediye Başkanlığını kazanabilirsek, bu 
yerleşim yerlerine de su getirilecek. Tüm yerleşim 
yerlerindeki su probleminin çözümü Belediye yöne-
timinin önceliğidir” diye belirtti. 
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HÖH Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğan: “İvaylo Kalfin’i 
desteklemek için elimizden geleni yapacağız”

Milli Kültür Sarayında 
Cumhurbaşkanı ve Yerel 
Seçimlerden sonra ya-
pılan basın toplantısın-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Genel Başkanı 
Dr. Ahmet Doğan, “Bizim 
için Yerel Seçim öncülük 
taşıyor. Avrupa Birliği ça-
pında bile yerelleşme ve 
bölgecilik bakımından, 
yerel seçimle sadece 
yerel iktidarı ele geçirip, 
onun tadını çıkarma ama-
cını gütmüyoruz. Lider, 
“Biz yerel yönetimi, AB 
fonlarının alımı için çeşitli 
araçların kullanması buna 
dahil, sadece altyapı pro-
jelerinin çözülmesi için bir 
araç olarak görüyoruz” 
diye kaydetti. 
Daha önce GERB ikti-

dar partisi Merkez Se-
çim Bürosu Başkanı 
Tsvetan Tsvetanov’un 
Çernooçene’de HÖH ile 
GERB partisi adayları 
arasında balotaj yapıla-
cağını duyurması üzere, 
Sayın Doğan,“Bu gece 

siyasette kimliği belirsiz 
fenomenler olması özel-
liğini taşıyor. Bazı devlet 
yöneticilerinin siyaset 
coğrafyasıyla daha ti-
tiz uğraşması gerektiği 
dikkatimi çekti, çünkü 
Çernooçene’de HÖH 
partisi tüm seçimlerde 
birinci olmuştur” diye be-
lirtti. HÖH lideri, “Cum-
hurbaşkanı seçiminde 
daha pasif davrandık, 
çünkü ülkenin Cumhur-
başkanının profilinin na-
sıl olması gerektiğini iyi 
bilmek istedik. Cumhur-
başkanı ülkedeki barışı, 
huzuru ve vatandaşların 
güvenliğini garanti etme-
si gerekiyor. Anayasa-
nın ona verdiği yetkilere 
dayanarak, demokrasi 
sürecinin ters çevrilmez-
liğini garanti etmesi çok 
önemlidir. Buna rastgele 
vurgu yapmıyoruz. Son 2 
yılda ülkedeki demokratik 
sistemi şüphe altına ko-
yan eğilimler görüyoruz. 
Cumhurbaşkanı, ülkede-

ki genel kamu siyasal ve 
ekonomik yaşamın pasif 
gözlemcisi olmaması ge-
reklidir, aksine lobicilik 
yaparak, ülkeye yatırım-
cılar getirilmesi sürecinin 
anahtarı olmalıdır. Bizim 
görüşümüze belki de en 
uyan uygun davranışları, 
düşünüş tarzları, prob-

lemleri sezme ve insan-
lık ölçüleri, uzmanlık ve 
siyasi yetkililik açısından 
Cumhurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkanı adayların-
dan İvaylo Kalfin-Stefan 
Danailov. İkisi, bizim 
Cumhurbaşkanlığı kuru-
mundan beklentilerimize 
en çok uyuyor, onun için 

seçmenlerimizin desteği-
ni almaları için elimizden 
geleni yapacağız” diye 
açıkladı. Bundan önce 
GERB ve BSP partileri 
adayları Rosen Plevne-
liev ve İvaylo Kalfin’nin 
gelecek pazar yapılacak 
balotajda Cumhurbaş-
kanı yarışına girecekleri 
duyurulmuştu. 
Ahmet Doğan, HÖH par-

tisinin, merkez ve yerel 
düzeyde iktidardakilerin 
yürüttüğü yetkisiz poli-
tikayı durdurmaya çalı-
şacağını öne sürdü. Bu 
bağlamda, HÖH’çülerin 
bu durumun çözümünü 

erken Parlamento seçi-
minde gördüklerini hatır-
lattı. 
A h m e t  D o ğ a n 

GERB’çilerin basın top-
lantısındaki sözlerini, 
“GERB partiisnin bu se-
çimleri kaybettiğini dü-
şünüyoruz. Bir yönetici 
partinin, sadece üç ilde 
birinci turda seçimi ka-
zanması üzere kendini 
galip ilan etmesi, en azın-
dan dürüst bir davranış 
değil, hatta anlaşmazlık 
diyebilirim” diye yorum-
ladı. Bir gazetecinin so-
rusu üzere Sayın Doğan, 
“HÖH, Kalfin-Danailov 
adaylarını desteklemek 
için onlardan hiçbir şey is-
temiyor. Güzel bir öpücük 
isteyeceğiz” diye şaka ile 
karışık cevap verdi.
Sayın Doğan’ın ifadesine 

göre, her ayrı belediye-
nin artık AB kontekstinde 
düşünülmesinin yeniden 
değerlendirilmesi, analizi 
ve vizyon sahibi olmasını 
gerektiren yerel yönetimin 
yeni sorumluluğu mev-
cut. HÖH lideri, “Bizim 
için artık yerel yönetimin 
altyapı projelerini ele al-
ması önemli değil, önemli 
olan her belediyeye özel 
yatırımcılar getirmesi 
stratejisi olmasıdır” diye 
vurguladı. 

HÖH, Kırcaali ilindeki yedi Belediyede de seçimleri kazandı
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) yapı-
lan Yerel Seçimlerde 
Kırcaali ilinin yedi Be-
lediyesinde de Bele-
diye Başkan seçimle-
rini kazandı. İlk önce 
kutlamalar Cebel’de 
başladı, çünkü oradaki 
sonuçlar kesin olarak, 
Bahri Ömer’in Beledi-
ye Başkanı seçildiğini 
gösterdi. Daha sonra 
Kırcaali’den başka di-
ğer 6 Belediyede de 
HÖH partisinin adayları 
kazandıkları açıklandı.
Böylece Çernooçene 
Belediye Başkanı tekrar 
Aydın Osman, Ardino 
Belediye Başkanı Res-
mi Murat, Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif 
Akif, Kirkovo Belediye 
Başkanı Sali Ramadan 
ve Krumovgrad Bele-
diye Başkanı Sebihan 
Mehmet daha birinci 
turda seçildiler.
Seçim akşamı geç va-
kitlere kadar Kırcaali 
Belediye Başkanı için 
çelişkili açıklamalar ya-
pıldı.
İlk önce exit poll yön-
temiyle oyların paralel 

sayılması üzere sos-
yologlar HÖH’nin adayı 
Hasan Azis ve GERB’in 
İliya İliev’in Kırcaali Be-
lediye Başkanlığı için 
ikinci turda yarışacak-
larını duyurdular. 
Hatta “Seçim 2011” 
Uluslararası Basın Mer-
kezinde birinci GERB’in 
yaptığı toplantıda parti-
nin Merkez Seçim Bü-
rosu Başkanı Tsvetan 
Tsvetanov, Kırcaali ve 
Çernooçene Beledi-
yelerinde balotaja gi-
dileceğini, bunun ise 
GERB’in etnik açıdan 
karışık bölgelerde bü-
yük başarı gösterdiğini 
ilan etmiş olsa da, se-
çim gerçekleri ortaya 
çıkınca dillerini yutmuş 

oldular.
Ancak gece yarısından 
sonra HÖH partisinin 
Kırcaali Seçim Bürosu-
na son seçim protoko-
lünün de gelmesinden 
sonra, Hasan Azis oy-
ların %54’ünü almasıy-
la seçimleri kazandığı 
kesin belli oldu. 
Böylece partinin bin-
lerce üye ve taraftarları 
davullu zurnalı Bulgari-
ya Bulvarına dökülerek, 
geleneksel zafer köçe-
ğini ve horasını oyna-
dılar. 
Müh. Hasan Azis onla-
ra hitaben, “Son yıllar-
da verdiğimiz emekleri 
destekleyen tüm Kırca-
alilere teşekkür ediyo-
rum. Biz de HÖH par-

tisi olarak Kırcaali’de 
etnik seçimi değiştirdik, 
çünkü üçüncü dönem 
Belediye Başkanlığını 
kazandık, Kırcaali’nin 
en yeni tarihinde bu ise 
bir ilktir. Kazandığımız 
zafer, vatandaşların 
yönetimimizi destekle-
diklerini gösteriyor. Bu 
değişimi yerel düzeyde 
başardık, artık merkez 
düzeyde olmasını bek-
liyoruz. Bu zafer, hükü-
met tarafından büyük 
baskı olmasına rağ-
men, vatandaşların ça-
lışmalarımıza verdikleri 
gerçek değeri ispatlıyor. 
Diğer partilerin planla-
dığı gibi, Kırcaaliler, et-
nik seçime gidilmemesi 
için elinden geleni yap-
tılar” dedi. 
Yeni Kırcaali Belediye 
Başkanı, Kırcaali’deki 
seçim sonuçlarının, 
exit pollun tam başa-
rısızlığını gösterdiğini 
ifade etti. 
HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Mestan 
ise, partinin Kırcaali’de 
seçimleri GERB’in poli-
tikası sayesinde kazan-
dığını paylaştı. 

Lütfi Mestan: “Seçim sü-
recindeki kargaşa peşin 

planlanmıştı”
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardım-

cısı Lütfi Mestan basın mensupları önünde, “Cumhur-
başkanı ve Yerel Seçimlerde görülen kargaşa peşin 
planlanmıştı” dedi. Sayın Mestan’ın ifadesine göre, 
yaşanılan kargaşa, organizasyon güçsüzlüğü veya 
GERB partisinin artık ispat edilen yönetim yetkisiz-
liğinden dolayı olmuştur. HÖH milletvekili, “Sorumlu-
luğu üstüme alarak söylüyorum ki, bu kargaşa önce-
den planlanmıştı, çünkü iktidardakilerin Seçim Sandık 
Komisyonlarında temsilcilerin çoğunluğu koşullarında 
Bulgaristan vatandaşlarının oyları manipüle edilmesi 
daha kolay oldu. Geçersiz bültenlerin analizi yapıldı-
ğında eminim ki, onların oldukça büyük kısmının hiç 
de geçersiz olmadığı ortaya çıkacağından eminim” 
dedi. Lütfi Mestan, HÖH partisine göre, görevlilerin 
seçmenlere baskı uygulandığı Dospat kasabasında 
korkunun hakim olduğunu vurguladı. Sayın Mestan bu 
yönde, “HÖH temsilcileriyle görüşme yapanlar anında 
başka devlet kurumları temsilcileri tarafından ziyaret 
edilip lisansları elinden alınması tehdidi alıyorlar veya 
başka devlet organları yoluyla önyargılı denetime tabi 
tutuluyorlar” diye belirtti. Sayın Mestan, oy kullanma 
hakkından mahrum etmenin bir idari ihlal olmayıp, üç 
yıla kadar hapis cezası öngörülen ağır bir suç olduğu-
nun altını çizdi. HÖH ve BSP parti temsilcileri, seçim-
lerde memurların yer alması ve Smolyan bölgesinde 
ve özellikle Dospat’ta korku aşılanması gerekçesiyle 
Başsavcıya suç duyurusunda bulunacaklarını bildir-
diler.



 6

Akif Akif
Momçilgrad Belediye 

Başkanı

Акиф Акиф
Кмет на Община 

Момчилград

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan 

Kurban Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.momchilgrad.bg

 Kırcaali Haber  602.11.2011 HABERLER

Bahri Ömer 
Cebel Belediye 

Başkanı

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber 
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. 

Бахри Юмер
Кмет на Община 

Джебел

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!

Resmi Murad
Ardino Belediye 

Başkanı

Tüm Müslümanların Kurban Bayramını 
kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Ресми Мурад
Кмет на Община 

Ардино

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.ardino.bg

Sali Ramadan 
Kirkovo Belediye 

Başkanı

Сали Рамадан
Кмет на Община 

Кирково
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan 

Kurban Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

ibadetini kabul buyurdu.
Kurban ibadetinde ihlas 

ve samimiyetin önemini 
yukarıdaki olaydan öğ-
renmiş oluyoruz. Nitekim 
ayeti kerimede buyurulan 
“Allah’a kurbanın ne eti, ne 
de kanı ulaşır, ancak siz-
lerin takvası ulaşır”, vurgu 
takva, samimiyet ve içten-
lik üzerine yapılır.
 Değerli Dostlar! 
Hayat felsefemizi oluş-

turan dinimiz, yardımlaş-
ma ve  dayanışmaya son 
derece büyük önem verir, 
bundan dolayı bayramların 
verdiği sevinç ve  neşeyi 
ihtiyaç sahibi insanlarla  
paylaşalım, kurbanlarımız-
dan – kurban kesemeyen 
komşularımızdan başla-
mak suretiyle ihtiyaç sa-
hibi insanları gözetelim, 
kimsesiz, garip çocuklara 
da kendi çocuklarımızla 
birlikte hediyelikler temin 
edelim. 
Hastaları ziyaret edelim, 

mevladan şifalar dileyelim, 
hakkın rahmetine kavuş-
muş olan, dua bekleyen 
kabristanlığı da ziyaret 
edelim, son durağın orası 
olduğu bilincini nefsimizde 
oluşturalım, büyüklere say-
gı, küçüklere sevgi ilkesiy-
le, birlik – beraberliğimizi 
daim edelim.
Peygamberimizin ifade-

siyle “Müslüman  güven 
sahibidir, yalan konuşmaz, 
bir başkasının zararını dü-
şünmez, komşusu aç iken 
tok yatmaz..” bu çerçeve-
de komşu hakları da son 
derece önemli konular-
dandır. Çağ ötesi gökde-
lenlerimizde (Beton yığını 
binalarımızda) ne yazık ki 
komşularımızı ihmal eder 
olduk. Böylesi vesileler-
le, komşularımızı ziyaret 
edelim, dostluklar kuralım, 
ikramlarda bulunalım inşal-
lah.  Diğer dinlere mensup 
olan dost ve komşularımı-
za da izzet ve ikramda bu-
lunmak dinimizin vecibele-
rindendir.
Diğer önemli konumuz “ 

Teşrik tekbirleridir”. Arife 
günü sabah namazından 
başlamak suretiyle, bayra-
mın 4. günü ikindi namazı-
na kadar, farz namazların 
selamından sonra okunma-

sı vacip olan lafızlar şun-
lardır “Allahu Ekber, Alla-
hu Ekber , Lâilâheillâ'llâhu 
Vallâhu Ekber, Allahu Ek-
ber ve lillâhil-Hamd". Ha-
cılarımız Arafat’ta “Adem 
ve Havva’nın” affedilip, ka-
vuştukları mekanda dua ve 
niyazlarda  bulunurlarken, 
biz onlara uzaklardan eş-
lik edelim, dua ve istigfar-
da bulunalım, manevi haz 
ve sevaplardan nasibimizi 
alalım.
Bu duygu ve düşüncelerle 

“Kurban Bayramı” anlamı 
gereği, mevlamızın rızası-
na yaklaştıran, bizi İslam 

kimliğimizle olgunlaştıran, 
yeni ufukları ve mutluluk-
ları beraberinde getiren, 
aile saadetine, hayırlı ka-
zanca, bilinçli yaşama ve-
sile olan, global dünyada 
da huzur ve barışa vesile 
olan, müstesna bir zaman 
dilimi olmasını temenni 
ediyor, bütün din kardeşle-
rimi candan tebrik ediyor, 
hayırlı Kurban Bayramları 
diliyorum.
Kalbi Muhabbetlerle:     
                  
 Beyhan  MEHMET  
Kırcaali Bölge Müftüsü

1. sayfadam devamı

Beyhan MEHMET

Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Başkanı

Айдън Осман
Кмет на Община 

Черноочене

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.chernoochene.com

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve 
mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. 

Sebihan Mehmed 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Себихан Мехмед
Кмет на Община 

Крумовград

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan 

Kurban Bayramınız kutlu olsun.

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ

www.krumovgrad.bg
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Mestanlı’da tüm köyler yeniden Hak ve Özgürlüğün
Akif Akif oyların %80.81’ini 
alarak demokratik geçiş döne-
mindeki HÖH listesinden seçi-
len 4. Belediye başkanı oldu. 
Başkanlık seçiminde Hareket 
6377 oy alırken Belediye Mec-
lis seçimi için 5607 yani oyların 
%71.11’ini aldı. Meclis seçimin-
de partiye 630 geçersiz oy çık-
ması Yerel Teşkilatın ve Parti 
Seçim Bürosunun hedeflediği 
24 meclis üyesine ulaşılamadı 
ve sandalyelerin 29’da 21’ini 
alarak yerel mecliste yeniden 
mutlak çoğunluk kazandı. Di-
ğer 8 sandalyenin paylaşımı; 
GERB (Bulgaristan’ın Avrupa 
Gelişimi için Vatandaşlar Parti-
si) – 4 sandalye, ENP (Birleşik 
Halk Partisi) – 2, NDE (Ulusal 
Birlik Hareketi) – 1, BSP (Bul-
gar Sosyalist Partisi) – 1.
Bugüne dek belediye seçim 
tarihinde en yüksek oy oranı-
na ulaşan Akif AKİF: "Ekipte-
ki her arkadaşa gayretleri ve 
enerjilerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Soğuk havaya, iki 
seçiminin bir arada yapıldığın-
dan dolayı köylerde 4 pusula, 
kasabada 3 pusula kullanıl-

dığından, sandık başı komis-
yonlarının yavaş çalışmasına 
rağmen, Anayasal hakkını kul-
lanıp oy vermeye çıkan tüm va-
tandaşlara teşekkür ediyorum. 
Seçim kampanyasını yürütme 
şeklimizle, herkesi kucaklama 
girişim ve düşüncemizle, günü-
müz dünyasına eski kalan dü-
şünce, hareket, çalışma şekli 
değişimlerini, bazı kabullerin 
değişmesinde attığımız olumlu 
adımlar, aynen aday belirleme 
sırasında genel başkanımıza 
söz verdiğim biçimde yapıldığı 
için hem kendi hem de Mes-

tanlı adına çok mutluyum. So-
rumluluğumuzun farkındayız, 
emin adımlarla bazen ışık gibi 
bazen de 3 kere biç 1 kere kes 
misali çalışmamız başlaya-
caktır. Diğer 6 belediyemizde 
seçilen arkadaşları da ayrıca 
kutluyorum" dedi. 
MESTANLI HÖH TEŞKİLATI-
NIN GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI-
SI 
2003 yılından beri her seçim-
de kenetlenmeyi bilen ve başa-
rısını giderek arttıran Belediye 
Teşkilatı ülke genelinde Hak 
ve Özgürlükler Hareketinin bir 

numaralı teşkilatı oldu. 
Gazetemize bir açıklama 
yapan,3 dönemdir HÖH Bele-
diye Teşkilatı Başkanı ve henüz 
geçen seçimde Seçim Bürosu 
Başkanı olan Birol Köseömer 
şunları söyledi: “Bulgaristan 
Türklerinin sesi ve Anadilimiz 
güzel ve eşsiz Türkçe’mizde 
hem basılı hem de sanal or-
tamda genel ağ üzerinden ya-
yın yapan bu değerli gazetenin 
sayfalarından tüm Mestanlıla-
ra, tüm teşkilatlarımıza önce 
kendi adımdan, ardından kur-
may ve çalışma arkadaşlarım 
adına canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Kolay olmadı, ama 
bizler birlik, beraberlik ve dir-
lik içerisinde neyi başarmadık 
ki, 8500 oydan 6377’sini aldık. 
Kaldı ki, diğer partilere kayan 
oyların 1500’den fazlası bizim 
bağrımızdan kopan, çeşit-
li nedenlerden dolayı yolunu 
şaşıran veya küskün olan kar-
deşlerimizin oyudur. Yetmedi 
326 kişi sebepsiz yerel seçim 
listesinden çıkarıldı, belediye 
dışında yüksel tahsil gören 151 
öğrencimiz ve nafaka peşinde 
olan yaklaşık 180 işçi oy ve-
remedi. İki yıl sonra yapılacak 
genel seçimde tüm bu oyları 
yeniden yuvaya döndürmek 
için çalışmaları daha bugünden 
başlıyoruz. Hala açıklamak is-
temediğim yedeğimiz de var! 
Halkımız sağduyulu davrandı, 
Hepsinden Allah razı olsun - 
şehitlerin kanıyla emilip taşan 
bu bereketli toprağa sırt çevi-
rip bölücülüğe kalkan kişilere 
prim yapmaya izin vermediler. 
İktidarın, devlet kurumlarının 
baskılarına boyun eğmediler. 
Başta çiçeği burnunda beledi-
ye başkanımız ve %50’si yeni 
olan meclis üyelerimiz parti-
mizin çizmiş olduğu hizmet 
anlayışı, hoşgörü, barış ve 
karşılıklı anlayış içinde seçme-

nimizin vermiş olduğu bu gö-
revin altından anlımızın akıyla 
çıkacağından hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Buradan İçiş-
leri Bakanı Tsvetanov’a şunu 
sormak istiyorum: Hani seçim 
turizmi Sayın Bakın? Daha ne 
zamana kadar bu ayrımcılığa 
evet diyeceksiniz. Daha ne za-
mana kadar “Vergini ver oyunu 
kendine sakla!” diyeceksiniz. 
İl genelinde 7 numarayla ye-
dide yedi yapan bu başarımızı 
Genel Başkanımız Dr. Ahmet 
DOĞAN’ın yanı sıra her za-
man bize Türk olarak değil de 
Müslüman olarak hitap eden 
Başbakan Borisov ve İçişleri 
Bakanı Tsvetanov’a hediye ol-
sun. İnşallah bu onlara bir ders 
olur. Çünkü biz çok büyük bir 
medeniyetin evlatlarıyız… Yedi 
belediyemizdeki tüm Kırcaali 
halkına, parti teşkilatlarımıza, 
seçmenimize bizlere bu eşsiz 
duyguyu yeniden, ama daha 
değerli, daha keyifli, daha üs-
tün duygu içerisinde yaşattık-
ları için kocaman bir sağ olun 
diyor, sizlere de yayın hayatı-
nızda başarılar diliyorum! “
2 dönemdir meclis başkanlığı-
nı yürüten ve bu görevi üçün-
cü kez üstlenmeye hazırlanan 
Sunay Hasan, tüm teşkilat 
kollarının bir an olsa bile çalış-
ma temposunu düşürmediğini 
söyledi. Ayrıca belediye teşki-
latına üye tüm arkadaşlarının 
üstlendikleri görevleri harfi 
harfine yerine getirrdiklerini 
belirtti. Yeni seçim kanununun 
daha az oy alana daha yüksek 
ağırlık vermesinden dolayı da 
mecliste 2 sandalye kaybettik-
lerinin altını çizdi.
Mestanlı (Momçilgrat) beledi-
yesi sınırları içerisinde seçim 
yapılan 25 köyün tamamını da 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
kazandı, bunların dışında 5 
köye de muhtar atanacak.  

İsmail KÖSEÖMER

Kırcaali İlinde Belediye Başkanı seçim sonuçları

Ardino (Eğridere) 
Adam Draganov Persenski (GERB) -2227 - 

%30.39
Ferdi Sami Yakub (ENP) - 408 - %5.57
Resmi Mehmed Murad (HÖH/DPS) - 4445 - 

%60.65 
Dimitrina Petrova Aleksandrova (BSP)- 158 - 

%2.16
Zorka İlieva Palagaçeva (Ataka)-16-%0,22
Dimitır Kolev Şeremetev (SDS) -75-%1,02

Cebel (Şeyh Cuma) 
Mümün Habil İsmail (GERB)-1185-%25,97
Cemal Şükri Karaca (ENP)-230-%5,04
Bahri Receb Ömer (HÖH/DPS)-3 028-%66,36
Aliosman Yaşar Aliosman (RSZ)-120-%2,63

Kirkovo (Kızılağaç) 
Esat Süleyman Sadık (GERB)- 4132 - %33.08
Şükran Kazim İdriz (ENP)- 926 - %7.41
Sali Bekir Ramadan (HÖH/DPS)- 6942-

%55,58
Boyka Staykova Arabacieva (BSP)- 490 - %3.92

Krumovgrad (Koşukavak) 
Asen Slavçev Türdiev (GERB)- 1692 - %20.42
İrfan Üseyin Ömerhoca (ENP)- %422 - 5.09
Sebihan Kerim Mehmed (HÖH/DPS)- 6942 - 

%55.58
Margit Mihaylova Vasileva (BSP)- 475 - %5.73
Valentina Georgieva Dimitrova (RZS)- 68 - 

%0.82
İvan Dimitrov Kirçev (Yeşil Parti)- 31 - %0.37
Necdet Aliosman Boyacı (NDPS)-12-%0,14

Kırcaali
İliya Sotirov İliev (GERB)- 6948 - %20.65
Neşko Neşev Neşev (Ulusal Birlik Hareketi)- 

125 - %0.37
Adem Üsyin Mehmed (ENP)- 630 - %1.87 
Hasan Azis İsmail (HÖH/DPS)- 18153 - 

%53.96
Milko Petrov Bagdasarov (BSP)- 6769 - %20

.12
Nikolay İliev Rıjev (Ataka)- 426 - %1.27
Radoslav İvanov Milev (DSB)- 345 - %1.03
İvan Stefçev Stoev (RZS)- 243 - %0.72

Momçilgrad (Mestanlı) 
Mladen Aldinov Mandov (GERB)- 943 – 

%11.95
Hasan Bekir Üseyin (ENP)- 192 - %2.43
Akif Mehmed Akif (HÖH/DPS)- 6377 - 

%80.81
Georgi Dimov Çakırov (BSP)- 325 - %4.12
Kostadin Marinov Lazarov (Ataka)- 54 – %0, 

68

Çernooçene (Karagözler) 
Leman Hakkı Ali (GERB)- 742 - %12.91
Lifat Hılmi Mustafa (ENP)- 652 - %11.35
Aydın Arif Osman (HÖH/DPS)- 4353 - 

%75.74

GERB ve diğer partiler bu seçimlerde de Hak ve Özgürlükler Hareketinin 
(HÖH/DPS) kalesi diye bilinen Kırcaali’nin iktidarını ele geçiremediler. Kırca-
ali ilindeki Belediye Başkanı seçim sonuçları bunu en belirgin biçimde gözler 
önüne seriyor. 

ОБЯВА

Фирма търси да назначи
 фоторепортер със  собствен 
превоз и рекламни агенти на 

процент.
За връзка: GSM: 0878804435

Следващият брой на вестник 
“Кърджали хабер” ще излезе на 

16.11.2011 г.

Kırcaali Haber Gazetesinin gelecek 
sayısı 16.11.2011 y. çıkacak.
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 Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

GERB, Kırcaali'deki seçimlerin iptalini istedi
GERB Kırcaali İl Koordina-
törü ve Milletvekili Tsveta 
Karayançeva Belediye Se-
çim Komisyonu aracılığıyla 
İdare Mahkemesine sunulan 
şikayet dilekçesinde Kırcaali 
Belediye Başkanı seçimi ka-

rarının iptal edilmesini iste-
di. GERB partisi seçim gü-
nünde yasanın birçok ciddi 
ihlallerinde bulunulduğunu 
iddia ederek, oyların tekrar 

birer birer sayılmasına ısrar 
ediyor.
Şikayette bulunma neden-
leri arasında, seçim günün-
de kanun dışı propaganda 
yapılması, seçim odalarında 
dışardan kişilerin bulunması, 

oy kullanma kabinlerine izin 
verilmeden iki ve daha fazla 
kişinin girmesine müsaade 
edilmesi, bazı engellilerin 
şehadet belgesi gösterme-

den oy kullanılmasına izin 
verilmesi, Cumhurbaşkanı, 
Belediye Başkanı ve Meclis 
Üyeleri bültenlerinin karış-
tırılması, sınır dışında sabit 
bulunan vatandaşların ek 
listeye kaydedilmesi ve ülke 
dışına çıkmayan vatandaş-
ların seçmen listelerinden 
silinmesi belirtiliyor.
Bunun dışında GERB’ten 
bazı seçim sandık komisyon-
larında Seçim Yasasına göre 
hazırlanmayan bültenlerin 
mevcut olması öne sürülü-
yor. Önceden mühürlenmiş 
ve işaretlenmiş bültenlerin 
de seçim komisyonu dışına 
çıkarılması tespit edildiği ifa-
de ediliyor.
Birçok yerlerde geçerli ol-
mayan bültenlerin de sayı-
larak, geçerli kabul edilmesi 
iddia ediliyor.
Milletvekili Karayançeva, 
“Aynı şekilde mahkemeye 
Meclis Üyeleri ilan edilme-

si kararına karşı da şikayet 
dilekçesi verilecek. GERB 
partisi, Kirkovo Belediyesin-
de de Belediye Başkan ve 
Meclis Üyeleri kararlarının 
da iptal edilmesini isteyecek” 

diye belirtti.
GERB, Kirkovo’da elde edi-
len seçim sonuçlarına kar-
şı da İdare Mahkemesinde 
dava açtığını açıkladı.

                 Kırcaali Haber

Müh. Hasan Azis: “Bizim için Yerel Seçimler bitmiştir”
Belediye Seçim Komis-
yonu Başkanı Daniela 
Petkova, Müh. Hasan 
Azis’e Kırcaali Belediye 
Başkanı seçilmesini ka-

nıtlayan şahadetnameyi 
sundu ve yeni yönetim 
döneminde başarılar di-
ledi. HÖH partisinin Yerel 
Teşkilatı Yönetimin’den 
bazı üyeleri, Komisyon 

Başkanı’nın belgenin ve-
rilmesi için yaptığı dave-
te icabet edecek, Müh. 
Hasan Azis’e eşlik ettiler. 
Hasan Azis, “Bu şaha-

detnamenin alınmasıyla 
bizim için Yerel Seçim 
sona ermiştir” dedi.
23 Ekim’de yapılan Yerel 
Seçimlerde Hasan Azis, 
Kırcaali Belediye Baş-

kan seçimini seçmenle-
rin %53.96 oyuyla birinci 
turda kazandı. Müh. Azis 
için Belediyenin 18 153 
vatandaşı oyunu verdi.

Yeni seçilen Belediye 
Başkanı, seçim komisyo-
nu yönetimine iyi yapılan 
iş için teşekkür etti ve ba-
şarısından dolayı baklava 
ikram etti.   


