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Niyazi Şakir, Kırcaali Belediye Meclis Başkanı seçildi
 Kırcaali Valisi İvanka 
Tauşanova tarafından 
düzenlenen ilk yerel 
meclis oturumunda be-
lediye başkanı, yerel 
meclis üyeleri ve köy 
muhtarları belgelerini 
alıp yemin ettiler. Daha 
sonra geçilen meclis 
başkanı seçiminde Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH/DPS) grubundan 
başkanlığa önerilen Ni-
yazi Şakir Meclis Başka-
nı seçildi. Törene HÖH 
Kırcaali Milletvekili Ünal 
Tasim, GERB Kırcaali 
Milletvekili Tsveta Ka-
rayançeva, eski Kırcaali 
Valisi Angel Kocama-
nov, eski Kırcaali Meclis 
Kurulu Başkanı Seyfi 
Necip, Kırcaali Kamu 
Denetçisi Akif Emin ka-
tıldılar. 
Geleneksel olarak ilk 
oturum başkanlığını en 
yaşlı meclis üyesi Ata-
nas Apostolov yaptı. 3. 
dönem belediye başka-
nı seçilen İnşaat Yüksek 
Mühendisi Hasan Azis 
İsmail belgesini aldı. 
Toplam 41 meclis üyesi-
ne sahip yerel mecliste 
39 üye, 46 köy muhtarı 
seçmenlerin yararına 
çalışacaklarına dair ant 
içtiler ve belgelerini aldı-
lar. Böylece hepsi resmi 
olarak göreve başlamış 
oldular. Atanas Apos-
tolov, ilk oturumunun 

açılışında yerel meclise 
işinde başarılar diledi. 
Bu başarının da mecli-
sin kapanışında üyelerin 
il merkezi sokaklarında 
görevlerini başarıyla ye-
rine getirmenin sonucu 
başı dik yürüyebilmeden 
ibaret olacağını söyledi.
Daha sonra yeni yerel 
meclis başkanı seçimine 
geçildi. HÖH partisi Ni-
yazi Şakir’i meclis baş-
kan adayı olarak göster-
di. İktidar ise belediye 
başkanı seçimini kaybe-
den İliya İliev’i gösterdi. 
Yapılan gizli oylamada 
Niyazi Şakir 20, İliya İli-
ev 9 oy alırken, 10 oy da 
geçersiz çıktı. Oylama-
da hiçbir adayın toplam 
41 üyenin %50 artı 1 oy 
(21 yeter oy) alamaması 
sonucu başkan seçile-

medi. Kanun gereği he-
men ikinci kez oylama-
ya gidildi. Verilen kısa 
ara sonrasında yeniden 
başkanlık seçimine gidil-
di. HÖH Belediye Teşki-
latı Başkanı Hasan Azis 
meclis grubuyla kısa bir 
toplantı yaptı. İkinci oy-
lama sonucunda Niyazi 
Şakir 25 oy alarak Be-
lediye Meclisi’nin 2011-
2015 yasama dönemin-
de başkanlık etmeye 
hak kazandı. İliya İliev’e 

tekrar 9 oy çıkarken, 5 
oy da geçersiz çıktı.
Yeni seçilen Kırcaali 
Belediye Meclis Başkanı 
Niyazi Şakir, 1969 yılında 
Dıjdovnitsa (Yağmurlar) 
köyünde dünyaya gel-
miştir. Sağlık yöneticiliği 
ve sosyal faaliyetler ala-
nında iki yüksek lisans 
eğitimine sahip. Ayrıca 
HÖH Kırcaali Belediye 
Teşkilatı Başkan Yar-
dımcı olan Niyazi Şakir, 

Sisli Ufuklarda seçimler
23 Ekim’de Cumhurbaş-

kanlığı ve Yerel Seçimler 
için oyumu kullandıktan 
sonra, bir iş icabı Kırca-
ali otogarına gittim ve bir 
hayli oyalandım. Orada 
bulunduğum zaman zar-
fında her gün İstanbul-
Kırcaali seferleri yapan 
birçok otobüs geldi ve 
Boğaziçi’ne de kalkanlar 
oldu. Dikkatimi yolcular 

çekti. Gidip gelenler ne-
redeyse iki elin parmakla-
rı kadar ya vardı ya yoktu. 
Bu gördüğüm manzara 

bana geçen yıllarda ya-
pılan seçimleri hatırlattı. 
O seçimlerde Kırcaa-
li ve bölgesinde seçim 
oranının diğer bölgelere 
kıyasla daha yüksek ol-
masını hep Türkiye’den 
gelen soydaşlarımıza 
bağladılar. Sözde, onlar 
olmasaymış seçimleri 
HÖH dışında diğer par-
tilerin de kazanma şans-
ları varmış. Ve onun için 
de, 2009 yılı Parlamento 

seçim kampanyasında 
HÖH hariç önde gelen 
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Kırcaali’de “Uluslararası Trakya Rodoplar 
Buluşması ve Kültür Sanat Etkinlikleri Bilgi Şöleni”

Kırcaali’de 2 Kasım’da 
düzenlenmesi planla-
nan “Uluslararası Trakya 
Rodoplar Buluşması ve 
Kültür Sanat Etkinlikle-
ri Bilgi Şöleni” progra-
mının bir parçası olan 
oturum Cuma 4 Kasım 
günü “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneğinin salonunda 
gerçekleşti. Aralarında 
profesör ve akademisyen-
lerin bulunduğu toplam 12 
katılımcının yer aldığı otu-
rumda Türkiye’den gelen 
katılımcıların yaşadıkları 
vize sorunu yüzünden 
ertelenmişti. Ankara Te-
kirdağ Kültür ve Yardım-
laşma Derneği tarafın-
dan, Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneğinin kat-
kılarıyla düzenlenen ve 
etkinlik içeriğinde gerçek-
leştirilen resim sergisi ve 
halkoyunları gösterisi ye-
ter ilgiyle karşılaşıp yerine 
getirilmişti. Bu durum, bir 
daha Bulgaristan ile Tür-
kiye arasında uygulanan 
vize rejiminin akademik 
çevrelere ve kültür ala-
nında faaliyet yürütenlere 
yarattığı sorunları ortaya 
koymuş oldu. 
Daha çok karşılıklı bilgi 

sohbeti şeklinde geçen 
oturumun başında, Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Mü-
dürü ve Kırcaali Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği’nin 
Başkanı Müzekki Ahmet 
katılımcıları selamladı. 
Ardından yönettim içeri-
sinde olduğu iki derne-
ğin tarihi hakkında bilgi 
verip faaliyetlerini tanıttı. 
Bu bağlamda dernekle-
rin gelişiminde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve kar-
deş belediyelerin de bü-
yük katkıları olduğunun 
altını çizdi. Müzekki Ah-
met, hükümet tarafından 
azınlıklara karşı belirli yol-
lardan uygulanan baskıyı 
da belirtmeden geçeme-

di. Bu yönde Türkçenin 
giderek okullarda okun-
maz hale gelip gelecekte 
yok olmayla karşı karşıya 
geleceğini vurguladı. Bilgi 
şölenini düzenlenmesin-
de yaşanılan zorlukların, 
daha önce “Ömer Lütfi” 
Derneği’nin düzenlediği 
uluslararası şenliklerde 
de yaşandığını paylaş-
tı. Devamında, bu kadar 
önemli akademik bilgile-
rin paylaşılacağı etkinliğin 
engellenmesi girişiminden 
duyduğu üzüntüyü ifade 
ederek Bulgaristan Türk-
lerinin haftalık da olsa 
anadilde yayınladıkları ve 
kendisinin de genel yayın 
yönetmeni olduğu Kırca-
ali Haber gazetesinde ko-
nuşmacıların hazırladıkla-
rı raporları tek tek yayın-
lanmasına söz verdi. 
Bilgi şöleni oturum baş-

kanlığı Ankara - Gazi Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi 
Tarih Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan ta-
rafından yapıldı. Prof. Dr. 
Turan, bilgi şöleniyle ilgili 
çekilen tüm sıkıntılara 
rağmen Bulgaristan’da, 
daha önce Madan ve 
şimdi de Kırcaali’de çok 
sıcak, samimi karşılan-
dıkları için teşekkürlerini 
sundu. 
İlk konuşmacı Ankara - 

ODTÜ Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ömer Turan 
“1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşında Rodop Türk 
Direnişi ve 1878 Berlin 
Kongresi” konu hakkında 
rapor sundu. Ünlü tarihçi 
Kırcaalilere hitaben, “Bu 
güzel topraklarda Türklü-
ğün tarihi çok eskiye da-
yanmaktadır. Karadeniz’in 
kuzeyinden 6-7. yüzyılda 
başlayarak, 11-12. yüz-
yıla kadar bölgeye olan 
Türk göçlerini biliyoruz. 
Bu göçlerden ne kaldı, 
ne kalmadı araştırmaya 
değer önemli bir husus. 
Bunun yanı sıra esas 

bölgedeki Türk varlığının 
ana kaynağı Anadolu’dan 
12-13.yüzyıldan itibaren 
başlayan 15-16. yüzyıla 
kadar süren Türk göçleri-
dir” diye konuştu. Böylece 
Türk kültürünün bölgeye 
damgasını vurduğunu 
belirtti.  
Araştırmacı, yazar ve şair 

Abdullah Satoğlu, “Balkan 
Savaşlarının Edebiyatı-
mızdaki Yankıları” konusu 
hakkında konuştu. Abdul-
lah Satoğlu, “Bilindiği gibi 
tarihlerin yazmadığı veya 
yazamadığı birçok siyasi 
ve sosyal olayları şairle-
rimizin şiirlerinde, türkü 
ve destanlarında duymak 
mümkün ola gelmiştir” 
dedi. Balkan Savaşlarının 
yankıları olan eserlerden 
örnekler okuyarak, herke-
si duygulandırdı.  
Abdullah Satoğlu’nun iş-

lediği konuyla bağlantılı 
olarak, Tekirdağ - Namık 
Kemal Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tevfik Sütçü, “Mehmet 
Akif’in Şiirlerinde Balkan 
Savaşı ve Rumeli Türkle-
ri” raporunu sundu. 
Karabük Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yar. Doç. 
Dr. Durmuş Ali Koltuk, 

“1878’den Günümüze 
Türk-Bulgar İlişkilerine 
Genel Bakış” adlı bildiri 
sundu. Bildiride Türk - 
Bulgar ilişkilerinin teme-
lini, namı diğer 93 Har-
bi dediğimiz 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşını 
müteakiben Ayastefanos 
Antlaşması ile Bulgaris-
tan devletinin kurulma-
sıyla atıldığını belirtip, 
günümüze kadar tarihe 
göz atıyor. Konuşmacı, 
“1920 ile 1922 yılları ara-
sında Bulgar Devletinin 
üstü kapalı bir şekilde 
Anadolu’daki mücade-
leye silah sevkiyatı yap-
tığını görüyoruz” dedi. 
Devamında da, “1913’te 
Bulgaristan ile Osmanlı 
Devleti arasında yapılan 
anlaşma üzere nüfus 
mübadelesi gerçekleşti-
rilmiştir. Özellikle Trakya 
Bölgesindeki 46 000 Or-
todoks Bulgar ile 48 000 
Müslüman Türk mübade-
le edilmiş. “İki devlet ara-
sındaki ilişkiler inişli çı-
kışlı. Yıllar içinde yapılan 
göçlerle Bulgaristan’da 

Türklerin bir şekilde bo-
şaltılması devam etti. 
1989’da 320 000 Bulga-
ristan Türkü zorla, her 
hangi bir göç anlaşması 
yapılmadan Türkiye sını-
rına yığıldı. NATO ve AB 
üyesi Bulgaristan’ın daha 
demokratik, daha çoğul-
cu, azınlık haklarında ve 
Türkiye’ye ile ilişkilerinde 
daha iyi bir noktaya gelin-
mesini önemsiyoruz” diye 
konuştu. 
İzmir - Balkan Kadınlar 

Derneği Başkanı, şair ve 
ressam Aynur Açıkgöz, 
“Bulgaristan Türklerin 
Edebiyatında Göç Tema-
sı” adlı bildirisinin başın-
da göçü bizzat yaşadığını 
ve eserlerinde işlediğini 
paylaştı. Aynur Açıkgöz, 
Bulgaristan Türkleri Ede-
biyatı çok eski zamanlara 
dayandığını, bugün Bul-
garcada 4-5 bine kadar 
Türkçe kelime kullanıl-
masından belli olduğu-
nu belirtti. “Çağdaş Türk 
Edebiyatı aslında eski 
Rumeli Türk Edebiyatı-
nın bir devamıdır. Balkan 

Türklerinin şiirlerinin pek 
çoğu göç ve onun getir-
diği zorluklar, acılar, has-
ret üzeredir” dedi. Aynur 
Açıkgöz, “Plevne Muha-
rebesi” destanının şairi 
Aşık Hıfzi, Mehmet Mü-
zekka Con, Mustafa Şerif 
Alyanak, Mehmet Behçet 
Pirim, Mehmet Fikri, Ah-
met Şerifov, İzzet Dinç, 
Mefküre Mollova, Müla-
zim Çavuş, Osman Aziz, 
Niyazi Bahtiyar, Ömer Os-
man Erendoruk,  gibi şair-
leri kısaca tanıttı ve bazı 
eserlerinden örnekler 
verdi. Ayrıca Kırcaali’de 
tek Türkçe gazeteyi çıka-
ran Müzekki Ahmet’i ve 
Alev dergisi sahibi Meh-
met Alev’i ve eşi Emel 
Balıkçı’nın zor şatlar altın-
da Türk dili ve kültürüne 
verdikleri hizmetten dolayı 
kutladı. “Ateşten Gömlek” 
şiirini okuyarak konuşma-
sına son verdi. 
İkinci oturumda araş-

t ı rmacı  yazar,  Türk 
dil bilimci İsa Cebeci, 
“Bulgaristan’da Türk dil 
bilim (Türkoloji) Araştır-
malarının Tarihçesini” 
tanıttı. İsa Cebeci, “Ben-
ce çok önemli yerde bu-
lunuyoruz. Burası sade-
ce bir kültür ocağa, bir 
kütüphane değil, burası 
Bulgaristan’ın Türklüğe 
açılan kapısı” diyerek 
başladı sözlerine. 
Bulgaristan’da Türk dil bi-

lim araştırmalarının Prof. 
Hayriye Memova ve Prof. 
Emil Boev’in Kırcaali böl-
gesinde derledikleri mani 
ve türkülerle, daha sonra 
ise Rodop halk masallarını 
incelemeleriyle başladığı 
bildirildi. Gerçek Türk dil 
biliminin ise daha 1903’te 

Resmiye MÜMÜN

Devamı sayfa 3’te



3
Kırcaali Haber  316 Kasım 2011 HABERLER

ilk bilimci V. A. Moşkov’un 
Şumnu yöresinde ve 
Gagavuzya’da, ünlü Ma-
car Türk dil bilimcileri 
İgnas Kunoş, Dr. Gyula 
Nemeth, Janos Eckman 
Kuzey Bulgaristan’da ve 
Georg Hazel ise Rodop-
larda yaptıkları araştır-
malara dayanır.  Mefkü-
re Mollova’nın “Rodop 
Ağızlarının Sözlüğü” ve 
başka değerli çalışmaları 
belirtildi. Ayrıca Hüseyin 
Rüstem Dallı’nın Milino 
ağzını, İsa Cebeci’nin 
de derlediği “Örnekler-
le Deliorman Türk Ağzı 
Sözlüğü”  Bulgaristan’da 
yürütülen en son Türk dil 
bilim çalışmaları olduğu 
belirtildi. 
Sofya Türk Kültür Mer-

kezi Başkanı Dr. Sabri 
Alagöz yaptığı konuşma-
da Bulgaristan’da Türk 
kültür ve eğitim çalışma-
larına değindi. “Hatırla-
tacak olursam, bu durum 

Bulgaristan Türk’ünün 
Hır ist iyanlaşt ır ı lması 
meselesidir, benim için 
Bulgarlaştırma mesele-
si yok, parantez içinde 
kabul ediyorum, ama bu 
resmen Hıristiyanlaştır-
maktır. Çünkü tüm belge-
lerde buna ağırlık veril-
mektedir” dedi. Eski Türk 
Dili Hocası, bu süreçte 
Türk asıllı kimselerin de 
büyük rolü olduğunu ve 
bunun sayesinde profesör 
unvanına sahip oldukları-
nı belirtti. Fakat asılsız 
olan bu tezlerin kısa za-
manda unutulduğunu da 
hatırlattı. Sabri Alagöz, 
büyük Bulgar tarihçilerin 
Bulgaristan’da Türk varlı-
ğını kabul etmelerine rağ-
men, Türk Pomaklarından 
başlanarak, Hıristiyanlaş-
tırma meselesini izlerken, 
Bulgarlaştırma süreci es-
nasında yüzlerce Türkün 
katledildiğini söyledi. Ay-
rıca, Türkçe yayınlarının 
yasaklanması, zamanla 
okullarda okunmaması ve 

Bulgarlaştırma sürecinde 
tamamen yasaklanmasını 
ifade etti. Türkçenin 1991 
yılında 100 bin öğrenci 
tarafından okunurken, 
bugün ise okul müdürle-

Kırcaali’de “Uluslararası Trakya Rodoplar 
Buluşması ve Kültür Sanat Etkinlikleri Bilgi Şöleni”

rinin iyi niyetine kalmış bir 
durum olduğunun altını 
çizdi. “Türkçe okunmuyor 
ve Bulgaristan Türk’ü öyle 
veya böyle Türklüğünü 
kaybediyor” diye acı ger-
çeğe vurgu yaptı. 
Kırcaal i l i  araştırma-

cı yazar Mehmet Alev, 
Bulgaristan Türklerinin 
Türkiye’ye Göçleri ve 
Bulgaristan Türklerinin 
Edebiyatına Yansıma-
sı” çalışmasının özeti-
ni tanıttı. Mehmet Alev 
konuşmasında,“Nihayet 
bu hayırlı günde bir ara-
ya toplanabildik. İnşallah, 
gelecekte önemli bir gün 

gibi kutlarız. Mademki 
karşı taraftan büyük tep-
kiler alıyoruz, demek ki 
biz varız. Bizim en büyük 
zaafımız kendi kendimizi 
ispatlayamamamızdır. Biz 

var mıyız, yok muyuz?!” 
Aramızdan milletvekil-
leri çıkıyor, partiler olu-
şuyor ve buna rağmen 
“Siz kimsiniz?” sorusu 
dolaşıyor ortalıkta” diye-
rek ilginç bir durumu göz 
önüne serdi. Devamında, 
“Bence göçler Türkiye’ye 
1878’den beri başlamı-
yor. İlk Osmanlı yenilgisi 
1680’li yıllarda Budin’de 
yaşanmış ve oradaki 
Türkler göç etmek zorun-
da kalmışlardır. Hiçbir göç 
gönüllü olmamıştır. Bizler 
1989 yılı göçünü zorunlu 
diyoruz. Diğerleri gönül-
lü müydü acaba? 1912, 

1926, 1936, 1950-51 yıl-
larında hep büyük göçler 
olmuştur” dedi. 
Şölende son konuşmayı 

arkeolog Ercan Çokban-
kir  yaptı. Konuşmasında, 
“Osmanlı öncesi Balkan 
Türklüğü, kendimin de 
bir Rodoplu, bir Pomak 
olması dolayısıyla Po-
maklar konusu çok ilgimi 
çekmişti. İlkokul yıllarım-
da 5 500 nüfusundaki İz-
mir Gaziemir, eski ismiyle 
Seyriköyde 1955-57’li yıl-
larda 3 500 kişi Tımraşlı, 
yani Tımraş Pomakların-
dan, yaklaşık 1500’ü Ka-
vala mübadele göçmeni 
ve geriye kalan da çok az 
Boşnak ve Arnavut vardı” 
dedi. Konuşmacı, 1974 
yılında yaşadığı bir olayın 
hayatında dönüm noktası 
olduğunu paylaştı. Arke-
olog, “Datça’da bir kazı 
sırasında bir bayan arke-
ologla tanıştım. Ona de-
demlerin Bulgaristan’dan 
1912’de İzmir’e geldikle-
rini söyledim. “O zaman, 
siz Pomaksınız”, dedi. Hiç 
unutmuyorum, o bana, 
“Siz Pomaklar, Balkanla-
rın en eski, asli halkısınız” 
dedi ve Herodot tarihinde 
“adriyan” kelimesini in-
celememi tavsiye etti ve 
ben o zaman Rodopların 
güneyinde yaşayan 50-
60 bin nüfusu araştırdım. 

Esas bu bölgenin kuze-
yinde büyük bir Pomak 
kitlesi mevcuttur. Oradan 
Batıya geçtik, Kosova’ya, 
burada Goranlar, Gora-
lılar da Pomak. Derken, 
Makedonya’ya geldik, 
burada yine Torbeşler, 
Türkbaşlar karşımıza çık-
tı” diye tarihi bir yolculuk 
yaptı. Pomak kelimesinin 
Osmanlı’nın gelmesiy-
le ortaya çıktığını, fakat 
Pomakların, yani daha 
önceki Türklerin çok ön-
ceden Rumeli topraklarını 
mesken ettiklerini belirtti 
Ercan Çokbankir. Ayrıca, 
Pomakların tarih sürecin-
de kimliğini bulamamış bir 
Balkan halkı olduğunu ifa-
de etti. 1877 yıllında Ha-
san Ağanın oğlu Ahmet 
Tımırski tarafından Tım-
raş Pomak Cumhuriyeti-
nin kurulduğunu ve bugün 
de hala Smolyan’da (Paş-
maklı) onun mirasçıları 
yaşadığını söyledi. 
Ev sahibi konumunda-

ki Müzekki Ahmet, tüm 
konuşmacılara ve An-
kara Tekirdağ Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Ferhat Akgül’e 
teşekkür belgesi sundu. 
Ardından kendi tarafından 
Ferhat Akgül de Müzekki 
Ahmet’e teşekkür ifadesi 
olarak bir onurluk takdim 
etti. 

2, sayfadan devamı

Şinasi Süleyman yeniden Kirkovo Belediye Meclis Başkanı seçildi
Kirkovo’da (Kızıla-
ğaç) yapılan Bele-
diye Meclisi’nin ilk 
oturumunda Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH/DPS) meclis 
grubundan olan Şi-
nasi Süleyman yeni-
den meclis başkanı 
seçildi. Geleneksel 
olarak yerel meclisin 
ilk oturumunu en yaş-
lı meclis üyesi GERB 
grubundan Nikolay 
Mihov yönetti. Ha-
reketin başkanlığa 

önerdiği aday Şina-
si Süleyman 19 oy 
alırken, iktidar partisi 
GERB’in adayı Sevda 
Dimitrova ise anca 8 
oy alabildi. 
Yeni seçilen Kirko-
vo Belediye Başkanı 
Sali Ramadan, meclis 
üyeleri ve köy muh-
tarları vatandaşların 
yararları için çalışa-
caklarına dair resmi 
törenle yemin ettiler. 
Böylece, resmi ola-
rak, halk tarafından seçildikleri görevi ka- bul etmiş oldular. 

Mestanlı’da devir teslim töreni
Momçilgrat (Mestanlı) 
Nov Jivot Kültür evinde 
belediye başkanlığı de-
vir teslim töreni yapıldı. 
Yeni görev için Hak ve 
Özgürlükler Hareketi  /
HÖH/DPS/  Genel Baş-
kanı Dr. Ahmet Doğan 
tarafından aday göste-
rilmeyen, geçen dönem 
Belediye Başkanı Er-
dinç Hayrullah, yeni se-
çilen başkan Akif Akif’e 
belediyenin anahtarını ve bayrağını devretti.

Erdinç Hayrullah, gö-
rev süresince sosyal 
ve eğitim alanında göz 
arda edilemeyecek hiz-
metin verildiğini, ancak 
daha da yapılacak iş-
lerin olduğunu, başa-
ramadıklarını da yeni 
yönetimin başarmasını 
diledi. Kendisi gidera-
yak belediyeye henüz 
yeni ulaşan ISO /IEC 
27001:2005 Bilgi gü-
venliği yönetim sistemi 

belgesi ve ISO 9001: 
2008 Kalite yönetim 
sistemi belgesini koltu-
ğunu devrettiği yeni be-
lediye başkanına verdi. 
A rd ından  ve r i l en 
y e m e k t e ,  E r d i n ç 
Hayrullah’ın vermiş ol-
duğu hizmetten dolayı, 
tüm çalışanları adına 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Birol Köseö-
mer kendisine onurluk 
takdim etti.

  İsmail KÖSEÖMER

Bedriye Yaşar yeniden 
Çernooçene Belediye 

Meclis Başkanı
9 Kasım 2011 tari-

hinde Çernooçene Be-
lediye Meclis Üyeleri 
ilk oturumunu gerçek-

leştirdiler. HÖH liste-
sinden meclis üyelerin 
teklifiyle Bedriye Yaşar 
dördüncü kez 13 oyla 
Belediye Meclis Baş-
kanı seçildi. GERB 
adayı Leman Ali sade-
ce 4 oy alabildi. ENP 
danışmanı V i ldan 
Kadir tarafından teklif 
edilen Nedret Meh-
met, HÖH’nin kendi 
teklifi olduğu için kabul 
etmediğini ve Bedriye 
Yaşar’ın adaylığının 
ardında durduğunu 
belirtti. 

Yeni seçilen Bele-

diye Meclis Üyeleri, 
dördüncü defa Bele-
diye Başkanı seçilen 
Aydın Osman ve köy 

muhtarları yemin ede-
rek göreve başladılar. 
Ant içme töreninde 
Kırcaali Valisi İvanka 
Tauşanova da hazır 
bulundu. Belediye 
Meclisi’nin ilk oturu-
munu en yaşlı meclis 
üyesi ve Komuniga 
ortaokul Müdürü İb-
rahim Yaşar yönetti. 
Toplantının ardından 
Belediye Başkanı Ay-
dın Osman ve Yerel 
Meclis Başkanı Bed-
riye Yaşar ritüel bir 
şekilde çalışma oda-
larına yollandılar.

Bedriye Yaşar

Akif Akif

Şinasi Süleyman
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1. sayfadan devamı

Kırcaali Haber  416 Kasım 2011 HABERLER

Sisli Ufuklarda seçimler
parti liderleri seçmenlere 
hitaben Seçim Yasası’nda 
değişiklikler yapacaklarını 
ve “otobüslü seçim turiz-
mine” son verecekleri va-
atlerinde bulunmuşlardı. 
GERB partisi daha da 
öte giderek etnik karışık 
bölgelerde HÖH mono-
polünü (tekelini) hezime-
te uğratacaklarını (çö-
kerteceklerini) büyük bir 
inançla ortaya atmışlardı. 
Fakat evdeki hesap çar-
şıya uymadı. Daha önce 
belirttiğim gibi, bu seçim 
günlerinde Kapıkule’den 
Kırcaali’ye “turist” akını 
yoktu. Kırcaali halkı, yay-
gara koparanlara ispat-
ladı ki, kendi gücüyle de 
galibiyet varmış. İl’in yedi 
belediyesinin yedisinde 
de HÖH adayları Belediye 
Başkanı seçildiler. Hem 
de, rakiplerini nerede ne-
rede arka saflarda bıra-
karak. Bu, galibiyetin tam 
anlamda bir göstergesi 
değil mi?! Burada paran-
tez açarak belirtmek ge-
rekir ki, seçimlerin birinci 
turu akşamı GERB parti-
sinin verdiği basın konfe-
ransında, partinin Merkez 
Seçim Bürosu Başkanı 
(izinli İçişler Bakanı!) 
Sayın Tsvetanov, etnik 
karışık bölgelerde HÖH/
DPS monopolü çökertildi, 
Kırcaali ve Çernooçene 
belediyelerinde HÖH ile 
ikinci turda balotaja gittik-
lerini bildirdi. Salondakiler 
tarafında sürekli alkışlan-
mış olsa da, seçim ger-
çekleri ortaya çıktığında 

o alkışlayan eller havada 
asılı kaldı. Acele çavuşlar 
ise yutkunup durdular. 
Bir gerçektir ki, Kırcaali 

bölgesindeki seçimler, 
demokrasinin ilk yılların-
dan beri ilgi odağı oldu. 
Her seçimde, Sofya’dan 
sonra haber bültenle-
rinde hep Kırcaali geldi. 
Buradaki her seçim, atı-
lan her adım, ağızdan 
çıkan her söz sık elekten 
geçirilip mercek altında 
bakıldı ve devam da edi-
yor. Son seçimler öncesi 
ve aynı gün, ileri gelen 
devlet kurumları makine-
leştirilip bir nevi devreye 
sokuldu. Burada örnekler 
çok ve onları eleştirenler 
sıradan insanlar değil, her 
biri haberdar kişiler. Fakat 
görmeden ve belirtmeden 
geçemeyiz ki seçim günü 
Kırcaali’nin Borovets ma-
hallesinde hiçbir bahane-
siz İl Polis Şefi başta ol-
mak üzere, polisin kimlik 
ve ehliyet yoklamaları, 
devriye gezmeleri göz-
dağından başka bir şey 
değildir. Daha önceleri 
de, Miladinovo köyünde 
yapılan ara muhtar seçi-
minde 12-15 polisin gö-
revlendirilmesi, Vali’nin 
ve GERB milletvekil i 
Karayançeva’nın orada 
bulunmalarına gövde gös-
terisinden başka ne diye 
bilinir?! Yaratılan psikolo-
jik baskıya rağmen halk 
oyunu tercih ettiği HÖH 
muhtar adayına vermişti. 
Geçen ay yapılan seçim-

lerden, iktidar tarafından 
yaratılan tüm engellik ve 
zorluklara rağmen, Kırca-

ali Belediyesi halkı açık 
alınla çıktı. Her zaman 
olduğu gibi, seçimler sı-
rasında da aralarında 
hoşgörü, iyi komşuluk ve 
saygı hâkimdi. HÖH Be-
lediye Başkan adayı müh. 
Hasan Azis ilk dönemde 
olduğu gibi, seçmenlerin 
saygı ve güvenini kaza-
narak daha birinci turda 
üçüncü dönem başkanlık 
koltuğunu hak etmiş oldu. 
Sayın Hasan Azis’in Bele-
diye Başkanlığı seçimle-
rini üçüncü kez daha bi-
rinci turda kazanması bir 
sürpriz değil, beklenen bir 
olaydı. 
Bu çok farklı yenilgiyi 

kabullenemeyen Kırca-
ali İli GERB koordinatö-
rü ve milletvekili Tsveta 
Karayançeva, Belediye 
Başkanı seçimlerinin ip-
talini isteyen şikâyet di-
lekçesini Belediye Seçim 
Komisyonu aracılığıyla 
Kırcaali İdari Mahkeme-
sine sundu. Dilekçede, 
seçim gününde “izlenilen 
yolsuzluklar ”sıralanırken, 
oy pusulalarının da birer 
birer sayılması isteniyor. 
İyi de, insan soruyor; oy-
lar ayak ile mi sayılmış? 
Seçim Sandık Komisyon-
larında üyelerin çoğunlu-
ğu bayanın partisindendi. 
Hal böyle iken suç kimde? 
Bence, “suç” seçmenler-
de, çünkü onların adayını 
tercih etmediler. Bu tür 
hareketler, halkın deyi-
miyle öküz altında buza-
ğı aramaktır. Mahkeme 
kararıyla oylar sayılıyor. 
Umarım sonuçlar Sa-
yın Hasan Azis’in lehine 

daha da üstün oranda 
çıkar. Belediye çapında 
32 bin vatandaş seçme 
hakkından edildi! Verilen 
oylardan 2 bini ise geçer-
siz sayıldı! 
Esefle belirtmek gerekir 

ki, Hükümeti yöneten bir 
parti liderinin ve onun sağ 
kolu ve yardımcısının lü-
gatinde Bulgaristan Türk 
Azınlığı olmaması çok 
üzücü ve düşündürücü! 
Yeni seçilen Cumhurbaş-
kanı Sayın Plevneliev’de 
ikinci tur seçim akşamı 
verilen basın konferan-
sında onların lügatiyle 
konuştu. Burada bazıla-
rına hatırlatmak icap edi-
yor, Müslüman ulusu yok, 
İslam - Müslüman dini 
var. Ve bu dine tabi olan, 
kendi dillerinde konuşan, 
kendi kültürlerini yaşatan 
farklı uluslar var. 
Sadece kendini seven 

bir parti liderlerine gönül 
vererek onların lehine oy 
verenlerde çıktı aramız-
dan. GERB için Beli plast 
köyünden 87, Rani list’ten 
65, Zvezdelina’dan 62 ve 
daha birçok köylerden 
az da olsa oy çıkması 
düşündürücü doğrusu. 
Velişane köyünde ise 
türdeşlik (aşiret) kavgası 
yüzünden GERB adayı 
40 oy alarak 2 oy farkla 
muhtar seçildi. 
HÖH partisi yıllardır dışa-

rıdan parçalanmaya çalı-
şıldı ve devam da ediyor. 
Hedeflerine ulaşamayan-
lar kaleyi içeriden almak 
çabalarına yöneldiler. 
Parti saflarında karnını 
doyuran, tüyünü düzen 

(yalabıyan) bazıları aç 
günlerini unutarak büyü-
dükleri avluya havlamaya 
başladılar. Kullanıldıkla-
rını bile bile bölücülüğe 
kalkıştılar. Son seçimler 
öncesi de yeni böyleleri 
ortaya atıldı. “Biz Geli-
yoruz!” diye yola çıktılar. 
Şehir sokaklarında birkaç 
gün tur atarak geldikleri 
gibi, ardına bakmadan 
gerisin geriye döndüler. 
Bu yeni bölücülerin istek-
leri kendilerine oy değil 
de, HÖH’ne oy vermeyin 
diye boğaz yırtmaktı. Eh, 
it yürür, kervan yürür de-
miş atalarımız. 
2009 yılı Parlamento Se-

çimlerinden sonra GERB 
ATAKA çoğunluğu, seçim 
Yasası’nda öyle bir deği-
şiklikler yaptılar ki bundan 
Bulgaristan vatandaşları 
son seçimlerde nasibini 
aldı. Ülke çapında birinci 
turda, üç seçimde (Cum-
hurbaşkanı, Belediye 
Başkanı, Belediye Meclis 
Üyeleri) toplam 700 bin 

oy geçersiz sayıldı. Yasak 
listesine girmiş 440 bin 
vatandaş Yerel Seçim-
lerde oyunu kullanamadı. 
Bundan 10-15 yıl önce 
birkaç ayına yurtdışına 
çıkmış bazı vatandaş po-
lisin hazırladığı bu listeye 
alınmış. Diğer biri ise, bir 
günlüğüne Edirne’ye va-
rıp gelmiş, ona da seçme 
yasaklığı getirilmiş. Ya 
yurtdışına hiç çıkmamış-
lar için ne diyelim?! 
Geçen seçimlerden ders 

alınıp bu yanlışlıklar ge-
lecek için düzeltilmez-
se, ancak sandık başına 
seçmen yerine adaylar 
gidecek gibi görünüyor. 
Durum böyle olunca, dün-
yaca ünlü Türk mizah ya-
zarı Aziz Nesin’in Yaşar 
Yaşamaz eserini hatırla-
mamak elde değil. 
Not: Sayın okuyucularım, 

yazının başlığı seçimler 
sonrası yerli ve yabancı 
gözlemcilerin izlenimle-
rinden doğmuştur. 

Türk ressamların sergisi açıldı
Kırcaali güzel bir resim 

sergisine ev sahipliği yap-
tı. KRIG Sanat Galerisinde 
Türk ressamları eserlerini 
gösterildikleri karma sergi 
açıldı. Sanatseverlerin yo-
ğun ilgisini çeken etkinlik, 
Ankara Tekirdağ Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği 
tarafından, Kırcaali Türk 
Kültür ve Sanat Derneği 
ve Kırcaali Belediyesi’nin 
yardımıyla organize edi-
len “Uluslararası Trakya 
Rodoplar Buluşması ve 
Kültür Sanat Etkinlikleri” 
çerçevesinde gerçekleş-
mesi planlanmıştı. Ancak 
daha önceden düzenlen-
mesi öngörülen panel, 
Türkiye’den katılımcıların 
vize sorunu dolayısıyla 
Kırcaali’ye gelemedikleri 
için ertelenmek zorunda 
kaldı. 
Açılışa, sergide yer alan 

ressamlardan aslen Mes-
tanlılı (Momçilgrat) olan 
İzmir Balkan Kadınları 
Derneği Başkanı Aynur 
Açıkgöz, Nebahat Şim-

şek ve Bilin Gence Bayer 
katıldılar. Ayrıca resmi mi-
safir olarak, Kırcaali Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Elisaveta Kehayova, T. C. 
Filibe Başkonsolos Vekili 
Fisün Beyazkılıç, HÖH 
Genel Merkez temsilcisi 
İsmail Köseömer, Ankara 
Tekirdağ Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Baş-
kanı Ferhat Akgül ve ev 
sahibi konumundaki Kır-
caali Türk Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Müzekki 
Ahmet hazır bulundular. 
Müzekki Ahmet, katılım-

cıları ve sanatseverleri 
selamladıktan sonra, Eli-
saveta Kehayova Kırcaali 
Belediyesi adına sergiyi 
düzenleyenleri ve açılışta 
bulunan ressamları tebrik 
etti. Belediye Başkan Yar-
dımcısı, “Bu güzel etkin-
likte bulunmaktan gurur 
duydum. Kırcaali sık sık 
bu tür kültür etkinliklerine 
ev sahipliği yapıyor. Res-
samların eserleri onların 
iç güzelliğini yansıtıyor. 
Kırcaalili sanatseverlerde 
derin iz bırakacaklarından 

eminim” diye konuştu. 
Ferhat Akgül, Kırcaalilere 

hitaben, “Biz her zaman 
buradaki hemşerilerimizle 
ortak kültür projeleri ger-
çekleştirmek arzusunda-
yız. Amacımız kardeşlik 
ilişkileri, dostlukları pe-

kiştirmektir. Kırcaali bizim 
için daima kültür merkezi 
olmuştur. Onun için bu 

akşam burada bu karma 
sergiyi açıyoruz. İlginiz-
den dolayı hepinize şük-
ranlar sunuyorum” dedi. 
Akgül, ileriki tarihlerde 
Kırcaali’de açılan sergiyi 
Tekirdağ ve Ankara’da da 
göstermeyi düşündükleri-

ni paylaştı. 
Hak ve Özgürlükler Hare-

keti (HÖH) Genel Başkan 

Yardımcısı Ruşen Riza 
adına İsmail Köseömer, 
Türk Kültür ve Sanat Der-
neğine gönderdiği tebriki 
okudu. Ruşen Riza, “Ulus-
lararası Trakya Rodoplar 
Buluşması ve Kültür Sa-
nat Etkinliklerini” organize 

edenleri kutlayıp başarılar 
diledi. Dr. Ahmet Doğan’ın 
yardımcısı, bu etkinliklerin 
Bulgaristan Türk halkına 
yararlı olacağından emin 
olduğunu belirterek, tüm 
katılımcıları selamladı. 
Ressamlar, kökenlerinin 

Bulgaristan’dan olduğunu 
paylaşarak, Kırcaali’de 
açılan karma sergide yer 
almaktan çok memnun ol-
duklarını paylaştılar. 
Aynur Açıkgöz, Momçilg-

rat (Mestanlı) kasabasın-
dan İzmir’e göç ettiğini ve 
ilk defa Kırcaali’de Rodop 
kadını motiflerini taşıyan 
tablolarını gösterdiği için 
heyecanlı olduğunu dile 
getirdi. Şiir de yazan res-
sam, Kırcaali’nin kardeşlik 
sembolü olduğuna vurgu 
yaptı. 
Genelde doğayı ve ge-

lincik çiçeğini resmeden 
Nebahat Şimşek, Bulga-

Resmiye MÜMÜN ristan ve Türkiye’nin iki 
komşu ülke olduğu için 
bu tür ortak kültür etkin-
liklerinin daha çok yapıl-
ması gerektiğini söyledi. 
Heyecanını gizleyemeyen 
ressam, iki ülke halkının 
farklı uluslara ait olması-
na rağmen birçok yönde 
ortak özelliklere sahip 
olduğunu dile getirdi. Ko-
nuşmasında Şimşek Ha-
nım, “Bizleri daha güzel 
bir dünyanın beklediğine 
inanıyorum. Çünkü sanat 
insanlar arasındaki tüm 
sınırları yok eder” dedi.
Sergide daha, köken-

leri Bulgaristan’a dayalı 
Doç. Dr. Melihat Tüzün 
ve Salim Özgür’ün ve 
eski Yugoslavya köken-
li Ressamlar Derneği 
Başkanı Sevim Gürsoy 
Tunçyıldız’ın eserleri bu-
lunduğu açıklandı.
Kırcaali Türk Kültür ve 

Sanat Derneği adına 
Müzekki Ahmet, açılışta 
bulunan ressamlara ve 
Sayın Beyazkılıç’a teşek-
kür belgesi sundu. Açılış 
kordelesi kesildikten son-
ra ressamlar birçok tebrik 
ve çiçek aldılar. Kırcaali-
ler fırça ustalarıyla bol bol 
hatıralık resim çektirdiler. 
Sergiden sonra etkinlik-
ler, Kültür Evinde Türkiye 
ve Bulgaristan’dan folklor 
ekiplerinin katıldığı kon-
serle devam etti. Sanat 
yönetmenliğini Nuray Yu-
suf Hanım’ın yaptığı Mes-
tanlı (Momçilgrat) Rodop 
Esintileri Halkoyunları 
Topluluğu, izleyicilere 
Zeybek ve Trakya yöresi 
oyunları sundular. Türkiye 
Tekirdağ Hayrabolu’dan 
gelen Trakya Esintileri 
halkoyunları ekibi de yedi 
dakikalık bir gösteri sun-
du. Gösteriler sonunda 
her iki sanat yöneticisine 
de katılım teşekkür belge-
si takdim edildi. 
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Hasan Azis yeniden Belediye Başkanlığı görevine başladı
Yeni seçilen Kırcaali Be-
lediyesi Meclis üyeleri ve 
köy muhtarlarının Kırcaali 
Kültür Evi salonunda ant 
içme törensel oturumun-
da, ardı ardına üçüncü 
kez Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH/DPS) 
adayı olarak belediye 
başkanı seçilen Hasan 
Azis mazbatasını aldık-
tan sonra resmi görevine 
başladı. Hareketin kalesi 
olarak adlandırılan Kır-
caali, Bulgaristan sınır-
ları içerisinde Türklerin 
en yoğun olarak yaşa-
dığı ildir. Partinin ilk ku-
ruluşundan sonra Türk, 
Müslüman ve azınlıkların 
hakları ve özgürlükleri bu 
partiyle özdeş oldular. O 
günden beri partisine 
sahip çıkan seçmenler 
20 yıl içerisinde, sadece 
1999 yılında aşkına iha-
net ettiler ve kalenin içten 
düşmesine sebep oldu-

lar. Burada parti yöneti-
minin suçu da büyüktü! 
O dönemde Momçilgrat 
ve Kirkovo da aynı talihi 
paylaştı. Durumdan ders 
çıkaran merkez yönetim, 
89 Zorunlu göç ve sınır 
dışı etmeler sonucu kay-
bedilen aydın kesimin ve 
orta sınıfın yüzde 93’lük 
boşluğunu kapatmak için 

90’lı yılların başında biz-
zat Dr. Ahmet DOĞAN’IN 
başlattığı projeyi devreye 
soktu ve kazançlı çıktı. 
İşte bu yeni beyin gücü 
takımında yetişen Hasan 
Azis 3. kez Hareketin tek 
amiral gemisinin dümeni-
ni, ancak ve ancak ege-
men kılma hakkına sahip 
halkın görevlendirmesiyle 

eline aldı ve yeni ufuklara 
doğru yelken açtı. 
Yeni seçilen Belediye 
Meclis Başkanı Niyazi 
Şakir tarafından Balkan-
ların Hoşgörü Başkenti 
Kırcaali’nin eski – yeni 
belediye başkanı Ha-
san Azis’e belediyenin 
sembolik anahtarı teslim 
edildi. Törensel salondan 

belediye binasına geçen 
başkan, burada kapı-
da karşılandı ve seçim 
kampanyası başlamadan 
önce kilitlenip mühürle-
nen oda yeniden açıldı. 
Sahibinin olmayışı pen-
cerelerin tozlanmasına 
sebep olmuştu!
Burada Türk mutfağının 
demirbaş konumunda 
olan ve lezzetiyle tüm 
dünyada ün yapmış ev 
yapımı börek pidesi (su 
böreği) ve sarma (yaprak 
sarma) başkanı tebrik et-
meye gelen kurmay, ya-
kın çalışma arkadaşları 
ve misafirlere ikram edil-
di. Çalışanlar da başkana 
“tatlı yiyelim, tatlı konu-
şalım ve tatlı çalışalım” 
dercesine pasta ikram 
ettiler. Pastalar yenildi, 
tatlı kahve içildi ve za-
man geldi…
Başkan Idare Mahke-
menin yolunu tuttu!
İl genelinde yedi beledi-
yenin de yeniden HÖH 
tarafından kazanılması, 
Başbakan Borisov’a 3 
belediyede ikinci tur sözü 
veren iktidarın bölge ko-
ordinatörü ve milletvekili 
Tsveta Karayançev’anın 
uykusunu kaçırdı ve 
Kırcaali’deki seçim so-
nuçları İdari Mahkeme-
de itiraz edildi. Allah! 
Allah! Dercesine, “yeni 
seçim yasası çıkardık 
ve “seçim turizmine son 
verdik!” Vergisini ödeyen 
ve Kırcaali’de yaşayan 
binlerce seçmeni İçişleri 
Bakan’ın yardımıyla liste-
den çıkarttık. Bütün dev-
letin olanaklarını kullandık 
ve bunlar bizi yine yendi. 
Hayır, olamaz! Buna izin 
veremem… Başka yolu 
da olmalı” mantığını ar-
kasına alan Karayançeva 

İdari Mahkemede Başkan 
Hasan Azis ve mahke-
me başkanıyla beraber 
birere birer oy pusulası 
sayıyor. Toplam 131 se-
çim sandığından gelen 
sonuçlar beyaz çuvallar-
da tutuluyor ve şimdiye 
dek 15 çuvalın içeriği 
yeniden sayıldı. Devlette 
var olan tüm kurumların 
170’ten fazla yoklamala-
rına maruz kalan, suçlu 
imajı yaratma girişimiy-
le mahkemeye çıkarılan 
Hasan Azis, kendisini ce-
zalandırıyoruz diye Avru-
pa fonlarınca yapılmış ve 
birinci dereceden öneme 
sahip sayısız sosyal ve 
altyapı projeleri durduru-
lan Kırcaali cezalandırıl-
dı. Bir bayanın kaprisle-
ri, bazen de iki bayanın 
kaprislerinden dolayı tam 
verimli, faydalı, yeni hiz-
met verme uygulamasını 
huzur içinde gerçekleşti-
remeyen Kırcaali üzerin-
deki kara bulutları aşmak 
üzere. 
Suni yaratılan iç muha-
lefete zaten değinmeye-
ceğim. 1999’da Rumen 
Dimitrov’un nasıl kapının 
kilitlerini kırarak belediye 
başkan odasına girdiğini 
ve kendi kalemizde, kendi 
evimizde bize gövde gös-
terisi yaptığını asla unu-
tamayacağım. Bu yakın 
tarihimizi unutanları hatı-
ralarını tazelemeye davet 
ediyorum!
Şunu da unutmayayım, 
Kırcaali HÖH’nin kale-
sidir ve kalmaya devam 
edecek gibi görünüyor. 
Halk buna son seçim-
de “Bu da böyle biline!” 
mesajını verdi. Tabi yine 
tek efendi ve tek egemen 
olan halk bunu istediği 
müddetçe…

Resmi Murat resmi törenle göreve başladı
Yeniden Ardino Belediye 

başkanı seçilen Resmi 
Murat ant içerek göre-
vine başladı. Kendisine 
başkanlık mazbatasını 
Belediye Seçim Komis-
yonu Başkanı Tsvetomir 
Haciev verdi. 
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH/DPS) liste-
sinden yerel meclise se-
çilen en yaşlı üye Mümün 
Bekir geleneksel olarak 
ilk oturuma başkanlık 
yaptı. Başkan olarak ikin-
ci dönemine başlayan 
Resmi Murat Bulgaristan 
Anayasası ve ülke kanun-
larını yerine getireceğine 
ve Ardinoluların refahı 
için çalışacağına dair ant 
içti. Onunla beraber aynı 
andı yeni seçilen meclis 
üyeleri ve köy muhtarları 
da içtiler. 
Resmi Murat, görevleri-

ne başlayan meclis üye-
lerini ve köy muhtarlarını 
tebrik etti. Bugünde son 
derece memnun olduğu-
nu ve herkese başarılı bir 
dönem diledi. Devamında 
başkan, “Hepimiz Ardino 
halkına bize verdiği bu 
güvenden dolayı teşekkür 
borçluyuz. Belediye sınır-
larımız içerisinde yaşayan 
ve herkesin en demokra-
tik hakkı olan seçme ve 
seçilme hakkını kullanan 
tüm vatandaşlara huzuru-
nuzda teşekkür ediyorum. 
Bu güvenin hakkını ver-

mek için elimizden geleni 
yapmalıyız. Ben, Belediye 
Başkanı olarak, insanları 
birleştirmek için çalışaca-
ğım. Geçen dönemde de 
böyle çalıştım, şimdi de 
öyle olacak. Benim için 
daima kaynağına bak-
maksızın önceliğe sahip 
sorunlar gelir. Tüm mec-
lis üyelerinin seçmenler 
adına çalışmaya davet 
ediyorum. Çalışmalarda 
üyeler arası görev devri 
olmalı, çünkü yerel mec-
lisin üçte ikisi yeni” diye 
konuştu. 
Ayrıca Resmi Murat, 

Türkiye, Yunanistan ve 
İrlanda’dan kardeş bele-
diyelerle kurulan kurum-
lar arası ve sınır ötesi 
işbirliğin korunması için 
çalışılmaların devam et-
mesi gerektiğini vurgula-
dı. Böylelikle belediyenin 
yaşam standardı ve hayat 
koşulları iyileştirilir dedi. 
Belediye meclisinin ilk 

oturumunda gizli oylama 
ile Hak ve Özgürlükler 
Hareketinden önerilen 
Sezgin Bayramov meclis 
başkanı seçildi. 
Ardino belediye meclisi-

nin törensel oturumuna 
Kırcaali valiliğini temsilen 
Genel Sekreter Kiril Kolev 
katıldı. Vali adına, yeni se-
çilen meclis başkanına iyi 
yönetim ilkelerinin yazılı 
olduğu hediyeyi sundu. 
HÖH grubu adına Aziz 

Murat, bir an kaybetme-
den bugünden tezi olmak-
sızın Ardino belediyesinin 

önemli projelerin gerçek-
leştirilmesi için gerçek 
hazırlığa başlanılması 

gerektiğini söyledi.
Oturumda GERB ve ENP 

temsilcileri iyi niyetli ko-

Krumovgrad Belediye Meclis Başkanlığına 
yeniden Metin Bayramali seçildi

Üçüncü dönem 
Krumovgrad (Ko-
şukavak) Belediye 
Başkanlığına seçi-
len Sebihan Meh-
met, belediye mec-
lis üyeleri ve köy 
muhtarları yapılan 
ilk meclis oturumun-
da ant içtiler. Seçi-
lenler, resmi törenin 
yapıldığı salonda 
vatandaşların çıka-
rı ve refahı için var 
olan gücüyle çalı-
şacaklarına yemin 
ettiler.
Meclisin ilk oturu-

munu Kırcaali Valisi 
İvanka Tauşano-
va açtı, geleneksel 

olarak da en yaşlı 
Meclis Üyesi İsmail 

Yakup yönetti. 
Sebihan Mehmet, 
meclis üyeleri ve 
köy muhtarları ye-
min belgesini imza-
ladılar ve ardından 
meclis başkanı se-
çimine geçildi.
Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH/
DPS) yerel meclis 
grubu üyeleri Metin 
Bayramali’yi, baş-
kan teklif ederken, 
iktidar partisi GERB 
de Todor Zangoçev’i 
aday kaldırdı. 29 
üyeye sahip, ancak 

28’inin ant içme tö-
renine katıldığı oy-
lamada Metin Bay-
ramali 23 oy aldı 
ve meclis başkanı 
seçildi. Diğer adaya 
5 oy verildi. 
Metin Bayramali, 
Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmed’e 
Krumovgrad bele-
diyesinin sembolik 
anahtarını sundu 
ve her iki başkan da 
birbirine 2011-2015 
döneminde başarı-
lar diledi. 
    Kırcaali Haber

Güner ŞÜKRÜ

İsmail KÖSEÖMER

Metin Bayramali 

Resmi Murat

Müh. Hasan Azis
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Ülkemizde coşkulu Kurbam Bayramı  kutlamaları
Türklerin yoğun yaşadığı 
bölgelerde bayram namazın-
da camiler doldu taştı.
Ya k l a ş ı k  2  m i l y o n 
Müs lüman’ın  yaşadığ ı 
Bulgaristan’da Kurban Bay-
ramı coşkuyla kutlandı. 
Müslümanların yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerdeki camiler 
ile başkent Sofya’da ibadete 
açık tek cami olan Banyaba-
şı Camisi bayram namazında 
doldu taştı. 
Banyabaşı Camisi’nin 700 
kişilik kapasitesi her bay-
ramda olduğu gibi bugün 
de Müslümanlara yetmedi. 
Müslümanların çoğu bayram 
namazını cami avlusunda ve 
kaldırımda kılmak zorunda 
kaldı. 
Polisin, ırkçı ve aşırı milliyet-
çi ATAKA partisinin geçen 
aylarda namaz sırasında 

cemaate yönelik giriştiği sal-
dırıları göz önünde bulundu-
rarak, bölgede geniş güven-
lik önlemleri alması dikkati 
çekti. Müslümanlar, nama-
zın ve Türkçe olarak okunan 
bayram hutbesinin ardından 

birbirleriyle bayramlaştı. 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Haci Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu’nda (BNT) oku-
duğu tebrik mesajında, ülke-
deki tüm Müslümanların birlik 

ve mutluluk içinde olduklarını 
söyledi. Başmüftü Haci, her 
yıl aynı mutlulukla kutlanan 
Kurban Bayramı’nın aynı za-
manda her yıl ayrı bir coşku 
yaşattığını kaydederek, bay-
ramda kurban kesilmesi ve 
bağışta bulunulmasının de-
ğerini vurguladı. 
Mesajının sonunda Müslü-
manların Kurban Bayramı’nı 
Türkçe olarak da kutlayan 
Mustafa Aliş Haci, bayram-
ların kutsal günler olduğu-
nu ifade ederek, Kurban 
Bayramı’nın barışa ve kar-
deşlik duygularının gelişme-
sine vesile olmasını diledi. 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Georgi Pırvanov ile Başba-
kan Boyko Borisov da birer 
mesaj yayımlayarak, ülke-
deki Müslümanların Kurban 
Bayramı’nı kutladı. 

-Kurban turizmi- 
Bayram dolayısıyla Türkiye-
Bulgaristan sınırında yoğun 
trafik gözleniyor. 
Dost  ve akrabalar ıy la 
bayramlaşmak ve kurban 

kesmek için binlerce kişi 
Türkiye’den Bulgaristan’a 
gelirken, Bulgaristan’da öğ-
renim gören binlerce Türk 
öğrenci de bayramı ailele-
riyle birlikte geçirmek için 
Türkiye’ye gidiyor. 
Türk bölgelerinde bayramın 
ilk gününde eskiye göre daha 
fazla kurban kesilmesi de 
dikkati çekiyor. 
Kur ban l ık  f i ya t la r ın ın 
Türkiye’ye göre çok daha 
ucuz olması yüzünden 
Türkiye’de yaşayan Bulgaris-
tan vatandaşlarının büyük bir 
bölümü Bulgaristan’a gelerek 
kurbanlarını burada kesti. 
Kurbanlık hayvan satıcıları 
da Türkiye’den gelen ilgiden 
oldukça memnun. Satıcılar 
kurbanlık satışlarının geçen 
yıla göre önemli ölçüde art-
tığını dile getirdiler. 
Türklerin yoğun olarak yaşa-
dığı bölgelerdeki belediyeler, 
Kurban Bayramı dolayısıyla 
çeşitli kültürel etkinlikler de 
düzenliyor. 
               Kırcaali Haber

Kırcaali’de yüzlerce Müslüman, 
Kurban Bayramını karşıladı

06.11.2011 tarihinde yüzler-
ce Müslüman Kırcaali mer-
kez camide mübarek Kur-
ban Bayramını karşıladılar. 
Her bayramda olduğu gibi, 
camiye sığmayan yüzlerce 
Müslüman da sisli ve soğuk 
havada bayram namazını 
cami avlusunda idrak etmek 
zorunda kaldılar. Bu durum 

bir kez daha Kırcaali’de ikinci 
büyük camiye ihtiyaç duyul-
duğunu gözler önüne serdi. 
Bulgaristan Müslümanları 
Yüksek İslam Şura Başkanı 
Şabanali Ahmet verdiği vaiz-
lerde Kurban Bayramının tari-
hini ve faziletlerini anlattı. İb-
rahim Aleyhisselamın Allah’ın 
emriyle oğlu İsmail’i kurban 
edeceği sırada, bir meleğin 

Allah tarafından gönderilen 
kurbanlık bir koçu getirdiğini 
belirtti. Şabanali Hoca mü-
minlere, “Cenabı Allah hepi-
mize Hz. İbrahim’in ve oğlu 
İsmail’in ona teslimiyetini na-
sip etsin! Bu hadise bir defa 
daha gösteriyor ki, Allah’ın 
emirlerinin dışına çıkama-
yız!” diye seslendi. Şabanali 
Ahmet camiden Kırcaalilerin 
Kurban Bayramını kutladı. 

Cami imamları bayram na-
mazı kılınışının usulünü ha-
tırlattıktan sonra Başmüftü-
lük tarafından ilan edilen tam 
saat 7.46’da müminler nama-
za saf tuttular. Aralarında ol-
dukça gençlerin bulunması 
hoş bir manzaraydı. 
Namaz sonrasında Müslü-
manlar, birbirleriyle kardeş-
çe kucaklaşıp, büyüklerin 

ellerinden, küçüklerin göz-
lerinden öperek, Kurban 
Bayramını kutladılar, güzel 
dileklerde bulundular. Tebrik 
etme adetinden yararlanıp, 
şeker ve para toplamak için 
yüzlerce çocuk, cami kapısı-
nın yanında müminlerin çık-
masını beklediler.
Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis’in de ca-
miden çıkmasını gören ço-
cuklar bayramını kutlamak 
için etrafına üşüştüler ve 
yaptıkları tezahüratlar ona 
duydukları gerçek sevgi ve 
saygıyı gösterdi.
Çocukların akınına uğrayan 
Başkan, Kırcaali Habere şun-
ları paylaştı: “Tüm Kırcaalili 
ve Müslüman Türk kardeş-
lerimizin Kurban Bayramı-
nı Belediye Başkanı olarak 
ve Belediye yönetimi adına 
kutlamak istiyorum. Her dini 
bayram bizim için çok önem-
lidir, çünkü bayramlarda biz 
kendimizi insan olarak ta-
nıtabiliyoruz. Bayramlarda 
birbirimize ve diğer insan-
lara, kardeşlerimize karşı 
insanlığımızı göstermek için 
bir fırsat buluyoruz. Kurban 
Bayramının çok özel bir tarafı 
vardır ki, kurban kesme im-
kanı olmayan kardeşlerimize 
karşı paylaşımda bulunma-
nın insanlığımızı gösterme 
fırsatı olduğuna inanıyorum. 
Bu anlamda Kurban Bayra-
mı Kırcaali’de yaşanılan en 

güzel bayramlardan biridir. 
Çünkü biz o zaman hem Türk 
ve Müslüman kardeşlerimize 
karşı, hem de Bulgar ve Hı-
ristiyan kardeşlerimize kar-
şı paylaşım yaparak bir kez 
daha Kırcaali’nin bir hoşgö-

rü başkenti olarak kurulma-
sının temeline bir tuğla daha 
koyduğumuza inanıyorum. 
Herkesin bayramı mübarek 
olsun!” 
Arkasından Şabanali Ahmet 
de, “Daha önce de belirtti-
ğimiz gibi Kurban Bayramı 
Allah’a yaklaşmanın bir yolu 
ifadesi olarak algılanmıştır. 
İslam dininde iki büyük bay-
ramdan biridir. Aynı zamanda 
hac ibadetinin bu dönemde 
yapılmasıyla ayrı bir önem 
kazanır. Bu çerçevede Kur-
ban Bayramının bütün İslam 
alemine, Bulgaristan Müslü-

manlarına hayırlı olmasını, 
bereket getirmesini, hayatla-
rında daha güzel günlere çı-
ğır açmasını Cenabı Allah’tan 
niyaz ediyoruz. İnsanların 
birbirlerine yakınlaşmaları, 
ikramda bulunmaları, büyük-

lerin ve akrabaların ziyaret 
edilmeleri, küçüklere göste-
rilen sevgi ve bu çerçevede 
paylaşım konusunun artması 
bayramlarla daha bir yoğun 
oluyor. Bunlar hep dinimizi 
ve geleneğimizi yaşatmamız 
gereken konularıdır ve bu 
çerçevede de biz, inşallah 
bunları ayakta tutmaya çalı-
şıyoruz” diye paylaştı. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Kırcaali bölgesinde bulunan 
yaklaşık 230 camide Müs-
lümanlar Kurban Bayramını 
karşılama sevincini yaşadı-
lar. 

Resmiye MÜMÜN
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Türkiye İş Bankası, Bulgaristan’da faaliyetlerine başladı
Türkiye İş Bankası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ersin 
Özince, Bulgaristan’daki 
İşbank GmbH’nin açılı -
şında, Atatürk’ün 1914’te 
Sofya’da ataşe militer oldu-
ğunu hatırlatarak “Yaklaşık 
100 yıl sonra da Atatürk’ün 
kurduğu İş Bankası ola-
rak Bulgaristan’dayız” dedi. 
Özince, en büyük yatırım-
cısına bile vize konusunda 
sıkıntı yaratan Bulgaristan’a 
seslendi: “Yatırımlarımız sü-
recek, yeter ki devlet önümü-
zü açsın”
İş Bankası, Avrupa’daki ban-
kacılık çalışmalarını yürütmek 
üzere kurduğu GmbH adıyla 
Bulgaristan’da faaliyetlerine 
başladı. Başkent Sofya’da 
açılan İşbank GmbH, şirketin 
yurtdışındaki 16’ncı şubesi 
oldu. İşbank GmbH’nin açı-
lışı nedeniyle ülkeye gelen 
İş Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ersin Özince, gru-
bun Bulgaristan’daki üçüncü 
yatırımını hayata geçirdiği-
ni ifade etti. Ersin Özince, 
“Atatürk, 1914’te Sofya’da 
ataşe militerdi, 1924’te İş 
Bankası’nın kurucusu oldu. 
Atatürk’ün kurduğu İş Banka-
sı olarak ondan yaklaşık 100 
yıl sonra Bulgaristan’dayız” 
dedi.
‘Devlet önümüzü açsın’
İş Bankası Grubu’nun ilk ola-
rak 1997’de bir Avusturya şir-
keti üzerinden Bulgaristan’a 

girdiğini belirten Ersin Özin-
ce, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Uzun yıllar Bulgaristan’ın 
en büyük yatırımcısı olduk. 
2004’te Trakya Cam yatı-
rımlarını yaptık. En sonun-
da grubun esas işi banka 
da Bulgaristan’a gelmiş 

oldu” diye konuştu. İşbank 
GmbH’nin Türkiye Cumhu-
riyeti ve Avrupa Birliği’nden 
gelen yatırımcıyı destekle-
meyi, Bulgar şirketlerinin de 
yurtdışı faaliyetlerine destek 
olmayı amaçladığını söyle-
yen Özince, “Grubun yatı-
rım planları büyük. Yeter ki 
Bulgaristan devleti önümüzü 
açsın.” 
450 milyon $ ek yatırım
Ersin Özince, Trakya Cam 
Bulgaria’nın bugüne kadar 

400 milyon dolar yatırım 
yaptığını hatırlatarak, şirke-
tin binin üzerinde istihdam 
sağladığını ve Bulgaristan’da 
ürettiği camın yüzde 90’dan 
fazlasını ihraç ettiğini kaydet-
ti. Özince, 450 milyon dolar-
lık ilave yatırımın da planları 

dâhilinde olduğunu ifade etti. 
Özince, “Gönlümden geçen 
buradaki yatırımlarımızın bü-
yümesidir. Bulgaristan’ın o 
zamanki başbakanı Simeon 
Sakskoburgotski, Türkiye’ye 
gelmişti. İlk defa bir ülke 
başbakanı ayağımıza kadar 
gelmiş, bizi ülkesine davet 
etmişti” diye konuştu.
1 ay sonra Rusya’da
İş Bankası Genel Müdü-
rü Adnan Bali de merkezi 
Almanya’da bulunan İşbank 

GmbH’nin bu ülkede 12 şu-
besinin bulunduğunu, ayrıca 
Hollanda, Fransa, İsviçre’de 
de yer aldıklarını belirtti. 
Adnan Bali, “Bulgaristan, 
Almanya dışındaki 4’üncü 
ülkemiz. Aynı zamanda 
Balkanlar’daki ilk şubemiz. 
Önümüzdeki ay da Rusya’da 
satın aldığımız Bank Sofia’nın 
açılışını gerçekleştireceğiz” 
dedi. Bankanın 1.180 şube-
ye ulaştığını söyleyen Adnan 
Bali, Erbil, Bahreyn, Londra 
şubeleri ile Çin ve Mısır tem-
silcilikleri olarak uluslararası 
faaliyetleri yürütmeye devam 
ettiklerini vurguladı.
İş Bankası’nın şubeleşme 
atağını; Türkiye’nin ekono-
mik ortamının iyileşmesi, 
Amerika’nın notunun düşü-
rülmesi ve Avrupa’da ya-
şanan borç sorunu sonucu 
Türkiye’nin olumlu anlamda 
küresel piyasalardan ayrış-
masına bağlayan Adnan Bali, 
“İlk defa kriz döneminde Tür-
kiye dış piyasalara göre daha 
rahat bir dönem geçiriyor. 
Birçok gösterge bakımından 
da bu durumu destekliyor. 
Kriz sürecinden korunmada 
en önemli faktör olduğunu 
düşündüğüm kaldıraç kullanı-
mı, yani gerek kamu gerekse 
finans sektörü ve hane hal-
kının daha az borçlu olması 
Türkiye’yi ayrıştırdı” şeklinde 
konuştu.
9 ayda 1.8 milyar lira net 
kâr
İş Bankası yılın ilk 9 ayın-
da 1 milyar 803 milyon TL 
net kâr elde etti. İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali, 
bankanın 9 aylık performan-
sıyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Türkiye’nin en büyük özel 
bankası olan İş Bankası, 

sağlıklı büyümesini sürdür-
dü ve ilk 9 aylık döneminde 
aktiflerini yüzde 21 oranında 
artırarak 132 milyar TL’den 
160 milyar TL’ye yükseltti. 
Bankacılık sektöründe kârlılık 
ve büyüme üzerinde baskı 
oluşturan gelişmelere kar-
şın, öngördüğü kârlılık hede-
fi doğrultusunda performans 
gösteren İş Bankası’nın bu 
dönemdeki net kârı 1 milyar 
803 milyon TL oldu, yüzde 5 
artış gösteren özkaynakları 
18 milyar TL’ye ulaştı” dedi. 
Toplam kredilerde yüzde 33 
oranında büyüme kaydeden 
İş Bankası’nın, 2010 sonunda 
64 milyar TL olan kredileri 85 
milyar TL’ye ulaştı. Söz konu-
su artışta ticari nitelikli kredi 
hacmindeki yüzde 38’lik artış 
rol oynadı. Bu gelişme sonu-
cunda ticari nitelikli kredilerin 
toplam kredi hacmi içindeki 
payı yüzde 72 seviyesine 
yükseldi. İş Bankası’nın yıl-
sonunda yüzde 3.6 olan ta-
kipteki krediler oranı yüzde 
2.5’e indi.
‘1 yıl vize istedim, verme-
diler’ 
Ersin Özince, Sofya’ya gi-
derken basınla gerçekleştir-
diği sohbette, Bulgaristan’da 
yaşanan sıkıntılara da değin-
di. Özince, “Bulgaristan’ın en 
büyük yatırımcısıyız. Ben bu 
şirketlerin yönetim kurulu 
başkanıyım. Bana bile, en az 
1 yıl diye belirtmeme rağmen 
5 aylık vize verdiler. Ülkeye 
katkımız çok ama önümüzü 
açmıyorlar. Bulgaristan ile ti-
caret hacmimiz 2010’da 2.5 
milyar dolardı. 2011’in ilk 4 
ayında ise bu rakam 1.3 mil-
yar dolara ulaştı. 1500 Türk 
şirketi faal durumda” dedi.

ikinci dönem meclis üyeliğine 
seçildi. 20 yıldır sağlık sektö-
ründe hizmet vermektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
Niyazi Şakir, ismini geçen yıl 
yerel belediyelere uygulanan 
baskılara karşı il genelinde 
“Sağlıklı İş Ortamları – Güçlü 
Bölge Yönetimi” adı altında yü-
rütülen imza toplama kampan-
yası sırasında Kamu İnisiyatifi 
Komitesi’nin başkanlığını yö-
netmesiyle duyurdu. O zaman 
Niyazi Şakir, 10 günde toplanı-
lan 53 400 imzayı Bulgaristan 
Millet Meclisi Başkanı Tsetska 
Tsaçeva, ülke kamu denetçisi 
Ginyo Ganev ve Cumhurbaş-
kanı Georgi Pırvanov’a sun-
muştu. 
Niyazi Şakir’in ilk sözleri, 
“Gerçek demokrasi bu de-
mek. Bazen kararlar zor alı-
nıyor, fakat bu tür kararlar, 

insanın işinde daha büyük 
çaba göstermesine ve etkili 
olmasına imkân veriyor. Beni 
destekleyen herkese ve des-
teklemeyenlere de teşekkür 
etmek istiyorum. Meclis Baş-
kanı olarak, vatandaşlarımız 
yararı için tüm meclis üyele-
rine güvenebilmek istiyorum. 
Bugün hepimiz için çok zor 
gündü, fakat ben kendi adıma 
memnunun diyebilirim” oldu. 
Niyazi Şakir yeni Meclis Ku-
rulu Başkanı seçildikten sonra 
Kırcaali Belediyesi’nin anahta-
rını üçüncü dönem Belediye 
Başkanı seçilen Müh. Hasana 
Azis’e sundu. 
Kırcaali Valisi Yerel yönetimin 
ilk iki önemli temsilcisine iyi yö-
netim prensipleri yazılı tablolar 
hediye etti. İvanka Tauşanova, 
ettikleri yemini unutmamalarını 
ve vatandaşların çıkarları için 
çalışmalarını diledi. 

Niyazi Şakir Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı seçildi

1. sayfadan devamı

Cebel Belediye Meclis Başkanı 
yeniden Sabri Hüseyin seçildi
Cebel Belediye Meclisi’nin 
yaptığı ilk oturumunda Hak 
ve Özgürlükler Hareketin-
den (HÖH) Sabri Hüseyin 
beşinci dönem için Meclis 

Başkanı seçildi. Toplantıda 
Kırcaali Valisi İvanka Tau-
şanova, GERB milletvekili 
Tsveta Karayançeva ve 
Cebel Belediye Seçim Ko-
misyonu Başkanı Veneta 
Dobreva hazır bulundular. 

Sabri Hüseyin, HÖH par-
tisinin 14 kişilik Belediye 
Meclis Grubu tarafından 
önerildi. GERB partisinin 
6 kişilik grubu ise, Cebel 

Meclisine Bulgar Sosya-
list Partisinden tek seçilen 
Yasen Ustrenski’yi Meclis 
Başkan adayı gösterdi, 
fakat o bu teklifi kabul et-
medi. 
Meclisin ilk toplantısında 

Cebel Belediye Başka-
nı Bahri Ömer, 21 Meclis 
Üyeleri ve 21 köy muhtar-
ları Anayasa’yı ve devletin 
kanunlarını yerine getire-
ceklerine, tüm davranışlar 
vatandaşların lehine ola-
cağına ve onların refahı 
için çalışacaklarına yemin 
ederek yemin kâğıdını im-
zaladılar. 
Dördüncü dönem Beledi-
ye Başkanı seçilen Bahri 
Ömer, Meclis Üyelerine, 
Belediye’nin iyiliği için akıl 
ve sorumlulukla çalışma-
larını diledi. Sayın Ömer, 
“Gelecek 4 yılda, günde-
min yarattığı önceliklerde 
birlik içinde çalışınız ve 
Cebel’in 4 yıl sonra da var 
olacağını unutmayınız” 
diye vurguladı. 
Mecliste yer alan parti 
temsilcileri diğer partiler-
den meslektaşlarına başa-
rı dileklerinde bulundular. 

           Kırcaali Haber

Sabri Hüseyin



 8

Кърджали Хабер
  16 Ноември 2011  Сряда - Година: V  Брой: 42 (110)   Цена 0,50 лв.  www.kircaalihaber.com  İSSN 1313-6925

 Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

“Ömer Lütfi” Derneği Kırcaalilerin Kurban Bayramını 
muhteşem konserle kutladı

Kırcaali Belediye Kültür Evini 
tıklım tıklım dolduran yüzlerce 
vatandaş, “Ömer Lütfi” Kültür 
Derneğinin sunduğu gelenek-
sel Kurban Bayramı konseriyle 
coştular. 
“Ömer Lütfi” Derneği ve Kır-

caali Belediyesi tarafından 
düzenlenen konser, “Kırcı” 
şirketinin sahibi Kadir Kırcı’nın 
maddi desteğiyle seyircilere 

ücretsiz gerçekleştirildi. Türk-
lerin yanı sıra seyircilerin ara-
sında bulunan birçok Bulgar’ın 
da muhteşem Türk folkloru-
na karşı duydukları hayranlık 
gözlerden kaçmadı. Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Yardımcısı Elisaveta Ke-
hayova, T.C. Filibe Başkonso-

losu Ramis Şen, Kırcaali Kamu 
Denetçisi Akif Akif, Yerel Mec-
lis Kurulu Başkanı Niyazi Şakir 
de Bayram konserini izleyenler 
arasındaydı. 
Kırcaali Türk Halk Oyunla-

rı Topluluğu ve “Kadriye La-
tifova” Çocuk Folklor Grubu 
profesyonelce sahneledikleri 
sevilen halk oyunlarıyla seyir-
cilerin gönlünü bir kere daha 
fethettiler. 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği, 

özel olarak Kurban Bayramı 
konseri için hazırladığı iki yeni 
halk oyununu tanıttı. 
Konserin başında Yüksel 

Esen’in sanat yönetmenliğini 
yaptığı Kırcaali Türk Halk Oyun-
ları Topluluğu ilk defa Zeybek 
dansını sahnelediler. Sebahat 
Ahmet’in sanat yönetmenliğini 

yaptığı “Kadriye Latifova” Ço-
cuk Folklor Grubu da yeni bir 
Rumeli halk oyunu ve “Sürpriz” 
Bale Formasyonu yeni bir mo-
dern dans gösterdiler. 
Derneğin küçük solistleri Emre 

Ahmet, Mert Hüseyin, Duygu 
Ali yeniden sevenleriyle buluş-
tular. Mert Hüseyin okuduğu 
ritmik şarkılarıyla seyircilere 
keyifli dakikalar yaşattı. 
Popçu Emre, okuduğu her 

tarzda parçalarla seyircilere 
kah coşturdu, kah duygulu an-
lar yaşattı. Son bir yılda yıldızı 
parlayan Duygu Ali söylediği 
Rumeli türküleriyle geleceğin 
sanatçısı olduğunu bir kez daha 
gözler önüne serdi. 
Dernek çatısı altında yetişen 

Behiye Ahmet ve piyano arka-
sındaki Bayram Bayram çok 
başarılı bir düet yaparak, duy-
gusal pop parça okudular. Daha 
sonra Behiye Ahmet söylediği 
neşeli türkülerle hayranlarının 
yüreklerini hoplattı. 
“Ömer Lütfi” Kültür Derneği’nin 

Bayram konserinde en son or-
kestrasıyla beraber Kırcaali Bu-
ket Derneğinin Otantik Rumeli 
Türküleri Koro Topluluğu sahne 
aldı. Buket Derneği, Kırcaalile-
ri Kurban Bayramı dolayısıyla 
söyledikleri üç türküyle selam-
ladılar. 
“Ömer Lütfi” Derneğine Kır-

caali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Vali İvanka Tau-
şanova, Kırcaali Kamu Denet-
çisi Akif Emin ve BSP Kırcaali 

Resmiye MÜMÜN

İl Teşkilatı Başkanı Milko Bag-
dasarov tarafından gönderilen 
Müslümanların Kurban Bayra-
mını kutladıkları tebrik mesaj-
ları okundu. 
Konserin sonunda Başkon-

solos Ramis Şen, Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis, 

Vali İvanka Tauşanova, Milko 
Bagdasarov, Kırcaali Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği, Ardino 
“Rodopska iskra” Halk Toplum 
Merkezi, Kırcaali “Sokol” Şirke-
ti, “Dekorstil 2008” Şirketi sa-
hibi Gürsel Hüseyin tarafından 
çiçekler sunuldu. 

Başbakan Borisov: En ciddi rakiplerim 
Ahmet Doğan ve Georgi Pırvanov

Geçen hafta BTV televiz-
yonuna konuk olarak katılan 
Başbakan Borisov çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Ge-
ride bıraktığımız Cumhurbaş-
kanlığı ve yerel seçimlerden 
çıkan sonuçlara değinen Bo-
risov şu an kazandıkları böl-
gelerin sayısının daha fazla 
olmasını beklediklerini, fakat 
maalesef Pernik, Vratsa gibi 
bölgeleri kazanamadıklarını 
belirtti. Borisov bu bölgeler 
için çok çalıştıklarını, fakat 
karşılığını alamadıklarından 
yakındı. Sliven’deki Belediye 
Başkanlığı yarışını da kaybe-
den GERB bu konudaki ne-
denin geçtiğimiz dönemde 
Belediye Başkanlığı yapan 
Yordan Leçkov’a gerekli yar-
dımların kendileri tarafından 
yapılmamasının olduğunu 
belirtti. Boyko Borisov, ken-
dileri tarafından yapılma-
yan yardımlar sonucunda 

Leçkov’a çok büyük haksızlık 
yapıldığını kabullendi. Ayrıca 
Başbakan Leçkov’a para yar-
dımlarının kesildiği gibi Sliven 
için bazı sokakların dahi ona-
rılması için para vermedik-
lerini itiraf etti. Daha birçok 
konuya değinen Borisov önü-
müzdeki yıllarda yapılacak 
olan Parlamento seçimlerinde 
kendilerinin en büyük rakip-
leri Ahmet Doğan ve Georgi 

Pırvanov olduklarını söyledi. 
Borisov, bugüne kadar bu iki 
önemli ismi küçümseyenlerin 
genellikle seçimleri kaybettik-
lerini bildirdi. Durumun böyle 
olmasına rağmen kendileri-
nin HÖH partisinden destek 
istemediklerini de hatırlatan 
Borisov, gelecek Parlamento 
seçimlerinin kendileri açısın-
dan zor geçeceğini belirtti.
                 Kırcaali Haber


