Ardino Hemşeriler Buluşmasına
500 misafir katıldı

Kırcaali Haber Gazetesi’nin
her hafta evinize gelmesini istiyorsanız her
ayın 15’ine kadar en yakın postanede

Üçüncü Hemşeriler Buluşmasında yurt
içinden ve yurt dışından 500’den fazla
Ardinolu Yabılkovets (Elmalı) köyündeki
“Planinski İzgled” otel kompleksinde bir
araya geldiler.
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Kartal Belediye Başkanı’ndan nezaket ziyareti
Resmiye MÜMÜN

Ardino (Eğridere) 3.
Hemşeriler Buluşmasına katılmak için kardeş
Kartal Belediyesinden
başta Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok Öz olmak
üzere gelen 30 kişilik bir
heyet Ömer Lütfi Kültür
Derneğini ziyarette bulundu. Heyette bulunan
12 kişinin Kartal Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi olup,
kalan diğerlerin de Kartal Belediyesinde görevli
oldukları anlaşıldı. Dernekte konukları Ömer
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet ve
Müdürü Müzekki Ahmet

karşıladılar.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,
Ömer Lütfi Derneğine
artık ikinci kez gelmekten çok memnun olduğunu paylaştı.
Dostane bir ortamda
yapılan sohbette Kartal Balkanlılar Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Olcay Özgön,
Ömer Lütfi Derneği ile
artık kardeş olduklarını
ifade etti. Müzekki Ahmet, bundan dolayı çok
memnun olduklarını resmi olarak da kardeş dernekler olmalarını diledi.
Sayın Ahmet, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın

Türkiye ile yapılan ortak
projeleri finanse ettiğini belirterek, ileride bu

yönde girişimlerde bulunmalarını önerdi. Müzekki Ahmet, Kartal Bal-

Yüksel Özkan, Ömer Lütfi Derneğini ziyaret etti
Resmiye MÜMÜN

Bursa BAL-GÖÇ Derneği Genel Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan
Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Seyhan Mehmet ve
Dernek Müdürü Müzekki Ahmet ile görüşen Özkan Kırcaali’deki
Türk kültür faaliyetleri

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

hakkında bilgi aldı.
Müzekki Ahmet Derneğin tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra BAL-GÖÇ
Derneği ile ortak projeler yapma tekliflerinde
bulundu. Sayın Yüksel
Özkan, Derneğe ilk
defa geldiğini, ancak
Kırcaali Haber Gazetesi sayfalarından faa-

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

kanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ömer
Lütfi Kültür Derneği ile

liyetleri hakkında bilgi
aldığını söyledi.
Sayın Özkan: “Zor
şartlar altında Türk
Kültürünü yaşatmaya
çalışıyorsunuz. Sizleri
tebrik ediyorum. Biz de
BAL-GÖÇ olarak sizlerle işbirliği yapmaya
hazırız. Bu yıl kurulan
Türkçe Öğretmenler
Dernekleri ile bazı faaliyetler yapıyoruz.
Ö r n e ğ i n
Bulgaristan’dan Türk

birkaç gün önce sona
eren Balkan Türk Folkloru Festivali’nin ileride
ortak bir organizasyonu olmasının çok iyi bir
girişim olacağının altını
çizdi. Müzekki Ahmet,
konuklarına 1940 yılında ilk defa Yıldız Derneği olarak kurulan Ömer
Lütfi Derneği’nin kısaca
tarihçesini anlattı. İkinci
Dünya Savaşında hayatını kaybeden derneğin
aktif üyelerinden Kırcaalili birinin adını taşıdığını
açıkladı. Kültürden spor
alanına kadar geniş faaliyetlere sahip olan
derneğin, o zamanki ko-

Devamı 4’de
öğretmenleri Bursa’da
kurs gördüler. Benzeri faaliyetler ileride de
devam edecek. Türk
Kültür Dernekleri ile de
ortak projeler gerçekleştirmek için her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum”
dedi.
Bursa BAL-GÖÇ Derneği Başkanı Özkan
Eğridereliler ve Mestanlılar buluşmalarına
konuk oldular.
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Bulgaristan Türkleri: Azınlık Kaderinde Çatallanma Süreci (mi?)
Kader ÖZLEM
Geçen sayıdan devam

Aslına bakılırsa, 20 yıllık bir geçiş sürecinin
ardından azınlığın siyasi
görüntüsünde bir yol ayrımının, çatallanmanın
olması doğaldır. Ancak
HÖH dışındaki diğer Türk
alternatifi iyi değerlendirmek lazımdır. Başbakan
Borisov’un, ülkedeki tek
ciddi rakip olarak gördüğü Ahmed Doğan’dan
kurtulmak için Dal hareketine yeşil ışık yakması
kuvvetle muhtemeldir.
Böylece Borisov, Doğan’ı
tamamen ‘tuş’ edemese
bile en azından gücünü ve etkinliğini azaltmış olacaktır. Zira HÖH,
2009 öncesi dönemde
Bulgaristan’da hükümeti
kimin kurması gerektiğine
karar verecek kadar kilit
roldeydi. Borisov bunu iyi
gördü ve Jivkov’un emniyet müdürü olarak Bulgar
devletinin yürütme erkinin
kaderini ne kadar ılımlı
olursa olsun bir Türk’e
bırakamazdı. Özetle Borisov, bölünmüş ve kuklaya
çevireceği bir Türk azınlık
istemektedir. Bu noktada
Doğan’ın tasfiyesi için,
Dal hareketine destekliyor gözükmektedir.
Pek çok objektif Bulgar’a
göre, Ahmed Doğan Türk
olmasa ve bir Bulgar partisinin başında bulunsa
kendisini Bulgaristan’ın

başbakanı olabilecek
kadar politik zekâya sahiptir. Bir anlamda Doğan, SSCB yönetiminde
Haydar Aliyev ile aynı
kadere sahiptir de denebilir. Örneğin Porto
Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Teodor Stoichev
isimli Bulgar bir bilim adamına göre, Bulgar devletini arka planda yöneten
kişi Ahmed Doğan’dır.
Bu açıklama sübjektif bir
değerlendirme olmakla
birlikte, Bulgaristan’da
pek çok Bulgar’ın aynı
kanıda olduklarını bilfiil
gözlemlemek mümkün
Aslına bakılırsa, Bulgarların Ahmed Doğan’ın
politik zekâsı ve diğer
hususlar konusunda pek
de haksız sayılmadıkları
görülüyor. Hâlihazırda
Doğan, Soğuk Savaş döneminden beri iktidarını
ve popülaritesini devam
ettirebilen Nazarbayev
ve Kerimov’dan sonra
üçüncü Türk siyasi lideridir. İktidarı döneminde pek çok sorunla yüz
yüze kalmış olan Ahmed
Doğan bu kez sadece bir
iç rakiple değil; Ankara’yı
da karşısına almış görünmektedir.
Doğan, denklemin bu
noktaya geleceğini görerek, son iki yıldır parti
mensuplarına “değişin”
çağrısında bulunmuş
ve en son Cebel’deki 19
Mayıs törenlerinde bunu
daha baskın bir şekilde
söylemiştir. Ancak, partinin yenilenerek değişmesi için öncelikle liderin
partinin başından gitmesi gerekmektedir. Zira su
değiştirilse bile şişe aynı
olacaksa, radikal bir değişiklikten bahsetmek pek
mümkün olmayacak. Aslında Doğan 2009 yılındaki Parti Kongresi’nde
‘annenin yavrusundan

ayrılması’ gerektiği şeklinde bir veda mesajı vermişti. Buna karşın, içinde
bulunulan kriz dönemini
gerekçe göstererek Deniz Baykal misali bir manevraya girişip liderliğini
devam ettirme yoluna gidebilir. Bu yolu seçmesi
halinde, muhatap bulabilirse yıllardır uğramadığı
Türkiye’ye yakın zamanda üst düzey bir çıkarma

Türk temsilcilikleri ve
Tür kiye’deki göçmen
dernekleri HÖH’ü muhatap almaya devam edecekler.
“Erdoğan Ahmed
Doğan’ı devirmeye muktedir mi” sorusuna yanıt
pek kolay olmasa da olası bir politik çatışmada
son tahlilde Ankara’nın
galip geleceği aşikârdır.
Bunu iyi gören Ahmed

lüdür. Azınlığın birkaç
adım ilerisinde bulunan
HÖH’ün parti mensupları, Bulgaristan’da Müslümanların yaşadığı yerlerdeki il müftülükleriyle
yakın ilişkiler içindeyken;
Türk azınlığın, sayıları iki elin parmaklarını
geçmeyen sivil toplum
örgütlerine de sirayet etmiş durumdadırlar. Buna
koşut olarak Türk’ün ve

yapması beklenebilir.
En azından Doğan’ın
Türkiye’ye şirin gözükmek
için bir takım hamleler yapacağına kesin gözüyle
bakılmaktadır.
E r d o ğ a n’ı n A h m e d
Doğan’dan haz etmediği bilinegelen bir realite
olmakla birlikte, Mayıs
ayındaki Kasım Dal’la
görüşmesinin ardından
Dal’ın parti kuracaklarını
açıklaması ve çalışmalara başlaması, bunun
fiilen Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştiği şeklinde anlaşılmıştır. Fakat
Ankara’dan konuyla ilgili
resmi bir açıklama henüz yok. Muhtemelen
2013’teki seçim dönemine kadar net bir tutum da
sergilenmeyecek. Bunun
anlamı, resmi bir talimata kadar Bulgaristan’daki

Doğan’ın Türkiye’yi karşısına almak istememesine karşın; Ankara artık
Doğan’ın yönetiminden
sıkılmıştır. Birincisi, Türkiye kendi kontrolünde
bir Türk azınlık istemektedir. Hâlbuki Doğan,
şimdiye kadar ‘Ankara’ya
küsüp Sofya’ya, Sofya’ya
sırt çevirip Brüksel’e, ikisine de kızıp yeniden
Ankara’ya yönelmek’ gibi
bir köşe kapmaca politikası izlemiştir. Doğan’ın
20 yıllık bu kıvraklığı
Türkiye’de artık pek hoş
k a r ş ı l a n m a m a k t a d ı r.
İkincisi Türkiye uluslararası antlaşmalardan
kaynaklanan garantör bir
‘ana’ devlet olarak Türk
azınlığın makro sorunları
ve durumuyla ilgilenmek
zorundadır. Ayrıca, nasıl
ki Tiran Yönetimi Makedonya Arnavutlarına;
Belgrad da Kosova Sırplarının geleceğine bigâne
kalamaz ise; Türkiye’nin
de Bulgaristan Türklerinin
geleceğine dair makro ölçekli gelişmelere kayıtsız
kalması düşünülemez.
Aslında Türkiye, uzun bir
dönemdir unuttuğu bir sorumluluğu da bu bağlamda hatırlamış olmaktadır.
Ne var ki, Erdoğan azınlık konumunda bulunan
Dış Türklerin başında
bulunan yöneticileri ‘dönüştürme’ konusunda
başarılıyken; ‘devirme’
konusunda pek tecrübe
sahibi değildir. Diğer taraftan HÖH’nin teşkilat
yapısı oldukça çok güç-

Müslüman’ın olmadığı
yerlerde de Bulgaristan’ın
partisi olduğunu kanıtlarcasına örgütlenmiştir. Dolayısıyla HÖH, Bulgaristan Türkleriyle şeklen iç
içedir. HÖH’ün bu güçlü
yapısına karşın, Ankara eğer HÖH’ü ortadan
kaldırmaya yine de kararlıysa, bunu yapabilir.
Bu durum, Ankara’nın
konuya angaje düzeyiyle
yakından ilgilidir. Örneğin, Bulgaristan’daki ilk
seçimlerde Türkiye’deki
dernekleri konuya kanalize ederek göçmen oyları bloke edebilecek olan
Erdoğan, sadece Türkiye
ayağında HÖH’e yüzde
20’lik bir oy kaybettirebilir. Ayrıca, Dal’ın örgütlenmesine maddi ve manevi
destek sağlayıp Doğan’ın
aleyhine bir kara propagandayla, Bulgaristan
içinde de oy kaybına oy
açabilme potansiyelindedir. Bununla birlikte, Türkiye parti bünyesindeki
kendisine yakın olan üst
düzey HÖH yöneticilerinin partiden koparak
Dal’ın partisine geçmesini
isteyebilir ve bu çok güçlü
bir ihtimaldir. Bu bağlamda, Bulgaristan’daki Türk
seçmenin de Türkiye faktörüyle Kasım Dal’a destek vereceği göz önünde
bulundurulursa; ilk seçimde Kasım Dal’ın Doğan’la
eşit oranda oy alabileceğini söylemek pek de zor
olmasa gerek. Bu süreçte, ATAKA partisinin de
azınlığı tahrik edici giri-

şimlerde bulunmaması
gerekir ki, bu bağlamda
Borisov’un devreye gönüllü olarak gireceğini hesaba katmak lazım. Böylece, HÖH tarihinde sahip
olmadığı kadar minimum
düzeyde bir oy aldığında,
travmatik bir sendroma
girmesi kaçınılmaz olacak ve çözülme süreci
tamamlanacaktır. Tamamen tasfiye olmasa bile
HÖH marjinal bir parti
olarak faaliyet göstermeye mecbur kalacaktır.
Elbette, yukarıda bahsedilenler Ankara’nın
Doğan’ı nasıl devirebileceğine ilişkin sadece bir
senaryodur. Fakat böylesi
bir tasfiye operasyonunda olası bir başarısızlık
ile kronik hale gelecek
bölünme halinde bunun
faturasını Türk azınlığın
ödeyeceğini ve bu işten sadece Bulgarların
kârlı çıkacağını unutmamak gerekir. Dolayısıyla Türkiye’nin olası
bir HÖH’ü değiştirme/
devirme projesi son derece risklidir. Bunun yerine HÖH’ün sözde değil;
özde değişimi yoluna gidilmesi, her açıdan daha
pragmatiktir.
Bütün bu yaşanan
gelişmeleri takip etmeye çalışan Bulgaristan
Türkleri içinse esas gündem maddesi siyaset
değil; ekonomidir. Her
ne kadar Bulgar yetkililer “Yunanistan’dakine
benzer kriz bizde olmadı
ve olmayacak” dese de;
azınlık açısından durum hiç de öyle değildir.
Bulgaristan’da nasıl ki,
her siyasi kriz Türk azınlık
üzerinde doğrudan etkide
bulunuyorsa, ekonomik
gelişmelerde de durum
böyledir. Bulgar Devleti 1908’den beri fakirliği
Türk azınlığın kaderi haline getirmeyi başarmıştır. Türkiye’deki firmaların
Türk bölgelerine yatırım
yapmalarının önüne türlü
engeller çıkaran Bulgar
yetkililer, yatırım noktası iç Bulgaristan olunca,
“peçatı” vurmakta tereddüt etmiyorlar. Türk azınlık 1990’a kadar yaşanan
göçlerde genellikle siyasi nedenlerle Türkiye’ye
“zorunlu göç” etmek durumundaydı; şimdilerde
ise, ekonomik nedenlerle
‘yasadışı göçmen işçi’ olmak zorunda kalıyor. Her
iki durumda da bir mecburiyet var. Göçlerle bölünen Bulgaristan Türkleri,
en azından siyaseten bölünmemelidir.
SON
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Rap sanatçısı Deniszzle yeni albüm hazırlıyor
Resmiye MÜMÜN

Deniszzle lakabıyla
tanınan 25 yaşındaki
Kırcaalili Deniz Enver
Habib, başarılı bir rap
sanatçısı. Liseden sonra bir süre İstanbul’da
dayısının yanında yaşayıp ve orada çalıştığı
için Türkçesini çok geliştiren Deniz, Bulgar
kimliğindeki Denislav
Emilov Hristov adını en
yakın zamanda kimlik
kartını yenilediğinde
Türk ismini annesinin
soyadı Osman ile değiştireceğini açıkladı.
Deniz daha 5 yaşındayken boşanan anne ve
babasının bugüne kadar Türk ismini geri al-

ması hususunda ilgisiz
kaldıklarından yakındı
ve çok zor çocukluk dö-

nemi geçirdiğini paylaştı. Deniz, 22 yaşındaki
kardeşinin Plovdiv’de

(Filibe) bir hastanede
kucağında öldüğünü
ve bunun acısıyla yaşa-

64 yaşındaki Resmi Ziya satrançta birinci oldu

Ardino’nun (Eğridere)
Başevo (Hallar) köyünde
düzenlenen geleneksel
köy şenliğinde 64 yaşındaki Resmi Ziya bu yıl
10. kez yapılan amatörler satranç turnuvasında
birinci yeri kazandı. Yarışma Türkiye’de faaliyet
gösteren Hallarlılar Kültür
ve Dayanışma Derneği ve
yerel muhtarlık tarafından
organize edildi. Yarışmada ikisi de Mleçinolu
olan Cemal Kemal ikinci,
üçüncü de geçen yıl birinci olan Hamit Sali oldu.
Resmi Ziya ilk defa bu
satranç turnuvasını kazanıyor. Eskiden öğretmenlik yapan Resmi Ziya şim-

di emekli. Ziya Ağabey,
“Bu eski oyunu çocukluğumdan beri oynuyorum
ve Eğridere bölgesinde
satranca karşı her geçen

gün daha fazla ilgi duyulmasına seviniyorum” diye
paylaştı.
Derece kazananlar Başevo muhtarı Müren Sali

tarafından parayla ödüllendirildiler. Muhtar, “Bu
yıl satranç turnuvasının
onuncu yıl jübilesi gerçekleşti. Bundan dolayı artık
gururla Hallar’da satrancın bir gelenek olduğunu
söyleyebiliriz” dedi.
Yarışmaya bölgeden 10
satranç oyuncusu katıldı,
seyirciler 5 saat süresince
çekişmeli oyunlara tanık
oldular. Her bir oyuncu
diğerine karşı satranç
oynadı.
Turnuvada Kırcaali’de
yaşam sürdüren Başevo doğumlu satrançta iki
kere şampiyon olan Dr.
Nedim İsmailov da hazır
bulundu.

Başevo (Hallar) köyünde geleneksel mevlit yapıldı

A r di n o’nu n B a ş evo
(Hallar) köyünde yapılan geleneksel sağlık ve
bereket mevlidine köy
ve yöre halkından başka, Türkiye, İsveç, Fransa, Kıbris, Belçika ve
Holanda’dan 1000’den
fazla kişi katıldı. Artık 10.
yıl düzenlenen dini merasime Kur’an-ı Kerim’den
ayetler okundu, yağmur
duası yapıldı. Etkinlik,
yerli halkın ve İstanbul,
Bursa ve İzmir’deki Hallarlılar Kültür ve Dayanışma Derneklerinin maddi
desteğiyle düzenlendi.
Mevlide Ardino Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet
Şaban ve Yerel Meclis
Kurul Başkanı Sezgin

Bayram da katıldılar.
Yerli usta aşçılar Şaban Hüseyin ile Kasım
Feyzullah’ın hazırladığı
dana etiyle kaynatılmış
buğdaydan yapılan 21
kazan keşkek halka ikram edildi, artan keşkek
ise evde olan insanlara gönderildi. Kurbanlık
hayvan mevlidin sponsorlarından 1989 yılında
Türkiye’ye göç eden Hasan Mehmet tarafından
bağışlandı.
Organizatörler, Koruma
Evinde bakılan engellilere
ve Ardino hastanesinde
tedavi gören hastalara da
lezzetli yiyecekten gönderdiler. Mevlide gelen
herkese İstanbul, Bursa

ve İzmir’deki Hallarlılar
Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından sağlanan jübile şapka, kurşun kalem ve çakmaklar
dağıtıldı.
Yazın Ardino’nun birçok yerlerinde insanları

birleştiren mevlitler yapılıyor. Bu yıl mevlitler 19
Temmuz’a kadar yapılmalı, çünkü 20 Temmuz’da
oruç tutulan Ramazan
ayına giriliyor.

Güner ŞÜKRÜ

dığını paylaştı. Babası
oğlunun cenazesine
Haskovo’dan gelmediği
için ona son derece kırıldığını ve adını soyadı
olarak taşımak istemediğinin altını çizdi.
Lakabı Deniszzle olan
genç rapçının bugüne
kadar tek başına yaptığı yaklaşık 150 civarındaki parçanın sözü ve
bestesi kendisine ait.
Çoğu Bulgarca olsa da,
Deniz’in birçok Türkçe
rap şarkısı da var.
2001 yılında rap yapmak için şarkı sözleri
yazmaya başlamışsa
da ancak 2004 yılında ilk defa Varna’da
eski R'N'B Records
şirketinin stüdyosunda kayıta geçirilen bir
şarkıda Dreben G’ye
düet yapmış. Aynı yıl
Kırcaali’den Bulgar
asıllı Georgi Kalev ve
Borislav Kostadinov
(Goşo ve Borko) ile Tarikatite (Uyanıklar) ismini verdikleri bir grup
kurmuşlar. Şimdi Tarikatite grubu Goşo’suz
rap yapmaya devam
ediyor, çünkü o Plovdiv
kentinde yüksek eğitim
gördüğü için rapa gereken zamanı ayıramıyor. Deniz, Dreben G
ile bir parça daha kayıt
etmiştir ve 2005 yılında
R'N'B Records’ın çıkardığı “Edin Na Edin Milion” (Milyonda Bir) isimli
derleme albümündeki
17 parça arasında ikisinin şarkıları da bulunuyor.
2005 yılının sonunda
Deniz çalışmak için yurt
dışına gidiyor ve 2007
yılının ortalarına doğru Kırcaali’ye dönünce
o zamana kadar rapçı
olarak kullandığı Gadniya (İğrenç) lakabını
Deniszzle ile değiştirmeye karar veriyor. Her
ne kadar Tarikatite grubuyla düet içerisinde video klip çekilen yaklaşık 150 şarkısı olsa da,
bugüne kadar piyasada
birlikte çıkardıkları bir
albüm yoktur.
2009 yılında Deniz
“Angel’s vs Devil’s”
(Melekler Şeytanlara
Karşı) isimli bir solo
albüm çıkarmıştır. 17
şarkı içeren albüm çalışmaları Kırcaali, Sofya
ve Harmanli’de yapıl-

mış. Kendini tanıtmak
amacıyla bu albümü
ücretsiz olarak internet
ortamına yüklemiş durumda.
Ondan önce, 2008
Dimitrovgrad (Kayacık)
kentinden Steka lakabıyla Stefan adında bir
gençle 9 parça bulunan
ortak bir albüm çalışmaları olmuştur.
Deniz bu yılın sonuna kadar hayranlarını
13-15 parça içeren bir
CD solo albümle sevindirmeyi düşünüyor.
Peyo Keleşa adında bir
arkadaşının Kırcaali’nin
Vızrojdentsi semtinde
bulunan stüdyosunda
şarkılarını kayda alacağını söyledi. Yeni
albüm için artık birkaç
hazır parçası olduğunu
kaydetti. Eskiden Loşite, şimdi ise Bad Beat
adıyla bilinen grupla
yaptığı şarkıya profesyonel bir klip çekip,
albümde yer vermeyi
düşünüyor.
2008 yılında MC Michael lakabında bir Nijeryalı ile yaptığı çalışmaya video klip çektiklerini
paylaştı. 2010 yılında
Kırcaali için yaptığı
Rıtsete Visoko (Eller
Yukarı) isimli şarkısının
da klibi olduğunu belirtti. 4 yıl aradan sonra
2012 yılında Tarikatite
ile yaptıkları üç parçanın klipleri çekilmiştir.
Tarikatite, Bg İstoriya
(Bulgaristan Tarihi) ve
Zavrıştane’den (Geri
Dönüş) sonra en son
Otnovo v İgrata (Tekrar
Oyunda) parçasıyla rap
severlerle buluşmuşlardır.
Deniz’in daha birçok
rap şarkıcısıyla düet
şarkıları mevcut. Street
Sound 47 grubunda yer
alan Kırcaali’nin Prilepsi (Salifler) semptinden
rapçı Devrim Evrim ve
Momçilgrad (Mestanlı)
kentinden gerçek ismi
Deniz olan D-BaBy ile
de ortak çalışması vardır. 2007-2010 yılı arası
yaptığı tüm 87 şarkıyı
arşiv halinde internete
yükleyeceğini söyledi.
Deniz, en son Mayıs
ayında klipi de çekilen
Tırsi Svetlina (Işığı Ara)
adlı parçayı yaptığını
belirtti.

4
Kırcaali Haber 4

HABERLER

25 Temmuz 2012

Kartal Belediye Başkanı’ndan nezaket ziyareti
1. sayfadan devam

münist iktidarın gözüne
batmaya başladığını ve
1960 yılında kapatıldığını kaydetti. 1993 yılında
tekrar faaliyete geçen
dernek binasının toplam
500 metre kare alana sahip olduğunu ve Kırcaali
Belediyesi tarafından
kullanılmak üzere tahsis
edildiğini belirtti.
Müzekki Ahmet konuklarıyla şu anda kullanılmayan alt katın Türkiye
Yunus Emre Vakfı’nın
yardımıyla Türk Kültür
Merkezine dönüştürülmesi projesi olduğunu
paylaştı.
Sayın Ahmet, derneğin
genel faaliyetlerini anlattı. Yaklaşık 100 çocuk ve
gençlerle yürütülen folk-

lor çalışmalarından başka, kütüphane faaliyeti
ve edebiyat etkinlikleri
de düzenlendiğini pay-

laştı. Müzekki Ahmet,
karşılşatıkları zorluklara
rağmen derneğin Türk
folklorunu tanıtma ve ya-

Raziye Salif, Kırcaali Hristo Botev
Yabancı Diller Lisesi’nin gururu
Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi 9.sınıf
öğrencisi Raziye Salif,
eğitim - öğretim yılının
sonunda Sofya’da düzenlenen resmi bir törenle Mlada Bılgariya Vakfı
tarafından İngilizce eğitiminde gösterdiği yüksek
başarılarından dolayı
ödüllendirildi. Raziye, ülke
çapından İngilizcede en

yüksek başarı elde eden
öğrencilerden biriydi ve
bu da kendisine bu yıl 6.
kez düzenlenen Uluslararası Dilsel Kanguru Yarışmasının ulusal aşamasına
katılımını sağladı.
Nisan ayında okul düzeyinde yarışma yapıldığında Raziye en çok İngilizce
bilen öğrenciler arasında
olmayı bekliyordu, çünkü

dili öğrenmek için verdiği
büyük emeğe ve bilgilerine güveniyordu. Yaklaşık
bir ay önce Raziye, ulusal yarışmada ikinci oldu
ve sadece İngilizce üzerindeki bilgisi açısından
değil, geniş genel kültür
açısından da ülkede en
iyi öğrencilerden biri olduğunu ispatladı.
Ulusal yarışma 40 soru-

dan ibaret ve son 15’i açık
uçlu bir test şeklindeydi.
Soruların çoğu eğlenceliydi. Doğru cevapları
bulmak İngilizce üzerine
sözlük ve dilbilgisel bilgiler gerektiriyor, aynı zamanda Birleşik Krallığın
tarihi, kültürel ve edebî
mirası, gelenek ve yaşayış tarzına ilişkin bilgi sahibi olunması şart.

Testin eğlenceli ve oyun
unsuru yarışmaya katılanların genel kültürünün
zenginleştirilmesi, mantıksal düşüncenin geliştirilmesi ve gelecekte daha
derin çalışmalara teşvik
etmesidir.
Raziye bu başarısıyla öğretmeni Dinko
Georgiev’in yönetmenliği
altında İngilizcenin dilbil-

gisini ve kelime hazinesini
ayrıntılı bir şekilde kavradığı okul yönetimini çok
sevindirdi.
Yaz tatili başladı, fakat
onunla birlikte Raziye’nin
ileride daha büyük başarılara imza atması ve İngilizcede daha iyi bir seviyede bilgi sahibi olma
hayali de doğdu.
Kırcaali Haber

şatma amacıyla organize
ettiği çeşitli festivallerin
altını çizdi. Bu festivaller
arasında Balkan Türk
Folklor Festivali’nin büyük önemini vurguladı.
Müzekki Ahmet, ayrıca yurt dışında bulunan
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
de özel selamlarını iletti.
Müzekki Ahmet, aynı zamanda Belediye Meclis
Üyesi olarak Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı olduğunu ve Kırcaali
Belediyesi’nden her konuda maddi ve manevi
destek gördüklerini ifade etti.
Aynı zamanda Kırca-

ali Türk Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı olan
Müzekki Ahmet, yeni
kurulan derneğin de faaliyetlerine değindi.
Müzekki Ahmet, “Zor
şartlarda Türk kültürünü
yaşatmaya çalışıyoruz.
Milliyetçi diye damga
almış olsak da tek derdimiz Türk kültürümüzü
muhafaza edip, gelecek
nesillere aktarmak. Bulgarlarla da kardeş gibi
hep beraber yaşamayı
arzu ediyoruz” diye özetledi.
Kırcaali Haber gazetesinin sahibi olarak Müzekki Ahmet, Bulgaristan’da
tek Türkçe gazeteyi yayınlayarak Türk diline ve
kültürüne hizmet vermeye çalıştığını dile getirdi.
Kendisi iş adamı olan
Seyhan Mehmet, Ömer
Lütfi Drrneği Başkanı olmasına rağmen, genelde
dernek faaliyetlerini Müzekki Ahmet’in yönettiğinin altını çizerek, ileriye
dönük çok güzel ortak
organizasyonlara açık
olduklarını vurguladı.
Heyet kütüphane ve
prova salonunu gezdikten sonra Kartal Belediye Başkanı Kırcaali
Haber gazetesiyle tanıştı. Daha sonra heyet
tarafından Ömer Lütfi
Derneği çalışanları ve

amatör folklor sanatçıları için Kartal Belediyesi
ve Balkanlılar Derneğini
sembolize eden kitap, tişört, bardak ve kupa gibi
hediyeler sunuldu.
Müzekki Ahmet Kırcaali Haber gazetesi için,
“8 Mart 2012 tarihinde
Kırcaali Türk Folklor
Topluluğu Kartal Belediyesinin Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla organize ettiği kutlamalara katılmıştı. Bizler orada çok
iyi karşılandık. Balkanlar
Derneği Başkanı Olcay
Özgön derneğimize hediyeler getireceğini söz
vermişti. Bunun buğün
gerçek olduğunu gördük”
diye açıklama yaptı.
Ömer Lütfi Kültür Derneğinden önce Kartal
Belediye Başkanı Op.
Dr. Altınok Öz, Kırcaali
Bölge Müftülüğünü ziyaret etti. Burada heyeti
Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmet karşıladı. Tanışmadan sonra
konuklar Bulgaristan’da
İslâm dini sisteminin ne
şekilde finanse edildiğini, dini hakların korunup
korunulmadığı ve mevcut
sorunlar hakkında bilgi
edindiler. Karşılıklı hediyeler verildikten sonra
Şabanali Hoca konuklarını uğurladı.

ülkeyi çalışmak adına
terk etmek durumunda
kalıyorlar.
Özellikle yaz aylarında Avrupa ülkelerinin bazıları her yıl
Bulgaristan’dan tarım işlerinde çalışmak için çok
sayıda işçi almasının
da şu anda yurtdışında
bulunan Bulgaristan vatandaşlarının sayısında
büyük etken oluşturduğu
açıklandı. Ayrıca yapılan
tahminlere göre eylül
ayından sonra birçok
Bulgaristan vatandaşının ülkeye tekrar dönmeye başlayacakları

bildiriliyor.
Her ne kadar dünya
krizle mücadele etse de
Bulgaristan belki de yaşanması ve geçinilmesi
en zor ülkeler arasında
yer alıyor. Nitekim ülkede işsizlik oranı gittikçe
büyümekte ve hayat
gittikçe pahalılaşmakta.
Ayrıca vatandaşlar kendilerine iş bulmak için
aldıkları gazetelerde her
gün farklı farklı zamları
görmekten yoruldukları
için ülkeyi terk etmek
zorunda kaldıkları hiç
şüphesiz çok açık.
Kırcaali Haber

Bu yıl ülkeyi yaklaşık 20 bin kişi terk etti
Yapılan araştırmalar
sonucunda bugüne kadar Bulgaristan’dan yurtdışına gidenlerin sayısı
20 bin civarında olduğu
ortaya çıktı. Yurtlarını
bırakıp farklı ülkelere giden Bulgaristan vatandaşlarının bunu farklı
nedenler sonucu tercih
ettikleri bildirildi.
Yurtdışına gidenlerin
bir kısmının eğitimini
sürdürmek amacı ile
ülkeyi terk ettikleri açıklanırken bu kısmın azınlığı oluşturduğu bildirildi.
Yurtdışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının
çoğunluğunun çalışmak
için gurbete gittikleri
açıklandı. Şu an özellikle Bulgaristan’ın yaşam
standardı olarak ve iş
imkanı bakımından Avrupa ülkeleri arasında
son derece kötü durumda olması nedeniyle
vatandaşların kendilerine iş bulabilmek adına
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3. Dünya Mestanlılar Buluşması sınırları eritti
Bu yıl üçüncüsü düzenlen ve Oruç Günleri
dolayısıyla bir yedice
ileri alınan 3. Mestanlılar Buluşması binlerce
kişiyi memleketlerine
geri getirdi. Önce zorunlu göç, korku göçü,
istekli göç ve şimdi de
ekonomik göç bu zengin toprakları biçti ve
ana baba, çoluk çocuk, kardeşler, büyük
küçük arasında sınırlar
ve aşılması her zaman
kolay olmayan uzaklıklar getirdi. İşte bu hasrete son vermek için
bu fikirle üç yıl önce
tohumları ekilen buluşma giderek meyvelerini vermeye başlıyor.
Ağırlıklı olarak Türkiye

ve Batı Avrupa’nın bazı
ülkelerinden gelen “misafirler” Mestanlı’ya
canlılık ekonomisine de

hissedilebilir para aktarmaktalar. Kutlamaya
sadece Türkler katılmadı. Komşuları gibi daha

çok ekonomik nedenlerden dolayı memleketini terke eden Bulgarlar
da katıldı. Hoşgörü ve

Akif Akif, Momçilgrad’ın kardeş Bursa Büyükşehir
ve İzmit Belediyelerine teşekkür etti
14 Temmuz akşamı
Momçilgrad’ta /Mestanlı/ düzenlenen Üçüncü
Dünya Mestanlılar Buluşması etkinliğinde bir
konuşma yapan Belediye Başkanı Akif Akif,
“Haritalarda belirtilmemiş, dünyada dağılı
ikinci bir Momçilgrad
Belediyesinin vatandaşları var. Çoğunlukta
erkek olan ailesine geçim kaynağı sağlamak
için gurbette olanlar da
çok. Bu kriz zamanında

burada kalan Momçilgradlılar için de hayat ko-

lay değildir” dedi.
Başkan, Belediyeye

yatırım yapmak için çok
büyük imkanlar olduğunu vurgulayarak, Mestanlıların onları değerlendirmeleri çağrısında
bulundu. Akif Akif, kardeş Bursa-Büyükşehir
ve İzmit Belediyelerine
altyapı, kültür ve eğitim alanında projeler
gerçekleştirilmesinde
verdikleri destekten
dolayı teşekkür sundu.
Başkan, yurt dışındaki
Mestanlılara da akraba
ve dostalara arka dayak
oldukları için teşekkür
etti.

Turnuvada 14 yaş
altı çocuklardan oluşan 8 takım yer aldı.
Birinci yeri Rodopi
1935 Futbol Kulübünün takımı kazandı.
İkinci yere Kırcaali
Arda 1 takımı, üçüncüye ise Kırcaali Kineks takımı dizildi.
Devintsi (Uzuncalar)
köyünde dünyaya gelen Halil Mutlu, Momçilgrad Belediyesi’nin
fahri vatandaşıdır.
Dünyaca ünlü halterci, altın madalyalarını
ardı sıra düzenlenen

Güneşin batmasıyla
meydandaki kalabalık
da çokaldı. Sürekli bir
insan akışı olduğundan konukların sayısının belirlemek zordu.
Biraz önce kendi kültüründen bir sunuma
şahit olan Mestanlılar
sonra Bulgar Rodop ve
Şop halkoyunları gösterilerini izlediler ve biraz
da tanıma fırsatı buldular. Her ne kadar köçek
gösterisi çok alkışlansa
da Türk çalgı ve Balkan
ezgileriyle oluşturulan
ve adı “pop-folk” olan,
bu tarzı şarkılar söyleyen Rayna konseri geceye damgasını vurdu.
Belli ki göçmen konutlarında bu müzik epey
dinleniyor!
Havai fişek gösterisi
geceyi renklendirdi.
Kırcaali Haber

Büyükelçi İsmail Aramaz
Mestanlılarla görüştü
Dünya Mestanlılar Buluşması etkinlikleri için
Momçilgrad’a (Mestanlı) gelen T.C. Sofya Büyükelçisi
İsmail Aramaz Belediye binasında soydaşlarla buluştu. Üçüncü kez Mestanlıya geldiğini söyleyen Aramaz,
soydaşlar ile her zaman görüşmeye hazırım dedi.
Sayın Büyükelçi göreve başladığından bu yana Türkiye ile Bulgaristan arasında iyi dostluk ve işbirliğinin

Kırcaali Haber

Halil Mutlu, futbol turnuvasını
kazananlara kupalarını sundu
Üç kez olimpiyat halter şampiyonu Halil
Mutlu, Momçilgrad
(Mestanlı) stadında
gerçekleşen çocuklar
için futbol turnuvasında birincilik kazanan
takımlara kupalarını
sundu.
Rodopi stadında
gerçekleşen turnuva
futbolcu ve antrenör
Mehmetali Topçu’ya
(Slavi) adandı. Yarışma 3. Dünya Mestanlılar Buluşması programı kapsamında
yapıldı.

karşılıklı saygı içerisinde geçen eski hatıralar
tazelendi.
Kutlamalar esnasında
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ancak kapanış
kent meydanındaki merkezde yapıldı. Pek alışılmadık da olsa eğlence
akışı tulum gösterisi ve
her göçmen Bulgar’ın
yüreğindeki “Oblaçe li
byalo” şarkısıyla başladı. Geceye renk katan
Bulgaristan’ın en deneyimli ve yüksek kalitede halkoyunları sergileyen Kırcaali Ömer
Lütfi Toplum Merkezinde etkinlikler yürüten
Kırcaali Halkoyunları
Topluluğunun Çiftetelli
gösterisi yüksek alkış
aldı, gösteri 100’lerce
telefon ve onlarca görüntü alma aygıtlarıyla
kayıt yapıldı.

her geçen gün artığını ve bu durumun Bulgaristan
Türkleri açısından da iyi bir gelişme olduğunu söyledi. İki ülke Başbakanlarının son görüşmelerinde çok
önemli işbirliği anlaşmalarına imza atıldığını hatırlatan
Aramaz, gelecekte de bu işbirliğinin çeşitli alanlarda
daha da genişleyerek süreceğine inandığını belirtti.
Sayın Aramaz daha sonra Ardino’ya giderek Eğridereliler buluşması etkinliğine de katıldı.

Abdullah
Karadağ,
Momçilgrad Belediye Başkanı
Akif Akif ile görüştü

üç olimpiyat oyunlarında kazanmıştır.
Birçok dünya ve Avrupa şampiyonaların-

da unvan sahibi oldu.
Halterde 20’yi aşkın
rekoru yenilemiştir.
Kırcaali Haber

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Abdullah Karadağ, Momçilgrad’ı (Mestanlı) ziyaret ederek, Belediye Başkanı Akif Akif ile görüştü. İkisi Bursa’dan iş adamların Momçilgrad’a
yatırım yapma imkanlarını konuştular. Momçilgrad
ile kardeş Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan
Yardımcısı’nın ziyareti 14 Temmuz’da gerçekleşen
3. Dünya Mestanlılar Buluşması vesilesiyle olmuştu.
Kırcaali Haber
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Müzik notaları nasıl bulunmuştur?
Müzikteki matematiksel
gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli
Pisagor (Pythagoras, M
Ö 530-450) tarafından
atılmıştır. Biz kendisini
okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile
hatırlarız ama Pisagor günümüzde ulaştığımız bilim
seviyesinin babasıdır. O
kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir
disiplin altında toplamış,
geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik
ve tabiat bilgisi olarak
ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır.
Pisagor bilimi, bilim için
düşünüyor, bilimin uygulamaları onu ilgilendirmiyordu. Bu nedenle ‘bilgi
seven’ anlamındaki ‘filozof sözcüğünü ilk olarak o
kullanmıştır. Pisagor tüm
evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inanıyordu.

Pisagor’un müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının önünden
geçerken keşfettiği rivayet
edilir. Demirci ustasının,
demir döverken kullandığı
aletlere göre değişik sesler çıkarması Pisagor’un
ilgisini çekmiş, dükkanı
kapattırarak ustaya çeşitli
aletler kullandırmış, çıkan
sesleri incelemiş ve kayıtlar almış.
Batı müziği 9.yüzyılın
başına kadar notalamadan habersizdi. Eserler
kulak yoluyla kuşaktan
kuşağa aktarılıyor, bu
arada değişime uğruyor,
zamanla unutulabiliyordu
9.yüzyılın ikinci yarısında
ilk notalama sistemi ortaya çıktı.
Arezzo’lu Guido’nun
(Gui d’Arezzo) notalama sisteminin seslerin
yüksekliğini kesin olarak
belirtmeye başlamasıyla
büyük bir ilerleme kayde-

dildi. 11.yüzyılda notaların üzerine dizildiği beş
çizgiden oluşan “porte”nin

nebilir hale geldi.
Aslında müziğin dört
parametresi vardır: Yük-

kullanılmasıyla notaların
yüksekliği (do, re, mi) ve
süresi (birlik, ikilik, dörtlük) kesin biçimde belirle-

seklik, süre, şiddet ve
tını Bunlardan ilk ikisi
zamanla genel kabul
gören bir takım işaretler

Patlıcan Musakka
Malzemeler
5 adet Patlıcan
1 1/2 su bardağı Zeytinyağı
3 çorba kaşığı Margarin
300 gr. Kıyma (kuzu)

1 adet Soğan (ince doğranmış)
2 adet Domates (kabuğu soyulup, halka doğranmış)
200 gr. Konkase domates
4 adet Biber (dolmalık)
1/2 çay kaşığı Tuz
Karabiber
1 1/2 su bardağı Et suyu

(su da olabilir)
Yemeğin Tarifi
Önce fırınınızı 175 °C'ye
getirip, ısıtın. Patlıcanların
kabuklarını soyup, iki santim kalınlığında yuvarlak

halkalar biçiminde doğrayın. Üzerlerine tuz serpip,
yaklaşık 20-30 dakika acı
suyunun çıkmasını bekleyin. Sonra soğuk suyla
yıkayıp, kurulayın. Zeytinyağını bir tavada kızdırın.
Yağ kızınca patlıcanları
alt üst ederek altın sarısı
bir renk alıncaya kadar
kızartın. Fazla yağlarını

Ata Sözleri

♥ Ağaçlı köyü su basmaz.
♥ Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
♥ Ağır kazan geç kaynar.
♥ Ağır otur, batman götür.
♥ Ağır taş batman döver.
♥ Ağız yemeyince yüz

utanmaz.
♥ Ağlama ölü için, ağla
deli için.
♥ Ağlamayan çocuğa
meme vermezler.
♥ Ağlarsa anam ağlar,
gerisi yalan ağlar.
♥ Ağlayak da gözden mi
olak?
♥ Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

süzdürerek tavadan alın.
Kağıt peçete üzerine çıkartın. Musakkayı pişireceğiniz fırın tepsisine
kızarttığınız patlıcanların
yarısını dizin. Bir tencerede Sana'yı eritin. Yağ
kızınca soğam arasıra
karıştırarak birkaç dakika
sote edin. Kıymayı ekleyip, birkaç dakika kıyma
suyunu bırakıp, tekrar çekinceye kadar sık sık karıştırarak kavurun. Konkase domates, tuz ve biberi
ilave edin. Kaynar halde
et suyunu ya da su koyup,
bir taşım kaynatın. Ateşi
kısın. Ağır ateşte harç
suyunu çekinceye kadar
pişirin. Tepsideki patlıcanların üzerine hazırlamış
olduğunuz kıymalı harcı
koyun. Üzerine kalan kızarmış patlıcanlar ile halka doğranmış domates ve
biberi yerleştirin. Tepsiyi,
önceden ısıtılmış fırına
sürüp, musakkayı 25-30
dakika pişirin. Patlıcan
musakkasını önceden
ısıtılmış bir servis tabağına aktarıp, sıcak olarak
servis yapın.

♥ Ağrısız baş mezarda
gerek.
♥ Ağustos ayında beyni
kaynayanın, zemheride
(Zahmarıda) kazanı kaynar.
♥ Ağzı açık ayran delisi.
♥ Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.
♥ Ak akçe kara gün içindir.
♥ Ak koyunun kara kuzusu da olur.

sayesinde kağıt üzerine
dökülebilmiş, şiddet ve
tını ise notanın yanında
ek kelimelerle belirtilmişler ve kısmen de yoruma
açık bırakılmışlardır.
Çeşitli sesleri belirtmek
ve bunların birbirlerine
karışmasını önlemek için
sesleri temsil eden notalara özel isimler verildi
Do, re, mi, fa, sol, la, si
İngilizcede ve Almancada ise notalar harflerle
gösterildi(C=do, D=re,
E=mi, F=fa, G=sol, A=la,
B=si-ing -, H=si-alm -).
Nota isimlerinden
‘do’nun önceki ismi ‘ut’
idi. Sesli harfle başlayan
bu isim, notaları sırayla
söylerken tutukluk yaptırdığından 12 yüzyılda
‘do’ olarak değiştirildi. Almanya ve bazı ülkelerde
‘ut’ hala kullanılır.
‘Si’ hariç diğer notaların isim babası Gui
d’Arezzo’dur. Arezzo bu

adları Aziz lohannes Battista ilahesindeki mısraların birinci hecelerinden
alarak takmıştır. Yedinci
notanın adı uzun zaman
‘B’ olarak kalmış, sonradan 13.yüzyılda Sanete
lohannes kelimelerinin
baş harflerinden meydana gelen ‘si’ adını almıştır.
Notalamanın keşfi ve
gelişimi müzik pratiğine
olağanüstü bir gelişme
ortamı yaratmıştır. Notalama, icracıyı ezberden
kurtararak hem müzik
parçalarının uzamasına
hem de çeşitli dönemlere
ve ülkelere ait notalanmış
eserlerin katılmasıyla repertuarın zenginleşmesine ve çeşitlenmesine
imkan vermiştir. Nota
sayesinde bir müzisyen
bilmediği bir müzik parçasını icra edebilmek için
tek başına yeterli bir hale
gelmiştir.

Dengeli Beslenme Önerileri
Doymuş yağ (tere yağ,
kuyruk yağı) oranı yüksek
besinleri daha az tüketin.
Yeterli miktarda doymamış yağ (ay çiçek, mısırözü, soya, fındık, zeytin
yağı) almaya dikkat edin.
Yarım yağlı süt, yağsız
yoğurt tüketin.Yağlı kırmızı et yerine yağsız et,
kuru baklagiller (nohut,
mercimek, fasulye gibi)
balık ve tavuk tercih edin.
Süt ve süt ürünleri de
(yoğurt, peynir vb.) tüketilmeli fakat bunlarında
az yağlı olmalarına dikkat edilmeli.Yemeklerinizi
haşlama, fırında pişirme
veya ızgarada pişirme
yöntemleriyle pişirirseniz
yemeğe eklenecek yağıda azaltmış olursunuz.
Aşırı şekerli gıdalardan
kaçınmalı ve hatta çay,
kahve gibi içecekler şekersiz içilmeli veya şeker
miktarı azaltılmalıdır. Gıdalardan aldığımız günlük
tuz miktarı 6 gr.ı (bir tatlı
kaşığı) geçmemelidir.
Bu miktara yemeklerden,
ekmekten, içeceklerden
aldığımız tuz miktarı dahildir. Tuz tüketimi ile yüksek tansiyon arasında ilişki bulunmaktadır. Yüksek
tansiyonu olanlar doktorlarının tavsiyesine göre ya
hiç tuz kullanmamalı yada
miktarını azaltmalıdır.
Güne kahvaltınızı yaparak başlayın. Gece boyu
gıda alımı olmadığından
beyninizin sabah kalkınca enerjiye ihtiyacı vardır.
Daha sonra gıda alımınızı kahvaltıdan başlayarak

gün içine yaymanız daha
etkin kalori yakmanıza
neden olur.Öğünlerinizi önceden belirleyiniz.
Mümkünse yediklerinizi 3
ana öğün, 3ara öğüne bölün az ve sık beslenin.Bol

kılarak glikoza çevrilir.
Bu nedenle meyveleri aç
karnına yemeliyiz.Meyveler yemeklerden 30
dakika önce veya 3 saat
sonra alınmalıdır.Mide
doluyken alınan meyveler

su için, yiyecekleri iyice
çiğneyin. Her yemek yediğinizde midenin 1/3’ünü
boş bırakın. Tam olarak
dolu mide sağlığımızın
zaman içinde bozulmasına ,erken yaşlanmaya
neden olur.Midenizi katı
gıdalarla doldurmayın
.Katı gıdalarla dolu mide
içeriğinin gerekli öz suyu
her tarafa dengeli ulaştırması güçleşir ve sindirim
zorlaşır. Düzenli yemek
yiyenler daha dengeli ve
sağlıklı beslenmekte ve
ideal kilolarını korumaktadırlar.Zihinsel faaliyetlerin
gerektirdiği enerji kaynaklarının en önemlilerinden
biride meyvelerdir. Beynin oksijen dışındaki tek
enerjisi glikozdur. Glikoz
meyvelerde hazır halde
bulunur. Diğer gıdalarla
alınan şeker midede ya-

midede kalıp besin değeri
kaybolup orada mayalanacağı için bütün sindirim
sistemimizi yorar. Vücudumuzda dakikada 10
milyon hücre ölür ve bir
o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin
ve sinir hücreleri hariç)
bütün vücudumuz yenilenir.Düzensiz kötü beslenme yenileme sistemini
aksatır. Cildiniz canlılığını, tazeliğini kaybeder ve
en önemlisi hastalıklara
açık olursunuz. Yorgunluk, çabuk yorulma, baş
ağrısı olabilir. Düşünce
ve hafıza sistemi bulanıklaşır.Bu nedenlerden
dolayı düzenli ve sağlıklı
beslenmeye dikkat etmeli ve yemek için yaşamamalı sadece yaşamak
için yemeli görüşünü benimsemeliyiz.
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Ardino Hemşeriler Buluşmasına 500 misafir katıldı
Üçüncü Hemşeriler
Buluşmasında yurt içinden ve yurt dışından
500’den fazla Ardinolu
Yabılkovets (Elmalı) köyündeki “Planinski İzgled” otel kompleksinde
bir araya geldiler.
“Dünya Küçülüyor,
Ardino Büyüyor” başlığı altında gerçekleşen
etkinlik Ardino (Eğridere) Belediyesi tarafından kardeş İstanbulKartal ve Bursa-Nilüfer
ve Bursa Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma
Derneğinin desteğiyle
düzenlendi.
Ardino’nun fahri vatandaşı Halit Aliosman
Dağlı’nın, “Doğup büyüdüğüm yerde etnik
asıllılık veya önyargı
olmaksızın insan söz-

lerinin sıcaklığını en iyi
hissediyorum. Çünkü
hepimizin aynı hamurdan yoğrulduğumuzu
ve hiç kimsenin bizi ayı-

ramayacağını da biliyorum” sözleriyle buluşma
başladı.
Üçüncü Hemşeriler
Buluşmasını Türkiye

Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi İsmail Aramaz,
Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Necmi Ali şereflendirdiler.

Karapınar mevlidi binlerce kişiyi bir araya getirdi
Ardino (Eğridere) yakınında bulunan Karapınar
adlı yerde 1500’den fazla
Müslüman ve Hıristiyan’ı
bir araya getiren geleneksel sağlık ve bereket
mevlidi yapıldı. Başların-

kitabı Kur’an-ı Kerim’den
ayetler okudular. Onlara
dinî merasimin ana sponsorları olan Ardino’ya kardeş İstanbul-Kartal Belediyesinden dinî görevliler
katıldı. Mevlit esnasında

Mevlit, Ardino Belediyesi tarafından kardeş
İstanbul -Kartal ve Bursa- Nilüfer Belediyeleri,
Bursa Eğridereliler Kültür
ve Dayanışma Derneği,
Kartal Balkanlılar Kültür

da Kırcaali Bölge Müftü
Vekili Erhan Recep olmak üzere yerli imamlar
Müslümanların kutsal

iştirak edenler rahmetli
akraba ve yakınlarının
ruhuna bağışladıkları dua
okuma fırsatı buldular.

ve Dayanışma Derneği ve
Ardino Cami Encümenliğinin desteğiyle organize
edildi.

Dualardan sonra, mevlitte bulunanlara 20 kazan
etli pilav dağıtıldı. Pilav,
başlarında Lenişte muhtarı Fehim Halilov olmak
üzere usta aşçılar tarafından hazırlandı.
Kazanlarda kalan pilavdan evdeki insanlara, Koruma Evindeki engellilere
ve Ardino hastanesinde
tedavi gören hastalara
gönderildi.
Etkinliğe başlarında Belediye Başkanı Resmi Murat olarak, Ardino’nun tüm
Belediye yönetimi katıldı.
Onlarla beraber Kartal
Belediye Başkanı Altınok
Öz, Bursa Büyükşehir Belediye Özel Kalem Müdürü Ercan Özel, Eğridereliler Derneği Başkanı Ahmet Kahraman ve başka
resmi misafirler mevlitte
hazır bulundu.
Herkesin adına Belediye Başkanı Resmi Murat,
mevlidin sponsorlarına
teşekkür etti.
Kırcaali Haber

Balkan Türk Folklor Festivali katılımcıları Çernooçene’de konser sundu
8. Balkan Türk Folklor Festivali kapsamında Çernooçene (Yenipazar) Belediye merkezinde Türkiye,
Romanya ve Yunanistan’dan misafir folklor grupları
halkoyunları gösterisi sundular.
Konseri bölgeden 200’den fazla kişi izledi. Onların arasında Çernooçene Belediye Başkanı Aydın
Osman da vardı. Sahneye ilk Romanya’dan Karasu
Türk Tatar Topluluğu çıktı, Kırım Tatar halkoyunları
tanıttı.
Batı Trakya Gümülcine Türk Gençler Birliği folklor

grubundan genç yetenekler Rodop türküleri söylediler.
Giresun şehrinden festivale katılan bir folklor grubu Türkiye’nin Doğu Karadeniz bölgesinde geleneksel halkoyunu olan horonla seyircilerin gönlünü
kazandı.
Uluslararası etkinlik Kırcaali Ömer Lütfi 1993 Kültür Derneği tarafından ildeki yedi belediyenin mali
desteğiyle organize edilmektedir.
Kırcaali Haber

Gecede resmi misafir
olarak kardeş İstanbulKartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz, Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Eğridereliler Derneği Başkanı Ahmet Kahraman,
Kartal Balkanlılar Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Olcay Özgön,
Bursa BAL-GÖÇ Federasyonu Başkanı
Yüksel Özkan hazır
bulundular.
Etkinliğe HÖH Kırcaali
İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Krumovgrad
(Koşukavak) Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet, Kırcaali Kamu
Denetçisi Hakif Emin,
Gümğlcine Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman
ve Ardino’nun Fahri
Vatandaşı Reşat Aydın
da katıldılar. Buluşmanın diğer katılımcıları
çoğunlukta bilim, kültür,
spor ve iş dünyasının
seçkin temsilcileriydi.
Etkinliğin başında
Bulgaristan milli marşı
ve Avrupa Birliği marşı seslendirildi. Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat, görüşmeye
katılanları selamlama
konuşmasında, “Üçüncü Hemşeriler Buluşmasını kardeş Kartal ve
Nilüfer Belediyeleri ve
Bursa, İstanbul, İzmir
ve Lüleburgaz Eğridereliler Dernekleriyle birlikte daha iyi organizeli
olarak ve daha geniş
kapsamlı bir biçimde
düzenlemiş olduk. Bizler Ardino için özveri ile
çalışmaya, Ardino’yu
sevmeye, sıla sevgisiyle dolup taşmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Büyükelçisi
İsmail Aramaz, Bulgaristan Türklerinin
Bulgaristan vatandaşı
olduklarını söyledi. Büyükelçi, “Bizler buradaki
Türklerin eşit vatandaş
olarak muamele görmesini istiyoruz. Bundan
daha fazla veya daha
az hiçbir şey istemiyoruz” diye belirtti.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
Ardino’da yapılan hemşeriler görüşmelerinin
göçmenlerin memleke-

tini ziyaret edip, akraba
ve yakınlarıyla görüşmeleri için bir fırsat olduğunu vurguladı.
Bursa BAL-GÖÇ Federasyonu Başkanı
Yüksel Özkan, buluşmanın hoşgörü gecesi
olduğunu söyledi. Sayın
Özkan, “Rodoplar’da,
Ardino’da insanlar arasında gerçek bir dostluk
örneği doğup pekişiyor”
dedi.
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Biz
Eğridere’ye sizi kardeşçe selamlamak ve hep
beraber olduğumuzu
söylemek için geldik”
dedi.
Sami Toraman, muhteşem insanlar olan Eğriderelileri iyi bir niyetle
kıskandığını paylaştı.
Sayın Toraman, “Siz
zengin bir iç dünyasına
sahip iyi insanlarsınız
ve halkların çokkültürlülüğünden nasıl faydalanacağınızı iyi biliyorsunuz” dedi.
A hmet Kahraman,
toplum sivil kuruluşlarının kardeş belediyelerle birlikte Ardino
ve Bursa’da gerçek bir
dostluk ve işbirliği için
sınırlar olmadığını kanıtlıyorlar.
Eğriderelileri, Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe
adına ve kendi adına
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ
selamladı. Sayın Karadağ, kardeş belediyelerle göçmen dernekleri
arasındaki başarılı etkileşimden çok etkilendiğini dile getirdi.
Ardino Belediyesi tarafından bu gecenin
gerçekleşmesi ve Ardino kentinin gelişmesinde çok büyük payı olan
konuk ve diğer kişilere
birer plaket sunuldu.
Rumeli türkülerinin
ünlü icracısı Ekrem,
söylediği türkülerle
Eğriderelilerin gecesine neşe kattı. Eğlence
gecenin geç saatlerine
kadar sürdü ve böylece
hemşerilerin birbirileriyle görüşüp, konuşup,
eğlenmeleri için imkan
sağlanılmış oldu.
Güner ŞÜKRÜ
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Bölgenin en eski camisi Lübino köyünde
76 yaşındaki imam
M u st af a R afet , A r di n o /
Eğridere/ Belediyesi’ndeki
en eski caminin Lübino /

Ömerler/ köyündeki olduğu
kanaatinde. Cami kesme
taşlardan yapılmış, horasan

ve kireçle sıvalı. Cami,
beyaz dış görünüşüyle çok
uzaktan dikkati çekiyor. Ana
giriş kapısının üst tarafındaki

Arapça bir yazıdan imamın
yardımıyla caminin Hicri 1222,
Miladi 1844 yılında Smolyan’ın

/Paşmaklı/ Davidkovo
köyünden Bulgar inşaatçılar
t a r a f ın d a n k u r u l d u ğ u n u
öğreniyoruz. Cami girişinin
önündeki bölümde medresenin
kalıntıları bulunuyor.
Burada hoca ve imam gibi
daha aşağı düzeydeki dini
adamlar yetiştiriliyor. Medrese
daha sonra dini eğitim verilen
bir okul olmuş, en son ise
bir halk toplum merkezinin
bölümüymüş. Bugün bu bina
tamamen viran olmuş halde.
Şimdi cami sadece Türkiye
ve etraf köylerden müminlerin
buraya geldiği Cuma,
Ramazan ve Kurban Bayramı
namazları için açık oluyor.
Demokratik değişimlerden
önceki dönemde ise Lübino
ve etraf köylerden müminlerle
doluyormuş. Cami iki katlı.
İkinci katta kadınlar için

ayrılmış bir bölüm bulunuyor.
Kuzey kısmındaki yaklaşık 20
metre yüksek minarenin ayrı
giriş kapısı var.
İmam, “Doğu Rodoplarda
şu anda sadece bu camide
ana bölümün altında bodrum
bulunuyor ” iddiasında
bulundu. Mustafa Hoca,
camiyi onarmak istediklerini,
fakat bunun için gereken
m a l i k ay n a k l a r a s a h i p
olmadıklarını belirtti. Kısa bir

zaman önce Kırcaali Bölge
Müftü Vekili Erhan Recep
t arafından c ami ziyaret
edilmiştir. Kendileri caminin
mimarisinden çok etkilendiğini
ifade etmiş. Yakınında eski bir
mezarlık mevcut. Yerli halkın
ifadesine göre buradaki en
eski mezarlar 300 yıla ait ve
aralarında camide ilk hizmet
vermiş hocaların kabirleri de
bulunuyor.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’ya Loznitsa Belediyesinden çalışma grubu geldi
Temmuz ayının başında
Razgrad İline bağlı Loznitsa
Belediyesinden başta Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilalov’un olmak üzere bir
çalışma grubu Ardino’ya (Eğridere) geldi. Ziyaretin sebebi
Ağustos ayı sonunda Veselina
köyünde dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Türk Folklor
Festivaline yapılan hazırlıklar
olmasıdır. Loznitsa’dan gelen
grupta Eğitim ve Kültür Daire
Başkanı Ayşe Receb ve Etnik
Entegrasyon İşleri ve Kültür
Daire Başkanlığı Genç Uzman
Ömer Mehov da bulunuyordu.
Deliorman bölgesinden ko-

nuklar yerel Rodopska İskra
Toplum Merkezi Başkanı Yüksel İsmail tarafından karşılandı. Çalışma grubu, geçen yıl
Ardino’nun ev sahipliği yaptığı
3. Ulusal Türk Folklor Festivali
Organizasyon Komitesi Başkanı olan Belediye Başkan
Yardımcısı Necmi Hocov ile
de görüştü.
Loznitsa Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Bilalov,
“Veselina köyünde yapılacak olan Ulusal Türk Folklor
Festivali’nin organizasyonu
ve gerçekleştirilmesinde Ardinolulardan deneyim almak
için buradayız. Aynı zamanda

“Müzik-Anlaşma Dili” şeklindeki festivalin logosunun yaygınlaşmasını devam ettirmek
istiyoruz. Tam olarak festivalde, Bulgaristan kültürünün büyük bir zenginliği olan ülkenin
çeşitli yerlerinden Türk folklor
grupları bir araya gelecek”
dedi. Sayın Bilalov, geçen yıl
Ardino’daki festivalde Loznitsa Belediyesini iki Türk folklor
grubunun temsil ettiğini ve ev
sahiplerin misafirperverliği ve
sıcak davranışından çok etkilendiklerini, amatör folklor
sanatçıların Ardino’nun doğa
güzelliğine de hayran kaldıkları belirtti.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
Kırcaali Haber
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