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Kırcaali Bölgesinden
Önemli Web Siteler
Kırcaali Belediyesi:
www.kardjali.bg
Ardino Belediyesi:
www.ardino.bg
Momçilgrad Belediyesi:
www.momchilgrad.bg
Çernooçene Belediyesi:
www.chernoochene.com
Krumovgrad Belediyesi:
www.krumovgrad.bg
Kirkovo Belediyesi:
www.bulgaria.domino.bg/kirkovo
Ömer Lütfi Kültür Derneği:
www.turkkulturevi.net
Kadriye Latifova Tiyatrosu:
www.dmdtkardjali.com
Zeybekler Derneği:
www.zeybekler2006.com
Rodop Kıvılcımı Derneği:
www.ardino.bg/?pid=5,28
Dekorstil Firması:
www.dekorstil.com

Kırcaali Haber
«SENİ PRES» FİRMASI’NIN
YAYINIDIR

Yorum

Kültür Projeleri Ve Türk Bilinci
Son yıllardaki demokratik açılımlar Bulgaristan devleti sınırları içerisinde yaşayan Türklere farklı serbestlikler vermiş gibi görünse de, nihayetinde kültürel
kazanımları açısından 20 yıl öncesi ile kıyaslandığı
zaman bu süre içinde kat edilmesi gereken yolun kat
edilmediği görülür. Bunun esas nedeni bazı çevreler
tarafından bilinçli olarak Türkçe düşünmek konuşmak
ve kendini ifade etmek gibi hayati konuların bir maddi
karşılığını olmadığı tarzı ile sunulması. Günü kurtarma gibi sığ bakış açılarından bakanların fotoğrafı
çekilirse bu kişilerin Türklük bilincinden fazla o anki
dönemin çıkarcı kimliğini taşıdıkları görülür ve o
kişilerin Türklerin yaşadıkları ortamdan uzaklaşmaları
halinde sadece Türk kimliklerini değil dillerini ve kültürünü de kaybedecekleri görülür ki nihayetinde böyle
vakaların varlığı görülmüştür.
Genel çoğunluğun böyle bir eğilimi olmamasına
karşın bazen bireyler dış etkenlerden dolayı kendilerini suyun akıntısına bırakarak kimliklerinden
uzaklaşabilirler ama en önemli şey bu uzaklaşmanın
vaktinde fark edilmesi ve bu gidişata bir dur denilebilmesidir.
Peki bu gidişata nasıl dur denilebilir?
İlk önce Türkçeyi geliştirmekle ve gündelik hayatta
daha fazla ve nitelikli olarak kullanılan bir dil haline
getirmekle ve bu dili temel alan yaşayan bir kültür
yaratmakla olur. Bunun için:
- Okullardaki Türkçe derslerinin mecburi olup
olmamasına bakmadan Türk öğrenciler tarafından
yüksek katılım sağlanmalıdır.
- Okul dışı Edebiyat ve Türkçe gramer kursları
açılması.
- Kültürel alış verişin hızlandırılması için çifte
vatandaş öğretmenlerin Bulgaristan’da yaz kurslarına
iştirak etmesi.
-Türkçe kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi ve
mevcut Türkçe kütüphanelerinin geliştirilmesi ve yenilerinin açılmasına destek sağlanması, kütüphaneler
arasında kitap değiş tokuşun sağlanması.
- Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hayatını an-
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İskender GİRGİN
latan yazılı ve görsel eserlerin yaratılması, bu eserleri
oluşturabilecek ve devam ettirebilecek aydın kişilerin
desteklenmesi.
- Ulusal ve yerel çapta Türkçe yazılı, görsel ve işitsel
basınının desteklenmesi.
- Bölgeler arasındaki (Kuzey-Güney) Türklerin kültürel
iletişimini sağlamak.
-Türk halk müziğini ve halk oyunları topluluklarını
desteklemek faaliyetlerini icra etme alanı oluşturmak.
- Geleneksel Karagöz oyununun canlandırılması.
- Mehter müziği bandosu kurulması.
- Bölgesel Türk etnografya müzelerinin kurulması. v.s.
Bu gibi kültürel faaliyetler Bulgaristan’daki Türk kültürünün ve kimliğin canlı tutulmasında ve daha farklı icra
alanların ortaya çıkmasına etken olabilecek başlangıç için
bir öneridir.

İskender GİRGİN

Kırcaali Haber Sitesi 2 Yaşında

Genel yayın yönetmeni:

Кърджали Хабер
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2006 Mayıs ayının başında Kırcaali Haber
/ www.kircaalihaber.com / adıyla bir bağımsız
Türkçe ve Bulgarca haber internet sitesi kuruldu. Sitenin amacı Kırcaali bölgesinde ve
tüm ülkemizde sosyal, siyasi, politik, ekonomik
ve kültürel hayattaki gelişmeleri tarafsız bir
şekilde aktarmaktır. Diğer taraftan günümüzün
insanları iletişim dünyasında yaşıyoruz ve uydu
televizyonculuğun, bilgisayarların kısaca yüksek teknolojinin hakim olduğu dünyada varız
ve o yüzden bu dünyadan ayrı kalamayız. Bu
anlamda bizim siteye olan ilgi sadace yurt içinden olan okuyuculardan değeil bunun yanısıra
yurt dışı okuyuculardan da büyük. Giderek
artan ziyaretçi sayısı bunun göstergesidir.
Bulgaristan’dan aktüel haber alabilmek için
site yaklaşık dünya çapında günde 2000 üzeri
kişiden ziyaret edilmektedir. Kuruluşundan bu

yana iki yıl içerisinde Kırcaali Haber sitesi internet
alanında layik yerini kazandı. Siteye Kırcaali’den,
Sofya’dan, Smolyan’dan, Şumnu’dan, Yunanistan
– Gümülcine’den, Türkiye – İzmir’den, İstanbul’dan,
İsveç – Stokholm’dan, Almanya – Münhen’den,
Hamburg’dan yazan gönüllüler bulunmakta. Site
dünya pratiği olan iki dilde kurulmuştur. Bu da site
ziyaretçilerine bilgiye ulaşabilmelerine daha büyük
fırsat vermektedir.
Geçtiğimiz bu iki yıl süre içerisinde 1000 üzeri haber ve 50 üzeri yazı ve yorum yayınlamışız.
B ö l g e dek i kültüre l ve t ar ihi m ekanlar ın
fotoraflarından oluşan fotoraf galerisi yaklaşık 600
000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sitemizde
yayınlanan haberlere ülkeden ve ülke dışından
yazılan yorumların sayısı 10 000 - nin üzerindedir.
Değerli okuyucular, Kırcaali Haber sitesinin bir enfomasyon sitesi olarak büyümesinde
ve oluşmasında büyük emeği geçen kişilere
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Web tasarımcısı
müh. Ayhan Hasan, Yayın Ekibi üyeleri: sayın Leman Ali, Mehmet Alev, Durhan Ali, Mümün Tahir,
Mustafa Bayramali, Yunanistan - Gümülcine’den
sayın İbrahim Baltalı, Türkiye - İstanbul’dan sayın
Mehmet Türker ve Renginar Sali, İzmir’den sayın
Mehmet Serbest ve İskender Girgin , Sofya’dan
Taner Bilgin ve Şumnu’dan Nurten Remzi’ye kalpten teşekkür ediyorum.
Yayın ekibi adına Genel Yayın Yönetmeni:
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Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet Gebze
Balkan Türk’leri Dernek Başkanları İle Görüştü
Balkan sorunları Gebze’de
tartışıldı

çıkmayanların da halen bu sorununun çözümlenemediğini söyledi.
Yakupoğlu, bu konuda hükümetten somut bir adımın atılmasını beklediklerini ve Başbakan’ın son Bulgaristan
gezisinden de ümitvar olduklarını sözlerine ekledi.

Bulgaristan’dan çeşitli tarihlerde Türkiye’ye göçeden Türkler
her iki ülkede karşılaştıkları sosyal
sorunları bir kez daha Gebze’deki
bir toplantıda tartışıldı. Gebze
Balkan Derneği’nde gerçekleşen
toplantıya Krumovgrad Belediye
başkanı Sayın Sebihan Mehmet
de katıldı.
Çeşitli tarihlerde Bulgaristan’dan
göçedip de Türkiye’ye yerleşen
Türkler ve halen Türkiye’de
ikamet tezkeresi ile oturmakta
olan soydaşların başta sosyal
hakları olmak üzere bulunan çeşitli
sorunları bir toplantı ile tekrar gündeme getirildi.
Geçen Nisan ayında Gebze Balkan Türkleri Derneği’nin
Arapçeşme’deki binasında gerçekleşen toplantıya
Gebze ve Darıca Balkan Türkleri Dernek
Başkanları Raim Madenci ve Rıfat Yakupoğlu
başkanlık ederken, toplantıya Türkiye’de bulunan
Krumovgrad Belediye başkanı Sayın Sebihan
Mehmet de katıldı. Toplantıda ayrıca Şekerpınar
Beldesinin ilk Kurucu Belediye Başkanı Ali Sönmez, Şekerpınar Belediye Başkan Yardımcısı
Nurettin Öztürk, Balkan Türkleri Eski Dernek
Başkanı Basri Efendi ile yönetim kurulu üyeler ile
çok sayıda dernek üyesi hazır bulundu.

İki ülke arasındaki sosyal haklar konusu halen çözümlenemedi.

Konuk başkan Mehmet:
“Balkan Türkleri Birlik Olmak
Zorunda!”

Gerçekleşen toplantıda bir bilgilendirme
konuşması yapan Darıca Balkan Türkleri Dernek
Başkanı ve Rumeli Balkan Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Rıfat Yakupoğlu, çeşitli zamanlarda Türkiye’ye göçeden vatandaşlarımızın
Bulgaristan’da bulunan kazanılmış sosyal
haklarının iadesinin ve devrinin yapılamadığını ve
bu hususun özellikle Bulgaristan tarafından sekteye uğratıldığı için büyük bir sorun olarak halen
devam ettiğini bildirdi.
Dolayısı ile bu konunun Bursa’da kurulu bulunan
BAHAD Derneği tarafından İnsan Hakları Mahkemesine de taşındığını vurgulayan Yakupoğlu,
ayrıca 1989 yıllarından beri ödenip de konutları

Kircaali’de Düzenlenen Kutlu Doğum
Proğramına Yüzlerce Müslüman Türk katıldı
Kırcaali Bölge Müftülüğü tarafından
düzenlenen Hz.Peygamber Muhammed
(s.a.s.)’in dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı
Kutlu Doğum Haftası çerçevesindeki Kutlu
Doğum Programına bu yıl da büyük ilgi vardı.
Kırcaali ilinden gelen yaklaşık 600 kişi ‘‘Royal’’ Sinema Salonunu tıklım tıklım doldurdu.

Konuşmacı olarak katılan misafirler arasında
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü sayın
Dr. Mustafa Hacı, Kırcaali Bölge müftüsü
sayın Şabanali Ahmed, Türkiye’den sayın
Dr. Yavuz Fırat, T.C. Sofya Büyükelçiliği Din
İşleri Müşaviri sayın Mazhar Bilgin ve Sofya
Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı

Bulgaristan Koşukavak Beldesinin Türk Belediye başkanı Sebihan
Kerim Mehmet de toplantıda yaptığı
konuşmada, Türkiye’de olmaktan
dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “ Türkiye biz Bulgaristan
Türkleri için çok büyük bir önem
taşımaktadır. Bizim geçmişimiz bu
topraklardan çıkmıştır. Burada birlik
ve beraberlik içerisinde olmuşsunuz,
sizleri kutluyorum. İki ülke arasındaki sorunların
özellikle halen iade edilmeyen sosyal hakların
çözümlenebilmesi için her iki ülke hükümetine
görev düşüyor.
Dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın son Bulgaristan gezisini olumlu ve çok yararlı bir gezi olarak görüyorum” dedi. Konuk Belediye başkanı daha sonra
kardeş belediye oldukları Darıca Belediyesini
ziyaret ederek Başkan Şükrü Karabacak ile bir
süre görüştü.

Yılmaz IŞIK

sayın Adem Yerinde yer aldılar.
‘‘Toplumumuzun Derdine Derman-Hz.
Muhammed (s.a.s.)’’ başlığı altında yapılan
programda kıymetli konuşmacıların yanı sıra
sayın Sami Süleymanın müdürlüğünü yaptığı
Mestanlı ilahiyat lisesi öğrencileri tarafından
ilahiler okundu Peygamberimize adanmış
şiirler söylendi.
Proğramın sonunda geçen yıl düzenlenmiş
olan “Eğitime katkı” kampanyasında en çok
yardım toplayan caami encümenliklerine
hediyeler sunuldu.
Sofya’dan ve Türkiye’den gelen misafirler
proğram sonrası Kırcaali Belediye Başkanı
müh. Hasan Azis’i ziyaret ettiler. Burada
sayın Azis Kırcaali’de yapılacak olan ikinci
cami ile ilgili bilgiler sundu.

KH

Mestanlı ilahiyat lisesi öğrencileri ilahiler
okurken.
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Mustafa Aliş Hacı Bulgaristan Ruse Belediye Meclisi sözde
Müslümanları Başmüftüsü Ermeni soykırımı kabul etti
seçildi

Mustafa HACI

Nisan ayında Sofya’da düzenle nen olağanüstü Ulusal İslam
Konferansı’nda eski Başmüftü
Mustafa Hacı yine Başmüftü seçildi. Bulgaristanın tüm bölgelerinden
gelen delegeler Basri Pehlivan’ı da
Yüksek İslam Şura Başkanı seçti.
Tüzükte yapılan değişikliklerle
Ruse, Pazarcik, Tırgovişte ve
Silistra’ya bölge müf tülükleri
açılması kararlaştırıldı. Başmüftü
Mustafa Hacı’nın basına yaptığı
açıklamasında “Bu konferans Bulgaristandaki Müslümanların birlik
içerisinde olduklarını gösterdi. Her
müslümanın teklif yapma hakkı
vardı. Bu konferanstaki alınan kararlar resmi olarak tanınmazsa
yargıya başvur up hakkımızı
arayacağız” deniyor.

KH

Geçen ay Ruse Belediye Meclisi
sözde Ermeni soykırımını onayladı.
Meclis üyelerinin 3 ’red’ oyuna
karşı 36 ‘evet’ oyla kabul ettikleri
sözde soykırım deklarasyonunda
ayrıca Osmanlının ve Jön Türklerinin Ermenilerin yanısıra Bulgara
da soykırım uyguladığı belirtiliyor.
Irkçı söylemleriyle tanınan Ataka
Partasi üyeleri tarafından sunulan deklarasyonun kabul edilmesinden sonra partiden yapılan
açıklamada, amaçlarının ülke
genelindeki tüm yerel meclislerde
ermeni soykırımının kabul edilmesi olduğu vurgulandı. Bunun bir
çeşit referanduma dönüşeceğini
kaydeden Ataka yetkilileri, bu
durumu hükümetin ve parlamentonun dikkate alması gerektiğinin
altını çizdi. Daha önce Burgas,

Plovdiv ve Stara Zagora Belediye
Meclis üyeleri sözde soykırımı
kabul etmişti. Ataka Partisi sözde
soykırım iddialarının kabul edilmesi yönünde daha önce meclise de
birkaç defa yasa tasarısı sunmuş
ancak tasarı kabul edilmemişti.

KH

Ruse

Yurtdışında kalan Bulgaristan Yeni içişleri Bakanı Mikov:
vatandaşları sağlık sigorta
Bulgaristan’da mafya yok
vergisinden muaf tutulacak
Yılın 183 gününü yurdışında geçiren Bulgaristan vatandaşları 1999 y.
ile 2007 y. tarihleri arasında ödenmemiş sağlık sigortalarından muaf tutulacak.
Yetkililer, bu dönem zarfında yurtdışında kalan kişilerden aranan tek şartın
Bulgaristan’daki ikametinde Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK)’ndan sağlık
hizmetleri almamış olmaları olduğunu söylüyor. Herhangi bir şekilde doktora
giderek indirimli hizmet gören veya ilaç alan kimse öngörülen değişiklikten
yararlanamayacak.
Sağlık sigorta durumunu düzeltebilmek için şahıslar Ulusal Gelir Ajansı’na
(NAP) başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruya giriş ve çıkış tarihlerini
belgeleyen pasaporttaki sayfaların kopyasını eklenmesi isteniyor.
Daha fazla bilgi için NAP’ın bilgi merkezi telefonları: 0700 18 700

KH

Bulgaristandaki işsizlik
oranı %6,6’ya düştü
Sofya’da ‘2008-2015 İstihdam Stratejisi’ konulu konferans düzenlendi.
Foruma katılan Emek ve Sosyal İşleri Bakanı Emiliya Maslarova, stratejinin,
yenilenen Lizbon Stratejisi ile uyum içinde olduğunu söyledi. Lizbon stratejisinde iş gücü piyasasındaki güvenlik sorunu irdelediği belirtiliyor. Maslarova, Bulgaristan’daki işsizlik oranının, 2004 yılında %12,7, 2008 yılında
da %6,6 olduğunun altını çizdi. Emiliya Maslarova, iş gücü piyasasının
canlandığı, kadınların iş ile meşguliyetinin arttığını da belirtti.

Ünlü Şair Recep Küpçü
Burgas’ta Törenle Anıldı
Ünlü şair Recep Küpçü’nün
anısına, Burgas Türk Kültür Merkezi
‘Recep Küpçü’, Burgas Tiyatro salonunda bir program düzenledi. Progamda Razgrad Nazım Hikmet Devlet
Müzikal ve Drama Tiyatrosu sema
ve halk oyunları gösterisi, şarkı ve
türkülerle izleyenlere unutulmaz bir
gece yaşattı. Burgas halkının değişik
kesimlerinden gelenler hep bir arada
Recep Küpçü’yü andı.
‘Recep Küpçü’ Burgas Türk Kültür Merkezi Başkanı Mücella Bilal,

‘Bu programı 3. defa düzenlemekteyiz. Geçen programlar bu seferki
kadar ilgi görmemişti.’ dedi. Bilal
programın gerçekleşmesinde emeği
geçen sponsorlara ve katılanlara
teşekkür etti. Programa katılanlar
arasında T. C. Burgas Başkonsolosu
İsmail Sefa Yüceer, Ruen Belediye
Başkanı Durhan Mustafa, Aytos
Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem, Türkiye’den ve ülke içinden
gelen şairler ve devlet adamları yer
aldı.

Mihail MİKOV
Bulgaristan’ın yeni İçişleri
B a k a n ı M i h a i l M i ko v,
Bulgaristan’da mafya olmadığını
ve bununla mübalağa yapıldığını
belirtti.
Mikov, özel Darik radyosunda
yaptığı açıklamada, ülkede organize suçlarla ciddi sorunların
olduğunu da vurgulayarak suç
gruplarıyla mücadele için net
önlemlerin alınması gerektiğini

kaydetti.
Mikov, “Biz toplumu kazanmak
istiyoruz, bu nedenle de önlemlerin topluma açık olmasını istiyoruz,” dedi.
Sofya Üniversitesi’nde ceza
hukuku alanında doçent olan
M ihail M ikov, par lam e nto nun kabinede değişiklikleri
k a b u l et m e s i n i n a r dı n d a n
perşembe günü göreve başladı
.
KH

Kırcaali’de 6 okul kapatılıyor
Kırcaali Belediye Meclisi son oturumunda bölgede bulunan 31 okuldan 6’sını kapatma kararı aldı. Bu
kararın alınmasına sebep olarak
sınıflarda çok az çocuk olması, bunun da eğitimin kalitesine yansıdığı
önesürülüyor.
Bu yıl eğitim yasasında yapılan
değişikliklere göre yeni finansman
usulu sunuldu. Bu usullere göre az
çocuk olan okulların kapatılması
ve öğrencilerin en yakın okullara
taşıtlar ile ulaşımlarının sağlanması

öngörülüyor.
Kırcaali bölgesinde kapatılan okullar şunlar:
Tr i mogili / Üç tepe/okulu,
Beli plast /Akçagayrak /okulu,
Oreşnitsa/Hasımlar/ okulu, Ostrovitsa/Adaköy/ okulu, Kaloyantsi okulu ve Kırcaalideki Kliment
Ohridski okulu.
1996 yılından şu ana kadar
bölgede kapatılan okulların sayısı
29 oldu.

KH
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Kültür- Sanat

Kırcaali Haber 5

Rodopların Bülbülü 80 Yaşında

ufaklı herkes tarla dönüşü yorgun argın, ellerde fenerlerle birki kilometreden, bazı yerlerde 5 – 10 kilometreden
yaya akın ediyor, temsili seyretmeğe sabırsızlanıyordu.
Kadriye Latifova 1928 yılında, Haskovo’ya
Hele Kadriye Latifova sahneye çıkınca nefesler kesiliyor,
bağlı Golemantsi köyünde doğdu. Geniş
kulaklar kabağrıyor, kurt, kuş, kedi köpek bile susuyordu.
Onun sesi ortalığı kaplıyor, türküleri karşı dağlarda akkitlelerce tanınması, Haskovo’daki Türk
solunuyordu. Rumeli türkülerine tutkun seyirciler söyleTiyatrosu’na girmesiyle oldu. 1952 yılında,
nen nağmelerle çoşuyorlar , daha sonra da bu türküleri
Millet Meclisi’nin kararı ile kurulan Varyete
kendilerine yar ediyorlar, dillerinden düşürmüyorlardı ve
Tiyatrosu ile Haskovo, Momçilgrad ve Kırcali
hala da düşürmüyorlar. Hayranları onu sevdiği kadar,
şehirlerinde çalıştı. 1955 yılında düzenlenen
o da onları seviyor, hiç acızlanmadan yaya ve ya kadır,
ilk ulusal halk şarkısı yarışmasında büyük
eşek üstünde dağlara tırmanarak Bezvodno , Rusalsko
ödülü kazandı. Kadriye Latifova, ölümünve daha başka , kuş uçmaz kervan geçmez köylere
den sonra “Kiril ve Metodiy” nişanına layık
ulaşıyordu.
görülüyor. Repertuarında 500’den fazla halk
Kadriye Latifova için türkü onun herşeyiydi,
şarkısı yer alan Kadriye Latifova’nın Bulyaşamının bir parçasıydı. Büyüyüp yetiştiği Golemantsi köyünde hala onun çocuk yaştaki söylediği türküler,
garistan Ulusal Rayosu’nun Altın Fonu’nda
yanık sesi, yaşlıların kulaklarında çınlıyor.
“ Ben
200’den fazla kaydı bulunmaktadır. Kadriye
annemin
türküleri
ile
büyüdüm.
O,
hiç
durmadan
sabah,
Latifova 1962 yılındaki ölümüne kadar tüm
akşam türkü söylüyordu . O yıllarda buna pek önem verBulgaristan’da izleyici ve dinleyicilerinin
miyordum. Büyüyünce anladım ki, türkü onun yaşamı,
sevgi ve saygısını kazanmıştır.
talihi imiş. O, türkülerini kalbinde taşımış. Onun “ Yeşil
gözlerine kurban olayım “ türküsü en sevdiğim türkülerinden biriydi “, diyor oğlu Vecdi Raşidov.
Bazı büyük yetenekler sonsuzlağa giden yolun başına tez ulaşırlar.
Neresi var ki, onlar sevenleri arasında yaşamaya devam eder, dillere destan
KADRİYE’NİN SESİ
olup, efsaneşirler.
Rodopların Bülbülü, ünlü ses sanatcısı Kadriye Latifova da aramızdan
Onun sesi Rodop bülbülünün sesini andırır. Yumuşacık, kadife gibidir.
tez ayrıldı. Fakat O hala hayranlarının kalbinde yaşamaya devam ediyor,
Kulaktan girip gönüllere akar, okşar hafifçe ve orada yer yapıp kalır. İstesen de
edecek de. Gönülleri mest eden Kadriye abla kadife sesi ile sağlığında bizi
çıkaramazsın o şakrak sesi kalbinden. Rodoplarda, Deliormanda, Gerlovada,
büyüledi, kalbimize girdi. Ölümünden 36 yıl geçmesine rağmen sevenleri onu
Dobrucada ve tek sözle eski Rumeli topraklarında türkü bolluğu mevcutdünkü gibi hatırlıyor, kendi sesinden dinledikleri türküler halâ kulaklarında
tur. İlle bu türküler Kadriye ablamızın yetenekli icrası vasıtasıyla bizi etkiledi,
çınlıyor, ağızlarından düşmüyor. Hayranları için O , “ Rodopların Bülbülü “.
kalplarimizi büyüledi.
Çalıştığı Kırcaali tiyatrosu turneye çıktığı zaman Bulgaristan’nın her köşesinde
- güneyinde, kuzeyinde sabırsızlıkla bekleniyor, herkes onu görmeye, sesini
KADRİYE’NİN REPERTUVARI
işitmeye can atıyordu. Hatta onun adı tiyatronun adıyla eşdeğerdi, tiyatro “
Kadriye’ nin tiyatrosu “, diye anılmıştı.
Kadriye Latifova’nın repertuvarında 500 den fazla türkü mevcuttur. BunHaskovo ili Golemansi köyünde doğup büyüyen alelâde bir köylü kızı
lardan 200 kadarı radyo bantlarında kayıtlı, yüzlerce temsilde onun tarafımdan
Kadriye Latifova türkülere bağlılığı ile, sanat yeteneği, bülbül ğibi çağlayan sesi
icra edilmiş türküler. Türküleri Rodop insanın yaşamı, geçmişi ve bugünü ile
ile dinleyicilerine kendini sevdirdi, adını yediden yekmişe herkese duyurdu.
iç içedir. Onlarda, Ruduzemin evleri, Arda’nın dalgaları, Tuna boylarından
Onun bu büyük yeteneği, üstün sahne ustalığı olsa olsa soydan gelen bir güç
Aliş, dağlardaki kızılcıklar, telegrafın telleri ve daha neler neler aksolunur. O,
. Oğlu Vecdi Raşidov da sanat adamı, usta, dünyaca anık heykeltıraş.
sevenlerine “ Ölüm var ayrılık yok , öyle kavlim var benim “, diye seslenir. İlle
Kadriye ablamızın seyirci önüne çıktığı yıllarda, bugünkü gibi seslenfelek onu bizden tez ayırdı .
dirici tekniği, göz kamaştırıcı sahneler yoktu. Temsiller açık alanlarda, okul
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avlularında, harmanlarda, dağ eteklerinde, köye yakın, köy içindeki düz bir
alanda veriliyordu. Buna rağmen “ Kadriye’ nin tiyatrosu “ gelmiş, diye irili

KADRİYE LATİFOVA

ANILARDA KADRİYE LATİFOVA
Kadriye Latifova benim kuzenimdir. 1945/1946 ders yılında
akranlarımın hepsi doğduğum
Haskovo ili Golemantsi köyündeki okula yazılıp birinci sınıfa
başladılar. “ Sen onlardan birki
ay küçüksün “, diye beni kaydetmediler. O yıl kurban bayramı
okulların açılışına rastladı. Eşi
Lâtif ile Dimitrovgrad’ da oturan
Kadriye ablam bize bayram ziyaretine geldi. Kardeşlerime ve
başka akraba çocuklarına defter
Sabri BAKKAL kalem hediye etti. Bana ise şeker.
emekli öğretmen
Küstüm. “ Ben de kalem defter
istiyorum ” , dedim ve hadiseyi
ona anlattım. Beni okşayarak “ Kolay iş, yarın gider seni okula
yazdırırım, ama çok okuyup öğretmen olacağına söz ver”, dedi.
Ben de söz verdim. Ertesi gün okul müdürü Arif Ömer’in yanına
gittik. Kadriye ablamı kırmadı ve hemen benim kaydımı yaptı.
Ders yılını alâ başarı ile bitirdim.
Yıllar sonra liseyi ikmal ettim ve Haskovo öğretmen enstitüsünde okumaya başladım. O, artık Haskovo Türk Estrat
Tiyatrosunda çalışıyordu . Beni kendi evine davet etti ve bir
süre onlarda yatıp kalktım. Bu zaman zarfında tiyatro müdürü
Babuşev, aktörlerden Habil Adem ve başkaları ile tanıştım. Onlar
bana tiyatroda işe başlamamı önerdiler. Kadriye ablam salmadı.
“ Sen, dedi, okuyup öğretmen olacaksın ” . Yıllar sonra da ayni
meslekten emekli oldum. Bu da onun eğitime nekadar önem
verdiğini gösteriyor.

Ben, genç bir türkü meraklısıydım. Panayırlarda
türkü söylüyordum. 1962 yılıydı. Krumovgrad
panayırında halk türküleri icra ediyordum. Bir ara
bana “ Seni biri çağırıyor “, dediler. Baktım Kadriye Latilova. Gözlerime inanamadım. Türkülerimi
beğenmiş. Beni tebrikledi. Çalışmaya devam etmemi önerdi ve yerimin tiyatroda olduğunu söyledi.
Yardımda bulunacağına söz verdi. O yıl da ölüm onu
aramızdan aldı. Ben onun ilhamı ile çalışmaya devam ettim. Kırcaali tiyatrosuna alındım ve hala türkü
söylemeye devam ediyorum.

Mümün KARAĞÖZ ses sanatçısı

Sadullah HAYRULLAH
- emekli

1956 yılı amatör sanat kolektiflerinin Kırcaali’ de ilçe
gösterileri düzenlendi. Ben o yıllarda Stremtsi köyünde
öğretmen olarak Gorna Krepost köyü sanat kolektifini
yönetiyordum. Ekipimiz 64 kişiden ibaretti. Yarışlarda
birinci kaldık ve Haskovo il göterilerine katılmaya hak
kazandık. Haskovo’ da doğrudan o zamanın Türk Estrat Tiyatrosuna gittik. Provalarımızı onların salonunda
yaptık. Başta Kadriye Latifova olmak üzere tiyatronun diğer ses sanatcıları provalara iştirak etti ve bize
yardımda bulundular. Akşamsı bizi kendi aralarında
paylaştırdılar ve evlerine davet ettiler. Ben, birki
arkadaşla Latifova’nın evinde kaldık. Çok iyi karşılandık.
Solo türkücülerden Necati Apti’ de bizimleydi. O akşam
Kadriye abla onu defalarca dinledi, elinden geldiğince
türkü söyleme tekniğini, teleffuzunu, dinleyicileri kendine celbetme inceliklerini anlattı. Kolektifimiz gösterilerde yeniden birinci oldu ve ulusal gösterilere katılma
hakkını kazandı.

Sayfayı hazırlayan: Mustafa BAYRAMALİ

Bilelim-Gülelim
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Bir Fıkra
BABA YÜREĞİ
Ali babasına sormuş;
- ‘’Baba ben nasıl dünyaya geldim?’’.
- ‘’Gece annenle yatmaya gittiğimizde yatağın çevresine şeker koyduk
sabah kalktığımızda sen gelmiştin’’.

Kırcaali Haber 6

Geçen sayıdaki mantık sorusunun cevabı.
“Beni kurşuna dizeceksin” - Eğer onu kurşunlarlarsa doğruyu söylemiş
olacak asılması gerekirdi - Eğer onu asarlarsa yalan söylemiş olur
kurşunlanması gerekirdi.

BULMACA

Bu fikir Ali’nin ilgisini çekmiş ve denemeye karar vermiş. Yatarken
yatağının çevresine şeker koymuş. Sabah bütün karınca, böcekler, vs
yatağın çevresindeymiş.
Ali;
- ‘’Ulan şimdi size elimin tersiyle bir vuracam ama baba yüreği işte’’...

Bunu Biliyormudunuz?
Evlilik yüzüğü neden hep aynı parmağımızdadır da, neden
İşaret parmağı, Baş parmak ya da Serçe parmak değil de neden Yüzük
Parmağı...
Evlilik yüzüğünü ilk defa eski mısır prensesi Nefertiti takmıştır...o
yıllardaki tıbbın ne kadar ilerde olduğu ayrı bir tartışma konusudur ama
yüzyıllar sonra anlaşılmıştır ki direk kalbe giden tek damar evlilik yüzüğünü
taktığımız Parmaktadır...
Başka hiç bir parmağımızdan direk kalbe giden bir damar yoktur.

AĞIZ TADIMIZ
TAS KEBABI
MALZEMELER:
Yarım kg. kuşbaşı et,
4 adet orta boy soğan,
1 çorba kaşığı salça,
1 çay bardağı sıvı yağ,
2 adet sivribiber,
Kekik,
Karabiber,
Tuz

YAPILIŞI:
Bir tavanın içerisine sıvı yağ ile soğanları rendeleyip,
pembeleşinceye kadar kavurun. Kuşbaşı eti ilave
ederek kavurmaya devam edin. Sonra doğranmış
sivribiberleri ilave edin ve karıştırıp, salçayı içerisine
ekleyip biraz daha karurun. Daha sonra iki su bardağı
su koyarak kısık ateşte etler yumuşayana kadar
pişirmeye devam edin. Bu arada tuzunu, karabiberini
ve kekiği ilave edin. Etler iyice yumuşayınca ateşten
alıp servis yapın...

AFİYET OLSUN

Atasözü
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır (Deli
dostun olacağına akıllı düşmanın olsun).

Soldan Sağa
1 - Japonya’da bir şehir.
2 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konseyi’nin kısa yazılışı. -Avrupa’da bir nehir. -Ağaç kolu.
3 - Aktörün yaptığı. -Kalınlığı beş santim veya daha fazla olan kereste.
-Bizmutun remzi.
4 - Nebati ve hayvani maddelerden çıkan koku. -İstanbul’da bir semt(tersi)
5 - Kısaca kiloamper. -Sinirlilik.
6 - Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un. -Eski bir çalgı.
7 - Cambazların hüner gösterdikleri dairevi kapalı yapı. -Tropikal denizlerde sürekli esen bir rüzgar.
8 - Eziyet verme. -Niğde’nin bir ilçesi.

Yukarıdan Aşağıya
1 - Ağrı’nın eski adı.
2 - Eski Yunan şehirlerinde toplanma ve Pazar yeri. -Belirte.
3 - Bin gram. -Ünlü bir fotoğraf sanatçımız (... Güler)
4 - Beyaz. -Almanya’nın para birimi.
5 - Para saklanılan sağlam kutu.
6 - Bir peygamber. -Asya’da bir göl.
7 - Çanakkale’nin bir ilçesi.
8 - Çözümleyici.
9 - Hacda Safa ile Merve arasını gidip gelme. -Pazı’nın bir hecesi.
10 - İsim. -Argoda ücret vermeden, emek sarfetmeden elde edilen şey anlamında kullanılan bir kelime.
11 - Değer verilir olma (tersi).
12 - Sürüldüğü cisimlere parlaklık veren bir madde(tersi).
-Rübonükleikasit’in kısa yazılışı.

Geçen sayıdaki bulmacanın cevapları:
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Yaşam

Körpe Filizleri Koruyalım

Niyazi RAMADAN
Birinci sınıf öğrencisi olmak
çocuğun hayatında mühim bir andır.
Okula başladığı ilk gün çok neşelidir.
Rahleye ilk defa oturur, ilk dersi dinler,
arkadaşlarıyla okul avlusunda oynar,
şenlenir. O günden itibaren de gerek
ailede, gerek okulda çocuğa daha
büyük dikkat ayrılmalı. Bu hususta
aile ile okul arasındaki bağlantının
sağlamlaştırılması gerekiyor. Okula

ilk ayak basan çocuklarla çalışma
sorunu öğretmenlere ayandır. Fakat
yapılan gözlemler gösteriyor ki,
bu hususta ana ve babalar hayli
yanlışlıklar salmaktadır. Bu maksatla bazı tavsiyelerde bulunmak yerindedir. Çocuklar birinci sınıfa çeşitli
heyecan ve hislerle gelir. Bunun için
ilme doğru ilk adımlarını attıkları bu
devrede onlara gösterilen kaygı çok
defa onların geleceğini tayinle sıkı
sıkıya bağlıdır. Hele evde bazı işlere
alıştırılmamış, ürkek çocuklar bir ruh
ezginliğine uğrarlar.
Onların kendi kuvvetlerine güvenci
yoktur. “Yapamam, bilemem, söyleyemem” diye düşünürler. Bu durum
karşısında ana babanın ödevi nedir?
Onları cesaretlendirmek, teşvik etmek, övünmek ve övmek. Ben şöyle
yapıyordum v.b. Çocuk yapabileceği
ufak-tefek işleri kendi yapmaya
alıştırılmalı. Bazı yaşlılar çocukların
yapabileceklerini kendileri yapmayı
tercih ederler, onlarda haylazlığa yol
açar. Böyle olmamalı. Bundan başka
onun heyecanını, keder ve sevincini

paylaşmalı, nasıl okuyup yazacağını
kontrol etmeli. Daha birinci sınıfta
çocukta estetik (güzellik) duygusu
yaratılmalı. Kullandığı eşyalar tertipli şekilde korunmalı. Buna çocuk
kendisi alıştırılmalıdır. Gözlemler
gösteriyor ki, bazı ana babalarda
bu hiç de böyle değil. Onu oraya,
bunu buraya atıvermişler. Daha ilk
sınıflarda tertibe alışmazlarsa, yukarki sınıflarda bunu yapmazlar.
Nizam intizam olmayınca onun beyni
karışır, hevesi azalır. Nizam olunca
ise çocuğun merağı artar, çalışması
kolaylaşır. Ama, vazife başında uzun
süre kalırsa tez yorulur. Bu yüzden
sık sık dinlenmeli ve oyun için vakit
ayrılmalı. “Yapamıyorsun, beceremiyorsun” gibi kaba sözlerle onun
cesareti kırılmamalı. Daima ona
cesaret veren sözler söylenmeli,
ruhu kaldırılmalıdır. Tabii bu diğer
sınıflardaki öğrenciler için de geçerlidir. Biz yaşlıların da sorumluluğu
var. Yardım esnasında sinirlenivermek, azarlamak tehlikelidir. Böyle
olunca çocuk korkutulur, ürkek olur.
Filiz henüz körpe iken kırılmış demektir.
Kendi ana dilinde olmayan eğitim
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çok daha güçtür. Ana dilinde bu
böyle değildir. Doğu Rodoplar’da
yaşlı bir öğretmen onun için: “Ana
dili süt, yaşadığı memleket dili
baldır. Evvelâ bal verilmez, çünkü
çocuğu yakar, süt verilir.” demektedir. Bu söylenenler üzerinde ana
babalar düşünmeli derin derin. Ana
dilini bilmeyen soysuz ve huzursuz
olur. Anası Türk, babası Alman
olan Kemal Derviş Birleşmiş Milletler örgütünde ünlü bir insandır.
Huzurludur, çünkü ana dili Türkçe’yi
güzel konuşmaktadır. Bu satırları yazan ana babalara büyük sorumluluk
düştüğünü dile getirmektedir.
Bu konuşmalar ç ocukların
geleceği için büyük rol oynar.
Gelecek neslin istikbali sağlanmış
o l u r. M a k a l e m i , ü n l ü R u s
pedagoglarından Uşinski’nin şu
kıymetli fikri ile bitirmek istiyorum.:
“Yabancı dille şekillenen kimse,
kendi halkına daima yabancı kalır,
halkını anlayamaz, milli mirasa en
küçük bir şey bile ilave etmez” diye
kaleme almış.

Niyazi RAMADAN

Kırcaali’de “Bulgaristandaki Türkçe Öğretmenlerine
Destek Seminerleri” Düzenlendi
Kırcaali Belediye Başkanlığı ile Kırcaali Milli Eğitim Müdürlüğü 17-19 Nisan
2008 tarihlerinde “Bulgaristandaki Türkçe Öğretmenlerine Destek Seminerleri” adı altında 3 günlük bir etkinlik düzenlendi. Seminere konuşmacı
olarak Türkiyeden gelen Doç. Dr. Rasim Özyürek ve Öğr. Görevlisi Dr.
Muammer Yıldız açılş toplantısında yaptıkları açıklamarda anavatandan gelip
soydaşlara kurs vermekten mutluluk duyduklarını söylediler. Bu seminerde
Türkçe eğitimin yenilikleri ile ilgili verecekleri bilgiler yanı sıra buradaki Türkçe
öğretmenlerden de bilgiler alacaklarını söyleyen misafirler bu tür seminerlerin
Türklerin yaşadığı başka ülkelerde de düzenlediklerini söylediler.
Bulgaristan çapından 200 Türkçe öğretmenin katıldığı seminerin açılış
toplantısında Kırcaali Eğitim Müdürlüğü Türkçe müfettişi Harun Bekir yaptığı
konuşmasında misafirlere teşekkür etti ve bu tür seminerlerin üçüncüsünün
düzenlendiğini söyledi.
Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis konuşmasında tüm katılımcılara
teşekkür etti ve böyle bir seminerin düzenlenmesine vesile olduğu için mutlu
olduğunu söyledi ve katılımcılara başarılar diledi. Başkan Azis Doç. Dr. Rasim
Özyürek’e Türkçe eğitiminde katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.
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Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Doç. Dr. Rasim
Özyürek’e Türkçe eğitiminde katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.

Kırcaali Belediye Başkanı müh. Hasan Azis Doç. Dr. Rasim
Özyürek ve Öğr. Görevlisi Dr. Muammer Yıldız seminerde.

Kırcaali Haber gazetesi ekibi
adına “Ömer Lütfi” Türk Kültür Derneği’nin kuruluşunun 15.
yıldönümü münasebetiyle kutluyoruz. Türk kültürünün gelişmesinde daha da büyük başarılar diliyoruz.

Bölgemizden
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Kırcaali Haber 8

Binlerce kişi Alanmale / Şiroko polyana / köyünde Hıdrellez kutladı

Mustafa ALİ
Haskovo ili Alanmale / Şiroko polyana / köyünde geleneksel olarak
düzenlenen Hıdrellez kutlamalarına
bu yıl yine onbinlerce kişi katıldı. Yüzlerce kuzu çevirmeleri ile bölge adeta bir büyük piknik alanına dönüştü.
Kırcaaliden “Genç Rumeli” grubu ise
müziğiyle ve türküleriyle gelenleri
şenlendirdi.
Güney Bulgaristan Alevi – Bektaşi
vakfı başkanı Mustafa Ali Kırcaali Haber gazetesine yaptığı açıklamasında

Hıdrellez kutlamalarının yüzlerce
yıldan beri düzenlendiğini söyledi.
Sayın Mustafa Ali şu bilgileri de
verdi:
“Alanmale köyünde yaklaşık 600
yıllık cami ve dürt tekke bulunmaktadır.
En büyük olanı Demirhanlı Gazi Ali
Boba tekkesi. Bu tekkenın tarıhı de
çok eskilere dayanmaktadır. Köydeki yaşlıların verdikleri bilgilere göre
Demirhanlı Gazi Ali Boba tekkesi
daha Osmanlıların Balkanlara gelmesinden önce yapıldığı belirtiliyor.
Güney Bulgaristanda yaklaşık 350
tekke vardır. Her bölgede çeşitli tarihlerde mayeler yapmaktayız. Bu tür
organizasyonlarımıza Türk, Bulgar,
Alevi, Suni herkez katılmaktadır. Her
yıl yurt dışından da misafirlerimiz
geliyor, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanları geliyor, Türkiyeden
çok sayıda misafirlerimiz geliyor. Bu
geleneklerimizi 1984 -89 yılında, o
zor zamanlarda bile devam ettirdik.
İnşallah her yıl da devam ettireceğiz.
Tekkemizin hemen yanında Cem evi
bulunmakta. Burada bu kutlamaların
hazırlıklarını yapıyoruz. “
KH

Alanmalede Kuzu çevirmeleri

Bulgaristan’ın da içinde
bulunduğu dokuz devlet
avro’ya geçme hazırlıklarında
Avrupa merkez bankası uzmanları
Bulgaristan’da da Avro’ya geçme
şar tları incelemek tedir. Avrupa
merkez bankasının döviz birliğinin
start almasından 10 yıl sonra Bulgaristan, Çekya, Estonya, Litvanya,
Letonya, Polonya, Romanya , Slovakya ve İsveç’te Avro’ya geçme
şartlarını inceleyen raporu 7 Mayıs
günü yayınlanacak. Avrupa’da tek
para biriminin uygulanması fikri 70-li
yılların başlarında doğdu. Avrupa’da
döviz birliğinin manası 11 yıl içinde
kavrandı. Liksemburg başbakanı JanKlod Ünker’e göre Avro beklentileri yerine getirdi ve Avrupa’da döviz krizlerini
önledi.
KH

Demirhanlı Gazi Ali Boba Tekkesi

Tarım ve Gıdalar Bakanı Valeri Tsvetkov Kırcaali’de açıklama yaptı:
“Tütün primleri 2009’da son buluyor”

Tarım Bakanı Valeri Tsvetkov ve
Belediye Başkanı müh. Hasan Azis

Tarım ve Gıdalar Bakanı
Valeri Tsvetkov Kırcaalide
yaptığı açıklamasında Oriental tütünlerinin geleceyi belirsiz
olduğunu ancak bu tür tütünlerin
dünya pazarlarındaki taleplerin
artığı görülmektedir dedi.
Buna ramen Bulgaristan’da
oriental tütünlerinin üretiminde

azalma beklenmektedir. Buna
sebep ise gelecek yıldan itibaren devlet tarafından üreticilere
prim ödemelerinin durdurulması
gösteriliyor. Bilindiği gibi Avrupa
Birliği 2009 yılına kadar prim
verilmesini müsade etmişti.
Konu ile ilgili 8 ülkenin Tarım
Bakanları tarafından Avrupa

www.kircaalihaber.com
Bulgaristan Türkleri’nin Haber Portalı

Reklamlarınızı Kırcaali Haber’de Değerlendiriniz
Kırcaali Haber gazetesi reklam
fiyatları:
1. Birinci ve sonuncu sayfada
1 sm. 2 - 9,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 3,00 lv. - 12 aylık
2. İç sayfalarda
1 sm. 2 - 6,00 lv. - 1 sayı
1 sm. 2 - 2,00 lv. - 12 sayı

Kırcaali Haber sitesi reklam
fiyatları:
1. Baş sayfa
- 140/140 pix. -50 lv.-1 aylık
- 140/140 pix. -300 lv. 12 aylık
2. Firma rehberi
- 250 lv. - 12 aylık

komisyonundan birkaç yıl daha
tütün üreticilerine prim verilmesi
için teklifte bulundular.
Bakan Tsvetkov Avrupa
Birliğinden çifçilere yapılan
dönüm başı 20-22 leva direk
ödemelerin devam edeceğini
belirtti ve 15 mayısa kadar
herkezin başvurmasını istedi.

