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Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birligi adina ve şahsım
adına müslüman cemaatine Mübarek Ramazan Ayın kayırlayman!
Gelil ESERGHEP - Başkan

CONGRESUL U.DT.T.M.R.
Sâmbătă, 23 iunie 2012, la Palatul Copiilor
Constanţa a avut loc Congresul Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România. Congresul a debutat cu intonarea
imnurilor, o slujbă religioasă oficiată de muftiul
Iusuf Muurat şi câţiva imami. Au urmat apoi
mesajele invitaţilor: Excelenţa Sa, Dna. Consul
General Füsun Aramaz, Dl. Subprefect Aidun CurtMola, Dl. Muftiu Iusuf Muurat, Dl. Zaur Smirnov viceprimar al oraşului Yalta, Dl. Ali Hamzin - şeful
Comisiei de Relaţii Internaţionale a Parlamentului
Tătar Crimeean. Acesta din urmă a oferit diplome
de excelenţă din partea Parlamentului Tătar
Crimean liderilor U.D.T.T.M.R.
În cadrul Congresului au fost prezentate şi
aprobate raportul de activitate al preşedintelui Av.
Varol Amet, al deputatului U.D.T.T.M.R. Aledin
Amet şi raportul Comisiei de Cenzori a
U.D.T.T.M.R. de către dl. Gelal Turan.
În partea a doua a Congresului a fost ales
cu unanimitatea voturilor delegaţilor noul
preşedinte al U.D.T.T.M.R. în persoana dlui.Gelil
Eserghep. Cu majoritatea voturilor Congresului dl.
Av.Varol Amet a fost desemnat candidat la funcţia
de deputat în Parlamentul României din partea
U.D.T.T.M.R. la alegerile parlamentare din 2012,
au fost învestiţi în funcţie noii membrii ai Consiliului
Reprezentanţilor al U.D.T.T.M.R. şi au fost aleşi
membrii Biroului Executiv al U.D.T.T.M.R.(Samir
Menan – primvicepreşedinte, Caiali Demirel, Gelal
Nagi şi Ibadula Birol – vicepreşedinţi, Aidun CurtMola – secretar general). Din Biroul Executiv mai
fac parte Geafer Dincer - preşedintele Organizaţiei
de Tineret “Ismail Gaspıralı” şi dna. Nubin Urfet –
preşedinte al Organizaţiei de Femei a
U.D.T.T.M.R.. De asemenea, la propunerea dlui.
preşedinte Gelil Eserghep a fost aprobată
înfiinţarea unui Consiliu al Înţelepţilor din care să
facă parte membrii de seamă ai U.D.T.T.M.R.(Tair

Nuredin, Şaganai Nusfet, Memet Faruc, Omer
Erol, Mambet Unal, Amet Techin, Sevim Mustafa,
Nuredin Ibram, Iusuf Timuşin, etc.).
Tot la propunerea dlui. preşedinte Gelil
Eserghep a fost luată hotărărea ca dl. Samir
Menan să ocupe poziţia a doua pe buletinul de vot
al U.D.T.T.M.R. la alegerile parlamentare din acest
an.
La congres au fost prezenţi din partea
Consulatului General al Republicii Turcia la
Constanţa dna. Viceconsul Aişe Şebnem Manav şi
dl. Viceconsul Gürcan Özcan, dl. Güven Güngörsecretar general al TİAD, dl. Zeki Uysal preşedinte al TİAD Dobrogea, dl. Bekir Ganiiev din
Crimeea.
După încheierea lucrărilor Congresului a
avut loc prima şedinţă a Consiliului
Reprezentanţilor al U.D.T.T.M.R. în cadrul căreia
au fost aleşi şefii comisiilor de specialitate, astfel:
- la Comisia Învăţământ şi Educaţie: Bari Gevat;
- la Comisia Cultură, Culte şi tradiţii: Duagi Nail;
- la Comisia Social Economică: Ibraim Orhan;
- la Comisia Financiară: Apseit Imsel;
- la Comisia Presă şi Publicaţii U.D.T.T.M.R.:
Menadil Erol;
- la Comisia Tineret şi Activităţi Sportive: Ablez
Aidân;
- la Comisia Etică şi Legislaţie: Ismail Elvis;
- la Comisia Protocol şi Organizare: Murat Şenol;
- la Comisia de Femei: Curtasan Nurgian;
- la Comisia de Relaţii cu Instituţii şi Organizaţii
Interne şi Internaţionale: Membulat Ghiulgian;
- la Comisia de Probleme Rurale: Ziadin Metin.
Tot în şedinţa Consiliului s-a luat hotărărea
organizării în toamna acestui an a Festivalului
Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului
Turco-Tătar-ediţia a XVIII-a şi a înfiinţării
Federaţiei Române de Küreş.
Erol Menadil – Redactor Şef
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Ing. ESERGHEP Gelil - Preşedinte U.D.T.T.M.R.
CURRICULUM VITAE
DATE BIOGRAFICE
Data şi locul naşterii: 30.08.1967,
Constanţa
Părinţi: ESERGHEP Cadâr (provine pe
linie paternă dintr-o familie care a pus bazele
localităţii Ovidiu, iar pe linie maternă Tătari
Crimeeni stabiliţi de patru generaţii în Ovidiu) şi
ESERGHEP Zepşan (originară din Dulceşti, având
părinţii din Galaua - Crimeea)
Starea civilă: căsătorit cu ESERGHEP
Ghiulser (originară din Medgidia) fiica lui
SELAMET Sâdic (originar din Osmancea) şi
SELAMET Zila (originară din Bazargic, Bulgaria)
Copii: două fete, ESERGHEP Gemila (22
ani, studentă A.S.E. Bucureşti - Facultatea de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică)
şi ESERGHEP Esma (14 ani, elevă clasa a VIII-a la
Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din
Constanţa)
parlamentare
2004, 2005 – 2007 – Chestor al Camerei
Deputaţilor
2006 – Secretar al Comisiei comune
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activităţii SRI
2007 – 2008 - Secretar al Camerei
Deputaţilor
2007 – 2008 – Secretar al Comisiei speciale
a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra
Serviciului de Informaţii Externe

STUDII ŞI SPECIALIZĂRI
1991 – Facultatea de Transporturi –
Institutul Politehnic Bucureşti
2003 – Doctorand în istorie la Universitatea
Craiova
2005 – Colegiul Naţional de Apărare
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1994 – 2000 – Inginer, Director la
METROPOLITAN SRL
2009 – Secretar personal al Ministrului
Economiei
2009 – prezent – Consilier la
METROPOLITAN SRL

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL UDTTMR
1986 – 1991 – Organizator de toplantiuri
studenţeşti
1990 – Membru fondator al filialei Ovidiu a
UDTTMR.
1996 – 2004 – Membru cotizant al UDTTMR
Constanţa
2004 – prezent – Membru al UDTTMR
Ovidiu
2009 – 2012 – Membru în C.R. al UDTTMR
1995 – prezent – Sponsor cu transportul
diverselor activităţi efectuate de uniune
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2011 –
Sponsor al Festivalului Internaţional al Portului,
Cântecului şi Dansului Turco-Tătar
Participant şi sponsor la diverse activităţi
derulate de filialele uniunii (Kureş-uri, manifestări
culturale, activităţi sociale, etc)

Funcţii, activităţi într-un partid politic
2000 – 2004 – Prim-vicepreşedinte al
Organizaţiei judeţene PRM Constanţa
1999 – 2008 – Membru PRM
2001 – 2008 – Secretar executiv în
Comitetul director la PRM
2008 – 2009 – Secretar general adjunct al
PC
FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ÎNTR-O
ORGANIZAŢIE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
CENTRALĂ SAU LOCALĂ
2000 – consilier judeţean Constanţa
FUNCŢII, ACTIVITĂŢI PARLAMENTARE
2000 – 2008 – Deputat
2000 – 2008 – Membru în diverse comisii
2
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Ing. ESERGHEP Gelil - Preşedinte U.D.T.T.M.R.
PLATFORMA PROGRAM
Încă de la înfiinţare, Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco - Musulmani din România şi-a stabilit ca
principal obiectiv promovarea culturii, tradiţiilor, limbii
si spiritului tătăresc. După o perioadă de aproape
jumătate de veac de regim comunist, timp în care,
alături de populaţia majoritară am suferit şi noi, a venit
Revoluţia din decembrie 1989 care a reprezentat şi
pentru noi un moment crucial al istoriei noastre, a
Tătarilor din România.
Comunitatea a recâştigat, aşadar, dreptul de a fi
unită şi de a se lupta pentru viitorul ei, de a exista ca o
identitate bine definită, atât din punct de vedere etnic,
cât şi religios, iar constituirea uniunii a certificat toate
aceste deziderate.
Aşadar, acum, la mai bine de 20 de ani de la
punerea bazelor uniunii, poate nu ar fi rău ca înainte de
a promite şi de a face planuri de viitor pentru comunitate
să privim puţin şi retrospectiv, doar prin prisma unei
evaluări obiective şi în niciun caz acuzator: ce s-a
realizat, ce ar fi trebuit să se facă, ce se putea face şi
mai apoi ce vom face, aceasta ar trebui să fie ordinea
întrebărilor pe care să ni le punem toţi tătarii astăzi,
indiferent de statut social, de mediul din care provenim
sau de orientările politice pe care le avem. Pe primul
plan trebuie să fie comunitatea care de acum încolo va
fi, cu siguranţă, o a doua familie pentru fiecare tătar din
România.
Avem astăzi avantajul de a avea 31 de filiale, la
nivelul judeţelor Constanţa, Tulcea, dar şi câte una în
Bucureşti şi în municipiul Braşov. De asemenea, mai
avem avantajul de a deţine numeroase sedii în
proprietate, ceea ce ne conferă o şi mai mare garanţie a
drepturilor noastre în România. Avem, încă de la
începutul anilor 90 şi reprezentant în Parlamentul
României şi, deloc de neglijat, poate chiar foarte
important, toată activitatea noastră este susţinută
financiar de statul român, an de an, primind un buget
considerabil pentru punerea în aplicare a proiectelor
noastre.
În incursiunea noastră retrospectivă nu trebuie
să omitem un aspect deosebit de important şi anume
acela că, spre deosebire de alte comunităţi etnice din
România, UDTTMR a fost şi a rămas singura
organizaţie recunoscută oficial de statul român care îi
reprezintă pe tătarii din România.
Unitatea (Birlik) va trebui să fie una dintre
coordonatele esenţiale care să definească activitatea
noastră şi pe viitor! Pornind de la realitatea zilei de
astăzi, trebuie să conştientizăm faptul că această
unitate a fost, în ultimul timp tot mai des, pusă la
încercare, motiv pentru care va trebui să ne canalizăm
atenţia şi eforturile spre acţiuni care să consolideze
legaturile noastre intra comunitare. De la atragerea de
noi membri, la promovarea tinerilor pe criterii
profesionale / intelectuale, la mediatizarea şi
implicarea în viaţa noastră de zi cu zi a oamenilor de
cultură şi a intelectualilor pe care îi are comunitatea, de
la uzualele cursuri de limbă maternă până la întâlniri
demonstrative pentru cei mai mici membri ai
comunităţii prin care să-i facem pe aceştia să înţeleagă
de ce este atât de important să-şi cunoască originile, să
fie mândri de ele şi de istoria lor, de limba şi valorile
culturale şi religioase ale etniei noastre tătare, toate vor
gravita şi vor genera cu siguranţă consolidarea
comunităţii, unitatea ei. Poarta uniunii se deschide larg,

de astăzi, pentru toţi tătarii. În acest sens vom iniţia şi
vom derula chiar o campanie pentru strângerea
relaţiilor cu cât mai mulţi membri ai comunităţii noastre.
Un rol foarte important în acest sens îl vor avea filialele,
care se vor transforma în interfaţa conducerii centrale
cu toţi tătarii din localităţile unde acestea funcţionează,
nu numai cu membrii actuali ai uniunii. Organizarea
unor acţiuni menite a atrage noi membri în uniune va
trebui să ocupe un loc primordial.
Aşa cum am amintit, implicarea membrilor
comunităţii, a cât mai multor tătari de diferite vârste, din
medii diferite, în viaţa de zi cu zi a uniunii, consultarea
lor în luarea deciziilor, transparenţa vor conduce la
creşterea încrederii în liderii comunităţii. Nu este un
secret pentru nimeni că până acum au fost destule
momentele când conducerea s-a confruntat cu
problema lipsei de încredere din partea oamenilor. De
acum înainte, tătarii noştri vor trebui să nu se mai
îndoiască de cei care conduc destinele comunităţii,
încrederea de care ne vom bucura reciproc fiind cu
siguranţă un factor important în dezvoltarea,
promovarea şi consolidarea comunităţii noastre.
Se spune că încrederea se câştigă, ea nu se
impune cu forţa, fapt pentru care eu şi echipa alături de
care voi lucra ne vom stabili drept scop imediat
câştigarea pe deplin a încrederii dumneavoastră. O
vom face în primul rând prin comunicare directă cu
membrii comunităţii noastre. Barierele
comunicaţionale existente şi apărute din motive
diferite, poate dintr-o banală ignoranţă, vor dispărea,
pentru că numai cunoscându-ne şi comunicând între
noi vom putea să fim uniţi, să ne stabilim ţinte comune şi
să acţionăm pentru idealuri comune, să fim o adevărată
familie, o comunitate puternică, valoroasă, aşa cum ne
place să spunem şi astăzi că suntem. Eu personal voi
putea fi apelat şi abordat oricând este nevoie şi de
oricine are nevoie.
În decursul timpului, valoarea unei comunităţi
este dată nu atât de bogăţiile materiale, cât de cele
spirituale. Comunitatea tătară din România are
personalităţi de seamă în diverse domenii de activitate,
intelectuali cu CV-uri remarcabile. Din păcate, ei au fost
aproape absenţi din sânul uniunii până acum, dintr-un
motiv sau altul. Încurajarea intelectualilor şi
implicarea lor în activitatea uniunii şi în viaţa de zi
cu zi a comunităţii reprezintă o prioritate pentru noi.
Oamenii de cultură, scriitorii, medicii, inginerii,
profesorii, intelectualii, în general, care provin din
rândul comunităţii tătare trebuie să fie modele pentru
tinerii noştri, pentru copiii noştri. Ei sunt dovada vie că
statutul de minoritar în România nu reprezintă un
impediment în reuşita profesională. Organizarea unor
întâlniri tematice periodice cu reprezentanţi ai
diferitelor domenii de activitate va conduce la o mai
bună informare a membrilor comunităţii noastre. De
reţinut este faptul că aceste întâlniri nu se vor concentra
numai pe filialele mari, ci la nivelul cât mai multor
organizaţii din teritoriu.
Înfiinţarea unei edituri proprii şi investiţiile în
apariţii editoriale, publicaţii şi lucrări ştiinţifice,
activităţi de cercetare, participarea la târguri /
manifestări de profil din ţară şi din străinătate se
înscriu, de asemenea, în programul meu.
O bună informare stă la baza unei educaţii
solide a comunităţii, iar o educaţie solidă este
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EUROPEANĂ, să nu uităm că suntem o minoritate
istorică pe aceste meleaguri şi să învăţăm să folosim
aceste atuuri conferite nouă de actualul context istoric,
european şi mondial.
În domeniul cultural va trebui să ridicăm nivelul
manifestărilor. Se resimte o plafonare culturală, ceea
ce nu este deloc îmbucurător, ba dimpotrivă. Fondurile
există, aşa cum au existat şi până acum, dar vom fi,
însă, mai atenţi, mai selectivi şi mai exigenţi în
derularea procesului cultural. Deloc de neglijat este şi
intenţia noastră de a dezvolta un palier nou şi anume
acela al accesării fondurilor europene pe cultură şi
tradiţii.
Viaţa religioasă este şi ea foarte importantă
pentru comunitatea noastră. Vom dezvolta, în
continuare, o bună conlucrare cu Muftiatul Cultului
Musulman din România şi cu conducătorii acestei
instituţii şi ne vom implica şi pe viitor, atât cât ne permite
statutul organizaţiei noastre, în organizarea în comun a
manifestărilor religioase.
Nu întâmplător am lăsat la urmă proiectele
sociale şi cele economice. Din punctul meu de vedere
ele se întrepătrund, sunt chiar complementare pe
alocuri. O comunitate trebuie să aibă o viaţă economică
puternică pentru a putea vorbi de cât mai puţine cazuri
sociale. Comunitatea noastră are membri care
administrează sau chiar deţin firme cu potenţial
economic, dar avem, în acelaşi timp, şi foarte mulţi
membri care suferă din cauza lipsei unui loc de muncă,
ducându-şi traiul de pe o zi pe alta. Este o realitate pe
care trebuie să o acceptăm şi să ne-o însuşim,
totodată. Mai important de atât este faptul că această
realitate trebuie corectată, trebuie să găsim soluţiile de
a ne ajuta între noi, de a şti când şi cum să întinzi o
mână semenilor noştri, trebuie să avem o situaţie cât
mai aproape de realitate în acest sens. De aceea, voi
solicita sprijinul tuturor celor cu dare de mână de a se
implica şi în problemele sociale ale comunităţii noastre,
de a fi pentru oamenii cu probleme un punct de sprijin.
Vom încerca, precum în domeniul cultural, să
dezvoltăm viaţa economică a comunităţii şi prin sprijinul
acordat, fie el şi consultativ, pentru accesarea de
fonduri europene şi valorificarea potenţialului
economic al fiecărui doritor în parte.
Pentru toate aceste proiecte, dar şi pentru toate
acţiunile derulate de UDTTMR, membrii comunităţii
trebuie să ştie un aspect deosebit de important:
transparenţa şi respectul faţă de comunitate vor
guverna activitatea UDTTMR în următorii patru ani.
Toate cheltuielile Uniunii vor fi afişate pe site şi vor
putea fi vizionate de orice membru de al nostru.
Nu în ultimul rând vreau să vă propun înfiinţarea
unui Consiliu al Înţelepţilor format din foştii Preşedinţi ai
uniunii noastre, din foştii noştri Deputaţi, dar şi din toţi
membrii de vază care au împlinit vârsta de 65 de ani.
Pentru cei din urmă accederea în acest Consiliu se va
face în urma unui vot al C.R.-ului la propunerea celor
din Consiliu. Membrii acestui for de onoare vor fi
delegaţi de drept la orice Congres. Trebuie să învăţăm
să ne respectăm foştii lideri pentru că astfel ne vom
respecta şi pe noi înşine.
Luând în considerare toate cele menţionate
până acum, rămânând deschis proiectelor viabile
venite din rândul comunităţii, pe parcursul următorilor
patru ani, vă asigur de tot sprijinul şi toată implicarea
mea şi a echipei alături de care voi lucra în viaţa
comunităţii tătare din România. Suntem tătari pentru
tătari!

fundamentul pentru păstrarea şi promovarea identităţii
noastre. Educaţia începe de la cele mai mici vârste, iar
în acest domeniu trebuie să ne implicăm mult mai mult
decât am făcut-o până acum. Cursurile comunitare de
limbă maternă trebuie să continue acolo unde ele se
desfăşoară deja şi să le extindem acolo unde nu s-au
putut constitui clase. Sunt localităţi în care există
cumunităţi de tătari compacte, dar unde nu s-au putut
constitui clase pentru predarea opţională a limbii tătare
în şcolile din acele localităţi. Aici planează un mare
semn de întrebare asupra nereuşitei programului, iar
primul lucru la care ne ducem cu mintea este
neimplicarea suficientă a liderilor comunităţii în
mobilizarea membrilor comunităţii. La toate filialele va
trebui să se muncească mult mai mult în acest sens,
conducerea uniunii la nivel naţional va fi deschisă către
propunerile venite din teritoriu pentru mobilizarea
comunităţilor şi implicarea lor mai activă în procesul
educaţional. De asemenea, păstrarea interesului viu
pentru învăţarea limbii materne se va face prin
competiţii periodice şi schimburi de experienţă între
echipe provenind de la filiale diferite, prin deschiderea
către colaborările cu tătari din afara graniţelor
României.
Copiii şi tinerii sunt două categorii foarte
sensibile şi foarte puţin implicate şi motivate până acum
să se implice în viaţa comunităţii. Pentru ca această
comunitate să răzbată şi să facă faţă tendinţelor de
asimilare, va trebui să investim mult mai mult în copiii
noştri, în educaţia lor, în formarea lor prin prisma dublei
culturi pe care ei o dobândesc: cea maternă, dar şi cea
majoritară. Respectul faţă de ambele ne fac speciali şi
ne conferă un statut aparte atât în ţară, cât şi la nivel
internaţional. Nu trebuie să uităm că suntem mesagerii
multiculturalităţii dobrogene devenită de acum
proverbială la nivel european, model de convieţuire
interetnică şi inter-religioasă. Din acest motiv, spiritul
tătăresc, valorile culturale şi religioase sprecifice etniei
noastre trebuie inoculate de la cele mai fragede vârste
copiilor noştri pentru a asigura un viitor identitar pentru
comunitate.
Tot în ceea ce-i priveşte pe copii, eu şi echipa
alături de care voi conduce destinele comunităţii în
următorii patru ani vom implementa un sistem de burse
pentru ajutorarea copiilor cu posibilităţi materiale
limitate, pentru înlesnirea accesului la educaţie.
Trebuie să-i ajutăm neapărat pe fraţii noştri să răzbată
în societate, să le arătăm că studiile reprezintă
principala cale de afirmare în viaţă.
Relaţiile externe, rolul lor în viaţa tătarilor din
România, toate coordonatele legate de acest domeniu
vor fi foarte bine definite, explicate şi aprofundate la
nivelul comunităţii. Acţivităţile culturale vor prima şi se
va pune accent pe aspecte autentice ce ţin de cultura
noastră, de identitate, de tradiţii, de origini. Echipa pe
care o voi conduce va consolida relaţiile cu tătarii din
afara graniţelor României, vom cultiva şi promova, în
continuare legăturile cu tătarii din Crimeea, dar le vom
extinde şi pe cele cu tătarii din zona Kazan. În România,
existând o comunitate puternică de tătari comparativ cu
alte ţări unde ei au fost asimilaţi cu comunităţile de turci,
avem posibilitatea de a ne constitui într-un nucleu
pentru diaspora tătărească. Noi, tătarii din România,
suntem o comunitate de sine stătătoare, iar acest atu al
nostru în raport cu alţi fraţi din alte ţări trebuie evidenţiat
şi valorificat ca atare. Să nu uităm nicio clipă că suntem
poarta de intrare şi punctul de legătură al tuturor
comunităţilor Turcice din lume, cu UNIUNEA
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Av. AMET Varol - Candidat la
Funcţia de Deputat U.D.T.T.M.R.
CURRICULUM VITAE
DATA NAŞTERII: 09 DECEMBRIE 1972
LOCUL NAŞTERII: CONSTANŢA
STAREA CIVILĂ: căsătorit cu AMET Şeniz
COPII: o fetiţă - AMET Elif (elevă clasa a V-a)
PĂRINŢI: Tatăl - Nuri din satul Miriştea şi Mama
- Zubeide din satul Moşneni
STRĂMOŞI: bunicul pe linie paternă,
descendent al unei familii de burghezi, absolvent al
Seminarului Teologic din Istanbul, tătari Crimeeni;
bunicii pe linie maternă tătari Crimeeni
TITLU PROFESIONAL: Avocat Baroul
Constanţa
EDUCAŢIE/STUDII:
* 1997 - absolvent al Facultăţii de Drept Bucureşti
* 2004-2005 - absolvent al Institutului Naţional
de Administraţie pentru Înalţi Funcţionari Publici de
Conducere
* 2012 - masterand în management
EVOLUŢIE PROFESIONALĂ:
* 1997-1999 - consultant pe probleme juridice
* 1999-2002 - consilier juridic Birou Notarial Constanţa
* 2002-2007 - jurist - Şef birou juridic Serviciul
Public de Taxe şi Impozite - Primăria Constanţa
* 2006-2007 - lector - Institutul Naţional de
Administraţie - Constanţa
* 2007-prezent - Avocat Baroul Constanţa

univ. dr. Kemal Karpat din S.U.A., Numan Çelebi Cihan
- primul Preşedinte al Republicii Autonome Crimeea,
Bekir Sıtkı Çobanzade, prof. univ. dr. Musa Geavit,
Mehmet Niyazi - poetul naţional al tătarilor, prof. Sebat
Husein - compozitorul imnului tătarilor, İsmail Gaspıralı,
Mustecip Ulkusal, etc.
* marcarea zilelor de Kıdırlez, Nawrez, 8 Martie,
23 Aprilie - Ziua Copilului în Lumea Turcică, Aşure,
Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadır
Gecesı, Kutlu Doğum Haftası, Ramazan Bayram şi
Kurban Bayram
* organizator acţiuni comemorative ale
tragicului eveniment din 18 Mai 1944, atât în cadrul
filialelor U.D.T.T.M.R. şi la mitingul organizat în
Simferopol (Crimeea)
* primirea vizitelor oficiale ale: Preşedintelui
Senatului din Iordania (2009), ale unor generali ai Rep.
Turcia la Constanţa (2009), Ambasadorului
Azerbaidjanului din România (2010), ale unor delegaţii
din Rep. Crimeea (2010), ale unor oficiali O.N.U. şi
D.R.I. la Constanţa (2010), oficiali ai Primăriei din Silivri
- Rep. Turcia (2010), Secretarul O.N.U. Kiyotaka
Akasaka (2011), Ministrul de Externe al Rep. Turcia Ahmet Davutoğlu (2011), Ministrul Culturii şi Turismului
din Rep. Turcia - Ertuğrul Günay (2011), Consulul
S.U.A. (2011), Ministrul Învăţământului din Rep. Turcia
- Ömer Dinçer (2012)
* sprijinirea studiului Limbii Turce şi Limbii
Tatare în cadrul unitãţilor de învãţãmânt scolare şi în
filialele U.D.T.T.M.R.
* sprijinirea înfrăţirii localităţilor Agigea
(România) şi Çifteler (Rep. Turcia); Camera de Comerţ,
Industrie, Navigaţie şi Agricultură (C.C.I.N.A.)
Constanţa şi Camera de Comerţ Eskişehir din Rep.
Turcia (2011)
* acordarea de pachete cu alimente şi carne
cazurilor sociale

ACTIVITATE ÎN CADRUL U.D.T.T.M.R.:
* 1998-prezent - membru activ al U.D.T.T.M.R.
* 2008-prezent - Preşedinte Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
(U.D.T.T.M.R.)
* 2009 - ales Vicepreşedinte al Congresului
Mondial al Tătarilor din Întreaga Lume (Simferopol,
Rep. Crimeea)
REALIZĂRI DEOSEBITE:
* realizarea construcţiei sediului Central al
U.D.T.T.M.R. a cărei inaugurare s-a realizat în
prezenţa Preşedintelui României şi a altor personalităţi
- 2009
* organizator al unor simpozioane
internaţionale în cadrul U.D.T.T.M.R. (“Moştenirea
Istorică a Tătarilor” - 2010; “Azerbaidjan - istorie,
geografie, economie şi cultură” - 2011; “Din istoria
tătarilor” - 2009-2011)
* organizator al Festivalului Internaţional al
Dansului, Portului şi Cântecului Turco - Tătar (20082011), unde participă ansambluri folclorice şi artişti
emeriţi din Turcia, Bulgaria, Crimeea (Ucraina),
Macedonia, Kazahstan, etc.
* organizator “5 Mai - Ziua Limbii Tătare” începând cu 2010
* organizator “13 Decembrie - Ziua Etniei Tătare
din România” (2008-2011)
* organizator aniversări sau comemorări ale
personalităţilor etniei tătare (viaţa şi activitatea): prof.
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Av. AMET Varol - Candidat la
Funcţia de Deputat U.D.T.T.M.R.
PLATFORMA PROGRAM
U.D.T.T.M.R. este forţa tuturor etnicilor
noştrii care doresc schimbări esenţiale şi care vor o
cale de promovare pentru tătarii de pretutindeni.
Deputatul unei minorităţi naţionale trebuie
să ducă la îndeplinire toate prevederile statutului
U.D.T.T.M.R., motiv pentru care voi respecta în
totalitate statutul comunităţii, voi iniţia şi realiza
acţiuni care să conducă la întărirea U.D.T.T.M.R.
din toate punctele de vedere.
Ca deputat voi ţine cont de nevoile tuturor
tătarilor şi nu de cele ale grupurilor care doresc
divizarea comunităţii noastre.
Prin aceste obiective principale asumate
public îmi propun să devin unul din factorii activi de
consolidare a rolului U.D.T.T.M.R. în Parlamentul
României în beneficiul comunităţii noastre, al
apărării şi promovării drepturilor noastre.
În Parlamentul României voi propune un
model de dezvoltare a comunităţii noastre, iar
acest obiectiv se poate realiza numai în baza unui
proiect comun pe termen lung asupra principalelor
direcţii ale promovării imaginii comunităţii.
Promovarea locurilor de muncă în toate
sectoarele de activitate.
Dezvoltarea unui program pentru
construirea unui centru cultural.
Crearea unui mecanism prin care tinerii să
patrundă competent şi decisiv în sistemul de
decizie şi execuţie, de unde să poată influenţa
rezolvarea problemelor comunităţii, inclusiv a celor
care privesc tineretul.
Una din priorităţile pe care le voi acorda
este rezolvarea problemei seminarului musulman
de la Medgidia.
Voi elabora
importante propuneri
legislative în vederea îmbunătăţirii activităţii
U.D.T.T.M.R., iar multe dintre acestea le voi
susţine în a se transforma în legi.
Voi asigura un birou de asistenţa juridică
gratuită pentru membrii etniei.
Voi susţine în continuare promovarea
învăţământului în limba maternă şi predarea limbii
tătare în şcoli.
Voi menţine legăturile cu lumea turco-tătară
din Crimeea, Turcia, Tatarstan, şi cu statele de
origine turcică.
Voi ridica potenţialul economic al
comunităţii noastre, baza existenţei materiale şi al
afirmării culturale.

Voi elabora o strategie pentru promovarea
unor relaţii de colaborare cu oamenii de afaceri în
scopul sprijinirii tuturor tătarilor.
Voi susţine interesele economice ale
U.D.T.T.M.R. atât în Parlament cât şi în toate
forurile interne şi internaţionale şi mă voi lupta
pentru mărirea şi obţinerea de fonduri pentru etnia
noastră.
Voi sprijini asigurarea contribuţiilor şi donaţii
benevole ale membrilor sau ale simpatizanţilor
U.D.T.T.M.R.
Voi coopera cu autorităţile şi instituţiile
statului, cu organizaţiile non guvernamentale, cu
organizaţiile culturale şi ştiinţifice din România, în
obţinerea unor funcţii de conducere pentru
membrii comunităţii noastre în structurile
administraţiei locale sau centrale.
Voi pune în practică dezvoltarea bazei
materiale a Uniunii şi sprijinirea materială a
persoanelor nevoiaşe din partea deputatului
U.D.T.T.M.R..
Voi promova interesele comunităţii prin
participarea activă la elaborarea actelor
normative.
Voi îndeplini rolul de legătură în cultivarea
bunelor sentimente între România şi popoarele
turcice pentru impulsionarea relaţiilor prieteneşti.
Voi sprijini renovarea geamiilor existente şi
construirea de noi geamii.
Voi elobora proiecte pentru dezvoltarea
activităţii Uniunii.
Voi duce la îndeplinire ceea ce s-a început
de colegii mei din cadrul U.D.T.T.M.R..
Voi fi permanent în jurul etnicilor mei pentru
a lua la cunoştinţă de nevoile oamenilor.
Voi lupta pentru realizarea unei tipografii
proprii a U.D.T.T.M.R.. cu centru de publicitate şi
cu salariaţi tineri ai comunităţii noastre.
Voi efectua o bază de date cu toţi membrii
etniei noastre indiferent de vârstă şi sex, astfel
încât să acord ajutoare sociale familiilor nevoiaşe.
Prin aceste obiective principale asumate
public îmi propun să devin unul din factorii activi de
consolidare a rolului U.D.T.T.M.R. în Parlamentul
României în beneficiul comunităţii noastre, al
apărării şi promovării drepturilor noastre.
Voi fi deschis tuturor solicitărilor etniei
noastre şi nu vă voi dezamăgi, şi mă voi ţine de
cuvânt, aşa cum am făcut-o şi până în prezent.
6

Karadeñiz - Haziran / Iunie 2012

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
Luni, 25 iunie 2012, începând cu
orele12.30, la sediul central al U.D.T.T.M.R. a avut
loc conferinţa de presă cu privire la rezultatul
Congresului U.D.T.T.M.R. din data 23.06.2012 şi la
înfrăţirea municipiului Constanţa şi Yalta. La
conferinţă au participat preşedintele U.D.T.T.M.R.
dl. Gelil Eserghep, candidatul la funcţia de deputat
din partea Uniunii Av. Varol Amet, membrii ai
conducerii Uniunii, Zaur Smirnov - viceprimarul
Yaltei, Ali Hamzin - şeful Comisiei de Relaţii
Internaţionale a Parlamentului Tătar Crimeean.
În cadrul conferinţei preşedintele
U.D.T.T.M.R. a prezentat echipa cu care va lucra în
următorii ani şi a lansat ideea unităţii tuturor
membrilor comunităţii tătare. De asemenea, dl.
Eserghep Gelil a subliniat că lucrările Congresului
U.D.T.T.M.R. au fost statutare, transparente şi
democratice, completând că la Congres au fost
prezenţi 215 delegaţi din 277, a vorbit despre
implicarea tinerilor în activităţile U.D.T.T.M.R..
Liderul tătarilor din România a anunţat că în curând
toate activităţile U.D.T.T.M.R. vor fi promovate şi
prin intermediul site-ului oficial al Uniunii şi a lansat
ideea trasparenţei în ceea ce priveşte cheltuielile
organizaţiei. Preşedintele U.D.T.T.M.R. a susţinut
că: va sprijini tinerii valoroşi în carieră, va înfiinţa
site-ul oficial al U.D.T.T.M.R., va cere efectuare
unui audit financiar şi va înfiinţa biroul de presă al
Uniunii (responsabil: Adina Bocai).
Cu privire la demararea formalităţilor de
înfrăţire a municipiului Constanţa cu Yalta Dl. Gelil
Eserghep a subliniat rolul important jucat de
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România şi de legăturile strânse de colaborare
a tătarilor din Crimeea şi Dobrogea.
Candidatul U.D.T.T.M.R. la alegerile
parlamentare din toamna acestui an Av. Varol
Amet a susţinut că va conlucra cu preşedintele

U.D.T.T.M.R. şi va continua să apere interesele
comunităţii în forul legislativ.
Viceprimarul Yaltei Zaur Smirnov a mulţumit
conducerii U.D.T.T.M.R. pentru sprijinul acordat în
vederea începerii tratativelor de înfrăţire a
municipiului Constanţa cu Yalta şi a subliniat
avantajele acestui parteneriat pentru cele două
părţi.
Prezent la conferinţa de presă Ali Hamzin şeful Comisiei de Relaţii Internaţionale a
Parlamentului Tătar Crimeean a susţinut că
lucrările Congresului U.D.T.T.M.R. s-au desfăşurat
într-un mod democratic şi transparent şi că
înfrăţirea dintre Constanţa şi Yalta poate fi un prim
pas în dezvoltarea unui circuit turistic în bazinul
Mării Negre în care se regăsesc atătea culturi şi
civilizaţii. Tototdată, liderul crimeean a subliniat
rolul tătarilor din Dobrogea, respectiv Crimeea, în
consolidarea relaţiilor dintre România şi Ucraina.
Erol MENADIL - Redactor Şef

DEMERSURI PENTRU ÎNFRĂŢIREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI YALTA
Luni, 25 iunie 2012, la sediul Primăriei
Municipiului Constanţa a avut loc o întălnire de
lucru a reprezentanţilor Primăriilor Constanţa,
Yalta - Ucraina şi ai Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România. Tema întălnirii a
fost: înfrăţirea municipiului Constanţa şi Yalta. La
întrevedere au fost prezenţi: preşedintele
U.D.T.T.M.R. Gelil Eserghep şi alţi membrii ai
conducerii Uniunii, Decebal Făgădău - viceprimar
al municipiului Constanţa, Liviu Tramudana, Zaur
Smirnov - viceprimarul Yaltei, Ali Hamzin - şeful
Comisiei de Relaţii Internaţionale a Parlamentului
Tătar Crimeean şi Bekir Ganiiev.
În cadrul întrevederii Zaur Smirnov,
viceprimarul Yaltei, a înmânat omologului său
constănţean scrisoarea de intenţie a instituţiei
ucrainiene de înfrăţire a celor două municipalităţi şi
i-a făcut o invitaţie pentru finalul lunii septembrie,

atunci când o delegaţie a Primăriei Constanţa ar
trebui să meargă la Yalta, în vederea înfrăţirii.
Dl. Decebal Făgădău, viceprimarul
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Constanţei a salutat iniţiativa municipalităţii Yalta şi
a U.D.T.T.M.R. de a începe demersurile pentru
înfrăţirea celor două oraşe şi a promis că la
sfârşitul lunii septembrie o delegaţie a Primăriei
Constanţa va merge la Yalta în vederea semnării
acordului.
Acordul de înfrăţire, care va fi semnat în
toamnă, va viza cooperarea între cele două oraşe
în domeniile culturii, informaţiei, ştiinţei, tehnicii,
artelor, mediului înconjurător, sănătăţii, economiei,
sportului şi turismului, în cadrul întăririi relaţiilor
reciproce şi având în vedere că ambele popoare
sunt capabile să îşi întărească viitoarele relaţii de
prietenie. Acordul va prevede printre altele că
părţile se vor strădui să încurajeze promovarea
culturală reciprocă prin activităţi de genul târguri,
expoziţii şi festivaluri.
În aceeaşi zi, subprefectul judeţului
Constanţa Aidun Curt-Mola a primit vizita aceleaşi

delegaţii formată din musafirii din Crimeea şi
reprezentaţii U.D.T.T.M.R..
Erol Menadil – Redactor Şef

ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
Cu prilejul Zilei Drapelului Naţional, marţi,
26 iunie 2012, începând cu ora 9.00, pe
Esplanada din faţa Comandamentului Flotei s-a
desfăşurat ceremonia publică de înălţare a
drapelului României, eveniment organizat de
Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa în
colaborare cu Comandamentul Flotei. La evenimet
au fost prezenţi: Excelenţa Sa, Doamna Füsun
ARAMAZ – consul general al Republicii Turcia la
Constanţa, Excelenţa Sa, Mikhail Reva - consul
general al Federaţiei Ruse la Constanţa, dl.
Bogdan Iulian Huţucă – prefect şi dl. Aidun CurtMola – subprefect al Judeţului Constanţa, dl.
viceprimar Decebal Făgădău, dl. Ibadula Birol –
vicepreş. UDTTMR, dl. Erol Menadil –vicepreş.
UDTTMR-Filiala Constanţa, dl. Aidân Ablez- şeful
Comisiei Tineret şi Sport a UDTTMR, dl. Murat
Actuan – director executiv al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional Constanţa.
Programul zilei a început cu discursurile
dlui. prefect Bogdan Iulian Huţucă şi a
comandantul Flotei, al Garnizoanei Constanţa,

comandorul Alexandru Mârşu. Apoi, a urmat
ceremonia de înălţare a drapelului tricolor şi
intonarea imnului naţional. Ceremonialul a luat
sfârşit cu defilarea gărzii de onoare şi un recital
susţinut de fanfara militară.
Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua
Drapelului Naţional prin Legea nr. 96 din 20 mai
1998. Conform legii, această zi va fi marcată de
către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale
statului prin organizarea unor programe şi
manifestări cultural-educative, cu caracter
evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei,
precum şi prin ceremonii militare specifice,
organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării
Naţionale şi ale Ministerului de Interne.
Ziua Drapelului Naţional a fost instituită
pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când
Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul –
roşu, galben şi albastru - să reprezinte steagul
naţional al tuturor românilor; cele trei culori
împărţite în mod egal reprezintă principiul
egalităţii, orientarea culorilor în sus semnifică
verticalitatea, cifra trei este numărul perfect.
Erol MENADIL - Redactor Şef
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KÜNDELIKŞI – XXXII

BAGĂ DE SEAMĂ, DEJULE!
[KARA, SAK BOL DEJ, DEDIM !]
Halkımız arasında yaşlılar,
yani kartlar üşin balaban saygı
bardır. Eskiden, ekseriyet men
k ö y l e r d e , b a l l a r, c a ş l a r,
kıskayaklılar uzaktan bir kartın
keliyatırganın körse, onı beklep
turarlar, selâm bergen sora,
artından geşerler. Bonday etken
köpten-köp dawranışlar ballarga en
kişkene yaşta anlatılır. Zaten bir
toplımda, kartlarga saygı ve süygi
kösterilmese, demek ke o toplım
şürik kaydelerge köre köşedir ya da
köşiriledir. Her köyde, kartlar
sırasında, bir de bek “bilmatli”
bolganları da bardır.
On bir-on eki yaşlarında dört- beş akran
ballar, köynin sokakların dolaşıp bolgan kuwet
men bakıralar:
Toyga, toygaaaa,
Bo akşaaam,
Akayyy, apakayyy
Memet akayın üyineee,
Botka aşamagaaa,
Botka tırnamagaaa!
Bonday etip balların bakırmaların eşitken
Cawkaytar akay azbar kalawından artılıp:
- Ey ballar, arü etip eşitmedim, bir kere taa
bakırsanız, dedi.
Ballar bolgan yerinden bir kere taa
bakırdılar.
- Apperim, apperim menim arslan ballarım,
ana şimdi de bek balaban sawap kazandınız, dep
şalwarın deren kisesinden mangır para şıgarıp
ballarga uzattı. Ballar da “ Saw bol!” degen sora
köynin sırt mallesine doğrı kettiler.
Cawkaytar da işinden öz-özine: “ Demek bo
akşam, Allah kismet etse, bo akşam Memet'in
botkasın tırnaycakmız, maylı kuyrıknı da
şaynaycakmız!” dep koyawlasına kirip bir taş
üstine yerleştirilgen balaban kaya tuz parşasına
küneş tigen yerden alıp kölgekikke tarttı. Kaya
tuznı koylar calap-calap oyganlar, oyıklar tüwerektüwerek bolıp tawık cımırtasınday bolıp körine.
Kamgak-koraydan yasalgan si bi rtki men
koyawlanı arü etip temizlegen sora, kuyı başına
barıp, yedi-sekiz kopka su tartıp aşlawga,
tawıkların, barkıldakların, pepilerin, kazların su
tawalarına, itlerin taşayaklarına tâze su kuydı.
Kuyı başındakı kıral teregi taldasında bir sıgara
caktı, ve öz-özine: “ Demek bo akşam Memet'in
botkasın aşap maylı kuyrıknı şaynaycakmız. Ama
tuymadım kim eken kazanşı başı? dep ayatka
kirgende, apakayın oşak başında bir şiler cuganın
kördi ve soradı:
- Ey, ey bilesin mi, kim şo kazanşı başı
Memetler'in toyında? Eşittin mi, tuydın mı?

- Kazanşı başı kim bolacak,
Menliayşe, yardımcıları da bar,
yardımcısız bolmaz, Anipe, Gülsim,
bir de anaw Alemtotay'ın caş
kelinşegi, ne şonın adı, Gülbeyaz,
onlar da yardımcıları, dedi.
- Kara apakay, meni m
ciyınlık urbalarım âzirle, bo akşam
Allah ki smet etse, Memet'i n
botkasın aşaycakmız, maylı-maylı
kuyrıklarnı şaynaycakmız, tatlı
koşaplarnı i şecekmi z, dedi
Cawkaytar akay.
Akşam bolıp kün batıp
karangılık şökken sora, akaylar ayrı,
apakaylar ayrı toy üyine kelmege başladılar. En
güzel, arü cayıwlı odaga kartlarnı otırttılar. Setler
güzel kurılgan, süslengen, cerge kabartılgan
minderler töşelgen, tartmalarga türli renkli
kıbrızlar, testimallar cayılgan. Toy üyine kelgen
şakırtularnı şalgıcılar, “ Şakırtu awası “ man,
dawıllarnı dümbirdetip, borazanlarnı kışkırtıp
karşılaylar. Azbar arü etip temizlengen, üy
artındakı koranın törine balaban, cemaat kazanları
asılgan, kazanşı apakaylar yemeklerni pişirip
bolganlar, yemekler suwımasın dep kazanlarnı
sıcak külge bastırıp,
müsafirlerin kelmesin
bekliler.
Cawkaytar akay odaga kirgende, dört-beş
akranı bolgan dostı kelgen, minder üstine mandaş
kurıp otırganlar, sıgara dumanlatkanların körip:
- Selâmünaleyküm, arü erte carık
kelgensiz, maşallah, kalbi Memet'in dâmli
botkasın aşamaga, semiz kuyrıkların şaynamaga
aceli etkensiniz! dedi külimsirep.
Konakbaylar, Cawkaytar akayın astına bir
minder ketirip, odanın törine töşediler. Öz
akranları man hawadan sudan konıştılar. Kartlar
odası yawaş-yawaş toldı. Akaylar salmaklısalmaklı anlatalar. Bir ara bek mıskılcı Kâzim akay
Cawkaytar'ga karap:
- Karasa sen Cawkaytar dost, men mınaw
akaylarga Karaömer garasındakı olaylarnı,
meselelerni anlattım ama, onlar inanmaylar!
Bolacak iş tuwıl, diler. Anlat sen özin tilin men, bo
meseleni senden eşitsinler de sora belki inanınlar,
dedi Kâzim köz kımıp.
Cawkaytar akay bir sıgara caktı:
- Akaylar, sizge yalan, maga uşın. Karanız,
mesele neday boldı, dep anlatmaga başlaganda,
ortalık tımtırış boldı, akaylar köz-kulak bolıp merak
man sesliler.
- Sogış seneleri edi, men de o zamanlar
paznik, yani
karawıl edim. Bilesiz sogış
senelerinden sora, em de eki sene üst-üstine bek
balaban kurgaklık bolgan edi. Aylarca kökten bir
damla cawın bile cawmagan edi. Kıtlık canımıznı
9
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bek caktı. Aytkanımday, o senelerde pazniklik ete
edim. Köstenci portından (limanından) vagonlar
man Karaömer silozına misir, arpa, kızılşa
ketireler, biz de, bekşiler, bo vagonlar silozga
boşatılgaşık, onlarnı keşe- kündiz, kollarımızda
tüfekler men beklimiz, korıymız. Ama keşenin
kanlıgından yararlanıp, nalet kırsızlar, vagonlarnı
teşip egin, arpa bolsın, kızılşa bolsın, misir bolsın
kırslay ediler. Aytkanımday, bizge, bekşilerge
“zebe” tüfegi, bir de otızar kurşın bergen ediler.
Ana bonday bir keşe, ay da batkan sora vagonlar
etrafında birtakın karaltılar köringendiy boldı
maga. O zaman arkadaşım Kostikı'nı şakırıp
karaltılarnı köstergen sora, pısıp-pısıp, ses-solık
şıgarmadan tüfeklermi zge kurşınlar süri p
kırsızlarga cüriş ettik. Yakın barıp karasak,
közlerimiz ne körsin? Beş kişi vagonnın kapısın
aralap, şuwallarga arpa mı, kızılşa mı, misir mi bir
şiler totıralar. Men de, arkadaşım Kostikı da
tüfeklerimizni sım-sıkı tutıp kurşın atmaga
azirlendik. Kırsızlar betke biraz taa cüriş etip arü
karasam, birisin tanıganday boldım, közime cıllıcıllı tidi, vay anayım dedim öz-özime. Başında
köşeli kaskek, ayaklarında balaban kazon
bokançalar, orta boylı, tombılca kelgen, arü etip
karasam, dostlar, közim ne körsin!? Sizge yalan,
maga uşın.
- Eeee, ne kördin, ne kördin, dep akaylar
bakırşıp soradılar.
- Karanız akaylar, karanız, sizge yalan
maga uşın, aralarında Dej de bar edi.
- Kaysı Dej be, kaysı Dej, anaw nalbant Dej
mi? dep soradı akaylar merak etip.
Cawkaytar otırgan minderine taa arü
yerleşip:
- Kaysı Dej bolacak, şo bizim balabanımız!
Anaw bek balabanımız bar da…
- Aytma ya Cawkaytar, deme be,
korkmaysın mı bonı aytmaga, dedi akaylar.
- Neden korkayım, men körgenlerimni
aytaman, inanmasanız ket Kostikı'dan da soranız!
- Sora ne boldı, ne boldı?
- Ne bolacak, dedi Cawkaytar cutkınıp, biz
tüfeklerimizni alıp başladık kurşınlarnı basmaga.
“Dang-dang”, etip tartkanda, tirenin tegerşiklerine
tigen kurşınllar “zuuuu zuuuu”, etip kaytıp keleler,
em de karangılıkta calk-calk etip calkıldaylar. Bonı
körgen kırsızlar şuwallarına karamay, zudılar,
kaşkanda, alemolla, ayakları kötlerine tiye edi. Biz
de onların artına tüşip başladık kuwalamaga; onlar
kaşa biz kuwalaymız. Karaömer tawnın kenarına
barganda toktadılar. Men o zaman eki kolım
awzımın kenarına aketip bakırmaga başladım: “
Măăă, bagă de seamă Dejule, Dejule!” ( kara sak
bol, Dej, Dej!) dep. Onlar Karaömer tawına dalıp,
yokbolıp kettiler, dedi Cawkaytar akay manlay
terin sürtip.
Numan baba bir sigara cagıp:
- Vay anasını be, tüh anasını be, Cawkaytar
dost, sen bek yaman kişi ekensin be, eşitken edim
ama yalandır, uydırmadır dep kulak asmagan

edim; ama şimdi özin anlatkanlarına köre… “nçinçi” etip tannayın tarttı. Kara sen bizim cesur
Cawkaytarımız'ga, korkmadan kolında tüfegi men
Dej'ni kuwalagan be, dedi Numan baba bek
suklanıp!
Konakbaylar sofra salmaga tedarek köreler.
Odanın ortasına balaban, tüwerek, cemaat
konasın ketirip yerleştirdiler. Bonday etken bir
konaga on- on eki kişi siya. Caşlar konakbaylık
eteler. Sade köz- kol man işaret etip, kerek şilerni
şo arada bekletmeden yetiştireler. Kartlar sofraga
yanaştılar. Sıra man yemekler kelmege başladı:
şorbalar, sarmalar, botkalar, tawlı-maylı etler,
malebeler, arada bir koşaplar, cıyırmalar,
bogırdaklar, sütlaşlar keldi. Ama en bek beklengen
etler edi, tabii ke, koy eti. Sofrada ne kadar kişi
bolsa o kişilerin sayısına köre et kesekleri salınır,
bir de eki kesek fazla et salınır, istegenler alıp
aşarlar. Ama, kesen-kes, kartların sofrasına,
mutlakka, koynın maylı kuyrıgı salınır. Botka
tabagın üstinde, calpak, balaban bir Dobroca koy
kuyrıgı solkıldap turganın kördiler. Bonday etken
kuyrıknı kelgen müsafirlerge, ya da en saygılı
kartka şıgarırlar.
- Cawkaytar akayga beriniz, Cawkaytar
akayga beriniz, denilgen dawışlar eşitildi.
Konakbaylardan birsi kuyrıknı Cawkaytarın
şanagına salgan sora:
- Aydı be tirnekli kartım, saga ne bolacak
bonday etken maylı kuyrık, sen alemolla, şo bizim
balabanımıznı, Dej'ni kuwalagan kişisin, dedi.
- Yarsın saga beriyim, dostım Numan, dedi
Cawkaytar.
- Saw bol, ama aşayalmayman endi, birtürli
midem almay başladı, kayda kaldı o künler be
kuyrıklarnı sorıp, şaynap-şaynap aşagan
künlerimiz!
- Başka istegen kişi bar mı, paylaşıp,
böli şi p aşayık, dedi Cawkaytar sofraga
otırganlarga karap?
Istekli şıkmaganın körgen sora Cawkaytar:
- Siz bo kuyrıknı katıp aşalganın zaten
bilmezsiniz, dep kisesinden kara saplı şakisin
şıgardı, baş parmagı man keskinligin denedi,
şanaknı aldına tartıp, tâltimli-tâltimli kesmege
başladı.
- Karanız akaylar, kuyrık katip aşalganın
sizge kösteriyim, ama sak bolınız! Men: “Bagă de
seamă, Dejule!” dep balaban Dej'ni kuwalagan
kişige bir kuyrık aşaması ne bolacak? dep yawaşyawaş aşayatırganda, kolı man bir takım işaretler
ete ama, katındakılar ne bolganın anlayamay
kaldılar. Su ketirip berseler de, ayak üstine
tursatıp, koltıgına kirip aldga-artka cürsetseler de,
Cawkaytar'ın ayakları tutmay. Tördeki setke
uzattılar, kara saplı şakisi cerge tüşti. Tabagındakı
maylı koy kuyrıgı yarı kaldı… Maylı kuyrık ters
ketken…! Bondan sora “Bagă de seamă, Dejule!”
denilgen sözler etraf köylerge de cayıldı.
NEVZAT YUSUF SARIGÖL
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TĂTARII ÎN ISTORIA DOBROGEANĂ (VI)
- NOTE DESPRE ISTORIA ŞI LIMBA TĂTARĂ Se ştie că mongolii şi turcii au trăit împreună
sau unii lângă alţii în timpul şi spaţiul social. De ei
au o istorie comună. Dar s-a întâmplat ca limba
mongolă şi limba turcă să devină limbi diferite,
diferenţiate. Faptul că au trăit împreună, acest
lucru nu înseamnă că turcii şi mongolii sunt acelaşi
popor, cum putea să pară în secolul al XIII-lea. În
secolul al XIII-lea, istoricii arabi, de altfel, dominau
pe mongoli cu etnonimul “Tatar”, iar pe turci cu
apelativele de “Turk” sau “Etrâk”.
Dacă s-ar lua, exclusiv, în consideraţie
trecutul foarte îndepărtat, chiar originea, ar trebui –
în această optică - ca arabii şi evreii să fie văzuţi,
percepuţi ca reprezentând acelaşi popor. Căci, se
ştie, din cultura religioasă, monoteistă, că Ismail,
fiul lui Ibrahim (Avraam) este strămoşul arabilor, iar
Isaac, celălalt fiu al lui Avraam este strămoşul
evreilor. Nu este însă cazul, popoarele arab şi
evreu sunt diferite însă ca istorie – mai veche sau
mai nouă, ca tradiţie, mentalitate, religie şi practica
ei, cultură, limbă şi realizări civilizatorii.
După consemnările istoricilor şi
cercetătorilor turci, în timpurile vechi Hanul
Alengua (Alangoya) avea doi fii care au purtat titlul
de Tatar Han şi Mongol Han. Până la suveranul
mongol İl Han şi cel tătar Sung Han a fost o
perioadă de pace, de înţelegere. După uciderea
suveranului mongol İl Han, tătarii au obţinut
suveranitatea. De la această dată a început o
perioadă de războaie. La un moment dat mongolii
s-au unit, şi-au câştigat independenţa. Au fost
suverani şi au păstrat stăpânirea, din tată în fiu,
până în timpul lui Yesüge Bahadır Han, tatăl lui
Cinghiz Han.
Ali Ibrahim Hasan, autorul cărţii “Istoria
socială, culturală, religioasă, politică a Islamului”,
consemna că la sfârşitul secolului al XII-lea,
mongolii au ajuns până la ţinuturile de nord ale
Chinei, până în locurile în care se găseau, au trăit,
strămoşi ai clanurilor de huni şi de turci. Se
observă că, după origine şi limbă popoarele care
erau mongole purtau numele de “Tatar” sau
“Tatâr”, iar după al VIII-lea suveran al lor, Ginghiz
Han, în Mongolia şi în Asia Centrală, apoi şi în
India, numele oficial a devenit cel de “Mongol”.
Relaţia dintre Hanul mongol Ginghiz Han şi
urmaşii săi – de exemplu Hulagu Han nepotul său
şi neamurile turcice (Türk boyları) nu a fost lină,
fără asperităţi. Aceste neamuri au avut multe de
suferit, inclusiv pe chestiuni legate de trăirea
religioasă, musulmană. De altfel, în secolul al XIIIlea, separarea de cultură, de religie şi de limbă a
acestora, faţă de mongoli s-a adâncit foarte mult.
În anul 1237, mongolii au ocupat Moscova,
iar în 1258, înainte de detronarea dinastiei
Abassizilor, Bagdadul.
În armata mongolă, tătară, cei mai
numeroşi erau turcii şi aşa se explică de ce toţi
turcii musulmani din Rusia europeană au fost
numiţi, de către ruşi, tătari: potrivit ruşilor toţi
musulmanii turci ce trăiau în Rusia europeană erau
consideraţi nepoţi ai mongolilor. Să precizăm –
spune prof. univ. Mehmet Maksudoğlu că deşi în

armata mongolă cei mai numeroşi erau turcii, în
conducerea ei, pe diferite trepte, monopolul îl
aveau mongolii. Turcii pecenegi, turcii kîpçeak şi
din alte ramuri turcice erau fără grade, fără rang,
simpli soldaţi.
Mongolii au cucerit în secolul al XIII-lea o
mare parte a Chinei, Turkestanul (numit de ruşi şi
de europeni Asia Centrală), Iranul, Irakul, Siria,
Anatolia, Rusia de azi, Caucazul, Crimeea,
Ucraina, Polonia. Ruşii au rămas două secole
jumătate sub dominaţia mongolă/ tătară.
De altfel, în secolul al XIII-lea mongolii erau
numiţi tătari, dovadă peremptorie hărţile tipărite în
Europa, unde dominaţia, suveranitatea mongolă în
Asia era numită “Ţara Tătarilor”(Tartarya). Şi azi în
limbile europene regăsim, trăieşte cuvântul tartar
(tătar cu sens de “piatră a dinţilor” şi lărgindu-şi
semnificaţia de rău, arţăgos, irascibil, intrigant,
pacoste).
Începând cu secolul al XIV-lea cuvântul
“Tătar” nu mai are atât legătură cu grupul etnic, cu
originea, ci exprimă apartenenţa la cetăţenie, la
supunerea tătară, la supunerea de către tătari.
Deci un conţinut politic. Chiar şi atunci, când, cu
timpul s-a ieşit de sub stăpânirea tătară/mongolă
semnificaţia politică a cuvântului de Tătar s-a
păstrat la populaţiile turcice care au trăit în zona
Mării Caspice şi în nordul Mării Negre. Elocvent
este ce a spus Abdullah Battal Taymas, fost
deputat în Parlamentul din Kazan, în lucrarea
“Turcii din Kazan” anume: “Turcii din Kazan au
privit cu frică şi duşmănie la tătari, pentru că la ei au
circulat expresii de genul (“unde sunt tătari acolo
este primejdie” – “nerede tatar olursa orada khatar
var” ) şi (“dacă tătarul este stăpân, el este frână,
piedică” – “Tatar hâkim olursa, çağrını başköşeye
çıkarır” ). Expresiile, mot –a – mot, în limba tătară:
“Tatar barda, khatar bar” şi respectiv “Tatar töre
bolsa, çabatasîn torge iler”.
Sub domnia lui Batu Han – fiul lui Gingi
(Cuci) Han şi nepot al lui Ginghiz Han a ieşit în prim
planul istoriei universale, ceea ce arabii şi
europenii au numit Hoarda (Oastea) de Aur. Ruşii
au numit-o Zilotaia, iar turcii Gök Ordu.
Berke Han, fratele lui Batu Han a devenit
musulman în 1255 şi oficial a devenit primul han
musulman al Hoardei de Aur. Berke Han s-a
căsătorit cu o femeie din Anatolia selgiukida şi
copilul născut din această căsătorie, Izeddin, a
primit oraşele şi ţinuturile Solhat şi Sudak din
Crimeea. Izeddin şi mama sa au adus în Crimeea,
mii de musulmani turci. Astfel că, politic şi militar,
statul şi Oastea (Hoarda) de Aur a prins rădăcini, sa întărit, s-a extins.
Influenţa elementului turc al Hoardei de Aur
era aşa de puternică, încât la începutul secolului al
XIV-lea, statul Hoardei de Aur a devenit, a îmbrăcat
haina unui stat turc.
(Shirin Akiner, Islamic Peoples of the Soviet
Union, London, 1986, p. 55).
Prof. univ. dr. Ibram Nuredin
11

Karadeñiz - Haziran / Iunie 2012

MİRAÇ KANDİLİ
Mübarek geceler zincirinin bir halkasını teşkil eden
Miraç Kandili, 16Haziran 2012 Cumartesi gününü pazar
gününe bağlayan gecedir.
Bir çok hikmeti ve ilahi sırları içinde barındıran, feyz
ve bereketiyle gönüllerimizi dolduran Miraç Kandili'ne,
kavuşmanın sevincini yeniden yaşamaktayız.
Kelime anlamı ile, İsra “gece yolculuğu” manasına
gelir Miraç ise “yükseğe çıkmak, yükselmek ve
yükselmeyi sağlayan vasıta” anlamındadır. Mirac gecesi
alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.v.)
Efendimizin; gecenin bir kısmında Mekke-i Mükerreme'deki
Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya
götürüldûğü ve oradan da kendisine yüce makamların
gösterildiği mübarek bir gecedir.
Yüce Allah, İsra Suresinin ilk ayet-i kerimesinde:
“Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan
kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için,
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren
Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, gerçek anlamda işitir
ve görür” buyurmuştur.
Sevgili Peygamberimiz ( s.a.v.) için pek çok şan ve
şereflerle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de
sonsuz rahmet ve bereketlerle doludur. Çünkü,
Hz.Peygamber'in hiç kimseye nasip olmayacak şekilde
Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alınıp Kudüs'deki Mescid-i
Aksa'ya götürülmesi ve oradan da manevi makamlara
çıkartılarak, maddi ve manevi anlamda yüceltilmesi, en
büyük mucizelerden biridir. Bu mucize, Resulullah'ın
şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş
ufkudur. Aynı zamanda Miraç mucizesinde, maddi ve manevi
yükselişe, bütün kötü duygu ve düşüncelerden, her türlü
kötülüklerden temizlenerek, gerçek insanlığa ve en yüce
makamlara kavuşmaya davet de vardır.
Gereği gibi çalışan, üreten ve zamanını iyi
değerlendiren herkes, hangi dinden olursa olsun,
çalışmasının karşılığını alır ve yükselir; çalışmayan, insanlık
için bir şeyler üretmeyen mümin de olsa yükselemez. Bunun
için fertlerin ve milletlerin yükseliş ve düşüşlerinin özü,
Kur'an-ı Kerim'de “Bir toplum kendilerindeki özellikleri
değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı
değiştirmez.” (Ra'd Sûresi, 13/11) şeklinde ifade
edilmektedir
Miraç aslında; süreklilik içinde gelişmenin ve
değişmenin, her sahada ilerlemenin, toplumsal uzlaşmada,
ahlakta, sevgi ve saygıda, kısaca hayatın her alanında
bulunulan durumdan daha yükseğe ve ileriye atılan bir
adımdır.
Dolayısıyla, unutulmamalıdır ki; toplumun huzuru,
ülkenin kalkınması, devletin yükselmesi ve bekası için
yapılan her türlü olumlu hareket ve atılan her adım
karşılıksız karmayacak ve Yüce Allah tarafından
mükafatlandırılacaktır.
Öte yandan, Dinimizin direği durumundaki beş
vakit namaz bu gece farz kılınmıştır. Bu nedenle, beş vakit

namaz bize bir Miraç hediyesidir. Bunun için namaz
Mü'minin miracı olmuştur. Eğer Mü'min, günde beş vakit farz
namazı dikkatle ve huşu içinde kılarsa, kıldığı namaz onun
için bir Miraç'dır.
Miraç gecesinde, Peygamberimiz (s.a.v)'me
vahyedilen ilâhî prensiplerin bir kısmı İsra Suresi'nin 23-37.
Ayetlerinde şöyle beyan edilmektedir:
“Allah'a şirk koşmayın; Ana-babaya iyilikte
bulunun, saygıda kusur etmeyin; Akrabaya, fakir ve
kimsesizlere, yolda kalmışlara haklarını verin; Elinizdeki
imkanları saçıp savurmayın, müsrif olmayın, elinizi
boynunuza bağlarcasına cimrilik de etmeyin;
Çocuklarınızı geçim sıkıntısı korkusuyla öldürmeyin;
Toplumu temelinden sarsan zinaya yaklaşmayın; Haksız
olarak adam öldürmeyin, cana kıymayın; yetimin malına
iyi niyet dışında el sürmeyin; Ahde vefa gösterin ve
sözünüzde durun; Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, doğru
terazi ile tartın; Bilmediğiniz şeyin ardına takılmayın.
Çünkü kulak, göz, kalp bu azaların hepsi sorumlu
tutulacaktır; Yeryüzünde kibirlenerek yürümeyin.”
Görülüyor ki, bu gece bir çok kötü alışkanlıkların
terk edilmesinin gerektiği, geleceğe ait hayırlı işlerin ortaya
konulacağı bir gecedir. Zira, İnsan bu dünyada nasıl
yaşamışsa, kıyamet gününde öyle dirilecek ve Allah'ın
huzuruna dünyada yaptıklarıyla birlikte varacaktır. Bunun
için Cenab-ı Hakk “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve
her kes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan
korkun. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır”
(Haşr Suresi: 59/18) buyurmak suretiyle zaman zaman
davranışlarımızı kontrol etmemizi istemektedir
Buna göre, bu gece; Cenab-ı Hakk'a açılan eller,
O'na yönelen dua ve niyazlar geri çevrilmeyecektir. Bu
düşüncelerle; kendimizi, çocuklarımızı, anne-babalarımızı,
yakınlarımızı, komşularımızı, bütün din kardeşlerimizi
düşünelim, milletimize ve bütün insanlığa olan
sorumluluklarımızı hatırlayalım ve bütün bunlar için dua
edelim
Bu surette, hayatımızın her safhasını gözden
geçirerek, bugüne kadar geçen ömrümüzün bir
muhasebesini yapalım; bizi yaratan Yüce Rabbimize ve
Peygamberimizin “İnsanların en hayırlısı insanlara en
faydah olanıdır” düsturuna uyarak, Allah'ın yarattığı bütün
insanlara daha yakın ve faydalı olabilmenin yollarım
arayalım.
Bu duygu ve düşüncelerle, Romanya'da yaşayan
vatandaş ve soydaşlarımızın Miraç Kandillerini kutluyor, bu
gecenin tüm İslâm âleminin huzur, birlik, beraberlik ve
dirliğine, bütün insanlığın barış ve esenliğine vesile olmasını
diliyor, Yüce Allah'ın bizleri sıhhat ve afiyet içerisinde nice
mübarek ve güzel günlere kavuşturmasını niyaz ediyorum.
Aytekin AKÇİN
T.C. Köstence Başkonsolosluğu
Din Hizmetleri Ataşesi

KÖSTENCE'DE MİRAÇ KANDİLİ
Romanya Müslümanları Müftülüğü tarafından
Köstence'de düzenlenen Miraç Kandili programı, Tomis
Nord Camii'nde yapıldı. İkindi namazına müteakip
Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program din
görevlilerin ve cemaatin okuduğu Mewlid Şerif ile devam
etti. Kandil programı Müftü yardımcısı Revin Musledin
duasıyla sona erdi. Program bitiminde tek saf olan cami
cemaati bir birlerinin kandilini kutladı.
Akşam namazında önce hep Köstence'de Coiciu
ve Palazu Mare Camilerinde de Miraç Kandili
programları düzenlendi.
Bu programlara Romanya Müslüman Tatar
Türkleri Demokrat Birliği'nin temsilcileri de katılmıştır.
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MISS ŞI MISTER TATAR 2012 – MEDGIDIA
câte 10 pliante de fiecare cu candidaţii din partea
UDTTMR la primăria şi consiliul local Medgidia,
într-un timp cât mai scurt.
În urma acestor probe juriul a desemnat
câştigătorii celei de-a treia ediţii a Miss si Mister
Tatar Medgidia 2012 după cum urmează :
Miss Popularitate – Islam Melissa
Mister Popularitate – Husein Selcin
Locul 3 Miss – Frişan Marina
Locul 3 Mister – Bulat Serhan
Locul 2 Miss – Seitamet Elis
Locul 2 Mister – Derviş Gioşcun
Locul 1 Miss – Ionus Geansu
Locul 1 Mister – Ali Evghin
Surpriza de final pentru concurenţi a venit
din partea candidatului UDTTMR Medgidia la
primărie, domnul Bechiş Nedret, care a dat fiecărui
participant câte 100 de lei, pentru curajul de a
participa la concursul de Miss şi Mister.
Seara a continuat pe ritmuri orientale cu
muzică tătărească şi turcească asigurate de
formaţia Erdal Giumantar.

În data de 26 mai 2012 în club Heaven
(fostul Teacher's) din Medgidia, a avut loc cea de-a
treia ediţie a concursului de Miss si Mister Tatar,
organizat de OTIG Medgidia. Acest eveniment,
care de acum este o tradiţie a avut un succes foarte
mare ca şi primele ediţii ale concursului. Concursul
a fost unul interactiv şi plin de surprize plăcute
pentru toţi concurenţii.
În cursa pentru titlul de Miss şi Mister s-au
înscris 13 concurenţi – 6 fete şi 7 băieţi – care au
avut de trecut 3 probe iniţiale plus 2 probe surpriză,
venite din partea juriului.
Probele au constat în: prezentarea
concurenţilor în limba tătară; proba de cultură
generală din istoria şi tradiţiile etniei tătare; proba
la alegere (dans sau interpretare vocală). Au urmat
apoi cele două probe surpriză venite din partea
juriului. La prima probă surpriză concurenţii au fost
provocaţi să convingă juriul că merită să fie
câştigători şi că întrunesc calităţile necesare
pentru a fi Miss sau Mister, iar ultima probă a fost
proba de departajare, ce a constat în împărţirea a

CUPA “İSMAİL GASPIRALI”
Sâmbătă, 2 Iunie 2012 la iniţiativa
Organizaţiei de Tineret “İSMAİL GASPIRALI”
Filiala Medgidia, prin preşedinte BOŞNAC Nyhal şi
vicepreşedinte MENAGI Elis, cu sprijinul
Organizatiei de Tineret “İSMAİL GASPIRALI”, la
nivel central, preşedinte GEAFER Dincer a avut
loc la Medgidia, un mini campionat de fotbal între
echipele filialelor O.T.I.G..
Printre participanţi s-au numărat echipele
filialelor: Cobadin, Constanţa, Mangalia, Medgidia,
Murfatlar, Ovidiu, Techirghiol, Tuzla şi Valu lui
Traian.
Cele 10 echipe aliniate la startul competiţie,
au fost distribuite în două grupe, în cadrul acestora
jucându-se pe sistemul fiecare-cu-fiecare.
La sfârşitul întrecerii sportive câştigătorii au
fost următorii:
Locul I: O.T.I.G. filiala Tuzla
Locul II: O.T.I.G. filiala Medgidia I
Locul III: O.T.I.G. filiala Techirghiol
Locul IV: O.T.I.G. filiala Valu lui Traian

Mulţumim tuturor participanţilor,
Preşedinţilor de filială ai O.T.I.G., U.D.T.T.M.R.
filiala Medgidia şi Autorităţilor Locale din Medgidia
care au făcut posibilă desfăşurarea acestui
eveniment!
Pagină realizată de GEAFER Dincer
Preşedinte Organizaţia de Tineret
“İSMAİL GASPIRALI”
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ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DIN ÇORLU ŞI MEDGIDIA
În zilele de 29 mai – 2 iunie 2012, o
delegaţie a cadrelor didactice din cadrul Şcolii
“75.yıl Mükerrem - Ali Kayan” din Çorlu – Turcia au
fost oaspeţii Şcolii “Mircea Dragomirescu” din
Medgidia.
În prima zi, delegaţia a efectuat o vizită la
Parlamentul României, unde au fost primiţi de
însuşi deputatul tătar Aledin Amet. A doua zi, întrun cadru festiv, Şcoala “Mircea Dragomirescu” din
Medgidia s-a înfrăţit, oficial, cu Şcoala “75.yıl
Mükerrem - Ali Kayan” din Çorlu – Turcia.
Semnarea protocolului a avut loc miercuri, 30 mai,
la sediul instituţiei de învăţământ din Medgidia.
Înfrăţirea dintre cele două instituţii, conduse
de profesor Eugenia Cioară şi Fatih Ünal, face
parte din proiectul de extindere a colaborării
româno - turce pe domeniul educaţional, derulat
prin intermediul UDTTMR Medgidia, parteneriatul
de colaborare vizează promovarea identităţii şi
facilitarea cunoaşterii, pe această cale, a culturii şi
tradiţiilor celor două popoare, cu atât mai mult cu
cât instituţia din România se află într-o zonă unde
trăiesc comunităţi mari de tătari şi turci.
În semn de susţinere a acestui proiect, au
participat la semnarea protocolului de miercuri atât
viceconsulul general al Republicii Turcia la
Constanţa, Şebnem Manav, preşedintele
UDTTMR Medgidia, Murat Aidin, primvicepreşedintele UDTTMR Medgidia, Murad Erol,
primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache,
reprezentantul Ministerului de Externe din Turcia
dar şi directori de şcoli, cadre didactice şi părinţi.
Semnarea protocolului de înfrăţire a fost
urmată de un program artistic susţinut de elevii
şcolii. În aceaşi zi oaspeţii au vizitat, sediul
UDTTMR din Medgidia, aici musafirii au avut parte
de un prânz cu specific tătăresc, ocazie cu care
reprezentanţii UDTTMR în semn de preţuire le-au

înmănat oaspeţilor obiecte simbolice cu însemnele
uniunii. Însoţiţi de profesorii şcolii şi membrii
UDTTMR din Medgidia, oaspeţii au sosit într-o
vizită oficială la Primăria Medgidia. Aici, primarul
Marian Iordache le-a vorbit oaspeţilor despre
organizarea administraţiei locale, a consiliului
local, precum şi despre principalele proiecte
realizate în localitate, proiecte ce au condus la
dezvoltarea oraşului, din punct de vedere social,
educaţional, cât şi al infrastructurii. Nu în ultimul
rând, edilul Medgidiei a precizat că între
comunitatea locală şi cea turcă există strânse
legături. “În ultimii ani am depus proiecte comune
cu colegii din Yalova, şcoli din Medgidia s-au
înfrăţit cu şcoli din Gemlik, Ankara, Bursa şi Çorlu,
am avut şi avem o relaţie foarte bună cu
Consulatul Turciei la Constanţa, am primit vizita a
doi miniştri turci, iar profesori universitari,
parlamentari, oameni de cultură şi de artă au
stabilit relaţii cu Medgidia şi s-au aflat în vizită la
noi. Toate acestea întăresc legătura privilegiată cu
Republica Turcia, conducând spre realizarea de
noi proiecte benefice atât pentru educaţie şi
cultură, cât şi pentru mediul economic”, a spus
domnul primar Marian Iordache. La rândul său,
directorul şcolii din Çorlu, domnul Fatih Unal a
precizat că nu este pentru prima oară la Medgidia,
şi atât dumnealui cât şi colegii doresc să dezvolte
noi proiecte de parteneriat cu şcolile române.
“Pentru că astăzi ne-am înfrăţit cu o şcoală din
Medgidia, consider că suntem fraţi şi cu Primăria
din Medgidia, şi am observat faptul că astăzi,
oraşul arată mai frumos decât anul trecut, şi nu îmi
rămâne decât să vă felicit şi să vă doresc mult
succes în continuare, în finalizarea proiectelor
începute şi iniţierea altora noi”, a declarat
directorul Fatih Ünal.
Ghiulşen ISMAIL
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MANIFESTĂRI LA MEDGIDIA DE 1 IUNIE
- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a
emis o recomandare care prevedea faptul ca
fiecare Stat să dispună de o zi la a?a-numita “Ziua
copilului”.

1 iunie, Ziua Internationala a Copilului, este
sărbatoarea tuturor micuţilor, iar cu aceasta ocazie
Filiala UDTTMR Medgidia la iniţiativa comisiei de
învăţământ a organizat o acţiune unde conducerea
filialei prin preşedintele, Murat Aidin,
primvicepresedintele Murad Erol şi Bechiş Nedret
au oferit daruri copiilor de la Grădiniţa nr.1 bilingvă
Română-Turcă, structură a Colegiului Naţional K.
Atatürk, copiilor care frecventează cursurile
comunitare de limba maternă tătară şi elevilor care
participă la opţionalul de limba maternă tătară din
cadrul Şcolii “M. Dragomirescu”. Preşcolarii
pregătiţi de inst. Şachir Iffet, i-au încântat pe invitaţi
şi gazde cu dansuri populare tătareşti şi româneşti.
De 58 de ani, Ziua Internaţională a Copilului este
sărbătorită pe întreg mapamondul “Ziua copilului”
a fost menţionată prima dată la Geneva la
Conferinţa Mondială pentru Protejarea ?i
Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de
reprezentanţi din diferite ţări, au adoptat Declaraţia
pentru Protecţia Copilului. După această
conferinţă, multe guverne au introdus “Ziua
copilului”. În anul 1954 Fondul Internaţional pentru

Seria manifestărilor a continuat cu meciuri
amicale de fotbal, organizate de membrii
Organizaţiei de Tineret “Ismail Gaspıralı” din
cadrul filialei, unde au participat 16 echipe de fotbal
a tinerilor de etnie tătară.
Ghiulşen ISMAIL

10.ULUSLARARASI TÜRKÇE OLİMPİYATLARI
Türkiye'yi ve Türkçe'nin dünyaya
tanıtılması amacıyla, bu yıl "İnsanlık El Ele"
sloganı ile 10.'su düzenlenen Uluslararası Türkçe
Olimpiyatları, 135 ülkeden binbeşyüz öğrenciyi bir
araya getiren ve 30 Mayıs - 14 Haziran tarihleri
arasında yapıldı. Uluslararası Türkçe Derneği
(TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen etkinliğe,
135 ülkeden 1500 öğrenci katılıdı. Olimpiyatlar
kapsamında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere
41 kentte 10'uncu yıla özel, gösteri ve
performanslar düzenlendi. Olimpiyatlara katılan
1500 öğrenci şarkı, şiir, halk oyunları, genel kültür,
güzel konuşma ve özel beceri gibi 20 ayrı
kategoride hem Türkçelerini konuşturacak hem de
birbirleriyle kıyasıya yarışıp kaynaşarak, farklı
kültürleri ve Türkiye'yi tanıma fırsatı buladular.
10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nda
Romanya'dan başırlı olan oğrenciler:
KONUŞMA YARIŞMASI 2.GRUP
Ebru Iuruc (Romanya Takım-2) –
MANSİYON
YAZMA YARIŞMASI 2.GRUP
Turchian Abdulcair (Romanya Takım-2) –
MANSİYON
DİL BİLGİSİ YARIŞMASI 1.GRUP
Ana Dumitru (Romanya Takım-1) –
MANSİYON
Adrian Danut Nicolae (Romanya Takım-1) –

MANSİYON
DİL BİLGİSİ YARIŞMASI 2.GRUP
Elif Cherim (Romanya Takım-2) –
MANSİYON
Sizen Osman (Romanya Takım-2) –
MANSİYON
ŞARKI YARIŞMASI 1.GRUP
Narcisa Bagiu (Romanya Takım-1) –
“Benim İçin Üzülme” – BRONZ
Madalina Mahsa Tehrani (Romanya Takım1) – “Çemberimde Gül Oya” – BRONZ
ŞİİR YARIŞMASI 1.GRUP
Stefan Ciubotaru (Romanya Takım-1) –
“Beni Yalnız Bırakma” – MANSİYON
ÜLKE TANITIM STANTLARI YARIŞMASI
ROMANYA – ALTIN
ANA DİL TÜRKÇE OKUMA YARIŞMASI
SONUÇLARI
Sevde Göktaş (Romanya Takım-1) –
GÜMÜŞ
Neslihan Gülhan (Romanya Takım-2) –
BRONZ
ANA DİL TÜRKÇE ŞİİR YARIŞMASI
SONUÇLARI
Şule Tuğ (Romanya Takım-2) – BRONZ
ANA DİL TÜRKÇE GENEL KÜLTÜR
YARIŞMASI SONUÇLARI
Ece Ergin (Romanya Takım-1) – GÜMÜŞ
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TOPRAİSAR, CİOCARLİA VE
MANKALİYE TATAR
KÜREŞLERI TURNUVALARI
2 Haziran Cumartesi küni Romanya
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birligi'niñ
Topraisar Subesi “Tatar Küreşleri Turnuvasın”
tertiplendi. Turnuvada ba?arılı bolgan küreşciler:
caşlar kategoryasında Birinci Mecidiye'den
İsleam Volkan, Ekinci Amzacea'dan Seitamet
Dinel. Topraisar Pelwanı Gelil Deniz boldı. Apaz
Elvis Bayraknı aldı.
Aynı kün Romanya Müslüman Tatar
Türkleri Demokrat Birligi'niñ Mankaliye ve
Ciocarlia Subelerinde “Tatar Küreşleri
Turnuvaları” tertiplendi.
Bo sene Mankaliye de Chirita Adrian caşlar
kategoryasında başarılı boldı. Manhaliye Pelwanı
Deniz Celil boldı. Cotună Costel Bayraknı aldı.
Ciocarlia da tertiplengen Küreş'te Caşlar
kategoriyasında Serhan İsleam başarılı boldı. Ciocarlia
Pelwanı Elvis Apas boldı.

AGİGEA VE TUZLA TATAR
KÜREŞLERI TURNUVALARI
3 Haziran Pazar küni Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birligi'niñ Agigea Subesi
“Tatar Küreşleri Turnuvasın” tertiplendi.
Turnuvada ba?arılı bolgan küreşciler: caşlar
kategoryasında Birinci Cherim Turgut, Ekinci
Galit Demirel. Agigea Pelwanı Gelil Deniz boldı.
Lozovanu George Bayraknı aldı.
Aynı kün Romanya Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birligi'niñ Tuzla Subesi de “Tatar
Küreşleri Turnuvasın” tertiplendi. Caşlar
kategoryasında Birinci Chirita Adrian, Ekinci
İsleam Serhan boldı. Tuzla Pelwanı Gelil Deniz
boldı. Curti Deniz Bayraknı aldı.

EFORİE SUD TATAR
KÜREŞLERI TURNUVASI
8 Haziran Cumartesi küni Romanya
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birligi'niñ
Eforie Subesi “Tatar Küreşleri Turnuvasın”
terti plendi . Turnuvada başarılı bolgan
küreşciler: caşlar kategoryasında Birinci İsleam
Volkan, Ekinci Curti Denis. Eforie Sud Pelwanı
Gelil Deniz boldı. Apas Elvis Bayraknı aldı.
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“PE URMELE IMAMULUI SULEYMAN CELEBI” – EDIŢIA A II-A
Acest program a fost organizat de Comsia
de Culte a Filialei Constanţa a U.D.T.T.M.R. prin
şeful Comisiei dl. Agali Erol şi a avut ca obiectiv
cunoaşterea mai bine a scrierilor Imamului
Suleyman Celebi'' dar şi consolidarea legăturilor
cu comunitatea tătărilor din Turcia.
SULEYMAN CELEBI s-a născut în martie
1351 la Bursa, fiul vizirului Ahmed Paşa la curtea
Sultanului Murat I şi nepotul Şeicului Mahmud
Efendi. A trăit şi studiat în oraşul Bursa din Turcia
unde, mai târziu datorită cunoştinţelor sale despre
cultură, tradiţie şi religie i-a atras atenţia
Padişahului YILDIRIM BEYAZID care l-a numit
Imam la ULU CAMI (geamie nou construită ) din
Bursa.
Printre scrierile lui importante amintim
“MEVLID-I ŞERIF” pe care a scris-o în anul 1409 la
vârsta de 58 de ani. A murit în anul 1422 la Bursa
unde are şi mormântul care a fost restaurat în anul
1952 prin construirea unui “TURBE” şi care se
vizitează pentru pomenirea acestui mare imam
care a fost SULEYMAN CELEBI.
Pe parcursul proeictului au avut loc
întrevederi cu tătari din mai multe localităţi ale
Turciei: Izmir, Konya, Aksaray, Eskişehir, Derince,
Istanbul.
La Izmir, împreună cu membrii comunităţii
tătăreşti din acest oraş am vizionat filmările
realizate la “Festivalul Internaţional al Portului,
Cântecului şi Dansului Popular Turco-Tătar”,
festival care s-a desfăşurat în luna septembrie
2011 la Constanţa. Am fost admiraţi de felul cum,
noi, tătarii din România, ne păstrăm obiceiurile şi
tradiţiile tătăreşti.
La Konya, am fost primiţi de către
preşedintele comunităţii Regep Kırım şi am
participat la un spectacol cu specific tătăresc.
La Aksaray am prezentat comunităţii de
acolo modul în care tătarii din România
desfăşurăm acţiuni tradiţionale cum ar fi : Nevruz,
Tepreş, Kıdırlez, etc.

În Eskişehir, la invitaţia preşedintelui
Asociaţiei Culturale şi de Întrajutorare a Turcilor
Crimeeni din localitate, Mesut Ör, am fost invitaţi la
tradiţionalul TEPREŞ.
La Derince - Izmit, delegaţia tătarilor din
România a fost primită de către dl. Aziz Alendar –
Primarul oraşului, dl. Naip Yıldırım – Preşedintele
Consiliului Local, dl. Suavi Oktai – Preşedintele
Asociaţiei Culturale şi de Întrajutorare a Turcilor
Crimeeni din Gebze. A avut loc o Conferinţă de
presă de promovare a proiectului şi am participat la
un dineu dat de primarul oraşului Derince,
organizat în onoarea grupului din România.
La Istanbul, am vizitat muzee şi obiective
istorice, cum ar fi:
- Palatul Topkapı din Istanbul care este un
complex de trei muzee: Muzeul Antichităţilor
Orientale, Muzeul Arheologic şi Pavilionul
Acoperit, localizate în grădinile primei curţi din
Palatul Topkapı;
- Yenicamii din Eminönü (1597 – 1663);
- Moscheea Albastră, rivală cu Ayasofia,
care este singura moschee din Turcia cu 6
minareturi;
- Kapalı Çarşı (Marele Bazar) care nu putea
fi omis.
Erol AGALI
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CONSILIERI LOCALI ALEŞI PE LISTELE U.D.T.T.M.R.

MUSTAFA Belghin

BECHIŞ Nedret

Oraşul MURFATLAR

Municipiul MEDGIDIA

ABDULA Ersan

CADÂR Turgai

Oraşul TECHIRGHIOL

Comuna VALU LUI TRAIAN

OSMAN Ayduan
Oraşul BĂNEASA

CONSILIERI LOCALI DE ETNIE TĂTARĂ
ALEŞI PE LISTELE ALTOR PARTIDE

IBRAIM Temur

MEMBULAT Ghiulgian

Municipiul CONSTANŢA

Municipiul MANGALIA

REŞIT Taner
Comuna TUZLA

SALI Serdai
Oraşul MURFATLAR

ISMAIL Temungin
Oraşul TECHIRGHIOL

ARSLAN Ozghiun
Comuna CIOCÂRLIA

CHERIM Gevat
Comuna CASTELU

OSMAN Octai
Comuna AMZACEA
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