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CONSILIUL REPREZENTANILOR AL U.D.T.T.M.R.
Vineri, 28 februarie 2014, a avut loc
ședina Consiliului Reprezentanilor al Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România. Printre hotărârile importante, votate în
unanimitate de membrii Consiliului
Reprezentanilor al U.D.T.T.M.R., s-au numărat:
adoptarea unei declaraii privind situaia din
Crimeea și mandatarea deputatului Varol Amet
pentru a susine o declaraie politică în acest sens
și sprijinirea guvernului Ponta în ședina din 4
martie 2014 din Parlamentul României.
Totodată, în cadrul ședinei președintele
Gelil Eserghep a anunat că anul acesta
U.D.T.T.M.R. va marca prin numeroase activităi
împlinirea a 70 de ani de la tragicul eveniment din
18 mai 1944 și a lansat proiectul realizării unui
album al comunităii tătare din România.
Un alt punct al ședinei l-a reprezentat
adoptarea Regulamentului de Organizare și
func  ionare al Consiliului În  elep  ilor al
U.D.T.T.M.R.. Conducerea Consiliului este
asigurată în prezent de: Faruc Memet, președinte,
Erol Omer, prim-vicepreședinte, Orhan Ibraim,
vicepreședinte și Nuredin Ibram, secretar.
De asemenea, în cadrul ședinei s-au
stabilit calendarul luptelor tradiionale tătărești
Küreş și perioada organizării , cu sprijinul
Consiliului Judeean Constana, a Festivalului
Internaional al Portului, Dansului și Cântecului
Turco-Tătar - 29-30 August a.c..

DECLARAIA U.D.T.T.M.R. PRIVIND SITUAIA DIN CRIMEEA
„Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România a luat act cu regret de
situaţia actuală din Ucraina, aspect despre care au
discutat şi membrii Consiliului Reprezentanţilor în
cadrul şedinţei din data de 28 februarie 2014, prilej
cu care a fost transmis şi următorul mesaj:
Este bine cunoscut faptul că noi, tătarii din
România, suntem puternic legaţi emoţional de
această zonă prin prisma Peninsulei Crimeea,
zonă de o importanţă aparte în istoria tătarilor. În
acest context, atât în calitate de etnici tătari,
stabiliţi de sute de ani în România, dar şi în
calitatea noastră de cetăţeni europeni, ne
manifestăm îngrijorarea faţă de conflictele
izbucnite pe străzile din Simferopol şi în alte
localităţi din Crimeea. Privind la situaţia de acolo,
transmitem îndemnul nostru la calm, la linişte, la
respectarea drepturilor omului şi în mod special la
respectarea drepturilor fraţilor noştri tătari din
Crimeea. Nu ne dorim ca Peninsula Crimeea să fie
o a doua Transnistrie! Istoria ne-a pus pe noi,
tătarii, în faţa unor situaţii dificile! Una dintre ele
este cea prin care trec fraţii noştri tătari din
Crimeea în prezent. Nu trebuie, însă, să ne lăsăm

copleşiţi de istorie, trebuie să privim spre viitor,
spre şansa pe care ne-o oferă prezentul prin
prisma apartenenţei noastre la valorile europene!
Se împlinesc anul acesta 70 de ani de la tragicele
evenimente de la 18 mai 1944 care ne-au marcat
istoria şi care au rămas în memoria colectivă drept
„surghiunul tătarilor crimeeni”. Ne dorim să
participăm, ca în fiecare an, la o comemorare
paşnică a acelor evenimente, să fim părtaşii unor
ample acţiuni care să cinstească memoria fraţilor
noştri care au pierit în urma evenimentelor de la 18
mai 1944 (La această dată dictatura stalinistă a
deportat întreaga populaţie tătară din Crimeea în
Siberia. În urma acestor acţiuni, 47,8% din
populaţie a pierit în primii trei ani). De asemenea,
vom organiza aici, în România, o amplă
manifestare prin care vom cinsti memoria eroilor şi
prin care vom face şi atunci acelaşi apel la calm şi
la respectarea drepturilor omului.
În numele Consiliului Reprezentanţilor,
28 februarie 2014
Preşedinte UDTTMR,
Ing. Gelil ESERGHEP”
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KIRIM’NIÑ DURUMI
Bĭzler, oy bĭrlĭgĭmen, 28 Şubat 2014 künĭ
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ'nĭñ Temsilcĭler Konseyĭn toplantısında
“Kırım'nıñ durumı” üşĭn bĭr kararname kabul
ettĭk. Ayrıca bĭzĭm milletvekilĭmĭz Varol Amet,
Romanya Parlamentosı Milletvekiller Odasın
oturımında Kırım'nıñ durumı konulı bĭr bĭldĭrĭ
sundı.
Bo kararname bütĭn Köstencĭ gazetelerĭnde
yayınlandı. Bĭzĭm başkan Gelil Eserghep Köstencĭ
yerel televizyonlarında Kırım'dakı meselelernĭ
anlattı; Avrupa Bĭrlĭgĭ üyesĭ bolgan Romanya'da
yaşagan Tataralar Kırım konusunda barışçı
kararlar alınmasını ümüt eteler. Romanya Tatarları
Kırım'dakı kardeşlerĭn katındalar. Ayrıca, başkan
Gelil Eserghep TRT'nıñ bĭr ekibĭmen Kırım'la ĭlgĭlĭ
bĭr reportaj yasadı.
Bĭlesĭnĭz, bĭzler Tatarların tarihĭnde önemlĭ
bĭr cerĭ bolgan Kırım Yarımadasında yaşagan
Tatarlar man küwetlĭ bĭr bagımız bar. Bu baglamda,
yüzlerce sene ewwel Romanya'ga yerleşken
Romanya vatandaşı, aynı zamanda Avrupa
vatandaşı sıfatıman Akmescit sokaklarında ve
Kırım'ın başka yerlerĭnde patlagan çatışmalar man

ĭlgĭlĭ kaygılarımızı ifade etemĭz.
Bĭzĭm şakıruwmız barışka, insan hakları ve
özellĭkmen bĭzĭm kardeşlerĭmĭzĭn bolgan Kırım
Tatarların haklarına saygı kösterĭlemesĭnden
yana. Bĭz, Kırım Yarımadasında ekĭncĭ bĭr
Trasnistria bolmasın ĭstemiymĭz!
Bĭz, kanunlarga saygı tuygan Romanya
vatandaşları sıfatıman Kırım'da kardeşlerĭmĭzge
maddiy ve maneviy yasal bolgan er yardımnı
yasaycakmız.

DECLARAIE POLITICĂ PRIVIND CRIMEEA
În urma hotărârii Consiliului
Reprezentanilor al U.D.T.T.M.R., în ședina
Camerei Deputailor, deputatul Varol Amet a
susinut o declaraie politică privind situaia din
Crimeea:
„În calitate de reprezentant al etniei tătare în
Parlamentul României, am datoria de a semnala
un moment istoric deosebit de
dureros.
La data de 18 mai 1944, s-a
petrecut pentru întreaga naţiune
tătară o mare dramă. Din păcate,
faptul este prea puţin cunoscut. La
data de 18 mai, tătarii din lumea
întreagă comemorează Genocidul
tătarilor crimeeni - deportarea tătarilor
din Crimeea - cel mai întunecat
moment al istoriei tătarilor din lumea
întreagă.
Tătarii din România reprezintă
0,11% din populaţia ţării şi cei mai
mulţi dintre ei s-au stabilit în
Constanţa, Tulcea şi, mai nou, în
Bucureşti. Tătarii dobrogeni au creat o
cultură proprie inspirată din istorie şi tradiţii, în care
sunt respectate atât sărbătorile naţionale, cât şi
cele religioase.
Originari din Asia central-estică şi înrudiţi cu
turcii, majoritatea mai păstrează şi astăzi legătura
de suflet cu locurile din care au fost izgoniţi Crimeea.
În fiecare an, pe 18 mai, tătarii din toate
colţurile lumii se întorc pentru câteva zile în
Crimeea, ca o dovadă a faptului că ei încă mai
aparţin acelei lumi.

În Crimeea trăiesc aproximativ 400 de mii
de tătari, care zi de zi duc o luptă continuă pentru
păstrarea tradiţiilor şi a identităţii lor.
Deportarea din mai 1944 a fost practic o
"călătorie a morţii", de 2-3 săptămâni, în vagoane
de marfă sau pentru vite, înghesuiţi la maximum,
întocmai ca în camerele de gazare hitleriste.
Timp de 23 de ani, până în
1967, tătarii crimeeni au avut foarte
mult de suferit, fiind privaţi de libertate.
Prin Decretul din 5 septembrie 1967
primeau dreptul de a se strămuta, dar
nu în patria mamă, Crimeea.
Prin hotărârea Sovietului
Suprem al Uniunii Sovietice din
noiembrie 1986, tătarii, care au avut
de suferit în timpul regimului stalinist,
au fost autorizaţi a se întoarce în
locurile natale din zonele de unde au
fost surghiuniţi. O mare parte dintre ei
şi-au vândut bunurile şi casele pentru
a-şi plăti costurile călătoriei de
întoarcere şi ale instalării.
An de an, in ziua de 18 mai, în geamiile din
judeţele Constanţa, Tulcea şi în municipiul
Bucureşti se citesc rugăciuni în memoria celor
decedaţi.
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România a luat act cu regret de
situaţia actuală din Ucraina, aspect despre care au
discutat şi membrii Consiliului Reprezentanţilor în
cadrul şedinţei din data de 28 februarie 2014, prilej
cu care a fost transmis mesajul (reprodus în prima
pagină a revistei).”
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KÖSTENCĬ'DE NUMAN ÇELEBİ CİHAN'NIÑ ANIMA TÖRENĬ
Bo senede Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ Numan Çelebi Cihan'nıñ
ölümĭn 96.yıldönümĭ münasebetĭ men Köstencĭ
camĭlerĭnde anıma törenlerĭ tertĭpledĭ. Faaliyet
s ırasında RMTTDB Köstenc ĭ Şubes ĭ' n ĭ ñ
temsilcilerĭ Numan Çelebi Cihan'nıñ hayatı
hakkında bĭlgĭ berdĭler, imamlar Kur'an Kerim okıp,
dua ettĭler.
Memet Faruk, Nu sfet Şaganai , Erol
Menadil, Aydın Ablez bo faaliyette Numan Çelebi
Cihan'nıñ hayatı hakkında b ĭlgĭ bergen
temsilcilerĭmĭzdĭr. Ayrıca, Köstencĭ Tomis Nord
Camĭsĭnde tertĭplengen anıma törenĭne T.C.
Köstencĭ Din Hizmetlerĭ Ataşesĭ Aytekin Akçın'da
katılgandır.
Erol MENADİL

KUMLUK CAMĬSĬ

NUMAN ÇELEBİ CİHAN
Numan Çelebi Cihan (1885-1918) - şeit
ketken Kırımtatar milliy karamanıdır. Kırım
Musulmanlarınıñ müftĭsĭ, siyasetçĭ, şair, Bĭrĭncĭ
Kırımtatar Milliy Kurultayı prezidiumınıñ azası,
Kırım Halk Cumhuriyetĭnĭñ ükümet reisĭ.
Numan Çelebi Cihan 1885 senesĭ Or
bölegesĭndekĭ Büyük Sunak köyĭnde tuwdı (bu köy
sürgünlĭkten soñra kayıp boldı, viranesĭ Canköy
rayonında buluna). Yerlĭ mektepte, soñra Kezlev
medresesĭnde tasil aldı. 1908-1916 senelerĭ
İstanbul ve Sankt-Peterburg universitetlerĭnde
okıdı. Ukuk ve tĭbbiyet fenlerĭnĭ mükemmel
üyrendĭ. 1908 senesĭ Cafer Seydamet ve başka
Kırımtatar caşlarıman Türk inkilâbında iştirak ettĭ.
Aynı zamanda Kırım Talebe Cemiyetĭ”nĭ teşkil ettĭ.
Kırımtatar halkınıñ çar ükümetĭnĭñ zulumından
kurtulması üşĭn şalıştı.
1917 senesĭ Mart ayında Kırım müftĭsĭ ve
soñra Kırım Musulman İcra Komitetĭnĭñ reisĭ olarak
saylandı. Ükümet başında eken, Kırımtatar
milletĭnĭñ vaziyetĭnĭ büs-bütün deñĭştĭrmek ve
milliy medeniyetnĭ östĭrmek üşĭn büyük gayret ve
sebat kösterdĭ.

ANADOLU CAMĬSĬ
Rus Çarlıgı 1917 Bolşevik ihtilalı man
parşalandı. 13 Aralık 1917 tarihĭnde
Bahçesaray'da Kırım Tatarların Milliy Kurultayı
toplandı. Kurultay, Kırım'ın bagımsızlıgın ilan ettĭ.
Bu kurultayda Kırım Müftüsĭ Numan Çelebi Cihan,
Devlet Başkanı saylandı. Milliy hükümet ĭ n
kabinesĭ oluştırıldı.
Kırım Cumhuriyetĭ'nĭñ ömrĭ uzun olmadı.
1918 yılında Rus orduları Kırım'ı işkal ettĭ.
Devlet başkanı Numan Çelebi Cihan
tutuklandı. 23 Şubat 1918 tarihĭnde tutulduktan
soñra, Akyar'da kurşuga tĭzĭlĭp ottırıldı. Cesedĭ
Karadeñĭz'ge atıldı.
Numan Çelebi Cihan öz şiirlerĭnĭ caşlıgında
yazmaga başladı. Büyük istidat ile yazılgan lirikası
felsefiy mizacı ile ayırılıp tura. Bĭr sıra eserĭnde
teren vatanperverlĭk duyguları açık körĭne. “Ant
Etkenmen!” şiirĭnĭñ metni şĭmdĭ Kırımtatar halkınıñ
gimnĭdĭr.
“Çobankızı” (1912), “Bastırık” (1913), “Tatarlar
Yurtu” (1914), “Yolcu Garip” (1916), “Sarı Lâle”
(1917) kibĭ şiirlerĭnde ince lirikaman yüksek milliy
pafos ve azadelĭk nagmelerĭ terennüm etĭle.

KOİCİU CAMĬSĬ
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Numan Çelebi Cihan'nıñ 1913 senesĭnde
yazgan “Karılgaçlar Duası” ikâyesĭ akkında Cafer
Seydamet böyle dedĭ: “Bu ikâye Kırım Türklerĭ
edebiyatınıñ ölmez bĭr parşası olarak daima

kuvetĭnĭ muafaza etecektĭr!”
Kaynak: www.yawez.org
www.wikipedia.org

BÜKREŞ'TE DE NUMAN ÇELEBİ CİHAN ANILDI
Şubat aynıñ soñ haftasında, Perşembe 27
Şubat'ta Bükreş cemaatı Kırım Tatar önderĭ
Numan Çelebicihan'nı anımak maksadıman
RMDTTB şubesĭnde toplandılar. Er sene, künĭ
atlatmadan 23 Şubat 1918 senesĭ bolşevikler
t arafından öldĭrĭlgen Kırım Tatar şehit ĭ
Çelebicihan'nıñ hayatı ve şalışmaları bo kez de
gene halkımıznıñ dikkatıne sunuldu. Merasim,
Şefkati Abduraim Agamıznıñ teklifĭnĭn kabulımen
şehitĭmĭznĭ anmak üzere bĭr dakka saygı duruş
yapıldı. Azırde tabılgan toplum Kırım Milliy Marşını
aytkan soñra Anefi Vildan hanım, Ant Etkemen
şiirnĭñ bĭr variyantın halkka bĭldĭrdĭ. Genan Bolat
ise Evpatorya'dakı (Kezlev) Ulu Camiy azbarında
Çelebicihan'nı anmak üşün köterĭlgen mezar taşı
üstünde yazılgan mezar kitabesĭ akkında kısa bĭr
konuşma yaptı. Yazı, Mecidiye mezarlıgında
catkan Mehmet Niyazi'nĭñ mezarın üstündekĭ
ithafa (dedicatie) benzedĭgĭ, kuşkusuz bo ekĭ Tatar
önderlerĭn arasında tüşünce ve ruhiy yakınlıkları
bolganın ifade ete: Çelebicihan'ın mezar kitabesĭ:
Karadeñĭz mezarımdır; Ak dalgalar kefĭnĭmdĭr;
Bakıp geçme; Ricam budur, Ey Muhammed
ümmeti: Mevlamın dilinden; Bĭr Fatiha okundu.
Ruhuna El Fatiha! Karanız ne benzey bo yazılar
Mehmet Niyazi'nĭñ mezarı üstündekĭ yazılarman:
“Taptap keşme, tur otur, mında bĭr olu
catmay...”
Keşken seneler ĭşĭnde gerşekleştĭrĭlgen
olumlu faaliyetlerĭmĭzge karşın bo sefer ise
aramızda tecrubelĭ ve resmiy görevlĭ bĭr din adamı
- hoca - merasimge katılamadı. Öyle bolsa dahi
azĭrlegen faaliyetĭmĭz em diniy, em tarihiy ve em
kültürel noktalarına yet ĭ şt ĭrĭldĭ. Fikrĭmĭzce,
faaliyetke katılgan halkımızın epsĭ, baştan sonuna

TOMİS NORD CAMĬSĬ
kadar yeterĭnce tecrübelĭ bolamasalarda bo
kapsamda tüzenlengen olayga konuşmalarında
kereklĭ kadar değer kattılar. En büyük önderĭmĭz
Çelebicihan'nıñ hayatı akkında Şefkati Aga temellĭ
bĭldĭrĭler sungandan soñra başka konuşmacılar
yakın yüz sene ewwel Kırım'da bolıp keşken
olaylarnı hatırlattılar ve aynı zaman bo künlerde,
ep Şubat'nıñ sonunda, közĭmĭz aldında Kırım'da
kelĭşken kawuplı olaylardan bahsettĭler. Herkes,
Tatar halkı olarak Kırım'dakı kardaşların yaşagan
korkunş olaylar akkında yönetĭcĭlerĭmĭzge bĭr karar
almalarına muracaat ettĭler. Akılı başında kĭşĭler,
Bükreşl ĭ entelektüellerĭmĭ z yangış adım
atılmamak üzere, Kırımtatar soydaşlarımızga
baskı köster ĭlmemesĭ ü ş ün gene tecrübelĭ
yönetĭcĭlerĭmĭznĭñ Romanya politikasına uygun
dogru kararlarına inanarak olaylarnı umutman
ĭzliyler.
Genan BOLAT

KRAL CAMĬSĬ

HUNKÂR CAMĬSĬ
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AMENDAMENTE ADUSE LEGII DEDICATE ZILEI TĂTARILOR DIN ROMÂNIA
Mari, 11 februarie 2014, în plenul Camerei
Deputailor, a fost adoptată propunerea legislativă
523 / 2013 pentru modificarea și completarea art. 2
din Legea nr.453 / 2006 privind consacrarea zilei
de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din
România. Din 297 deputai prezeni, voturi pentru
287, un vot contra și 9 abineri.
În continuare, vă prezentăm expunerea de
motive făcută de dl. deputat Amet Varol, pentru
susinerea acestui demers legislativ:
„Etnia tătară din România are o istorie
veche, fiind reprezentativă din punct de vedere al
tradiiilor. Din acest motiv, în anul 2006 ziua de 13
decembrie a fost consacrată prin lege ca zi de
sărbătoare a acestei etnii, fiind organizate
manifstări cultural-artistice dedicate acestei
importante zile.
Persoanele active aparinând acestei etnii
întâmpină greutăi în a participa la aceste
manifestări, neexistând cadru legal pentru ca
angajatorii să poată acorda timp liber
corespunzător.
În urma discuiilor avute cu reprezentanii
etniei tătare și numeroși angajatori din localităile
unde trăiesc etnici tătari, am considerat necesar
completarea Legii nr. 453 / 2006 în sensul ca
angajatorii să poată acorda liber în data de 13
decembrie.”
La data de 19 noiembrie 2013, Senatul a
adoptat proiectul de lege pentru modificarea și
completarea art. 2 din Legea nr. 453 / 2006 privind
consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a
etniei tătare din România.

LEGE
pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea
nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13
decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din
România
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 453 /
2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca
sărbătoare a etniei tătare din România, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995
din 13 decembrie 2006, se modifică şi se
completează, după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 2. - (1) În localităţile unde trăiesc etnici tătari,
autorităţile administraţiei publice locale pot
organiza manifestări cultural-artistice dedicate
zilei de 13 decembrie.”
2. La articolul 2, după alineatul (1) se
introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu
următorul cuprins:
„(2) Fondurile necesare organizării
manifestărilor prevăzute la alin. (1) pot fi
asigurate din bugetele locale ale autorităţilor
publice locale.
(3) Angajatorii pot acorda o zi liberă, în
data de 13 decembrie, la cerere, persoanelor de
etnie tătară, pentru participarea la
manifestările prevăzute la alin. (1).”
Această lege a fost adoptată de
Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.

„RELAŢIILE ROMÂNO - TURCE, UN ECHILIBRU BILATERAL POLITIC ŞI ECONOMIC”
În perioada 5-6 februarie, am avut deosebita
plăcere de a participa alături de delegaţia de
reprezentanţi români, în frunte cu preşedintele ţării,
Traian Băsescu, la întrunirea diplomatică ce a avut
loc la palatul prezidenţial de la Ankara, vizita fiind
realizată carăspuns la invitaţia preşedintelui
Republicii Turcia, Abdullah Gül. Scopul vizitei s-a
bazat pe bunele relaţii româno-turce, mai exact pe
evidenţierea suportului pe care România îl oferă
Turciei pentru aderarea la Uniunea Europeană şi
totodată pentru stabilirea unor acorduri pe plan
economic.
Pe plan politic, România, susţinător al Turciei
pentru aderarea la Uniunea Europeană, şi-a
exprimat punctul de vedere, preşedintele Traian
Băsescu afirmând că utilitatea aderării este
asenţială, întrucât Turcia a fost un punct de sprijin
important pentru ţara noastră în misiunea de
combatere a traficului de droguri şi a celui de
persoane. Integrarea Turciei în Uniunea Europeană
ar ajuta la întărirea forţelor ce luptă pentru o cauză
comună. Chiar dacă statele aparţinând Uniunii
Europene deţin păreri variate la adresa aderării
statului turc, România îşi menţine poziţia de
susţinere şi de perpetuare e unei bune colaborări.
Pe plan economic, în cadrul vizitei la Ankara,
s-au susţinut întâlniri cu premierul turc, Recep

Tayyip Erdogan şi cu preşedintele Marii Adunări
Naţionale, Cemil Çiçek, discutându-se despre
situaţia actuală a investitorilor turci din România şi
despre posibilele parteneriate ce se pot încheia. Tot
în acest timp am participat şi la adunarea oamenilor
de afaceri turci, întrunire organizată de către
Uniunea Camerelor Comer şi Bursele de Mărfuri
din Turcia.
Liderii turci s-au declarat mulţumiţi de
schimburile comerciale realizate, acestea atingând
valoarea de aproximativ 6 miliarde de euro.
Preşedintele Traian Băsescu le-a sugerat oamenilor
de afaceri turci că România oferă un cadru propice
de dezvoltare a unei afaceri profitabile, indicând
zona turismului balnear, a infrastructurii, pe cea
energetică şi sanitară, aducând ca argument
fondator situaţia de criză economică prin care ţara
noastră a reuşit să treacă cu succes.
În încheiere, aş vrea să îmi exprim
mulţumirea şi aprecierea pentru buna relaţionare
dintre România şi Turcia şi cu multă încredere să fiu
martor al unei dezvoltări progresive bilaterale
economice şi politice.
Declaraie politică în şedina Camerei
Deputailor din 11februarie 2014,
Deputat Varol AMET
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VIZITĂ DE STAT ÎN REPUBLICA TURCIA
În perioada 5-6 februarie 2014, E.S. Traian
Băsescu, președintele României, a efectuat o
vizită de stat la Ankara, în Republica Turcia.
Din delegaia oficială care l-a însoit pe
domnul președinte Traian Băsescu în această
vizită au fost invitai să facă parte domnii deputai
Varol Amet, reprezentantul Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România, și Iusein
Ibram, reprezentantul Uniunii Democrate Turce din
România.
În data de 5 februarie, programul vizitei
președintelui României, Traian Băsescu, a
cuprins: depunerea unei coroane de flori la
Mausoleul „Atatürk”, primirea oficială de către
președintele Republicii Turcia, domnul Abdullah
Gül la Palatul Prezidenial; convorbiri tête à-tête
cu președintele Republicii Turcia; convorbiri
oficiale cu participarea membrilor celor două
delegaii oficiale, urmate de declaraia de presă
comună a celor doi șefi de stat.
În declaraia sa, domnul Traian Băsescu, a
menionat, printre altele: „…Vizita mea are un
singur obiectiv: consolidarea şi creşterea relaţiilor
bilaterale. Avem excelente relaţii politice şi
economice iar dezvoltarea acestora este - susţin
eu - la fel de importantă pentru ambele ţări. Aş vrea
ca aici, în faţa domnului preşedinte Gül, să
mulţumesc comunităţii de afaceri turce, care a
investit circa 5 miliarde de dolari în economia
României. Schimburile comerciale dintre noi sunt,
aşa cum spunea şi domnul preşedinte Gül, la un
nivel de circa 5 miliarde de euro, de asemenea, 5 6 miliarde, şi sperăm ca foarte curând să ajungă la
10 miliarde de dolari. Împreună ne aflăm în flancul
sud-estic al NATO şi împreună dezvoltăm
sistemele de apărare antirachetă care să protejeze
Europa. În ultimii ani, o consolidare deosebită în
relaţiile româno-turce a avut-o cooperarea în lupta
antiteroristă, în lupta împotriva traficului de droguri,
în lupta împotriva traficului de fiinţe umane. Vom
continua să consolidăm cooperarea în
combaterea acestor ameninţări la adresa
securităţii naţionale a Turciei şi a României. Am
discutat, de asemenea, potenţialul de cooperare în
problemele de antrenament pentru tehnicieni şi
pentru întreţinerea avioanelor F 16 care vor intra în
serviciu, în dotarea Aviaţiei militare române. L-am

www.precidency.ro
asigurat pe domnul preşedinte Gül că România
susţine fără rezerve succesul negocierilor de
aderare a Turciei la Uniunea Europeană şi credem
că a venit timpul accelerării acestui proces. Închei
mulţumindu-i domnului preşedinte Gül încă o dată
pentru ospitalitate şi pentru invitaţia de a vizita
Turcia…”
Președintele Republicii Turcia, domnul
Abdullah Gül, a susinut, printre altele că: „…
România este o ară cu care noi avem relaii
deosebit de strânse, relaii cărora le acordăm o
importană deosebită, România este pentru noi o
ară prietenă, o ară aliată, o ară vecină prin
intermediul Mării Negre. Am avut împreună cu
domnull preşedinte Băsescu atât întrevederi têteà-tête, cât şi în plenul delegaţiilor şi, cu ocazia
acestor întâlniri, ambele părţi au manifestat voinţa
de a dezvolta şi mai mult relaţiile dintre ţările
noastre. Cu ocazia vizitei pe care domnul
preşedinte Băsescu a făcut-o în decembrie 2011 în
Turcia, a fost semnat acordul pe baza căruia
relaţiile dintre ţările noastre au fost ridicate la
nivelul parteneriatului strategic. Relaţiile dintre
ţările noastre, atât relaţiile noastre politice, cât şi
relaţiile noastre în domeniul securităţii, se află la un
nivel excepţional. Deosebit de importante sunt şi
relaţiile noastre economice, relaţiile noastre
comerciale, ţările noastre reprezintă fiecare pentru
cealaltă, cel mai important partener economic în
zona Balcanilor. Volumul schimburilor noastre
comerciale, de 6 miliarde de dolari; intenţionăm să
atingem un volum de 10 miliarde de dolari. Este un
obiectiv pe care ni l-am propus împreună. Domnul
preşedinte va avea ocazia să se întâlnească şi cu
oamenii de afaceri turci, va participa la un forum
organizat de Camerele de Comer şi Bursele din
Turcia. Investitorii turci au realizat un volum de 5
miliarde de dolari investiţii în România. România
este una dintre ţările care susţine de o manieră
puternică aderarea ţării noastre la Uniunea
Europeană. Această atitudine a României
reprezintă o politică de stat, motiv pentru care eu
doresc să îi mulţumesc domnului preşedinte. Între
popoarele noastre există relaţii istorice. În
România trăiesc un număr de 17.000 de cetăţeni
turci, cărora li se adaugă şi 60.000 de conaţionali
turci. Dacă ne-am referi numai la numărul
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zborurilor care se realizează între Bucureşti şi
Istanbul şi care depăşesc numărul de 40, ne putem
da seama de nivelul deosebit pe care l-au atins
relaţiile dintre ţările noastre…”.
La întrebarea legată de sprijinul pe care
România l-a oferit Turciei, în demersurile de
aderare la Uniunea Europeană, președintele
Traian Băsescu a spus că: „…Sprijinul nu poate fi
decât politic. Iar în ceea ce ne priveşte este o linie a
statului român în interiorul Uniunii Europene,
sprijinirea Turciei. Ea se face în interiorul
Consiliului European. Se face în interiorul
Parlamentului European. Şi se face în interiorul
Consiliului Uniunii Europene. Spre exemplu, în
anul 2013 România a fost un susţinător fără
rezerve, pe toate palierele, pentru reluarea
negocierilor de aderare ale Turciei. De asemenea,
vă pot spune că în acest moment în interiorul
Uniunii Europene susţinem deschiderea cât mai
multor capitole. Şi mai este un lucru foarte
important, ca obiectiv, şi pentru noi, dar sunt
convins că acest obiectiv este cel puţin la fel de
prioritar şi pentru Turcia, terminarea negocierilor.
Sigur că în acest moment sunt poziţii ale diverselor
state ale Uniunii Europene. Dar, până la a
considera o poziţie finală a statelor Uniunii, trebuie
terminate negocierile. O ultimă remarcă, România
are un interes deosebit ca Turcia să devină
membră a Uniunii Europene. Dorim ca Balcanii,
Turcia, state riverane la Marea Neagră, un număr
cât mai mare dintre ele, să fie membre ale Uniunii
Europene, să avem aceleaşi valori, să avem
aceleaşi interese în regiune…”.
Referitor la această întrebare, Abdulla Gül a
mulumit: „…domnului preşedinte pentru sprijinul
pe care îl acordă ţării noastre la aderarea în
Uniunea Europeană. Noi sperăm ca sprijinul

României să continue şi de acum înainte.”
Pe parcursul vizitei, Traian Băsescu a avut
convorbiri și cu președintele Marii Adunări
Naionale, domnul Cemil Çiçek, cu prim-ministrul
Republicii Turcia, domnul Recep Tayyip Erdoğan.
La sediul Ambasadei României în
Republica Turcia, a avut loc o întâlnire cu
repreze ntan  i ai comunită  ii române ș ti din
Republica Turcia, printre care s-au aflat și tineri
tătari aflai la studii în capitala turcă.
Seara, a avut loc dineul de stat oferit de
președintele Republicii Turcia, domnul Abdullah
Gül, în onoarea președintelui României.
În data de 6 februarie, la sediul Uniunii
Camerelor de Comerţ și Burselor de Mărfuri din
Turcia, șeful statului a susinit un discurs în cadrul
Forumului economic româno-turc pentru investiţii
și comerţ. Apoi, Excelena Sa a vizitat Platforma
de producie a Corporaiei pentru Industriile
Aerospaiale din Turcia (TAI) și centrul naţional
de simulare pentru instruirea piloţilor pentru
avioanele de lupta F-16.
Karadeñĭz

BÜKREŞ'TE ÖNEMLĬ KÖRĬŞME

Şubat aynıñ ekĭncĭ yarısında, şubemĭznĭñ
katkısıman, Romanya Başkentĭ Bukreş'te
yaşagan Tatar soydaşlarımız ilgĭnç faaliyetlernĭñ
ĭşĭnde tabıldılar.
Salı, 18 Şubat 2014 tarihlerĭnde, T.C.
Büyükelçĭsĭ, Romanya Müslüman Tatar ve Türk
toplılıkların ilerĭ kelgen sorumlularını, Türkiye'den
ülkemĭzde resmiy ziyarette bolgan T.C. Dĭşĭşlerĭ
Bakan yardımcısı ve heyetĭmen bĭrarada bolmaları
sebebĭmen tüzenlegen resepsyonga davet ettĭler.
Heyetnĭ oluşturgan yüksek memurlar ülkemĭzdekĭ
Tatar ve Türk soydaşlarımıznıñ idarecĭlerĭmen
temaska kĭrmek fırsatın memnuniyetmen kabul
etkenĭn farkındamız. Sözkonusu toplantıda,
Romanya'dakı Müslüman Tatar ve Türk
soydaşlarımıznı en yüksek seviyede, kuşkusuz,
Müftümüz Muurat Iusuf temsil etkendĭr. Aynı
zaman, RMDTTB Milletvekilĭ Varol Amet ve RDTB
tarafından, milletvekilĭ Husein İbram beylermen
bĭrlĭkte, eskĭ RMDTTB milletvekilĭ ve şĭmdĭkĭ
Romanya Hükümetĭn Azınlıklar Departmanında
ekĭncĭ başkan yardımcısı olarak görevde tabılgan

Aledin Amet beyler toplantıga vatandaşlarımız
adına önem bergenlerdĭr.
Bo noktada, tekrar hatırlatmam kerek ki, her
z a m a n , b o n d a y f a a l i y e t l e r d e Ta t a r
soydaşlarımızga saygı köstererek davet etĭp
makamını ñ kapısını aşık tutkan Sn T.C.
Büyükelçĭsĭ Ömür Şölendil Ekselansları, bo sefer
de, RMDTTB Bükreş Şubesĭn temsĭcĭlerĭnĭ de
düzenledĭgĭ resepsyonda Türkiye'den kelgen
mĭsapĭrlermen bĭrarada tabılıp temaska kĭrme
fırsatına önem bergenĭn hepĭmĭz memnunyietmen
kabul etemĭz.
Faaliyetke, Bukreş Şubesĭnden başkan
Gafar Mefküre hanım, eskĭ başkanlardan Şefcati
Abduraim ve Genan Bolat beyler katıldılar. Oñlar,
temaslar sırasında Romanya sosyal ve kültürel
yapıları, Bükreş'nĭñ tarihiy ve mimariy özellĭklerĭ
akkında Türk mĭsapĭrlerĭnĭ en yüksek seviyede
meraklandırgan sorularga kenĭş ve temellĭ cevap
berdĭler.
Genan BOLAT
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ADETLERĬMĬZ (98)

K I M I Z.

Balaban koydan aş pĭşĭrĭp,
Mĭsafĭrge berĭnĭz.
Balman caş kısrak kımıznı
Arü etĭp karıştırınız!
[Manas, s.74].
Dedelerĭmĭz en eskĭ zamanlardan başlap at
asrap yaşamların sürdĭrgenlerdĭr. Bĭzĭm yaşagan
cemiyetĭmĭzde atın ayrı, bellĭ bĭr yerĭ bardır. At
güzel, kunaşlı künlerde, toy bayramlarda
insanlarga en kerekken, en yararlı bĭr yardımcı
bolganın körem ĭ z. Sawaş, amansız sogış,
amansız künlerde ise en vefalı bĭr “silah” bolıp son
nefesĭne kadar sabısın katında mücadele etkendĭr.
Bondan bolsa kerek mitolociyemĭzde bo mesele
hakkında köpten köp güzel, anlamlı örnekler
bardır. Bo araştırma yazımızda ise ayrıca b i y e,
b a y t a l, k ı s r a k termenlerĭ üstĭnde turıp k ı m ı z
ve onın yararlarını köstermek ĭstimĭz. Biye: ırgaşı
at; sinonimĭ: kısrak, baytal. Bĭzĭm
konışkan
lehçemĭzde bo üş termen de kullanılganın
köremĭz. Türk tĭllerĭne bĭr köz atkanda, biye şeklĭ:
[Kazak Türkçesĭ], biya [Başkurt Türkçesĭ], kısrak,
gısrak [Türkiye, Azerbaycan Türkçesi], be, biya, tulumlarga totırılgan sora [tulumlar koy, at, siyĭr
biya [Kırgız, Özbek, Tatar Türkçesĭ], baytal, baytal terĭsĭnden bola] maya katıp ve bo durımda on[Türkmen, Uygur Türkçesĭ] kullanılganın köremĭz. onbeş kün bekletĭlgen sora, kĭşkene baladan tap
Etimolociye açısından ise bo terimler arasında fark kartbabay, kartanalargaşık begen ĭ l ĭ p ĭ ş ĭ le.
bolganlarına dayır uzmanlar ĭşaret etkenlerdĭr. Kazahların bek güzel bĭt atasözĭ bar: Kımıznı kĭm
Farklarnı köriyĭk: K ı s r a k termenĭn Kırgızlar ĭşmez!? Kımız insanın kanı, et ise insanın canı.
henüz kunlamagan kısrakka baytal dep aytalar. Kımızduu üydö ayakçı, kızduu üydö kıyakçı [=
Eskĭ Kıpçakça'da da kısrak dep aytılganın bĭlemĭz. kımızlı üyde ayakçı (Rom. paharnic) kızlı üyde
Bo söz < kısır “töl bermegen”+ -(a)k kemancı, [Kırgız atasözĭ]. Bĭzde de [Dobroca
kışkeneleştĭrme eklemesĭ [Rom. sufix diminutiv] Tatarlarında] Şiybörekke toyu bolır mı? dep
men yasalgandır. Bazı Türk Tĭllerĭnde baytal ve cılamaga başlarlar denĭlgenĭn bĭlemĭz. Kımız bek
biye dep aytılganın da kördĭk. Bĭzĭm konışkan eskĭ zamanlardan berĭ ĭşĭlĭp kelgenĭne dayır, eskĭ
lehçemĭzde: kısrak, biye, baytal kullanıla. Bĭrkaş Cin yıllıklarında yazılganın bĭlemĭz. Hunların
örnek beriyĭk: Burık, burık collardan, ay, b i y e toplılıklarında da kımız ĭşĭle edĭ. Dünyaca tanılgan
mĭnĭp bĭz de keldĭk; Botalı biye, boz biye/ Sawsan grek tarihçĭsĭ Herodot, Sçitler kısrak sütĭnden bek
iye./ Yaremnĭn adın sorasan/ Sultaniye, şay arü güzel bĭr ĭşkĭ yasaganlarına dayır ve kapılarına
[Boztorgay]; Aleykümselam hoş keldĭn, b a y t a l kelgen saygılı müsafĭrlerge ikram eteler, dep yaza.
tepken,/ Aklında sawat yok, arpa sepken.
Kıpçaklar Rus elçĭlerĭne kımız berĭp silaylar
[Boztorgay]. Baytal, kısrak, biye, siyırlar, koylar, ve kelgen konıklarga bo ĭşkĭnĭ bermek saygının en
eşkĭler, mandalar, deweler, yaklar [Bos grunniens], zarif bĭr neticesĭ bolganın köstere. Orta Asya Türk
Ren geyiği [Flangifer tarandus], sawılıp süt bergen Cumhuriyetlerĭnde en kalitelĭ kımız Kırgızistan,
aywanlar sırasına k ĭ reler. Sawılgan sütn ĭn Kazahistan ve Başkurtistan'da yasalganına dayır
kalitatesĭ, otlangan ottan ve haywanın cinsĭnden, uzmanlar yazalar. Ekĭ türlĭ kımız bar:
soyından kaynaklanmasına dayır uzmanlar önemlĭ
a) Ak kımız, cengĭl, hafif az alkollı;
bĭlgĭler bereler. Bĭznĭ şĭmdĭ baytal kunlagan sora
b) Kara kımız, sert kattı, köp alkollı.
onın bergen sütĭ ĭlgĭlendĭre. Bo haywanın sütĭnde
Kımızda türlĭ mineraller tabıla; bonların
tabılgan malzemeler ana sütĭne bek yakın. Kımız arasında en önemlĭsĭ kalsiyum ve fosfor; A, B, C
Türk halklarının milli ĭşkĭsĭ desek yanlışmaymız. vitaminlerĭ de bar. Kımızın yararları: verem
Baytal sütĭn, mayalap, ekşĭrtĭp güzel kokılı bĭr ĭşkĭ hastalıgına tutılganlarga kımız ĭşĭrtĭp arü eteler.
elde etĭle. Kımız aynı zamanda hem aşaytlık, hem Mide rahatsızlıklarına da yararlı bola. Kımızda az
ĭlâc yerĭne kullanılgan. Uzın colga, sawaşlarga at miktarda alkol bolsa da kalb damarnı aşıp, kan
üstĭne, keşe-kündĭz cürgende canında mutlakka k d o l a ş m a s ı n [ R o m . C i r c u l a ţ i a s â n g e l u i ]
ı m ı z man t a l k a n bolması kerek; çünkĭ kolaylaşt ıra, cürekke rahatlık ket ĭ re; s ĭ n ĭ r
taşıması kolay ve az miktardan köp enerciye elde sitemlernĭ ve nefes alma organlarına yardım ete;
etĭle.
sĭndĭrme colların aşıp, aşalgan malzemelernĭ âzĭm
Kımız güzel kokılı, mayhoş [tadı bĭraz etmesĭne yardımcı bola; mide hastalıklarından
şekerlĭ ve ekşımtırak] lezzetlĭ, keyif berĭcĭdĭr, bĭr gastritanı tedavi etmesĭmde arü bĭr ĭlac bolganına
ĭşkĭdĭr; katıp yasala: kısraktan sawılgan süt dair uzmanlar yaza. Kımızda tabılgan fluor, barsak
8
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ve mide zehirlenmesĭne de karşı kele; büyrekler
sistemĭne de etkĭsĭ bolıp, sidĭk (idrar) colların [căile
urinare] tıkanmasına engel bolıp insan vücudĭn
temĭzliy.
Kımız sade kısrak sütĭnden yasalmay, bazı
yerlerde siyĭr sütĭnden de yasaylar; amma siyĭr sütĭ
men kısrak sütĭ arasında önemlĭ farklar bar. Siyĭr
süt ĭ nde tabılgan kazeinı süt ekş ĭ t ĭ lgende
keseklenĭp bĭrĭke ve kalitatesĭn tüşĭre; kısrak
sütĭndekĭ kazeinı tıpkı ana sütĭnde bolganınday;
şeker miktarına köre gene kadın sütĭne yakındır.
Berĭlgen misallerden körĭne ke kımız hem aşatlık
hem ilâc bolıp kullanıla.
Şayet kımızda bellĭ bĭr miktarda alkol
tabılsa, dinen bonı [kımıznı] ĭşmekte bĭr sakınca
bar mı, aceba?! Bazı din uzmanlarına köre eş bĭr
sakıncası yok diyler; etĭ helâl bolganın sütĭ de
helâldır!
İslamiyetten köp sene evel yaratılganı
anlaşılgan Manas Destanı Kırgızların milli
epopeyası dünya edebiyatlarının en aytulı
şaheserlerĭ arasında önemlĭ yerĭ bardır.

Karadeñĭz'nĭ okıganlarga k ı m ı z g a baylı bĭrkaş
örnegĭn Romence'sĭn beremĭz:
Berbecul cel gras tăiaţi
Musafirul bine ospătaţi!
Cumîs de iapă tânără
Cu miere amestecaţi!
Cu plecăciuni să-i daţi
Să bea din blid smâlţuit,
Setea să-şi astâmpere!
Minimal kaynak:
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür
Tarihine Giriş, IV, Kültür Bakanlığı-Ankara, 1878, s.
55-61.
Prof. K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, cilt: II,
Ankara-1994, s. 454.
Prof. Nevzat Yusuf Sarıgöl, Adetlerĭmĭz
[LIX], At, Atlar, Atlarımız, Karadenĭz, nr.4/ aprilie,
2003.
Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik
Sözlüğü, Ankara, 1999, s. 240-241.
Nevzat YUSUF SARIGÖL

KÜNDELĬKŞĬ XLVIII

MÜSLÜMANLAR'GA ANGERYA, ANGARA, KORVADĂ…
Angerya sözĭ konışmamızga
Romence'den k ĭ rgend ĭ r ve bo t ĭ lge de
Yunanca'dan kelgendĭr, anlamı: bĭr kĭşĭge yada bĭr
toplılıkka zor man, bedava [parasız] yasatılgan ĭş.
Bo şekĭlde İtalyanca a n g h e r i a, Fransızça a n g
a r i e, Spanyolca a n g a r i a, Türkçe a n g a r y a,
Arnavutça n g h e r i i, Bulgarca a n g a r i j a, Lehçe
a n g a r y a. Korvadı sözĭ de Fransızça'dan
alıngandır [< corvee], [Bo mesele
üşĭn bak: [Alexandru
Ciorănescu, Dicţionarul
Etimologic al Limbii Române,
2007, p.39].
Neden bo söz üst ĭ nde
turamız? B ĭ lmem bonday b ĭ r
kanun bar mı yada bĭr alışkanlık mı
edĭ angeryaga ekseriyet men
Dobroca'da en köp müslümanlar
cegĭledĭ.
Ekĭncĭ Dünya Savaşı'nın
son ayları; arman bastırılıp pĭtken,
küntabaklar ciyĭlmaga başlagan
edĭ… üyle zamanında köyĭmĭznĭ
Rus askerler ĭ keliyat ır eken
denĭlgen haber sarıp aldı; köp
geşmeden Delĭdurıj köyĭ colından,
toz duman şangıtıp Rus askerlerĭ
köyĭmĭzge kĭrgende Melhan abay
colga şıkkan on kolın köterĭp
Romence, sănătate, sănătate! dep
selamlay. Askerler Müsret akayın azbarın uygın
körĭp o yerge yerleştĭler; bĭz ballar toplaşıp
askerlerge, tüfeklerĭne merak man karaymız; köp
otırmadılar, dört-beş kün sora ketmek uşĭn
hazĭrlendĭler. Onlarga yardımcı bolmak üşĭn
köyden at-araba ĭstegende, o künlerdekĭ pırmar üş

at-arabası angarya üşĭn sayladı: menĭm babam,
Yusuf Memet, İzzet Bawbek ve köymĭzĭn 500
hektarlık zengĭnĭ Yankulesku. Babamın cekken
arabasının artına üş tegerş ĭ kl ĭ, ata şlı b ĭ r
moticikleta tĭrkedĭler ve mıyıkları canı şıkkan ekĭ
caş asker de mĭndĭ; üst-başları toz-toprak ĭşĭnde
bolsa da kollarındakı tüfekler küneşte cım-cım
cıltıray. Könĭn kıblasındakı bayırga tırmaşıp
Bulgaristan sınırına doğrı colga
şıktılar. Men de arabamızın artına
tagılıp onlar man barabar
cüremen. Bayırnı geşken sora
babam zorman gerĭ kaytardı; öz
akılıma köre babama, at
arabamızga yardımcı bolmak
ĭstimen… Beş-altı kün geşken
sora babam yorgın, toz-toprak
ĭşĭnde kaytıp keldĭ… Kün batıp
karangılık şökken sora üyĭmĭzge
köynĭn akayları toplaşıp keldĭler ve
babamdan ne bolganın, kaysı
yergeşĭk barganın bĭlmek üşĭn.
B ĭ rer kawe ĭ ş ĭ p sıgaraların
dumanlatkan sora, aralarında en
kart Noman baba: “Aydı anlat sen
Memet ne kördĭn, başından neler
geştĭ? dedĭ.
Babam kırmızı şeşekl ĭ
meşerpeden bĭr cutım su ĭştĭ ve
salmakl ı-salmaklı anlatlamaga
başlaganda herkez tım-tırış bolıp sesliy: Akaylar,
aytacaklarım bek köp. Bĭlesĭz pĭrmaryeden kelgen
ordinga köre Rus askerlerĭn Bulgariye'ge aketmek
üşĭn angerya ettĭler menĭ de; bütĭn cemaat bek arü
bĭle ke bo angeryaga taa köp bĭz müslümanlarnı
cegeler, şaresĭ yok ketecekmĭz. Menĭm arabama
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üş tegerşĭklĭ, kayıklı [ataşlı] bozık bĭr motoçikleta
tĭrkedĭler ve ekĭ bek caş asker mĭndĭ. Bĭraz ĭşkenler,
bĭrsĭ motoçikletanın kayıgında, bĭrsĭ de arabanın
artındakı tobanga uzanıp catıp yuklaylar. Kıbla
bayırga tırmaşkan sora aylanıp köy ĭ m ĭ zge
karadım, bĭlmem bĭr kere taa körer mekenmen
dep. Romanya sınırın geşĭp Bulgarya sınırına
yakınlaşkanda bĭr ofiţer kelĭp yuklagan askerkerge
bĭrşiler aytkan sora onlar şalt man şalt turıp
tüfeklerĭn şakırdatıp kurşın sürdĭler, bĭr anda yok
bolıp kettĭler. Üstĭmĭzde avionlar aylanıp aylanıp
uşalar, Bulgarya sınırına yetĭşkende, kollarında
kızıl bayrak man dört beş subay kelĭp bĭrşiyler
aytkan sora, kol berĭp elleştĭler ve bĭzge karap
“aydı, curınız, col aşık” denĭlgen anlamına kelgen
ĭşaret etken sora sınırnı geştĭk, menĭm askerlerĭm
de kaytıp kelĭp gene yerlerĭne uzanıp cattılar. Yarı
gece awgan edĭ, ay tuwıp köterĭlgen bĭz de bĭr
kawınlı karbızlı bostanın aldından geşyatırganda
men arabanın törĭnde catkan askernĭ türtĭp
yatkanda ayakları arasına sıgıp catkan tüfekke
hemen yapıştı ve maga karşı toraladı… men
kamşımın sabıman bostannı kösterĭp: “harbız
harbız” degenĭ men, atlap tüştĭ arkadaşın da yantıp
bostan ĭşĭne dalıp kettĭler. Köp geşmeden üstlerĭne
kiygen ceketler ĭ n ĭ n cenler ĭ n tüy ĭ mş ĭ klep
baylaganlar, kawın karbız totırganlar, arabaga
ketĭrĭp töktĭler, kolları man ĭşaret etĭp menĭ de dawet
ettĭler. Arabanın yarşĭgĭne urıp caralar, amma
cargan karbız zır şiy şıga “yet tvoye mat”
denĭlgendiy bĭr şiyler aytıp atalar; men de bĭr karbız
alıp cardım, arü kızarıp pĭşken şıktı, aslerlerge
berdĭm, kemĭrĭp-kemĭrĭp aşagan sora torbasından
bĭr ĭşe vodka şıgarıp maga uzattı, men taa köp kol,
köz ĭşaretlerĭ men “saw bolınız!” dedĭm. Onlar da
karbız artından lıkır-lıkır vodka ĭşken sora gene
cumarlanıp cattılar… Dörtĭncĭ künĭ balaban, zengĭn
bĭr Bulgar köyĭne yetĭştĭk; belkĭ bo yerden gerĭ,
üyĭmĭzge kaytacakmız denĭlgen sözlernĭ eşĭtkende
bek kuwandım. Maga yakın b ĭ r yerde
Yankulesku'nın ekĭ atın kördĭm, arabanı aydap
kelgen ırgatı at-arabanı taşlap kaşkan… Bĭraz
ilerde zengĭn bĭr Bulgarın karaldısında bĭr rus ofiţerĭ
men şişman, miyıklı bĭr Bulgar konışıp turganların
kördĭm, bolacak ĭşte, men onların katına barıp:
Mınaw ekĭ at bĭzĭm köyĭmĭz Yankulesku zengĭnĭn
atları, ĭstesenĭz men alıp ketiyĭm özlerĭne teslĭm
etermen.” dedĭm. [Bulgar Türkşe bĭle edĭ]. Rus
ofiţerĭne Bulgar menĭm aytkanlarımnı anlattı; o
zaman Rus bek kızıp altıpatın şıgarıp kurşın totırıp
menĭm manlayıma tayadı ve parmagın tetĭgĭne
[Rom. trăgaci] geşĭrgen az kalsın basacak.
Konışkanından anlaşıla ke bek kızganı, arasırada
Bulgarga karap menĭ köstere. Suwık altıpatın
namlusın [Rom. ţeavă] manlayıma tayap cılapcılap konışkanda ölĭm bo yabancı yerlerde kalacak
eken bek korktım. Bĭrarada bulgar özĭne keldĭ ve
rusın arkasın taptap üyĭne alıp kĭrdĭ; maga başı
man “uzaklaş, ket bo yerden”anlamına kelgen
ĭşaret ettĭ. Men arabamın katına barıp colga
şıkmaga azĭrlendende, Bulgar: “Be Tatar az kalsı
mınaw Rus senĭ uracak edĭ. Bĭlesĭn mĭ ne aytkanın:
“Kaşan mınaw altıpattakı bütĭn kurşınlarnı senĭn

sersem başına totırsam, o vakıt alarsın o burgezĭn
atların. Ne men uzak Rusya'dan kelĭp o burgezĭn
atların saga mı beriyĭm? Ayt sersemge közĭm
aldından yok bolıp ketsĭn, sora karışmam!”
degenĭn bulgar maga anlattı. Men de arabamnı
aylandırıp Romanya colına tüştĭm…
Noman baba: Eeee, Memet Bulgariye'nĭn
köy ve kasaba kĭşlerĭ Rus askerlerĭn katıp
karşıladılar? Memet: Zaten bonı da anlatacak edĭm
sĭzge akaylar; bek farklı karşılamalar boldı, bazı
yerlerde Rus askerlerĭn caşı-kartı man, balasışagası man, akayı-apakayı man kollarında kırmızı
şeşekler men, kırmızı bayraklar man balaban
kunaş ĭşĭnde, şarap-rakı man, köpten beklenĭlgen
bĭr müsafĭrday etĭp karşıladılar. Bazı yerlerde ise,
tımtırış, ses-solık yok, sade itlerĭn ürmelerĭ,
ulumaları eşĭtĭle edĭ, hatta bĭz o yerge kĭrgende tektük cangan şıraklar, lâmbalar da söndĭrĭle edĭ. Bĭr
türlĭ anlayamadım, sora akılım yatıştı; o kuwnaşlı
karşılamalar ekseriyet men Bulgarlar'ın kalabalık
bolgan yerlerĭnde bola edĭ. Suwık karşılama ise
Müslümanlar'ın [Türkler, Tatarlar] köp, kalabalık
bolgan yerlerde bola edĭ. Bonı da kaydan anladın
desenĭz, akaylar: mĭnarelĭ bolgan yerlerde
bonday suwık karşılamalar boldı!...
Noman baba: Kördĭnĭz mĭ akaylar bonday
etken angerya ĭşlerĭne bĭz müslümanlar cegĭlemĭz,
dedĭ.
Angerya kelimes ĭ n güzel b ĭ r Romen
atasözĭnde taptım: İarna grea, muierea rea,/ Nadună nici o surcea;/ O să plec la tîrg cu ea,/ Să iau
parale pe ea,/ Să dau bir şi hangara.// [= Awır kış,
osal apakay,// Bĭr şöp bĭlem toplamay./ Onı
panayırga aketecekmen,/ Satıp köp para
alacakman,/ Vergĭ ve angerya ödiycekmen./]
Bütĭn bonlarnı yazmamın sebebĭ: Bo sene,
yakınlarda, bĭzĭm yetĭştĭrgen talebelerĭmĭzden
Liliana Boscan-Altın, Convenţia Pentru
Reglementarea Emigrării Populaţiei Turceşti din
Dobrogea. [1936] başlıklı kitap şıgaracak; men de
bĭr ald söz yazdım bo kitap üşĭn. O kitabın
belgelerĭnde köşĭp ketmenĭn sebeplerĭnden bĭrsĭ
de müslümanlarnı zor man a n g e r y a g a
cekmek bola edĭ…
Nevzat YUSUF SARIGÖL
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TĂTARII ÎN ISTORIA DOBROGEANĂ (XVI)
În cultura şi tradiţia tătară, mai general în cea
oriental-islamică şi universală, calul, animal, simbol
al curajului, al vitejiei, dar şi al graţiei, a fost
considerat cer şi foc, a fost asociat cu apa şi luna, ca
o călăuză a vieţii, dar şi a morţii. Calul arhetipalpurtător al vieţii şi morţii - este legat de apa, ce
hrăneşte dar şi îneacă, de focul benefic, dar şi
distrugător. Culoarea calului a constituit un element
important în conturarea şi reliefarea simbolurilor lui.
Astfel, calul alb este solar, dar semnifică şi marea şi
luna. A visa un cal alb însemnă împlinirea dorinţelor,
întemeierea unei familii, venirea pe lume a unor
urmaşi, legarea de prietenii, rezolvarea unor
probleme. Calul negru este semnul distrugerii şi al
morţii. Dacă în alte mitologii-eline, irlandeze,
afroasiatice îl găsim, în mitologia şi cultura noastră
tătară este răspândită valorizarea pozitivă, uraniană,
luminoasă a calului.
În tradiţia noastră, calul - chiar de culoare
neagră - este simbol al vitalităţii, al tinereţii şi al vieţii
triumfătoare. Înhămarea la trăsura nouă şi frumos
împodobită, numită „kataloy”, în ceremonialul nunţii
“toy”, trasă de cai albi şi negri ce străbat satul este
atât o cutumă, dar mai ales o cerinţă
estetică, simbol al vieţii armonioase
în cuplu. În folclorul nostru, circulă
multe catrene şi expresii despre
„kataloy”, cum ar fi:
„Közĭ yetecek”, care ne
spune despre frumuseţea unei
tinere ce pleacă cu alaiul de nuntă la
Constanţa, acolo unde-i era
destinul.
Animal inteligent, ce
împletea puterea şi raţiunea cu
puterile divinităţii şi magiei, calul a
fost transformat în animalul cel mai
important pentru sacrificiu, cu rol în
ritualurile funera re ale străstrămoşilor noştri.
În ritualurile funerare, calul - bidiviu al morţii zboară ca gândul, conduce sufletul celui decedat
spre lumea de dincolo. La popoarele altaice, şaua şi
calul celui mort, trecut în lumea umbrelor, sunt
aşezate lângă cadavru, spre a asigura răposatului
ultima călătorie (Harva Uno, Les représentations
religieuses des peuples altaiques, Paris, 1959).
Acestuia i se pun frâiele, un arc şi săgeţi
(op.cit.p.212). Mai mult, spiritul şamanului altaic ce-l
însoţeşte pe acesta în călătoriile lui divinatorii; are
ochi pe cal, ochi ce-i îngăduie să vadă la distanţă de
30 de zile de mers şi-l încunoştinţează despre ea pe
zeul suprem (ibidem). Când pleacă spre lumea
cealaltă, şamanii se folosesc de un toiag-cal, adică
un toiag de un cot ca un cap de cal, pe care europenii
l-au asociat -în cultura lor- cu o coadă de mătură a
vrăjitoarelor.
În cultura tătară predomină calul, călăreţul şi
arcul cu săgeţi, care formau un tot. Baza strategiei de
luptă a tătarilor - cândva nomazi - era mobilitatea,
forţa de şoc şi de foc, mai precis masa de călăreţi
neînfricaţi şi ploaia de săgeţi aruncată asupra
adversarului. Tactica de luptă a tătarilor se baza pe
surpriză şi pe lovituri de şoc.
Cultura războiului a fost specifică culturii de
stepă tătare. Omul de stepă tătar se naşte soldat.
Jocurile copilăriei erau legate exclusiv de călărit,

vânătoare şi luptă. Un copil tătar - de stepă - a crescut
cu şi alături de valori precum curajul, disciplina,
neînfricarea, camaraderia.
Ibn Khaldun, care s-a confruntat cu armata lui
Timur Lenk, a spus:
„Forţa de caracter a devenit o trăsătură a
naturii lor.” (a tătarilor - sublinia).
Calul de război al micului tătar era un cal mic
şi robust, rezistent la frig, dar şi la temperaturi înalte,
dresat, uşor de condus de stăpânul său. Acest tip de
cal i-a conferit călăreţului o mobilitate excelentă,
încredere şi siguranţă.
Cal şi călăreţ se puteau deplasa într-o zi 5060-100km (nu era puţin pentru acele timpuri); se
puteau retrage şi pentru al doilea, al treilea atac.
Poziţia - în faţă a călăreţului - îi conferă
supleţe, viziune, posibilitate de mânuire lesnicioasă
a arcului cu săgeţi (un arc scurt şi unul lung), a sabiei,
a lăncii sau (chiar) a toporului. Atacul cavaleriei tătare
- în lupte - era decisiv, susţinut de infanterie, de
logistica militară (specialişti în asediu, ingineri
militari, care de aprovizionare, etc.). Balanţa luptelor
înclina în favoarea armatelor tătare,
mai ales din cauza disciplinei fără
cusur a lor.
Era o mare bucurie ca în
familia unui tătar să se nască un
copil-băiat şi acest lucru era
exprimat de expresia „atşobar
kayırlı bolsın”, existând
convingerea, credinţa că acesta va
fi un călăreţ de elită. De altfel, la
rugăciunea împlinită cu prilejul
naşterii unui fiu al familiei circula
alocuţiunea „Balan bolsa ul bolsın/
Cavga şabar er bolsın” adică „Dacă
ai un copil să fie băiat / capabil să
înfrunte duşmanul ca şi călăreţ”, un
călăreţ sprinten, iute, neînfricat. Nu
uităm de pildă de enorma
contribuţie a cavaleriei tătare ca sprijin inestimabil,
consistent al Imperiului Otoman, în luptele din Iran şi
Europa. Prof.univ.dr. Mehmet Maksudoğlu a notat
că: „Fiind călăreţi destoinici, crimeenii au sprijinit
Imperiul Otoman, în luptele acestora, mai bine de
250 de ani”. (Mehmet Maksudoğlu, Tatar kimliği,
Identitatea tătară). În „Moştenirea istorică a tătarilor”
(vol. II, Edit. Acad. Române, 2012, p.682).
În societatea tradiţională tătară, o mare parte
a populaţiei masculine era mobilizată permanent
pentru a asigura apărarea grupului, a comunităţii.
Războinicii-luptători sunt tineri adulţi sau bărbaţi în
puterea vârstei, cu calităţi fizice înnăscute, dar şi
dezvoltate prin exerciţii severe şi calităţi morale
şlefuite de aspra lor existenţă.
Generaţii întregi, identificate după grupe de
vârstă, clanuri şi linii genealogice, au obţinut
recunoaşterea comunităţii în funcţie de prima/
primele experinţe de luptă sau primul/primii duşman/i
doborât/ţi. Grupurile de războinici/luptători sunt
mândria comunităţii, iar respectul faţă de ele a
căpătat forme diverse: recompensă bănească,
împroprietărire cu terenuri, inclusiv elogiere spiritualpoetică,muzicală, rituală-religioasă (pentru cei căzuţi
eroic la datorie).
Nuredin İBRAM
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INTERVIU CU FOSTUL DEPUTAT U.D.T.T.M.R. CONF. UNIV. DR. ING. NUSFET ȘAGANAI
Cum ar suna în câteva cuvinte prezentarea
dumneavoastră?
Primii ani ai copilăriei i-am petrecut la Istanbul,
alături de părini și de cei șase frai. După reîntoarcerea
familiei în România, am urmat cursurile primare și gimnaziale
în satul Moșneni (pe atunci comună). Liceul l-am absolvit la
Colegiul Naional „Mihai Viteazul” din capitală, unde am avut
șansa de a fi elevul unor dascăli iluștri: Ion Vicol (limba
franceză), Constantin Mărculescu (geografie), Valeriu
Papahagi (istorie), Ion Alexandrescu (matematică),
cunoscui oameni de cultură și știină ai perioadei respective.
Pasiunea pentru matematică s-a materializat prin
numeroase premii obinute la olimpiade în perioada liceului,
când am activat și ca rezolvitor la Gazeta Matematică, seria
B (ex.: în G.M.B., nr.1/1957, pag. 50 este o problemă
propusă de mine ca elev, care se găsește și în „Exerciii și
probleme de matematică pentru concursul de admitere în
licee”, de Ioan Ștefan Mușat, C. Ionescu- iu, E.D.P.
București, 1971).
Deși am fost admis la Secia Aeronautică a Facultăii
de Mecanică, Institutul Politehnic București, ulterior mi s-a
impus transferul la secia Tehnologia Construciei de Mașini a
aceleași facultăi, motivându-se că am rude în Turcia. Pe
parcurs, am absolvit și Facultatea de Matematică a
Universităii București.
După absolvirea studiilor superioare, conducerea
primei facultăi mi-a propus să rămân ca asistent universitar.
Fiind cel mai mic copil al familiei, tatăl meu m-a dorit lângă
dânsul, motiv pentru care am acceptat repartizarea
guvernamentală la Școala Militară Superioară de Marină din
Constana, ca asistent universitar la disciplina „Rezistena
materialelor”. Și aici am avut probleme, pentru că cei care mau angajat, n-au știut de la început că am rude în străinătate.
În anul 1978, m-am înscris la Doctorat la matematici, pe care
l-am finalizat în 1981. Din comisia de acordare a titlului de
doctor, au făcut parte personalităi de renume internaional,
în domeniu: acad. Gh. Mihoc, pe atunci, președintele
Academiei Române, conducătorul meu de doctorat, acad.
Octav Onicescu, acad. George Gucu (pe atunci rectorul
Universităii București), acad. Marius Iosifescu, directorul
Institutului de Statistică Matematică, cercetător Ștefan
Niculescu, profesor universitar în S.U.A.. În prezent, sunt
pensionar, dar colaborez, în continuare, cu Universitatea
„Ovidius” din Constana, în calitate de profesor asociat.
Când aţi luat hotărârea de a deveni profesor şi
cum a evoluat această hotărâre?
Hotărârea de a deveni profesor am luat-o în timp ce
lucram ca inginer proiectant și tehnolog la Centrala
Electrotermică Palas Constana (CET Palas). În paralel cu
această activitate de bază, am fost solicitat să predau la
Liceul Energetic Constana, mai întâi ca profesor asociat și
apoi ca profesor cu normă întreagă. La scurt timp, în urma
susinerii unui concurs, am trecut în învăământul superior,
începându-mi activitatea ca șef de lucrări și apoi confereniar
universitar.
Privind retrospectiv, ce a însemnat pentru
dumneavostră <<a fi profesor la Universitatea „Ovidius”
din Constanţa>>?
A fi profesor la Universitatea „Ovidius” din Constana
a însemnat, în primul rând, satisfacia de a pregăti cu dăruire
și consecvenă numeroase generaii de subingineri, iar după
7 martie 1990, de ingineri de valoare, apreciai în prezent.
Ca recunoaștere a activităii mele, am fost ales șef
de catedră, prodecan, decan al Facultăii de Inginerie,
membru al Consiliului profesoral și al Senatului Universităii.
Am scris cursuri de: „Geometrie Descriptivă
(Proiectivă)”, „Vibraii Mecanice”, „Mașini și Construcii
Sudate”, „Proiectarea și Cercetarea Produselor Sudate”,
„Calculul Structurilor Sudate”, „Analiza Avariilor”, „Analiză
numerică” etc., precum și îndrumare pentru cursurile de mai
sus și culegeri de probleme tehnice.

În calitate de șef de catedră, am încurajat peste opt
tineri cu studii superioare, membri ai etniei noastre, să
concureze pentru ocuparea unor posturi scoase la concurs,
publicate în Monitorul Oficial al României. În calitate de
decan, am sprijinit studenii cu situaie materială precară
pentru obinerea de burse sociale, obinerea de locuri de
practică și, nu în ultimul rând, obinerea de locuri de muncă la
finele studiilor.
Domnule profesor, ce ne putei spune despre
perioada 1996-2000, perioadă în care a  i fost
reprezentantul comunităii tătare în Camera Deputailor Parlamentul României?
În mandatul meu de deputat, prin intervenia mea la
Președintele Camerei Deputailor, am contribuit decisiv la
obinerea, pentru prima dată, de fonduri pentru minorităile
naionale, care sunt alocate și în prezent și care au permis
realizarea unor substaniale investiii la nivel central și în
filiale.
Ca membru al Comisiei de Învăământ, Știină,
Tineret și Sport a Camerei Deputailor și al Subcomisiei de
Evaluare și Analiză a Consiliului Naional de Evaluare
Academică și Acreditare, am contribuit hotărâtor la
acordarea autorizaiilor de funcionare a Facultăilor de
medicină, stomatologie și matematică din cadrul Universităii
„Ovidius” din Constana, precum și a Facultăii de drept din
cadrul Universităii „Spiru Haret” din București.
La data de 2 iunie 1997, am participat, în calitate de
invitat al Președintelui României Emil Constantinescu, la
semnarea Tratatului de prietenie cu Ucraina, care a avut loc
în staiunea Neptun.
În perioada 13-23 noiembrie 1999, Grupul
parlamentar de prietenie România-Turcia, al cărui secretar
am fost, a luat parte, la invitaia Parlamentului Republicii
Turce a Ciprului de Nord, la festivităile consacrate
aniversării a 16 ani de existenă. În calitate de deputat
U.D.T.T.M.R., am fost primit de președintele, primul ministru
și alţi demnitari ai ţării gazdă, mediatizate la telejurnal, în
fiecare seară a şederii noastre. Cu acest prilej, împreună cu
alţi deputaţi şi senatori din Turcia, Bulgaria, Azerbaidjan şi
Australia, am redactat Apelul adresat tuturor parlamentarilor
de aceeaşi origine etnică din celelalte ţări ale lumii pentru
înfiinţarea „Uniunii Mondiale a Parlamentarilor de origine
Turcă, apel publicat şi în ziarul nostru „Karadeniz”.
Aş vrea să punctez fie şi numai la declaraţia făcută
de către prof.univ. Nicolae Leonăchescu, deputat de Argeş în
plenul Camerei Deputailor, în ziua de 7.12.1999, în care
menţiona: „ Am reţinut cu bucurie un semnal politic pozitiv din
partea deputatului Nusfet Şaganai, delegatul Grupului
parlamentar al minorităţilor care a spus: Declarăm cu acest
prilej Parlamentelor tuturor ţărilor lumii că în ţara noastră
problema naţională a fost soluţionată la nivelul cerinţelor şi
exigenţelor existente în cele mai democrate şi civilizate ări
din lume, că în România minorităţile naţionale se simt cu
adevărat la ele acasă. Este un semn de normală percepere a
problematicii tranziţiei şi de proiecţie corectă a viitorului
comun”.
Menţionez că toate ziarele centrale au reprodus
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ample pasaje din cuvântare, iar publicaţia săptămâmală de
specialitate „Politica” mi-a reprodus-o integral.
Doresc să vă informez cu deosebită bucurie şi
satisfacţie că, pentru conduita şi aprecierile juste ale etniei
noastre faţă de modul de soluţionare a problemelor
minorităţilor din România, conţinute în cuvântarea mea, în
ziarul de mare tiraj şi audienţă la public „Adevărul” din
05.12.1999, am fost nominalizat în „Topul eleganţei”, adică în
topul acelor oameni politici, care dând dovadă de realism,
înţelepciune şi clarviziune politică, se identifică şi slujesc în
modul cel mai activ interesele supreme ale ţării, deci implicit
şi ale comunităţilor etnice din care fac parte.
Am iniţiat colaborarea dintre Ministrul Educaţiei
Naţionale, Andrei Marga şi Ambasadorul Turciei Volkan
Boskır, finalizată prin înfiinarea Colegiului „M.K. Atatürk” în
cadrul Universităţii „Ovidius” din Constana, însă, din păcate,
alţi factori de răspundere nu au reuşit să asigure viabilitatea
acestui proiect.
La începutul lunii octombrie 1997, cu prilejul unui
simpozion organizat de Uniunea noastră, m-am ocupat de
demersurile acordării titlului de Doctor Honoris Causa
conaţionalului nostru, domnul Kemal Karpat, consilier al
fostului preşedinte al SUA, Jimmy Carter şi profesor asociat
la Universitatea Wisconsin.
Împreună cu domnul Fedbi Osman, fost deputat al
UDTR, am realizat legiferarea Acordului pentru înfiinţarea
Centrelor Culturale din Constanţa şi Istanbul, acord ce a fost
semnat de preşedinţii Emil Constantinescu şi Suleyman
Demirel.
Menţionez că, în Istanbul, în baza acelui acord, a
luat fiină Centrul Cultural „Dimitrie Cantemir”. La noi s-a
renunţat la acel proiect, deoarece s-a ales varianta construirii
Sediului Central al UDTTMR prin finanţare proprie.
Datorită colaborării pozitive cu partidele politice,
aflate la putere, am obţinut, pentru etnicii tătari, posturi în
Consiliile de Administraţie ale unor întreprinderi.
Pentru studenţii tătari, aflaţi atunci la studii în Turcia,
am obţinut din partea Ministerului Educaţiei din ţara gazdă,
majorarea burselor, gratuitatea în transportul urban de
călători.
Cu ocazia simpozionului „Locul tătarilor în lume –
trecut, prezent şi viitor” (1998), am facilitat primirea oficială a
liderului tătarilor crimeeni Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu
cu pre şedintele Camerei Deputaţilor, domnul I on
Diaconescu şi vicepreşedintele Senatului, domnul Ulm
Nicolae Spineanu. În cadrul întrevederii, domnul Ion
Diaconescu – având în vedere şi soarta comună, respectiv
anii grei de detenţie în închisorile comuniste, a declarat că va
sprijini lupta lor dreaptă pentru reînfiinţarea statului tătar
crimeean.
După experien  a parlamentară, a  i fost
președinte al filialei Constana a U.D.T.T.M.R., perioada
2001-2004. Care sunt realizările importante ale acestui
mandat?
Tinerilor care se pregăteau pentru examenele de
admitere în învăţământul superior le-am acordat consultaţii
la matematică, uneori şi la fizică, când mi-au solicitat acest
lucru.
Împreună cu colegii de la comisia de învăţământ şi în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, am
identificat copiii etniei nostre de la grădiniţe, am făcut adrese
către părinţii lor ca să-i trimită, pentru a urma cursurile
primare la Şcoala nr.12 „B.P. Haşdeu” din Constanţa. De
mare folos, în această privinţă, ne-a fost domnul prof. Gevat
Nejdet, membru al comisiei de învăţământ, Filiala Constanţa
a UDTTMR, în acelaşi timp, inspector şcolar, care la
rugămintea mea, a acceptat să vină la Uniune şi să
colaboreze cu noi. În perioada respectivă, transportul copiilor
la şcoală era asigurat de Uniune.
Care sunt preocupările dumneavoastră actuale
în cadrul UDTTMR?
În prezent, sunt şeful comisiei de învăţământ, Filiala
Constanţa a UDTTMR, şi printre proiectele mele, pe primul
loc se situează, organizarea în luna mai sau în timpul

vacanţei de vară, a unor olimpiade de matematică şi limba
tătară, pentru elevii de gimnaziu (clasele V-VIII) şi de liceu
(clasele IX-X). Dacă în ceea ce priveşte matematica lucrurile
sunt ceva mai uşoare, la limba tătară situaia este ceva mai
dificilă. De aceea, în perioada următoare, comisia de
învăţământ intenţioneză să organizeze o întâlnire cu factorii
de decizie.
Pentru reuşita acţiunii, propunem ca elevii premiani
să fie recompensaţi cu premii în bani, bineînţeles, dacă
conducerea UDTTMR agreează această soluţie.
Ce ne puteţi spune despre tinerii tătari din anii
studenţiei?
Îmi amintesc cu drag de tinerii tătari din perioada
studenţiei mele. Entuziasmul, determinarea de a se dedica
diferitelor profesii s-au concretizat ulterior, în modul în care
şi-au construit cariera în diverse domenii şi prin moştenirea
spirituală lăsată generaţiilor următoare.
Cu regretatul Geahit Memet m-am cunoscut la
olimpiadele de matematică, etapa finală (pe ţară), el venind
de la Braşov, unde era student la Politehnică, iar eu de la
Politehnica din capitală. Ulterior, între noi s-a închegat o
puternică prietenie. Spre sfârşitul vieţii, un timp mi-a fost
coleg la Universitatea „Ovidius” din Constana.
În timpul studeniei mele, cei de la Politehnică și
Institutul de Construcii, spre deosebire de cei de la
Universitate (Filologie), din cauza proiectelor de an, deci a
lucrului efectiv pe planșetă, având timpul mai limitat, se
întâlneau mai rar. Totuși, am cunoscut numeroși studeni
tătari, care ulterior au devenit specialiști valoroși, în
domeniile lor de activitate, ca: Altay Kerim, Yașar
Memedemin (de la Filologie), Caidu Omer, Mutlu
Abdulamit (de la Institutul de Construcii), Sureia Muedin,
Genghiz Salim (de la Politehnică).
Domnii Multu și Sureia erau prieteni apropiai și
matematicieni consacrai pe care i-am avut ca model în
formarea mea profesională. Aceștia se vizitau, aproape
săptămânal, fie la căminul 303, fie la căminul Lacul Tei. La
aceste vizite, uneori, Sureia Muedin (anul V) mă lua și pe
mine, care eram, pe atunci, în anul I și locuiam cu dânsul în
cameră.
În perioada următoare, l-am cunoscut pe Ismet Ali,
un om cu caracter deosebit, cu care am rămas prieten în
continuare.
Ai avut un rol important în ceea ce privește
înfiinarea Ligii Studenilor Turco-Tătari din România. Ce
amintiri avei despre acest moment?
Datorită specificului func  iei, de director al
Departamentului Utilaje și Instalaii Portuare, m-am ocupat
personal de înfiinarea Ligii Studenilor Turco-Tătari din
România, acordându-le ca sediu provizoriu propriul cabinet
de lucru din Universitate (Sala P18), participând direct la
redactarea statutului, obinând avizele favorabile de la
Ministerul Educaiei Naionale, Ministerul Culturii și
Ministerul Muncii ș i Protec  iei Sociale, hotărârea
judecătorească și certificatul de funcionare, cheltuielile
efectuate fiind suportate din bugetul propriu. La ședina de
constituire, au fost invitai și au luat parte domnii ing. Irfan
Ismail și dr. Ridvan Feuzi, singurii reprezentani în viaă, pe
atunci, ai Ligii Studenilor Musulmani Turco-Tătari din
perioada interbelică, desfiinată abuziv de comuniști. Primul
președinte a fost Edindar Asan, pe atunci student la
Universitatea „Ovidius” din Constana, Facultatea de
Inginerie, secia utilaje și instalaii portuare.
La final, care este mesajul dumneavoastră
pentru cititorii revistei „Karadeñĭz”?
Numai prin unirea eforturilor putem deveni o foră.
Să încurajăm tinerii să studieze pentru a deveni oameni culi,
buni profesioniști, utili societăii în care trăim. Le doresc, în
primul rând, multă sănătate, succes în realizarea tuturor
aspiraiilor!
Allah yardım etsĭn!
Interviu realizat de Erol MENADIL

13

Karadeñĭz - Şubat / Februarie 2014

KABERLER - ŞTIRI - KABERLER

REUNIUNI ALE COMISIILOR C.M.N.

În 20 februarie a.c., la sediul Partidei
Romilor, a avut loc prima reuniune din acest an a
Comisiei pentru cultură, culte si mass media a
Consiliului Minorităilor Naionale. Pe ordinea
de zi a lucrărilor, s-au aflat două puncte principale:
alegerea noii conduceri ale celor două Comisii și
stabilirea calendarului de lucru pe anul în curs. În
unanimitate de voturi a fost aleasă conducerea
comisiei: Serin Turkoğlu, Uniunea Democrată
Turcă din România, președinte; Valentin Rupiţă,
Partida Romilor, vicepreședinte și Narine Bogdan
Căuş, Uniunea Armenilor din Romania, secretar.
În rândul activităilor propuse de membrii
Comisiei de cultură, culte şi mass-media pentru
anul 2014, amintim:
- „E vremea carnavalurilor”, propunerea Uniunii
Elene din România;
- „Târgul de carte”, organizat de Fundaia Amplus
în martie la Palatul Copiilor;
- „Alfabetul convieţuirii” - organizat de Uniunea
Elenă, în iunie, la Ploieşti;
- Festivalul „Proetnica”, in luna august la
Sighisoara;
- „Ziua europeană a limbilor” - în luna septembrie;
- Târgul de carte „Gaudeamus”, în luna noiembrie
la București.
„Călătoria mea multiculturală”
La iniţiativa Direcţiei Generale Învăţământ
în Limbile Minorităţilor din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu
Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul
Guvernului României şi cu Reprezentanţa
Comisiei Europene în România, a avut loc
lansarea proiectului naţional intitulat „Călătoria
mea multiculturală” , destinat elevilor din
învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar.
Evenimentul a marcat sărbătorirea Zilei
Internaţionale a Limbii Materne - 21 februarie şi s-a
desfăşurat în Bucureşti, la sediul Uniunii Elene din
România.

Programul iniţiat de Ministerul Educaţiei
Naţionale - Direcţia Generală Învăţământ în
Limbile Minorităţilor Naţionale se va încheia în luna
mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei şi îşi
propune să pună în valoare învăţământul în limbile
minorităţilor naţionale din România prin metode
nonformale.
La lansarea proiectului, au fost prezenţi
reprezentanţi ai instituţiilor implicate, reprezentanţi
ai minorităţilor naţionale, ambasadelor şi şcolilor
cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
În acelaşi cadru, s-au desfăşurat şi lucrările
Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului
Minorităţilor Naţionale. Din partea U.D.T.T.M.R., a
fost prezent cpt. cdor. prof. univ. dr. ing. Ali Beazit,
decanul Facultăii de Marină Civilă a Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” Constana.
Cu acest prilej, a fost stabilit calendarul de
lucru pe anul în curs şi a fost aleasă noua
conducere a Comisiei. În unanimitate de voturi au
fost aleşi: Vildan Bormambet, Uniunea Democrată
Turcă din România, preşedinte; Timar Vieroslava
Elisabeta, Uniunea Democrată a Slovacilor şi
Cehilor din România, vicepreşedinte și Bianca
Vasile, Uniunea Bulgară din Banat-România,
secretar.
www.dri.gov.ro

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE

Conform web site-ului İnspectoratului
Şcolar Judeţean Constanţa, în data de 21
februarie, a fost sărbătorită Ziua Limbii Materne
într-un mod special. Astfel, încât în perioada 1
februarie - 31 mai 2014 se desfăşoară proiectul
naţional cu titlul „Călătoria mea multiculturală”,
iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale-Direcţia
Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi
susţinut de numeroşi parteneri şi colaboratori. La
acest proiect, participă unităţile şcolare pe diferite
niveluri de învăţământ şi categorii de vârstă
(primar şi gimnazial), pentru a promova limba,
cultura, istoria, tradiţiile, obiceiurile, reflectând
astfel diversitatea culturală şi lingvistică, raportată
la cadrul general al tratatelor UE şi la promovarea
educaţiei transdisciplinare.
Ziua İnternaţională a Limbii Materne a fost
proclamată de Conferina Generală a UNESCO în
noiembrie 1999.
La 16 mai 2009, Adunarea Generală a ONU

a făcut apel prin rezoluia A/RES/61/266: „Să
promoveze conservarea și protecia tuturor
limbilor utilizate de popoarele lumii”. Prin aceeași
rezoluie, Adunarea Generală a proclamat anul
2008 ca Anul Internaional al Limbilor, pentru a
promova unitatea în diversitate și înelegerea
internaională prin multilingvism și
multiculturalism.
Limba maternă este cel mai puternic
instrument de conservare ș i dezvoltare a
patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră
că toate aciunile ce promovează diseminarea
limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării
diversităii lingvistice și educaiei multilingve, ci
ajută și la dezvoltarea conștiinei tradiiilor
lingvistice și culturale în întreaga lume și la
inspirarea solidarităii bazate pe înelegere,
tolerană și dialog.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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RMDTTB BAŞKANI GELİL ESERGEP ŞUBEMĬZNĬ ZİYARET ETTĬ
19 Şubat 2014 kunĭ Gelil Esergep Bey
k ıska zaman bolsada, Şubem ĭ zde tabıldı.
Rastkelgen üyeler ĭmĭznĭñ bĭlgĭlerĭ üşü n
t oplulıgı m ı zn ıñ so ñ zamandak ı kel ĭ şmeler ĭ
akkında sentetik bĭr tanıtma yasadı. Böylece,
bĭzler de, Köstence'dekĭ soñ olaylardan kaberdar
boldık. Oradakı şalışmalar, tartışmalar,
körüşmeler, anlaşmalarga dair yasalgan adımlarnı
tĭlge ketĭrdĭ. RMDTTB tarafından adaylıgın kabul
ettĭrgen cañı vali yardımcısın adın bĭldĭrdĭ. Mında,
bĭzler bazı şeylernĭ eşĭtken bolsak bĭle, ne bolıp
bolmaganı anuwdan-mınawdan eşĭte edĭk. Köbĭsĭ

öşek gibĭ. Tabiy, bonday önemlĭ kelĭşmelernĭ
kulaktan eşĭtmekçe almayıp ta resmiy awızlardan,
kanallardan üyrenersek hepĭmĭz kazanırmız. Bo
zaman, başkanın kelme fırsatıman kaberlernĭ
dogrudan dogru ü yrendĭ k. Başkan o kün
şubemĭzde rastkele bolmasaydı? Kaberlernĭ ne
zaman ve ne kanallardan alabĭlerdĭk? Yazık ki,
Bĭrlgĭmĭznĭñ en yüksek seviyesĭnde, halkımızga
kabul etĭlecek, kıska zaman arasında kaberlenĭ ve
kararlarnı bĭldĭrecek bĭr orun taa rastlamadık.
Kurulması, mutlaka kerek!
Genan BOLAT

SOYDAŞLARIMIZ ŞUBEMĬZNĬ ZİYARET ETTĬLER
Soñ zamanlarda Dobroca köy ve
kasabalarından RMTTDB şubeler ĭ n üyeler ĭ
Bükreş'nĭ ziyaret etmelerĭ bĭr alışkanlık boldı.
Yakın er zaman, programlarında, Parlamento ve
Bukreş şubesĭ ziyaretĭ de cer ala. Tabiy, cematĭmĭz
üşün bo bĭr güzel olay. Boylece, senelerce
körĭşalmagan kısım akraba, tanış-bĭlĭşlermen
bĭraraga kelmek bĭr kuwanıştır. Kayda, ne
fırsatman boyle toplum alınde körĭşebĭrĭlĭr edĭ bo
imkan bolmasa? Er zaman, Bükreş'te yaşagan
soydaşlarımız aşık köngĭlmen beklep
karşılaganlardır Dobroca Tatar kardaşların.
Hepĭmĭz, tam hepĭmĭz, Dobroca tamırından
yetĭştĭk bo Başkentke! Uzun seneler artı artından
keşken bolsalar da, bo yerlerde uzun zamnlardan
berĭ mekân yasap hayatlarımıznı devam etken
bolsak b ĭ le tuwgan yerler ĭ m ĭ zn ĭ, köy ve
kasabalarımıznıñ awaların bĭr wakıt
unutalmasmız. Bo tür tuygular kapladı bo seper de
dernegĭmĭzde tabılgan Tatar kardaşlarımıznı. Bo
seper, taa renklĭ, taa cañlı bĭr heyetnĭ karşıladık
Dernegĭmĭzde, Perşembe, 20 Şubat 2014
tarihlerĭnde Kĭşkene Bülbül men Üyken Bülbül tek
dernek oluşturup saygılı Özgün Arslan beynĭñ
başkanlıgında 50 kĭşĭlĭk bĭr heyetmen bĭzlernĭ
ziyaret ettĭ. Aralarında Endek Karakuyusundan da
katılımcılar bolganın üyrendĭk. Bo üş köynĭñ
Tatarları (Nogay boyundan) güzel faaliyetlerde

tabılganların anlattılar. Sohbet sırasında ortalıkka
şıkkan hatıralar, artta kalgan hava parşaları
aramızda tabılgan köp kĭşĭlernĭñ kalplerĭne yüksek
bĭr heyacan yerleştĭrdĭler. Uzun zaman, belkĭde
yakın yarım asır ĭşĭnde, balalık devĭrlerĭnden bo
kunlerge kadar bĭrbĭrlerĭnĭ körmegen bazı kĭşĭler
şĭmdĭ hayatların hatırlattılar.
Bükreş cemaatĭ, bĭlĭngenĭne köre, yaşlılar.
Köbĭsĭnĭñ balları, torunları Bukreş'te tuwup
öskenler. Oñ lar üşün dahi, inanamız ke,
Dobroca'da kalgan (yada kalmagan) ana, baba,
dedelerĭn mekanları bĭr hansaray gibĭ körĭnedĭr.
Tatarlar heyecanlı bĭr halk. Bonday duygular
kapladı o kün cemaatĭmĭznĭñ cüreklerĭn Bülbüller
ve Karakuysu Tatarlarıman körüşme ve sohbet
sırasında.
Er zaman yapkanday, bo sefer de,
Şubemĭznĭñ başkanı Gafar Mefküre hanımın
tecrubesĭmen yerleştĭrĭlgen mĭsapĭr karşılaması
yüksek bĭr not alabĭler. Çünkĭ, Bülbüllernĭñ başkan
yardımcıları ekĭ egĭz kızkardaşler tam o kün güzel
bĭr caş totıra edĭler. Bo vesilemen kardeşlerge
bĭrer demet şeşek berdĭ. Fikĭrĭmce, her wakıt
bonday körĭşmeler, kardaşlık, yakınlık, saygı ve
süygü collarını tüzeltmektedĭr. Bo fırsatlarnı
kaşırmıyalım, kullanalım.
İnşallah onday bolsın!
Genan BOLAT
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D.U.T.M.T.R. COUNCIL OF REPRESENTATIVES
The meeting of the Council of
Representatives of the Democratic Union of the
Turkish-Muslim Tatars
in Romania was held on
th
Friday, February 28 , 2014. Among the important
decisions, voted unanimously by the members of
the D.U.T.M.T.R. Council of Representatives, there
were the adoption of a declaration on the situation
in Crimea, mandating D.U.T.M.T.R. MP Varol Amet
to support a political statement regarding this
situation and supporting Ponta government in the
th
meeting in the Romanian Parliament on March 4 ,
2014.
During the meeting, President Gelil
Eserghep also announced that D.U.T.M.T.R. will
mark through numerous activities this year's 70th
commemoration of the tragic events on May 18th
1944, and launched the project of realising an
album about the Tatar community in Romania.
Another point of the meeting was the
adoption of the Regulation of organisation and
functioning of the D.U.T.M.T.R. Council of the
Wise. The leadership of the Council is currently
provided by: President Faruc Memet, Senior Vice
President Erol Omer, Vice President Orhan Ibraim

and Secretary Nuredin Ibram.
In addition, the schedule of the traditional
Tatar belt wrestling “Küreş” was established during
the meeting; The International Festival of the
Turkish-Tatar Costume, Dance and Song will take
place, with the support of Constanta County
Council, on August 29-30, 2014.

THE DECLARATION OF D.U.T.M.T.R.
REGARDING THE SITUATION IN CRIMEA
respect for human rights and especially for the
rights of our Crimean Tatar brothers. We do not
want the Crimean Peninsula become a second
Transnistria! History has faced us, Tatars, with a
difficult situation! One such situation is that which
our Crimean Tatar brothers are going through
today. However, we must not allow ourselves get
overwhelmed by history, we must look towards the
future, towards the opportunity that the present
provides us through the light of our affiliation to the
European values!
This year represents the 70th
commemoration of the tragic events on May 18th,
1944, that have marked the history and have
remained in the collective memory as "the exile of
the Crimean Tatars". We wish we would
participate, as we do every year, in a peaceful
commemoration of those events , to be partakers
of extensive actions to honour the memory of our
brothers who died following the events of May
18th, 1944 ( At that time, the Stalinist dictatorship
deported the entire Crimean Tatar population in
Siberia. It resulted in the death of 47.8 % of the
population in the first three years). Furthermore,
we will hold here, in Romania, an important event
in the memory of the heroes and we will make the
same call for calmness and respect for human
rights.

"The Democratic Union of the Turkish Muslim Tatars in Romania took note with regret of
the current situation in Ukraine, matter also
discussed by the members of the Council of
Representatives in the meeting on February 28th,
2014, when the following message was delivered:
It is well-known that we, the Tatars in
Romania, have a strong emotional connection to
this area through the Crimean Peninsula, an area
of particular importance in the history of the Tatars.
In this context, both as Tatars, established for
centuries in Romania, but also in our quality of
European citizens, we express our concern about
the conflicts broken in the streets of Simferopol and
in other Crimean localities. Looking at the situation
there, we express our urge for calmness, peace,

On behalf of the Council of Representatives,
February 28th, 2014,
D.U.T.M.T.R. President,
Gelil ESERGHEP“
Translated by Senia RESUL
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ȘCOALA COMUNITARĂ - CURSURILE DE LIMBA TĂTARĂ
În această ediţie, vom cunoaşte elevii care
participă la cursurile de limba maternă tătară din
cadrul Şcolii comunitare organizate de UDTTMR,
dar şi impresiile lor despre aceste cursuri.
Cursurile de limba tătară sunt susţinute de
doamnele profesoare Neriman İbraim şi Leila
Kerim. Aceste cursuri se desfăşoară în patru
grupe, câte o grupă (primar şi gimnazial) conduse
de Neriman İbraim şi două grupe de copiii din
clasele I-IV, începători şi avansaţi, sub îndrumarea
doamnei Leila Kerim.
Într-o atmosferă calmă şi cu mult entuziasm
se desfăşura cursul de limbă maternă a primei
grupe conduse de doamna Neriman. Copiii
învăţau colindul „Sarı eşkĭ”, un colind de
primăvară, care semnifică renaşterea naturii, dar şi
ieşirea la iarbă verde a animalelor. Copiii au afirmat
că vin să înveţe limba maternă cu mult entuziasm
şi au subliniat importanţa limbii materne, dar au
făcut şi un apel tuturor copiilor din comunitate ca să
vină la cursuri şi să aprofundeze limba maternă.
În anul 2009, doamna profesoară Neriman
a înfiinţat prima grupă de predare a limbii tătare,
una din primele eleve care au participat la aceste
cursuri fiind Amet Elif acum în clasa a VI-a la
Liceul Teoretic „Ovidius” Constana. Elif ne-a
povestit despre participarea, dar şi despre
necesitatea acestor cursuri: „Particip la cursurile
de limba tătară din anul 2009; aici am învăţat foarte
multe poezii, cântece şi să vorbesc în limba tătară.
Acasă vorbim limba maternă. Am participat la
concursuri şcolare de limba română, limba
engleză, matematică;, la limba tătară, am
participat la concursul de creaţie, unde am obţinut
premiul al II-lea. Doresc ca toţi copiii tătari să
înveţe limba maternă (tătară)”, a încheiat Elif.
O altă cursantă este Musar Ege, elevă în
clasa a VI-a, la Şcoala nr.12 „B.P. Haşdeu”. Ea nea spus că vine la cursurile de limba tătară din anul
2009, vorbeşte bine limba maternă, a învăţat
poezii şi cântece. Participă an de an la concursul
de recitări „Iaşar Memedemin”, dar a avut un rol şi
în sceneta „Renkler”, compune eseuri în limba
tătară, anul trecut obţinând locul al III-lea la
concursul de creaţie „Iaşar Memedemin”. Mesajul
ei este: „Copiii să vină la limba tătară, pentru că
este limba noastră maternă şi trebuie să o ştim”.

În grupa de gimnaziu, am întâlnit şi doi
băieţi, Abdula Erkan Anil şi Ablai Erkan, elevi la
Şcoala gimnazială nr.12 „B.P. Haşdeu”, care au
spus că vin de anul trecut la cursuri şi pănă acum
au învăţat să converseze mai bine în limba
maternă.
Curti Iasmin, din clasa a VII-a de la Şcoala
„N.Tonitza”, se numără printre primii elevii care au
venit să înveţe limba tătară, mai exact din anul
2009. Este o bună recitatoare, drept dovadă că
participă la fiecare concurs de recitări în limba
maternă şi este solicitată la diferite acţiuni
organizate de UDTTMR. Printre materiile ei
preferate se numără limba română, limba
franceză, dar şi biologia, discipline la care a obţinut
rezultate bune la concursurile şi olimpiadele
şcolare.
Arif Denisa şi Bulat Melisa, eleve în clasa
a VII-a, la Şcoala gimnazială nr.12 „B.P. Haşdeu”,
ne-au vorbit despre importanţa acestor cursuri şi
rolul lor în socializare, descoperire de lucruri noi,
dar şi despre taberele organizate de UDTTMR,
unde copiii au ocazia de a se cunoaşte şi de a vorbi
limba tătară între ei.
Numan Arzu, elevă în clasa a VII-a de la
Liceul Teoretic Traian, vine la cursuri din 2012
„...imi place că putem să învăţăm limba maternă şi
un îndemn pentru copiii etnici ...odată ce creşteţi
nu o să vorbiţi atât de des tătara, aşa că ar fi bine să
veniţi aici să învăţăm împreună”.
Doamna profesoră Neriman İbraim ne-a
prezentat pe scurt importanţa studierii limbii
materne, dar şi activităţile pe care le desfăşoară
împreună cu copiii.
„Am început aceste cursuri de limba tătară
din anul 2009, primii copiii care au venit fiind cei de
la Şcoala nr.12, care este o şcoală foarte apropiată
nouă, atât din punct de vedere al distanţei, dar şi
spiritual. Elif Amet a fost prima cursantă şi mai
târziu şi-a adus şi colegele la cursuri şi, în felul
acesta, am început cu 7-8 copii în primul an (2009).
An de an, numărul copiilor care vin la cursuri a
crescut, astfel încât anul acesta mi-am permis să
fac două grupe, o grupă cu clasele I-IV, unde sunt
deja 25 de copii şi două grupe cu elevi din clasele

MUSAR EGE, AMET ELIF, ZECHERIA ALEV
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V-VII.
Am participat la toate concursurile care s-au
organizat, concursuri de recitări şi creaţie literară
ce poartă numele poetului tătar
„Iaşar
Memedemin”, la care copiii au obţinut rezultate
deosebite. Am organizat multe acţiuni culturalartistice cu ocazia celor două sărbători religioase
de Bayram, cu ocazia sărbătorii primăverii
Nawrez, a Zilei limbii tătare, care anul trecut s-a
desfăşurat la Medgidia unde au participat cinci
copiii, Omer Aylin obinând locul al II-lea. De
asemenea, am elevi care sunt solicitaţi cu recitări
la Uniune, când au loc şedinţele Consiliului
Reprezentanţilor; în cadrul şedinţei de luna
trecută, copiii care au recitat au fost remuneraţi de
domul preşedinte Gelil Eserghep şi de domnul
vicepreşedinte Caiali Demirel. Acum ne pregătim
cu cântece şi colinde pentru Nawrez, cu recitări la
Conferinţa Naţională a UDTTMR; o să avem o
activitate comună cu Organizaţia de Femei din
cadrul filialei Constanţa, unde copiii din clasele I-IV
vor reînvia jocurile de altă dată. Anul trecut de
Nawrez, am pregătit sceneta „Renkler” („Culori”),
anul acesta, pentru Nawrez învăţăm un colind de
primăvară, „Sarı eşkĭ”, un colind unde natura se
trezeşte la viaţă, iar animalele profită de venirea
primăverii și devin mai jucăuşe”.
Mesajul doamnei Neriman către membrii
comunităţii noastre este: „Membrii comunităţii
noastre să se implice mai mult în activităţile care
se organizează în cadrul Uniunii, să fie mult mai
apropiaţi de copii, sa încerce să vorbească şi în
familie, câtuși de puţin, limba tătară, pentru ca
acele cunoştinţe pe care le capătă într-o oră de
tătară să fie completate şi acasă. Mă bucur foarte
mult că munca noastră nu a fost în zadar. Dacă la
început copiilor le era ruşine să vorbească în
tătară, acum ei vorbesc între ei, s-au împrietenit
mai ales în perioada taberelor; copiii abia aşteaptă
acele tabere să fie în alt mediu. La final, doresc să
transmit multă sănătate conaţionalilor noştri, cu
rugămintea să vină mai des la uniune, să
conştientizeze că sunt tătari, să trezim sentimentul
patriotic în copii noştri, să fie mândri că sunt tătari”.
La ora de limba tătară susţinută de doamna
profesoară Leila Kerim erau copii din clasele I-IV,

care învăţau cântece şi poezii în limba maternă.
Chiar dacă au început cursurile în urmă cu trei
săptămâni,copiii au fost dornici să demonstreze ce
au învăţat, au interpretat cântecul „Onekĭ ördek”,
au numărat, au spus colindul Nawrez şi fiecare
dintre ei au recitat câte o poezie. În legătură cu
aceste cursuri, Leila ne-a declarat următoarele: ” În
primul rând, este o plăcere şi o onoare să fiu în faţa
acestor copii minunaţi din etnia noastră. Avem
două grupe, de începători şi respectiv avansaţi, am
început cu noţiuni de bază şi, între timp, ne
pregătim pentru sărbătoarea primăverii Nawrez.
Mai târziu, vom face o scenetă şi un mic grup de
dansuri tradiţionale tătăreşti. Copiii sunt
entuziasmaţi, un mare sprijin au şi din partea
părinţilor, care îi ajută în învăţarea versurilor.
Numărul copiilor din cele două grupe este de 20.
Părinţilor din comunitatea noastră le transmit din
toată inima să înţeleagă că ei sunt viitorul, ei sunt
mesaje vii către viitor. De aceea, împreună va
trebui să colaborăm ca aceşti copii să continue
tradiţiile, cultura, limba, religia şi să insufle în
sufletele lor mândria de a fi tătar”.
Limba maternă este o floare eternă, este de
datoria fiecăruia să o studieze, să o cunoscă în
profunzime şi mai ales să o vorbească. Limba,
credinţa, istoria şi cultura, toate acestea laolaltă
pot menţine o naţionalitate în viaţã.
Ghiuşen ISMAIL-IUSUF

CURTI IASMIN, ARIF DENISA,
BULAT MELISA, NUMAN ARZU

ABLAI ERKAN, ABDULA ERKAN ANIL
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PROF. MEMET FARUC A FOST INVITAT LA CERCUL DE EXCELENŢĂ ÎN MATEMATICĂ
Elevii din cadrul Cercului de excelenţă în
matematică, săptămâna trecută au avut un invitat
special, în persoana domnului prof. Memet Faruc.
Programul pe care l-a pregătit pentru elevii
Şcolii Comunitare a fost prezentarea
autobiografică cu munca didactică desfăşurată în
cadrul UMC (Universitatea Maritimă Constanţa),
dar şi activitatea din cadrul UDTTMR, unde a
ocupat şi funcţia de preşedinte.
Elevii au arătat un interes deosebit faţă de
laborioasa activitate a domnului profesor.
În partea a doua, domnul Faruc a
desfăşurat o oră interactivă, unde subiectul a fost
Trigonometria.
Seria invitaţilor speciali în cadrul cursurilor
comunitare de matematică va continua.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF

ASAN SELIN SE PREZINTĂ
Mă numesc Asan Selin şi m-am născut la
data de 29 iunie 1999. Sunt elevă în clasa a VIII-a
la şcoala „Constantin Brâncuşi” din Medgidia.
Până acum, am avut media 10 la toate disciplinele
şi am participat la mai multe olimpiade. În clasa a
V-a, am luat premiul III la olimpiada judeţeană de
matematică, în clasa a VI-a am luat premiul III la
olimpiada judeţeană de limba şi literatura română,
în clasa a VII-a am luat premiul III la olimpiada
judeţeană de limba şi literatura română, premiul III
la olimpiada judeţeană de biologie, premiul I la
olimpiada judeţeană de limba şi literatura turcă,
premiul III la faza naţională de limba şi literatura
turcă şi menţiune la olimpiada internaţională de
turcă, iar în clasa a VIII-a am luat premiul III la
olimpiada judeţeană de limba şi literatura turcă, o
să particip la faza naţionala de limba turcă şi la
olimpiada judeţeană de istorie. Particip la cursurile
de limba tătară din cadrul şcolii comunitare din
Medgidia şi la ansamblul de dansuri tătăreşti „Mini
Karasu”. Am descoperit că sunt talentată şi în arta
dansului. Îmi place foarte mult să dansez. Mi-am
făcut foarte mulţi prieteni şi suntem ca o familie.

OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ TURCĂ
Ministerul Educaţiei Naţionale şi İnspectoratul
Şcolar Judeţean Constanţa au organizat, în data de 15
februarie 2014, la Colegiul Naţional “Kemal Atatűrk”
din Medgidia, Olimpiada judeţeană de limbă şi
literatură turcă. Din 139 de elevi înscrişi pe listă, au
participat 112 elevi din clasele IV-XII care studiază
limba maternă - turcă din Constanţa. În organizarea
olimpiadei s-au implicat 20 de cadre didactice. Potrivit
inspectorului de limba turcă din I.S.J., prof. İcbal Anefi,
„...în total, Constanţa va trimite la faza naţională 41 de
elevi, mai mulţi decât Bucureşti şi Tulcea, pentru că are
ponderea cea mai mare de elevi care studiază limba
maternă turcă. Următoarea etapă se va derula în
<Săptămâna Altfel>, din perioada 7-14 aprilie 2014 şi
va fi organizată la Bucureşti”, a declarat inspectorul
şcolar. Eleva Alaa Alzaitri, din clasa a XII-a, de la Liceul
İnternaţional de İnformatică Constanţa, a obţinut un
punctaj maxim (10,00).
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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“CREZUL VIEŢII MELE A FOST DE A FORMA GENERAŢII DE COPII CARE SĂ DEVINĂ EXEMPLE PENTRU
SEMENII LOR” AFIRMĂ DOAMNA DIRECTOARE AITEN REGEP, DE LA GRĂDINIŢA “ZÜBEYDE HANIM”
Grădiniţa „Zübeyde Hanım” cu program mixt nr.58,
bilingvă romănă-turcă, condusă cu competenţă şi
profesionalism de doamna director Aiten Regep, este
o unitate de învăţământ apreciată de părinţi şi foarte
bine cotată.
În prezent funcţionează cu 6 grupe, dintre care 3
grupe cu orar normal şi 3 grupe cu orar prelungit,
numărul total al preşcolarilor este de 160, iar ca
structură au şi Grădiniţa cu orar normal „Tom şi Jerry”,
cu 5 grupe, cu un număr de 120 de copii. Copiii sunt
îndrumaţi de 15 cadre didactice calificate şi titulare, şi
de o profesoară de limba turcă din Republica Turcia.
În legătură cu perioada de început, doamna
director ne-a relatat următoarele: „Începutul a fost
foarte greu, am funcţionat într-o anexă a Grădiniţei nr.
9 (magazia de lemne), dar cu foarte multă muncă şi
abnegaţie, s-a reuşit dotarea a trei clase; acolo s-a
construit şi un hol, unde aveau loc activităţile grădiniţei.
În acel spaţiu ne-am desfăşurat activitatea din anul
1990 şi până în anul 2008, când s-a obţinut aprobarea
construirii unei noi clădiri pentru grădiniţă, construcţia
fiind finalizată în anul 2008. În data de 21 noiembrie
2008, am intrat în clădirea nouă, ocazie cu care a avut
loc inaugurarea. Construcţia şi dotarea au fost ceva de
vis, nu există termen de comparaţie. Uitându-ne pe
fotografiile vechi, nu ne vine, a crede că am putut lucra
acolo în acele condiţii. În anii 90, s-a început cu o grupă,
apoi am făcut recensământul tururor copiilor din cartier,
am umblat din casă în casă şi am adunat copii pentru 2
grupe. După 2-3 ani, am mai înfiinţat încă 3 grupe de
copii. De ani buni, avem foarte multe solicitări din
partea părinţilor şi, pe cât posibil, încercăm să le
onorăm”.
La înfiinţarea acestei grădiniţe bilingve, un rol
important a avut şi UDTTMR, asigurând transportul
copiilor din localităţile limitrofe municipiului Constanţa.
Într-o zi frumoasă de primăvară, când am păşit
pragul grădiniţei, copiii confecţionau mărţişoare, dar şi
diferite obiecte pentru Ziua mamei. Astfel că, activităţile
din cadrul grădiniţei sunt foarte diversificate. Copiii
învaţă dansuri, poezii, cântece şi diferite obiceiuri
tradiţionele tătăreşti, dar şi limbile turcă și engleză şi
dansuri specifice rrome. Cu aceste momente artistice,
minuţios pregătite, copii participă la activităţile iniţiate
de ISJ cum ar fi: „Obiceiuri şi tradiţii”, „Dansez pentru
mare” etc. „Atât sărbătorile româneşti, cât şi sărbătorile
noastre sunt evidenţiate cu momente artistice de către
toţi copiii grădiniţei. În prezent avem 2 grupe de
dansuri: grupa <Fluturaşii-Kelebekler>, condusă de
doamna Aiten, are un repertoriu alcătuit din dansuri
populare tătăreşti, turceşti şi rrome, iar grupa
<Steluţele-Yildizlar> a învăat dansuri tătăreşti pe care
le prezentăm ori de căte ori avem ocazia”, a punctat
doamna director.
Parteneriate şi proiecte educaţionale
Grădiniţa are un parteneriat cu o unitate similară
din Ankara. Anul trecut, o delegaţie a cadrelor didactice
din Turcia a vizitat grădiniţa, ocazie cu care preşcolarii
au susţinut un program artistic special de dansuri
tătăreşti, româneşti, turceşti, ţigăneşti, musafirii fiind

foarte încântaţi de activitatea prezentată, activitate ce
evidenţia convieţuirea paşnică a minorităţilor etnice cu
populaţia majoritară românească. „ Anul acesta, în luna
mai, vom face noi o vizită la ei pentru a continua
proiectul de parteneriat. Un loc aparte din cadrul
proiectelor educaţionale este proiectul ”Păpuşa
călătoare”, o păpuşă îmbrăcată cu un costum tătăresc,
care călătoreşte în toată ţara şi face cunoscute
obiceiurile şi tradiţiile din zona din care provine,
parteneră în proiect fiind o grădiniţă din Brăila. Un alt
parteneriat cu I.S.J. este „Curcubeul schimbării”. Mai
avem parteneriate cu grădiniţa „Steluţele mării”, dar şi
cu Şcoala nr.12 „B.P. Haşdeu”, cu clasa doamnei
învăţătoare Ghiulbera Bechir. Chiar zilele trecute am
participat la „Ziua porţilor deschise”, unde părinţii şi
copiii au vizitat şcoala şi au cunoscut cadrele didactice
care vor îndruma clase pregătitoare. Copiii sunt dornici
şi participă cu entuziasm la toate activităţile grădiniţei,
iar numărul cererilor creşte de la an la an; sunt părinţi
care au fost la grădiniţa noastră și, la rândul lor, îşi aduc
copiii aici, dar ne recomandă şi rudelor, prietenilor,
vecinilor. Cadrele didactice sunt tinere, cu putere de
muncă şi dornice să se afirme. Sunt fericită că toţi
părinţii sunt mulţumiţi de actul educaţional şi în,
continuare, noi suntem deschise la sugestii”, a subliniat
doamna director.
Toate acestea constituie doar o parte din
numeroasele activităţi organizate în cadrul grădiniţei
coordonate de doamna director Aiten Regep.
Aiten Regep a absolvit Liceul Pedagogic din
Constanţa, în anul 1977, iar în perioada 2007-2010 a
absolvit Facultatea de Psihologie şi Pedagogie,
Univeristatea „Spiru Haret”. A obţinut gradul II didactic
în anul 1996; tot în acel an a absolvit cursurile de
formare a personalului didactic la Universitatea
„Ovidius” din Constana. A urmat
cursuri de
perfecţionare în limba turcă în Turcia, în 2008. A condus
comisia metodică în perioada 2006-2013 și a fost
director de imagine a grădiniţei în perioada 2007-2009.
Doamna director Aiten Regep este neobosită, cu o
vechime de peste 35 de ani, munceşte în continuare cu
pasiune şi dăruire, în beneficiul preşcolarilor, instruind
şi educând generaţii de elevi cu care astăzi se
mândreşte. „Munca la catedră înseamnă crez, dăruire
şi perseverenţă, educaţie, sacrificii în plan personal,
dar şi satisfacţia că am realizat lucruri de care să mă
bucur cât voi trăi. I-am învăţat pe elevii mei să
muncească, să fie cinstiţi şi să devină exemple pentru
semenii lor”, a conchis doamna directoare Aiten Regep.
Meseria de educator este o frumoasă profesie,
care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se
părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. Este aspră
şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o
meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie
care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de farmec
deopotrivă. Personalitatea cadrului didactic reprezintă
esenţa măiestriei pedagogice.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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DESPRE PORTUL, DANSUL ŞI CÂNTECUL TĂTARILOR DIN ROMÂNIA
Pe teritoriul României trăiesc atât de
multe minorităţi naţionale şi atât de diverse,
încât limbile şi culturile acestui turn Babel, în
loc să se încurce, s-au încrucişat benefic,
rodind o identitate distinctă. Majoritarii le ştiu
secvenţial, din auzite, cântecele, dansurile,
literatura, istoria, însă, acolo unde trăiesc
laolaltă, îşi joacă unii altora horele, sârbele,
geamparalele şi-şi împrumută la nunţi şi la
botezuri cele mai îndrăgite cântece.
Acest Babilon românesc, clădit în Dobrogea
pe temeiul suprapunerii a numeroase culturi şi
civilizaţii, reprezintă un tipar de convieţuire şi de
păstrare a identităţii fiecărui neam. În genere,
piesele muzicale tătăreşti sunt triste, patriotice sau
de dragoste şi pomenesc de câmpiile verzi şi
nesfârşite ale patriei natale, Crimeea, iar dansurile
întruchipează când flori ce se deschid de sub
voalurile tătăroaicelor, când ritualuri de nuntă,
când lupte de bărbaţi, când un fel de întâlniri ale
fetelor cu băieţii din sat. Atmosfera de pe scenă,
chipurile artiştilor, coregrafiile fac omul să se
gândească la graniţele invizibile şi civilizaţiile
diferite - de la mongoli, chinezi şi slavi, până la turci
- care străbat această cultură. Ar fi frumos ca toţi
cei care îşi pun întrebări legate de un neam sau
altul, de o religie sau alta, să-l cunoască şi să-l
înţeleagă prin tradiţiile şi obiceiurile, dansurile şi
cântecele lui, să simtă ritmul, vibraţia şi căldura
sufletului unei etnii. Tătarii din Dobrogea se
consideră nu numai cetăţeni români de etnie
tătară, ci şi tătari crimeeni. De aceea, foarte des, în
rândul comunităţii noastre, se întâlnesc cuvintele
Crimee sau crimeean, pentru că ne leagă un trecut
glorios de Crimeea. Este o modalitate prin care ne
exprimăm identitatea: prin port, cântec şi dans.
Costumul tradiional tătăresc - Deşi
există o varietate extraordinară de culori, ne unesc
motivele decorative, care sunt, de regulă, florale şi
geometrice. Foarte rar se întâlnesc cele zoomorfe.
Însă culorile diferă, nu se merge pe uniformizare.
Dintr-un instinct format în noi mai curând, copiii
dintr-un grup au aceeaşi culoare la rochii sau la
cămăşi. Însă, în vechime, în echipa de artişti,
costumele erau toate diferite. Practic, fiecare
venea la sărbătoare cu ceea ce-i plăcea şi avea.
Mi-ar fi plăcut ca fetele noastre, băieţii noştri, cei
care urcă pe scenă şi reînvie tradiţiile prin cântec şi
dans, să aibă această posibilitate de a purta ce vor

ei. Vorbim de culori, însă ca model şi ca
ornamentaţie, care se fac din galben auriu,
acestea rămân. Broderiile de pe ţinutele fetelor, în
proporţie de 90%, sunt cu galben auriu. Este
culoarea specifică femeilor, pentru că la noi există
şi o culoare specifică a bărbaţilor. Galbenul auriu
semnifică feminitatea, pe când albul, argintiul
simbolizează bărbăţia, virilitatea. Acest lucru este
remarcabil, în special, în zona bijuteriilor. Femeile
poartă aur, dar bărbaţii, prin tradiţie, poartă argint
la inele, paftale, agrafe, broşe. Este un metal mai
rece, dar semnifică forţa.
Dansul folcloric tătăresc - La dansurile
tătăreşti, toate mişcările au o anumită semantică,
spun ceva, pentru că se evidenţiază prin acea
graţie pur feminină, care înseamnă dansul păsării
de stepă, al lebedei, de obicei. Mişcarea lor nu este
niciodată sacadată pe scenă, fetele plutesc. Au
aripile întinse, adică mâinile întinse, iar degetele, o
anumită ţinută asemenea unor pene. Bărbaţii
întotdeauna sunt ţepeni, cu privirea înainte, cu
pieptul în faţă şi cu mişcări bruşte şi dese. Spre
deosebire de pasărea de stepă, ei reprezintă
răpitorul de stepă, lupul, uliul, şoimul, cel care este
stăpânul lumii. Îşi întind braţele la 45 de grade, cu
degetele puţin în jos. Este zborul vulturului.
În lumea turcică, muzica este
asemănătoare. Că este din Kazahstan, din
Dobrogea, există o unitate de tonalitate. În
spectacolele noastre, o melodie este foarte
cunoscută: geamparaua dobrogeană. Aceasta
este o melodie străveche tătărească, ea nu este
altceva decât “kaytarma”. O alta este melodia pe
care românii o cunosc ca pe “Ciocârlia”. “Ciocârlia”
este adusă de noi din Asia Centrală, care se
dansează solo de o interpretă ce imită mişcările
ciocârliei. Venind aici, românii au preluat melodia şi
au făcut-o românească.
De-a lungul secolelor, cântecele ş i
dansurile tătăreşti fascinează Rusia, dar astăzi ele
seduc lumea întreagă. Conţinutul lor este plin de
simplicitate şi generozitate. Tătarii nu mai
reprezintă “Hoarda de Aur” care terifia Europa. Au
adunat o înţelepciune plină de tandreţe, de curaj şi
demnitate, ce se transpune prin dansurile vii şi
călduroase.
Elis MENAGI – instructor – coregraf ans.
KARASU Medgidia
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DR. AHMET OZENBAŞLI, UNUL DINTRE CONDUCĂTORII
MIŞCĂRII DE ELIBERARE NAŢIONALĂ DIN CRIMEEA
Dr. Ahmet Ozenbaşlı s-a născut la 10
februarie 1893 în oraşul Bahcesaray din Crimeea.
După ce a terminat gimnaziul la Akmescit în
anul 1914, în anul 1915 a intrat la Facultatea de
Medicină (Tıp) din Odessa. Ca orice tănâr cu
dragoste de ţară, s-a întors în Crimeea. Aici a fost
ales membru în „Kırım Müslüman icra komitesĭ”. A
fost unul dintre colaboratorii lui Numan Celebi
Cihan şi Geafer Seydahmet Kırımer şi unul
dintre organizatorii „Kırım Milli Kurulttayı”. A
participat la „Bütün Rusya Müslüman Kongresı” şi
„Bütün Rusya Halkları toplantısı”.
A fost reprezentatul tătarilor crimeeni la
„Tavrida Eyaletı Komiserler Heyetı” şi „Halk
Vekkilleri Soviyetı”.
În perioada când în Rusia avea loc „iç
savaşı”, a lucrat ca gazetar la „Maarif Müdürlügü”
şi „ Millet Gazetesi”.
A fost unul dintre cei care a contribuit la
buna desfăşurare a activităţii organizaţiei „Milli
Fıkra” din Crimeea. În perioada sovietică,
începând cu anul 1920, această organizaţie a
lucrat clandestin. În anul 1921, a fost ales director
la „Tatar köy Pedagoji Teknikonun”.
În anul 1922, a lucrat la Facultatea de
Medicină de la Universitatea de stat din Crimeea,
la catedra de neuropatologie. Între anii 1924-1927,
în cadrul Republicii autonome Crimeea a lucrat la
„Maliye Halk Komitesi”.
Ruşii, văzând că lupta crimeenilor pentru
drepturile lor ia amploare, au trecut la acţiune. Au
deportat mii de oameni. La 12 aprilie 1928, Dr.
Ahmet Ozenbaşlı, cunoscut „milliyetci”, a fost prins
şi trimis la puşcăria Butir din Moscova. La 17
decembrie 1928, a fost condamnat la moarte, dar
la 30 ianuarie 1931, a fost condamnat la 10 ani de

puşcărie. Pentru comportarea exemplară la
lagărul de muncă, a fost eliberat condiţionat în anul
1934, condiţia fiind ca după eliberare, să nu
trăiască în Crimeea.
În timpul celui de al doilea război mondial, la
scurt timp de la intrarea trupelor germane în
Crimeea, a fugit în Dobrogea. Aici a fost prins de
ruşii din România şi a fost trimis la Moscova. La 30
septembrie 1947, a fost deportat pentru 25 de ani,
dar pentru că a fost grav bolnav, l-au eliberat după
8 ani.
Ultimii ani din viaţă i-a pertrecut muncind în
Tadjikistan în „Lenin Abadınında”.
A murit la 4 septembrie 1958. În 1993,
rămăşiţele pământeşti au fost aduse la grădina
liceului „Zincirli Medrese”, unde a fost înmormântat
lângă mormântul lui İsmail Gaspirali. Allah rahmet
eylesin!
Cartea Dr. Ahmet Ozenbaşlı, intitulată
„Carlık hakimiyetınde Kırım Faciyası” sau „Tatar
Hicretleri” în limba arabă, a fost publicată în anul
1925 la Akmescit. Cu sprijinul lui İsmail Hasan oglu
Kerim şi Meryem Oyenbaşlî, a fost tradusă în
tătară crimeeană şi a fost publicată la Akmescit sub
denumirea de „Kırım Faciyası”, în anul 1997.
Cartea este scrisă cu litere chirilice, în ea apărând
lucrările ”Canlı Lehvalar”, „İlerı”, „Yaş kuwet”,
respectiv articolele despre istorie, etnologie şi
pedagogie. I-au mai fost publicate unele povestiri
şi piesa „Yıkıntılar Astında”.
Pentru toate suferinţele îndurate de acest
„milliyetci” pentru Crimeea şi crimeeni, mă rog la
bunul Allah să-l treacă şi pe el în rândul eroilor
noştri.
İnşallah!
Prof. Vildan ANEFI

Pentru o mai bună informare şi colaborare Organizaţia de Tineret “ISMAIL GASPIRALI” este acum
disponibilă la adresa: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
şi email: ismailgaspirali@yahoo.com
Daha iyi bilgi ve işbirliği için “İSMAİL GASPIRALI” Gençlik Teşkilatı şimdi size daha yakın
adress: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
ve eposta: ismailgaspirali@yahoo.com
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COMUNICAT DE PRESĂ
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România a luat
la cunoştinţă cu regret că, în ciuda reacţiilor liderilor europeni şi mondiali, se
insistă în continuare pe ideea organizării, la sfârşitul acestei săptămâni, a
referendumului din Crimeea.
În acest context, considerăm în continuare că este o idee greşită şi că
drumul Crimeei este acela de a fi parte a Ucrainei şi, pe viitor, a Uniunii
Europene.
Salutăm decizia liderilor europeni de a considera „ilegal” acest
referendum şi subscriem totodată, cu toată determinarea, la demersurile
întreprinse de liderii europeni şi mondiali în vederea rezolvării pe cale
diplomatică a acestui conflict.
De asemenea, reafirmăm sprijinul pentru fraţii noştri din Crimeea
care, să nu se uite, sunt băştinaşii acestor pământuri, chiar dacă în prezent
reprezintă doar 20% din populaţie.
Considerăm că respectarea tratatelor internaţionale în vigoare, a
drepturilor omului şi aşezarea la o masă a dialogului va aduce pacea şi
bunăstarea în această ţară multietnică.
Biroul de presă al UDTTMR
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