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SAYGILI CEMAAT,
Cañı sene kayırlı bolsın!
Cañı seneden sĭz üşĭn sawlık,
bĭrlĭk, beraberlĭk tĭliymen!
Müh. Gelil ESERGHEP - Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ Başkanı

ROMANYA'DA YAŞAGAN TATARLARIN KÜNĬ
Köstencĭ “Ovidius” Üniversitesĭnde
simpozyon
Bo sene de 13 Aralık Romanya Tatarların
künĭ münasebetĭ men Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ tarafından önemlĭ
faaliyetler tertĭplengendĭr.
Faaliyetler, Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ ve Köstencĭ “Ovidius”
Üniversĭtesĭn Tarih ve Siyasal Bĭlgĭler Fakültesĭ
ĭşbĭrlĭgĭ sayesĭnde “7 ncĭ Tatarların tarihĭnden”
simpozyon Aula Magna salonında tertĭplenmesĭ
men bașladı. Aşılışta, RMTTDB'nĭñ başkanı müh.
Gelil Eserghep söz aldı ve 13 Aralık künĭñ
kayırladı.
Simpozyondan ewwel “Dobruca Tatarların
tarihĭ, adetlerĭ ve medeniyetĭ” konulı deneme
yarışmasın ödül törenĭ tertĭplendĭ. Yarışmaga bo
sene 34 talebe katılgandır. Yarışmanda başarılı
bolgan talebelern ĭ RMTTDB'n ĭ ñ başkan
yardımcısı lect.dr.Denis İbadula tanıtkandır.
Bĭrĭncĭler:
- Ebru Iuruc (Kobadin Lisesĭ), üyretmen
Sezavet Reşit;
- Iasemin Sena Memet (Köstencĭ “Mihai
Eminescu” Milliy Kolejĭ), üyretmen Bedrie Amet;
Ekĭncĭler:
- Kamer Roxana Bratu (Köstencĭ “Decebal”
Lisesĭ), üyretmen Sibel Memet;
- Adelaida Georgiana Gechereanu ve

Adriana Nicoleta Surdu ( Năvodari “Lazăr
Edeleanu” Lisesĭ), üyretmen dr. Lenua Popa;
- Onur Emurla (Köstencĭ “Ovidius” Teorik
Lisesĭ), üyretmen Şeila Abibula;
- Bianca Ştefania Piştea (Hârşova “Ion
Cotovu” Teorik Lisesĭ), üyretmen Marcel Petcu.
Üşüncĭler:
- Aida Akdeniz (Köstencĭ “Decebal” Teorik
Lisesĭ), üyretmen Sibel Memet;
- Deria Levis Coldaş (Kobadin Lisesĭ),
üyretmen Selime Caragea;
- Geilan Emirla (Kobadin Lisesĭ), üyretmen
Selime Caragea;
- Ghiulserin Farida Feizi (Köstencĭ
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“Murfatlar” Teorik Lisesĭ), üyretmen Vildan Nurla;
- Biulent Ismail (Köstencĭ “Mihai Eminescu”
Milliy Kolejĭ), üyretmen Bedrie Amet;
- Nilufer Ayda Iusuf (Köstencĭ “Ovidius”
Teorik Lisesĭ), üyretmen Subihan Iomer.
Soñra, Remus Macovei albayın yazgan
“Romen Ordısında Müslüman Kahramanlar” ve
“Tatarların tarihĭnden” 3 ncĭ cilt tanıtıldı. Artından
sempozyum tertĭplendĭ. Simpozyonnı idare etken
Köstencĭ “Ovidius” Üniversĭtesĭ Tarih ve Siyasal
Bĭlgĭler Fakültesĭn dekanı doç.dr. Emanuel
Plopeanu bolgandır ve Romanya Tatarların tarihĭ
ve kültürĭ akkında uzmanlar konuşkandır.
S e m p o z y u m g a , T. C . K ö s t e n c ĭ
Başkonsolosı Ali Bozçalışkan ve Muavin Konsolos
Özgen Topçu, Romanya Müftĭsĭ Muurat Yusuf,
Köstencĭ Vali Yardımcısı İuksel Selamet, Etnik
Ĭlĭşkĭler Departmanı devlet sekreter yardımcısı dr.
Aledin Amet, Romanya Ĭşĭşlerĭ Bakanlıgından gen.
Nezir Gelaledin, Romen Ordısından askerler,
tarihşĭler, basın mensupları ve köp sayıda
soydaşlar katılgandır.

fuarında bĭr folklor kösterĭsĭ tertĭplendĭ. Bo
kösterĭnĭ, Mecidiye'den Karasu, Köstencĭ'den
Karadeniz ve Mini - Karadeniz, Karamurat'tan
Yıldızlar, Tekirgöl'den Cansu, Ovidiu'dan Kanara
ve Kobadin'den Canlar folklor takımları, Suher
Abduraman, Leila Kerim, Elfin solistler ve gemancı
Alev Gafar sungandır. Ep Köstencĭ fuarında
RMTTDB'nĭñ şıgargan kitapların tanıtımı yasaldı,
Dobruca Tatar kıyım ve yemeklerĭ standları
azĭrlendĭ.
Aşılış konuşmalardan soñra RMTTDB'nĭñ
başkanı müh. Gelil Eserghep, Tatar toplılıgın
faaliyeylerĭn tertĭplenmesĭnde yardımcı bolganı
üşĭn Romanya Senato Başkan Yardımcısı Nicolae
Moga'ga bĭr seref plaketĭ sundı.
Faaliyetke, Romanya Senato Başkan
Yardımcısı Nicolae Moga, Milletvekilĭ Varol Amet,
Köstencĭ Vali Yardımcısı İuksel Selamet, T.C.
Köstence Başkonsolosı Ali Bozçalışkan ve Muavin
Konsolos Özgen Topçu, Çin Halk Cumhuriyetĭ
Köstencĭ Başkonsolosı Su Yanwen, Romanya
Müslümanları Müftĭsĭ Murat Yusuf, Etnik Ĭlĭşkĭler
Departmanı devlet sekreter yardımcısı dr. Aledin
Amet, Köstencĭ “Andrei Şaguna” Üniversitesĭn
başkanı prof. dr. Aurel Papari ve taa başka
mĭsapĭrler katılgandır.

Köstencĭ Fuarında folklor kösterĭlerĭ
Aynı kün üyleden soñra Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ
Köstencĭ İl Meclisĭ ve Romanya Hükümetĭ'nĭñ
Etnik Ĭlĭşkĭler Departmanıñ katkılarıman Köstencĭ

Erol MENADİL
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BÜKREŞ'TE TATARLARIN KÜNĬ BAYRAMI
bolgandır.
Sözde etkinlĭkler, Şubemĭznĭñ salonında
gerşekleştĭrĭldĭ. Kırımtatarlarnıñ milliy marşı man
başladı. Sayın Aledin Amet bey 13 Aralık'ka dair
şalışmalarına tayawlı resmiy adımlarından
bahsettĭ. Tatarlarnıñ Künĭ, soñında başarılı
bolması o noktaga kadar eş kolay bolmaganın
anlattı Aledin Amet. Böylece, cemaatımız bo
öneml ĭ kararın tüm hücreler ĭ nde yasalgan
gayretlerĭ üşĭn, o zamankı millet vekilĭmĭzge
saygılarını arttırdılar.
Faaliyet sadece konuşma, sempozyum
şekl ĭ nde keşmed ĭ. K ırım Tatar Muhtar
Cumhuriyetĭ'nĭñ kurucusu ve bĭrĭncĭ başkanı, şehit
Numan Çelebi Cihan akkında bĭldĭrĭler de sunuldu.
Aynı zaman, Kırım üşĭn en temellĭ, temĭz, deren
tüşüncelerĭnĭ yazgan şair Mehmet Niyazi'nĭñ
şiirlerĭ okıldı, alkışlandı.
Cenan BOLAT

Başkentĭmĭzde yaşagan Tatarlar, 12 Aralık
2013 s. Romanya Tatarların Bayramı olarak
kararlaştırılgan 13 Aralık kün ĭ n arifes ĭ nde
RMDTTB'nĭñ Bukreş Şubesĭnde topluca kutlaması
üşĭn toplaştılar. Bĭrkaş senedĭr, bo bayram
Romanya Tatarlarına kösterĭlgen saygı ifadesĭnĭñ
simgesĭ sayila bĭler. Çünkü, 18 Azınlıklar arasında
böyle kararnı Romanya Parlamentosu bĭrĭncĭ
seper Tatarlarga tanıgandır. Unutulmasın ki, bo
kararın temelĭnde Tatarlarnıñ eskĭ milletvekilĭ Amet
Aledin’ ĭ n yüksek ölşüde katkısı bolganı.
Bĭlĭngenĭne köre, Romanya Tatarların ayrı bĭr
kününĭ kutlama fikrĭ taa aldındakı senelerde de
idarecĭlerĭmĭznĭñ ve halkımıznıñ arasında cayılıp
kewde tutma şaresĭ karala edĭ. 2006 senesĭ,
ozamankı milletvekilĭmĭz, Sn. Aledin Amet,
aylarca, yorulmadan, ara bermeden, bo ĭşnĭñ
başında tabılıp en soñında bo önemlĭ künnĭ yasa
olarak Parlamento kararından keşken soñra,
Resmiy Gazata'da da yayınlanmasına sebep

13 DECEMBRIE - ZIUA ETNIEI TĂTARE
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România a organizat vineri, 13
decembrie, o serie de manifestări cu prilejul
Sărbătorii etniei tătare din România.
În prima parte a zilei, în Aula Magna a
Universităii „Ovidius” a avut loc simpozionul „Din
istoria tătarilor” - ediia a VII-a, manifestare
organizată în colaborare cu Facultatea de Istorie şi
Ştiine Politice din cadrul Universităii „Ovidius”.
În cadrul manifestării, a avut loc festivitatea
de premiere a Consursului de eseuri „Tătarii
dobrogeni - istorie, tradiie şi civilizaie”. Au fost
înscrise în concurs 34 de eseuri, dintre care 12
s-au clasat pe locurile I, II şi III. Concursul a fost
destinat elevilor din clasele IX - XII. Câştigătorii
locului I au fost premiai de UDTTMR cu câte 150
lei, cei clasai pe locul II - câte 100 lei, iar cei clasai
pe locul III - câte 50 lei, toi primind şi câte o tabără.

Toi elevii înscrişi în concurs şi profesorii
îndrumători au primit drept premiu de participare o
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Eminescu”), prof. Bedrie Amet;
- Nilufer Ayda Iusuf (Liceul Teoretic
„Ovidius”), prof. Subihan Iomer.

excursie la Babadag şi Tulcea.
Iată câştigătorii:
Premiul I:
- Ebru Iuruc (Liceul Cobadin), profesor
Sezavet Reşit;
- Iasemin Sena Memet (Colegiul Naional
„Mihai Eminescu”), prof. Bedrie Amet.
Premiul II:
- Kamer Roxana Bratu (Liceul Teoretic
Decebal Constana) prof. Sibel Memet;
- Adelaida Georgiana Gechereanu şi
Adriana Nicoleta Surdu (Liceul „Lazăr Edeleanu”
Năvodari), prof. dr. Lenua Popa;
- Onur Emurla (Liceul Teoretic „Ovidius”
Constana), prof. Şeila Abibula;
- Bianca Ştefania Piştea (Liceul Teoretic
„Ion Cotovu” Hârşova), prof. Marcel Petcu.
Premiul III:
- Aida Akdeniz (Liceul Teoretic „Decebal”
Constana), prof. Sibel Memet;
- Deria Levis Coldaş (Liceul Cobadin), prof.
Selime Caragea;
- Geilan Emirla (Liceul Cobadin), prof.
Selime Caragea;
- Ghiulserin Farida Feizi (Liceul Teoretic
Murfatlar), prof. Vildan Nurla;
- Biulent Ismail (Colegiul Naional „Mihai

Festivitatea de premiere a fost urmată de
lansarea volumelor „Din istoria tătarilor” (vol. III),
re alizat de UDTTMR în colaborare cu
Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Istorie şi
Ştiine Politice, şi „Eroi musulmani în armata
română”, semnat de col. (r) Remus Macovei,
realizat, de asemenea, de UDTTMR în colaborare
cu Asociaia Naională Cultul Eroilor „Regina
Maria”, Filiala Constana.
În cadrul simpozionului au fost prezentate
atât cele două lucrări care s-au clasat pe locul I la
concursul de eseuri, cât şi „Îndeplinirea
îndatoririlor militare de către musulmani în Armata
Română (1879 - 1945)” – col. (r) Remus Macovei,
„Populaia tătară versus populaia turcă din
România într-un document al P.M.R. din anul
1949” - şeful Serviciului Judeean al Arhivelor
Naionale – Constana, dr. Virgil Coman,
subsecretarul de stat Aledin Amet a vorbit despre
parcursul pe care l-a avut legea privind declararea
zilei de 13 decembrie drept Sărbătoare a etniei
tătare din România în Parlament, iar prof. univ. dr.
Nuredin Ibram a prezentat lucrarea „Tătarii în
opera lui Nicolae Tonitza”.
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Consiliul Judeean Constana şi Departamentul
pentru Relaii Interetnice.
„A fost o zi deosebită pentru noi. Am fost
împreună, cu mic, cu mare, tătari din toate colurile
judeului, pentru a marca Sărbătoarea etniei tătare
din România. UDTTMR a pregătit pentru anul
acesta un program intens, dar interesant:
simpozionul, festivitatea de premiere, lansări de
cări, expoziii tematice şi un spectacol de excepie
susinut de ansamblurile şi artiştii noştri. A fost un
adevărat maraton, dar suntem mândri că am reuşit
să mobilizăm atâta lume, tătari şi nu numai, şi
suntem deosebit de încântai că ne-au fost alături
în această zi deosebit de importantă pentru noi
atâia prieteni, precum senatorul Nicolae Moga,
consulul Republicii Turcia la Constana Ali
Bozçalışkan sau consulul general al Republicii
Populare Chineze la Constana Su Yanwen. Le
mulumim tuturor şi, privind retrospectiv la
desfăşurarea de fore de vineri, transmit şi prin
intermediul dumneavoastră acelaşi mesaj pe care
l-am avut şi atunci: toi cei care simt că sunt tătari
cu adevărat să vină alături de noi! Uşa uniunii este
deschisă pentru toată lumea şi numai împreună
vom putea duce mai departe valorile tradiionale
tătăreşti!”, Gelil Eserghep, preşedinte UDTTMR.
COMUNICAT DE PRESĂ
www.UniuneaTatara.ro

Cea de-a doua parte a Sărbătorii etniei
tătare din România a stat sub semnul muzicii şi
dansurilor tradiionale tătăreşti şi s-a desfăşurat la
Pavilionul Expoziional. Au evoluat ansamblurile:
Karasu, Karadeniz, Mini - Karadeniz, Yıldızlar,
Cansu, Kanara şi Canlar, soliştii Suher
Abduraman, Leila Kerim şi Elfin, iar la vioară - Alev
Gafar. Tot la Pavilionul Expoziional au fost
amenajate şi expoziii de carte, de obiecte
tradiionale tătăreşti şi de preparate culinare
specifice bucătăriei tătarilor dobrogeni.
Alături de cei aproximativ 1.500 de
spectatori au fost şi oaspei de seamă, printre ei
numărându-se senatorul Nicolae Moga, căruia
preşedintele UDTTMR Gelil Eserghep i-a înmânat
şi o plachetă în semn de mulumire din partea
comunităii tătare pentru sprijinul permanent
acordat, deputatu l UDTTMR Varol Amet,
subprefectul Iucsel Selamet, consulul Republicii
Turcia la Constana Ali Bozçalışkan şi viceconsulul
Ozgen Topçu, consulul general al Republicii
Populare Chineze la Constana Su Yanwen
împreună cu soia, subsecretarul de stat din cadrul
DRI, Aledin Amet, muftiul Muurat Iusuf, chestor de
poliie Gelaledin Nezir din Ministerul Afacerilor
Interne.
Evenimentul de la Pavilionul Expoziional a
fost organizat de UDTTMR în colaborare cu
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MESAJE ŞI IMPRESII DIN CADRUL CELEI DE-A VII-A
EDIII A SIMPOZIONULUI „DIN ISTORIA TĂTARILOR”
În deschiderea simpozionului, domnul
preşedinte al UDTTMR, ing. Gelil Eserghep a
adresat următorul mesaj “Încercăm să ridicăm la
un nivel cât mai înalt percepia noastră asupra
istoriei pe care am avut-o. Din nefericire, istoria
noastră a tătarilor şi mai ales a celor din Dobrogea,
a fost scrisă, în general, de străini cu puncte de
vedere proprii fiecăruia. Este marea noastră
problemă, pe care încet, încet, sperăm să o
remediem. De aceea a fost organizat şi acest
concurs de eseuri, adresat elevilor de liceu, la care
o să vedei, au participat şi
muli români şi alte
na  ionalită  i, nu numai
tătari. Este foarte important
pentru noi să dezvoltăm în
continuare spiritul acesta
de cercetare, de curiozitate
în mintea copiilor noştri,
pentru că, dacă noi nu am
reuşit să elucidăm toate
aspectele istoriei noastre,
ei să lupte încet, încet,
pentru acest lucru, pentru
că suntem un popor care
nu avem o ară stabilă, o
ară în spatele nostru, dar,
să nu uităm, şi alii au avut
probleme în istorie şi au
ajuns bine. Noi vom merge
pe această linie,
beneficiind, printre altele, de ospitalitatea acestei
ări, de înelegerea populaiei majoritare. În acest
sens, mulumesc stră-străbunicilor mei că s-au
aşezat pe aceste pământuri şi pentru că nu au
plecat în alte pări. România este patria noastră, a
tătarilor din Dobrogea şi, nu în ultimul rând, vreau
să-i mulumesc fostului deputat Aledin Amet,
pentru că a avut ideea şi iniiativa de a marca 13
decembrie, ca Zi a Tătarilor din România, trecând
peste mici cârcoteli referitoare la dată. Noi nu o să
uităm niciodată acest lucru.”
În cadrul simpozionului , prezentarea
volumului al treilea “Din istoria tătarilor” a fost
făcută de conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu,
decan al Facultăii de Istorie şi Ştiine Politice din
cadrul Universităii „Ovidius” din Constana:
“Volumul <Din istoria tătarilor>, sigur că nu trebuie
să fie o surpriză pentru dumneavostră, este o
continuare firească a demersurilor începute în anii
trecui, el cuprinde comunicări de la simpozionul
din luna decembrie 2012. Acest volum este un
semnal că ne apropiem de o concentrare a actului
ştiinific, a studiilor exlusiv pe problema istoriei,
tradiiilor şi actualitatea comunităii tătare din
Dobrogea. Vei găsi în cadrul volumului contribuii
ale unor membri ai Facultăii de Istorie şi Ştiine
Politice din cadrul Universităii „Ovidius” din
Constana, contribuii aparinând unor
reprezentani ai unor instituii publice. Ele pleacă

practic de la Imperiul tătaro - mongol, de la studii de
frontieră, ajungând până la contemporaneitate,
până în anii '60. Domnul dr. Virgil Coman ne-a
furnizat un studiu privind <Tătarii în documentele
departamentului cultelor>. Este un volum multi disciplinar, pentru că regăsim studiile de istorie, ale
dr. Adriana Căteia, dr. Adrian Ilie, drd. Metin Omer
și studii care se referă la contemporaneitatea
comunităii tătare, la prezena acesteia, la felul în
care se reflectă acest prezent în opinia publică
românească, aici
referindu - mă la studiul
domnului subsecretar de
stat Aledin Amet despre
deportarea tătarilor din
1944. De asemenea, avem
un studiu şi concepte
filozofice, politice, aici
referindu-mă la colegul
meu, dr. Enache Tuşa, de
asemenea, studii legate de
lirica tătară, la poemele
tătare, în general la creaia
literară tatară şi aici nu fac
decât să mă refer la
p r o f . u n i v. d r. N u r e d i n
Ibram. Astfel încât, volumul
are o dublă importană, o
dată prin multi disciplinalitatea sa, şi a
doua importană se referă
la faptul că el concentrează mai mult decât altă
dată studii privind diverse aspecte privind evoluia
comunităii tătare şi a comunităii majoritare în care
trăim. Sper că anul viitor acest volum să fie mai
gros şi mai complex din punct de vedere al
tematicii şi sper că apariia acestui volum va
rămâne ca un punct obligatoriu în calendarul
cultural şi ca o mărturie a colaborării dintre
Facultatea de istorie şi Ştiine politice şi UDTTMR.
Sper că viitorul ne va aduce o colaborare mai
consistentă decât acum, pe aceleaşi coordonate.”
Prezent la eveniment, gen. Gelaledin
Nezir, chestor de poliie, director general adjunct al
Direciei Generale de Management Operaional
din cadrul Ministerul Administraiei și Internelor, a
exprimat câteva gânduri legate de manifestarea
ştiinifică la care a participat: „În primul rând, vă rog
să îmi permitei ca, în numele Ministrului Afacerilor
Interne, Radu Stroe, să transmit toate urările de
bine şi La muli ani comunităii tătare, nu numai din
Dobrogea, ci şi din întreaga Românie şi oriunde sar afla, alături de aceste urări şi pe ale mele. A fost
o manifestare deosebită, reuşită, am auzit foarte
multe lucruri noi, sigur ele necesită un timp mai
îndelungat şi opiniez că ar trebui ca astfel de
aciuni să fie mult mai dese. Manifestarea de azi a
fost deosebită şi onorantă pentru mine.”
Culese de Ghiulşen ISMAIL IUSUF
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PRIMUL GENERAL AL COMUNITĂII NOASTRE

La data de 28 noiembrie 2013, a fost
publicat decretul privind acordarea gradului
profesional de chestor de poliie domnului
comisar-șef de poliie Gelaledin
Nezir din Ministerul Afacerilor
Interne. Gelaledin Nezir este primul
general al Armatei Române din
rândul comunităii noastre, avansat
exact la 135 de ani de la revenirea
Dobrogei la România, în 1878.
S-a născut la 06.11.1965.
A urmat Şcoala Militară de
Ofieri Activi „Nicolae Bălcescu”,
Sibiu, arma Infanterie în perioada
1984 - 1987. A manifestat o
permanentă grijă pentru
perfecionarea pregătirii sale fiind
absolvent al următoarelor instituii
militare şi civile: Facultatea de
Istorie şi Ştiine Administrative,
Universitatea „Ovidius” din
Constana, Licenă în Istorie (1995 1999); Academia Forelor Terestre, Sibiu, Licenă
în Managementul organizaiei, Studii universitare
(2002 - 2006); Colegiul Naional de Apărare,
Universitatea Naională de Apărare, Bucureşti,
Securitate şi Apărare Na  ională, Studii
postuniversitare (2007); Colegiul Naional de
Afaceri Interne, Bucureşti, Securitate şi Apărare
Naională, Studii postuniversitare (2010);
A fost masterand în Comunicare şi Relaii
Publice la Facultatea de Comunicare şi Relaii
Publice, Şcoala Naională de Studii Politice şi
Administrative, Bucureşti, Studii postuniversitare
(2003 - 2005) şi în Combaterea criminalităii
organizate, Academia de Poliie „Alexandru Ioan
Cuza”, Bucureşti, Studii postuniversitare (2008 2010).
Este absolvent al cursurilor:
- Curs „Praxiologia educaiei militare”,
Centrul de Cercetări Metodologice al M.Ap.N.,
Bucureşti, 02.11.1993 - 04.06.1994;
- Curs de management al crizelor, Şcoala
NATO, Oberammergau, Germania, mai 2001;
- Curs de limba turcă, Academia de Înalte
Studii Militare, Bucureşti, 9 luni, 2001;
- Curs de operaii în sprijinul păcii,
Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti,
octombrie 2001;
- Curs de limba engleză, CFB Borden,
Canada, 4 luni, 2005.
Cunoaşte foarte bine limbile engleză, turcă
şi franceză.
A fost avansat în grad astfel: locotenent 1987; locotenent - major - 1991; căpitan - 1995;
maior - 2000; locotenent - colonel - 2003; colonel 2008.

Datorită pregătirii multilaterale, a îndeplinit
următoarele funcii:
- în Ministerul Apărării
naionale - Comandant pluton /
Regimentul 40 Mecanizat (1987 1990); Ofier 4 cu paza şi pregătirea
pentru luptă şi lociitor al
comandantului / Cp. Pază lucrări de
artă (Cernavodă - Borcea) /
Regimentul 40 Mecanizat (1990 1992); Comandant pluton elevi şi
ofier 3 cu probleme de cultură şi
educaie / Liceul Militar de Marină
„Alexandru Ioan Cuza” din
Constana (1992 - 1995); Redactor
de radio şi televiziune / Statul Major
al Marinei Militare, Redacia de
radio şi televiziune (1995 - 1998);
Ofier 2 în Biroul de Presă al
Ministerului Apărării Naionale /
Direcia Relaii Publice (1999 2002); Şef compartiment relaii publice /, Statul
Major General (2002 - 2005); Împuternicit director
al Direciei de Informare şi Relaii Publice /
Ministerul Apărării Naionale (ian. - apr. 2005);
Consilier al Şefului Statului Major General / Statul
Major General (2005 - 2006); Consilier al
ministrului Apărării / Ministerul Apărării Naionale
(2006 - 2007); Lociitor al comandantului şcolii
(detaşat consilier ministru) / Şcoala de Aplicaie
pentru logistică „General Constantin Zaharia”
(2007 - 2008).
- în Ministerul Justiiei - Consilier personal al
ministrului Justiiei (ian. - apr. 2008)
- în Ministerul Administraiei şi Internelor Director cabinet ministru (2008 - 2009);
- Guvernul României - consilier, Director de
cabinet al viceprim - ministrului (iun. - dec.2009)
- în Ministerul Administraiei şi Internelor Director adjunct al Secretariatului General/
Secretariatul General (2009 - 2010); Director al
Secretariatului General al M.A.I. / Secretariatul
General (2010 - 26.09.2013); Director general
adjunct / Direc  ia Generală Management
Operaional (2013 - prezent).
Rezultatele obinute în carieră i-au fost
recompensate cu următoarele ordine şi medalii :
Ordinul Naional „Pentru merit” în grad de Cavaler 2004; Semnul onorific „În serviciul Patriei”, pentru
ofieri, XX ani de activitate - 2007; Semnul onorific
„În serviciul Patriei”, pentru ofieri, XV ani de
activitate - 2002; Emblema de Onoare a Armatei
României - 2007; Emblema de Onoare a Forelor
Terestre - 2008.
Sursa: Col.(r) Remus Macovei - Eroi musulmani
în armata română, 2013, pag.108 - 109.
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KÜNDELĬKŞĬ XLVI

BĬLSENĬZ NE KADAR SAGINGAN EDĬM!…
Ay, vay sarımsak,
Bĭz nĭşlermĭz sagınsak?
Sagınganda vay, katiyĭm?
Yok kanatım uşacak!
Yaşam b ĭ zn ĭ de hastanege akett ĭ,
şĭmdĭgeşĭk bo vaziyetke tüşken yok edĭm.
Doktorların muayesĭne köre ameliyat bolmam
zorınlı ekenĭn anladım. Çaresĭ yok ustıralarga
tĭşlerĭm sıgıp, bĭlgen dualarım okıp doktorlarga
teslĭm boldım. On ekĭ kün hastanede catkanda
bütĭn yaşam köz aldından sıralanıp geştĭ;
başarıları man cenĭlgelerĭ men. Bo dünyadan
köşĭp ketken sora artımızda ne kalacak, aceba?!
Hastanede catkanda ertenmen, awa küneşlĭ
bolganda, pencĭrege ekĭ kögerşĭn kelĭp kona edĭ,
onlarnı körgende men de uşıp ketmek ĭstiy edĭm,
ama bolmay. Hastanelĭk bolmadan bĭr kün evvel
Tatar Bĭrlĭgĭnĭn Bükreş kolındakı caşlar teşkilatı
Tatarca derslerĭ yasamamı ĭstedĭler, men de
“memnuniyet men”, dedĭm. Derslernĭn teması:
“Gramatica Practivă Contrastivă: Tătară - Turcă Română”. Bĭrĭncĭ derske kelgende salon tolı güzel
caşlarmıznĭ körgende bek şaşırdım, suklandım o
zaman bĭraz özĭmnĭ coytkanday boldım, akılım
uşıp kettĭ, bĭr an bolsa da özĭmnĭ Ankara
Ü n i v e r s i t e s ĭ n d e , D i l v e Ta r i h - C o ğ r a f y a
Fakültesĭnde san ettĭm! Çünkĭ aynĭ hawa ese edĭ.
Caşlık, güzellĭk ve sonsız bĭr ĭstek. Tezmen tez
özĭme keldĭm ve derske dewam ettĭk. Caşlarımızın
közĭnde ne kadar ĭstek bolganın kördĭm. Bo
derslerge bütĭn ĭstegĭm men katılaman. Yerĭ
bolganda yazayım; başka Universiteden talepler
kelse de ketmedĭm, cünkĭ yazacaklarım köp…
ama o güzel, akıllı caşlarmıznı katıp gerĭ
kaytarırsın… ama pakılday hastalık beklenmedĭk
bĭr zamanda kelĭp başımızga kondı, belĭmĭznĭ
buktĭ. Allah kĭsmet etse arü bolgaman derslerge
dewam etecekmĭz, İnşallah.
Hastanede catkanda insanın başından türlĭ
türlĭ tüşĭnceler, ĭstekler, özlemler sagınmalar taa
neler, neler… geşe. Esĭne ketĭrĭp sagınmak sade
insanlarga ait bolganın, sade insanların zarif
tüşĭncelerĭne yaraşa. Sagınmak öz ve öz
sözĭmĭzdĭr; bonın eşit anlamda “koşagı” hasrettĭr,
ama bo kelime tĭlĭmĭzge Arapçadan kelgendĭr.
Türkî Tĭllerĭne bĭr köz atkanda ne köremĭz?
Özlemek, hasretini çekmek [Türkiye Türkçesı];
hasratini çekmek [Azerbaycan Türkçesı]; ağıhav,
yukhınıv, hağınıv [Başkurt Türkçesı]; sağınuv
[Kazak Türkçesı]; sağınü [Kırgız Türlçesı]; sağniş
[Özbek Türkçesı]; sagış, sağınu [Tatar Türkçesı];
küyseme [Türkmen Türkçesı] ; seğınmak, kinimak
[Uygur Türkçesı]. [Bo mesele üş ĭ n bak:
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlügü, s.686.]
Berĭlgen örneklerden bek arü körĭne ke beş Türk
Tĭlĭnde s a g ı n m a k forması, az fonetik farklar
man denktĭr.
Zengĭn folklorımızdan bĭrkaş örnek beriyĭk:

Kuş kanatı kuyulır kagınganda, neler ilaç bola eken
sagınganda?
Ay, vay sarımsak
Bĭz nĭşlermĭz sagınsak?
Caylı (da) payton ĭşĭnde
Bayım, bayım bayılsak.
[Boztorgay]

İnsanlar kĭmlernĭ, nelernĭ sagınabĭlĭrler? En
başta öz yakınların, kısım - akrabaların, eş dostların, tanıdıkların, sözĭn kıskası, başka
insanlarnı. Bonlardan başka: tugan yerĭn, köyĭn,
canına yakın hayvanların, alet - eşyaların taa neler,
neler; çünkĭ insan duyguları sonsız bĭr ĭstek colıdır,
onın artı üzĭlmegen bĭr duygıdır. Men de yakın ekĭ
hafta hastanede catkanda bĭlesĭz mĭ nelernĭ
sagındım? [tabîi ke insanlardan başka] Künboyı
kolıma algan k i t a p l a r ı m n ı [ve bonların
arasından Mahud Kaşgarlı'nın eşsĭz, Divanü
Lügat-it-Türk] bĭr de beş tane karagan kĭmsesĭz
sokak mışıklarımnı!!!
NEVZAT YUSUF SARIGÖL
8

Karadeñĭz - Aralık / Decembrie 2013

ADETLERĬMĬZ (96)

KAZAN, KAZAN AYIRMA ADETĬ [ II ]

Suceava'ga kırk kilometru uzaklıkta, Cacica
[Kaçika, dep okılır] tuz ocagı [Rom. salina] bolgan
bĭr yerleşĭm bar; fikrĭmĭzce kaşık sözĭnden
türetĭlgendĭr. O güzel agaş kaşıkların yerĭn metal
[temĭr] kaşıklar algan sora öz kaşıgın tapmak,
bellemek, zorlaştı ve tamamı man coytıldı desek
yanlışmaymız. Romen örf - adetlerĭnde de kaşıgın
bellĭ bĭr yerĭ bolganın bo yerde, sırası kelgende,
hatırlatmak ĭstimĭz.
11. Folklorımızda Kazanga baylı
atasözlerĭ: Kazanga pĭşken, hazinege tüşmez;
Kazandaşmay sırdaşmaz; / Kazanda, pĭşĭrĭp,
kapagında aşay; / Kazanda turgaşı, karında tursın;
/ Kazanga ne atsan, kaşıgına o kelĭr; / Kazanga
time, karası cugar, yamanga time belâsĭ cugar; /
Kazanına tartmagannın, kaşıgı sınsın; / Kazanmay
kazan kaynamaz; / Kazannın ĭşĭ men tışı bĭr
tuwıldır.
Türk halklarının folklorından anlam tolı,
kazanga dair örnekler: Kazana ne koyarsan,
kaşığına o çıkar [Türkiye Türkçesi]; Ne töksen
aşina, o çıkar kaşıgina [Altınordu T.]; Çanağına ne
toğrarsan, kaşuğuna ol çıkar [Oğuz T.]; Nasibinde
varise kaşuğan çıhar. [Ahıska T.]; Çanaa nii
doorarsen kaşiina o girır. [Makedonya - Kosava T.];
Kazanda ni bulha, sümeske şul sıga. [Başkurt T.];
Her ne töksen aşiye, o gelir kaşukiye. [Güney
Azerbaycan T.]; Kazanında ne taşlarsan kaşığına
o kelir.[Karay - Kırımçak T.]; Kazanınna ne salsan,
şömişine sol iliner. [Kazak T.]; Kazanına ne
taşlasan, çomıçına o kelir. [Kırım T.]; Kazana ne
koysav, çemçeve o geli. [Musul - Kerkük T.];
Kazanda bolsa, çolpuga çıgar. [Karaçay - Malkar
T.]; Kapta bolsa, kazanga tüşöt. [Kırgız T.]; Her ne
döktün aşına, o geler kaşıkına. [Kaşkay T.];
Kazanına ne salsan, şomaga sol iliner. [Nogay T.];
Kazanda bolsa, çömiçka çıkar. [Özbek T.];
Tökirsen aşına ut çıkar karşına.[Kazan T.];
Kazanga nime salsan, çömiçkimu şu çikidu. [Uygur
T.]. Kazan karası gider, yüz karası gitmez. [Türkiye
Türkçesi]; Kazan karası geder, namus karası
getmez. [Güney Azerbaycan T.]; Kazan karasu
gedâr, namusun karası getmez. [İran - Horasan T.];
Kazan karası geder, üz karası yoh. [Kuzey
Azerbaycan T.]; Kazan karası keter, üz karası
ketmez. [Kırım T.]; Kozan karası ketar, yuz karasi
kemas. [Özbek T.]; Kaşık ile aş verip, sapıyla göz
çıkarma. [Türkiye Türkçesi]; İçrip ilge kaşuk birle
şorba, çömüç sapı bilen közin çıkarma. [Kıpçak T.];
Kaşıgiman as verip sabiman köz cigarir. [Altınordu
T.]; Kaşug ile aş verüp, sapüyla gözin çıgarma.
[Oğzt. T.]; Kaşuğinen aş verip, sapinen göz
çıharma. [Ahıska T.]; Kaşığı ile verir, sapı ile göz
çıkarır. [Bulgaristan T.]; Kaşıgı man aş berer, sabı
man köz şıgarır. [Dobroca Tatar T.]; Kasıkla emek
edirir, destesiyle göz u n çıhardır. [Kuzey
Azerbaycan T.]; Kaşıknen aş bergen, sapınen
közü çıkarır.[Kırım Tatar T.]; Kalagı bla kabdırıile
sabı bla kusdurur. [Karaçay - Malkar T.]; Çemçe
bilen aş verip, sapı bilen göz çıkarma. [Türkmen
T.].
12 . Kaşık sapları . İnsanların künl ĭ k
yaşamında kullanılgan yardımcı aletlerden: Kaşık
ve sapları, kazma, kürek, pışak, tırnawış, balta,
kılış sapları bo yardımcı kısmının önemlĭ bĭr

8. Kazan türlerĭ, kazan kulagı, kullanışına
köre kazanlar farklıdırlar:
a) yemek kazanları,
b) süt pĭşĭrĭlgen kazanlar,
c) helwa kawrılgan kazanlar,
d) botka kazanları,
e) bekmez kaynatkan kazanlar,
f) șamaşır kazanları.
Bĭlĭlgenĭndiy kazan daima kullanılgan
aletlerden bĭrsĭdĭr. Ot cakmanın bĭrĭncĭ sebebĭ o
cangan otka kazan asıp yemek pĭşĭrmek. Ne
diyler: “ot bolgan yerde mutlakka kazan da bardır.”
Vakıtı yerĭnde bolganlarga: “onın kazanı kaynay”,
derler. Ama kazannı cangan ot üstĭne yerleştĭrmek
üşĭn tutılacak yerĭ bolması kerek, o yerge “kazanın
k u l a g ı” diymĭz; ekseriyet men kazanlarda ekĭ
kulak bola. Balaban kazanlarda dört, altı, sekĭz,
mitlojik kazanlarda kırk kulaklı kazanlar da bardır;
kulakların sayısı mutlakka çift [koşaklı] bolacak.
Kırgızların Er - Toştük epopeasındakı baş
kahraman, cer astıda yaşagan Mawı Dew'ĭn
emrĭne köre, mücizelĭ, mitolocik, k ı r k k u l a k l ı
k a z a n n ı tabıp ketĭrmesĭ zorında, bo kazan canlı
ve kanga susaganlardan. [Dic. Simbol, 266]. En
son ında bo kanga susagan kazannı baş
kahramanın atının yardımı man cene.
9. Kazan köbĭgĭ, kazan kaynaması.
Kaynagan kazan köbĭk şıgarır; bo köbĭklerge
daima dikkatlĭ bolır, ayrıca bekmez kaynatılganda.
Bo yerde köbĭk atılacak, atılması kerek bolgan
malzemedĭr. Bĭr üyde kazan kaynaması o üynĭn
barlıklı bolganın simgesĭdĭr. Neday güzel, anlamlı
aytkan dedelerĭmĭz: Yazda miyĭ kaynamagan
k ĭ ş ĭ n ĭ n, kışta kazanı kaynamaz! Kazanına
tartmagan kĭşĭnĭn kaşıgı sınsın! Kazanmay kazan
kaynamaz. Kazanga ne salsan, kaşıgına o tüşer.
Kazanda p ĭ ş ĭ r ĭ p, kapagında aşay. Yazda
terlegenĭn kışta kazanı kaynar. Yazda başın pĭşse,
kışta aşın pĭşer. Bo yerde folklorımızdan bĭrkaş
örnek bermege ograştık.
10. Kaşık ve türlerĭ. Kazanda pĭşken aşlar
kaşıklar man aşala. Eskĭden, şĭmdĭ Orta Asya'nın
bazı yerlerĭnde, ekseriyet men köylerde, üş
parmak man aşalganın b ĭ lem ĭ z. B ĭ z ĭ m
konışmamızda: parmaklap, parmaklap aşadı
denĭlgen aytım canlılıgın coytmadan bo künlerde
konışmalarda köremĭz. Eskĭ bĭr atasözĭmĭzde: Kurı
kaşık awızga yaraşmaz, / Kurı söz, kulakka
yakışmaz; [DLT., c. I, s. 38] dep aytılganına
rastlaymız. Kaşıklamak, şalt-şalt aşamak anlamı
na kele.
Agaş kaşıklar. Eskĭden bo tip kaşıklar
kullanıla edĭ. Dobruca Müslüman Tatarlarının
adetlerĭne köre, yemek aşama vaktı kelgende, aile
kona etrafına yanaşkanda herkez yerĭn tabıp
kaşıkların alırlar, rast kele tuwıl, öz kaşıgın alır ve
bo şekĭlde yemek başlar edĭ. Kaşıklar agaştan
yasalganda öz kaşıgın tapmak zor tuwıl edĭ, çünkĭ
agaşın üstĭne belge salmak kolay bola. Kaşık
yasaganlarga kaşıkşı denĭle; bonda yetmĭş sene
ewel Dobruca'da [Romanya] Kaşıkşı köyĭ bar edĭ,
sora yeradarın denĭştĭrdĭler; ama şĭmdĭ bĭle
yaşlıların konışmasında, gene esk ĭ adı
kullanılganın körem ĭ z. Ş ĭ md ĭ, Moldova' da,
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Körĭngenĭndiy, kazanlar ve kaşıklar bĭzĭm
aşhanemĭzĭn önemlĭ aletlerĭndendĭr.
Minimal kaynak:
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür
Ta r i h i n e G i r i ş , V I , K ü l t ü r B a k a n l ı ğ ı ANKARA,1978;
Jean Chevalier, Alain Gheerbant,
Dic ionar de Simboluri, v. 1,2.3, Editura
Artemis,Bucureşti;
Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak
Atasözleri Sözlügü, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, 2004;
İvan Evseev, Dic ionar de magie,
demonologie şi mitologie românească. Editura
AMARCORD, Timişoara, 1997; Malek Chebel,
Dicionar de simboluri musulmane, Paralela 45,
2005.
NEVZAT YUSUF SARIGÖL

funksiyası bardır; bo bölĭmĭ men kĭşĭler aletnĭ
kullanabĭleler. Sap tekĭs, arü ĭşlengen bolmalıdır.
Bo mesele hakkında gene Kaşgarlı'nın DLT'sĭne
köz atamız ve: “Pışak ne kadar keskĭn bolsa da, öz
sabın conmaz! [>neçe yitik, biçekerse öz sapın
yonumas. DLT. c. I, s.384 / 25]. Saplı aletlerde onın
asıl funksiyasın körgen kaşıgın başıdır; sabı ise
onın yardımcısıdır. Bo sebepten bolsa kerek bĭzĭm
konışmamızda: Bĭr baltaga, [kaşıkka, kürekke] bĭle
sap bolamadı yada bolamadık dep aytılganına
rastlaymız. Gene bĭzĭm konışmamızda: “Kaşıklap,
kaşıklap aşamak” aytımı bar. [Bo aytım bĭr
aşaytlıknı bek suyĭp acelĭ-acelĭ aşamaknı ifade
ete. Agaş kaşıkların sapları örneklĭ, sırlı bola edĭ.
Maden kaşıklar şıkkan sora bo güzel, renklĭ, sırlı
kaşıklar yokboldı. Ama şĭmdĭ bütĭn dünyanı
“ekolojik furyası” sarıp algan sora, renklĭ, sırlı saplı
agaş kaşıklar moda bolmaga başladı. Canıdan k a
ş ı k ş ı mesleg ĭ üyren ĭ lmege başladı.

TĂTARII ÎN ISTORIA DOBROGEANĂ (XIII)
Societatea tradiţională t ă tar ă – prin
raportare la resursele naturale vegetale – a evoluat
de la creşterea extensivă a animalelor în sistemul
nomad, păşuni alpine, ferme,
transhuman ţă la cre ştera
intensivă în sisteme de cultură
furajeră, în forma modernă
„fără pământ”, ce a presupus
men ţinerea animalelor în
stabulaţie, ca aport total de
hrană şi mijloc de muncă în
gospod ă rie, c ă l ă torie şi
transport, adică societatea a
mers pe direcţia pastoralism
pur-agropastoralism, ca
replică şi soluţie la condiţiile
ecologice şi social-umane
specifice.
În sistemele tradiţonale
– deci şi la tătari - era frecventă
proprietatea colectivă asupra
păşunilor şi proprietatea familială sau individuală
asupra hergheliilor, turmelor, cirezilor de cai, oilor,
cornutelor mari. Compoziţia eterogenă a
şeptelurilor - împărţite în grupări distincte – a fost
un mijloc firesc de asigurare împotriva secetei,
epizootiilor, catastrofelor naturale, a războaielor
pustiitoare.
Totodată, circula ţia animalelor prin
împrumut, daruri sau moştenire între rude şi vecini,
familii constituite prin căsătorie şi alianţe sociale a
reprezentat un alt mijloc de asigurare a
patrimoniului împotriva furturilor, epidemiilor, a
generat relaţii de viaţă, de întrajutorare şi
solidaritate.
În societăţile agro-pastorale, creşterea
animalelor, deci a cailor, are ca scop utilitar, în
principal, furnizarea de produse alimentare sau

nealimentare, dar nu putem pierde din vedere nici
alte funcţii sociale şi simbolice: mijloc de transport,
forţă de muncă în producţia
agricolă, parte a jocurilor şi
sărbătorilor tradiţionale,
fortificare a mentalului colectiv
şi identităţii sociale, culturale şi
religioase a tătarilor, şi nu
numai.
Condiţiile naturale
aspre şi cele sociale de
supravieţuire au făcut din tătari
o populaţie luptătoare, cu
oameni căliţi în războaie, de o
mare demnitate şi onoare.
Onoarea tătarului ţine de o
etică a integrităţii, a nobleţei
sufletului. Onoarea este şi un
factor de ierarhizare socială,
iar pierderea ei generează
ruşine, umi linţă . Cum în
spiritualitatea tătară calul este promotor al vieţii,
este continuitate, a avea un cal era un motiv de
mândrie, de siguranţă socială, de onoare. Ne-o
spune sugestiv, în cuvinte memorabile, de pildă,
poetul naţinal, Mehmet Niyazi: „Ton cabınıp kart
cürgen / Caş kuşanıp at sürgen. (vol. „Sagış”), Ali
Osman Ayrantak: „Şongar halkın bĭlĭrrmen,
kawgacıdır/ Konakbaydan et tĭlep dawacıdır/ Bĭr
toy bolsa balaban at soyarlar, Şirbörekmen
botkaga bĭr toyarlar. („Bĭlgenĭm”) sau Mehmet
Vani Yurtsever: „Soktasĭñ mı ca'm akam,
kedaysın mı? / At arabañ bek yakşı, bek baysın
mı? („Sultaniye Tepreşte”), şi, din nou, Mehmet
Vani Yurtsever: „Kenceomer kop seneler ırgatlık
etken son, at araba tüzüp öz üyĭnde, öz ĭşĭn
körmege başlagan” („Uyuşmagan Ekĭ Arkadaş”).
Nuredin IBRAM
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ZIUA NAIONALĂ A ROMÂNIEI

Cu ocazia Zilei Naionale a României 1
Decembrie, Instituia Prefectului Judeul
Constana, în colaborare cu Comandamentul
Flotei, a organizat o ceremonie de depunere de
coroane de flori la Monumentul Eroilor căzui în
Primul Război Mondial. La eveniment au fost
prezeni lideri ai U.D.T.T.M.R., U.D.T.R., dar și
consulul general al Republicii Turcia la Constana
Ali Bozçalışkan. Din partea U.D.T.T.M.R. Fililala
Constana, au depus coroane președintele Ismail
Elvis şi vicepreşedinii Gevat Bari și Erol Menadil.
Karadeñĭz

REPREZENTAIE A ANSAMBLULUI CANSU
Sâmbătă, 1 decembrie 2013, ansamblul
Cansu aparinân d filialei Techirghiol a
U.D.T.T.M.R. a participat la emisiunea, dedicată
Zilei Naionale a României, difuzată în direct de la
postul local de televiziune Neptun.
Pe această cale, vă informăm că în luna
decembrie a fost înfiinată secia de copii a
ansamblului Cansu.
Gihan ABLEZ - coordonator
ansamblul “CANSU”

ACIAKAY SALADİN'NĬÑ ANMA TÖRENĬ
RMTTDB’nĭñ merhum eskĭ Başkanı Saladin Acıakay'nıñ
aramızdan ayrılışınıñ 3. senesĭ anıldı

4 Aralık 2013 Çarşamba künĭ, Aurora
Otelĭnde Saladin Acıakay'nıñ arkadaşları, ailesĭ
ve onıñ sayganlar bĭr araga keldĭler. Anma törenĭn
aşılışında, Köstencĭ kasabasın tüm ocaları
tarafından Yasin-i Şerif okıldı ve Mewlid
seslendĭrĭldĭ. Artından bĭrlĭkte şalışkan arkadaşları
tarafından, Saladin Acıakay man yaşadıkları
anılarınıñ hatırladılar ve katılımcılarga anlattılar.
Bĭrĭncĭ söz algan sayın prof. Memet Faruk
efendĭ boldı, Faruk bey Saladin Aciakay efendĭ
başkan bolganda, Faruk bey'de Bĭrlĭgĭn genel
sekreterĭ edĭ. Bĭrlĭkte Türkiye - TİKA'ga ketkenlerĭn
ve Radio T aşılması üşĭn anlaşmalar
imzalanganların anlattı. Ayrıca, 2004 - 2008
senelerĭ arasında Saladin Acıakay RMTTDB
başkanı edĭ, o zaman cañı merkez binası bolgan
yerĭn, temel atma törenĭñ, Tatarca I-IV sınıflar üşĭn
kitapların ustalar tarafından azĭrlengenĭ de közden
geşĭrĭldĭ. Önemlĭ katkıların arasında bĭrde er sene
festival bolganda, bütĭn katılımcılar onın otelĭnde
konaklana edĭ, ve konaklama masrafların bĭr kĭsmĭ
üşĭn sponsorlık ete edĭ. “Saladin kardaşımız,
matematikce konışsak dogrı bĭr kĭşĭ, milletĭn
süygen kĭşĭ, Tatarlıgın süygen kĭşĭ, dogrı ve aşık
yüreklĭ, kuwler yüzlĭ, er zaman onday edĭ. Bĭrlĭkte

1998 senesĭnden berĭ, insanlarga sponsor bolıp
yardım etkendĭr, o igĭlĭkler şĭmdĭ karşısına
şıkkandır. Kırım'dan yakın 40 balanı ketĭrdĭ, öz
masrafları man, ekĭ apta bo ballarga tatil yaptırdı.
Kırım'da onıñ yardımların ve Kırımcılıgın tuyıp,
Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresĭnde rahmetlĭ
Saladin'nĭ başkan yardımcısı sayladılar, o bĭzler
üşĭn bek kıymetlĭ edĭ.” Ballar üşĭn bek yardım
etkendĭr. Maddiy sıkıntıları bolgan ballarga öz
parası man okıtkandır.
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Devamında, eskĭ milletvekilĭmĭz, Aledin
Amet efendĭ, konışmasında “2004'te bĭrĭncĭ seper
milletvekilĭ boldım, Salay abi ket, sen colında artına
karama, degen edĭ, o zaman Salay abi başkan edĭ.
Kazan'da Dünya Tatarların kongresĭ yer aldı, o
zaman bĭrlĭkte katıldık. Milletĭ üşĭn can cürek men
şalıştı. Ne kadar taa ömĭrĭm bolsa, rahmetlĭ Salay
abinĭ eş unutmaycakman” dep sözlerĭne Aledin
efendĭ soñ berdĭ.
Anma törenĭne Bükreş şubesĭn en eskĭ ve
en yaşlı üylerĭ, Şefkati Abduraim efendĭ de katıldı.
“Saladin dostım cüregĭmde eñ deren ĭzlerĭn bıraktı.
Kırım'ga bĭrlĭkte kete edĭk. Bo sene Kerş'ke de
ketiyĭm dep tüşĭndĭm, ondakı cemaat men, Salay
dostımnı hatırladık, onıñ Tatarlık colında
yapkanların hatırladık, Kerĭşte'de bĭrakkan ĭzlerĭ
halen taa canlıdır. Onıñ cürgen colından cuwriyĭk.
Allah rahmet eylesĭn.”
Acıakay beyĭn eñ yakını, yanı ailesĭnden
bolgan Cenat Bolat efendĭde, Saladin efendĭ men
hatıraların tannıttı. “Acıakay'ın sadece Romanya
Tatarları üşĭn tuwıl, Kırım'dakĭ Tatarlar'ga da köp
yardımı bolgandır”.
Meryem Mambet, rahmetlĭ Acıakay beyĭn
kızıda, babasın anısına, öz fikĭrlerĭn tannıttı,
“Babanıñ rahmetlĭ bolganından 3 sene geştĭ,
menĭm ve annem üşĭn zor künler geştĭ. Er sene,
nenem ve eşĭm men bĭrlĭkte, babamnıñ hatırasına
mewult okıtamız ve anma törenĭ yapamız. Süyĭne

men ke, anma törenĭne köp sayıda, babamnıñ
tanıgan ve saygan Tatarlar, Romenler tabılalar.
Bondan soñra, menĭm üşĭn önemlĭ bolgan, onıñ
yakınların anlattkan hatıralarıdır”, dep ayttı.
Acıakay Saladin, halkınıñ, öz vatannıñ,
tarihĭnĭñ, tĭlĭn, maneviyatınıñ kaybetĭlmemesĭ üşĭn,
özĭn acımadan şalıştı. Acıakay Saladin, bütün ömĭr
boyunca gerçek ideallerĭne, adaletke ve ahlakına
sadık kaldı. O, prens ĭ pl ĭ, yak ınlarına ve
soydaşlarına yardım etken bĭr insan edĭ. Bo
sebepten onun yakınları, dostları ve bütün Türk
Dünyasĭnĭñ Acıakay efendĭ men gurur duyma akkı
bardır. O, akıllı bĭr insan edĭ. Allah rahmet eylesĭn!
Ghiulşen Iusuf Ismail

SPECIFICUL ȘI PROBLEMATICA LIMBII TĂTARE DIN DOBROGEA
ICR Istanbul au participat lingviști, istorici,
traducători, membri ai comunităii tătare din
Dobrogea aflai la Istanbul și alte persoane
interesate de istoria acestei comunităi tătare.
Aspecte ale evoluiei lingvistice, diferenele
faă de limba turcă, influenele locale și folosirea ei
actuală în Dobrogea au fost câteva dintre
subiectele abordate în cadrul prelegerii și în
seciunea dedicată întrebărilor și discuiilor. Drd.
Gihan Curtomer a punctat problemele dialecticii
turco-tătare din Dobrogea, focalizând discuia pe
un interesant studiu de caz - utilizarea cuvintelor
românești în limba tătară curentă, dublu limbaj
folosit în viaa de zi cu zi și codul lingvistic folosit în
funcie de interlocutor. La finalul conferinei,
cercetătorul român a prezentat cările existente în
România în limba tătară, publicate atât înainte, cât
și după 1989, ca și situaia actuală a educaiei în
limba tătară.
Absolvent al seciilor de limba turcă şi limba
engleză ale Facultăii de limbi şi literaturi străine
din Bucureşti, promoia 2004, Gihan Curtomer a
urmat un masterat în filologie turcă la Universitatea
din Ankara, fiind, la ora actuală, doctorand în
cadrul aceleiaşi universităi. S-a remarcat prin

Potrivit site-ului instituiei, luni, 9
decembrie 2013, Institutul Cultural Român
Istanbul a găzduit prelegerea „Consideraii asupra
limbii turco-tătare din Dobrogea” susinută de drd.
Gihan Curtomer. Expunerea face parte din seria de
prelegeri „Limbă, cultură și tradiii în rândul
popoarelor turcice mai puin cunoscute: din
Bal cani până în nord-estul Chinei”, serie
organizată în toamna și iarna 2013 / 2014 de către
Orient-Institut Istanbul. La evenimentul de la sediul
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activită  i variate în domeniul traducerii şi
translaiei; la ora actuală colaborează cu secia
turcă a Facultăii de Limbi şi Literaturi Străine,
predând seminarii de Practica limbii turce. Este
specializat în lingvistică comparată și redactează o
teză de doctorat dedicată limbii tătare din
Dobrogea la Facultatea de limbă, istorie si
geografie a Universităii Ankara.
Conferina publică face parte din strategia
ICR Istanbul de lărgire a colaborărilor academice
cu parteneri de prestigiu din Turcia. Orient - Institut,
coordonatorul și iniiatorul seriei de prelegeri
dedicate populaiilor turcice mai puin cunoscute
este un institut independent de cercetare în
domeniul turcologiei, sub egida Fundaiei Max
Weber. Fondat în 1989, institutul organizează în
mod regulat prelegeri, simpozioane și conferine.
Evenimentul a fost primul de acest fel organizat
împreună cu Orient Institut și face parte dintr-o
serie de cooperări academice iniiate și dezvoltate

de ICR Istanbul cu instituii academice
prestigioase din Turcia. Scopul central al acestor
întâlniri este încurajarea și facilitarea de colaborări
academice între cercetători români și instituii și
cercetători locali.
Sursa: ICR Istanbul

T.C. BÜYÜKELÇĬSĬ ŞUBEMĬZNĬ ZİYARET ETTĬ
24 Aralık 2013 Salı künĭ, T.C. Bükreş
Büyükelç ĭ s ĭ Ömür Şölendil Ekselansları,
Şubemĭznĭ ziyaret eterek Başkentte yaşagan
soydaşlarımıznıñ yararına bĭr bilgisayar ediye
ettĭler. Bo nedenmen sungan konuşmasında, Sn.
Büyükelç ĭ Ömür Şölendil, derneg ĭ m ĭ zde
karşılamak üşĭn katılgan Tatar üyelerĭne, Dobroca
Kırım Tatarlarına her wakıt saygı köstererek
R o m a n y a ' d a
yaşagan Tatar halkın,
T ü r k i y e v e
vatandaşları bolgan
Romanya arasında
güzel ĭlĭ şk ĭ ler ĭ nde
önemlĭ bĭr rol
o y n a g a n ı n
tekrarlandı. Uzun
s e n e l e r ,
memleketlerĭmĭz
arasında baglantılar,
bazı eksĭksĭzĭkler cer
algan bolsa bĭle, hep
pozitif collar üş ĭ n
ilerĭge ümütmen
karadılar. Gerşekten,
memleketlerĭmĭznĭñ arasında siyaset, ekonomi,
kültür meseleler ĭ n ĭ köz aldına ket ĭ rsek
temellerĭnde, mında yaşagan soydaşlarımız da
sebep bolganlardır.
Bo önemlĭ bagışman barabar
Dernegĭmĭznĭñĭ başkanı, şahsen Mefküre Gafar
Hanımefendĭge Büyükelçĭmĭz, kendĭ adına,
albümler gibi sembol taşıgan hediyeler de ilettĭ.
Sırasında, karşılıklı olarak, Başkan Mefküre
Hanım'nĭñ bergen hediyesĭ, Sn Büyükelçĭ Ömür

Şölendil'nı akıykaten heyecanlandırdı: Vâlcea Horezu bölgesĭnde el ĭşlemelĭ seramik üzerine
çizgi em boyaman yasalgan Römen elsanatların
en yüksek derecede anlatkan asma Horoz tabak
(Khoraz - Horoz - Hurez), fikrimizce, en uygun
hediye sayılabılır. Koraz simgesĭ, eskĭ tarihlerde
bo yörelerde yaşagan Kuman - Kıpçak Türk asıllı
halkların, kuşkusuz,
güzel bĭr ifadelerĭdĭr.
Sözetĭlgen hediyenĭ
tamamlagan başka
bĭr bagış taa yapıldı:
e p e l s a n a t ı
dokuwuması, Romen
halksanatların başka
bĭr dalın ustalıklarını
da köstergen
k o l s a n a t ı .
Hediyelerĭn ekĭsĭ de
mĭsapĭrĭmĭznĭ
suyundırdı ve o
s e b e p t e n
m a k a m ı n d a ,
közaldında er wakıt
tabılacagı üşĭn uygun bĭr yerge salacagın bĭldĭrdĭ.
Körüşmege katılgan Subemĭznĭñ bazı
üyelerĭ (Abduraim Şefkati, Ali Eden, Genan
Bolat,vb.) sohbet sırasında, Romanya Tatarların,
Türkiye ve Türk halkı üşĭn saygıların her wakıt
yüksek bolganlarını, her zaman, bĭzler, Türkiye'nĭ
Aktoprak olarak sayganımznı tekrarladılar. Ve,
Romen bölgelerĭnde, asırlar boyunca Türklüknĭ,
dinĭmĭznĭ, tĭlĭmĭznĭ yüksek seviyede koruganlar
hep KırımTatarları bolganın söyledĭler.
Cenan BOLAT
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ZIUA MINORITĂILOR NAIONALE - 18 DECEMBRIE
„Bune practici desprinse din proiectele interetnice ale anului 2013.
Teme prioritare pentru viitor”

În perioada 17-18 decembrie 2013,
Departamentul pentru Relaii Interetnice (DRI) din
cadrul Guvernului României a organizat o serie de
manifestări dedicate Zilei minorităilor naionale –
18 decembrie.
Evenimentul care
a deschis seria
manifestărilor din acest
an a fost masa rotundă
cu tema „Bune practici
desprinse din
proiectele interetnice
ale anului 2013”,
desfășurată în ziua de 17
decembrie la Casa
Dunării din București.
Iniiatorii și organizatorii
au prezentat cele mai
reușite proiecte sprijinite
financiar de DRI în anul
2013 și au dezbătut
experienele acumulate pe parcursul desfășurării
acestora.
Ziua de 18 decembrie, găzduită tot de Casa
Dunării, s-a axat în special pe idei de viitor utile
pentru proiectele interetnice: promovarea
economiei sociale ca resursă pentru dezvoltarea
comunităilor vulnerabile, oportunităile deschise

de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării.
Un alt moment important din a doua zi a fost
lansarea noului proces de monitorizare a aplicării
Conveniei-cadru pentru
protec  ia minorită  ilor
naionale, susinută de
d o a m n a O a n a
Rogoveanu, director la
Ministerul Afacerilor
Externe ș i doamna
Lacziko Enikő Katalin,
secretar de stat,
Departamentul pentru
Relaii Interetnice.
Au urmat mesaje
de felicitare rostite de
doamna secretar de stat
Lacziko Enikő, din
partea DRI, de domnul
deputat Mircea Grosaru,
din partea Grupului parlamentar al minorităilor
naionale, domnul Carol König, din partea
Ministerului Culturii. Programul s-a încheiat cu un
concert susinut de Ansamblul Acapella din
București și o recepie oferită de doamna secretar
de stat Lacziko Enikő Katalin, în onoarea invitailor.
Sursa: www.dri.gov.ro

CONSILIUL REPREZENTANILOR AL U.D.T.T.M.R.
Vineri, 20 decembrie 2013 a avut loc
ședina Consiliului Reprezentanilor a Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România. Printre hotărările importante luate în
cadrul acestei ședine, s-a numărat desemnarea
pentru funcia de subprefect al judeului Constana
a dlui. Ersun Anefi, susinut de către U.D.T.T.M.R..
Ședina a fost un prilej de evaluarea a activităilor
din 2013 și de planificare a celor din anul următor.
Karadeñĭz

COMEMORAREA REVOLUIEI DIN DECEMBRIE 1989
Cu ocazia comemorării eroilor căzui la
Revoluia din decembrie 1989, în ziua de sâmbătă,
21 decembrie 2013, la Troia Martirilor Revoluiei
din decembrie 1989, din Parcul Casei de Cultură
s-a desfăşurat un ceremonialul militar - religios. La
eveniment, din partea Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România Filiala
Constana au participat președintele Ismail Elvis și
vicepreședinii Bari Gevat și Menadil Erol.
Karadeñĭz
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SAİM OSMAN KARAHAN BÜKREŞ'TE OKUCULARMAN TABIŞTI
Aralık aynın bĭrĭncĭ onkünlügünde (decadă)
şubemĭzde cer algan temellĭ faaliyetlerden bĭrkaş
tanes ĭ n kalemge al ıp okuyucularımızga
tanıtılmasın faydalı köremen.
Keşken sayımızda yazılgan makalemĭzde
tĭlge akelgen olayların arasında SAİM OSMAN
KARAHAN'ga Mehmet Niyazi ödülünü berĭlmesĭ,
senenĭn en önemlĭ faaliyetlerĭnden bĭrĭsĭ bolganını
halkımız kabul etkendĭr. Tekrarlayman: Ödülnĭ,
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ tarafından Mehmet Niyazi'nĭñ bo dünyadan
köşmesĭnĭn 82. sene hatırasına yasalgan anma
törenĭn sebebĭmen, RMTTDB başkanı, Celil
Esergep bey bergendĭr.
Romanya’da tuwup Türkiye'de yaşagan
Saim Karahan soydaşımıznın önemĭnĭ çizmek
üşĭn, Bukreş RMTTDB şubesĭnĭñ Caşlar Teşkilatı
azĭrlegen etkĭnlĭklerĭne davet etĭldĭ.
Dernegĭmĭznĭñ ziyaretĭnde künümüzge kadar taa
rastlanmagan körüntĭge şahit boldık: salon tolı
kalabalık cemaatnıñ karşısında, Saim Karahan,
hayatına ve şalışmalarına dair bĭlgĭler berdĭ.
Senelerdĭ r (yakın yarım asır) yorulmadan,
bezmeden Dobroca Tatarların kulturasını
canlandırıp yaşatmak üşĭn eş bĭr gayret sarf
etmeden künümüzge kadar büyük röl oynaganın
herkes heyacanman ĭzlegendĭr.
Saim Karahan, Romanya'da yaşagan,
kültürümüznĭ tanıtmak, caymak sebebĭmen ilerĭ
kelgen alımlerĭmĭznĭñ (üyretmen, şair, mühendis,
avukat, vb.) eserlerĭn toplap ciltler haline ketĭrĭp
okuyucularga bagışlagandır. Dinleyic ĭlernĭñ
dikkatlarını çekken aytuwların arasında Saim'ın
hayatı akkında aşıklamalarnı tekrarlamaktan
fayda köremen: Hoca balası bolgan sebebĭmen
keşken asırnın ortalarında, komunist sistemĭnĭñ en
antidemokrat kararların artından Universite'den
atılıp, yüksek eyitĭm körmek üşĭn eş bĭr hak
tanılmaganı, Saim Osman'ga keşĭnmek colına
kĭrmek şaresĭn tapma zorluklarga atılmasına
sebep bola. Bĭrkaş sene boyunca şalışmaga,
keşĭnme, ötmek kazanması üşĭn uygun bĭr ĭş
yerĭne kabul etĭlmeyip, en soñında Türkiye'ge
köşĭp yerleşme kararını ala. Kararına yetĭşmemek
üşĭn Romanya Emniyet organları tarafından
(Securitate) şekken fikir, ruhiy eziyetlerĭne aylar,
seneler boyunca sıkıştırılganını unutamayacagın
takdim ettĭ.
Hayatın etaplarını anlatkandan soñra
şalışma evrelerĭne (etaplarına) keştĭ. Akıykaten,

Türkiye'ge köşıp yerleşken Necip Fazıl Ülküsal,
Mehmet Vani Yurtsever gibĭ ilerĭ kelgen yazar ve
Kırımtatar emelcĭlernĭ tanıp fikirlerĭnĭ,
tüşüncelerĭnĭ kendĭ awuzlarından, aracılıksız,
dogrıdan dogrı alde üyrengenĭ Saim Karahan üşĭn
balaban bĭr ihtimal yaratkandır. Yayınlagan
cıyıntıkların ĭ ş ĭnde M. Vani Yurtsever Dobroca'nın Dawuşı - 3 cilt; Necip Hacı Fazıl Qırım; Müstecib Ülküsal - Dobruca'dan; Tahsin
İbrahim - Türk'nın öz qardaşı; Ismail Ziyaeddin
- Saylama eserler - 2 cilt; Ahmet - Naci Cafer Ali Kültürümüzün Meseleleri; Dobruca Hikayelerĭ
(saylama yazılar); Numan Çelebi Cihan - Ant
Etkemen” yazılar kuşkusuz, Dobroca Tatarlarınıĭñ
kulturasını ayakta tutulmasına eşsĭz, balaban bĭr
adım sayılabılır. Saim Osman Karahan'nı eser
yaratıcılar ĭşĭnde en yüksek sıralarda cer alması
tabiy, Dobruca Kırımtatar Ağızı Sözlüğü'dür.
Yarım asır şalışmalar yaşay bo balaban boyutlu, 3
ciltten ibaret bolgan eşsĭz esernĭ kapları ĭşĭnde.
Sözlüknĭ yayın alıne ketĭrmek üşĭn Karahanlar,
ailevi, ustalıkman şalışkanları belgelene esernĭ
dıkkatman araştırgan şahıslarga. Filologlar, taa
dogrısı Türkologlar üşĭn, bo bĭr abide sayılabĭler bo
Sözlük.
Eger, RMTTDB Yönetim Kurulunun maddi
em manevi destegĭ bolmasa edĭ bo parlak abide
kolay kolay şıgarılamazdı. Onun üşĭn, Saim
Osman Karahan'ga minneterlĭgĭmĭznĭ kösteremĭz.
Aynı zaman, yayınlama ve Romanya'da
dagıtılmasına karar algan idarecĭlerĭmĭzge de
şukranlarımıznı sunmamız hepĭmĭzge tüşken bĭr
borıçtır.
Cenan BOLAT
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DECEMBER 13 - THE CELEBRATION OF THE TATAR
ETHNIC GROUP IN ROMANIA
The Democratic Union of the TurkishMuslim Tatars in Romania held a series of events
on the occasion of the celebration of the Tatar
th
ethnic group in Romania on Friday, December 13 ,
2013.
First of all, the two – hour symposium
entitled "Of the History of Tatars" was organised in
collaboration with the Faculty of History and
Political Sciences, “Ovidius” University Constanta,
its Aula Magna hosting the award ceremony of
“Dobrudjan Tatars - History, Tradition and
Civilisation” essay contest. 34 high school pupils
registered for the competition, out of which 12 were
ranked first, second and third. The first place
winners were awarded with 150 lei by DUTMTR,
those ranked the second - 100 lei, while those
ranked the third - 50 lei each, also being offered the
chance to participate in a youth camp organised by
DUTMTR the following year. In addition, all pupils
enlisted in the
competition and their
coordinating teachers
received a trip to
Babadag and Tulcea as
a participation prize.
The award
ceremony was followed
by two book launches:
"Of the History of Tatars”
(vol. III), conducted by
D U T M T R
i n
collaboration with the
Faculty of History and
Political Sciences,
“Ovidius” University
Constanta and “Muslim
Heroes in the Romanian
Army” by Col.(r) Remus
Macovei, also
conducted by DUTMTR in collaboration with the
National Association Heroes Cult “Queen Mary”Constanta Branch .
The symposium consisted of the
presentation of the two essays that were ranked
first at the essay contest as well as “The fulfillment
of military duties by the Muslims in the Romanian
Army (1879 - 1945)” by Col.(r) Remus Macovei ,
“The Tatar population versus the Turkish
population of Romania in a R.L.P. document in
1949” by Virgil Coman , Ph.D, Head of Constanta
County Branch of the National Archives. What is
also important, undersecretary of state Aledin
Amet delivered a speech on the establishment by
law of the celebration
of the Tatar ethnic group on
th
December 13 , 2006 and prof. dr. Nuredin Ibram
presented the paper entitled “The Tatars in the
work of Nicolae Tonitza”.
The second part of the Tatars' Day in
Romania was marked by traditional Tatar music
and dances and was held at the Exhibition Hall in
Mamaia. The following traditional dance
ensembles performed: Karasu, Karadeniz, Mini
Karadeniz, Yıldızlar, Cansu, Kanara and Cobadin,

as well as singers Suher Abduraman, Leila Kerim
and Elfin and violinist Alev Gafar. An exhibition of
traditional Tatar objects and food and a display
stand of books issued under the direction of
DUTMTR were also arranged at the Exhibition Hall
in Mamaia.
Along with the approximately 1,500
spectators, there were several honorable guests,
such as Sen. Nicolae Moga, whom was handed a
recognition plaque for his continued support by
DUTMTR President Gelil Eserghep, as a sign of
gratitude on behalf of the Tatar community,
DUTMTR MP Varol Amet, Constanta County
Deputy Prefect Iucsel Selamet, Consul General of
the Republic of Turkey in Constanta Ali
Bozçalışkan and Vice Consul Ozgen Topçu,
Consul General of the People's Republic of China
in Constanta Su Yanwen and his spouse,
Undersecretary of State of the Department for
Interethnic Relations of
the Romanian
Government Aledin
Amet, Mufti Muurat
Iusuf, Head of the
Muslim Cult in Romania
and police quaestor in
the Ministry of Internal
Affairs Gelaledin Nezir.
The event at the
Exhibition Hall in
Mamaia was organised
by DUTMTR in
collaboration with
Constanta County
Council and the
Department for
Interethnic Relations of
the Romanian
Government.
“It was a special day for us. We were, young
and old, altogether, Tatars from all over the county,
gathered to mark the celebration of the Tatar ethnic
group in Romania. DUTMTR has prepared an
intense but interesting programme this year: the
symposium, the award ceremony, book launches,
thematic exhibitions and a great show performed
by our artists and ensembles. It was a true
marathon, but we are proud that we have been
able to gather so many people, belonging both to
the Tatar and local communities. We are
particularly pleased that so many friends have
been with us on this very important day, such as
Sen. Nicolae Moga, Consul General of the
Republic of Turkey in Constanta Ali Bozçalışkan or
Consul General of the People's Republic of China
in Constanta Su Yanwen . We thank all of them and
we convey the following message: those who feel
they are really Tatars should join us! The union
welcomes everyone and only together we will carry
on the traditional Tatar values!”, stated DUTMTR
President, Gelil Eserghep.
DUTMTR Press Office
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APROAPE 100 DE TINERI TĂTARI AU VIZITAT PALATUL
PARLAMENTULUI, CU PRILEJUL ZILEI MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Organizaţia de Tineret “Ismail Gaspirali”, Turchian
CURTMEMET - Preşedinte OTIG filiala Ovidiu,
membri OTIG din filialele: Mangalia, Constanţa,
Valu lui Traian, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu,
Murfatlar, Cobadin ş i Medgidia, membrii
ansamblurilor: “Karadeniz” - Constanţa, “Mini
Karadeniz” - Constanţa, “Kanara” - Ovidiu,
“Yildizlar” - Mihail Kogălniceanu şi “Karasu” –
Medgidia, elevi şi profesori ai Şcolii Comunitare din
cadrul UDTTMR, membri ai Ligii Liceenilor Tătari,
participanţii la concursul de eseuri “Tătarii
dobrogeni – istorie, tradiţie şi obiceiuri”.
După ce au vizitat sălile Nicolae Bălcescu,
Nicolae Iorga, A.I. Cuza, C.A. Rosetti şi Sala Unirii,
tinerii s-au convins că Palatul Parlamentului este
într-adevăr cea mai mare clădire administrativă
pentru uz civil ca suprafaţă din lume. Încurajaţi de
Comisia de Învăţământ şi răsplătiţi de Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România, câţiva din elevii şi studenţii prezenţi au
promis că se vor întoarce în această clădire, dar cu
funcţii solide şi mentalitate integră.
Ateș CASIMCEALI

Începând cu anul 1998, la data de 18
decembrie, în România este marcată Ziua
Minorităţilor Naţionale. În ţara noastră se pune un
accent deosebit pe recunoaşterea reciprocă a
valorilor, pe cultivarea unui spirit de dialog, pe
comunicare şi colaborare între diverse culturi
existente, ceea ce înseamnă deplasarea de la
multiculturalitate la interculturalitate, o societate
intercultural ă fiind cea în care etniile
interacţionează.
În ultimii ani, o serie de manifestări
organizate cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale
din România au dovedit diversitatea socioculturală cu care etniile minoritare insufleţesc şi
completează cultura românească. De această
dată a fost rândul Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România să îşi dovedească
iniţiativa şi pragmatismul. O delegaţie formată din
96 de tineri a vizitat Palatul Parlamentului din
Bucureşti, gazde fiind deputatul UDTTMR Amet
Varol şi un ghid avizat. La acţiune au participat
Elvis ISMAIL - Preşedinte UDTTMR filiala
Constan ţ a, Dincer GEAFER - Pre ş edinte
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ACŢIUNE UMANITARĂ ORGANIZATĂ DE TINERII TĂTARI
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România (UDTTMR) a organizat
prin tinerii de la Organizaţia de Tineret a Filialei
Constanţa acţiunea umanitară „Calitate prin
caritate”. În perioada 18 noiembrie - 12 decembrie,
la sediul UDTTMR s-au strâns ajutoare constând
în articole vestimentare, jucării şi cărţi. Lucrurile au
fost sortate pe categorii de vârstă şi împărţite pe
data de 24 decembrie la Centrul de Plasament
“Ovidiu”, iar luni, 30 decembrie, la Căminul pentru
persoane vârstnice din Constanţa şi Complexul de
servicii comunitare “Cristina”.
Colaborarea dintre UDTTMR şi Centrul de
Plasament „Ovidiu” este una mai veche, acţiunea
fiind doar o reconfirmare a mărinimiei tătarilor,
răsplătită de copiii din centrul de plasament cu un
moment artistic de excepţie.

Şeful Centrului ,,Ovidiu”, Tănase Taşu,
educatoarea Belgin Regep, dar şi ceilalţi angajaţi
ai centrului şi mai ales copiii le-au mulţumit tinerilor
tătari că acum, la sfârşit de an, le-au pregătit o
asemenea surpriză.
Acţiunea „Calitate prin caritate” a fost
iniţiată de Organizaţia de Tineret „Ismail Gaspirali”
- filiala UDTTMR Constanţa şi a reuşit să
mobilizeze şi alţi membri ai organizaţiei, ai Şcolii
Comunitare, ai ansamblurilor de dans, ai Ligii
Liceenilor Tătari, ai filialelor din judeţ, dar şi români
şi oameni de bine de alte naţionalităţi, care au
donat, au sortat şi au întreprins toate tipurile de
activităţi de voluntariat în perioada 18 noiembrie –
12 decembrie 2013.
Ateș CASIMCEALI

ZIUA ETNIEI TĂTARE SĂRBĂTORITĂ LA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA
În data de 12 decembrie 2013, la iniiativa
președintei Organizaiei de femei a UDTTMR filiala
Mangalia Fichiran Murtaza și la invitaia domnului
primar al municipiului Mangalia Cristian Radu, o
parte din copiii școlii comunitare a UDTTMR filiala
Mangalia au susinut în faa domnului primar și a
angajailor primăriei un mini-recital de poezii în

limba tătară. Copiii i-au dăruit primarului Cristian
Radu două inimi origami reprezentând steagul
României și al tătarilor crimeeni. În contextul
sărbătorilor de iarnă, primarul municipiului
Mangalia a oferit copiilor cadouri constând în
dulciuri.
Sercin VUAP
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TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

TÂNĂRA TÃTÃROAICÃ DE LA MALUL MĂRII, EMEL AISER ABLAMIT STUDENTÃ LA CLUJ
“Munca şi ambiţia conduc la performanţã”

În această ediţie o vom cunoaşte pe Emel Aiser
Ablamit, studentă în anul II la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj - Napoca, Facultatea de Știinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de
Jurnalism. Vom vorbi cu Emel despre reuşite, eforturi
susţinute, dor de casă, dar şi despre mândria de a fi
tătar între ardeleni.
Este o tânără tătăroaică mândră de rădăcinile
ei, dar care doreşte să crească mai departe printre
ardeleni, deseori confundată cu o chinezoaică, o tânără
ambiţioasă şi cu planuri mari. Emel trăieşte la Cluj,
departe de casa părintească din Mangalia, departe de
cei dragi, această depărtare făcând-o să înţeleagă mai
bine, că, pentru a-ţi atinge visurile, trebuie să faci
sacrificii şi aici îmi vine în minte un citat din Alexandru
Macedon: “Nimic nu e imposibil pentru cel care
încearcă”. Emel încearcă, departe de casă, să
clădească, să studieze, să facă o carieră în domeniul
comunicării.
La admiterea la facultate, Emel a intrat cu
media 10, prima pe listă, în anii de liceu a fost olimpică,
dar a activat şi în cadrul ansamblului folcloric din
Mangalia, unde a dansat, a interpretat melodii tătăreşti,
pe scurt, a contribuit la promovarea tradiţiilor tătăreşti.
Cum a fost perioada de acomodare la
universitate? Povesteste-mi despre colegi,
profesori, stereotipuri legate probabil de etnia din
care faci parte.
“Nu ajunsesem în Cluj până la admitere. Nu
ştiam multe lucruri, doar că este printre cele mai bune
centre universitare din ţară. Am ales Clujul în favoarea
studiilor în Anglia. La Cluj am fost admisă la facultate cu
nota 10, fiind prima pe listă în urma Simpozionulului
Internaţional “Tradiţional şi modern în educaţie”, unde
am câştigat locul I la secţiunea “Film”. Aici, toti m-au
primit cu drag, chiar dacă unii nu erau siguri de etnia
mea. Colegii de la facultate au crezut că sunt băiat după
nume, chinezoaică după aspect şi puţini au înţeles
ceea ce sunt cu adevărat: tătăroaică. Dar, cu răbdare,
au învăţat şi au gustat din tradiţiile noastre. Au avut grijă
ca de Kurban Bayram să mă simt ca acasă, iar cei de
acasă au avut grijă să-mi trimită pachet cu köbete,
baclavale, şibörek, ca să nu duc dorul mirosului
autentic”, a povestit Emel.
Ce înseamnă pentru tine “mândria de a fi
tătar”?
“Anul acesta, Kurban Bayram-ul l-am sărbătorit
tot departe de casă, alături de colegii şi prietenii de aici.
Recunosc că mi-a fost puţin greu la început, mai ales în
prima zi când trebuia să-mi sun apropiaţii, ştiind că ei
sunt împreună şi povestesc, stau, petrec timpul în
familie, în timp ce eu probabil sunt la facultate, ca într-o
zi obişnuită. Dar, având prieteni minunaţi, care şi ei ştiu
cum este, au avut grijă să mă simt ca acasă şi să nu duc
dorul de nimic. Practic, fetele cu care stau sunt a doua
mea familie. Au înţeles repede ce nu este permis în
religia noastră şi au încercat să mă ferească de lucrurile
„haram” atunci când ele găteau ceva şi poate foloseau
acelaşi cuţit. Am prins drag de tot ceea ce se află aici şi
am devenit parte din ele. Am prins drag de calmul din
Ardeal, dar duc şi dorul limbii noastre. Duc dorul a tot ce
înseamnă să fii “tătar”.

Ce sacrificii ai făcut şi faci pentru aţi
indeplini visul?
“Am lucrat la o emisiune radio, “StudStory”,
împreună cu colega mea, Anita Raluca, în care aveam
invitaţi diverse formaţii de muzică. Am participat la
“Şcoala Radio” şi în prezent sunt în practică la Antena1
Cluj şi UBB TV, lucrând la montajul-video. Pentru a
ajunge aici şi a face ceea ce visam, a fost nevoie de
sacrificiu din partea tuturor. Vacanţele de vară le-am
petrecut muncind, pentru a strânge bani de admitere,
de drum şi cheltuieli, fiind conştientă cât de greu le este
părinţilor financiar. Deşi sunt foarte fericită, îmi lipsesc
activităţile din cadrul UDTTMR şi căldura tătarilor. Îmi
lipsesc zilele în care eram sunată şi chemată la diverse
activităţi, unde puteam fi activă şi puteam contribui la
activităţile necesare pentru a ne uni. Cea mai mare
întâlnirea unei fete din
bucurie cred că a fost
Kazahstan, cu care am putut vorbi puţin tătăreşte în
faţa facultăţii. Norocul meu este că anul acesta m-am
înscris şi la cursuri de “Istorie şi cultură tătară”, la
Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice, la
aceste cursuri aprofundând mult mai multe informaţii
despre etnia mea.
Proiecte viitoare…
“Ca viitoare proiecte, plănuiesc să îmi continui
şi studiile de Master aici, sau în altă ţară, să profesez în
domeniu, dar nu fară să particip activ şi la proiectele
noastre din cadrul UDTTMR măcar în vacanţe.
Nu regret nimic, mă bucur de prezent, de
oamenii minunaţi de care sunt înconjurată aici şi nu uit
să mai întorc privirea înapoi şi să -mi amintesc ceea ce
sunt cu adevarat! Trăiesc aşa cum visam, clădesc ceea
ce visez în continuare, învăţ cum să iubesc ceea ce am
lângă mine sau ceea ce port în sufletul meu, respir în
Cluj…”.
Emel avea aşteptări şi sperane, dar realitatea a
fost chiar mai frumoasă, chiar dacă n-a avut nimic în
comun cu scenariile din capul ei. A descoperit ceva nou
în fiecare zi, atât despre locurile în care se află, cât și
despre ea însuşi. Nu te cunoști cu adevărat până când
nu ești pe cont propriu într-un loc străin, rupt de tot ce
este familiar, unde eşti în permanenţă nevoit să te
reinventezi. Decizia aceasta i-a adus tinerei noastre
protagoniste împlinirea sufletească. Părinţii studentei
sunt mai mult decât mândri de reuşitele ei, familia fiind
susţinătoarea numărul 1 în toate activităţile fetei.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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PROCURORUL ZAFER SADÎC

„Spiritul pur luptător al tătarilor s-a transformat în dorinţa de a lupta metaforic pentru afirmarea etniei”
Procuror evidenţiat la nivel naţional pentru
merite deosebite, Zafer Sadîc întruneşte profilul
tătarului cu care ne mândrim şi pe care Revista
“Karadeñĭz” are o plăcere aparte să îl prezinte
cititorilor. În vara anului 2013, coetnicul nostru a
promovat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Constanţa la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Constanţa, susţinând un examen organizat de
Consiliul Superior al Magistraturii, aprecierea la nivel
înalt a profesionalismului de care dă dovadă
procurorul criminalist fiind un motiv de bucurie pentru
noi.
Ştiu că sunteţi absolvent al Facultăţii de drept
din cadrul Universităţii Bucureşti şi că la admitere
concurenţa a fost de 17 candidaţi pe loc. Ce îi
încurajaţi pe tinerii tătari studenţi la Drept să facă,
astfel încât să atingă cel puţin succesul de care vă
bucuraţi dumneavoastră în prezent?
Îi încurajez să respecte riguros dictonul:
„Învăţaţi, învăţaţi şi iar
învăţaţi şi când simţiţi că aţi
obosit sau că nu mai puteţi,
continuaţi să învăţaţi!”.
Succesul este garantat, mai
ales că tătarii, de felul lor, au
o memorie logică foarte bună
şi o putere de concentrare
ieşită din comun.
Agatha Christie,
figura emblematică a epocii
de aur a romanelor poliţiste,
a avut succes cu lecturile
sale şi în ţara noastră.
Credeţi că poate una dintre
cele două tabere, a binelui
sau a răului, să se inspire din
acţiunea acestor opere? Ce
alţi autori din această specie
literară ne propuneţi să
lecturăm?
Întotdeauna operele clasicilor romanelor
poliţiste au avut influenţă atât asupra taberei celor
buni, dar mai ales asupra taberei celor răi, căci un
criminal cu educaţie şi emulaţie este cu mult mai
periculos decât ucigaşul ocazional şi mult mai greu
de prins, chiar dacă nu imposibil. Le recomand cu
căldură, ca şi studenţilor mei de la Facultatea de
drept, la disciplina Criminalistică, să citească
romanul psihologic „Crimă şi pedeapsă” al lui F.M.
Dostoievski, romanul poliţist „Un studiu în roşu” al lui
Sir A.C. Doyle, primul în care apare personajul
Sherlock Holmes, precum şi următoarele romane ce
îl au ca erou pe acest pitoresc personaj.
Analele istoriei certifică faptul că poporul
nostru a dat dovadă de agilitate în luptele pe care le-a
iniţiat. Întrucât aveţi acces la statistici, vă cerem
opinia concisă la următoarea întrebare: prezintă
tătarii dobrogeni reminiscenţe ale caracterului
luptător din trecut?
Cred că spiritul pur luptător al tătarilor,
demonstrat în numeroase şi nesfârşite războaie
(războaie cu care personal nu sunt de acord, fiind un

adept al păcii între popoare), s-a tocit, iar la tătarii
dobrogeni acesta s-a transformat în dorinţa de a lupta
metaforic pentru afirmarea etniei noastre şi
coeziunea ei cu poporul care a primit-o şi respectat-o
atâtea generaţii, mai ales că noi, tătarii, ne-am
dovedit întotdeauna un tovarăş de nădejde în orice
incursiune am pornit.
Încurajez aportul fiecărei persoane în
interviurile pe care le realizez, motiv pentru care vă
rog să ne povestiţi mai întâi cum aţi luat decizia de a
opta pentru această meserie şi mai apoi, dacă nu
este confidenţial, desfăşurarea acţiunii şi a anchetei
într-un caz deosebit.
Am fost fermecat de discursul unui procuror
pe care l-am ascultat împreună cu alţi colegi pe
vremea când eram un licean nehotărât de clasa a
zecea şi încă de atunci mi-am dorit să pot îmbrăţişa
această profesie. Despre derularea unei anchete ar
trebui să povestesc în multe, mult prea multe pagini,
însă scopul unei investigaţii
penale a unei omucideri, de
exemplu, rezidă în găsirea
de răspunsuri la un număr de
şapte întrebări clasice: cine,
ce, unde, când, cum sau prin
ce mijloace, pe cine, în ce
scop sau cu ce mobil? Ca
atare, plecând de la simpla
sesizare a comiterii unei
infracţiuni intenţionate
împotriva vieţii unei
persoane, ajungi să
descoperi traseul urmat de
criminal şi astfel să îl identifici
şi să contribui la tragerea sa
la răspundere penală. Cel
mai cunoscut caz pe care lam investigat a fost un triplu
asasinat comis la data de 29
septembrie 2004 asupra unei întregi familii alcătuite
din soţ, soţie şi un copil de 8 ani, în scop de jaf, iar prin
munca susţinută depusă, împreună cu colegii
poliţişti, am reuşit să îi identificăm pe autorii faptei,
care erau doi tineri studenţi, unul român şi unul
albanez, iar în urma anchetei pe care am desfăşurato, cei doi au fost condamnaţi la detenţiune pe viaţă.
Tendinţa evolutivă la UDTTMR se bazează pe
infuzia majorităţii tătarilor, dar mai ales a elitei.
Întrucât vă stimez şi vă felicit pentru întreaga
activitate, sunt curios dacă sunteţi dispus în
realizarea unui proiect în cadrul uniunii şi dacă da,
care ar fi prima idee?
Cu mare drag m-aş implica, însă nu am voie,
conform statutului magistratului, să îndeplinesc alte
activităţi în afara celor de procuror şi de cadru didactic
în învăţământul superior. O idee interesantă ar fi fost
educarea civică a coetnicilor, prin programe de
educaţie civică şi dezvoltarea cunoştinţelor juridice la
un nivel înalt, aşa încât tătarii să apară în justiţie doar
pe partea dreaptă a baricadei, acolo unde legea este
respectată întotdeauna şi aplicată corect.
Ateş CASIMCEALI
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SÖZLÜK TANITIMI

Türkiye Cumhuriyeti Köstence
Başkonsolosluğu, Türk Dil Kurumu, Yunus Emre
Enstitüsü Köstence Türk Kültür Merkezi, Romanya
Demokrat Türk Birliği, Köstence İl Başmüfettişliği
ve Türk Hava Yollarının ortaklaşa hazırladığı '' Türk
Dil Kurumu Tarafından Yayımlanan Rumence Türkçe Sözlük Tanıtımı'' isimli faaliyet 16 Aralık
2013 tarihinde Köstence İbis Hotel'de
gerçekleştirildi.
Programa, Türkiye Cumhuriyeti Köstence
Başkonsolosu Sayın Ali Bozçalışkan, Türk Dil
Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Kaçalin,
Yunus Emre Enstitüsü Bükreş Türk Kültür Merkezi
Müdürü Sayın Mustafa Kayıhan, Romanya
Müslümanları Müftüsü Sayın Murat Yusuf,
Köstence Valisi Sayın Eugen Bola, Köstence Vali
Yardımıcısı Sayın Iucsel Selamet, Köstence Çin
Başkonsolosu Sayın Su Yanwen, Köstence Rus
Federasyonu Muavin Konsolosu, Türkiye
Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluğu Muavin
Konsolos Sayın Özgen Topçu, Romanya
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği dernek
temsilcileri, çok sayıda misafir katıldı.
***
TC Bükreş Büyükelçiliği 17 Aralık 2013
tarihlerinde ilginç bir kültür faaliyetleri düzenledi:
Ankara'da Türk Dil Kurumunun tarfından
yayınlanan Römen-Türk sözlüğü. Bu entersan
kültür olayın düzenlenmesine Romanya Dış İşleri
Bakanlığına bağlı Dıplomatik İlişkiler Departamını
katkıda bulunmuştur. Her vakit TC Buyukelçiliği'nin
davetlisi olarak Bükreş'te yaşayan Tatar

entelektüelleri, bu sefer de Diplomatlar Külübünde
yapılan faaliyete katıldılar. Katılımcılar arasında,
üniversite profesör ve öğrencileri, bazı diplomatlar,
Kültür Bakanlığından danışmanlar, Azınlıklar
İlişkileri Devlet Sekreteri Yardımcısı, Türk iş
adamları, gazeteciler olmuşlardır. Konuşmacılar –
Ankara'dakı Römen Elçiliğin temsilcisi, Diplomatik
İlişkiler Departamnın Devlet Sekreteri, Türk Dil
Kurumu başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ve T.C.
Büyükelçisi, Ömür Şölendil hem Sözlük hakkında
ve hem de Romanya - Türkiye arasındaki 135 yıllık
kültür ilişkilerinden bahsederek iki ülke arasındaki
yakınlıklarını dile getirdiler.
Sözlük, Ziya Mankaliyeli adında bir şahısın
eseri gibi tanıtılmıştır. Romanya'da, Mankalya'da
doğup gençliğinde Türkiye'ye göçederek yüksek
tahsillerini kazanmış, hekim doktoru olarak Izmır'e
yakın Bodrum hastahanesinde mesleğini yerine
getirmiş. Ölümünden bir kaç yıl evvel çalıştığı
hastahaneden ayrılmış ve 1982 yılına kadar
kabine doktoru olarak mesleğine devam etmiş.
Konuşmacılar, Sözlüğün Romanya'dakı Türk iş
admalarına büyük yardımda olacağına emin
oldular. Belki de öyle olabilir. Fakat Sözlükte, bizim
fikrimize göre, Romanya'da konuşma - yazma
dilinde kullanılmayan çok kelimeler var. Bunların
farkına sadece dil uzmanları vara bilirler.
Hakikaten, filologlar, dilciler için Romen - Türk
Sözlüğü bir hazinedir. Gelecekte, Türk dilini
araştıran tarihçi hem filologlar böyle bir eseri
araştırma fırsatında bulunacaklar.
Cenan BOLAT

MAGIA SĂRBĂTORILOR LA MANGALIA

În data de 25 decembrie 2013, la iniiativa
OTIG Mangalia și cu contribuia doamnei
președinte Membulat Ghiulgian și a doamnelor din
organizaia de femei a UDTTMR filiala Mangalia,
am dorit să aducem un zâmbet pe chipul copiilor de
la Centrul Maternal Mangalia și al bătrânilor de la
casa de bătrâni din localitate.
Prima oprire a tinerilor a fost la Centrul
Maternal Mangalia, unde tinerii au donat hăinue și
jucării colectate în urma aciunii umanitare
“Calitate prin caritate “ iniiată de OTIG filiala
Constana în perioada 18 noiembrie – 12
decembrie. A doua oprire a fost la casa de bătrâni
din localitate, oferindu-le bătrânilor un preparat
tătăresc, geantik. Tinerii din OTIG Mangalia au
ajutat personalul din cadrul unităii sociale la
servirea bunătăilor tradiionale românești și
tătărești. Bătrânii s-au bucurat foarte mult de vizita

noastră.
Tinerii au promis că se vor întoarce cât de
curând cu alte surprize. Doamnele directoare ale
celor două centre ne-au mulumit și ne-au urat un
călduros “La muli ani !” și un “An Nou Fericit !”.
Sercin VUAP
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VIZITĂ IMPORTANTĂ LA CONSTANA
Ambasada Statelor Unite la București și
Muftiatul Cultului Musulman din România au
organizat vizita în România a Profesorului
Abdulaziz Sachedina, șeful Catedrei de Studii
Islamice la Universitatea George Mason din
Fairfax, statul American Virginia. Doctor
Sachedina este o personalitate marcantă a gândirii
islamice contemporane. Abordarea sa originală a
surselor islamice clasice în relaie cu teme
contemporane majore, cum ar fi democraia,
drepturile omului și etica biomedicală, l-au
transformat într-o autoritate academică de talie
internaională.
La data de 10 decembrie 2013, dr.
Abdulaziz Sachedina și atașatul cultural al
Ambasadei SUA, Marjorie Stern, au efectuat o
vizită în Constana, în timpul căreia a fost primit de
către președintele Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România ing. Gelil Eseghep.
Discuiile s-au axat pe situaia actual a comunităii
tătare din Dobrogea și la viaa spirituală a acesteia.
Cu acest prilej ospetele american a efectuat
o vizită la Centrul de Cultură și Educaie al
Muftiatului Cultului Musulman din România și a
inut o prelegere la Universitatea „Ovidius” cu tema
„Ce este nou în jurisprudena islamică? Schimbare

și reformă în relaiile interumane”.
Vizita specialistului american se înscrie întrun lung șir de colaborări cordiale între Ambasada
Statelor Unite la București și Muftiatul Cultului
Musulman din România, care includ
videoconferine pe teme islamice, vizite similare
dintre care amintim programul recent avut în zona
Constana de Imamul american Yusuf Zyia
Kavakci și vizite ale unor înali oficiali ai ambasadei
SUA, dintre care, cel mai recent, cea a
Însărcinatului cu Afaceri al Misiunii Diplomatice a
SUA, Duane Butcher.
Dincer GEAFER - Președinte
Organizaia de Tineret “İSMAİL GASPIRALI”

AMERİKA BĬRLEŞĬK DEVLETLERĬ'NDEN PROF. ABDULAZİZ
SACHEDİNA DERNEGĬMĬZNĬ ZİYARET ETTĬ

9 Aralık 2013 tarihlerĭnde prof.Abdulaziz
Sachedina, Amerika Bĭrleşĭk Devletlerĭ'nden kelĭp
Romanya'da yaşagan Müslümanların İslam
akkında tüşüncelerĭn közden keşĭrerek İslam
Alem ĭ ndek ĭ soñ kel ĭ şme ve areketlern ĭ
cemaatımızga tanıtmak maksadıman RMDTTB
Bukreş Şubesĭnde mĭsapĭrĭmĭz boldı. Bĭldĭrĭ, haber
kıskadan kelgen bolsa bĭle, Müftümüz Murat
Yusuf'nıñ şakıruwu üzer ĭ ne köp sayıda
soydaşlarımız mĭsapĭrĭmĭzmen körĭşmek üşĭn
merakman katıldılar. Heyetke, tercumanlık
yapmak üşĭn ABD kültür danışmanın asistanı da
katıldı. Müftümüznĭn kıska takdimĭnden soñra,
prof. Abdulaziz Sachedına kendĭsĭnĭ tanıttı.
Tanzanya da tuwup Amerika'ga yerleşkenden soñ
ve bo ülkenĭñ vatandaşı bolganından soñra,
önemlĭ profesor akademik bĭr hayat yaşagan ve
yaşay. 20 seneden fazla İslam felsefesĭne (Sunniy
em Şiyiy dalı) dair yazıları sadece İslam Dünyası

üşĭn tuwulda o bĭr dinler aldında da deren fikirler
yaratkan. Prof. Abdulaziz Sachedina'nıñ İslam'ga
dair şalışmaları taa artta senelerge kete.
Şalışmaları sadece diniy felsefesĭ üstünde turmay,
soñ 30 senedekĭ ortaga şıkkan tüşüncelernĭ İslam
ogrında en temellĭ hakikatlarman anlatmaga
gayret etken.
İslam Dinĭne, eskĭ ve temellĭ
araştırmalarına tayanarak, unutulgan ya da
yeterĭnce halkımızga aydınlatılmagan yorumlarnı
(interpretări) eskĭ kaynaklardan alıp çagdaş
hayatımızga yerleştĭrmesĭ, modern dünyamız
üşĭn, demokrasi, insan hakları, sawlık ahlakları
gibĭ cañı tüşünceler prof Abdulaziz Sachedina'nı
ça g daş dünya çapında ilgi ve dikkatman
bakmamızga col aşa.
Katılımcıların arasından, prof. Ali Eden,
Genan Bolat, Abduraim Şefkati, Geamai Hilmiye,
Amet Ceverkan gibi soydaşlarımız ünlü
profesorman diyalogka kĭrdĭler. Romanya'dakı
Müslümanların yakın 800 senelĭk bo topraklarda
yaşap İslam dinĭnĭ körĭp en temĭz yollarda yaşatıp
korumasına sebep bolganların anlattılar. Soñ 20
senelerĭ, globalleşme durumuna kelgen Dünyanıñ,
bazı aşırı faaliyetlerge tayanıp İslam dinĭ ve
medeniyetĭne karşı haksız kararlar alınması ve
bĭrbuşuk miliyar İslam Dünyasın suçlaması
balaban yangışlık, haksızlık taşıganı çizĭldĭ
körĭşme sırasında.
İnanamız ki, prof. Sachedina, böyle
aşıklamalardan soñra, Romanya Müslümanları
(Tatarlar ve Türkler) akkında faydalı bĭr gerçek
fikĭrge tayanmasın bĭrĭncĭ noktası bolacagı bĭzlernĭ
ümütlendĭre.
Cenan BOLAT
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