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Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ adına ve menĭm adıma
müslüman cemaatĭne Ramazan Bayramın kayırlayman!
Ramazan Bayramı münasebetĭ men erkezge barış ve sawlık tĭliymen!
Gelil ESERGHEP - Başkan

CONSILIUL REPREZENTANILOR AL U.D.T.T.M.R.
Mari, 24 iunie 2014, a avut loc ședina
Consiliului Reprezentanilor al Uniunii Democrate
a Tătarilor Turco-Musulmani din România.
Membrii prezeni 80, din totalul de 83.
La primul punct al ședinei membrii
Consiliului Reprezentanilor au votat, secret, în
unanimitate, faptul ca domnul Gelil Eserghep să-și
continue activitatea în funcia de președinte al
U.D.T.T.M.R.
În continuarea au fost votate, în
unanimitate, următoarele propuneri:
- domnul Ismail Elvis va ocupa funcia de
secretar general al U.D.T.T.M.R., în urma demisiei
domnului Selamet Iucsel din această funcie,
domnul Selamet Iucsel, în calitate de
vicepreședinte executiv al Filialei Medgidia a
U.D.T.T.M.R., urmând a se ocupa de buna
desfășurare a proiectelor POSDRU demarate de
Uniune, având ca obiectiv reconversia
profesională și inginerie socială.
- domnul Ali Beazit va ocupa funcia de
președinte al Filialei Constana a U.D.T.T.M.R., în
urma promovării lui Ismail Elvis în funcia de
secretar general al U.D.T.T.M.R., iar în locul
domnului Ali Beazit, funcia de vicepreședinte al
filialei Constana va fi ocupată de Nida Ablez.
Secretar al filialei Constana a U.D.T.T.M.R. va fi
Elis Menabit.
Activităile pe care U.D.T.T.M.R. le va
organiza în următoarea perioadă sunt:
- 26 iunie 2014 - seară culturală pentru
tineret - Toplantı
- 10 iulie 2014 - tradiionala masă de iftar locaie: Restaurant „Nunta Zamfirei” Eforie Nord.
- pe durata vacanei de vară la Gura
Humorului,
U.D.T.T.M.R. va organiza tabere

școlare pentru 288 de elevi ai școlilor comunitare
din filialele U.D.T.T.M.R, dar și pentru elevii cu
rezultate la olimpiade și diferite concursuri în anul
școlar 2013-2014, premiai de către conducerea
Uniunii în cadrul galei „Premiem valoarea,
recunoaștem excelena” - ediia a II-a, organizată
la data de 29 aprilie a.c. în sala Remus Opreanu a
Instituiei Prefectului Judeul Constana.
Menionăm că 40 elevi din cei 288 vor participa la o
t a b ă r ă , o r g a n i z a t ă d e U . D . T. T. M . R . ș i
Dep artamentul pentru Relaii Interetnice –
Guvernul României.
- p rogramul caritabil demarat de
U.D.T.T.M.R. va continua pe durata Lunii
Ramazan. Donaiile vor putea fi făcute la sediul
central al U.D.T.T.M.R sau la sediile filialelor.
- U.D.T.T.M.R. va deschide un cont bancar
pentru strângerea de fonduri în vederea ajutorării
tătarilor din Crimeea. Programul va avea ca
obiectiv donarea fondurilor strânse cu ocazia
Sărbătorii Sacrificiului - Kurban Bayram.
În cadrul ședinei, președintele Filialei
Eforie Sud Izet Levent a propus ca, în perioada 115 septembrie a.c., 100 de copii de etnie tătară din
localităile dobrogene să participe la o tabără,
organizată la Hotel Crișana din staiunea Eforie,
cheltuilile de cazare și masă fiind suportate de
acesta.
În data de 3 iulie a.c., reprezentani ai
U.D.T.T.M.R. vor participa la recepia organizată
cu ocazia Zilei Independenei S.U.A. și masa de
iftar oferită de Ambasada Republicii Turcia.
La finalul ședinei ansamblul Cașlar al
Filialei Mangalia a U.D.T.T.M.R. a prezentat în
premieră un moment de dansuri tradiionale
tătărești.
Karadeñĭz
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RAMAZAN CIRLARI
Oqıdı bakırdı
Şiberekler qoqıdı
Aqşam ezan okıdı
Cântecul copiilor la sfârșitul zilei de post
Varianta 1
Tătaru (Negru Vodă - Dobrogea)
Inf. Grup de copii
Cules: 12.04.1958

Ol Muhammet Mustafa'ga bĭzden selam.
Ya, Muhammet , Medine'de ya,
şeremezan!
Peygambernĭñ bĭr ulu bar Asan adlı, altı
yaşar
Bĭr ulu bar Söyĭn adlı yedĭ yaşar,
Ak kamıştan, kök kamıştan, kıya kıya
gemĭ yasar.
Ya M u h a m m e t , M e d i n e ' d e y a ,
şeremezan!

Aqșam ogıdı
Şiybörek qoqıdı!
Şiybörek qoqıdı!
Aqşam ogıdı
Şiybörek qoqıdı!
Cântecul copiilor la sfârșitul zilei de post
Varianta 2
Osmancea (Negru Vodă - Dobrogea)
Inf. Halide Devlet, 20 ani
Cules: 01.1958

Köktekĭ ak kogerşĭnler " gür-gür" eter
Cerde, şibörek kokısı canga ceter,
Oruç tutkan, namaz kılgan cennetke
keter,
Ya M u h a m m e t , M e d i n e ' d e y a ,
şeremezan!
Şo Kıbla'dan cıllı cıllı celler eser
May tereknĭn yaprakları şuwdırdaşıp
cerge tüşer,
Onı körgen ekĭ melek şıbırdaşıp küle
tüşer.
Ya M u h a m m e t , M e d i n e ' d e y a ,
şeremezan!

Baqırdı şagırdı
Şiybörek qoqıdı!
Baqırdı şakırdı
Şiybörek qoqıdı!
Cântecul copiilor la sfârșitul zilei de post
Varianta 3
Hagieni - Liman (Negru Vodă - Dobrogea)
Inf. Sabat Husein, 42 ani
Cules: 30.10.1957

Col boyında ekĭ sabiyaşĭk ölĭp catır
Awızına burununa kurt kumurska tolıp
catır,

Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay
Mındım atıñ arıg'ina
Tüştüm çölın çarıg'ına
Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay
Mındım atıñ semızıne
Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay
Mındım atıñ arqasına
Tüştüm çölın başkasına
Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay
Ay obalar obalar ay
Obada çılan balalar
Etĭ aram sorpası elal
Og’a neder mollalar
Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay
Ayrım ayrım collardan ay
Ayg’ır mĭnĭp men keldĭm ay
Şıyıl, şıyıl şıyıldamay
Rahmet canım pıyıldamay.
Cântec de Ramazan
Tătaru (Negru Vodă - Dobrogea)
Inf. Grup de copii
Cules: 18.04.1958

Onı körgen ekĭ melek cenazesĭn kılıp
yatır,
Ya M u h a m m e t , M e d i n e ' d e y a ,
şeremezan!
Kabe colında bĭr terek bar başı burma
Başşıgına pĭter m'eken kara kurma?
Bo dünyanın sonı sorpa, koyısı botka,
teşĭk dawul, şontık zurna,
Ya M u h a m m e t , M e d i n e ' d e y a ,
şeremezan!
Şeremezan - Boztorgay
Teravi namazı geldi yadigar
Sun eyledi bize ol perverdig'ar
Sun eyledi bize ol perverdig'ar
Teraviden qaçan yüzler qara olur
Hakdan rahmet ona niğe var olur
Teravidĭr Muhammedĭn sünneti
Qılan bulur her kes haktan cenneti
Qılmayanlar mahrum qalır cenneti
Geldi hoş lutfiyle şehru remezan.
Teravi
Rugăciune
Ciocârlia de Jos (Medgidia – Dobrogea)
Inf. Melican Emin, 65 ani
Cules 10.1957

Şeremezan ayları tuwdı ferman
El köterĭp duwa kılmak canga derman
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RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ
İbadetler belirli vakitlerde yapılır. Farz olan
orucun vakti Ramazan ayıdır. Ramazan ayının
dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında
seçkin bir yeri vardır. Bu sebeple oruç konusuna
geçmeden önce Ramazan ayının taşıdığı özellikler
hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.
Bu özellikler kısaca şunlardır:
1. İnsanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa
kavuşturan, Rabbimizin son mesajı Yüce kitabimiz
Kur'an-i Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye başlamış ve
böylece insanlık için yepyeni ve mutlu bir dönem
başlamıştır.
Bu gerçek. Kur'an-i Kerim'de şöyle bildirilmiştir:
"Ramazan ayı ki onda Kur'an, insanlara yol
gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler
olarak indirildi."
Kur'an-i Kerim Ramazan ayında inmeye
başladığı için bu ay, bir anlamda Kur'an ayıdır. Kur'an-i
Kerimi Peygamberimize getiren büyük melek Cebrail,
her yıl Ramazan ayında Peygamberimize gelir ve o
güne kadar nazıl olan Kur'an ayetlerini karşılıklı olarak
birbirlerine okurlardı. Peygamberimizin bu dünyadan
göçtüğü yılın Ramazanında bu durum
son olarak ve iki defa gerçekleşmiştir.
Ramazan ayında camilerimizde
ve evlerde okunan ve cemaatin büyük bir
manevi zevk ve husû içinde dinlediği
mukabele ve Kur'an hatimler; Cebrail ile
Peygamberimiz arasında yapılan
mukabelenin devam ettirilmesidir.
Bu vesile ile Kur'an okumanın
fazileti ve manasını anlamaya
çalışmanın önemini belirtmekte fayda
vardır. Kur'an okumak ve okunan Kur'an'ı
dinlemek sevabı çok olan bir ibadettir.
Peygamber Efendimiz:
"Kim Allah'ın kitabi Kur'an'dan bir
harf okursa onun için bir sevap vardır.
Her sevabın karşılığı da on kat
verilecektir" buyurarak Kur'an
okuyanlara verilecek sevabın miktarını belirtmiş, ayrıca
Kur'an-i Kerim'in okuyucularına şefaat edeceği
Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.
Şöyle buyuruyor:
"Kıyamet günü oruç ve Kur'an Kul'a şefaatçi
olurlar.
Oruç: - Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yemekten
ve zevklerinden alıkoydum, simdi beni ona şefaatçi kıl,
der.
Kur'an:
- Ya Rabbi, ben onu gece uykusundan
alıkoydum, simdi beni ona şefaatçi kıl, der.
Her ikisi de şefaat ederler.
Kur'an-i Kerim, insanlığın kurtuluşu için
gönderilen son ilâhî mesajdır. Onu okumak ibadettir.
Ancak sadece okumak yeterli değildir. Müslümanın asıl
görevi, Kur'an'ı okuyup manasını anlamaya çalışmak
ve onun gösterdiği nurlu yoldan yürümektir.
Kur'an-i Kerim'in gönderilişindeki sebep ve
hikmeti, yine Kur'an'dan öğreniyoruz.
Yüce Allah söyle buyuruyor:
"Ey Muhammed! Sana bu mübarek kitabi
(Kur'an'ı) ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar
öğüt alsınlar diye indirdik."
2. Alemlere rahmet, olarak gönderilen,
yaratılmışların en faziletlisi, Allah ın en sevgili kulu, son
peygamber, Hz. Muhammed Aleyhis selâm'a

peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir. Mekke
yakınlarındaki Hira mağarasında "oku" emri ile
başlayan ilk Kur'an ayetlerini Hz. Muhammed'e tebliğ
eden büyük melek Cebrail (a.s.) daha sonra ona "Sen
Allah'ın Resulüsün (Peygamberisin) ben de Cebrail'im"
diye hitap ederek onun insanlığın kurtuluşu için
peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Hz.
Muhammed (s.a.s.)'in bu kutsal göreve başlaması ile
karanlıklar içinde bocalayan insanlık için nurlu bir ufuk
açıldı. Onun kalplere yerleştirdiği iman ışığı sayesinde
cehaletin yerini ilim, zulmün yerini hak ve adalet, kin ve
düşmanlığın yerini insan sevgisi aldı ve gerçek
anlamda huzur ve kardeşliğin temelleri atıldı.
3. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-i
Kerim'de bildirilen ve müminlere Allah'ın en büyük lütuf
ve ikramlarından biri olan "Kadir Gecesi" de bu ayın
içindedir. Bu gece, Müslümanların iyi değerlendirmesi
gereken büyük bir fırsattır.
4. İslam'ın beş şartından biri olan, insani
nefsinin aşırı arzularından ve maddî ihtiraslardan
kurtarıp yücelten ve âdeta melekleştiren oruç ibadeti,
bu aya tahsis edilmiştir.
Ramazan gecelerinde cemaatin
büyük bir coşku ile kıldığı teravih namazı
da bu aya mahsus bir ibadettir.
Oruçlunun derin bir huzur ve manevî
zevk duyduğu sahur ve iftar sofraları da
bu aya ayrı bir anlam kazandıran
özelliklerdir. İşte böyle özellikler ve
manevî güzelliklerle dolu mübarek
Ramazan ayı, mü 'minler için manevî
değeri çok büyük bir rahmet mevsimidir.
Bu ayı, Yüce Rabbimize ibadet ederek ve
insanlara iyilik yaparak
değerlendirdiğimiz takdirde kazancımız
büyük olacak ve ebedî saadetin kapıları
bize açılacaktır. Bu ayı. "Evveli rahmet,
ortası mağfiret, (günahların
bağışlanması) sonu da cehennemden
kurtuluş" olarak nitelendiren
Peygamberimiz. ayrıca müminlere su
müjdeyi veriyor:
"Ramazan ayı gelince; cennet kapıları açılır,
cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar kösteklenir."
Bu hadis-i şerifin ifade ettiği bir mânâ da sudur:
Ramazanda kendisini cennete götürecek iyi
işler yapan mü'mine cennetin kapıları acılmış,
cehenneme götürecek kötülüklerden sakındığı için de
cehennem kapıları ona kapanmış demektir. Oruç
sayesinde nefsine hakim olup şeytana uymadığı için de
şeytanı etkisiz hale getirmiş olur.
Esasen Ramazan kelimesinin sözlük anlamı
da, oru çlunun günahlardan arınacağını ifade
etmektedir.
Şöyle ki:
Ramazan; yaz aylarının sonunda ve güz
mevsiminin başında yağan ve yerdeki tozları
temizleyen yağmur anlamındadır. Bu yağmur, nasıl
yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, Ramazan
ayı da müminleri günahlardan öylece temizler.
Diğer bir anlamı da yanmaktır .Buna göre
Ramazan ayı oruçlunun günahlarını yakarak yok eder
demektir.
Her iki mânânın birleştiği nokta; oruçlunun bu
ayda günahlardan arınacak olmasıdır.
Muurat YUSUF
Romanya Müslümanları Müftüsü
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POSTUL
Postul (în tătară – „oraza”) este un sinonim al
cuvântului persan “ruze”, al cuvintelor arabe “savm”
şi “siyam”, al cuvântului turc “oruç”. În limba arabă
originară a cuvântului, “savm” înseamnă a te ţine
departe de ceva, a te împotrivi la ceva, a pune un
obstacol, o barieră la ceva. Postul, obligaţie şi
îndatorire a omului sănătos mintal şi fizic, trecut de
vârsta pubertăţii, este apropierea şi împlinirea voinţei
lui Allah. Postul lunii Ramazan, a 9-a lună a
calendarului Islamic, ca practică rituală a İslamului a
fost revelat în secolul al doilea după Hegira (emigrarea
Profetului Mahomed (s.a.v.)de la Mecca la Medina ).
Sfântul Coran şi Sunna(tradiţia Profetului)
stabileşte obligaţia ţinerii postului în luna Ramazan: “O,
voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul (AsSiyam), aşa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea
voastră. Poate veţi fi cu frică!” (Coranul cel Sfânt în
limba română. Sura Baqara,
2: 183. Edit: İslam,
2004,p.89)
În religia islamică
postul constă în abţinerea de
la mâncare, de la băutură şi
relaţii sexuale şi evitarea
oricăror altor acte susceptibile
care l-ar putea anula, de la
revărsatul zorilor până la
apusul soarelui. După
asfinţirea soarelui, până la
revărsatul zorilor, se duce o
viaţă normală.
Postul nu este o
formalitate, nu este o dietă, un
regim alimentar, nu este doar
o sărbătoare a plămânilor (ak
cĭger), şi ficatului(kara cĭger),
o detoxifiere cum îl
interpretează medicii şi nu
doar ei. Odihna revigorarea şi
buna funcţionare a organelor corpului, este însoţită în
post de revigorarea credinţei în Allah, Cel cu 99 nume
sublime, prea frumoase.
Postul este o cale spre dragoste şi respect faţă
de oameni, el este “un scut”, o pavăză, astfel că cel ce
posteşte se va feri să spună un cuvânt rău la adresa
celuilalt (Buhari, II, 226).
Postul este (auto)control al cuvântului, al
exprimării lingvistice (tĭl), este disciplină a sufletului
(kalp), este ordonare pozitivă a gândurilor (tüşünce),
este cultivare a spiritului (ruh). Postul este un prilej de
debarasare de vicii, este o solidaritate cu cei în
suferinţă.
Postul este o şcoală de călire a voinţei şi a
caracterului, şcoală a răbdării, şi Allah “revarsă asupra
noastră răbdare, tenacitate, perseverenţă”(Sura Araf,
7: 126). Cel ce posteşte este legat de Creatorul
Suprem, Atotputernic, de Cel Milostiv şi Cel İertător, se
supune Lui, va acţiona conform voinţei Lui, îi va fi
credincios, îl va adora şi venera, îl va slăvi şi astfel, îi va
câştiga Lui dragostea, încrederea, bunăvoinţa. Căci
“scopul postului este apropierea de Allah” (Ibn Sînâ,
Kitabu 's Şıfa p.192).
În İslam, omul, materie şi spirit, corp şi suflet,
trebuie să ţină un echilibru (denge) între necesităţile
organice, biofiziologice şi cele spirituale. Omul nu
trebuie să fie sclavul dorinţelor, patimilor, instinctelor
proprii; el trebuie să le cenzureze, să le înfrâneze. În
perioada postului, cel puţin, omul trebuie să stea
departe de păcate şi rele, să-şi înzecească faptele
bune, să ajute (şi) material,financiar-bănesc pe cei
nevoiaşi şi sărmani. Într-un hadis Profetul a spus că nu
este dintre noi, musulmanii, cel indiferent la necazurile

şi suferinţele celui de lângă noi.
Postul şi Sfântul Coran mijlocesc pentru
musulman, înclină balanţa în Ziua Învierii. Postul este
scutul care-I protejează pe musulmani de focul İadului.
Există în İslam, trei tipuri de Post ; Postul lunii
Ramazan; Postul de pocăinţă (Keffaret); Postul
benevol (Nâfile).
Nu sunt obligaţi a posti cei bolnavi, bătrânii,
femeile gravide şi lăuze sau care alăptează, copiii (care
nu au trecut de pubertate) cei cu probleme mentale şi
psihice (retardaţi, amnezici, nebuni, etc), cei aflaţi într-o
călătorie de peste 82 km ( cu condiţia de a recupera
postul după încheierea călătoriei). Mai sunt cei care în
mod deliberat nu ţin post , dar ei sunt obligaţi să
hrănească pe cei nevoiaşi şi săraci (hrana pe o zi se
cheamă “fidiye”). Se precizează în Sura Bakara a
Sfântului Coran că “cel care este bolnav ori în călătorie
să postească un număr egal
de zile”(2; 185)
În religia islamică este
interzis Postul negru ( a nu
mânca nici la İftar - momentul
începerii postului la asfinţitul
soarelui), iar dis-dedimineaţă, masa de dinaintea
ivirii zorilor (Temeş), este la fel
de importantă, căci spune
Muslim, într-un hadis profetic:
“Linia distinctivă dintre postul
n o s t r u ş i p o s t u l
necredincioşilor este Sahur
(dimineaţa)”. Masa din zorii
zilei, la tătari, Temeş, la turci
s e n u m e ş t e S a h u r, s e
recomandă, este bine, a intrat
şi în tradiţie, ca după
posibilităţile fiecăruia să se
invite la İftar pe cel/cei ce
posteşte/postesc.
Căci “Cine dă de mâncare unui credincios care
a postit va avea parte de această răsplată (ca şi a lui) şi
nimic nu va micşora răsplata celui ce posteşte”.(hadis
relatat de Al-Tirmidhi). Acestuia I se vor ierta păcatele
şi va scăpa de focul İadului. Compagnionii Profetului
(Ashab-i kiram) au spus, la un moment dat, că nu sunt
atât de bogaţi încât să primească la İftar pe cel care nu
posteşte, că nu sunt suficienţi de bogaţi ca să-l sature
pe acesta. Profetul le-a răspuns că este suficient să fie
trataţi de İftar cu o curmală, să deschidă postul cu un
pahar de apă şi să se dea o cană de lapte. Căci “Cine
dă apă în această lună, unui om care posteşte, în Viaţa
de Apoi nu-I va lipsi apa”.
Postul este ţinut de unii musulmani din imitaţie,
în virtutea inerţiei, în virtutea tradiţiei, a logicii că şi
înaintaşii noştrii l-au ţinut, ori din ideea că “dă bine” la
imagine şi notorietate. Nu, nu este suficient. Postul
autentic trebuie ţinut în deplină cunoştinţă a foloaselor
lui corporale-fizice şi sufleteşti, spirituale. Postul în
İslam este supunere, evlavie şi venerare a lui Allah Cel
Unic, de cunoaştere şi cultură religioasă, de practică.
De altfel, rugăciunile zilnice şi de noapte, citirea ,
recitarea versetelor Sfântului Coran- individual sau în
colectivitate, acasă sau la gemie (namaz-uri,
mukabele, teravih) fac parte intrinsecă din practica
Postului. Postul rămâne o taină permanentă între om şi
Creatorul său. Postul nu e ceva ostentativ, de
suprafaţă, ci o trăire lăuntrică, profundă a iubirii, a
dragostei faţă de Allah Preaînaltul.
Coreligionarilor mei, le spun: RAMAZAN
BAYRAMINIZ KAYIRLI BOLSIN!
Nuredin İBRAM
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TEPREȘ LA MURFATLAR
România pentru a lua parte la simpozionul
internaional „Femeia de etnie turcă din balcani”,
organizat de UDTR, au răspuns cu interes invitaiei
președintelui UDTTMR, Gelil Eserghep, de a se
alătura comunită  ii tătare la sărbătoarea
câmpenească organizată în premieră după mai
bine de 40 de ani.

După 40 de ani, Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco - Musulmani din România a
organizat sâmbătă, 14 iunie, în premieră, o
serbare câmpenească, menită a reînvia tradiia
tepreșului de altădată. Manifestarea a avut loc în
Pădurea Fântânia - Murfatlar și a fost organizată
în parteneriat cu Primăria orașului Murfatlar. Au
fost prezeni tătari din toate colurile judeului, dar
și din Tulcea și Babadag. Organizatorii au pregătit
numeroase surprize pentru participani, astfel că,
pe scena special amenajată au evoluat ansambluri
și soliști ai UDTTMR, dar și un ansamblu de
dansuri populare românești de la Murfatlar. Au avut
loc demonstra  ii de Küre ș, iar membrele
Organizaiei de Femei din cadrul UDTTMR au
preparat pentru cei prezeni bucate tradiionale
tătărești.
În deschiderea manifestării, președintele
UDTTMR, Gelil Eserghep, și primarul orașului
Murfatlar, Valentin Saghiu, le-au transmis celor
prezeni câte un mesaj în care au punctat buna
colaborare dintre uniune și administraia locală din
Murfatlar, dar și importana păstrării și valorificării
tradiiilor tătărești.
Printre oaspeii care s-au aflat la eveniment
s-a numărat și o delegaie de femei din Turcia,
Azerbaidjan și Grecia. Oaspetele, care s-au aflat în

Menionăm că Tepreșul organizat de către
U.D.T.T.M.R. a fost inclus în agenda evenimentelor
din buletinul informativ iunie 2014 - Noutăi de la
reprezentanele teritoriale de promovare turistică
publiciat de Autoritatea Naională pentru turism.
Karadeñĭz
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ADETLERĬMĬZ (102)

SAYILAR ve KIRKLAMA

[Türk halklarının mitolocisĭnde sayıların simgelerĭ: bĭr, üş, beş, yedĭ, dokız, otuz üş, kırk, doksan dokız]

İnsanların yaşamında sayıların, rakamların
bek balaban önemĭ bardır; onların yadımı man
sayma, ölşeme, şekme [Rom. a cântări] ĭşlerĭn
sonında ne kadar bolganın anlaymız ve köremız.
Bĭr tĭlde en eskĭ sözler sayılar, insan kewdesĭndekĭ
organlarının adlarıdır. Sayıların anlamı ve
simgelerĭnĭ araştırgan bĭlgĭge ilm al-hureif, diyler
[sayılar bĭlgĭsĭ, Rom. numerologie].
Bo bĭlgĭ tap alkimistler zamanından yaşap
kelgendĭr. “Onlar birdir bir oluptur/ Hak içinde sır
oluptur/ Tecellide nur oluptur/ Allah bir Muhammet
Pîr Sultan Abdal. Onların
Ali'' dep yaza
[alkimistlerĭn] inanışına köre sayılar mistik
heycanlamanın bĭr neticesĭdĭr. İnsanların
yaşamında sayıların simbolı bek önemlĭ bolganı
üşĭn, onlar (insanlar) altın sayısın [Rom. Numărul
de aur] tapmaga ograşkanlardır. Bo mesele
üstĭnde ayrıca Romen bĭlgĭnĭ Matilda C. Ghyha'nĭn
[1881-1965] önemlĭ araştırmaları
bardır. Onın fikirlerĭne köre 5 men 9
sayıları arasındakı bolgan oran altın
sayını ifade ete. Paul Valery'nĭn
aytkanlarına köre, bo sayı dengelĭ bĭr
dinamizmdĭr. [Simboluri volumul 2, s.
357].
İslam dinĭnde koşaksız
sayılarga [numere impare] taa bek
önem berĭlgenĭn köremĭz. Dinĭmĭzde
üş sayısının önemĭ balabandır.
Namaz ibadetĭnĭn sonında:
“sübhanallah” [Allah kusursuzdur,
m ü n e z z e h t i r, [ t e m i z , a r ı ] ;
Elhamdülilah ve Allahu Ekber dep
33'şer kere tekrarlanır ve toplamı tam
99 Esmâ-i Hüsna [Allah'ın Güzel
İsimleri]' nı teşkil ete. Masallarımızda,
aytıml arda üş sayısına sık sık
rastlaymız: üş kız/üş erkek; üş kün/ üş gece
[zaman köstere]; üş dew, peri kız, üş başlı, dew,
cılan. [tabiat üstĭ barlıklar]; üş karga, eşek, katır,
turna [aywanlar]; üş cımırta, ötmek, kalakay,
karbız, kopka su, meşerpe su [aşaytlık, ĭşkĭ]; üş
arkadaş, kör, topal, sangır, sakaw. [kĭşĭler
noksanlık ve kusırları]; Koşma bĭr noktadan üş
ayrı col şıkması kĭşĭlernĭ şaşırtıp kaysı coldan
ketme kararını almak.
İslam dinĭnĭn prensiplerĭne köre önemlĭ
koşaksız sayılar arasında beş rakamının ayrı bĭr
yerĭ bardır; bo sayı insanlarnı yamanlıklardan korır
denĭlgen inanışlarga rastlaymız. Mahmud
Kaşgarlı' dan bĭr örnek: Beş ernğek tüz ermes [=
beş parmak düz olmaz] [DLT.,I. s.121].İslam
dinĭnĭn beş şartı, künde beş vakıt namaz; kĭşĭlerĭn
önemlĭ organları bolgan kol, ayaklarda beş
parmagı bolması; künlĭk konışmamızda menfi
[negativ] bĭr vaziyetnĭ nitelendĭrgende: “beş para
etmez” dep aytıla [Romence'de ise “Nu face nici
doi bani” dep aytıla; beş sayısın yerĭne doi (ekĭ)
kullanıla, ne üşĭn eken!?] Beş aşaga beş yokarı.

Beş para almamak. Cĭgerĭ beş para etmez! Beş
paralık bĭr mal. Beş parasız kalmak. Kork abĭrlĭnĭn
beşĭnden ögĭznĭ ayırır eşĭnden. Bĭr şiynĭn köp
bolganın köstermek üşĭn, köp kere tekrarlanganda
da kırk [40] sayısın kullanamız.
Yedĭ [7] sayısı Kur'an Kerimde 15 kere aytılıp
kele. Dinĭmĭz İslam'da neday vaziyetlerde 7
sayısın köremĭz: Tavafta Kâbenĭ yedĭ kere
aylanamız. Mina'da kurban bayramının bĭrĭncĭ,
ekĭncĭ ve üşĭncĭ künlerĭ şaytan taşlamasında,
şaytanga yedĭşer taş atıla. Cehennemĭn yedĭ katı
bar. Fatiha Süresĭn'de yedĭ ayet bar. Cuma
namazının yedĭ farzı bardır.
Altay Türklerĭ'nĭn inanışlarına köre, ayın
tutılması [Rom. eclipsă de lună], Yedĭ başlı dewĭn
sebebĭnden bola dep aytalar. Kırgızlar ise Kutup
Yıldızı “Balaban Ayıw'ga [Rom. Ursa mare] Yedĭ
Bekşĭ dep aytalar. Başımızın üstĭnde tabılgan kök
[sema] yedĭ kattır. Tufan'ga [Nuh
Peygamberĭn zamanında ve bütĭn
dünyanı baskan cawın suwı]
yasalgan tedarekler yedĭ kün süre.
Nuh Peygamber' ĭ n gem ĭ s ĭ nden
uşıtırılgan kögerşĭn yedĭ kün uşa.
Rüya körgen Fırawın'ga: [Onekĭncĭ
Süre; Yusuf'ın rüya tabĭrlerĭ, 36, 37,
41, 43-49 ayetlerde] yedĭ semĭz siyır,
yedĭ sene bollık bolacak, yedĭ zayıf
siyĭr yedĭ sene kıtlık bolacak dep
tabĭrlene Fırawın'nın körgen rüyası.
Hz. Yakub Harran'da dayısı Laban'ga
yedĭ sene kızmet etkenĭ üşĭn kızı
Rahael'nĭ bere ve ekĭncĭ yedĭ sene
üşĭn de Leyanı' bere. Fırat nehrin
yedĭ kolı bar. Yedĭ ayda kız balların
tĭşlerĭ şıkmaga başlay; Yedĭ yaşına
kelgende ise süt tĭşlerĭ tüşmege
başlay. Kurtkaşın'ın [Rom. curcubeu] yedĭ rengĭ
bardır. Hafta yedĭ künden ibarettĭr. Dünyanın yedĭ
harikası[ minuni ] bar. Balaban Ayıw, yıldız
toplılıgı'nda[Rom. Ursa Mare] yedĭ yıldızı bar.
Eskimoşlar'da karın (Rom. zăpadă) yedĭ adı
bardır. Rio, [Brazilia], Roma [İtalia], İstanbul
[Türkiye] yedĭ bayırşık üstĭne yerleştĭrĭlgendĭr.
Japonlar yedĭ sayısın en ogırlı sayı bolganına
inanalar. İnsanın yüzünde yedĭ önemlĭ teşĭk bar:
bĭr awız, ekĭ kulak, ekĭ köz, ekĭ murın teşĭgĭ.
Folklorımızdan örnekler: yedĭ belâ; yedĭ canlı;
yedĭ dewlet; yedĭ kat el [= bütĭn yabancılar]; yedĭ
mâlle; yedĭsĭ bolmak; yedĭsĭn bermek;
yedĭsĭnden yetmĭşĭne kadar; Bĭr akkılının yedĭ
para köyge faydası bardır;[ atalar sözĭ]; Cerĭnden
ayrılgan yedĭ catka kor bolır; [ atalar sözĭ ];
yedĭsĭnde ne bolsa yetmĭşĭnde de odır. [Karahan,
III, s.504]
Dokız Sayısı, Kutsal sayıdır. Çin
İmparatorlıgı'nın tahtında dokız basamak bar ve
tış dünyasından ayrı bolma üşĭn dokız kapısı
bardır. [ Simboluri, vol. II, s.349] Şaman
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mitolojisĭnde dokızĭn önemlĭ bĭr yerĭ bardır; onların
inanışlarına köre kökĭn dokız katı bardır. Volga
boyında yaşagan Çuvaşlar ilâhlarını dokız grupka
ayıralar ve kurban etme âyinlerĭnde dokız kurban
keseler. Kırgızların Manas destanından bĭr örnek
beriyĭk: Manas'ın cenaze törenĭnde/ Manas'ın ölĭsĭ
dokız kün bekletĭlgen/ Doksan kısrak soyılgan/
Halkka dokız kol kumaş berĭlgen.
R o m a n y a ' d a y a ş a g a n Ta t a r l a r ' ı n
âdetler ĭ nde, öneml ĭ olaylarda yakınlarına,
müsafĭrlerĭne, askerlĭkke ketecek cĭgĭtlerge t o k ı
z bereler yada t o k ı z cabalar. Tokız, dokız
ĭşlemelĭ parşadan yasalgan bĭr armagandır [ Rom.
cadou, dar ]. Kazahlar dokuz baş hayvan olarak
verilen armağana da toğuz adını verirler. Kırgızlar
“kalın [gelin olacak kıza, erkeğin verdiği armağan]”
olarak da kullanılır. Bu armağanlar dokuz baş
hayvan [at, deve] olarak verilir. [Eren, s. 117].
Armagan anlamında tokız sözĭ Farsça'ga da
geşkendĭr. Bĭraz ilerde yazganımızday tokız'nı,
mayan bolıp askerlĭkke ketecek cĭgĭtlerge bereler.
Ekseriyet men toy aldına, kelĭnnĭ tüşĭrmege
kegende bereler. Algan tokız'nı cĭgĭter satıp, öz
aralarında “arefena” yasap egleneler. Askerlĭkke

ketecek cĭgĭtlerge tokız armagan etĭp bermek
halkımız askerlĭk vazifesĭ ne kadar önemlĭ
bolganın köstere. Zaten konışmamızda, eskĭden
“asker kaşagı, askerlĭkten kaşma” ifadelerĭ yaman
colda cürgenlerge berĭle edĭ.
Şĭmdĭ de folklorımızdan önekler beryĭk:
Dokız ulum bolgaşı, oturak kartım bolsın;/ Dogrı
aytkannı dokız köyden kuwarlar;/ Dokız dereden
su ketĭrĭr;/ Dokız künlĭk ömĭrge on künlĭk azık
kerek;/ Sekĭrgenĭn sekĭz kün, toyganın dokız kün;/
Üy aldında üş şeşek,/ Kaybĭrsĭn takınayım?/Dost
sekĭz, düşman dokız,/ Kaysından sakınayım?
[Karahan s.535]
[dewamı kelecek sayımızda]
Minimal kaynak: Mahmud Kaşgarlı, Divanü
Lügat- it-Türk, Ankara, 1986.
Saim Osman Karahan, Dobruca Kırımtatar
Ağızı Sözlüğü, Köstence, 2011.
Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik
Sözlüğü, Ankara, 1999.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar
de Simboluri, Ed. Artemis, Bucureşti
Nevzat YUSUF SARIGÖL

KÜNDELĬKŞĬ LII

TÜBĬ “KARA” MĬ, TÜBĬ “KURI” MI?

İnsanlar öz aralarında bolgan konışmalarda
aldındakın inandırmak veya kandırmak [Rom. “a
convinge” anlamına kele] üşĭn and ĭşerler, yemĭn
eterler; bo ekĭ termen arasında fark bardır; şĭmdĭ
ise and ĭşmek üstĭnde turacakmız. Eskĭden yazma
yada yazışma bĭraz zor bolganı üşĭn sözĭnde
turmak, gerĭ kaytmamak, taylanmamak üşĭn and
ĭşe edĭler. Eskĭ kaynaklarda and ĭşme üşĭn özel
kadelerĭ bar edĭ. Katıp ĭşĭle edĭ and: Padişah, kımız
ile ünlü olan temiz içkiyi biraz içer ve devletin ileri
gelenlerine ikram eder. O da kadehin tümünü
içer.[Bahaeddin Ögel]. Mongollar and ĭşme
kadesĭne “tolu” dep ayta edĭler. Cengiz Hanın
ballarından bĭrsĭnĭn adı Toluy'dĭr, Tolu sözĭnden
türetĭlgendĭr, yani and ĭşme kadesĭ anlamından
kele. Ne üşĭn bo mesele üstĭnde bıraz turdık. Bıraz
ilerde yazganımızday “tübĭ kara mı, yoksa kurı mı”
bolacak? Şĭmdĭ de Dobroca'da yaşagan
soydaşlarımız arasında “aydınız şonı tübĭ kara
etiyĭk!” denĭlgen aytımlarnı eşĭtken edĭm. Bĭz de
1957-1962 senelerĭ arasında Bükreş
Universitatesĭ'nde student ekende, rahmetlĭ yazar
Yaşar Memedemin: “aydınız arkadaşlar kazan
koşıp Borça'ga ketiyĭk” [“Borça” ise kĭminĭmĭzĭn
yakınında tabılgan kĭşkene bĭr kırşıma] degen
sozlerĭ şĭmdĭ bĭle kulagım şınlata, közlerĭm
torlandıra. Kazan koşmak para toplamak demek,
herkez cebĭnde ne kadar para bolsa, gönĭlĭnden ne
kadar kopsa bere edĭ. Akşamları da kart bĭr
kemanecĭ Borça kırşımasına kelĭp eskĭ dürkĭlernĭ
şala edĭ. Kafalar bıraz kızışkan sora rahmetlĭ
arkadaşımız Yaşar kemaneden bĭlgenĭ kadar şala
edĭ. O olaylardan sora bız O'ga [Yaşar
arkadaşımızga] “kemanecĭ” lagabı takkan edĭk.
Ĭşte bonday kazan koşmalarında bĭz de tübĭ kara
ete edĭk. Aykĭdĭ o künler! Aykĭdĭ !

Ayrıca, kadeden and ĭşmeknĭn deren
anlamı bardır: “Ben basamaklara birer birer
basarak yukarı çıktım. Merdivenin sonuna kadar
kaç basamak olduğunu saydım. Son basamakta
bir atlı bana su uzattı; ben de alıp dibine kadar
içtim ve suya kandım. Ondan sonra göğe
yükselerek, uçtum ve gözden kayboldum. ”
[Hakanlı veziri Odgurmuş'ın rüyasından. Kutadgu
Bilig.] [ögel, IV, s.182]. Ama içinde içki bulunmayan
boş kaba [kadege] ise kurug ayak, yani “boş ve
kuru kadeh” anlamına kele. [Ögel, IV, s. 185-186].
Şĭmdĭ bo meselenĭ bıraz aydınlatayık:
Tübĭn kara etiyĭk dep aytkanda o kadenĭn tübĭn
karalaysın mı!? Mantıkka uzak, anlamı yok; ama
tübĭn kurı etmek degende o ĭşĭlecek ĭşkĭden bĭr
damlası bĭle kalmaycak, tübĭn kurıtacaksın,
bütĭnĭnĭ, ĭşĭlmiy kalsa o and yarıda kalgandır.
Zaten yokarda bergen bĭr alıntıda: “O da kadehin
tümünü içer; dep aytılganın köremĭz. Akılga da
yakın! Şĭmdĭ bo mesele hakkında soydaşlarımız,
öz fikirlerĭn, öz tüşĭncelerĭn bĭldĭrseler ne arü bolır
edĭ”.
Fehim Kervancı, Deliorman Halk Mizahı,
başlıklı fıkralarının bĭrsĭnde şonday dep yaza:
Faruk dibini kuru [kadehin] etti. Renk katmak üşĭn
argou nitelĭgĭnde söz kullanalar.
Yazganlarımızdan anlaşıla ke kara sözĭ
yerĭne kurı bolacak; o zaman tübĭ kurı bolsın dep
aytmak akılga yakın ve mantıklı.
Minimal kaynak:
Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk
Kültürünün Gelişme Çağları. Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 2001
Türk Kültür Tarihine Giriş, IV, Kültür
Bakanlığı, Ankara 1978.
Nevzat YUSUF SARIGÖL
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FESTIVITATEA DE SFÂRŞIT DE AN A ŞCOLII COMUNITARE DIN CADRUL UDTTMR
Pentru elevii şi preşcolarii Şcolii comunitare
din cadrul UDTTMR, festivitatea de sfârşit de an
şcolar a avut loc miercuri în data de 24 iunie 2014 şi
a fost încărcată cu cele mai frumoase momente.
Dechiderea festivă a fost făcută de prof.univ.dr.ing.
Ali Beazit, noul preşedinte a filialei UDTTMR
Constanţa şi membru în comisia de învăţământ,
lect.univ.dr. Denis İbadula, vicepreşedintă a
UDTTMR, şi domnul ing. Gevat Bari, preşedintele
comisiei de învăţământ al U DTTMR, în
continuarea programului, prof. Neriman İbraim a
făcut o incursiune în activitatea pe care au
desfăşurat-o copiii şi cadrele didactice din cadrul
şcolii comunitare, a prezentat şi profesorii care au
contribuit la formarea extracurriculară a copiilor
tătari. La eveniment au participat elevi, profesori,
părinţi, dar şi reprezentanţi ai conducerii UDTTMR,
doamnele Urfet Nubin preşedinta Org. de Femei
al UDTTMR şi Turkân Bari preşedinta a Org. de
Femei fil Constanţa şi respectiv membrii Comisiei
de învăţământ din cadrul uniunii. Doamna
vicepreşedintă a UDTTMR Denis İbadula în
discursul său a mulţumit părinţilor pentru sprijinul
necondiţionat pe care l-au acordat şi copiilor care
au participat la cursuri, a mai precizat că orferta
educaţională din acest an pentru filiala Constanţa
a fost una bogată, iar numărul participanţiilor a fost
în număr mare, în încheiere făcând apel celor
prezenţi, pentru participarea la cursuri din toamnă.
Domnul Gevat Bari, preşedintele comisiei de
învăţământ a vorbit despre taberele de vară
organizate de UDTTMR pentru copii cu rezultate
bune la olimpiadele şcolare şi la concursuri
organizate de uniune.
Programul artistic a fost prezentat de eleva
Iasmin Curti. Spre încântarea părinţilor, copiii au
cântat, au recitat, au jucat jocuri de rol şi au defilat
cu costume reciclabile confecţionate chiar de ei.
Bucuria finalului de an şcolar a fost împletită cu
răsplata pentru bunele rezultate la învăţătură.
Aşadar, după serbare a avut loc premierea elevilor,
fiecare participant la cursuri a primit căte o
diplomă.
În anul şcolar 2013-2014 în fiecare
sâmbătă, la sediul central al uniunii din strada B.P.

Haşdeu nr. 53 sunt
organizate
pe lângă
tradiţionalele cursuri de limba tătară, susţinute de
prof. Neriman İbraim şi prof. Leila Kerim Wilson,
cursuri de matematică - prof. Suzan İsmail şi
conf.univ.dr. Nusvet Şaganai, limba engleză - prof.
Leila Kerim Wilson şi prof. Senia Resul, desen şi
lucru manual Aimer Bolat. De asemenea, tot la
sediul uniunii se organizează şi cursuri de dansuri
tradiţionale tătăreşti, profesori fiind Ulgean Ene şi
Ildeniz Seitmambet, dar şi cursuri de lupte tătăreşti
Küreş, sub îndrumarea campionului Gelil Denis.
Toate cursurile organizate de UDTTMR sunt
gratuite. În legătură cu această manifestare
Prof.univ.dr.ing. Ali Beazit, preşedinte la filiala
UDTTMR Constanţa a declarat următoarele:
“…astăzi a avut loc festivitatea de încheiere a
cursurilor şcolii comunitare, unde elevii au
prezentat un spectacol reuşit. Elevii au fost
încăntaţi de acestă activitate, ei s-au prezentat la
înălţimea cerinţelor în faţa părinţilor lor prezentând
un spectacol reuşit, care a fost apreciat de publicul
prezent. Pe aceată cale îi felicit pe participanţi absolvenţii de anul acesta al şcolii comunitare, şi le
doresc succes şi o vacanţă plăcută”.
Închei prin a spune că menirea unui
profesor nu este sa creeze elevi asemeni imaginii
lui, ci sa ajute elevii să îşi creeze propria lor
imagine. Bravo dragi copii! Bravo stimaţi profesori!
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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İSMAİL BEY GASPIRALI (8/20 MART 1851 - 11 EYLÜL 1914) PĬKRİYÂTI,
MODERNİZM ÜŞÜN HAREKETLERĬ.
BĬRLĬK ÜŞÜN ŞALIŞMALARI ÜZERĬNE BAZI NOTLAR (III)

(geşken sayının dewamı)

Bo sırada, Fransa, İspanya, Avusturya,
Macaristan, Polonya'da seyahatler yasay.
Rusya'nıñ bek köp yerlerĭne seyahatlar, ve
Litvanya, Kasım, Kazan, Astrahan Tatarlarının
yaşayışlarını ve kültürlerĭnĭ incelemek üşün fetkik
(investigaţie, cercetare) gezĭler yapkandır.
Gaspıralı'nıñ kulangan tĭlĭ, Rusya TatarTürklerĭnĭñ basınıñ genĭş bĭr kısım tarafından
kullanılgandır.
Ne yazıkki, Sovyetler Bĭrlĭgĭ zamanında,
Gaspĭralı'nıñ ortak Türk teklif etken tĭlĭne cer yok
gibĭ közlemek mumkündür.
Ayrı ayrı (ferit, izolat, separat)
lehçelerĭn yazı tĭlĭ bolgan
kelışmelerı, ortak (müşterek)
tĭl ket-kete gerĭ planga kaldı,
ittĭrĭldĭ. Zamanında, bo olaynı
Cafer Seydahmet'te kınadı,
Türk bĭrlĭğın tüşüncesĭnden, tĭl
bĭrlĭğĭnın yandaş bolganın
aşıkladı, ifade ettĭ.
Gaspıralı'nıñ tĭl bĭrlĭğĭ
konısında istegĭ ve gayretĭ
gerçekleşmedı dep, oga
küsmemĭz, darılmamız boş
sayılır. Nedenlerĭ - sosyal,
politik, kültürel faktörlerĭ k öpt ĭ r. Ancak, bolarnı t ĭ l
u z m a n l a r ı y a p a b ı l ı r l e r.
Gaspıralı, bĭzlerge tüşünce ve
yaşam örnegĭdĭr.
P.S.
21-26 Kasım 2005
tarihlerĭnde, Ankara'da Baş
Bakanlık himayesinde M.K.
Atatürk Kültür Merkezi “Türk
Kültürünün Dünya Kültürüne
Etki ve Katkıları” konulu VI Uluslararası Türk
Kültürü Kongresĭ” tertĭplengen edĭ.
Mende o Kongre'de bĭr bĭldĭrĭ sundım: konĭ
“Romanya Türkleri'nin etnik - kültürel kimliği Hukuk
devleti ve tolerans”.
Bĭr kün, Kırım Ankara Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ve Vakfı'nı ziyaret ettĭm.
Menĭ, en güzel şekĭlde mĭsapĭr ettĭler, ağırladılar:
şuberekmen, cantıkman, penerlĭ pĭdelermen,
şekerler, baklavalar, kahve ikram ettĭler. Bĭrde, en
önemlĭsĭ, “İsmail Bey Gaspıralı için” 700 sayfalı,
monografisĭ, kitapnı hediye ettĭler. Kitap'ta, Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek ve Vakfı
Başkan'ın Dr. Ahmed İhsan Kırımlı'nıñ imzası bar.
Nuredin İBRAM

Cedidçılık-modernizm demek - XIX-cı
yüzyıl sonı, XX-cı yüzyıl başlarında Tatar kültür ve
felsefi yaşamında önemlĭ bĭr yer alır edĭ, aldı.
Neden başka Rusya Müslümanları gibĭ,
Türkiye'ge köşmedĭ dep, Gaspıralı'ge sorulganda,
Gaspıralı tüm tüz, aşık ve net şu cevabnı
bergend ĭ r: çünkĭ, denĭ ş ĭk bĭr memle ketke
kavuşmak colında. Rusya İmparatorluk'ta
kalmanın taa önemlĭdĭr. XIX-cı yüzyıl boyınca
Kırım Tatar köşmesĭne karşı Gaspıralı tutumunu
degiştermedĭ.
Tanıngan maarif insanı,
yayımcı, yazar ve toplum
önderĭ İsmail Bey
Gaspıralı'nıñ sosyal
faaliyetlerĭne ve eserlerĭne
bolgan ĭlgĭ her keşken kün
artmaktadır.
Tatarların bo künlerde
ayrı bĭr millet bolıp
yaşamasında, tĭlĭnnĭ, dininnĭ ,
kültürün ve tarihĭn korugan,
pütün omrını Türk halklarına
kĭzmet etmege ozınnı adagan
İsmail Bey Gaspıralı'nıñ payı
bek balabandır. Her sene oñı
saygı ve süygĭmen anıymız.
<İnsanları tefrik eden
(ayırt eden) üş şey vardır: Biri
mesafe uzaklığı, biri din
başkalığı (değişik, farklı, özge)
ve biri dilsizliktir. Bundan 25
sene mukkadem ahvâl-i
(situaţie, stare) milliyetimizi
mülahaza ederek (a medita)
zayıf başım ile derdlerimize dermân izledikde
gördüm ki dinimiz hep bir ise de mesâfe ile dilsizlik
(cel care nu comunică, nu scoate o vorbă) bizleri
tefrik ediyor... şu esnâda cümle “obrazovannıy”
“ziyalı”(păgubos, în pierdere) kardaşlarım kibi ben
de Türkçe ismimi yazmaya bilmez edim..> (“Açık
Mektub”, Tercüman, 15 Mart 1906).
Gaspıralı - Tatar mekteplerĭnĭñ ve Türk
maatbacılıgıñ reformcusu. Babası - Mustafa
Mırza; Babasının tuwgan cerĭ Gaspıra. Gaspıra,
yalıboyda kĭşkene bĭr kasaba. Gaspıralı, köy
mektebĭ ve Moskova'da askeri okulunı tamamlay;
Soñra Bahçesaray'da b ĭ r medresede
mualimlık yapa; 1873-1876: Paris'te Sorbona
Universitesĭnde derslerge katıla; onda, bĭr dönem
İvan Sergeyeviç Turgeny yüyĭn sekreterlĭgĭn yapa.
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INTERVIU CU ERSUN ANEFI, SUBPREFECT AL JUDEULUI CONSTANA
Ştim că sunteţi cel mai tânăr membru al
comunităii noastre care ocupă funcia de
subprefect în România. Cum ar suna în câteva
cuvinte prezentarea dvs.?
Lucrez în administraia publică din anul
2005, când am fost angajat la Instituia Prefectului
– Judeul Constana. Am o vastă experienă
acumulată în mai multe instituii publice (Garda
Financiară, Agena Naională de Ocupare a Forei
de Muncă, Direcia Generală Regională a
Finanelor Publice) care sunt convins că o să-mi fie
de folos în noua funcie.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră
această funcţie pe care o ocupaţi în prezent?
Este o mare onoare pentru mine să
reprezint comunitatea tătară și sper să nu
dezamăgesc. Îmi doresc să promovez valorile
familiei și ale etniei noastre cu sperana ca cei tineri
să îneleagă importana păstrării identităii.
Ce vă propuneţi să realizaţi în
administraţia publică, pentru viitorul apropiat?
Îmi doresc continuarea carierei în
administratie publică în folosul cetăenilor judeului
Constana.

Care sunt principalele activităi la care
ai participat de la numirea în această funcie?
De la numirea în funcie am participat la
spectacolul organizat cu ocazia Zilei Limbii Tătare
la Casa de Cultura din Constana, la celebrarea a
30 ani de exploatare a Canalului Dunăre-Marea
Neagră, la conferina de presă finală a proiectului
“Reabilitare tramă stradală în Municipiul
Medgidia”, la Târgul de Binefacere organizat la
data de 1 iunie 2014 în Complexul Comercial
Maritimo, la activitatea intitulată “Convieuire
interetnică, pe plaiuri dobrogene” din localitatea
Cumpăna, la turneele de Küreş organizate de
U.D.T.T.M.R., la spectacolul de binefacere
organizat la Casa Armatei din Medgidia şi la multe
alte activităi.

Cum vedei Dobrogea, în dubla dvs.
calitate, de reprezentant atât al autorităii, cât și
al comunităii locale?
Dobrogea este un mozaic interetnic unic în
România, iar convieuirea dintre comunităi poate
să fie un model pentru toată lumea. Consider că
trebuie să ne îndeplinim cât mai bine obligaiile de
cetăeni români, dar să nu ne pierdem identitatea.
Care a fost aportul dvs. în gestionarea
fenomenelor atmosferice extreme care au lovit
judeul în luna iunie?
Începând cu data de 19 iunie a.c. ora 19.00,
m-am aflat la sediul Inspectoratului Judeean
pentru Situaii de Urgenă Constana, unde, sub
conducerea Președintelui Comitetului Judeean
pentru Situaii de Urgenă - domnul prefect Radu
Volcinschi, am coordonat aciunile Grupului de
Suport Tehnic.
La final, care este mesajul dvs. pentru
cititorii revistei Karadeniz?
Vă doresc multă sănătate și putere de
muncă. De asemenea, cu această ocazie doresc
să vă transmit tuturor “Ramazan ayınız kayırlı
bolsın!”.
Interviu realizat de Erol MENADİL
10
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GÂNDURI CU PRIVIRE LA CENTENARUL LUI İSMAİL GASPIRALI
La 21 (8) martie 2014 s-au împlinit 163 de ani de
la naşterea stelei lumii turcice. La 24 (11) septembrie
2014 se vor împlini 100 de ani de la trecerea în nefiinţă a
acestui mare om de cultură.
Cu toate că aceşti 100 de ani au fost ani grei
pentru poporul crimean, acest popor nu a uitat
momentele stelare din destinul său, a crezut mereu în
realitatea apariţiei pe pământ a unor astfel de figuri
luminoase, cum a fost cea a lui Ismail Gaspiralı. Asta
înseamnă că punctele stelare ale culturii noastre nu sau şters din memoria noastră.
Anul acesta este anul centenarului lui Ismail
Gaspiralı. Am convingerea că întregul an, în Crimeea,
Turcia, România şi în alte părţi ale lumii, vor fi evocate
personalitatea şi opera acestui mare om prin spectacole
şi filme, prin expoziţii cu tablouri şi ilustraţii inspirate din
viaţa şi activitatea acestui om, prin reeditarea scrierilor
lui şi a monografiilor dedicate acestor scrieri, prin
sesiuni ştiinţifice de prestigiu, prin inaugurarea de
monumente şi emiterea unor medalii comemorative.
Nu trebuie să uităm perenitatea ideilor şi
concepţiilor lui Ismail Gaspiralı, caracterul universal şi
semnificaţia naţională a lucrărilor sale, vastitatea
tematicilor abordate, profunzimea viziunii lui despre
lume. Anul acesta el nu trebuie să lipsească de la niciun
număr al revistelor noastre. Trebuie să fim animaţi de
elanul de a-l sărbători pe acest cărturar al nostru, elan
născut din dorinţa de a găsi izvoare de gândire şi
simţire, de a întemeia noile concepte şi aspiraţii pe
valorile noastre autentice.
Moştenirea care ne-a rămas de la Ismail
Gaspiralı este percepută de specialiştii noştri în
domeniu, dar şi de cititorii noştri avizaţi,ca una mai
complex şi mai bogată. El a optat pentru afirmarea
valorilor autentice, general umane.
În scrierile lui, el apare ca o personalitate
multidimensional, care aduce pe primul plan eternele
probleme ale existenţei întocmai ca un gânditor
profund.
Îmi doresc din tot sufletul să organizăm un

simpozion internaţional prilejuit de centenarul Ismail
Gaspiralı. Vreau ca acest simpozion să facă parte dintro suită de manifestări culturale şi artistice închinate
acestui om de cultură. Să organizăm serate de primire a
oaspeţilor la comunitatea noastră tătară, să lansăm
cărţi, să organizăm concursuri, unde să participe actori
şi interpreţi ai muzicii noastre clasice. Doresc ca aceste
acţiuni să fie de înaltă ţinută ştiinţifică. Să-i uimim, dacă
se poate, pe participanţi, prin ospitalitatea noastră, prin
frumuseţile locurilor din România şi să le dăm
posibilitatea să le viziteze. Problemele dezbătute la
acest simpozion să contribuie la rezolvarea problemelor
noastre majore cum sunt limba, literature tătară scrisă,
istoria culturii noastre etc.
Să arătăm lumii că susţinerea materială,
organizatorică şi morală a simpozionului vine din partea
comunităţii noastre tătare, care a ştiut să păstreze
credinţa, cultura, limba. Să arătăm că destinul nostru
istoric demonstrează că minunile sunt posibile, dar că
ele solicită din partea noastră mari eforturi spirituale şi
etice. Să arătăm că putem să realizăm evenimente de
neimaginat, de unde să iasă în evidenţă colaborarea
intelectuală dintre diferite culturi, să arătăm biruinţa
sufletului omenesc în condiţii nu tocmai prielnice (deficit
de informaţie, posibilităţi materiale precare, etc).
Să facem ca participanţii să se simtă ca într-o
familie, cu toate că aceştia vin din şcoli diferite, cu
temperamente şi preocupă diferite şi chiar domenii
diferite de cercetare.
Să dăm posibilitatea participanţilor să-şi
prezinte lucrările pe o terasă cu vedere spre marea cea
mare, pentru că atunci va fi vorba de un alt mod de
expunere decât într-o sală de conferinţă. Participanţii să
aibă impresia că şiâ natura îi ascultă.
Să concepem acest simpozion atât de
admirabil, atâ de cordial, încât să lăsăm impresia că un
mănunchi de intelectuali a reuşit să stabilească relaţii
creatoare, a reuşit să reunească şcoli şi direcţii
ştiinţifice.
Vildan ANEFI

AMINTIRI DE DEMULT
Fotografia este o reuşită a anului 1933. Singura
persoană din fotografie care astăzi trăieşte este copilul în
scutece, care se numeşte (Emurla )Reşit Şecupe, năcută
în anul 1933, atunci când a fost făcută şi fotografia de
către nişte vecini nemţi, care deţineau un aparat foto.
Descrierea personajelor din fotografie:
- Stânga în primul rând se află Cheşpedin Alimseit, care îl
ţine în braţe pe fiul său cel mare Cheşpedin Peuzi,
urmează Emurla Vesire care o ţine în braţe pe Emurla
Şecupe, apoi soţul ei Emurla Mobin cu fata cea mare
Emurla Apize.
În rândul din spate (în picioare) se află soţia lui
Cheşpedin Alimseit- Cheşpedin Selvet, iar lângă ea este
Abduraman Minever, sora ei cea mică.
Cele trei doamne din fotografie sunt surorile
bunicei mele Seitasan Musfire.
Copilul în scutece din fotografia făcută în anul
venirii pe lume, azi este o respectabilă doamnă în vârstă
de 81 ani, fiica dumneaei este doamna profesoară Reşit
Şezavet, de la Liceul din Cobadin.
Doamna profesoară a coordonat eseul elevei
Ebru İuruc, participantă la Concursul de eseuri „Tătarii
dobrogeni - istorie, tradiţie şi civilizaţie”, organizată în data
de 13 decembrie 2013, de către UDTTMR. Ebru a obţinut
premiul I, la acest concurs, unde au fost înscrise 34 de
eseuri, dintre care 12 s-au clasat pe locurile I, II şi III.

În altă ordine de ideei, eu sunt nepoata doamnei
(Emurla) Reşit Şecupe, pe această cale îi mulţumesc
domnului preşedinte al UDTTMR, Gelil Eserghep, pentru
că, mi-a oferit şansa de a reînvia amintirea unei familii tipic
tătăreşti. Fotografia rememorează acele vremuri şi pe cei
care nu mai sunt azi printre noi. Allah rahmet eylesĭn,
ruhları şad bolsın!
Nurgian CURTASAN
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EXPRIMAREA IDENTITĂII TĂTĂREȘTI PRIN DANS, MUZICĂ ȘI PORT
Duminică, 15 iunie 2014, la Casa Armatei
din municipiul Medgidia Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco-Musulmani din România, în
colaborare cu Primâria Municipilui Medgidia, a

organizat spectacolul „Exprimarea identităii
tătărești prin dans, muzică și port”, ediia I. Pe
scena Casei Armatei din Medgidia au urcat
ansamblurile folclorice și soliștii Uniunii.

VIZITĂ LA PARLAMENT
Miercuri, 4 iunie 2014, o delegaie a
filialelor Agigea și Valu lui Traian a Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au efectuat o vizită la Casa Poporului.
Vizita a fost urmată de o întâlnire cu
membrii filialei București a U.D.T.T.M.R.
12
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COMEMORAREA ÎNAINTAȘILOR LA FILIALA BUCUREȘTI
Duminică, 8 Iunie, U.D.T.T.M.R. filiala
București l-a comemorat pe patriotul tătar
dobrogean Mehmet H. Vani Yurtsever, care a fost
închis în închisorile comuniste pentru că a găzduit
tătarii crimeeni refugiai în România în timpul celui
De-al II-lea Război Mondial.
Dr. Gafar Metchiure a deschis aciunea
invitându-l pe Osman Aziz, imamul Bucureștiului,
să citească din Coran sura "Yasin" .
În continuare prof. Anefi Vildan a prezentat
un material amplu privind viaa și activitatea
marelui cărturar și patriot. Au luat cuvântul foștii
elevi ai lui Mehmet H. Vani Yurtsever de la Liceul
Pedagogic Tătar (Iusuf Nevzat, Uteu Kiyaseddin,
Geamai Ilmie, Amet Gevercan), care au elogiat
activitatea fostului lor profesor. A mai luat cuvântul
și ing. Abduraim Sefcati, care a subliniat contribuia
porfesorului M.H.Vani Yurtsever la ridicarea
nivelului cultural al tătarilor dobrogeni.
La final a avut loc un moment liric în limba
tătară, Anefi Vildan, Amet Gevercan și Seidamet

Farida recitând din poeziile poetului, iar Uteu
Kiyaseddin citind o poezie compusă în memoria
profesorului său.
Metchiure GAFAR

BERAT KANDİLİ
12 Haziran 2014 Perşembĭ künĭ Romanya
Müslümanları Müftĭlĭgĭ tarafından Köstencĭ'de
tertĭplengen Berat Kandili programı Hunkâr
Camĭsĭnde yasaldı. Ekĭndĭ namazından ewwel
müftĭ Murat Yusuf Berat Kandili akkında bazı diniy
bĭlgĭler berdĭ. Namazdan soñra program Kur'anı
Kerim tilavetĭ ve ocaların okıdıgan Mevid Șerif men
devam ettĭ. Kandil programı Müftĭ Murat Yusuf
duasıman tamamlandı. Programın soñında tek saf
bolgan camĭ cemaatĭ bĭrbĭrĭn kandilinĭ kayırladı.
Faaliyetke Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Köstencĭ Șubesĭ temsilcĭlerĭ
de katılgandır.
Ay r ı c a , B e r a t K a n d i l i B ü k r e ş v e
Dobroca'dakı camĭlerĭnde de kutlangandır.
Erol MENADİL

VIZITĂ LA BUCUREȘTI

În data de 11 iunie 2014, elevii din
Techirghiol care frecventează cursurile de Limba
tătară, însoţiţi de mămicile lor, de dl. Nail Duagi,
preşedinte al filialei UDTTMR Techirghiol, dar şi de
prof. Aitul Ismail, alături de membrii comunităţii
tătare din Eforie Nord, au vizitat capitala ţării.
Obiectivele vizitate au fost: Palatul Parlamentului
unde am fost întâmpinaţi cu ospitalitate de dl.
deputat Varol Amet care ne-a prezentat locul unde
aleşii neamului îşi desfăşoară activitatea şi
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”, unde elevii au avut posibilitatea de a
realiza „o călătorie” în timp şi spaţiu, vizitând
zonele „Biodiversitatea României” , ecosistemele
de pe toată suprafaţa Pământului, zonele
rezervate preistoriei şi istoriei umane. A fost o zi
minunată, o excursie care răsplăteşte munca
elevilor noştri! Vacanţă plăcută!
Aitul ISMAIL
13
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MEMBRII U.D.T.T.M.R. LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL
DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ „CULORILE LUMII”
Concursul Internaţional de Limbă şi Cultură
„Culorile Lumii” a fost organizat de Institutul de
Învăţământ „Lumina” în colaborare cu Asociaţia
TÜRÇEDER pe 15 şi 16 iunie 2014, la Sala
Palatului din Bucureşti.
În prima zi a concursului, elevi din 12 ţări au
susţinut cu piese muzicale interpretate în limba
turcă. În această zi, medalia de aur a obţinut-o
reprezentanta din Kosovo, medalia de argint
reprezentanta Franţei şi medalia de bronz
reprezentanta Algeriei. În a doua
zi a concursului, elevi din 10 ţări
au interpretat melodii în limba lor
maternă. De data aceasta,
medalia de aur a revenit
reprezentantei Georgiei,
medalia de argint
r e p r e z e n t a n t u l u i
Azerbaidjanului, iar medalia de
bronz reprezentantului
Tanzaniei.
Pe lângă concursul de
interpretare, au existat şi dansuri
tradiţionale, susţinute de trupe
din 5 ţări. Participanţii la acest
festival au fost îmbrăcaţi în
costume tradiţionale specifice ţării din care provin.
Festivalul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea
prieteniei dintre tineri de culturi diferite, să
promoveze valori precum pacea, toleranţa şi
cooperarea în spiritul respectului faţă de semeni şi
cultura fiecăruia dintre ei. Ţările ale căror
reprezentanţi au urcat pe scenă au fost: România,
S.U.A., Albania, Azerbaidjan, Georgia, Irak,
Afganistan, Indonezia, Mongolia, Tanzania,

Kosovo, Mozambic, Tunisia.
Festivalul Internaţional de Limbă şi Cultură
,,Culorile Lumii” a devenit un eveniment anual sub
numele de Olimpiada de Limbă şi Cultură Turcă.
Evenimentul, organizat anterior în Turcia, a
reprezentat o premieră pentru România. El a
însemnat o nouă deschidere către
multiculturalitate în contextul actual al globalizării.
La etapele anterioare ale festivalului s-au
clasificat peste 2500 de elevi în
20 de categorii diferite de
concurs. Festivitatea de
premiere ale celor care s-au
clasat pe primele locuri atât la
etapele anterioare, cât şi la
concursul desfăşurat la
Bucureşti a avut loc pe 21 iunie
anul curent la Düsseldorf,
Germania.
Am plecat de la festivalul
de la Sala Palatului cu
convingerea că lumea muzicală
nu are nevoie de traducere,
pentru că ea este o limbă
universală.
Dacă diplomaţia clasică nu a reuşit să
cultive suficient prietenia şi dragostea între
oameni, acest lucru au încercat să-l facă tinerii
care au participat la acest festival. Ei au arătat lumii
ce înseamnă cu adevărat dostlık, kardaşlık,
arkadaşlık, barış. Am toată speranţa că ei vor fi cei
care vor construiască, în viitorul apropiat, o lume
mai bună, mai dreaptă, mai curată.
Vildan ANEFI

ELEVI TĂTARI LA BAZA AERIANĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU
40 de copii de la Şcoala Comunitară din
cadrul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România, însoţiţi de cadre
didactice şi lideri ai organizaţiei, au participat
sâmbătă, 28 iunie, la Baza Militară NATO de la
Mihail Kogălniceanu, la o acţiune organizată de
Asociaţia „United Hands Romania". Evenimentul,
organizat în avans cu prilejul zilei de 4 Iulie - Ziua
Independenţei SUA, a reunit peste 300 de copii din
judeţul Constanţa. Gazdele, voluntarii Asociaţiei
„United Hands Romania" şi militarii americani, şiau dedicat întreaga zi de sâmbătă celor mici,
alături de care au redescoperit jocurile copilăriei.
De cealaltă parte, cei mici s-au echipat în militari şi
pompieri şi au urcat pe maşinile din dotarea
armatei americane, totul sub atenta supraveghere
a voluntarilor de la Asociaţia „United Hands
Romania" şi a militarilor americani.
La sfârşitul zilei, copiii s-au despărţit de
gazde cu gândul că se vor revedea curând, în
cadrul unei noi acţiuni.
„A fost o onoare pentru noi să răspundem invitaţiei

doamnei Renee Crossman de a participa la
această acţiune şi îi mulţumim pe această cale
pentru şansa pe care le-a oferit-o copiilor noştri de
a petrece câteva ore de neuitat la Baza Militară
NATO de la Mihail Kogălniceanu. Cu siguranţă
pentru cei 40 de copii tătari a fost o experienţă de
neuitat, iar pentru UDTTMR un prim pas în cadrul
unei lungi şi fructuoase colaborări. La ceas
aniversar pentru poporul american, cu prilejul zilei
de 4 Iulie, transmitem şi noi, tătarii din românia, un
gând bun şi mesajul La mulţi ani, America!", a
declarat preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep.
Biroul de presă UDTTMR
14
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„GRĂTARIADA” LA BUCUREŞTI!
Duminică, 22 iunie, s-a desfăşurat la Bucureşti
un eveniment care a avut ca obiectiv promovarea unor
laturi importante ale bogăţiilor spirituale, culturale, ale
diferitelor grupuri etnice pentru a aduce în faţa
publicului larg a unor modele şi produse culinare
tradiţionale a pune în valoare componentele care
contribuie la crearea unei imagini complete în efortul de
a arăta specificul şi pe acest plan al populaţiilor
aparţinând minorităţilor naţionale trăitoare pe pământul
României. S-a urmărit, în primul rând, crearea unui
cadru real al vieţii fiecărei etnii menit a valoriza o pagină
obişnuită din viaţa de zi cu zi a fiecăreia alături de
marea masă a neamului românesc. Apreciem scopul
organizării unei expoziţii-concurs cu produse culinare
specifice fiecărei etnii pentru ca, şi cu acest prilej ele săşi etaleze ce au specific şi deja acceptat şi apreciat de
masa de oameni care compun un anumit grup etnic şi
nu numai.
Tema manifestării a fost una extrem de incitantă
pentru toate organizaţiile minorităţilor naţionale
participante care au dorit să-şi expună şi să-şi
promoveze tot ce este valoare şi tradiţie în bucătăria
fecărei etnii, a culmilor (de ce nu?) artei lor culinare care
au depăşit de mult graniţele consumului intern şi a atras
de-a lungul timpului şi aprecierea generaţiilor de
oameni aparţinând altor categorii etnice.
Evenimentul a fost organizat din iniţiativa
Uniunii Armenilor din România şi a Partidei Romilor,
grupuri minoritare cu reprezentare în Parlamentul
României şi s-a bucurat de sprijinul nemijlocit al
Primăria sectorului 4 al Capitalei, care a pus la
dispoziţia participanţilor spaţiul şi logistica necesară
bunei desfăşurări unei asemenea manifestări de masă
având un specific atât de inedit.
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România, invitată să participe la acest

festival al artei culinare, a remis onoarea de a fi
reprezentată la festivalul artei culinare către Filiala din
Bucureşti a UDTTMR care, deşi presată de lipsa de
timp şi de inexistenţa mijloacelor financiare pentru a
participa responsabil, nu numai formal, la o astfel de
manifestare cu desfăşurare naţională a reuşit să-şi
ducă la bun sfârşit invitaţia lansată de organizatori. Dar,
este demn de menţionat, faptul că sarcina transmisă
Filialei din Bucureşti de către forurile superioare ale
Uniunii noastre de a participa la ecest eveniment a
creat o competiţie şi o ambiţie la nivelul conducerii
locale în aşa fel ca tătarii din Bucureşti să ne situăm, şi
cu acest prilej, pe un loc onorabil printre celelalte
minorităţi naţionale, poziţie câştigată, pe parcursul
ultimelor decenii ale existenţei organizaţiei noastre.
Fără nici un fel de tăgadă tătarii din Bucureşti au onorat
această cerinţă. Eforturile au fost ale unui grup de
oameni activi ai Filialei. S-a dovedit şi de această dată
că atunci când există înţelegere, bune intenţii, dar mai
ales determinare, pot fi surmontate neajunsuri de orice
fel, când oamenii conştientizează că se urmăreşte
scopul nobil de a scoate în spaţiul public a celor mai
importante aspecte având ca obiect promovarea
valorilor care compun complexitatea structurii oricărei
naţii şi, mai ales, a uneia dinamice cum este cea a
tătarilor din România. Aşa că, prin efortul conjugat al
grupului cel mai activ al femeilor tătare din Bucureşti,
prin amabilitatea acelor sponsori care, de fiecare dată,
sprijină acţiunile Filialei din Bucureşti a UDTTMR,
tătarii din Capitală au fost alături de celeleate 18
minorităţi naţionale reprezentate în Parlament au fost
apreciaţi şi menţionaţi atât de membrii juriului de
profesioniști dar şi de publicul prezent la manifestare
pentru prezentarea şi oferirea spre consum a celor mai
gustate produse culinare din bucătăria tătărească.
Genan BOLAT

ZIUA INDEPENDENŢEI S.U.A.
Anul acesta, Ziua Independenţei Statelor
Unite a fost sărbătorită la Bucureşti, cu o zi mai
devreme. La festivităţile din acest an organizat la
sediul ambasadei S.U.A. au participat peste 1.000
de invitaţi. Uniunii Demcorate a Tătarilor TurcoMusulmani din România a fost reprezentată la
acest evenimet de către preşedintele Ing. Gelil
E s e r g h e p , d e p u t a t u l Va r o l A m e t ș i

vicepreședintele filialei Medgidia, Iucsel Selamet.
Petrecerea organizată în aceste an cu
aceste prilej a avut ca temă "America, the
Beautiful". Recepţia a fost ultima la care a
participat Duane Butcher, însărcinatul cu afaceri al
ambasadei S.U.A., Dean Thompson fiind
următorul şef al misiunii la Bucureşti.
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RUSTIC FEAST ‘TEPREŞ’ AT MURFATLAR
The Democratic Union of the TurkishMuslim Tatars in Romania held, for the first time, in
the last 40 years, a rustic feast aimed to revive the
old tradition of 'tepreş'. The event took place in
Fântânia Forest – Murfatlar, on Saturday, June
th
14 , 2014 and was organised in partnership with
Murfatlar Town Hall. The Tatars were present from
all over the county, as well as from Babadag and
Tulcea. The
o r g a n i s e r s
prepared many
surprises for the
participants, so
that D.U.T.M.T.R.
ensembles and
soloists and a
Romanian folk
dance ensemble
from Murfatlar
performed on the
specially designed stage. Traditional Tatar belt
wrestling Küreş demonstrations took place, and
members of the D.U.T.M.T.R. Women's
Organisation prepared traditional Tatar dishes for
those attending.
In opening the event, D.U.T.M.T.R.
President Gelil Eserghep and Murfatlar Mayor
Valentin Saghiu sent a message to those present,

emphasising the good cooperation between the
union and the local government in Murfatlar, as
well as the importance of preserving and valuing
the Tatar traditions.
Among the guests at the event, there was
also a delegation of women from Turkey,
Azerbaijan and Greece. The guests, who were in
Romania in order to take part in 'The Turkish
Woman in the
B a l k a n s '
International
S y m p o s i u m
organised by
D . T . U . R . ,
responded with
interest to the
invitation of
D . U . T. M . T. R .
President, Gelil
Eserghep, to join the Tatar community in the rustic
celebration organised for the first time after more
than 40 years.
We mention the fact that the Tepreş
organised by D.U.T.M.T.R was included in the
agenda of events of the June 2014 newsletter News from the regional representatives of tourism
promotion published by the National Authority for
Tourism.
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6. TÜRK VE TATAR GENÇLİK, SPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Türkiye'de 19 Mayıs gününün “Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak
kutlanmasına atfen, 2009 yılından bu yana T.C.
Köstence Başkonsolosluğu, Romanya Müslüman
Tatar Türklerinin Demokrat Birliği, Romanya
Demokrat Türk Birliği, ve Dobruca Türk İşadamları
Derneği tarafından ortaklaşa olarak “Türk ve
Tatar Gençlik, Spor ve Kültür Festivali”
düzenlemiştir.
Bu yıl 6. kez düzenlenen “Türk ve Tatar
Gençlik, Spor ve Kültür Festivali” 23-31 Mayıs
2014 tarihlerinde Köstence'de gerçekleşmiştir.
Festival programında, futbol ve spor
karşılaşmaları, Tatar güreşleri yer almıştır.
Romanya'da Türk ve Tatar Türkü gençlerin
de bayram olarak kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle
düzenlenecek bu geniş çaplı etkinlik, ortak kültür
ve geleneklere sahip Türk ve Tatar gençlerinin
biraraya gelmesi ve kültürel zenginliklerini
Romenler ve diğer azınlıklarla paylaşmaları
bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.
Spor Musabakaları
RMTTDB tarafından spor musabakalarında
başarılı olan genclerimiz:
Biliardo: Birinci - Harun Curtacai RMTTDB Techirghiol Subesi'n İsmail Gaspıralı
Genclik Teşkilatı’n Bașkan Yardımcısı
Bowling: Birinci - Erdal Gelmambet -

RMTTDB Ovidiu Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik
Teşkilatı
Üçüncü - Elvis İsmail - RMTTDB Köstence
Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı

Tavla: İkinci - Elvis İsmail - RMTTDB
Köstence Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik
Teşkilatı
Romanya Müslüman Tatar Türkleri'nin
Demokrat Birliği'n şubeleri'nden Tatar gençleri,
Birliği'n yönetimin teşviği, devamlı hazırlık
gördükleri ve spor'a iştah oldukları nedeninden,
festivali'n spor müsabakalarında olağanüstü
sonuçlar elde etmiştir.
Dincer GEAFER
“İsmail Gaspıralı” Genclik Teşkilatı Bașkanı
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ELEVI DE EXCEPIE (II)
În această ediţie continuăm să aflăm mai multe
poveşti de succes a elevilor premiaţi la olimpiadele
şcolare. Una dintre adolescentele olimpice este

publicul participant la manifestre, intrepretând cu
rafinament melodii tătăreşti. Suher este la rândul ei
olimpică, an de an participă la Olimpiada de limba
română, în 2013 şi 2014 a obţinut locul I la această
disciplină la etapele judeţene.
În premieră, anul acesta elevi din
comunitatea noastră au urcat pe podium la
olimpiada de Arte vizuale şi interpretare. Fruntaşe
în acest domeniu al artelor, am întălnit elevele
İndira Nezami din clasa a VII-a , pasionată de
Pian, la această disciplină a obţinut premiul I la
olimpiada judeţeană, iar premiul al doilea la
olimpiada zonală de interpretare muzicală, şi pe
İzel İsmail din clasa XII, căştigătoarea locului I la
Design şi ocupanta locului 8 pe ţară la Design,
amăndouă sunt elevele Colegiului Naţional
“Regina Maria”. Pentru İzel desenul este un mod
de viaţă, doreşte să studieze arhitectura şi design
interior.
Un alt olimpic
căştigător a mai
multor etape a
olimpiadelor şcolare şi
multiplu premiat este
Hakan Calila, elev în
clasa VIII- la Colegiul
Naţional “Mircea cel
Bâtrăn”, a participat
anul trecut la
olimpiadele de
matematică şi fizică,
unde a obţinut
medalia de aur, şi
locuri fruntaşe pe
podium, anul acesta a participat la olimpiade
şcolare de la mai multe discipline. Astfel a obţinut
locul al treilea la olimpiada judeţeană de
matematică, locul I la fizică, locul al treilea la chimie
şi locul al doilea la biologie. Valoarea şi
performanţa lui Hakan creşte de la an la an, este un
elev de excepţie, dotat cu aptitudini de învingător,
în acelaşi timp, constituie un exemplu de luat în
semă.
Performanţa acestor copii se datorează
familiei, cadrului didactic, ei sunt cei care pun
temelia instruirii pe care o persoană o are, în mare
măsură şi muncii depuse de el, dar şi talentului.
Preţuim mult munca tuturor, ei şi alţii ca aceşti
adolescenţi minunaţi reprezintă mândria noastră.
În luniile următoare vom cunoaşte şi alţi
tineri demni de performanţă.
Ghiulşen İsmail-İusuf

Nelin-Ella Ibadula, este elevă în clasa a VI-a A la
CNMB Constanţa, în clasa profesorului Florian
Gache. Este născută într-o familie de intelectuali
tatăl Ogutai, inginer şi
mama Denis İbadula
cadru didactic
universitar şi
vicepreşedinte a
UDTTMR. Nelin are ca
principale pasiuni
matematica, voleiul şi
sporturile de iarnă.
Deşi încă junioare, a
obţinut numeroase
rezultate deosebite la
concursurile de
matematică nationale,
interjudeţene şi locale
unde participă an de an şi ocupă locuri fruntaşe pe
podiumul de premiere, astfel palmaresul ei este
unul foarte bogat, astfel încerc să enumăr doar
câteva din concursurile unde a participat şi
premiile pe care le-a obţinut. Anul trecut Nelin a
absolvit clasa a V-a cu media 10, tot în 2013 a
obţinut locul I la Olimpiada judeţeană de
matematică şi astfel a făcut parte din Lotul Naţional
de Matematică. Anul acesta a participat la
olimpiada locală de matematică unde a obţinut
locul a doilea, la Concursul interjudeţean Cristian
Calude de la Galaţi, a căştigat premiul al doilea, tot
premiul a doilea a obţinut la Concursul naţional de
matematică “Regalul Generatiei 21” , iar la
olimpiada judeţeană de matematică a obţinut
menţiune ca şi ceilalţi olimpici a fost premiată şi
anul acesta de UDTTMR la Gala Premiem
valoarea, recunoaştem excelenţa!Anul acestsa
Nelin a absolvit clasa cu
media 10.
O altă adolescentă
extrem de ambiţioasă şi
cu un talent muzical
frumos conturat este
Suher Abduraman din
clasa IX-a la
Liceul
Internaional de
informatică din
Constanţa. La gala de
anul trecut, dar şi de anul
acesta, Suher cu vocea ei
cristalină a încântat
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ENIS MURTAZA
Tenacitatea caracteristică tătarilor a fost
unul din atuurile coetnicului nostru în cariera sa de
sportiv profesionist. Enis Murtaza, absolvent al
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul
Universităţii Ovidius , este trup şi suflet pentru
echipa locală Handbal Club Municipal Constanţa,
activând în această familie atât ca jucător cât şi ca
antrenor.

Cred că cea mai mare problemă este lipsa sălilor
de sport; dacă am avea săli de sport mai multe şi
mai moderne şi numărul copiilor care vor veni la
handbal va creşte semnificativ.
Fluxul de jucători străini este un fenomen
frecvent practicat la cluburile mari, dar cum crezi
că putem combate necesitatea transferurilor şi
promovarea talentelor autohtone?
Cred că acest fenomen este într-un fel
benefic handbalului nostru şi spun asta datorită
faptului că în toate campionatele din Europa sunt
foarte mulţi jucători străini care evoluează şi ridică
nivelul acelui campionat. În România se întâmplă
la fel, numai că din lipsă de fonduri se aduc jucători
cu pretentii mai mici şi automat şi
cu valoare mai mică. Spre bucuria
mea la HCM Constanţa s-a
urmărit întotdeuna promovarea şi
integrarea tinerilor români. Sper
că în viitorul apropiat, Constanţa
să redevină izvorul de talente care
din păcate a cam secat.

Când şi din ce motive ai simţit că vei face
parte din puţinii care vor renunţa la mirajul
fotbalului şi te vei orienta către handbal?
Am început să practic acest sport la vârsta
de 11 ani, după ce am încercat într-adevăr şi
fotbalul. M-a atras handbalul datorită faptului că în
şcoala generală acest joc era preferatul
profesorului de sport. Am ajuns să
joc handbal
la îndrumarea
profesorului de sport şi a fratelui
meu, care şi el făcea handbal de
performanţă la vremea aceea, şi
mă bucur că am rămas fidel
acestui sport care mi-a oferit totul.
Ce trofee deţii în palmares
şi care este povestea ta preferată
de pe teren de care îţi aminteşti cu
cea mai mare plăcere?
Cele mai importante sunt
cele 2 titluri naţionale de seniori
câştigate cu echipa mea de suflet
HCM Constanţa, dar şi cele 2 titluri
naţionale de juniori. Am avut
multe momente frumoase pe
terenul de handbal cât şi în afara
lui; am trăit momente minunate,
dar şi moment nefericite . Cel mai
fericit moment de pe teren cred că a fost când am
câştigat primul titlu naţional cu HCM Constanţa.
Îmi doream mult acest titlu şi le mulţumesc
colegilor şi conducerii clubului că au avut încredere
în mine şi mi-au acordat şansa să câştig acest
trofeu.

Ce părere ai despre
înclinaţia tătarilor către sport ?
Care calităţi crezi că îi recomandă
drept apţi performanţelor, cele
fizice sau cele psihice?
Tătarii au calităţii atât fizice
cât şi psihice deosebite. Suntem
totuşi puţini ca şi populaţie şi asta
se vede şi în numărul redus în
rândul sportivilor, dar mă bucură
faptul că cel puţin în grupele mele
sunt câţiva copii de etnie tătară.
Poate în viitor părinţii vor înţelege
că sportul este absolut necesar petru dezvoltarea
fizică şi psihică a copiilor şi îi vor îndemna să
urmeze un sport.
Te menţii în continuare un tip atlelic, aşadar
ce sfaturi ne dai pentru a ne păstra vigoarea,
starea optimă de sănătate şi muşchii tonifiati?
Spre ruşinea mea am cam neglijat această
parte, dar cred că mă menţin în special datorită
copiilor cu care stau zi de zi şi-mi dau o energie
pozitivă pe care nu o găseşti altundeva şi totodată
datorită genei noastre am reuşit să mă menţin în
formă. Recomand totuşi să începem să facem
mişcare, de orice fel şi alături de o alimentaţie
echilibrată cu siguranţă ne vom simţi şi arată mai
bine.
Ateş Casimceali

Care sunt facilităţile şi neajunsurile pe care
le întâlneşti în antrenoriatul grupelor locale de
juniori?
Este foarte mult de vorbit pe această temă.
Sunt probleme pe care noi antrenorii de la copii şi
juniori nu le putem rezolva şi aici mă refer la
problema investiţiilor în toate ramurile sportive. Eu
şi echipa mea suntem un caz fericit pentru că avem
susţinerea municipalităţii locale şi a echipei de
seniori, dar mă uit cu tristeţe cu ce greutăţi se
lovesc colegii mei de la cluburile sportive şcolare.
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CUNOAȘTEREA LOCURILOR ISTORICE ȘI CULTURALE DIN BUCUREȘTI
În luna iunie, Organizaia de Femei a
U.D.T.T.M.R. filiala Mangalia, la invitaia domnului
Aledin Amet, s-a deplasat la București pentru
vizitarea unor obiective din capitala ării.
Un moment important al actiunii l-a
reprezentat vizitare Universităii Europei de S-E
Lumina, unde li s-a prezentat participanilor unul
dintre cele mai moderne campusuri universitare
din ară cu dotări de ultima generaie.
Un alt punct al excursiei a fost vizita la
Muzeul Satului, ce ne-a oferit bucuria de a întâlni
un sat adevărat, cu construcii reprezentative
provenite din importante zone etnografice ale ării.
La această aciune au fost prezeni și câiva
copii însoii de mame și bunici de la Filiala 2 Mai.
Fichiran MURTAZA
Președinte O.F.T.T.M.R. Filiala Mangalia

SIMFONIA LALELELOR

La data de 12 aprilie 2014, în Republica
Bulgaria, Organizaia de Femei din cadrul filialei
Ovidiu a Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România a organizat activitatea
intitulată “Simfonia Lalelelor”.
În timpul vizitei, Grădina Castelului Reginei
Maria a umplut privirile doamnelor prezente de

frumos și elegană, alături de cele mai calde
miresme îmbătătoare.
Minunile naturii ne-au încântat pe toată
durata vizitei, simind bucuria și melancolia unor
locuri pline de liniște și mister.
Leila Ayșe OSMAN
Președinte O.F.T.T.M.R. Filiala Ovidiu
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CURSURI DE PRIM AJUTOR PENTRU COMUNITATEA TĂTARĂ
Peste 30 de membri ai comunităţii tătare au
participat în data de 24 mai 2014, în Campusul de
Medicină al Universităţii Ovidius, la Cursurile de
acordare a primului ajutor. Evenimentul a fost
organizat de UDTTMR – OTIG Constanţa în
colaborare cu Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a
Tinerilor Medici Constanţa. Un medic rezident şi 2
studenţi la medicină, pregătiţi special pentru astfel
de situaţii, au susţinut o prezentare practică, pe
suportul video şi pe mulajele catedrei de anatomie.
După susţinerea testului teoretic şi scris, toţi
participanţii au promovat cursul şi au primit
diplome prin care li se recunosc cunoştinţele de
acordare a primului ajutor.
Ateş CASIMCEALI

CURSURI DANS DE SOCIETATE

Aproape 40 de tătari s-au destins prin dans
pe 22 iunie în sala mare a Sediul Central al
UDTTMR. Elis Menagi, împreună cu Ansamblul
Karasu au reprezentat Medgidia, în timp ce
majoritatea participanţilor au venit din Ovidiu şi
Constanţa. Gabriel Drăgan, fost vicecampion

naţional, ne-a fost antrenor pe parcursul celor 4 ore
şi a avut grijă ca fiecare dintre coetnicii noştri să
înveţe paşii de cha cha , vals şi jive. Întrucât s-a
bucurat de succes în rândul membrilor comunităii,
acţiunea se va relua cât de curând.
Ateş CASIMCEALI
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ANSAMBLUL KARASU, PREZENT LA FESTIVALUL DE LA MANISA
Ansamblul Karasu al filialei UDTTMR
Medgidia a participat, la sfârșitul lunii aprilie, la
„Festivalul Internaional de Folclor Magiunul de
Mesir”, ediia a 474-a, care a avut loc la Manisa în
Turcia. La eveniment au participat 15 ansambluri
folclorice din Ungaria, Macedonia, Turcia,
Bulgaria, Tunisia, Ucraina, Cipru de Nord,
România, Serbia, Polonia, Slovacia, Grecia,
Kosovo.
Festivalul este deosebit de important, el
fiind înregistrat pe lista patrimoniului cultural
imaterial al umanitîii UNESCO. Magiunul de mesir
este considerat a fi o sursă de vindecare. Potrivit
legendei, soia sultanului Yavuz Selim, mama
Sultanului Suleyman Magnificul, Sultana Ayse
Hafsa s-a îmbolnăvit în Manisa. Acesteia nu i se
găsea un leac de vindecare și a fost chemat
Merkez Efendi, imamul geamiei Sultan (geamie
construită la cerinele Sultanei Ayse Hafsa).
Acesta a pregătit o pastă dintr-un amestec de 41
de ierburi și condimente. Sultana mama,
vindecându-se, a poruncit apoi ca să se împartă
tuturor bolnavilor și să fie o tradiie cât va exista
lumea, în fiecare an, în data de 21 martie de
sărbătoarea Nevruz, de pe Geamia Sultan din
Manisa și de pe minaretele acestei geamii să fie
împărită tuturor locuitorilor Manisei. Se crede că
acest magiun este vindecător de cele mai grele
boli.
Ansamblul KARASU al filialei UDTTMR
Medgidia a participat anul acesta la acest festival

cu dansuri tradiionale tătărești și cântece tătărești
interpretate de tanarul solist Elfin Regep unde au
smuls ropote de aplauze și aprecieri atât din partea
publicului cât și a organizatorilor, primind plachete,
cadouri, medalii și flori! O delegaie a ansamblului
a fost primită la Primăria Municipiului Manisa și
totodată la Prefectura Judeului Manisa unde au
primit aprecierile primarului orașului Manisa,
Cengiz Ergün, și subrepfectului judeului Manisa,
Abdurrahman Savaș. Au avut loc două gale: Gala
Niobe și Gala de închidere a Festivalului, iar în
ultima zi a acestui festival a avut loc împărirea a 5
tone din Magiunul de Mesir de pe Geamia Sultan
tuturor celor prezeni.
Elis MENAGI

CARTEA ALBASTRĂ A IDENTITĂII CULTURALE A DUNĂRII
La invitaţia Departamentului pentru Relaţii
Interetnice (DRI), un grup de reprezentanţi ai mass
media a întreprins în perioada 18-22 iunie o vizită
de documentare în nordul Dobrogei, alături de
experţi în istorie şi arheologie, antropologie,
patrimoniu cultural, turism, etnografie şi folclor, în
cadrul programului „Diversitate şi patrimoniu
cultural prin prisma mass media.Vizite şi schimb
de bune practici în regiuni multietnice din bazinul
Dunării” (etapa 1).
Vizita a fost organizată de DRI şi constituie
primul pas în realizarea unei „Cărţi albastre a
identităţii culturale a Dunării”, care îşi propune să
realizeze un inventar al patrimoniului zonelor
multietnice aflate de-a lungul fluviului european.

În cadrul vizitei în nordul Dobrogei, grupul sa întâlnit cu reprezentanţii ruşilor lipoveni, ai
romilor musulmani, italienilor, ucrainenilor,
tătarilor, turcilor, evreilor şi grecilor, de-a lungul
unui traseu care a inclus Slava Cercheză,
Babadag, Greci, Măcin, Murighiol, Dunavăţul de
Jos, Tulcea, Crişan, Letea, C.A. Rosetti, Sfiştofca
şi Sulina.
În acest an, programul va continua printr-o
reuniune la Timişoara, în vederea realizării unui
schimb de opinii şi de bune practici cu jurnalişti,
experţi şi reprezentanţi ai oficiilor guvernamentale
pentru minorităţi din statele dunărene.
www.dri.gov.ro
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