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PREMIUL „MEHMET NIYAZI”

Sâmbătă, 30 noiembrie 2013 , Filiala
Medgidia a U.D.T.T.M.R. a organizat un program
dedicat comemorării poetului naional tătar Mehmet
Niyazi, de la dispariia căruia anul acesta s-au
împlinit 82 de ani. Programul a debutat cu păstrarea
unui moment de reculegere și cu depunerea de
coroane la bustul poetului. S-au depus coroane din
partea U.D.T.T.M.R., a Consulatului General al
Republicii Turcia la Constana și a Colegiului
Naional „Kemal Atatürk” din Medgidia. Au depus
coroane de flori din partea U.D.T.T.M.R. dl. deputat
av. Varol Amet și dl. președinte al Filialei Medgidia
Aidân Murat. Apoi, la mormântul poetului, imamii au
oficiat o slujbă religioasă.
După-amiază, la Casa de Cultură din
municipiul Medgidia, începând cu ora 14.00, s-a
desfășurat un program dedicat poetului naional al
tătarilor din România, care a debutat cu mesajele
dlui. președinte U.D.T.T.M.R. ing. Gelil Eserghep,
dlui. consul general al Republicii Turcia la Constana
Ali Bozcalışkan, dlui. deputat Varol Amet, dlui.
subprefect al judeului Constana Iucsel Selamet, al

dlui. subsecretar de stat în cadrul Departamentului
pentru Relaii Interetnice al Guvernului României dr.
Aledin Amet și al dnei. viceprimar al municipiului
Medgidia Luminia Vlădescu.
În cadrul evenimentului, dl. Genan Bolat a
evocat viaa și activitatea poetului naional al tătarilor
Mehmet Niyazi. Apoi, președinte U.D.T.T.M.R. ing.
Gelil Eserghep a înmânat „Premiul Mehmet Niyazi
pentru promovarea literaturii, artei și culturii tătare”
dlui. Saim Osman Karahan, autorul „Dicionarului
Graiului Tătar din Dobrogea”, editat de U.D.T.T.M.R.
anul trecut.
În partea a doua a activităii, a avut loc
lansarea volumelor „Dobruca'nıñ Dawuşı”, autor
Mehmet Vani Yurtsever şi „Saylama Eserler”. (vol.I şi
II), autor İsmail Ziyaeddin, ediii îngrijite de către dl.
Saim Osman Karahan. Aceste trei volume au fost
editate cu sprijinul moral și material al U.D.T.T.M.R..
Programul a fost urmat de momente lirice
susinute de elevii școlilor comunitare de limba tătară
și dansuri tradiionale prezentate de ansamblurile
Karasu și Mini-Karasu din Medgidia.

2013 SENESĬNĬÑ MEHMET NİYAZİ ÖDÜLÜ

Cumartesĭ 30 Kasım 2013 künĭ Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ
Mecidiye'de vefatından 82 sene geşken milliy
şairĭmĭz Mehmet Niyazi üşĭn bĭr añma programı
tertĭplendĭ.
Program, şairnĭñ Poşta katındakı parkta
bolgan bustına şeşek ve çelenkler salmak ve
karşısında saygı turuşuna geşmekmen başladı.
RMTTDB'nĭñ, Türkiye Cumhuriyetĭnĭñ Köstencĭ
Bașkonsoloslıgı ve Mecidiye “Mustafa Kemal
Atatürk” Milliy Kolejĭnĭñ çelenklerĭ yerleştĭrĭldĭ.
RMTTDB tarafından milletvekilĭ av. Varol Amet ve
Mecidiye Şubesĭ'nĭñ başkanı Aidan Murat çelenk
saldılar. Artından, kabıristanga barıldı, şairnĭñ kabrĭ
başında cemaat ve imam heyetĭnĭñ duaları okundı,
şairĭmĭznĭñ ruhuna bagışlandı.
Üyleden sonra Mecidiye Sindikatlar Kültür
Sarayınıñ salonında saat 14:00'ten itibaren
Romanya Tatarlarınıñ milly şairĭ üşĭn azĭrlengen
programga geşĭldĭ. RMTTDB'nĭñ başkanı mühendis
G elil Eserg h ep bey, Türkiye Cumhuriyet ĭ n ĭ ñ
Köstenc ĭ Başkonsolosı Ali Bozçalıskan bey,
milletvekilĭmĭz Av. Varol Amet bey, Köstencĭ ilimĭznĭñ
Vali yardımcısı İuksel Selâmet bey, Romanya
Devletĭnĭñ Azınlıklar arası ilişkĭler Dairesĭnĭñ
sekreter vekilĭ Dr. Aledin Amet ve Mecidiye
kasabasınıñ başkan yardımcısı Luminiţa Vlãdescu

hanım cemaatĭmĭzge mesajlarını sundılar.
Mehmet Niyazi'n ĭ añma programınıñ
çevresĭnde RMTTDB Bükreş şubesĭ temsilcĭsĭ
Genan Bolat bey dinleyĭcĭlerge şairnĭñ hayatını, şair,
gazeteçĭ ve üyretmen olarak yapkan ĭşlernĭ añlattı.
Programın devamında RMTTDB'nĭñ başkanı
müh. Gelil Esergep bey bo sene, Tatar edebiyatı,
Sanat ve Kültürüne kızmet etken, seçkin eserler
midanga ketĭrgen kĭmselerge berĭlgen “Mehmet
Niyazi” ödülĭne “Dobruca Kırımtatar Ağızı Sözlügĭ”
çalışması üşĭn Saim Osman Karahan'nıñ lâyık
körĭlegenĭnĭ tuyurdı ve ödülnĭ kendĭsĭne sundı.
Bo törennĭñ devamında klasik
yazarlarımı zdan Mehmet Vani Yurtsever'nĭñ
“Dobroca'nıñ Davuşı - 3” ve İsmail Ziyaeddin'nĭñ
“Saylama Eserler - cilt I ve II” kitapları cemaatke
tanıtldı ve dagıtıldı, Ana tĭlĭmĭznĭñ sözlĭgĭ gibĭ, bu
edebiy eserler de yayınga Saim Osman Karahan
tarafından azĭrlenĭp RMTTDB'nĭñ maddiy ve manevi
yardımıman basılgandır.
Programnıñ son bölümĭnde Tatar mekteplerĭn
de okıgan üyrencĭlerĭmĭz şiirler, dürkĭler ayttı. Tören
Mecidiye'nĭñ aytulı “Karasu” ve “Mini - Karasu”
ansamblılarnıñ sungan halk oyunları programıman
noktalandı.
Erol MENADIL Baş Redaktor
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MEHMET NİYAZİ - GAZATACI VE ÜYRETMEN

Mehmet Niyazi gazatacılık faali yetĭnĭ
Istanbul'da başlay: İthafat adında sıptı yayınlangan
yazı cıyıntıgın akkında şairnıñ özı aytkanına kararsak,
senelerce mesai neticesĭ bolganı bĭr
mecmua halınde şıgarmaga karar alganın
kö remĭz. Şukran Vuap - Mocanu
Romanya'da Mehmet Niyazi ilk temellĭ
araştırmacısı sayılgan turkologun (y.n.
tatarolog) yazganına köre Mehmet Niyazi
İthafatlar yardımıman cemiyetĭn hem de
zamanın önemlĭ olayların kewdelendĭre ve
(...) bonlarga dair öz dawranışın ve
fikirlerın aşıklay”... İthafat cıyıntıgınıñ
tematik diyapazonu ayrıca bay bolganı
halde, esernĭñ bĭr başından ekĭncĭ bĭr
başına kalkıp şıkkan hem ithaf'larnı
bĭrleştĭrĭp bĭrdemlĭk bergen tüp tema
mektep, maarif, bĭlĭm yardımıman Tatar
cematın kulturaga hem medeniy bĭr
yaşayışka erdĭrme meselesĭdĭr. Bo tema şairnıñ özĭn
tüşünce tarzına uygun bolgan, medeni bĭr dawranış
aşıklamaktan ibaret edĭ'' diy Şukran Vuap.
1909 senesĭ Dobroca Müslüman Taamin
Mararifı Cemiyetĭ kurula. Cemiyetnĭñ yazı ĭşlerĭ
mesuliyetĭ Mehmet Niyazi'ge berĭle. Aynı zaman
cemiyetn ĭñ mevzuundan bahs ve konferans”
azĭrlemek vazifesĭ hep şairĭmĭzge emanet etĭle.
Cemiyetnĭñ maksadını, faaliyetlerĭnĭ halkka tanıta
algan ve gayelerĭn aşıklap taamin ete bĭlgen bĭr gazata
şıkarma fikrĭ şairnĭñ balaban talepĭ bolgan.
Köp keşmeden Istanbul'da 1910 senesĭ
Dobroca Sadası” gazatasını şıgara ve artından
Teşvik” adında ekĭncĭ gazatanıda Kader matbasında
(İthafat'nı şıgargan matba) bastırtıp şıgara. Dobroca
Sadası , Dobruca M üslüman Taamim Maarif ı
Cemiyetĭne ait siyasi, ilmi, ticari aptalık bĭr gazata
bolganı körĭne ve bĭr sene soñra Istanbul'dan
Köstence'ge ketĭrĭle. Turkiye, Bulgaristan, Kırım ve
Rusya gibĭ, ĭşĭndekĭ başka Türk halkları yaşagan
ulkelerĭne de dagıtıla. Gazata, sonına kadar, haftada
bĭr kere, Pazar künĭ şıgarılgandır. Şairnĭ sıptı
konferansı, canı kurulgan cemiyetnĭñ maksadın ve
gayelerĭn aşıklamak sebebĭmen gazataga berĭle.
Asalında ise, Mehmet Niyazi'nĭñ konferansı Türk - Tatar
durumunun manalı bĭr sürette kenĭş haritasını belgelep
20-ncı asırın onsenelĭgĭnde Dobruca'dakı Müslümanlar
cemaatın vehim” ve yaşayiş derecesĭn tahlil etken bĭr
incelemesĭ bolgan. Sert ve keskĭ n tenkitmen
cemaatnıñ kusur noksanlıkların meydanga şıgargan
böyle gibĭ tutumdan şarelerĭn kurtarma ve tüzeltmege
işaret etkendĭr. Aynı zamanda, Tatar toplumun
aydınlatma ve yükseltme fikrinde bĭr program
yapılmasınıĭ önemĭnĭ ayrıca kalemge algandır. O
seneler kwetlĭ ilerleme programlarını hayatka keşĭrĭp
canlandırmak üşün Dobroca'da, Mecidiye kasabasında
IŞIK adında b ĭrĭncĭ Türk bas ı müyü a şıla. Bo
basımüyünde hem Dobroca Sedası ve hem de Teşvik
gazataları kapatılganlarına kadar şıgarıldı. Matba
kapatılgandan son, Işık adında başka gazata şıga
başladı (1913 senesĭ). Elbette, Mehmet Niyazi'nĭñ
gazatacılık faaliyetĭ edebi faaliyetĭmen sıkı baglantıda
tabılıp, bĭr bĭrĭmen örĭlĭp ve bĭr bĭrĭnĭ tamamlap
kelgendĭr.
Kolımızda tabılgan yazıların, araştırmaların
ĭşĭnde Mehmet Niyazi'nĭñ didaktik faalietĭne dair
ĭstegenĭmĭz kadar bĭlgĭler tabalmadık. En köp analizler
Sagış adlı şiir kitabında cer algan yazıları akkında

yasalgandır. (kitap, Pazarcık'ta 15 Haziran 1931
senesĭ, Emel Mecmuasınıñ neşriyatı tarafından
basılgan)
Mehmet Niyazi, 1898 senesĭ
üyretmen bolıp Kırım'ga kete. Başlangış
üyretmenlĭgĭn tamamladıgından soñra
İstanbul'ga kayta. Kırım'ga asret bolsa
bĭle, aile ayrılık asretlĭgĭne dayanalmay
Yeşĭl Yurt'tan bĭr sene soñra Istanbul'ga,
ailesĭn yanına kele. Yurt asretlĭgĭ taa kuşlı,
şairnĭñ cüregĭn caga: Bĭr sene soñra tekrar
Kırım'ga kete.1900 senesı bolsa kerek.
Yene bır seneden fazla kalalmay,
Turkiye'ge kerı kayta. 1904 senesĭ, babası
rahmetlĭ bolgan soñ Dobroca'ga kayta.
Köstence'de Türk mektebınde, başta
öğretmen ve sonra müdürlükke atandırıla.
On sene sonra, Mecdiye Müslüman
Medresesĭne Türk tĭl ve edebiyatı üyretmenĭ tain etĭle.
1917 senesĭ, cañı kurulgan Kırım Tatar Hükümetĭn
şakırtuwı üzerĭne Akmescit'ke kete. Cañı şıga başlagan
Hak Ses gazatasınıñ başyazarı atandırıla. Gazatanıñ
sayfalar ı nda fikirlerĭnĭ ve K ırım Tatar emel ĭnĭ
okuycularga caya. Küşlü tüşüncelĭ, temellĭ eyitim ve
kulturaga sahip bolganı sebeb ĭnden, bĭr ara
Bahcesaray'da Milliy Eyitim müdürlügüne tain etĭle.
1920 senesĭ, Kırım Muhtar Cumhuriyetĭ
bolşevikler tarafından yok etĭlmesĭ sebebĭnden tekrar
Kırım'dan kayta. Bo sefer Romanya'ga kele ve hayatın
soñı na kadar Mecidiye'de, 16 sene ewwel
Babadagı'ndan bo kasabaga yerleştĭrĭlgen Müslüman
Seminarı'nde üyretmenlĭk yasamaga başlay.
Talebelerge yakınlık köstergen sebĭbĭnden,
derslerde temellĭ hem yüksek bĭlĭmlerĭ ca ş
okuyucuların arasına saşmasını borj körgen muallim
sınıflarda ve dışarda talebeler arasında yüksek bĭr
saygı ve süygü havasıman sarıla hayatın soñ nefesĭne
kadar. Bo gerşeknĭ en arüw halde üyrencĭsĭ bolgan,
başka bĭr ilerĭ kelgen Tatar'dan üyrendĭk: Mehmet Vanı
Yursever'den. Bakınız, ne yaza Yurtsever, Mehmet
Nüyazi'ge dair Dobruca'nıñ Dawuşı kitabında: (Kitap
sn Sayım Osman Karahan kardaşımıznıñ ve Osman
Nihat'nıñ şalışmalarıman Köstence'de yayınlangadır):
Mehmet Niyazi çok anlayışlı, herkese saygı, sevgi ve
yakınlık gösteren, pek cana yakın bir insandı. Bütün
öğrencilere bir arkadaş gibi bakıyordu,bir baba
yakınlığı ve şefkati gösteriyordu. Öğrenciler arasında
bazı anlaşmamazlıkların, dargınlıkların ve kırgınlıkların
hemen farkına varıyor, arada anlaşma ve hoşgörü
sağlamaya çalışıyordu. Bize üzüntü veren yahut
verecek veya içinden güçıkılır bir sorun çıktığında
hemen hocamız Mehmet Niyazi'ye koşar, bir çözüm
yolu bulmasını rica ederdik. Gayet soğukkanlıkla
meseleyi inceler ve gerekeni söylerdi. O bize akıl
ocalığı da yapıyordu”.
Mehmet Vani, Mehmet Niyazi'nĭ, aw ır
hastalıkka tutulgan soñ künlerĭnde ziyaretĭne kete.
Ĭşkerge kĭrgen caşka yakınnamısın” ifadesĭnĭ
taşıgan kol işaretĭ yapa. Öyle bolsa da, genç, köz yaş
tolı üzüntüsümen katına bara, kolın ala ve böylece
hayatında şayırnı ziyaret etken soñ alimlerden bĭrĭsĭ
bola:1931 senesĭ, Eylül ayında.
Köp keşmeden, o senenĭñ Kasım'ın soñında
Mehmet Niyazi rahmetlĭ bola.
Allah rahmet eylesĭn, catkan yerĭ nur bolsın.
Genan BOLAT
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SAİM OSMAN KARAHAN MAN KONIŞMA

Erol Menadil: S ĭ zn ĭ arü tanımagan,
KARADEN Ĭ Z'n ĭ okıganlarga öz ĭ n ĭ zn ĭ tanıtır
mısınız?
Saim Osman Karahan: 5 Șubat 1939
senesĭ Köstencĭ'nĭñ Koşı maalesĭnde Sait Osman
efendĭ, “ocakay”nıñ balası bolarak dünyaga
kelgemen, Babam Köstellĭ şĭpşĭ ailesĭ Agali'lerden
ed ĭ. Soyad ı, kartbaba adı Aga Ali yerĭ ne,
yanlışlıkman baba adı Osman'man kaydetĭlgen.
Menĭm adım tuwma kâatĭnde Saim bolsa da
korantamızda, maalle ve tuganlar arasında ep
Saim dep bĭlĭndĭ. Nenem Tașpınarlı
Resuller'den edĭ.
Türkiye'ge köşĭp bargan onda
öz adımnı Saim Osman olarak
bırakıp, Karahan soyadım aklettĭm
(Türkiye kanunlarına köre).
Artık 10-12 seneden berĭ
Dobruca Tatar yazarlarının bırakkan
materyallarnı kitaplaştırganım ve bĭr
Tatarca sözlük azĭrlaganım üşün,
editör ve leksikograf olarak
tanınmaga başladım.
EM: Saygılı hocam, geşken
sene Dobruca Kırım Tatar Ağzı
Sözlügĭn RMTTDB'nĭñ katkılarıman
şıkardınız. Edebiy şalışmalarınıznı
aitarmısınız?
S O K : D o b r o c a Ta t a r
edebiyatından:
1. Mehmet Niyazi - Sagış;
2.Müstecib Űlküsal - Dobroca'dan;
3. Tahsin İbraim - Türk'nıñ öz kardaşı
4. Necıp H.Fazıl - Qırım;
5. Mehmet Vani Yurtsever Dobroca'nın Davuşı (3 cilt);
6. İsmail Ziyaeddin - Saylama eserler
(cilt 1-2);
7. Naci Cafer Ali - Kültürĭmĭznĭn
meselelerĭ
8. (12 yazımdan saylangan Dobroca Hikâyelerĭ
kitaplarını yayınga azĭrledĭm)
Qırım Edebiyatından:
9.Çelebi Cihan - Ant Etkenmen;
Ve tĭlbĭlgĭsĭ alanında 10. Dobroca Qırımtatar
ağızı Sözlĭgĭ'nı azĭrledĭm.
EM: Bo sene, Romanya Tatar edebiyatı,
Sanat ve Kültürüne kızmet etken, seçkin eserler
midanga ketĭrgen kĭmselerge berĭlgen “Mehmet
Niyazi” ödülĭne layik körĭldĭnĭz. Kayırlı bolsın! Bo
ödül akkında bĭrkaş söz aytar mısınız?
S.O.K.: Bo sene ĭşĭnde Sözluk çalışması
Kırım'da “Bekir Çobanzade” vakfınıñ ödülĭne lâyık
körĭldĭm, Köstencĭ'de de “Mehmet Niyazi” ödülĭne.
Bo sözlüknĭñ “Mehmet Niyazi” ödülĭnde
almasında RMTTDB'nĭñ ve onıñ son dönem
başkanları Varol Amet ve Gelil Eserghep beylerĭnĭñ
büyük röllerĭ bolganını tüşünemen sözlüknĭñ
basılmasında kararberdĭler. Epsĭne minnetarım.
EM: Bĭlgenlerĭme köre “Mehmet Niyazi” ödül
törenĭnde sĭz azĭrlegen üş kitapnıñ tanıtımını da

yasaldı. Bo kitaplar katıp basılıp şıkktı?
S.O.K.: “Mehmet Niyazi” ödülĭnĭñ berĭlmesĭ
törenĭnde İsmail Ziyaeddin 2 cĭltlĭk Saylama
eserlerĭ ve Memet Vani Yürtsever eserlerĭnĭñ 3 üncĭ
cildĭnĭñ tanıtımı da yapıldı. Mence bo kitaplarman
XX. yüzyıl Dobruca Edebiyatınıñ Mehmet
Niyazi'den yakın zamanlargaşık klâsik eserlerĭnĭñ
tanıtımı tamamlangan boldı.
EM: Sayın hocam, Kırım'ın en prestijli kültür
- sanat ödülü bolgan 2013 Çobanzade Ödülüne de
lâyık körĭldĭnĭz. Kabul etkenĭz bo ödülge dair bĭrkaş
söz aytar mısınız?
SOK: Kırım Çöbanzade Vakfınıñ
sözlükn ĭ ödülge lâyık körmes ĭ,
Akmescit Üniversitesĭ profesorlarınıñ
tebligĭ üzerĭne gerçekleştĭ. 21 - 24
May ıs künler ĭ sürgen Türkoloji
Kongresĭnde Sözlük akkında konuşma
yapmam kerektĭ. Leksikografi bilgi ve
metodunı Ankara Dil Tarih Cografya
Fakültesĭn'dekĭ prof. dr. Bedreddin
Tüncel, Türk Dil Kurumu Sözlük Kurulu
üyesĭ prof. dr.Samim Sinanoğlu, prof.
dr. Gönul Yılmaz gibĭ hocalarına
borçlıman.
Sözlükte Dobruca Tatarcamızın
Türk Tĭllerĭmen ne kadar yakın akraba
ekenĭmĭznĭ köstermege çalıştım.
EM: Tatar Edebiyatına dair edĭngen
tüş ĭ nceler ĭ n ĭ zn ĭ b ĭ lmek ĭ stim ĭ z!
Kelecekte başka kitap azĭrlemege
tüşünesĭnĭzmĭ?
SOK: Dobruca Tatar edebiyatĭmĭznĭn
Mehmet Niyazi'men başlagan bĭr yazı
hayatı bar. Ama tĭlĭmĭznĭ genel üyretĭm
tĭlĭ olarak kullangan mekteplerge saip
olmasak da, edebiyat man ana tĭlĭmĭznĭ
ve milliy barlıgımıznı ayakta
tutabĭlĭrmĭz kanaatĭndemen.
Sawlık bolsa, Alla ömĭr berse Kırım Tatar
Edebiyatınıñ başlıca eserlerĭnĭ Dobruca tĭlĭmĭzge
uyarlap, Tatar Bĭrlĭgĭmĭznĭñ tanıtım gayretlerĭne
yardımcı bolmak ĭstiymen (İsmail Gaspıralı,
Mehmet Nüzhet, Çelebi Cihan, Bekir Çobanzade,
Osman Akçoraklı, Abdula Latifzade, Hamdy
Giraybay, Eşref Şeminzade, Şakir Selim ve taa
başkaları).
Kırım eserlerĭnĭ ve tamgası sayın tĭlĭmĭzde
zengĭnleşĭr, atalarımızın curtı Kırım'nı taa arüw
tanır ve süyermĭz, onıñ kuwetleşmesĭne yardım
etebĭlĭrmĭz.
EM: Sayın Karahan, bo son Romanya
ziyaretĭ sırasında neler yaptınız, kĭmlermen
körĭştĭnĭz?
SOK: Tuganlarım man ve caşlık arkadaşları
man, Tatar Bĭrlĭgĭnde halen çalışmakta bolgan,
milletĭnĭ süyĭp oga faydalı bolgan kĭmselerĭmen
tanıştım, cañı dostlar edĭndĭm.
EM: Saw bolınız kıymetlĭ hocam, degerlĭ
yazarımız! Canı basılgan kitablarınız üşün tebrikler.
SOK: Sĭzler de saw bolınız, bar bolınız!
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ANUL NOU ISLAMIC - 1 MUHARREM 1435
Luni, 4 noiembrie 2013, Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România a marcat noul an islamic printr-o
manifestare la care au fost prezeni președintele
ing. Gelil Eserghep, membrii Consiliilor
Reprezentanilor și al Înelepilor ale U.D.T.T.M.R.,
viceconsulul Özgen Topçu, ataşatul pentru
probleme religioase Aitekin Akçin şi ataşatul
comercial Sezen Leventoğlu ai Republicii Turcia la
Constana şi ali invitai.
În prima parte a întâlnirii, dl. președinte a
prezentat câteva aspecte din activitatea
U.D.T.T.M.R.. Apoi, prof.univ.dr. Nuredin Ibram şef al Comisiei de Cultură a U.D.T.T.M.R. și șeful
Cultului Musulman din România Muurat İusuf au
vorbit despre semnificaia anului nou islamic.

Anul musulman lunar (354 de zile) are un
decalaj de aproximativ 11 zile fa ă de anul solar
(365 de zile). În Sfântul Coran, în Sura Căin ei („At
Tawba”) se precizează că: „Numărul lunilor lui
Allah este de douăsprezece luni, în Cartea lui Allah
„din ziua când El a făcut cerurile şi pământul. Patru
din ele sunt sfinte” (9:36, p.262 din Coranul Cel
Sfânt, edi ia a III-a, 2004). Este vorba de lunile
Muharrem, Rajab, Dhul al-Qada şi Dhul al Hijja
(lunile 1, 7, 11 şi 12); luna Dhul al Hijja este şi luna
Pelerinajului - Hajj).
Mohamed a statuat ca Hajj să cadă în
concordan ă cu ciclul lunar şi astfel Hajj regresa în
fiecare an, împreună cu celelalte sărbători
musulmane, cu 11 zile fa ă de calendarul solar,
astfel încât Umre (micul pelerinaj) şi Hajj (marele
pelerinaj) şi-au pierdut pentru totdeauna asocierea
lor tradi ională.
Renun ând la intercalare (micşorare a unui
interval într-un sistem de măsurare a timpului
pentru a reconcilia cele două calendare),
intercalare ce lega Hajj-ul de sezonul de
primăvară), musulmanii s-au desprins şi de
calendarul solar creştin şi de cel lunar solar
evreiesc.
În timpul califatului lui Omar (634 - 644), la
propunerea unui func ionar însărcinat cu inerea
calendarului, Omar a decis în 637 ca, odată cu
migrarea lui Mahomed de la Mecca la Medina
(622), să marcheze începutul erei musulmane.
Prima zi a primei luni a calendarului Islamic este
Muharrem. Astfel, islamul şi-a găsit, şi în acest fel,
o identitate proprie.
Calendarul lunar arab - islamic - are 12 luni:
Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir,
Cemaziyelevvel, Cemâziyelâhir, Regep, Şaban,
Ramazan, Şevval Zilkâde şi Zilhicce.
Şi în anul islamic 1435, principalele
evenimente legate de adora ia, venera ia,
supunerea fa ă de Allah sunt: în afara sărbătorilor
clasice Ramazan Bayram şi Kurban Bayram,
Mevlid-urile: Mevlid Kandili - Noaptea Naşterii
Profetului, Regâib gecesi, Miraç gecesi ascensiunea, înăl area spirituală a Profetului,
Berat gecesi, Kadır gecesi şi noble ea zilelor de
vineri (Cuma) şi de Bayram - Kadır gecesi şi altele.
Un bun musulman recită versetele Sfântului
Coran, duce o via ă virtuoasă, ia deciziile cele mai
bune pentru el şi comunitate.”
prof. univ. dr. Nuredin IBRAM

PRİMA Zİ A ANULUİ İSLAMİC
(HİCRİ CAÑI SENE)
„Luni, 4 noiembrie 2013, este prima zi a
Noului An İslamic 1435. Ziua de luni este şi Ziua
Naşterii Profetului Mahomed, dar şi Ziua Mor ii
Profetului (8 iunie 632).
În simbolistica islamică, ziua de luni este
„ziua efortului intelectual şi al cunoaşterii”, este „zi
favorabilă pentru studiu” (L. Boukhari, „Spusele
Profetului”, L'Authentique Tradition, p.341), dar şi
prima zi a Hegirei.
Începutul calendarului religios islamic
(„Hicri takvim”), începutul erei musulmane, este
marcat de plecarea, de migra ia - strămutarea
Profetului de la Mecca la Medina (16 iulie 622).
Se admite că Profetul a predicat timp de 10
ani dreapta credin ă la Mecca (612-622), că avea
40 ani când a început să aibă revela ii.
Hăituit de adversari şi amenin at chiar cu
exterminarea fizică, Profetul şi companionul său
Abu-Bakr - devenit apoi socrul Profetului prin
Aïcha, fiica sa şi primul calif (632-634) - s-au
refugiat într-o peşteră pentru a scăpa de urmăritorii
lor, koraişi i, inspira i de Satan. Dar, minune: afla i
înăuntrul peşterii, Profetul şi Abu Bakr au fost
salva i, pentru că un păianjen a început să-şi easă
pânza la intrarea refugiului şi o porumbi ă,
neîndoielnic, un sfânt ocrotitor, a ouat pe o creangă
care bara, literalmente, intrarea în grotă. Solda ii
koraişi i, cum au venit, aşa au şi făcut cale
întoarsă, gândind că fugarii nu puteau pătrunde
prin acest orificiu îngust fără să rupă pânza
păianjenului sau să gonească porumbi a.
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PREMIERA FILMULUI „HAYTARMA”
O delegaţie a Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România, condusă de
preşedintele Gelil Eserghep, a participat în
perioada 15 - 18 noiembrie la Eskişehir la
premiera filmului „Haytarma”, eveniment care a
avut loc în cadrul manifestărilor derulate sub egida
„Eskişehir 2013 - Capitala culturală a lumii turcice”.
Premiera filmului a reunit o serie de personalităţi
atât ale vieţii politice şi culturale din Eskişehir, cât şi
de peste hotare. Oaspete de seamă la eveniment a
fost Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, cel care timp
de 23 de ani a condus Congresul Tătarilor din
Crimeea (Ucraina), alături de el aflându-se la
manifestări şi actualul preşedinte al congresului,
Refat Chubarov, cel care, în prezent, ocupă şi
fotoliul de preşedinte al Congresului Mondial al
Tătarilor.
Tema peliculei „Haytarma” este deportarea
tătarilor din Crimeea din anul 1944. Povestea
tragică a acelor oameni este astăzi transpusă întro creaţie cinematografică, menită, pe de o parte,
să readucă în atenţia întregii lumi câteva file din
istoria zbuciumată a tătarilor crimeeni, iar pe de
altă parte, să le reamintească tătarilor de originile
lor.
Premiera filmului „Haytarma” a fost un
eveniment aşteptat cu interes de publicul din
Eskişehir, Centrul Cultural „Atatürk” din cadrul
Universităţii „Anadolu” devenind neîncăpător
pentru toţi cei care au dorit să vizioneze pelicula.
Pe parcursul vizitei, delegaţia din România
a efectuat şi mai multe vizite oficiale la autorităţile
locale din Eskişehir, astfel că, printre cei cu care
reprezentanţii UDTTMR s-au întâlnit s-au numărat
prefectul Eskişehirului, Güngör Azim Tuna,
primarul metropolei Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen,
şi primarul din Tepebaşı, Ahmet Ataç.
„Premi era filmului <Haytarma> ne-a reunit
pe noi, tătarii, din mai multe colţuri ale lumii, la
Eskişehir, acolo unde trăieşte o comunitate foarte
mare de etnici de-ai noştri. A fost o seară specială,

cu siguranţă emoţionantă pentru toţi cei care au
reuşit să vizioneze filmul. Acele clipe de groază pe
care le-au trăit tătarii în 1944 nu trebuie să se mai
repete şi, cu siguranţă, nu se vor mai repeta într-o
societate precum cea în care noi avem avantajul
de a trăi. Ele, însă, nu trebuie uitate, iar memoria
acelor oameni trebuie cinstită întotdeauna. Sper
să avem posibilitatea şi sprijinul necesar să
aducem şi noi această peliculă în România, unde
să poată fi vizionată de tătari şi nu numai.
În timpul acestei vizite am participat şi la o
serie de întâlniri cu oficialii din Eskişehir,
întrevederi în cadrul cărora am discutat, încă o
dată, despre posibilitatea şi oportunitatea înfrăţirii
municipiului Constanţa cu metropola Eskişehir.
Aşa cum se cunoaşte, noi am demarat
aceste discuţii încă din primăvara acestui an şi
vrem să ne ţinem de cuvânt şi să fim o punte de
legătură între Constanţa şi Eskişehir”, a declarat
preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep.
Din delegaţia care a efectuat deplasarea la
Eskişehir, au mai făcut parte deputatul Varol Amet,
dar şi cei doi vicepreşedinţi ai uniunii, Nagi Gelal şi
Demirel Caiali.
Departamentul de presă al U.D.T.T.M.R.
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“HAYTARMA” FİLMĬN GALA KÖSTERĬSĬ

15-18 Kasım tarihlerĭ arasında Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ bĭr
delegasyası bo sene Türk Dünyası Kültür Başkentĭ
bolgan Eskişehir'de tabıldı. Eskişehir men
yasalacak ĭşbĭrlĭgĭ anlaşmalarını konuşmak ve
Kırım Sürgünĭ konulı “Haytarma” filmĭnĭñ gala
köster ĭ s ĭ ne katılmak ziyaret ĭ n maksatları
bolgandır.
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür
Başkentĭ faaliyetlerĭ arasında bolgan “Haytarma”
filmĭn gala kösterĭsĭ 16 Kasım 2013 Cumartesĭ
künĭ Eskişehir Anadolu Ünivesitesĭ Atatürk Kültür
Merkezĭnde tertĭplendĭ. Bo gala kösterĭsĭne,
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ'nĭñ başkanı müh. Gelil Eserghep, başkan
yardımcıları Nagi Gelal ve Demirel Caiali,
milletvekilĭ Varol Amet, Kırım Tatar Milliy Meclis
Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatar Halkı reisĭ ve
aynı zamanda Ukrayna milletvekilĭ olan Mustafa
Kırımoğlu, Kırım Müslümanları müftüsĭ Emirali
Ablayev, Eskişehir Kırım Türklerĭ Yardımlaşma ve

Spor Kulübü Dernegĭn başkanı Mesut Ör,
Eskişehir Milletvekilĭ Kazım Kurt ve başka
davetlĭler katılgandır.
“Haytarma” filmĭnde, Sovyetler Bĭrlĭgĭ'nde
Kahramanlık madalyasına layık körĭlgen Kırım
Tatarı avcı pilot Amethan Sultan'ın hayatı ve Kırım
Tatar halkınıñ 18 Mayıs 1944'de Sovyetler
tarafından sürgün etĭlmesĭ annatıla.
Bo ziyaret münasebetĭmen Romanya ve
Kırım'dan kelgen delegasyalar Eskişehir Valisi
Güngör Azim Tuna, Tepebaşı Belediye başkanı
Ahmet Ataç man körĭşkendĭr.
Bo körĭşmeler sırasında RMTTDB Başkanı
Gelil Eserghep, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesĭnĭñ şehircĭlĭk şalışmalarını
begengenĭnĭ, Eskişehir men Romanya arasındaki
ĭlĭşkĭlerĭ gelĭştĭrmek ĭstegenĭn söyledĭ; geşken
aylarda Köstence men Eskişeh ir arasında
kardeşlĭk anlaşmasın er ekĭ toplılık üşün önemlĭ ve
yararlı bolganın ayttı.
Erol MENADİL

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

sunulmasıyla saat 8.45'te başladı ve ardından
Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji'nde anıma
töreniyle devam etti.
T. C . K ö s t e n c e B a ş k o n s o l o s u A l i
Bozçalışkan, Mecidiye Belediye Başkanı Marian
İordache, Romanya Hükümeti Etnik İlişkiler
Departmanın müsteşar yardımcısı dr. Aledin Amet,
RMTTDB'nin Mecidiye Şubesi başkanı Aidan
Murat, başka üyelerimiz yanı sıra Mecidiye'deki
törende hazır bulundular.
Köstence
Köstence İl Kutuphanesinde 10 Kasım
anma etkinliği düzenlendi. Anıma programı
Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda
bulunulmasıyla başladı. Daha sonra Romanya ve
Türkiye milli marşları çalındı. Program sırasında
T.C. Köstence Başkosolosu Ali Bozçalışkan,
Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf,
Köstence Vali Yard ımcısı İuksel Selamet,
Romanya Hükümeti'nin Etnik İlişkiler Departmanı
Devlet Sekreter Yardımcısı dr. Aledin Amet, TİAD
Başkanı Zeki Uysal günün anlamı ile iligili
konuştular.
Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir
dinleti ve Mecidiye Kemal Atat ürk Koleji
öğrencilerinin hazırladığı Atatürk oratoryosu
programda yer almıştır.

Bükreş
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün vefatının 75. yıl dönümü
nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te
bulunan Atatürk anıtında tören yapıldı. Saygı
duruşunun ardından Büyükelçi Ömür Şölendil ve
Türk sivil toplum kuruluşları, Atatürk büstüne
çelenk koydu. Romanya Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliği'nin tarafından Bükreş Şubesi'nin
başkanı Mefküre Gafar ve İsmail Gaspıralı Gençlik
Teşkilatı'n başkanı Gürhan Memet ile yardımcısı
Faruk Hairedin çelenk sundular.
Törenin ardından Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birliği'nin Bükreş
Şubesinde Aziz Osman şehitlerin anısına Kur'an
Kerim okudu ve dua etti. Günün anlamı hakkında,
Mustafa Ali Memet, prof. dr. Tasin Gemil, prof.
Nevzat İusuf Sarıgöl, prof.dr. Eden Ali,
RMTTDB'nin Ak Sakalılar Konseyi'nin üyesi
Adburaim Şefcati, konuştular. Faaliyet, T.C.
Romanya Büyükelçisi Ömür Şölendil' in
konuşmasıyla sona erdi.
Mecidiye
10 Kasım Atatürk'ü Anma günü vesilesiyle
Mecidiye'de düzenlenen program, Mecidiye
Merkez Parkındakı Atatürk'ün büstünde Milli
Marşların dinlenmesi, saygı duruşu ve çelenk
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135 DE ANI DE LA REINTEGRAREA DOBROGEI LA STATUL ROMÂN
La activităile dedicate împlinirii a 135 de ani
de la reintegrarea Dobrogei la Statul Român
organizate de către Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa, din partea Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România au participat dl. președinte Gelil
Eserghep și dl. deputat Varol Amet.
Dintre aceste activităi, amintim lansarea
volumului „ Moştenirea Culturală Turcă în
Dobrogea”, prezentată de prof. univ. dr. Tasin
Gemil, fost deputat U.D.T.T.M.R., fost ambasador
al României în Azerbaidjan și Turkmenistan.
Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa a
organizat joi, 14 noiembrie 2013, o serie de
manifestări dedicate celebrării a 135 de ani de la
reintegrarea Dobrogei la Statul Român, eveniment
care a constituit primul pas către Marea Unire. În
Sala „Remus Opreanu” a Instituţiei Prefectului
Judeţul Constanţa, începând cu ora 14.00, a avut

loc Conferinţa „135 de ani de la Reintegrarea
Dobrogei la Statul Român”, la care a participat dl.
Erol Menadil, vicepreședinte al Filialei Constana a
U.D.T.T.M.R..
În aceeași zi, începând cu ora 17.00,
Colegiul Na ional de Arte „ Regina Maria ”
Constana și Asociaia Naională Cultul Eroilor
“Regina Maria” Filiala Constana au marcat cei 135
de ani de la reintegrarea Dobrogei la statul român
printr-un program care a cuprins prelegeri,
momente lirice și dansuri folclorice. La această
manifestare, din partea Filialei Constana a
U.D.T.T.M.R. au fost prezeni președintele Elvis
Ismail și vicepreședintele Erol Menadil. La acest
program a participat și ansamblul Karadeniz
aparinând Filialei Constana a U.D.T.T.M.R., care
a prezentat dansuri tradi  ionale tătăre ș ti
dobrogene.
Karadeñĭz

BÜKREŞ'TE AŞURE KÜNĬ
2013 s. Kasım 17, Cumartesĭ künĭ Bükreş
Tatar Cemaatı Şübe binasında Aşure kününĭ
kutladılar. Islam dinĭne baglı bo bayram, sene
seneden Romanya'da yaşagan Müslümanlar üşün
değerĭnĭ arttıra. Eskĭ tarihĭmĭzde, halkımız bo
bayramnı hususi sürette, taa köp bĭr aş, yemek
bayramı künĭ gibĭ karşılar edĭler. Soñ senelerde ise
bo bayramın başka temel bĭlgĭlerĭ de halkımız
arasında cayıla başladı. İslam takvimĭne köre
Aşüre künĭ dünyavi 1435 Muharrem 10 (14 Kasım
2013) kutlandı. Bükreş camĭsĭnde de, 15 Kasım
cuma künĭ kalabalık halde katılgan soñra.
Cumartesĭ künĭ de Şubemĭznĭñ yonetĭcĭlerĭ
yardımıman Aşure bayramı kutlandı.
Cemaatımızın yüksek halde katılması Bükreş
şubesĭnde tertĭplengen kültürel, diniy, sosyal.
bĭlĭmsel faaliyetlerĭn ne kadar faydalı bolganın
belgesĭdĭr. Zaten faaliyetlerĭmĭzge Bukreş'te
görevler ĭnĭ yasagan Türk cumhuriyetlerĭnĭñ
diplomatları aramızda tabılıp onurlandırganları her
vakıt hepĭmĭzge gurur yarata. Turkiye Cumhuriyeti
dıplomatları, Sn Buyukelçĭ Ömür Şölendil başta
olarak, Sn Tayfun Ergi asker ateşesĭ hanımıman
bĭrlĭkte, jandarma ateşesĭ yakınlıktan ziyade,
kardaşlık havasını cayalar aramızga. Aynı
yakınlıklarnı yokarıda aytkan cumhuriyetlernĭñ
diplomatları da zaman zaman mĭsafĭrlerĭmĭz bolıp
halkımızman sohbet etĭp kaynaşalar. Bo sene

kutlangan Aşure bayramına da T ürkiye
Cumhuriyetĭnĭñ üş yüksek dipomatları aramızda
tabıldılar. Bĭzlerge nekadar saygı köstergenlerĭn
Sn Tayfun Ergi tekrarladı: 1 Aralık 2013
Romanya'nıñ Milliy Bayramı münasebetĭmen
Türkiye'den bĭr asker takımı geçĭt resmi törenĭne
katılacak. Bo sebepmen cemaatĭmĭzden 25 - 30
kĭşĭ davetlĭ bolıp resmiy yürüyüş yapacak Türk
askerlerĭnĭ yakından körĭp alkışlama fırsatı
bolmaları üşün davetiye yasalacagını bĭldĭrdĭ.
Şubemĭzde tertĭplengen Aşure merasımı
Bükreş ocası, Aziz Osman'nıñ bĭr bĭldĭrĭsĭmen
başladı. Bayram ne zamanlarga tayanganı, ne
sebepten İslam dinĭne kĭrgenĭ, ne anlamları ve taa
başka önemlerĭnĭ tĭlge ketĭrmesĭ cemaatĭn
dıkkatını çektĭ.
Bayramın süsü, güzellĭgĭ, tadı tabiy Aşüre
yemegĭ bola. Her vakıt kösterĭlgen ustalıkman bo
sefer de, kadılarımız ustalıklarını arttırdılar. En
güzel aşure yemegĭnĭ onlarca taraf algan
cemaatĭmĭzge ikram ettĭler. Aitmamız kerek ki bo
faaliyetnĭñ başında, tertĭplegen ve yorılmadan
talep etken Bükreş Şubesĭ başkanı Mefkure Gafar
hanım ve arkadaşları Meliha, Tezer hanımlar vb.
tabılganları üşün hepsĭlerĭne şukranlarımıznı
bĭldĭremĭz.
Genan BOLAT
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KÜNDELĬKŞĬ XLV

AŞÜRE ŞORBASI - AŞÜRE TATLISI.
Kazan tolı tatlı aşüre,
Daldır kaşıgın sen, Tânüre!
Sen daldırmasan kĭm daldırsın?
Sızlagan kemĭkler de arü bolsın!
[N.Y.S.]

Her milletĭn özĭne lâyık dinî ve laik kutlama
künlerĭ bar bolganın bĭlemĭz. Bĭz Romanya
Müslüman Tatarlarında özel künler ĭ m ĭ zn ĭ
yaşamaga yada yaşatmaga ograşamız. Tabî ke
Müslüman dünyasının ortak kıymetlern ĭ,
elĭmĭzden kelgenĭ kadar dosdogrı, eksĭksĭz
uygulamak, moynımızın dinî borcımızdır. Laik örf adetlerĭmĭzde eskĭ inanışlarımızdan kalıntılar, ĭzler
yok tuwıl; bonların arasında en köp, bĭzĭm fikrĭmĭz
ve araştırmalarımızga köre Ş a m a n i z m
zamanından kalmadır.
Müslüman Dünyamızın ortak kutlama
künlerden bĭrsĭ de Aşüredĭr. Saygılı ve kıymetlĭ
okuyıcılarımız, başta aşürenĭn kaydan kelgenĭn
körĭyĭk. Aşüre sözĭ Arapca, aşara'dan kelgendĭr,
anlamı ise 10'dır; çünkĭ bo adetĭmĭz Muharrem
ayının onıncı künĭ kutlanıp kelgendĭr; bo aynın
bĭrĭncĭ künĭ men Hicri yĭlbaşı başlay. [Rom. anul
nou Musulman]. Hz. Muhammet, 622 senesĭnde
Mekke'den Medine'ge köşe.
Muharrem ayının onında Hz. Nuh'ın [Rom.
Noe] gemĭsĭ şiddetlĭ tufanın kuturgan sularından
kurtılıp Cudi dagının [Rom. Munţii Ararat]
eteklerĭndekĭ kumga otırıp kurtıla. Gemĭ ambarının
tübĭnde kalgan tanelernĭ toplap balaban bĭr
kazanga asıp kaynatalar ne tufandan
kurtılganlarga kardeş payı etĭp dagıtalar. Aşüre
bereketnĭn anlamlı bĭr simgesĭdĭr.
Aşüre künĭnde neler yasalması kerek:
1) Üyge bĭr - ekĭ kereklĭ bolgan aşaytlıklar alınsa
bütĭn sene o yerden bereket ayrılmaz.
2) Fĭkare ailelernĭ kuwandırmak.
3) O kün gusul etkenler [boyabdestĭ alganlar] ufak
hastalıklardan kurtılarlar.
4) Aşüre künĭnde bĭr kün oraza tutılsa bĭr senelĭk

günalar sĭlĭnĭr.
5) Kısım - akrabalar
c o k l a n ı r, o l a r g a
s a w l ı k l a r, u z ı n
ömĭrler ĭstenĭlĭr.
6) Dostlıklar
tâzelĭnĭr.
7) Ailesĭne ayrı iltifat
[saygı] ve hürmet
kösterĭlĭr.
8) Muharrem'ĭn
dokızıncı geces ĭ
men onıncı gecelerĭ
bĭrer tesbih namazı
kılınır.
9 ) Ya s a l g a n ,
p ĭ ş ĭ r ĭ l g e n
Aşüre'd en k ısım akrabalarga, dostlarga,
komşılargada dagıtılır. Sırası kelgende yazayım:
Muharrem sözĭnden Dobruca Tatarlar ı'nda
Maarem erkek kĭşĭ adı türetĭlgendĭr. Acınıklı
Kerbelâ olaylarını daima saygı man anmamız
kerek bolganın bĭr kerre taa aytamız!
Aşüre, bollık - bereketnĭn simgesĭdĭr. Bĭzĭm
konışmamızda Aşüre şorbası dep aytıla. [şorba
kelimesĭ Farsça'dan [şorba'dan] kelgendĭr ve
Türkçe'nĭn etkĭsĭ men yakın bütĭn Balkan tĭllerĭne
kĭrgendĭr. [Bo mesele üşĭn bak: Hasan Eren, Türk
Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999, s. 98].
Eskĭden bĭzde yasalgan aşüre sulı [şĭngen] bolır
edĭ, bo sebepten de şorba dep aytıla edĭ.
Dobroca'da yasalgan aşürege ne salına edĭ: en
başta kızılşa - biday, sora balaban sırlı bakla [bazı
yerlerde bo baklaga “eşek baklası” da dep aytıla],
nogıt, kurıtılgan uzın kara erĭk, kurıtılgan yüzĭm ve
bal, bal bolmasa şeker. Onday etĭp pĭşĭrmek kerek
ke bĭr kaşık daldırıp alganda beş türlĭ tahıl tüşmesĭ
kerek kaşıkka.
Aşüre'n ĭ başka Müslüman bolmagan
milletlerde de köremĭz: Yunanlılar kızılşa, kurı
yüzĭm, arı balını karıştırıp “koliva” denĭlgen bĭr tatlı
yasaylar. Koliva'nı Romenlerĭn örf - adetlerĭnde de
köremĭz; fakat bo mesele hakkında başka
araştımamızda yazacakmız.
Bĭzĭm Romanya Tatarlarının konışmasında
bĭr ĭş bek karışık bolsa, köp malzemeler bĭrarada
tabılsa: Aşüre şorbasınday boldı, yada Aşüre
şorbasınday karışık, den ĭ lgen aytımlarga
rastlamak mümkĭndĭr!
Nevzat YUSUF SARIGÖL
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KAZAN, KAZAN AYIRMA ADETĬ [ I ]
[kazan anlamı, etimolojik anlamı, kazan tiplerĭ, türlerĭ, cemaat kazanları, kulaklı
kazanlar, köp, kırk kulaklı kazanlar, ayaklı kazanlar, kazan tübĭ nedĭr, kazan ayırma,
kazan koşma, kazancılar, kazanbaş apakaylar, kazanşı şemberĭ, testımalı, kölegĭ ,
kaşıklar, agaş kaşık, temĭr kaşık v,b; Türkî halklarının zengĭn folklorından k a z a n
ve k a ş ı k k a dair atasözlerĭ; kazan köbĭgĭ; kazan kaynaması.]
Çĭpiyĭ, çĭpiyĭm
Kel közĭnden öbiyĭm.
Kazan kazan et asıp
Toganın yok mı, çĭpiyĭm?
Özbaşına toy yasap,
Tuganın yok mĭ çĭpiyĭm!
Kazana yakın olma, karası bulaşır.
Yamanga yakın olma, belâsı cugar.
[ Eski bir Turk atasözü.]
Kazanga yakın turma
Küyesĭ cugar,
Yamanga yakın turma
belasĭ cugar!
[Eskĭ bĭr Tatar atasözĭ.]
KAZAN sözĭ üstĭnde bıraz turayık; Aş, destanında, Salur Kazan kahramanı bar bolganın
yemek yasamak üşün en kereklĭ bolgan aletlerden da bĭlemĭz.
bĭrsĭdĭr. Kazan sözĭnĭn etimolociyası üstĭne de
Boztorgay kitabında [Editura Kriterion,
bıraz köz gezdĭrsek bo meselenĭn ne kadar farklı ekĭncĭ basılış, Ahmet - Naci Cafer Ali, Bükreş,
bolganın köremĭz. Şĭmdĭ bĭz bo körĭş farkları 1996, s. 76] Çĭpiyĭm cırında: Kazan kazan et astın /
üstĭnde turmaycakmız, yalnız toradan tora bĭzĭm Soganın yok mı çĭpiyĭm? / Öz başına toy yasap, /
körĭşlermĭznĭ iletecekmĭz. XI. Yüzyılının 1071 Tuwganın yokmı çĭpiyĭm. // Bo yerde soganın
(yada 1072) senesĭnde yazılgan Kaşgarlı'nın yerĭne toganın kullanılması kerek çünkĭ togan'ın
Divanü Lugat - it - Türk'te: “Sel sularının yardığı anlamı, Orta Asya Türklerĭnde “balaban kazan”
yer” yardığı yer anlamına “bazgan
anlamına kele, [Ögel, IV, s. 241]
ve kazan demek ola”. [DLT. C. 1,18
zaten cümlenĭn mantıgına yakın.
- 9]. Eskĭden kazan aletĭ icat
[kazan kazan et askaşı, balaban
etĭlmeden evel, cernĭ kazıp ĭşĭne ot
kazan man et pĭşĭr!].
caga edĭler; çünkĭ atalarımız taa cel
Ş ĭ md ĭ k ĭ Türk T ĭ ller ĭ nde
köp esken bozkırlarda yaşaganları
şeklĭnĭ köriyĭk: [Türkiye
kazan
üşün cangan yada cagılgan otnı
Türkçesĭ'nde,
Başkurt, Kazak,
korımak maksadı man bonday
Kırgız,
Özbek,
Tatar, Uygur
kazılgan şukırlarga cakkanlar.
ürkçelerĭ'nde
T
formasın
kazan
Zaten az tüşĭnĭp karasak
k
ö
r
e
m
ĭ
z
;
g
a
z
a
n
ş
e
klĭ ise
Romanya'da Dunarea [Tuna,
A
z
e
r
b
a
y
c
a
n
v
e
T
ü
rkmen
Türkcesĭ, Donau, Dunai, Dunaj,
Türkçelerĭnde
tabıla.
A
ltay
Türklerĭ
veya Dunav] Romanya
de
batı
Türkler
gibi
kazanın
topraklar ında 45 kilometrel ĭ k
kulpuna, kazan kulağı diyorlardı.
uzınlıkta bĭr bölĭmĭne: “Cazane”
[Ögel, IV, s. 237]. Togan sözĭ
[kazanlar] derler. Bo mesele
R
omen antroponimisĭne de
üstĭnde başka yazımızda
kĭrgendĭr.
Togan, Toganu soy adları
turacakmız. Dünyanın
sık
kullanılıp
kele, en köp Moldova
mitolojisĭnnde k a z n ı n ayrı bĭr
b
ö
l
g
e
s
ĭ
n
d
e
. İorgu İordan
yerĭ bardır; şĭmdĭ bonın üstĭnde köp
sözĭne baylay,
Bulgarca'dakı
togu
turmaycakmız. Alkimistler insan
fikrimĭzce
yalnış
.
[İordan,
s. 456];
vücudĭn bĭr üş ayaklı kazanga
Dicţionarul
Onomastic
Românesc
uşatalar ve bo yerde [kazanda] ölüms ĭ z
yaşamanın şerbetĭ kaynatıganına inanalar. [Dic. ise “şoim” anlamına kelgenĭn yaza [DOR, 390].
de Simbioluri, vol. I, p. 265]. Ural - Altaylar'da Aynĭ zamanda Romen soyadlarında Kazan
yaşagan Türk halklarının mitolojis ĭ nde ve [Cazan dep okılır] sık kullanıganın bĭlemĭz; bo
destanlarında ve Şaman'ga inangan Asya'nın bĭzge, kündekĭ yaşamımızda ne kadar balaban
folklorında K A Z A N adlı tarihî kahramanlar bar önemĭ bolganın köstere. Kazanın turlerĭ:
1. Ayaklı kazanlar. [bĭzĭm konışmamızda
bolganın köremĭz. Bazı kereler kasaba adı; Altın
“
Tayaklı
kazan” dep aytamız] bo yerde tayak yada
Ordının başkent ĭ [Kazan]. Dedem Korkut
dayak “tayanmak, dayanmak” anlam ından
9

Karadeñĭz - Kasım / Noiembrie 2013
kelgendĭr. Bonday kazanlarga oşak kerekmiy,
doğrıdan doğrı ot üstĭne asıla; ekseriyette bo tip
kazanların üş ayagı bola. “Eski Orta Asya ve Çin'de
bunların t ö r e l e r i n d e de önemli bir yeri
vardır… Bugün A l t a y Türkleri hâlâ bu kendinden
ayaklı kazanları kullanırlar. [Ögel, s. 251]. Eskĭden
ayaklı kazanlar bĭz de de bar edĭ, ama son
zamanlarda yok boldı.
2. Kazancılar veya Kazanbaş akaylar,
apakaylar . Halkımız konıp köşme [Rom.
nomadism] b ĭ r yaşam sürd ĭ rgende, yada
savaşlarga ketkende kazancıların bek balaban bĭr
rolı bar edĭ. Orduga, onbinlerce askerlege yemek
pĭşĭrmek eş kolay bĭr ĭş tuwıl edĭ. Şĭmdĭkĭ
yaşamımızda da kazanşılar bar; bonların vazıfesĭ,
toylarda, bayramlarda, ciyĭ nlarda kelgen
konuklarga [müsafĭrlerge] yemek azĭrlemek. Her
toplılıkta bellĭ yemek pĭşĭrme ustaları bar.
Toylardan, bayramlardan ve cenaze dua
merasimler ĭ nden, ciyınlardan sora, sofraga
katılganlar, pĭşĭrĭlgen yemeklerge dair konışırlar.
Konuklarga ikram etĭlgen yemeklerĭn sayısı ve
türlerĭ farklı bola. Şĭmdĭ bo mesele hakkında
konışmaycakmız, başka b ĭ r araştımamızda
yazacakmız. Kazancılarga, kazancı başlarga,
ĭşlerĭn pĭtĭrgen sora bakşışlar bereler: para,
şember, testımal, kölek ve pĭşĭrĭlgen aşlardan.
Eskĭden her köynĭn aytwlı kazancıları bar edĭ.
3. Cemaat kazanı , cemaat konası .
Toplımın cemaatĭne yemek bermek üşün, balaban
kazanlarda aş pĭşĭrĭle. Bonday etken kazanlar her
ailede bolmaganından dolayı, cemaat toplaşıp,
para koşıp kazan alırlar. O zamandan başlap, o
kazan cemaatĭn ortak kazanı bolır; kĭmge kerekse
alıp ĭşĭn körĭr. Ekseriyette kazan camĭde saklanır.
Gene bonday cemaat konaları bolır; bo konalarda,
b ĭ r otırganda 12, 14 k ĭ ş ĭ yemek aşar.
Konışmalarda: “Onın toyına yada duasına beş
sofralık akay, dört sofralık [konalık] apakay kelgen
edĭ” dep aytarlar. Cemaat konaları da camĭlerde
saklanır.
4. Kazan tübĭ, kazantüpler. Mayga
kızartılıp p ĭ ş ĭ r ĭ lgen yemeklerde [ulkumlar,
kıygaşalar, katlamalar, kıyıklar, şiybörekler,
şĭlterler, şoban katlamaları] en sonıncısına kazan
tüp derler. Bĭzĭm ataerkil [pederşahi, Rom.
patriarhat] aile kurallarına köre soynın negĭzĭ baba
bola. Eskĭden bĭr ul bala üylengen son o ata cürtına
üy sala edĭ, aynı karaldıda ve şalışmaları,
yemeklerĭ ortak mal bolıp bonlarnı babası idare ete
edĭ. O kazan tüp yemeknĭ ailenĭn en kencesĭne
[Rom. mezinului] bere edĭler, cünkĭ baba çurtında
ve ana babanı karamak onın vazifesĭ bola. Kazan
tübĭn manası ise baba soyın dewam ettĭrmek
anlamına keler. Kazanın tübĭne yapışkan yerĭne
k a s m a k dep aytamız bĭz. Kazanın tışarsın kara
k u r ı m l a r kaplar. Bo söz Romence'de scrum dep
aytıla.
Şĭmdĭ kıymetlĭ folklorımızdan bĭr örnek
beriyĭk: …On deddĭm oymak / Kazantüpte kaymak
/ Üy aldında boz tana / Koltawada kaykana. // Oppa
pĭş, oppa pĭş kazan tübĭn kır da tüş, kır da tüş! Bĭz
Kırım'dan şıkknda sora / Kazan da tolı aş kaldı /

Anam - babam, kız kardaşım / Közlerĭ tolı yaş kaldı.
5. Kazan ayırma. Bĭraz ilerĭde
yazganımızday ul bala üy bolgan sora, ailesĭ men
barabar şalışıp keşĭneler. Bĭr balları dünyaga
kelgen son, babanın kararı man kazan ayrılması
bola. Endĭden son özĭ kazanganı man ailesĭn
keşĭndĭrecek, kazanlar ayrılacak, öz üyĭnĭn
şıgaragı duman şıgaracak! Bo vaziyette anası,
babası canı bĭr kazan satıp alırlar ve kazan boş
berĭlmez; canı kurılgan ailenĭn en süygen yemegĭ
kazanga totırılır, katına bĭrkaş para da eklenĭp
berĭlĭr. Bo olay o kadar neşelĭ, kunaşlı bolmaz, taa
köp acınıklı bolır, çünkĭ bondan başlap bĭraz
aileden kopma, aileden ayrılma hawasına bürĭne.
Bo ayrılma törenĭne, ekseriyet men öz aralarında
bola, şakırtwlar bolmay. Köyde bo ayrılma o kadar
kolay bolmay. Tarlanı ĭşlemek o kadar kolay
bolmaganı üşün, bazı kereler, gene bĭrlĭkte
şalışalar, ama akşam üylerĭne kelgende sofralar
ayrı kurula. Üyde, baba üyĭnde arü kokılı yemekler
pĭşse mutlakka ayrılgan ailenın sofrasında da
tabılır. Köp kereler anaları, babalarına
tuydırmadan, pĭşken, pĭşĭrĭlgen yemekten canı
kurılgan ailege berer. Babaları tuysa bĭle,
bĭlmegen kĭşĭ bola.
6. Kazan koşma. Bĭr ĭşnĭ ortaklaşıp,
koldaşıp yasamak, yada arkadaşlar arasında para
toplap, para koşıp aşaytlık, ĭşecek alıp eglenmek.
Tarla ĭşlerĭ başlaganda, saban aydaganda, orak armanda bĭrkaş aile toplaşıp şalışalar. Mecazî
[Rom. metaforic] bĭr aytım kullanılsa bo tür ĭşke
kazan koşma denĭle. Talebe ekende, ayrıca
Universitate'de ekende köp kere “kazan
koşkanmızdır”. Başka bĭr anlamı bo aytwnın
üylenmek demek. Köp kere eşĭtkenmendĭr: “onlar
endĭ kazan koşacak ekenler”, denĭlgenĭn. Barabar
şalışıp üy bolacaklar.
7. Kazan asmak. Asmak sozĭ bĭzĭm
konışmamızda bĭr şiynĭ, bĭr yerge tagıp, ĭlĭştĭrĭp
hawada sallanıp turacak, sözĭn kıskası, cerge
timicek. Kazanlar cangan ötnın üstĭne asıla;
toradan - tora ot üstĭne salınmay da, ot man kazan
arasında o ş a k l a r [Türk. Sacayağı, Rom.
pirostrie.] bola; oşak sözĭn etimolociyesĭ, menĭm
fikrĭme köre otcak'tan kele! Ekseriyette oşaklar üş
ayaklı bola, ama uzın oşaklarda dört yada altı
ayaklı bolganların da kördĭm; bo tip ocaklarga taa
köp tawa, tencĭre, kazan salına. Şĭmdĭ de sırası
kelgende folklorımızdan bĭr tapmaşa aytayım:
Şĭngene şöger, Arap mĭner. [oşak man kazan].
Oşak Romence'nın argo sözlerĭne kĭrgendĭr,
“hogeac” anlamı ise “randevu üyĭ.”
Minimal kaynak:
Mahmut Kaşgarlı, DİVANÜ LUGAT - it TÜRK c.1, s. 18 - 19
J ean Chevalier, Alain Gheerbrant,
Dicţionar de Simboluri, vol. 1, p. 256.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş
c. 4, s. 241 ve s. 237.
İorgu İordan, Dicţionar al numelor de
familie româneşti, p. 456.
(Devamı kelecek sayımızda)
NEVZAT YUSUF SARIGÖL
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TĂTARII ÎN ISTORIA DOBROGEANĂ (XIII)

În spiritualitatea tătară, calul este un animal
special, destinul lui este inseparabil de cel al
omului colectivităţii tătare. Omul tătar şi calul său
formează o unitate indispensabilă, ei cooperează,
dar se mai şi ceartă, îşi pun la încercare simţurile,
trăirile, psihicul, se înnobilează sau nu.
Calul populează lumea
noastră de mituri, de tradiţii, de
poveşti şi de legende, de poeme şi
vise. Calul are în imaginarul
colectiv al tătarilor funcţia de
recuperator şi separator al
neputinţelor noastre, de împlinitor
al dorinţelor de viaţă, decenţă, de
ce nu de confort şi bunăstare
materială, şi, neîndoielnic,
adresându-se mentalului şi funcţiei
psihic-spirituale.
În memoria tuturor
popoarelor există credinţa
înrădăcinată că, la origine, calul
ţâşneşte galopând, cu sângele în
vine, din bezna adâncurilor
htoniene, fie din măruntaiele
pământului, fie din adâncurile mării. Calul
arhetipal, fiu al nopţii şi al misterului, purtător
deopotrivă al vieţii şi al morţii, este bogat atât de
apa ce hrăneşte şi îneacă, cât şi de focul
purificator, foc ce nimiceşte şi triumfă.
Cum noaptea (con)duce la zi, se întâmplă
ca acest animal adorat de tătari, calul, să-şi
părăsească originile întunecate şi să se înale la
cer, în plină lumină. Astfel că el, calul, apare într-un
veşmânt de slavă şi încetează să mai fie lunar astrul nopţii şi htonian şi se instalează în universul

eroilor, al zeilor buni, devine uranian sau solar, fapt
ce lărgeşte şi mai mult sfera înţelesurilor lui
simbolice.
Pământ al călăreţilor şi al şamanilor - primă
formă de religiozitate, anterioară İslamului - stepa
Asiei Centrale, loc de baştină al tătarilor, a păstrat
în mituri, legende, poveşti, în
folclor - proverbe, zicători,
locuţiuni, expresii, cântece, în
literatură, în general, şi în practicile
tradiţionale atât imaginea calului
htonian - ale cărui puteri trainice
misterioase vin să ţină locul celor
ale omului care trece pragul morţii
către o altă lume-cât şi ale calului
solar, uranian - unde calul este
esenţialmente viaţă, continuitate,
sprijinul omului, este miracol.
Folclorul, dar şi literatura
cultă sunt mărturie a unei
spiritualităţi în care calul este parte
a existenţei omului tătar. Creşterea
cailor, deşi are un scop primordial
utilitar, respectiv obţinerea de produse alimentare
sau nealimentare, aduce şi alte beneficii în
societatea agro - pastorală a tătarilor: intervine în
producţia agricolă, furnizează forţa de muncă şi
gunoiul pentru fertilizarea terenurilor. În plus, caii
înhămaţi, înşeuaţi, încălecaţi sunt mijloc de
călătorie şi de transport, dau prestigiu poveştilor lor
(zestrei, patrimoniu) şi, o perioadă, au asigurat
beduinilor, Hoardei de aur, etc, monopolul
schimburilor continentale şi, relativ, superioritate
militară, creând vaste imperii.
Nuredin IBRAM

CONSILIUL REPREZENTANILOR AL U.D.T.T.M.R.
Vineri, 22 noiembrie 2013, a avut loc
ședina Consiliului Reprezentanilor al Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România. Printre hotărârile importante luate în
cadrul acestei ședine, s-au numărat:
- alegerea în funcia de vicepreședinte a
U.D.T.T.M.R. a dnei. lect.univ. dr. Denis Ibadula, o
premieră în istoria Uniunii și în funcia de

vicepreședinte al Filialei Constana a U.D.T.T.M.R.
a dlui. prof.univ. dr. Nuredin Ibram;
- oferirea la data de 30 noiembrie la
Medgidia al Premiului „Mehmet Niyazi” pentru
promovarea literaturii, artei și culturii tătare dlui.
Saim Osman Karahan, autorul „Dicionarului
Graiului Tătar din Dobrogea ” , editat de
U.D.T.T.M.R. anul trecut.
- sărbătorirea Zilei Etnei Tătare din
România prin: - organizarea în parteneriat cu
Facultatea de Istorie și Știine Politice,
Universitatea „ Ovidius” din Constana a
simpozionului „Din istoria Tătarilor”, ediia a VII-a;
lansarea volumelor „Din istoria tătarilor” - vol. III și
„Eroi musulmani în armata română”, autor col.(r)
Remus Macovei; festivitatea de premiere a
concursului de eseuri „Tătarii dobrogeni - istorie,
tradiţii şi civilizaţie”, - la Pavilionul expoziional
organizarea unui program artistic susţinut de
ansamblurile U.D.T.T.M.R., expoziţie de obiecte
tradiţionale tătăreşti, stand de prezentare a
lucrărilor apărute sub egida U.D.T.T.M.R.,
expoziţie de preparate culinare.
11
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INTERVIU CU DEPUTATUL U.D.T.T.M.R. VAROL AMET

Dle. deputat, putei să ne prezentai un
bilan al activităii dumneavoastră?
Cu acest prilej, vă pot prezenta un bilanţ al
activitatii mele în forul suprem legislativ al ţării şi în
teritoriu. Am avut o prezenţă de 100% la toate
şedinţele din Parlament, cu exceptia delegaiilor
oficiale.
Spre deosebire de alţi colegi care au mai
multă experienă, eu a trebuit să învăţ din mers tot
ceea ce ţinea de activitatea specifică şi, în plus, cu
sprijinul domnului Eserghep Gelil, președintele
U.D.T.T.M.R., am reușit să organizez câteva
aciuni la nivelul Parlamentului. Acum mă simt mai
pregătit, pentru ca, de anul viitor, împreună cu
ceilalţi colegi de grup parlamentar, să fiu mai vocal
şi să ridic mai multe probleme
ale comunităii noastre.
Până în prezent, am avut
8 luări de cuvânt, 7 declaraţii
politice și 8 propuneri legislative,
asupra cărora voi mai reveni.
La nivelul filialelor
U . D . T. T. M . R . , a m a v u t
numeroase întâlniri informative
cu membrii comunităii şi nu
numai, am participat alături de
președintele U.D.T.T.M.R. la
toate evenimentele comunităii
la care am fost invitat.
La ce evenimente
importante ai participat în
decursul acestui mandat?
În decursul acestui an,
până în prezent, am participat la
următoarele întâlniri oficiale:
- La data de 6 martie
2013, ca deputat din partea U.D.T.T.M.R. în
Parlamentul României, am participat la întâlnirea
domnului deputat Marian Neacşu, preşedintele
Grupului parlamentar de prietenie cu Republica
Turcia din Parlamentul României şi a membrilor
grupului de prietenie, cu E.S. domnul Ömür
Şölendil, ambasadorul Republicii Turcia la
Bucureşti;
În cadrul convorbirilor, a fost exprimată
dorinţa părţii române de continuare a dialogului la
nivelul Grupurilor parlamentare de prietenie din
cele două foruri legislative, precum şi întreaga
disponibilitate a parlamentarilor români de a
colabora cu Ambasada Turciei la Bucureşti pentru
susţinerea unor proiecte de interes comun.
- În perioada 24 - 26 mai 2013, am participat
alături de membri ai Grupului Parlamentar de
prietenie cu Republica Turcia, în al cărui grup de
prietenie sunt membru, la Festivalul International

de cultură, eveniment aflat la cea de-a XI-a ediie,
organizat la Izmir. La acest festival au fost prezeni
participani din 140 de ări, iar anul acesta,
festivalul a reunit pe parcursul celor trei zile peste
trei milioane de vizitatori, localnici și străini
deopotrivă.
Cu acest prilej, conducerea Instituiilor de
Învăământ Lumina a invitat reprezentani din cele
mai prestigioase instituii din România să participe
și să sprijine acest proiect cultural de promovare a
României, a valorilor noastre culturale tradiionale,
precum și creaia populară contemporană. Printre
invitai s-au numărat Ministrul delegat pentru
dialog social, doamna Doina Adriana Pană,
reprezentani ai Senatului României, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport, reprezentani ai
Camerei Deputailor, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport ș i Grupul
parlamentar de prietenie cu
Republica Turcia, reprezentani
ai Instituiei Prefectului din
Judeele Prahova și Iași, ai
Primăriei Municipiului București,
presa, inspectori școlari generali
și inspectori de matematică din
ară și părini ai elevilor școlilor
Lumina.
- La data de 5 iunie 2013,
am participat la primirea vizitei
oficiale în România a domnului
Cemil Çiçek, preşedintele
Marii Adunări Naţionale a
Republicii Turcia, la invitaţia
d o m n u l u i Va l e r i u Ş t e f a n
Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor;
Vizita a marcat aniversarea în 2013 a 135
de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice românoturce. Pe parcursul convorbirilor, părţile română şi
turcă au discutat subiecte de interes comun privind
excelentele relaţii politice dintre România şi Turcia,
cooperarea parlamentară bilaterală, cooperarea
economică, procesul de aderare a Turciei la
Uniunea Europeană, colaborarea la nivel regional,
relaţiile culturale, etc.
A fost evidenţiată necesitatea constituirii
unei adunări parlamentare a Procesului de
Cooperare în sud-estul Europei.
A fost manifestată aprecierea părţii turce
faţă de măsurile luate de autorităţile române pentru
integrarea socială a reprezentanţilor
comunităţii turce şi tătare şi pentru
prezervarea limbii şi culturii proprii.
- La data de 19 septembrie 2013, am
12
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revizuirea Constituţiei României:
La art. 75 din Constituia României se
supun spre dezbatere şi adoptare în mod exclusiv
Camerei Deputaţilor proiectele de legi şi
propunerile legislative care vizează următoarele
domenii de reglementare:
a) ratificarea tratatelor sau a altor acorduri
internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă
din aplicarea acestor tratate sau acorduri;
b) organizarea generală a învăţământului;
c) structura sistemului naţional de apărare,
pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului
pentru apărare, precum şi statutul cadrelor
militare; alte componente ale for elor armate;
d) înfiinţarea de autorităţi administrative
autonome;
e) compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
regulile de funcţionare a acesteia;
f) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor
politice;
g) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării
acestora;
h) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
i) regimul general privind raporturile de muncă,
sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
j) statutul minorităţilor naţionale din România;
k) regimul general al cultelor, ș.a.m.d….
(2) Se supun spre dezbatere şi adoptare în mod
exclusiv Camerei Regiunilor proiectele de legi şi
propunerile legislative care vizează următoarele
domenii de reglementare:
a) statutul funcţionarilor publici;
b) contenciosul administrativ;
c) organizarea administraţiei publice locale, a
teritoriului, precum şi regimul general privind
autonomia locală;
d) asigurarea, în unităţile administrative - teritoriale
în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere semnificativă, a folosirii
limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral
în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice
locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în
condiţiile prevăzute de legea organică;
e) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
f) regimul general al statisticii naţionale;
La art. 124 (1) Justiţia se înfăptuieşte în
numele legii, grupul parlamentar al minoritailor
naionale a propus introducerea unui nou alineat,
alin (4), cu următorul conţinut:
(4) Judec ătorii răspund material, civil,
administrativ şi penal pentru încălcările drepturilor
procesuale ale părţilor şi pentru exercitarea
atribuţiilor cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

participat la întrevederea domnului Victor PONTA,
Primul Ministru al României, cu domnul Abdullah
GÜL, Preşedintele Republicii Turcia, cu domnul
Cemil ÇİÇEK, Preşedintele Parlamentului
Republicii Turcia, și cu domnul Recep Tayyip
ERDOGAN, Primul Ministru al Republicii Turcia.
Din delegaie au mai făcut parte: Daniel
Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale, Mircea Dușa, ministrul apărării naţionale;
Constantin Niă, ministrul delegat pentru energie,
Radu Onofrei, ambasadorul României în
Republica Turcia, George Ciamba, secretar, de
stat M.A.E, Iusein IBRAM, deputatul minorităii
turce, Geanina Pușcașu, consilier de stat al
Primului Ministru.
- La data de 17 octombrie 2013, ca deputat
din partea UDTTMR în Parlamentul României, am
participat la primirea de către domnul Valeriu
Ştefan Zgonea, preşedintele Camerei
Deputaţilor, a domnului Mehmet Müezzinoğlu,
ministrul sănătăţii din Turcia și a domnului İdris
Güllüce, preşedintele Grupului parlamentar de
prietenie cu România din Marea Adunare
Naţională a Republicii Turcia, împreună cu o
delegaţie turcă.
De asemenea, am făcut parte din
delegaiile U.D.T.T.M.R. care au participat în zilele
de 25-26 octombrie la Prima Sesiune a Celui deal VI-lea Congres al Tătarilor din Crimeea,
eveniment în cadrul căruia a fost desemnată şi
noua conducere a forului și în perioada 15 - 18
noiembrie la Eskişehir la premiera filmului
„Haytarma”, eveniment care a avut loc în cadrul
manifestărilor derulate sub egida „Eskişehir 2013 Capitala culturală a lumii turcice”.
Ce proiecte ai demarat sau dorii să
demarai în următoarea perioadă?
În prezent, lucrez la un proiect POSDRU,
unde parteneri sunt U.D.T.T.M.R., Comunitatea
Aromână din România și Academia de Studii
Economice București, cu regiunile de desfacere, în
partea de sud-est a României, unde publicul intă îl
reprezintă femeile aflate în situaii de risc,
persoanele care locuiesc în comunităi izolate și
membrii întreinători ai familiilor care au mai mult
de 2 copii în întreinere, inclusiv familii
monoparentale.
Pentru viitor, aș dori să iniiez un proiect
pentru crearea unui centru cultural al U.D.T.T.M.R.,
prin accesarea fondurilor europene și înfiinarea
unui incubator de tinere talente - loc de dezvoltare
al talentului comunităii tătare.
Din punct de vedere al minorităilor, vor
fi aduse îmbunătăiri Constituiei?
Sigur că da, Grupul Parlamentar al
Minorităilor Naionale a pregătit deja un set de
amendamente la Proiectul de lege privind

Vă mul umim pentru timpul acordat și vă
urăm succes în activitate.
Interviu realizat de Erol MENADIL
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GALA DE PREMIERE A EXCELENŢEI ÎN EDUCAŢIE
A CADRELOR DIDACTICE DE ETNIE TURCO - TĂTARĂ
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România, prin Comisia de
învâţământ, a organizat în data de 29 noiembrie
2013, la sala de festivităţi ''Remus Opreanu'' a
Prefecturii, ''Gala de premiere a excelenţei în
educaţie a cadrelor didactice de etnie turcotătară'', eveniment prilejuit de Ziua Profesorului în
lumea turcică.
La debutul acţiunii, preşedintele uniunii,
Gelil Eserghep, le-a transmis tuturor celor
prezenţi la manifestare următorul mesaj: „Cartea
este singurul atu pe care tinerii îl au în viaţă, astfel
că noi toţi, părinţi şi profesori trebuie să le
îndrumăm paşii spre învăţătură şi să îi facem să
înţeleagă foarte clar că tot ceea ce contează este
educaţia! Noi, uniunea, încercăm pe cât posibil să
ne înscriem în acest trend şi promovăm, prin astfel
de evenimente, adevăratele valori, modele pentru
copiii noştri”. Tot în cadrul acţiunii, preşedintele
UDTTMR, Gelil Eserghep a adus un omagiu şi
totodată i-a făcut o surpriză profesoarei Cadîr
Ulfet, cea cea i-a fost mentor la matematică şi
diriginte, ocazie cu care a mulţumit cadrelor
didactice care predau cursuri în cadrul Şcolii
comunitare şi a evidenţiat contribuţia comisiei de
învâţământ din cadrul uniunii alcătuită din şeful
comisiei, ing. Gevat Bari, decan prof. univ.dr. ing.
Ali Beazit , lect.univ.dr. Denis İbadula,
vicepreşedinte al UDTTMR, din partea Prefecturii,
Aisel Ismail şi nu în ultimul rând inspector în
cadrul ISJ Constanţa, İcbal Anefi.
„Sunt convinsă că societatea civilă în
general şi noi, ca minoritate, în special, avem un rol
important în a descoperi, evalua, premia şi
mediatiza în cadrul comunităţii cazurile în care
excelenţa este remarcată. İniţiativa UDTTMR în
premieră în 2013 de a <premia valoarea şi de a
recunoaşte excelenţa> elevilor şi cadrelor
didactice de etnie tătară şi turcă în cadrul galelor
premiilor în educaţie este un început care se va
transforma în tradiţie”, a declarat şi
vicepreşedintele UDTTMR, lector univ. dr. Denis
İbadula.

În urmă cu doi ani, lect. univ. dr. Denis
İbadula a primit ''Premiul de Excelenţă'' pentru
educaţie, iar recent, prin hotârărea Consiliului
reprezentanţilor, a fost aleasă vicepreşedinte al
UDTTMR, pentru prima dată de la înfiinţare, o
femeie în funcţia de vicepreşedinte. ''Denis İbadula
este o tânără matematiciană, care se implică tot
mai mult în activităţile uniunii şi care susţine la
rândul ei acelaşi principiu al promovării tinerilor şi
al oamenilor de valoare din rândul comunităţii
noas tre'' , afirma domnul pre şedinte Gelil
Eserghep, la numirea doamnei Denis în acestă
funcţie.
Astfel, şeful comisiei, Gevat Bari, prof. univ.
dr. ing. Ali Beazit, lect. univ. dr. Denis İbadula,
vicepreşedinte al UDTTMR, au înmânat diplome
de excelenţă şi medalii celor 24 de profesori pentru
rezultatele excepţionale în semn de recunoştinţă
pentru activitatea desfăşurată în ultimul an,
precum şi pentru rezultatele deosebite obţinute în
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Este
vorba despre educatori, profesori de gimnaziu şi
liceu. Premiaţi au fost şi 12 directori de instituţii de
învâţământ din etnia turco - tătară şi 22 de cadre
didactice ce predau limba tãtarã şi cei care susţin
orele de pregătire suplimentară la matematică şi
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educaţiei. „Despre cadrele didactice şi despre
educaţie se poate vorbi mult, dar un lucru trebuie
reţinut, acela că acestă profesie necesită
devotament. În continuare, doresc să îl citez pe
marele Mustafa Kemal Ataturk, care spunea
<Dragi cadre didactice, noua generaţie va fi opera
voastră. Voi sunteţi constructori de caractere,
pentru acest lucru sunteţi valoroşi. După părinţi,
voi sunteţi cele mai valoroase fiinţe, pentru că
misiunea voastră este foarte importantă>, a spus
consulul Ali Bozçalışkan.
De altfel, cuvintele frumoase şi pline de
emoţie au construit imaginea cadrului didactic, al
formatorului de caractere, acestea au fost bine
primite de cei prezenţi la eveniment. În încheiere,
citându-l pe A. Einstein ''Singurul mod de a educa
rezonabil este acela de a fi o pildă de urmat'', sunt
cuvinte prin care aducem un omagiu tuturor
cadrelor didactice, care prin devotamentul de care
dau dovadă, formează generaţii de tineri valoroşi.
Pe acordurile muzicii şi dansurilor
tradiţionale tat ãreşti sus ţinute de Suher
Abduraman, Filiz Emin, ansamblul folcloric
tãtãresc „Karadeniz” din Constanţa condus de
prof. Ulgean Ene, s-a încheiat seara de galã
dedicatã profesorilor din comunitatea turco-tãtarã.
Acest eveniment este unul dintr-un lung şir,
ce are ca scop recunoştinţa pentru munca depusă
de membrii comunităţii, susţinută de Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF

engleză, în cadrul şcolii comunitare, la Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din
România.
Printre personalităţile prezente la
manifestare, s-au aflat Şeful Cultului Musulman,
İusuf Muurat, subprefectul judeţului Constanţa,
İucsel Selamet, deputatul UDTTMR, Amet Varol,
şe ful ISJ, Răducu Popescu, preşedintele
Universităţii ''Andrei Şaguna'', prof. univ. dr. Aurel
Papari, subsecretarul de stat în cadrul DRI, dr.
Amet Aledin, profesori universitari, cadre
didactice, membri ai comunităţii tătare.
Prezent la eveniment, Consulul General al
Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozçalışkan a
felicitat organizatorii şi cadrele didactice,
subliniind, totodată, la rându-i, importanţa

RMTTDB MERKEZİNE ZİYARET
Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın
Ali Bozçalışkan 21 Kasım 2013 günü Romanya
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği'ni ziyaret
etmiştir; bu vesileyle Romanya Müslüman Tatar
Türkleri Demokrat Birliği'nin başkanı müh. Gelil
Eserghep bey ile görüşmüştür, Tatar Birliği'n
merkez binasını gezmiştir ve ayrıca Tatar Odasını
ziyaret etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Köstence
Başkonsolosu Ali Bozçalışkan 1972 doğumlu,
Kadirli, evli, iki çocuklu, eşinin adı Pouneh.
Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve
Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Bilkent
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde
Master.
1997'de Dışişleri Bakanlığı'nda Aday
Meslek Memuru olarak göreve başlamış,19971998'de Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Aday
Meslek Memuru, 1999-2000'de Pasifik ve Uzak
Doğu Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, 20002002'de Münster Başkonsolosluğu'nda Muavin
Konsolos, 2002-2005 yıllarında Tahran
Büyükelçiliği'nde Üçüncü, İkinci Katip, 2005-2007

yıllarında İkili Ekonomik İşler Genel Müdür
Yardımcılığında İkinci Katip, Başkatip, 2007-2011
yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde Başkatip,
Müsteşar, 2011-2012 yıllarında Trablus
Büyükelçiliği'nde Müsteşar, 2012-2013 yıllarında
Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire
Başkanı olarak görev yapmıştır.
10 Ekim 2013 tarihinden itibaren Köstence
Başkonsolosu olarak görev yapmaktadır.
Bildiği yabancı diller: İngilizce ve Arapça.
Erol MENADİL
15

Karadeñĭz - Kasım / Noiembrie 2013

KABERLER - ŞTIRI - KABERLER

“MEHMET NIYAZI” RECOGNITION AWARD 2013

DUTMTR Medgidia Branch organised an
event dedicated to the national Tatar poet,
journalist and teacher Mehmet Niyazi, a true
promoter of the Tatar culture and identity.
According to representatives of the Tatar Union, it
has become a tradition as the law was initiated in
2007 by DUTMTR MP Aledin Amet. Therefore, on
November 30, the supposed date of birth of
Mehmet Niyazi, a commemorative ceremony is
also organised, the award bearing his name thus
being, apart from a recognition of his great
personality, a way of encouraging Tatars to write
about the Dobrudjan Tatar values.
Wreaths were laid to the bust of the poet on
behalf of DUTMTR, Consulate General of the
Republic of Turkey in Constanta, and “Kemal
Atatürk” National College Medgidia. DUTMTR was
represented by DUTMTR MP Varol Amet and by
DUTMTR Medgidia Branch President Aidân Murat.
There followed a religious service, at the tomb of
Mehmet Niyazi and the award ceremony at “Lucian
Grigorescu” House of Culture, in the afternoon.
DUTMTR President Gelil Eserghep, Consul
General of the Republic of Turkey in Constanta Ali
Bozçalışkan, DUTMTR MP Varol Amet, Constanta
County Deputy Prefect Iucsel Selamet,
Undesecretary of State of the Department for
Interethnic Relations of the Romanian
Government Aledin Amet and Medgidia Deputy
Mayor Luminiţa Vlădescu participated in the
cultural event, delivering commemorative
speeches. Genan Bolat also talked about the life

and activity of the national Tatar poet Mehmet
Niyazi.
This year's award went to Saim Osman
Karahan, the author of “The Dictionary of the
Dobrudjan Tatar Language”, the three volumes
being issued under DUTMTR. Mehmet Vani
Yurtsever's “Dobruca'nıñ Dawuşı” and İsmail
Ziyaeddin's “Saylama Eserler” (volumes I and II),
under the advice of Saim Osman Karahan, were
also launched during the event, with the moral and
material support of DUTMTR.
Concluding the event, the pupils attending
the Tatar language classes of DUTMTR Medgidia
Branch as well as “Karasu” and “Mini-Karasu”, the
two traditional dance ensembles of DUTMTR
Medgidia Branch, performed on the stage of
“Lucian Grigorescu” House of Culture in Medgidia.
Senia RESUL

TEACHERS OF THE TURKISH WORLD APPRECIATION
DAY ORGANISED BY DUTMTR
The Democratic Union of the TurkishMuslim Tatars in Romania organised a special
event, a special day for the appreciation of the
Turkish-Tatar teachers in Constanta County, a
celebration to honour them for their special
contribution in their particular field areas.
More than 50 teachers, including 12 school
principals and the teachers of Tatar, English and
Maths from D.U.T.M.T.R. Community School

received diplomas and medals at “Remus
Opreanu” Hall of Constanta Prefecture on
November 29, 2013.
“Education is the only asset for the young
people nowadays, so all of us, teachers and
parents, should guide their steps towards studying
and make them understand that education is all
that matters in life. We, the Tatar Union, are trying
to enroll in this trend and promote, through such
events, the true values, the true models for our
children”, declared DUTMTR President Gelil
Eserghep.
Consul General of the Republic of Turkey in
Constanta Ali Bozçalışkan, Head of the Muslim
Cult in Romania Mufti Muurat Iusuf, DUTMTR MP
Varol Amet, Constanta County Deputy Prefect
Iucsel Selamet and Undersecretary of State of the
Department for Interethnic Relations of the
Romanian Government Aledin Amet also
participated in the event.
The award ceremony concluded with
traditional Tatar songs and dances performed by
Suher Abduraman and Filiz Emin and “Karadeniz”
ensemble, respectively.
Senia RESUL
16

17

18

19

20

CaŞ - Kasım / Noiembrie 2013

RİZE’DE AB PROJESİ
Proje'ye Romanya Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliği tarafından Köstence'den
“Karadeniz” ve Karamurat'tan “Yıldızlar” halk
oyunları ekipleri yanı sıra “İsmail Gaspıralı”
Gençlik Teşkilatının başkanı Dinçer Cafer de
katılmıştır.
Bu bağlamda Romanya Müslüman Tatar
Türklerinin Demokrat Birliği “İSMAİL GASPİRALİ”
Gençlik Teşkilatınca Türk Hava Yolları (Turkish
Airlines) Köstence Ofisindeki Güneş Seniye
TANAY ve Yıgıt YALCİN görevlilerine yardımları
dolayısıyla teşekkür ederiz.
Dinçer CAFER - İGGT Başkanı

Turizm Folklor Araştırmaları Kurumu
Derneği'nin (TUFAK), Çaykur'un ev sahipliğinde
24-31 Ekim 2013 tarihlerinde Rize'de
gerçekleştirdiği. 'Çayın Avrupalı Konukları Projesi'
kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen
ekipler, yöresel kültür, sanat, yemek ve halkoyunu
sunumlarını yaptı.
Rize Dedeman Otel'de yapılan projenin
final gecesine; Polonya, Romanya, Letonya,
Bulgaristan ve Türkiye'den gençler katıldı.
Cumhuriyetin 90. yılıdönümü kutlamalarına da
katılan Avrupalı misafir ülke gençlerinin halk
oyunları gösterileri, davetlilerin beğenisini
kazandı.

FESTIVALUL KIWIULUI
În perioada 26-27 octombrie, a avut loc în
localitatea Subaşı, regiunea Yalova din Turcia cea
de-a doua ediie a Festivalului de Kiwi. În prima zi a
festivalului, a avut loc un meci al veteranilor din
Subașı în cinstea celor care au făcut parte din
echipa de fotbal a Clubului Sportiv “Subaşı” după
care s-a continuat cu o masă rotundă, având ca
teme producia de kiwi, îmbunătăirea tehnicilor de
cultivare a kiwi-ului de calitate, depozitarea și
comercializarea kiwi-ului. Seara a avut loc o
petrecere de socializare pentru musafirii venii din
localităile înfrăite din România și Bulgaria. Un
număr de aproximativ zece doamne au pregătit
preparate specifice turcești, însă una dintre ele,
fiind tătăroaică, a pregătit faimoasele plăcinte
“cantîk”, iar seara s-a încheiat cu un program
artistic oferit de către cele două grupuri din
România şi Bulgaria.
A doua zi a festivalului a debutat cu un
concurs cu cele mai frumoase torturi cu kiwi, după
care a avut loc concursul denumit “Cea mai
frumoasă grădină de kiwi”, iar programul s-a
încheiat cu un spectacol de folclor oferit de către
ansamblul de dansuri caucaziene din Çiftlikköy,
ansamblul de folclor din Subașı, ansamblul
TUFAG din Yalova, Ansamblul Karasu al UDTTMR

Filiala Medgidia, Ansamblul coral din Kubat Bulgaria, Ansamblul de dansuri folclorice turcești
al Primăriei Kartal din Istanbul, Turcia şi ansamblul
coral al primăriei Subaşı.
Alături de ansamblul Karasu, au participat la
acest festival domnul Cherim Gevat, consilierul
primăriei Castelu, localitate înfrăţită cu Subaşı şi
domnul subsecretar de stat în cadrul
Departamentului de Relaţii Interetnice Aledin
Amet, fiecare susţinând câte un discurs.
Elis MENAGI - instructor-coregraf
ansamblul KARASU
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TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

TINERI CARE FORMEAZÃ TINERI
INTERVIU CU SUZAN İSMAIL - PROFESOARÃ DE MATEMATICÃ
“A judeca matematic nu înseamnã a gândi filosofic, nu înseamnã a fi liber, a gândi liber, înseamnã a fi filosof” – Pascal

Plecând de la acest citat, ceea ce
caracterizeazã persoana din materialul nostru ar
suna cam aşa: împletirea pasiunii cu plãcerea de a
prezenta un domeniu într-o formã înţeleasã de noi
toţi. Sã fii unul dintre acei oameni aleşi prin destin
pentru a forma noi generaţii cred eu cã este una
dintre cele mai grele sarcini pe care Dumnezeu lea lãsat omului. Cum altfel ai putea avea rezultate şi
sorţi de izbândã dacã prin ceea ce faci nu transmiţi
pasine şi plãcere pentru ceea ce Dumnezeu te-a
înzestrat? În interviul din aceastã ediţie o vom
cunoaşte pe Suzan İsmail. Tânãrã profesoarã de
matematicã, care prin atitudine a schimbat
percepţia despre ce însemnã relaţia elev-profesor.
Suzan s-a nãscut în data de 25.08.1985, în
Constanţa, într-o familie de ingineri. A absolvit în
anul 2004 Colegiul Naţional “Mircea cel Bãtrân”,
Constanţa, în perioada 2004-2008 a urmat
cursurile Facultãţii de Matematicã şi İnformaticãUniversitatea “Ovidius”, în perioada 2006-2010 a
fost studentã a Facultãţii de Ştiinţe Economice,
profilul finanţe-bãnci, a urmat modulul psihopedagogic, profilul – matematicã. Este o tânãrã
sociabilã, încrezatoare, optimistã, adaptabilã şi
ambiţioasã.
Spune-mi, te rog, de unde a pornit
pasiunea pentru matematicã?
“Mi-a plãcut matematica încã din primii ani
de şcoalã. Doamna învãţãtoare, Duagi İmra
obişnuia sã facã ore suplimentare de matematicã
şi atunci practic pasiunea a fost indusã. Mai
departe, în ciclul gimnazial, am fost admisă într-o
clasã unde copii aveau rezultate foarte bune la
matematicã, iar în clasa a VI-a, când am început sã
facem geometria, am întâlnit-o pe doamna
profesoarã Denis İbadula, la momentul respectiv
era studentã la masterat. Cu doamna profesoarã
pot discuta liber, fãrã emoţii, astfel depãşind relaţia
elev-profesor pânã la terminarea facultãţii”.
Ce alte pasiuni şi hobby-uri mai ai?
“Economia este o altã pasiune a mea.
Aceasta s-a instalat din dorinţa de a lucra într-o
bancã, dar şi pentru a satisface voinţa pãrinţilor.
Dupã ce am absolvit şi facultatea de economie, am
lucrat înt-o bancã mai micã, unde am pornit de la
casierie şi mai apoi am parcurs toate etapele, mai
târziu am lucrat într-o bancã mai mare. Paralel, am
lucrat cu copiii cunoştinţelor, ale rudelor, din
pasiune pentru matematicã, dar şi de a nu-mi
pierde deprinderea. Îmi place sã calãtoresc, sã vãd
locuri diferite şi sã ies cu prietenii.”
Începând din toamna acestui an, Suzan
İsmail predã matematica în cadrul Şcolii
comunitare organizate de UDTTMR.
Spune-mi, te rog, despre activitatea pe
care o desfãşori în cadrul şcolii comunitare.
“Şcoala comunitarã îşi are rãdãcinile de
acum 4 ani. A început iniţial cu o grupã de limba

tãtarã, mai apoi s-a extins şi cu grupe de
matematicã, mai exact de anul trecut. Începând din
toamna acestui an existã 2 grupe de limba tãtarã, 2
grupe de limba englezã, 2 grupe de matematicã,
grupe de muzicã, desen şi dansuri tradiţionale
tãtareşti, astfel, datoritã implicãrii şi deschiderii pe
care o are conducerea UDTTMR, la aceste cursuri
comunitare, an de an participã mai mulţi elevi, iar
oferta este tot mai variatã. Sunt mândrã cã pot face
ceva pentru etnia mea. În viziunea mea, scopul
acestor cursuri este de a sprijini în primul rând
elevii din comunitatea noastrã, în al doilea rând,
copiii pot lega prietenii. Pe viitor, copiii sunt cei în
care trebuie sã investim, dacã îi formãm acum întrun anumit mod, pe viitor vom avea rezultate
benefice. Anul acesta la cursurile de matematicã sau prezentat un numãr de 26 de copii din clasele IVIII şi 13 elevi de liceu. Grupele sunt în funcţie de
clase; numãrul copiilor fiind mare, trebuie sã-i
organizãm asfel încât sã fim eficienţi. Pe viitor,
dacã vor fi cerinţe, vom face câte 2 ore la fiecare
grupã. Lucrez cu fişe cu copiii, deoarece la vârste
mici, copii sunt atraşi de jocuri şi diverse desene
pentru a descifra mai bine tainele matematicii.”
Care sunt proiectele tale de viitor?
“Acum am un nou scop şi anume, Şcoala
comunitarã, pentru care trebuie sã mã pregãtesc
suplimentar. O altã prioritate importantã pentru
mine este sã urmez un masterat în domeniul
matematicii pedagogice. Anul acesta a apãrut un
master în matematica economicã, unde am fost
admisă a cincea, dar totuşi aştept specializarea
matematicã pedagogicã, indiferent unde ar fi. Ca
obiectiv în cadrul Şcolii comunitare, aş vrea sã
organizez o şcoala de varã (în cazul în care vor fi
doritori), am observat cã tabãra organizatã de
UDTTMR la Predeal a avut un real succes,
deoarece a venit în ajutorul copiilor, aceştia având
mai departe rezultate foarte bune la matematicã şi
cred ca vor fi atraşi şi de un cerc de matematicã, pe
timpul vacanţei.”
La sfârşit, te rog să transmiţi un mesaj
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visul. Doresc ca toţi sã avem o viaţã liniştitã.”
Profesor se poate face orice persoanã care
absolvã cursurile unei facultaţi cu profil pedagogic
sau, mai modern spus, care a urmat şi „un modul
pedagogic“.
Or, un dascãl este plamãdit din minte şi
dintr-un dar pe care aş îndrãzni sã-l numesc
chemare. El se traduce prin dragoste faţã de
aceastã profesie, printr-o muncã ce nu se face
numai cu tabla şi creta, ci cu rãspunsuri date
ochilor întrebãtori, nu numai asupra celor scrise în
cãrţi. Cum munca dascãlului se face cu copii, cu
adolescenţi, cu acei cãutãtori de adevãr şi doritori
de cunoştinţe, el trebuie sa fie maestrul care la
orice moment ştie cât sã spunã, cum sã spunã, la
cine sã se adreseze, pe cine sã încurajeze,sã fie
pregãtit pentru drumul greu al unei profesii dãruite
oamenilor. Acest drum l-a ales protagonista
noastrã, Suzan İsmail, o tânãrã cu care etnia
noastrã se poate mândri.
Ghiulşen İSMAIL-İUSUF

pentru tinerii din etnia noastrã, dar şi cititorilor
noştri.
“În primul rând, sã fie consecvenţi, sã-şi
stabileascã bine obiectivele, sã îşi urmeze

TINERETUL ŞI PROVOCĂRILE LUI
În urmă cu aproape două luni, am primit
sarcina de a mă ocupa de o coetnică, ce şi-a depus
o cerere prin care îşi exprima disponibilitatea de a
activa ca voluntar în cadrul Organizaţiei de Tineret
„Ismail Gaspirali”.
Numele ei este Akdeniz Aida, elevă la Liceul
Teoretic „Decebal” din Constanţa şi preşedinta
Consiliului Şcolar. După câteva zile, m-am gândit
că liceenii tătari merită o asociaţie care să îi
reprezinte, o ligă în cadrul căreia să se dezbată şi
poate chiar să se rezolve atât probleme ale lor, cât
şi ale comunităţii.
Prima şedinţă s-a desfăşurat pe data de 8
noiembrie la sediul central al UDTTMR, având ca
principal scop socializarea. La invitaţia voluntarei
noastre au participat: Ali Deniz (Liceul Teoretic
„George Călinescu”), Selamet Hakan (Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”), Iusein Elif (Liceul
Teoretic „Ovidius”), Curtasan Meride (Liceul
Teoretic „George Călinescu”), Abdul-Gani Deniz
(Liceul Teoretic „Decebal”), Borasan Onur (Liceul
Teoretic „Decebal”) şi Oturbai Erkan (Liceul
Teoretic „Energetic”).
La începutul întâlnirii, fiecare licean s-a
prezentat, iar după această etapă de cunoaştere sa trecut la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de

zi: 1. aşteptările pe care membrii ligii le au de la
noua organizaţie (drepturi şi îndatoriri); 2.
modalitatea de atragere a unui număr cât mai mare
de membri; 3. stabilirea datei şi a tematicii
următoarei întâlniri.
Concluziile şedinţei au fost că cei prezenţi
sunt dispuşi să îşi îndrepte parte din timpul lor liber
în folosul comunităţii, aşteptându-se ca, pe viitor,
activitatea lor să fie apreciată de universităţile
unde vor aplica şi răsplătită de UDTTMR. Ei
consideră că modalitatea optimă de atragere a
altor membri va fi organizarea de evenimente de
orice tip (Toplanti, competiţii sportive, tabere), în
cadrul cărora tinerii să cunoască tradiţiile şi mai
ales să ia contact unii cu ceilalţi. În câteva ore de la
încheierea acestei adunări, s-a înfiinţat un grup pe
o reţea de socializare pe internet, unde numărul
membrilor a crescut deja la 22.
Conducerea UDTTMR a încurajat fondarea
acestei organizaţii şi a promis că, dacă primele
evenimente vor avea succes, va aloca spaţiul
necesar în revista „Karadeniz”, pentru ca tineretul
să îşi exercite dreptul la liberă exprimare. Pentru
început, beneficiile participanţilor la această
întrunire constau în posibilitatea de a participa
gratuit la cursuri de limba tătară, matematică şi
limbi străine, scutind astfel cheltuielile pentru
meditaţii.
Modelul acestor tineri dornici de a
demonstra apartenenţa la etnie, capacitatea de a
investi în imaginea noastră pe plan local şi de a
forma un grup solid care să se lanseze, bazat pe
valori morale reale sunt demne de urmat, indiferent
că ne referim la publicul de vârsta a II-a sau a III-a.
Împreună cu colegii de la OTIG, voi susţine
această mişcare şi rog pe această cale ca orice
intelectual tătar să-şi exprime disponibilitatea
pentru a susţine un discurs motivaţional în faţa
acestui grup dornic de afirmare.
Ateş CASIMCEALI
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“ROLUL CADRELOR DIDACTICE ÎN EDUCAIA PENTRU TOLERANĂ”
În perioada 14 - 17 noiembrie 2013,
Departamentul de Relatii Interetnice din cadrul
Guvernului României a organizat un eveniment
dedicat “Zilei Internaţionale a toleranţei - 16
noiembrie”. Întrunirea a reunit dascăli cu rezultate
deosebite, dar şi inspectori aparţinând diferitelor
minorităţi naţionale de pe teritoriul României:
turco-tătari, ucraineni, lipoveni, unguri, germani
etc. într-o atmosferă prietenească, de stimularea a
toleranţei, empatiei şi spiritului de echipă.
Participanţii au făcut schimb de idei,
sugestii, propuneri şi au discutat soluţii pentru
situaţii reale întâmpinate în viaţa la catedră. De
asemenea, ei şi-au îmbogăţit cunoştintele cu
informaţii utile culese din obiectivele vizitate.
Prima vizită s-a desfăşurat la Centrul pentru
Formarea Continuă în Limba Germană (CFCLG)
din Sibiu. El are ca obiectiv principal
perfecţionarea pe plan naţional a personalului
didactic care predă în limba germană: “Suntem
norocoşi”, ne-a subliniat directorul CFCLG-ului,
d-nul Radu Cretulescu, “să fim sprijiniţi şi finanţaţi
direct de către Ministerul Educaţiei, Cerecetării,
Tineretului”. “Revista noastră “Zett” este publicată
de două ori pe an în limbile germană şi română”.
Unul din articolele revistei compară, de exemplu,
metodele şi mijloacele de educare utilizate în
Germania şi Transilvania în secolele XVIII - XX, cu
perspective actuale în procesul de formare a
disciplinei personale şi de grup.
Extrem de interesantă a fost şi vizita la
expoziţia interactivă “Lumea Basmelor” aparţinând
Centrului Cultural German din Braşov. Vizitatorii
trec prin şapte “staţii”, care conţin cele mai
importante motive ale basmelor germane, sub
forma unor bucăţi audio, video, dar şi sub forma
unor elemente care necesită implicarea creativă a
fiecărei persoane. După parcurgerea traseului
expoziţional, elevii rezolvă un set de întrebări în
română sau germană (un quiz pentru cei mici şi un
raliu pentru cei mari).
Participanţii au continuat cu Muzeul
Bruckenthal, ale cărui picturi, realizate în tehnica
3D, datând din secolul XVIII, incită gândirea omului

de azi. Ochii baronului, vârful pantofului, carul cu
boi par să te urmărească, indiferent din ce unghi al
camerei te-ai afla! Colecţia unică a singurului
exponent al comunităţii săseşti transilvănene cu
funcţii importante în cadrul statului austriac condus
de împărăteasa Maria Theresa (1717 - 1780),
Baronul Samuel von Brukenthal, este găzduită
într-o locaţie unică, Palatul Brukenthal, construit în
stil baroc, după modelul vienez.
Programul de vizite şi discuţii s-a încheiat
duminică, 17 noiembrie 2013, la sediul DRI, unde
cadrele didactice au pus bazele unor parteneriate
şi acţiuni comune, ce încurajează înţelegerea inter
şi intraculturală.
De ş i vorbim limbi materne diferite,
indiferent de vârstă, timp sau spaţiu, sufletele
noastre vibrează la aceleaşi emoţii. Prin bunătate,
înţelegere şi iubire, noi, profesorii, părinţii, adulţii
de astăzi, modelăm generaţia de mâine. Educaţia
pentru toleranţă nu trebuie să fie doar o zi
internaţională din calendar sau să rămână la
nivelul unor articole scrise. Ea trebuie demonstrată
prin vorbele, faptele şi întreaga noastră atitudine
vis-a-vis de problemele cotidiene.
Să nu uităm: “Copiii sunt mesaje vii către
acele timpuri, pe care noi nu le vom vedea!”
Leila KERIM şi Sercin VUAP
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REPREZENTAII ALE ANSAMBLULUI CANSU
Sâmbătă, 23 noiembrie a.c., ansamblul
Cansu apar  inând filialei Techirghiol a
U.D.T.T.M.R. a participat la înregistrările emisiunii
„Să v-aminti i, duminica!”, prezentată de Corina
Chiriac, la postul Naional TV, emisiune care va fi
difuzată cu ocazia Zilei Naionale a României.
Duminică, 24 noiembrie a.c., ansamblul

Cansu a participat şi la Festivalul Interna ional de
dansuri populare de la Negru-Vodă, organizat în
colaborare cu autorităţi din Bulgaria.
În cadrul aceluiaşi proiect, a fost organizată
şi o expoziţie a costumelor populare, aceasta
urmând a fi deschisă timp de un an.
Gihan ABLEZ - coordonator ans. Cansu

DELEGAIE A ARMATEI TURCE LA FILIALA BUCUREȘTI
S âmbătă , 30 noiembrie 2013, prin
intermediul atașatului militar al Republicii Turcia,
comandor Tayfun Ergi, grupul de 36 de militari,
conduși de Ersin Durur, din cadrul Diviziei 66, care
a defilat împreună cu Armata Română, cu ocazia
Zilei Naionale a României a vizitat filiala București
a U.D.T.T.M.R..
După ce fiecare membru al grupului de
militari s-a prezentat, a luat cuvântul și Ersin Durur,
comandantul grupului, urmat de Tayfun Ergi,
atașatul militar al Republicii Turcia.
Șeful delegaiei turce Ersin Durur a spus
următoarele:
“Değerli Tatar-Türk Birliği Başkanı ve
değerli üyeleri, Romanya'nın 95'nci Milli Günü
dolayısıyla geldiğimiz Romanya'da sizler gibi
güleryüzlü, sıcak insanlarımızla gecirdiğmiz
zamanın tarifi imkânsız.

Türk ordusunun güçünü, birlik beraberliğini
yarın Bükreş caddelerinde öncelikle sizlere daha
sonra tüm Romanya'ya göstereceyiz.
Burada açılacak bir kapımızın olduğunu
bilmek bizlere büyük gurur vermektedir.
Şunu unutmayınız ki, sizlerinde her zaman
Türkiye'de açılacak bir kapınız var.
Saygılar!”
Oaspeii au apreciat ospitalitatea cu care au
fost primii de către comunitatea tătară din
București. În timpul vizitei, s-au purtat discuii
legate de minoritatea tătară din România, din
partea comunităi tătare luând cuvântul domnii:
prof. univ. dr. Ali Eden, Utew Kiyaseddin, Abduraim
Șefcati, Baubec Șucuri, Gafar Seifeddin.
La întâlnire au participat mai muli membri ai
filialei București, inclusiv ai Organizaiei de tineret.
Ghiurhan MEMET
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TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

DILEK BOLAT ȘI OLGUN CHEMAL
persoane cu un nivel de cultură scăzut, dar din
fericire, am avut norocul să nu am parte de astfel
de cadre didactice. Iar în privinţa colegilor, nu mam simţit niciodată tratată diferit din cauza etniei.

În această toamnă şi-au susţinut lucrările
de licenţă studenţii din anul VI ai Facultăţii de
Medicină Dentară din cadrul Universităţii “Ovidius”
Constanţa. Proporţia de tătari dintre aceştia este
una îmbucurătoare: 7 studenţi din 50 sunt coetnici
de-ai noştri, aşadar tradiţia conform căreia ne
îndreptăm cu predilecţie către domenii cu
responsabilitate şi fond intelectual solid se
păstrează. Îi felicităm pe toţi şi le mulţumim celor
doi care au acceptat să ne răspundă cu amabilitate
la întrebări. Mult succes în carieră!

- Ce recomanzi cititorilor noştri să includă
în rutina de igienă zilnică pentru a-şi păstra
echilibrul sănătăţii cavităţii orale?
- Spălatul pe dinţi, folosirea apei de gură şi
a aţei dentare, dar şi vizita regulată la medicul
dentist ne păstrează dinţii şi gingiile sănătoase.
Consider că periajul dentar este cea mai
importantă metodă de prevenire a afecţiunilor
dentare, în special periajul de seară. Alimentaţia
are, de asemenea, un rol deosebit de important.
Consumul de alimente procesate fizic, chimic şi
termic creşte riscul la carie şi boală parodontală.
Un alt aspect esenţial este, însă, prezentarea din
timp la dentist, pentru că întotdeauna este mai uşor
să previi decât să combaţi.

Dilek Bolat: „Rivalitatea te face să dai
tot ce ai mai bun”
- Ai primit ajutor şi suport moral în anii
studenţiei din partea colegilor tătari?
- Am primit în mare măsură ajutorul şi
suportul colegilor, însă consider că nu suntem
destul de uniţi , precum alte minorităţi
conlocuitoare, de la care ar trebui să luăm
exemplu. Desigur, spiritul competitiv şi dorinţa de a
fi cel mai bun, specifice etniei noastre, şi-au făcut
simţite prezenţa pe parcursul celor 6 şase ani de
studii. Nu înseamnă că a fost neapărat un lucru
rău, rivalitatea te face să dai tot ce ai mai bun, să te
autodepăşeşti.

Olgun Chemal: „Mi-am descoperit
voca ia de medic stomatolog încă de la vârsta
de 11 ani”
- Când şi cum ai simţit vocaţia de medic
dentist?
- Mi-am descoperit vocaia de medic
stomatolog încă de la vârsta de 11 ani, cu ocazia
unui control stomatologic la cabinetul vărului meu,
Dr. Chemal Taner, care a avut răbdarea de a-mi
explica pe înelesul unui copil rolul medicului
dentist în societate și pot să afirm că el a fost
persoana care mi-a insuflat alegerea acestei
frumoase profesii.

- Ai fost vreodată tratată deosebit în cei 18
ani de şcoală din cauza faptului că faci parte dintr-o
minoritate?
- Nu am fost discriminată niciodată pe
parcursul anilor de şcoală generală, anilor de liceu
şi de facultate, ba, mai mult, întotdeauna am primit
respectul cadrelor didactice. Conside r că
discriminarea minorităilor o pot face numai acele
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de specializare.

- Întrucât studiul în această meserie nu
încetează niciodată, sunt convins că ai un plan
solid pentru viitorul apropiat. În ce direcţie vrei să
apuci în vederea specializării tale profesionale?
- Întrucât medicina dentară cunoaște o
continuă evoluie atât știinifică, cât şi tehnică, ne
obligă să evoluăm şi noi odată cu ea, pentru a
performa și a oferi un tratament clinic optim
pacienilor noștri. Vreau să mă specializez pe
ramura de implantologie și estetică dentară,
întrucât implantul dentar schimbă radical modul de
viaă al oamenilor, refăcând pe deplin aspectele
funcionale şi estetice ale danturii. În acest sens,
am parcurs deja primii pași participând la cursuri

- La ultima întâlnire a medicilor tătari
organizată de UDTTMR, s-a propus realizarea
unui program social, prin care coetnicii fără
posibilităţi financiare să poată beneficia de
serviciile medicilor noştri. Eşti dispus la o astfel de
colaborare sau ai şi alte propuneri?
- Îmi exprim disponibilitatea de a participa
la un asemenea proiect, având în vedere
implicaiile de solidaritate cu coetnicii noștri fără
posibilităi financiare și sunt sigur că și ali colegi ar
accepta colaborarea, având în vedere acest motiv.
Ateş CASIMCEALI

TÃTARII POT ŞI TREBUIE SÃ CONTRIBUIE LA ÎMBOGÃŢIREA
PATRIMONIULUI CULTURAL UNIVERSAL

Pentru mulţi dintre noi ar fi fost o mare
onoare şi o mare mândrie dacã operele marilor
noştri poeţi şi scriitori ar fi fost traduse de învãţaţii
noştri, de iubitorii noştri de culturã, în diferite limbi.
Traducerea operelor poeţilor şi scriitorilor
dobrogeni: Mehmet Niyazi, İsmail Ziyaeddin,
Mehmet Vani Yurtsever, Tahsin İbrahim, Necip
Hacı Fazıl, Mustecib Űlküsal etc., ai celor din
Crimeea: Noman Çelebi
Cihan, Bekir Sıdkı
Çobanzade, İsmail
Gaspıralı, Şakir Selim,
Hamdi Giraybay, Geafer
Seydahmet etc, ar fi
reprezentat un mod efectiv
de gãsire a drumului cãtre
cultura şi civilizaia tãtarã
din Dobrogea şi Crimeea
pentru cei interesaţi.
Toate experienţele
de viaţã ale tãtarilor noştri
în lupta cu timpul, care
reprezintã filtrul multor
suferinţe, au fost pãstrate
în scrierile lor. Înaintaşii
noştri au fãcut
nemuritoare prin operele
lor geniul şi expresia existenţei neamului nostru.
În comparaţie cu capodoperele
occidentale, operele poeţilor şi scriitorilor noştri nu
sunt cunoscute în lume şi de aceea lumea nu
înţelege în ce mãsurã cultura universalã este
îndatoratã faţã de cultura noastrã.
Pentru a strãluci, tãtarii noştri nu mai au
astãzi nevoie de sabie. Ei şi-au demonstrat în
trecut vitejia. Astãzi ei preferã poezia în locul
mitralierei. Sabia lor a ruginit demult. Ei vor acum
culturã, ştiinţã.
Cum dispare o culturã veche ca a noastrã,
cum cãlcãm în picioare tradiţiile strãmoşilor noştri,
cum încercãm sã imitãm civilizaţia occidentalã.
Ştiu cã modul de viaţã este o chestiune
personalã. Cu toate acestea, vreau sã cred cã
oamenii noştri de culturã sunt suficient de maturi şi

ca urmare ştiu ce au de fãcut pentru pãstrarea şi
conservarea culturii şi tradiţiilor noastre milenare.
Ar fi pãcat sã nu facem cunoscute lumii
limba, religia şi cultura noastrã, faptul cã ne
educãm copiii în spiritul valorilor etnice şi morale
ale religiei noastre islamice, cã celebrãm
sãrbãtorile noastre religioase (Kurban Bayram,
Ramazan Bayram,
naşterea Profetului nostru
Mohemmed etc.), cã le
insuflãm sentimentul de
mândrie etnicã, de
apartenenţã la comunitate
înfloritoare şi cu un trecut
glorios.
Ar fi pãcat sã nu
facem cunoscut e lumii
folclorul nostru, literatura
noastrã popularã, bogatã
în poezii, povestiri,
legende, basme, proverbe,
poem; cântecele, colindele
şi dansurile noastre
tradiţionale; obiceiurile şi
tradiţiile privind sãrbãtorile
populare (Aşure, Nawrez,
Kıdırlez, Tepreş, Küreş etc.), portul tradiţional,
tradiţia culinarã şi modul de aranjare interioarã a
locuinţei.
Toate aceste valori definesc nu numai
identitatea noastrã și transmise din generaţie în
generaţie, contribuie la îmbogãţirea patrimoniului
cultural universal, la îmbog ã ţirea culturiii
universale.
Dacă nu vom adopta o atitudine conştientã
şi consecventã în popularizarea şi transmiterea
acestori valori, ele risca sã se piardã odatã cu
trecerea timpului.
Nu spun cã etnia noastrã nu s-a preocupat
sau nu se preocupã de aceste probleme, dar
consider cã putem şi trebuie sã facem mai mult în
acest sens.
Prof. Vildan ANEFI
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MICUL ȘAHIST

Menlibai Deniz-Edvin, fiul lui Elvin și Șeila,
s-a născut pe 6 aprilie 2005. Este elev în clasa a IIa la Școala nr. 12 Bogdan Petriceicu Hașdeu și are
rezultate foarte bune la toate materiile școlare. În
plus îi place să joace șah, pasiunea pentru acest
sport fiindu-i insuflată de către bunicul său,
Menlibai Ferit, care l-a învăat să mute piesele și
să joace începând de la vârsta de 5 ani. Urmând
cursurile grădiniei romano-turcă Zubeyde Hanım,
în anul 2012 a participat la primul său concurs,
“Șahul ca o poveste”, câștigând locul 1, în 2013
obinând același rezultat.
Descoperind că șahul este foarte important
pentru el și că vrea să învee mai multe despre
acest sport, din primavara anului 2013 a început
să ia lecii de șah la Palatul Copiilor Constana,
avându-l ca îndrumător pe domnul profesor
Claudiu Iordache. Începând cu primavara anului
2013 a participat la mai multe concursuri de șah,
obtinând 4 diplome, 4 medalii și 2 cupe:
- la Campionatul Judeean de șah rapid
pentru juniori Mamaia (23.03.2013) a obinut locul
I, la băiei - 8 ani;
- la Trofeul Centrocoop, Memorialul
Gheorghe Cristian, Ed. XXVI, Eforie Nord (26.08 02.09.2013) a obinut locul II, la băiei - 8 ani;
- la Concursul Internaional de Șah - Trofeul
Techirghiol (5-12.07.2013) a obinut locul III, la

băiei - 8 ani.
- La Concursul Naional de Șah - Festivalul
Șahului Juvenil Constana (23-25.08.2013) a
obinut locul III, la băiei - 8 ani;
- la Festivalul Internaional de Șah Trofeul
Litoralului, Ed. XXIII Eforie Nord (26.06 04.07.2013), unde au participat mici șahiști din
România (printre care și campionii naionali la 8
ani), Rusia și Moldova, la primul său mare
concurs, s-a clasat în partea superioară a
clasamentului.
Cu prilejul acestor concursuri, Deniz a avut
ocazia s ă joace șah cu copii valoroși,
reprezentani ai unor școli șahiste de tradiie și cu
bune rezultate în toate concursurile, dar prin
atenie, inteligenă și stăpânire de sine a obinut
rezultate foarte bune. Prin muncă, seriozitate și
perseverenă în continuare, Deniz dorește să
continue să reprezinte cu cinste comunitatea
turco-tătară din care provine și totodată să ajungă
printre cei mai buni șahiști din România.

Pentru o mai bună informare şi colaborare Organizaţia de Tineret “ISMAIL GASPIRALI” este acum
disponibilă la adresa: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
şi email: ismailgaspirali@yahoo.com
Daha iyi bilgi ve işbirliği için “İSMAİL GASPIRALI” Gençlik Teşkilatı şimdi size daha yakın
adress: www.facebook.com/ismailgaspiraliromania
ve eposta: ismailgaspirali@yahoo.com
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