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1 MUHARREM 1435, 04 KASIM 2013
PAZARTESĬ HİCRİ SENE BAŞI
SAYGILI CEMAAT,
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ adına ve menĭm adıma Müslüman cemaatĭne
HİCRİ SENE BAŞIN kayırlayman!
Gelil ESERGHEP - Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ Başkanı

VI. KIRIM TATAR MİLLİY KURULTAYI BĬRĬNCĬ SESSİYASI
26-27 Ekim 2013 tarihlerĭ arasında Kırım
Akmescit'te VI. Kırım Tatar Milliy Kurultayı
Bĭrĭncĭ Sessiyasına tertĭplendĭ.
Kırım Tatar Milli Kurultayı'na 248 delege
katılgandır. Ayrıca, Romanya, Türkiye, Amerika
Bĭrleşĭk Devletlerĭ, Almanya, Fransa, İsvitçe ve
Polonya'da Tatar cemiyetlerĭ tarafından temsĭlcĭler
katılgandır. Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ başkanı Gelil Eserghep bey,
bĭrĭncĭ başkan yardımcısı Samir Menan, başkan
yardımcısı Nagi Gelal, milletvekilĭ Varol Amet,
K östencĭ v ali yardımcısı İuksel Selamet
Kurultay'da davetlĭler arasında tabılgandır.
Kırım Tatar Milliy Kurultayınıñ en önemlĭ
gündem maddesĭ, icra organı bolgan Kırım Tatar
Milliy Meclisĭnĭñ başkanlık saylamaları bolgandır.
Kurultayın b ĭrĭncĭ künĭ RMTTDB' n ĭ ñ
başkanı Gelil Eserghep bey de bĭr konuşma
yasagandır ve Kırım Tatar Milliy Meclisĭnĭñ başkanı
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, başkan yardımcısı
Refat Çubarov ve Tış Ĭşlerĭ sorumlısı Ali Hamzin’ge
Tatar Milletĭne şalışkanları ve Romanya Tatarları
man er zaman ĭşbĭrlĭgĭnde tabılganı üşĭn bĭrer
şeref plaketĭ berdĭ.
Kurultay delegelerĭnĭñ ısrarına rağmen
Kasım ayında 70 yaşını totıracak bolgan Mustafa
Abülcemil Kırımoğlu başkanlık görevĭnĭ devam
etmecegĭn bĭldĭrdĭ ve Kırım Tatar Milliy Meclisĭne
tışardan destek beregegĭn söz berdĭ.
Kurultay delegelerĭ Kırım Tatar Milli Meclisi
başkanlık görev ĭ ne Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu'nıñ yardımcıları Refat Çubarov ve
Remzi İlyasov'nı aday dep belĭrledĭ. Yasalgan
oylamada 242 Kurultay delegesĭnĭñ 126 oynı algan
Refat Çubarov başkan saylandı, Remzi İlyasov'nıñ
oyları ise 114 boldı.

2. Avamileva Emine
3. Acimambetov Ayder
4. Akiyev Dilâver
5. Aliyev Asan
6. Bariyev Eskender
7. Bekirova Gülnara
8. Gafarov Teyfuk
9. Celâlov Nariman
10. İlyasov Remzi
11. Kaybullayev Şevket
12. Kürtiyev Enver
13. Mamutov Bekir
14. Mauşev Mustafa
15. Ömer Aslan Kırımlı
16. Osmanov Kadır
17. Sayitablayev Refat
18. Seytgaziyeva Dinara
19. Smirnov Zaur
20. Suleymanov Abmecit
21. Tabah Sadıh
22. Ümerov İlmi
23. Hamzin Ali
24. Çegertma İbraim
25. Çiygoz Ahtem
26. Şevkiyev Riza
27. Egiz Abduraman
28. Yüksel Gayana

Kırım Tatar Milli y Meclis ĭ (KTMM)
Başkanlıgı saylawın artından KTMM'nĭñ kalgan 32
üyesĭ saylandı. Sayım soñrası Kırım Tatar Milliy
Kurultayınıñ şo delegelerĭ KTMM üyesĭ saylandı:
1. Ablayev Emirali
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29. Yunusov Lemmar
30. Yagyayev Seydamet
31. Yakubov Zeynur
32. Yakubov Ruslan

organlarının görevleri;
2. Kırım Tatar Milliy Kurultayı, seçim organı
ve yerel meclis yönetim organlarının yapısı ve
faaliyetlerini belirli kurallara bağlayan belgelerde
değişiklikler ve eklemelerin yapılması;
3. Kırım Tatar Milliy Kurultayı'nın seçimle
gelen organlarını ve görevlilerini atama;
4. Kırım Tatar halkına vatanında haklarının
iadesi ve Ukrayna'da gelişim güvenliğini ve
garantilerini sağlamayı amaçlayan uluslararası
forumun hazırlıkları;
5. Kırım Tatar yönetim organları, Kırım Tatar
kültür toplulukları ve sivil toplum kuruluşların Kırım
Tatar soykırımının 70. yıldönümü dolayısıyla
görevleri;
6. Kırım Tatar Milliy Kurultayı'nın kararları
onaylaması.

6. Dönem Kırım Tatar Milliy Meclisi Teftiş
Komisyonı üyelerĭ ise:
1. Edem Dudakov
2. Remzi Muratov
3. Ali Ozenbaş
4. Aziz Reşitov
5. Talat Süleymanov
6. Emirasan Ümerov.
Kurultay'da aşadakı konular tartışıldı:
1. Ukrayna'da sosyal ve siyasal durum ve
Kırım Tatar halkının haklarının iadesi ve Kırım
Tatar halkının milliy temsil sistemi ve milliy yönetim

CEL DE-AL VI-LEA CONGRES AL TĂTARILOR DIN CRIMEEA
O delegaţie a Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco – Musulmani din România, condusă de
preşedintele Gelil Eserghep, a participat în zilele
de 26-27 octombrie la Prima Sesiune a Celui de-al
VI-lea Congres al Tătarilor din Crimeea, eveniment
în cadrul căruia a fost desemnată şi noua
conducere a forului.
Refat Chubarov, care este şi preşedintele
Congresului Mondial al Tătarilor în prezent, şi
Remzi Ilyasov, vicepreşedinte al Parlamentului
Na ional al Tătarilor Crimeeni au fost cei doi
candidaţi la funcţia de preşedinte al Parlamentului
Na ional al Tătarilor Crimeeni. Cu 126 de voturi,
Refat Chubarov a devenit noul preşedinte al
Parlamentului Na ional al Tătarilor Crimeeni, în
timp ce contracandidatul său a obţinut 114.
Chubarov vine la conducerea acestui for după ce,
timp de 22 de ani, funcţia a fost deţinută de Mustafa
Abdulcemil Kırımoğlu.
În prima zi a congresului, preşedintele Gelil
Eserghep a adresat şi un mesaj tătarilor din
Crimeea şi a înmânat plachete domnilor Mustafa
Abdulcemil Kırımoğlu, Refat Chubarov şi Ali
Hamzin. Tot în deschiderea congresului, delegaţia
din România a împărţit tuturor delegaţilor eşarfe şi
insigne cu simbolurile tătarilor.
Congresul Tătarilor din Crimeea a avut loc
la Simferopol, unde au participat 248 de delegaţi
din Crimeea (Ucraina), dar şi invitaţi din România,
Turcia, SUA, Germania, Franţa, Suedia şi Polonia.
Din delegaţia din România au mai făcut
parte şi deputatul UDTTMR Varol Amet, primvicepreşedintele uniunii, Samir Menan,
vicepreşedintele UDTTMR Nagi Gelal şi
subprefectul judeţului Constanţa, Iucsel Selamet.

„Îi urăm succes domnului Chubarov şi ne
manifestăm, pe această cale, convingerea că va
duce mai departe proiectele iniţiate de domnul
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu. Aşa cum i-am
transmis şi personal, îl asigurăm şi public că se
poate baza pe sprijinul nostru, al tătarilor din
România. Avem numeroase proiecte comune pe
care nu trebuie să le mai lăsăm să aştepte. Sunt
proiecte care au în vedere sus ţinerea şi
promovarea limbii tătare, a valorilor tradiţionale,
atât în Crimeea, cât şi în România şi în alte colţuri
ale lumii în care trăiesc tătari. Nu trebuie să uităm
niciodată că nucleul este în Crimeea (Ucraina),
dar, în acelaşi timp, trebuie să avem în vedere o
consolidare a relaţiilor cu tătarii de pretutindeni, din
toate colţurile lumii. Fiecare dintre noi, indiferent
din ce colţ de lume venim, avem un rol deosebit de
important în păstrarea valorilor noastre tradiţionale
şi a comunităţii noastre peste ani”, a declarat
preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep.
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QIRIM TATAR MİLLİ MECLİSİ REİSİ M. CEMİLOĞLU'NUN
6. QURULTAYIN 1.OTURUMUMDA KONUŞMASINDAN
Sayğılı 6 Qurultay vekilleri, sayğılı misafirlerimiz.
İlk önce tüm Qurultay vekillerini bu milletimizin
en yüksek quruluşuna seçildiklerinden dolayı
samimiyetle tebrik etmek isteyim. Ümit ederim ki, tüm
vekillerimiz seçildikleri 5 yıllıq müddet içerisinde bu
milletni en iyi ve onurlu şekilde temsil etmek için hep
ellerinden kelgenini yapacaqlardır. Milli birliğimiz ne
derecede olacağı, milli meselemizin çözümümde
önümüzdeki 5 yıl devamında ne derecede önemli adım
atılacağı, halqımızın milli ve insan haqlarına sayğı
önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne ölçüde artabileceği
büyük derecede Qurultay vekillerinin ve Qurultay
tarafından seçilecek Milli Meclisimizin, yerli ve bölge
meclislerimizin davranışlarına va hareketlerine bağlı
olacaqtır.
Milli yönetim sistemimizni yeniden qurmaya
başladığımızdan artıq 22 yıldan fazla bir vaqit keçti. O
hareketin başında turğan insanların ve birinci Milli
Meclisimizin azaların bir qısmı artıq rahmetli oldu,
diğerleri yaşlı ve ihtiyar insanlar oldular. O zamanın
ufaq çocukları artıq
mesuliyetli qararlar
almağa çareleri olğan
insanlar oldular. Şimdi
Qırım yarımadasında
mevcut olğan 322 yerli ve
bölge meclislerimizge
saylanğan 2129
azalarından büyük
çoğunluğu, şimdi bu
Qurultayımızğa
saylanğan 248
vekillerinden büyük
çoğunluğu 22 yıl önce
ufaq çocuqlardı. Ümit
ederiz ki, yeni nesilimiz de
babalarının, dedelerinin
inançları ve ideallerine
sadıq olurlar.
Eğer vatanımıza
aqın-aqın qaytmağa başladığımız birinci yılların ve
şimdiki halqımızın durumunu qıyas etecek olsaq,
elbette, önemli farq körmek mümkün. Halqımızın büyük
qısmı artıq vatanlarına qaytıp keldi. Çadır kamplar,
sadece 'propiska' olmaq için ardı-sırayürüyüşler,
numayışler, piketler ve açlıq grevleri artık keçmişte
qaldı. Birkaç tane ana tilimizde mektepler açıldı. Varlıklı
ve hayırsever soydaşlarımızın, müslüman ülkelerin
yardımınen birkaç camiler quruldu, birkaç gazet ve
dergilerimiz, televizyon qanalımız, haber ajansımız var,
haftada birqaç saat devlet televizyon qanalında ana
tilimizde yayınlar izlemek mümkün, birçok çalğı
taqımlarımız, milli teatromuz var ve saire. Birqaç Qırım
Tatarı otonom cumhuriyetinin yönetim sisteminde,
polisinde, savcılığında çalışmaqtadır. Halqımızın
arasında becerikli ve varlıqlı işadamlarımız da çıqmağa
başladı. Oların arasında kendi ailelerin ve yaqınların
maddi meselelerini çözmekle beraber yerli meclislere
ve zor durumda qalğan soydaşlarımızğa destek ve
yardım ellerini uzatqan insanlarımız da az değil. Ve en
önemlisi, hep bu yıllar devamında halqımızğa qarşı
burada yürütülgen ayrıntıcılıq ve diskriminasyon
siyasetke rağmen, çeşit şovenist grupların ve devlet
adamların, bazı memleketlerin istihbaratların
halqımızğa qarşı provokasyon davranışlarına rağmen,

Rus dilinde yayınlanğan halqımızğa qarşı yoğun
propagandaya rağmen, bizim camilerimizge,
mezarlıqlarımızğa ve kültür varlıqlarımızğa ğarşı ardısıra yapılğan vandalizm hareketlerine rağmen biz bu
topraqta büyük milletlerarası çatışmalarğa ve burada
qan dökülmesine yol vermedik.
..............................................................................
Ve son olaraq, 74 yıllıq aradan sonra yeniden
qurulğan Qırım Tatar Milli Meclisinin birinci reisi
sıfatında daha birqaç kelime söylemek isteyim.
Bugün burada Qurultay vekillerinin gizli verilen
oylarınen Milli meclis'in yeni azaları, yeni Milli Meclis
reisi ve yeni Qurultayın Kontrol komisyonu seçilecektir.
Büyük ihtimal, seçilen insanlar hep Qurultay vekillerin
hoşuna köre, bu sırada menim de hoşuma köre,
olmıyacaqtır. Ama seçimler adaletli ve demokratik
şekilde keçecek ve böylelikle halqımızın çoğunluğun
iradesini aksettien seçim olacaqtır. Onun için, milli
yönetim sistemimizin strukturlarına seçilgen insanlarğa
qarşı bizim şahsi münasebetlerimiz nasıl olsa bile,
kendi sempatı ve
antıpatilerimizi kenara
bıraqıp, o seçilgen
arqadaşlarımızğa sayğı
köstermemiz, Qurultay ve
Milli Meclis taraftan
alınğan qararlarnı daima
yerine ketirmemiz kerek
olacaqtır. Yalnız böylelikle
biz milli birliğimizi
qorçalap oluruz. Buna
derler milli disiplin ve eğer
bu disiplin kerekli
seviyede olursa, bizim
halqımıznı hiçbir quvvet
ve hiçbir memleketin gizli
servisleri parçalayıp
olamaz.
Qırım Tatar Milli
Meclisinin reisi olmaq,
yani halq tarafından seçilgen milletin birinci insanı
olmaq elbette büyük şeref ve ayni zaman çoq büyük
mesuliyettir. 22 yıldan fazla bir devir içerisinde bu şeref
bana verildi. Bunun için men milletime, meni hep olup
keçken dört Qurultayda büyük çoğunluqnen seçken
vekillere sonsuz minnetdarım. Menim davranışlarımı
ve Milli Meclisimizin çalışmalarını bazen tenqit etken
vekillerge de çoq minnetdarım, çünki samimi ve
konstruktif tenqitler bizim yünetim sistemimizin daha iyi
çalışmasına vesile ola. Bu vazifede qalmamı talap etip
kendi müracaatlarınen bizim milli basınımızı ve internet
siteleri dolduran soydaşlarımıza, cemaat teşkilatlarına
ve Qurultay vekillerine de çoq minnetdarım. Ama,
menim qanaatımca, bu vazifede men yeterinden daha
ziyade vaqit qaldım ve yerni diğer arqadaşlarımız için
boşaltmaya zaman keldi. Bundan sonra men bizim milli
yönetim sistemimize Milli Meclis'in azası olmayıp
hizmet etmek isteyim.
Hep Qurultay vekillerin ve yeni seçilecek Milli
Meclisin, onun reisinin çalışmalarında samimiyetle
başarılar tileymen. Ümit ederim ki sizin ilerideki 5 yıllıq
çalışmalarınız milli haqlarımız iade etilmesi yolunda, bu
toprağın kerçek sahibi olmamız yolunda büyük bir adım
olacaqtır.
Diqqatınız için sağ olunuz!
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KURBAN BAYRAM
Faaliyetĭn soñında başkanımız müh. Gelil
Eserghep Romanya Tatar edebiyatın yaşatkanı ve
tanıtkanı üşĭn prof. Newzat Yusuf Sarıgöl beyge bĭr
plaket ediye ettĭ.

KİTAP TANITIMI
Mübarek Kurban bayramının arifes ĭ
yakınında, 11 Kasım tarih ĭ nde Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn
binasında, toplantı salonında, kalabalık
kitapsüyerler aldında balaban yazarımız prof.
Newzat Yusuf Sarıgöl beynĭñ “Kınalı Kurban”
[Editura Ceconi, Köstencĭ, 2013, 270, s.] kitabı
tanıtıldı.
Bo faaliyetke, Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn Temsilcĭler Konseyĭn
üyelerĭ men yazarın ailesĭ katılgandır.
Başta, kitap ve yazar akkında başkanımız
müh. Gelil Eserghep konıştı: “Newzat Yusuf
Sarıgöl yazarın Kurban Kınalı kitabı b ĭ r
antoloji'dĭr. Newzat Yusuf Sarıgöl,Tatarca yazgan
eserlerĭ men hem adetlerĭmĭzĭ, hem kültürel ve
maneviy deyerlerĭmĭzĭ, Tatar tĭlĭnĭ tanıtkan önemlĭ
b ĭ l ĭ m adamlarımı zdan bĭrsĭdĭr. Bonıñ üşün
kendĭsĭne sawlık tĭliymen”
Soñra prof. Newzat Yusuf Sarıgöl bașta
“ Kınalı Kurban ” hikâyes ĭ n anlattı, kitabın
basılması maddiy ve maneviy yardımları üşün
RMTTDB'nĭñ başkanına teşekkür ettĭ, em de şiir
yazıcılarına bazı tawsiyelerde tabıldı: “Bo kitap
man dünya yazarları man yarışmaga cesaret
etermen, kullangan edebiy tĭl em de kitabıñ konısı
man, özegĭ men. Şiir yazganlarga bĭr tawsiyem bar,
en azından Romence ve Türkçe yazılgan şiirlerĭne
karasınlar. Şĭmdĭ başka bĭr dönemdemĭz, er bĭr şiir
çürekten kele ve akıldan geşe. Bĭzĭm ketken
colımız arüw. Tek bĭr aytacak şiiyim bar, eş
korkmanız, bĭz bĭr wakıt coytılmadık em de
coytılmacakmız” dedĭ ve ünlĭ şairımız Mehmet
Niyazi'nĭñ bĭr makalede yazaganların hatırlattı,
şair, o zaman üzülĭp bĭzĭm halk kaştı, okımadı,
degen eken, ama şĭmdĭ zamanlar denĭştĭ ve
Nevzat Yusuf Sarıgöl yazarımız aytkanınday,
Tatarlar ilerled ĭ aralarında köp sayıda
entelektüeller bar, Romencenĭñ, Romenler gibĭ
kullanalar ama, “.. T atarcanı unutamız, bo
sebepten Tatarca'da arüw üyrenmemĭz kerek. Bo
sebepten eş bĭr wakıt coytılmacakmız”, dep yazar
konışmasın pĭtĭrdĭ.

YARDIM KAMPANYASI
Ep mübarek Kurban bayramının arifesĭnde
13 ve 14 Ekim tarihlerĭnde Romanya Müslüman
Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn tarafından
yaklaşık 1200 yardım paketĭ pıkarelerge dagıtıldı.
Er pakette bĭrer ĭşe may man bĭrer kilo un, şeker
men pırıj ve 2-3 kilo et tabılgandır.
Ep Kurban Bayram vesilesĭmen
RMTTDB'nĭñ Kadınlar Teşkilatı tarafından 500 tatlı
paketĭ Şubelerĭmĭzde Tatar Tĭlĭ okıgan tabelerge
berĭlgendĭr. Bo tatlıları Eurex Alimentare Şirketĭ
bagışlagandır.

BAYRAMLAŞMA
Kurban Bayramın dörtĭncĭ künĭ
Mamaia' dakı Dorna restorantta Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn
tarafından Bayramlaşma merasimĭ tertĭplendĭ. Bo
faaliyetke RMTTDB'nĭñ şubelerĭnden yaklaşık 600
soydaşlarmız em de önemlĭ mĭsapĭrler katıldılar.
Faaliyetke önem berĭp katılgan mĭsapĭrler
arasında Romanya Senatosĭn başkan yardımcısı,
Nicolae Moga, Köstencĭ İl Meclisĭn başkan
yardımcısı Cristinel Dragomir, T.C. Köstence
canı başkonsolosı, Ali Bozçalışkan, Çin Halk
Cumhiyetĭ Köstence başkonsolosı, Su Yawen,
Köstence Vali yardımcısı İuksel Selamet, Romen
milletvekilĭ, Mihai Lupu, milletvekĭlĭmĭz, Varol
Amet, devlet sekreter müavinĭ Aledin Amet,
Romanya müftĭsĭ İusuf Muurat, Navodari belediye
başkanı Nicolae Matei , Andrei Şaguna
Üniversitesĭn başkanı prof. dr. Aurel Papari,
Köstencĭ İlĭn Eyitĭm baş müfettişĭ dr. Raducu
Popescu, Köstencĭ Ovidius Üniversitesĭ Tarih ve
Siyasi Bilĭmler Fakultesĭn dekanı döç. dr. Emanuel
Plopeanu, basın mensupları katıldılar.
Önemlĭ mĭsapĭrlerĭn katılması, Bĭrlĭgĭmĭz
üşĭn em de faaliyetĭmĭzge önem bergenlerĭn bĭr
4
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defa taa kösterdĭler.
Faaliyette aşılış konışmasıñ yapkan
RMTTDB'nĭñ başkanı, müh. Gelil Eserghep,
başta Kürban Bayram münasebetĭ men kartlarga
em de pĭkare ailelerge yardım paketlerĭne maddi
destek bergen sponsorlarga, em de katkıda
tabılganlarga, saw bolınız dedĭ. Konışmasın
devamında “Bĭz, RMTTDB, Köstencĭ İlĭnde bĭr
kuwetmĭz, taa ewelden bonday bolmamız kerek
edĭ. Faaliyetĭmĭzge önemlĭ mĭsapĭrler, yerel
yönetim temsĭlcĭlerĭn katılması bĭzge gurur bere,
Bĭrlĭgĭmĭz'ge saygı köstere. Saw bolınız, hepĭnĭzge
Kurban Bayram kayırlı bolsın” dep RMTTDB'nĭñ
başkanı müh. Gelil Eserghep bey ayttı.
Romanya Senatos ĭ n ek ĭ nc ĭ başkanı,
Nicolae Moga bey sözlerĭn “Bayram kayırlı bosın”
dep başladı devamında Köstencĭ Belediye
Başkanı, Radu Mazăre'nıñ mesajĭn tannıtı.
Bĭrlĭgĭmĭzĭñ arkadaşı Romen milletvekilĭ,
Mihai Lupu'da eñ arüw fikĭrlerĭn bĭldĭrdĭ.
RMTTDB'n ĭ ñ b ĭ r ĭ nc ĭ defa faaliyetke
katılgan T.C. Köstence cañı Başkonsolosı, Ali
Bozçalışkan konısmasında bo sözlerĭn ayttı:
“Öncelikle buraya gelişimin ilk haftasında, Tatar
Türklerinin Birliğin ortasında olmak beni mutlu
ettiğini ifade etmek istiyorum. Sizlerin aranızda
olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bügün sayın
Büyükelçimiz, Ömer Şölendil burada idi, Sağlık
Bakanımızın ziyareti vesilesiyle, kendilerin sizlere
ve Birlik üyelerine büyük selamın iletmek
istiyorum. İkinci olarak sayın Romen makamlarına
saygılarımı ifade etmek istiyorum. Romen
makamlarının burada, özelliklede Müslümanlara

veren haklara, gösterdikleri tolerans, hoş görü için
ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz
Türkiye Cumhuriyeti olarak hep burada idik,
burada olmak devam edeceğiz ve Tatar Türk
soydaşlarımızın arasında bir fark görmüyorüz, hep
bilikte olmak sürdüreceğiz. Sayın İsmail
Gaspırali'nin dediği gibi <Dilde, Fikirde, İşte Bilik>
bu birlikteliği ömür boyu sürdürmek istiyorum,
hepinize teşekkür ediyorum, saygılarım
sunuyorum”.
Çin Halk Cumhuriyetĭ, Köstence
Başkonsolosı, Su Yawen, mesajında Konsoloslık
em de Bĭrlĭgĭmĭznĭñ arasında bolgan baglantıların
ve aruw anlaşma bolganın ifade ettĭ.
Bayramlaşma törenĭ “Lutfi-Grup” şalgan
Tatar dürkĭlerĭ men devam ettĭ. Programın
sürprizlerĭ de eksĭk bolmadı, Kara Murat'tan
“Yıldızlar” Tatar folklor takımı, bĭrbrĭnden güzel
oyınları man büt ĭ n katılımcıların közler ĭ n
kamaştırdı.
Ayrıca, Bayramın bĭrĭncĭ künĭ caşlar üşün
RMTTDB tarafından bĭr toplantı tertĭplendĭ.
T.C. SAĞLIK BAKANIÑ ROMANYA ZİYARETĬ
17-18 Ekim 2013 Romanya'da Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Mehmet
MÜEZZİNOĞLU resmiy bĭr ziyarette tabıldı.
Bo vesilemen bakan, 18 Ekim künĭ
Köstencĭ'nĭ ziyaret ettĭ; Köstencĭ Valisĭ Eugen Bola
tarafından kabul etĭldĭ, Köstencĭ Zorile restorantta
soydaş derneklerĭnĭñ temsilcĭlerĭ men körĭştĭ ve
olarman bayramlaştı, Kral ve Hunkâr camilerĭ,
Müftĭlĭk Dairesĭn, Radio T men Köstencĭ Yunus
Emre Türk Kültür Merkezĭn ziyaret ettĭ. Bakan
Müezzinoğlu, Cuma namazını Mecidiye Sultan
Abdülmecit camisĭnde kıldı ve onda cemaat men
bayramlaştı. Artından Mecidiye Milliy “Kemal
Atatürk” Kolejĭnde de tabıldı ve Romanya ziyaretĭn
tamamladı.
Köstencĭ Zorile restorantta soydaş
derneklerĭnĭñ temsilcĭlerĭ men körĭşme sırasında
RMTTDB başkanı Gelil Eserghep efendĭ şo
sözlernĭ aittı: “Romanya bĭzĭm vatanımız, Türkiye
bĭzĭm ekĭncĭ vatanımızdır ve bĭzĭm üşĭn çok
önemlĭdĭr. Tarihte bĭz azınlıkmız, bize Romenler
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gerçekten birlik ve kardeşlik içinde, bütünlük içinde
hep bir arada kaynamış, bir-birine değer veren, birbiri ile kucaklaşmış ve bu arada geleceğe daha
umutla hep birlikte yolculuk yapıyor olmanızından
ayrıca, açıkcası, mutluluk duyduğumu ifade etmek
istiyorum. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik çok
daha başarılı olabilecektir.
Romanya gerçekten azınlıklara, farklı
kültürlere verdiği değer anlamında çok şanslısınız,
imkânları iyi kullanmalısınız, Romanya'nın saygın
örnek vatandaşları olmalısınız, ama diğer tarafta
Türküm, Tatarım, Müslümanım demeye gururla
başınızı dik, gururla yarınlara taşımanız lâzım.
Balkanlar'da olan, Romanya'da,
Dobruca'da siz kardeşlerimiz bizim gönül
sızımızsınız. Yarınlara hep birlikte, umutla bakan,
gelecekte tarihte saygın sayfalarında yer
alacakmız, bu günlerde Rabbim bize nasip etsin
diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar
Kurban Bayramınızı tebrik ederim, nice huzur dolu,
başarı dolu bayramlar diliyorum, hepinize sevgi ve
saygılarım sunuyorum.”
T.C. Sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlunıñ
konışmasından soñra RMTTDB başkanı Gelil
Eserghep, törende basın mensuplarına
teşekkürlerĭnĭ Romence şo sözlerĭ ayttı: “Domnul
ministru al Sănătăţii dorește să realizeze legături
mai bune în domeniul sănatăţii din punctul de
vedere al colaborărilor între România şi Turcia.
Domnului ministru îi mulţumim foarte mult pentru
această vizită. Dumnealui a spus cuvinte frumoase
despre modul în care suntem trataţi în România,
despre faptul că noi ca minoritate (minoritate
musulmană) suntem atât de bine trataţi în
România şi suntem într-o situaţie privilegiată faţă
de alte ţări.
După cum vedeţi, poate să confirme toată
lumea atât cei veniţi din Turcia cât şi oamenii de
afaceri, că poporul român este un popor cald,
primitor iar noi avem o deosebită plăcere şi
mândrie de a fi cetăţeni ai acestei ţări. Ca dovadă,
alături de noi, în cele patru zile de Bayram au
sărbătorit numeroși oameni din rândul populaţiei
majoritare.”
Erol MENADİL/Ghiulşen İSMAİL İUSUF

“turco-tătar” dep aytalar, bĭzĭm üşĭn eş bĭr problem
tuwıl”.
Kıska konuşmasından soñra başkan Gelil
Eserghep efendĭ sözge Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu beyge büyür ettĭ:
“Ben öncelikle şahsım adına, gerekirse
Türkiye-Romanya parlamenterler arasında
dostluk grubu başkanı adına ve sağlık bakanlığın
yöneticileri adına, sizlerle bir arada olmaktan mutlu
olduğumuzu ifade etmek istiyorum, hepinize
teşekkür ederim, hepinize saygılar sunuyorum. Bu
resmi ziyaretimizi Romanya sağlık bakanı, 6 ay
önce yaptığı, ben de illa bir Bayram'da ayarlamayı
diye düşündüm. Dolasıyla sizlerin Kurban
Bayramınızı tebrik etmek, bayramda sizlerle bir
arada olabilmek arzusunu nedeni ile bu resmi
ziyareti bayrama denk getirdik.
Bir tarafta resmi ziyaret yaptık RomanyaTürkiye arasında sağlık ilişkileri de iyi noktaya
taşıyabildik, ama diğer tarafta siz soydaşlarımızla,
siz gönüldaşlarımızla bir arada olmak, az önce
değerli başkanım, RMTTDB başkanı Gelil
Eserghep, dediği gibi <Türkiye bĭzĭm ekĭncĭ
vatanımızdır> Türk milleti bizim milletimizdir.
Milletçe yan-yana, omuz-omuza, gönülgönüle olabilmek, bayramların paylaşım
duygusunu, sevgi paylaşım şekilde, daga güçlü
haline getirebilmek adına, bugün sizlerin
aranızdayız ve gerçekten mutluluk duyduğumuzu
heyet olarak sizlere ifade etmek isterim. Tabii
burada ine bizi en çök mutlu eden gerek Tatar
kardeşlerimiz, gerek Türk kardeşlerimiz, gerek iş
adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gerek
Başkonsolosluğumuz, gerek Büyükelçiliğimiz
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BÜKREŞ'TE BAYRAMLAŞMA
Her sene bayramlarda yapıldıgı gibĭ, bo
sene de Bükreş'te yaşagan Müslüman cemaatı
(Tatar ve Türk) Kurban bayramını kutlamak üşün,
Perşembe 17 Ekim 2013 tarihĭnde RMDTTB
Şübesĭ binasında halkımız, bĭr araga kelĭp toplu
halde bo mubar ek dini bayramnı barabar
keşĭrdĭler. Halkımız, bo merasımnı kuwanşman
karşılamadıklarından ewwel, Bayramnın bĭrĭncĭ
künĭ, Bükreş camisĭnde düzenlengen namazga ve
soñra mezarlıkka, ölmüşlerĭn kabirleri başında
duwa okumak üşün bardılar.
Bo sene,T.C. Büyükelçisĭ Sn Ömür
Şölendil, Bükreş Müslümanların arasında tabılıp
Camimĭzde Kurban bayramı namazını kılması
herkezge bĭr kuwanş sebebĭ boldı. Namazdan
soñra, Sn. Büyükelçimĭz Gencea bulvarındakı TC
Şehitlĭgĭnde yapılgan şehitler anma törenĭne
katıldı. Türkiye'den kelĭp şu anda Romanya'da
görev algan Türk soydaşlarıman bĭrlĭkte, Bükreş
cemaatı da, imam Aziz Osman’ın, toplu mezar
başında şehitlerĭn ruhuna okugan duwalarına
katıldılar. T.C. Büyükelçisĭ her wakıt yaptıgı gibĭ,
Elçilĭknĭñ kap ısın pütün cemaatımız üşü n
bayramlaşma sebebĭmen kapıların aşık tuttular.
Bayramın üşüncü künĭ, Dernegĭmĭznĭñ
yönetĭcĭlerĭn cabalarımıman bĭr bayramlaşma
merasımı tertĭplendĭ. SOKAR Azerbaycan şirketĭ
ve Ali Eden kardaşımıznın bagışlagan kurban
etlerĭmen, becerĭklĭ Bükreş kadınları güzel
yemekler ikram ettĭler. T.C. Bükreşelçilĭgĭ her wakıt
köstergen gibĭ bo sene de bĭzge saygısını kösterdĭ:
T.C. Bükreş Büyükelçilĭgĭ askeri ateşesi, Sn Albay
Tayfun Ergi, aramızda tabılıp halkımıznı
onurlandırdı.
Ayrıca, bo sene Bulgaristan'nıñ Silistre
şehrĭnden Niyazi Mahmud İbryam yonetĭcĭlĭgĭnde,
MARİFET adlı müslüman derneg ĭ üyelerĭ
mĭsafĭrlerĭmĭz aramızda boldı. Zaten Bükreş ve

Silistre arasında baglantılar senelerdĭr devam
eteler. Ekĭ taraf dernekler üyelerĭ bĭrbĭrlerĭnĭ ekĭ-üş
kere ziyaret etkenlerdĭr soñ zamanlar. Dobroca'nıñ
aşagı betĭnde tabılıp, eskĭ cağlarda bĭzler, Tatarlar,
üşün önemlĭ faaliyetler köstergen bo kasaba,
Romanya üş müftülüklerĭn bĭrsĭ boyerde görevĭnĭ
uzun seneler tamamlagand ır. Yuzyıllarca,
Osmanılı Imperatorluğun bo cögragrafiyada tüm
faaliyetlerĭ bo kasabaga baglıdır. Mında, soñ
zamanlarga kadar aktarılıp aydınlatılmagan Türk
kulturasının en önemlĭ eserlerĭnden bĭrewĭ tabıla:
Mimar Sinan'nıñ eşsĭz tarihi mimarisi, KURŞUNLU
CAMİİ. Camii 252 metrekare yeryüzünü kaplap uş
duwarı kesme taştan köterĭlgendĭr. Osmanlı
devrĭnde Silistre kasabasınıñ tam merkezĭne,
Kurşunlu Camii şadrıvanlı ve tam karşısında saat
kulesĭ kurulgandır. Proje olarak Mimar Sinan'nıñ
tek kubbelĭ ve tek şerefelĭ camiiler stilinde
(şeklĭnde) bĭrewĭ bolganı kösterĭlgendĭr. Camii
1570 senesĭ şalışmaga başlaganını bılsalar
Silistrenĭ gezmek ve oyerdekĭ taa başka tarihi
kalıntılarnı körmek herkezge bĭr kazanştır.
Genan BOLAT
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim Salı günü T.C. Köstence
Başkonlosluğu Cumhuriyetin 90. Yılını kutlamak
için hazırladığı resepsiyona çök sayıda konuk
katıldı. Bu kutlamada RMTTDB'nin başkanı Gelil
Eserghep, yöneticileri, şube başkanları ve üyeleri
de hazır bulundu.
R e s e p s y o n ' d a T. C . K ö s t e n c e
Başkonsolosu Ali Bozçalışkan ile Köstence Valisi
Eugen Bola günün anlamıyla ilgili konuştular.
Bükreş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Etkinliğe bir çok vatandaşımızın ve
derneğin yanısıra T.C. Bükreş Büyükelçisi Sayın
Ömür Şölendil, katıldı. Derneğimizi temsilen
kutlamalara Bükreş Şubesi'nin Başkanı Mefkure

Gafar ve başka üyeleri katıldı.
Kutlamalar Atatürk Büstü'ne çelenk
koyulması ile başladı ve 1 dakikalık saygı duruşu
ile sona erdi. Atatürk Büstü'nde başlayan
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri Türk
Şehitliği'nde devam etti. Tören, şehitliğin içinde
bulunan anıta çelenk konulması ile başladı,
sonrasında 1 dakikalık saygı duruşuna geçildi ve
sonra İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi. Son
olarak ise Türk şehitleri için Bükreş İmamı Osman
Aziz tarafından dualar okundu. Günün devamında
ise vatandaşlarımız, T.C. Bükreş Büyükelçiliği'nin
Cumhuriyet'in 90. yılını kutlamak için hazırladığı
resepsiyona katıldılar.
Erol MENADİL

T.C. KÖSTENCE BAŞKONSOLOSU ALİ BOZÇALIŞKAN'DAN
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
“Bügün Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan edişin 90.
Yıldönümünü kutluyoruz. Çoşkulu ve gururluyuz.
Türkiye 90. yılında işleyen demokrasisi
etkin, serbest piyasa ekonomisi ve barışcı dış
politikası ile bölgesinde örnek gösterilen bir ülke
haline gelmiştir.
Bu yıl aynı zamanda Romanya ile
diplomatik ilişkilerimizinde 135.yıl dönümün

kutluyoruz. Bu çerçevede Türkiye ve Romanya
arasındaki ilişkileri geliştirilmesine özel önem vakf
ediyor. Köstence çevresindeki Türk ve Tatar
soydaşlarımızın bu ilişkilere anlamlı bir değer
kattığına inanıyoruz.
Türkiye ve Romanya'nın el-ele birlikte
kalkınması dileğile, tüm soydaşlara saygılarım
sunuyorum.”
(Ghiulșen İUSUF İSMAİL)
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KÜNDELĬKŞĬ XLIV

EX LIBRIS - KUNAŞLI KİTAP TANITMASI!
Güzel b ĭ r raslantı, Mübarek Kurban
bayramının arifesĭ yakınında, 11-10 - 2013
tarihĭnde Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn güzel binasında, toplantı
salonında, kalabalık kitapsüyerler aldında Kınalı
Kurban [Editura Ceconi, Köstencĭ, 2013, 270,
s.] kitabım tanıtıldı. Katılımcılar arasında tanıgan,
tanımagan sımalar, kısım- akrabalar, eş-dostların
tabılması menĭ bek kuwandırdı, sade bo kadar
man kalmadı, bogazıma urlı tüyĭmşĭler kelĭp
kadaldı, zaten kaltıragan kollarım taa bek kaltıradı,
bo sebepten de [aslında kol yazmalarım güzeldĭr,
okınaklıdır… ama tam terssĭne şıktı] bazı kere
ĭştegenĭmdey bolmadı, menĭ bagışlanız !
Bo tür kitap tanıtmaların taa köp bolmasın
cürekten ĭstiy men, İnşallah bolacagına da
inanaman, çünkĭ halkımızın yaratma kuwetĭ bardır,
kısır tuwıldır! Bö künlerde bĭrtakım zehĭrlĭ aytımlar,
kelĭşmegen sözler dolaşıp tura “ana, köresĭn mĭ
Tatar Tĭlĭ coytılayatır eken dep aytalar!” Saygılı öz
Tatarlarım bo caydırıcı [Rom. “demobilizator']
öşeklerge inanmanız! Ş ĭ md ĭ bo satırlarnı
yazganda akılıma aytulı Kazah şair Muhtar
Şahanov'ın “Anatomia lipsirii de grai” başlıklı
poeması akılıma kele. “Suntem oare în drept să
uităm / Că fericirea noastră/ Este îmbibată cu
sângele şi sudoarea strămoşilor,/Care au văzut în
noi/ Continuitatea lor destoinică?/İmediat cum te
vei dezice/ De limba maternă,/ Vei renunţa să
vorbeşti/ Şi să gândeşti în această limbă,/İmediat
vei pierde/ Orice legătură morală moştenită/ Odată
cu rădăcinile părinteşti./ Aceasta este trădarea
ta / Şi istorică, şi naţională./ Tu devii într-o
oarecare măsură/ Un schilod spiritual şi moral.//
Planta are rădăcini lungi,/ Care ajung până la 2030 de metri adâncime/ Pentru a avea acces la
apă./İar când încep în deşert/ Furtunile violente/ Şi
când dunele de nisip pibegesc/ Asemeni
nestăvilitelor valuri ale mării,/ Kaibak - ciulinii/ Cu
rădăcini scurte şi uscate,/ Care se desprind
imediat din sol,/ Se îndreaptă într-acolo,/ Încotro îi
mână vântul./ İar spinul c ămilei, Datorită
rădăcinilor sale puternice, Întotdeauna rămăne/ Pe
locul său stabil./ Oamenii fără rădăcini/ Creează
adesea pericol/ Şi probleme neaşteptate/ pentru
societate.”
Kazah şair Muhtar Şahanov'nın fikirlerĭne

uluslararası destek bergenler: Evghenii Evtuşenko
[Rusya], Danil Granin [Rusya], Cinghiz Aitmatov
[Kırgıstan], Hans-Peter Durr [Almanya], Daysaku
İkeda [Japonya], Adrian Păunescu [Romanya],
Nevzat Yusuf Sar ıgöl [Romanya] vb. [Bo
poemanın Kazahçası, Rusçası ve Romencesĭ bar
kolımda; gençler de taa kolay anlaması üşün
Romcesĭn berdĭk.]
Kitap tanıtması, ayrıca Romanya Tatarları
arasında, bĭr bayram nitelĭgĭ taşımaktadır. Tatarca
yazılgan kitapların tarihcesĭ, ne yazık ke, o kadar
uzın tuwıldır. Son zamanlarda, bĭzĭm üşün, önemlĭ
kitaplar basılgandır: Moştenirea İstorică a Tătarilor
II, Coordonatori: TASIN GEMIL, NAGY PİENARU,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 804
p.; Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü [Dicţionarul
Graiului Tătar Dobrogean] vol. I, A – D; vol.II, E – O;
vol. III, Ö – Z. Hazırlayanlar; metin: SAİM OSMAN
KARAHAN, bilgisayar dizgi: ÖZGÜR KARAHAN,
kapak ve resimler: HALUK KARAHAN. Ed. Ex
Ponto, Köstence,2011, 1682 sayfa ve NEVZAT
YUSUF SARIGÖL'ĭn
Kınalı Kurban, Editura
Ceconi, Köstencĭ, 2013, 270 s. [baskı üşün
azĭrlegenler: prof. Nermin YUSUF, prof. ing. Erol
MENADİL, Kapak Tasarım, Nadir YUSUF. Bo üş
kitap ta, Romanya Mülüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭn maddi yardımı man basılıp
şıkkandır, saw bolsınlar! Kitap tanıtmak, susagan
halkımızga canı yazılgan kıymetlĭ kitaplar sunmak
belkĭ, menĭm fikrĭmce, en balaban bĭr bagıştır.
Bonday etken faaliyetlerĭn kobimesĭ menĭ bek
kuwandıra. Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭn'nĭn yardımı man ve ayrıca
Başkan müh. Celil Eserghep beylerĭn bek kıymetlĭ
yardımı tigendĭr, saw bolsınlar! Taa köp kitaplarga
yardım bersĭnler. Belkĭ kelecek ve geşmĭş
künlerde yasalgan ya da yasalacak faaliyetlerĭn
önemlĭ bĭr yerĭ, boyıtı kulturamızda bolacagına
inanaman. Gene sırası kelgende Erol Menadil
kardaşımızga, aileme candan saygı ve
süygĭlerĭmnĭ sergĭliymen! Ama bĭr kitapnın
yaşatılması okıyıcıların okımaları man bolganın eş
unıtmamız kerek! Men şĭmdĭ bo yerde kitap
tanıtılmasına katılganlarga, katılmaganlarga, k a t ı
l a m a nl a r g a teşekkür ve saygılarımı onların
ayakları astın a cayaman ! Saw bolınız!
Nevzat YUSUF SARIGÖL
9
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ADETLERĬMĬZ (94)

DOBROCA TATARLARININ ÖRF-ADETLERĬNDE TABİATÜSTĬ YARATIKLAR. [IV]

(Geșken sayınıñ devamı)
8. Cin, Cinler, Cinciler. Bĭzĭm konışkan göre her türlü kötü niyetlerden temizlenmek ve
tĭlĭmĭzde cin dep aytılgan, tabiatüstĭ ruhanî beraberlerinde getirmiş oldukları zehirlerin tesirini
yaratıklarının bĭr şeklĭdĭr; bĭz insanlar onlarnı gidermek maksadiyle yapılan bu garip arzuyu
körealmaymız, fakat onlar bĭzlernĭ körebĭleler, yerine getirmek zorunda kaldılar. [L. Ligeti, 94]. Bo
başka bĭr ifade men onlar barbolmanın metafizik yerde ateşĭn temĭzleme, arındırma, paklama
bĭr boyutıdır. Cin sözĭn anlamı: örtmek, capmak, korıma özelĭklerĭn köremĭz.
örtĭnmek, cabınmak, gĭzlĭ kalmak, demektĭr. Cin
Cinler bĭzge şıplak köz men [Rom. cu ochiul
kelimesĭ Arapça cenne tamırından türetĭlgendĭr. liber] körĭlmese bĭle bĭz onların barlıgın türlĭ
Farsça'da Peri ve ya Div kelimelerĭ kullanıla; ĭşaretlerden anlaymız: anlaşılmagan dawışlar,
Latince'de ise genie ya da genius dep aytılganın konışmalar, kapıga kakmalar, akkan suwın
köremĭz. Türk Tĭllerĭnde cin şeklĭ: Türkiye şırıldısı, ayak seslerĭ, canı ölgenlerĭnĭn nefes
Türkçe'sĭnde, Azerbaycan T., Kırgız T., Özbek T., almaların tuyganday bolamız.
Tatar T., Uygur T., köremĭz; yin Başkurt T., jın
Cinler neday yerde yaşaylar? Halkımızın
Kazak T., cın Türkmen T. dep aytıla.
inanışlarına köre: karangı köşelerde, esk ĭ
Kur'an Kerim'de yetmĭşekĭncĭ Sure el- m u r a g a n d a m l a r d a , e s k ĭ m e z a r l ı k v e
CİNN 28 âyetten ibarettĭr, Mekke'de nâzil meşatlıklarda, hamamlarda, bosaga astında,
bolgandır. Cinlerĭn Kur'an Kerim'nĭ dĭnlep hidayete üylerĭn şaşaklıklarında, bulaşık su tögĭlgen
kelmelerĭ anlatılganda dolayı, Süre
yerlerde, toban tozaklıkta,
bo adnı algandır “BEN o cinleri de
abteshanelerde, toplı halde
insanları da BANA kulluk etsinler
yaşaylar. Cinlerde de kademeler
diye yarattım.” [ Zariyat Süresi,
[Rom. trepte, grade] bar ve bonlar
Ayet 56]; “Handolsun biz insanları
şundaydır: Cin, Hüddam, İfrit
kuru kara çamurdan, şekillenmiş
[ilginçtĭr ke, Romen aile adlarında
kara balçıktan yarattık. Cinleri
köp kere İ f r i t soyadı bolıp
daha önce zehirli ateşten yarattık.”
kullanganın kördĭm]. Cinlerĭn erkek
[el-Hicr, 15/26-27 “Cinleri öz
ve kıskayaklı, Müslüman ve Kâfir
ateşten yarattı.” [er-Rahman,
b o l g a n l a r ı b a r. M ü s l ü m a n
55/15]; Kur'an Kerim'de ve
bolganlarĭ insalarga yaramazlık,
hadislerde; “Ey insanlar ve cinler!”
fenalık, zarar ketĭrmiyler. Melekler
dep aytılganına rastlaymız!
de insanlarnı yaman ruhlardan:
Cinler hacminĭn
Cinlerden, Hotlaklardan,
[Romencesĭ, volum] bĭr parşası
İyelerden, Cadılardan,
bolaganın, başka bĭr türlĭ şekĭlde,
Oburlardan, Kurtkalardan,
yada başka bĭr enerciye
Albastılardan, Perilerden,
kaynagının esrarengiz bĭr
korıganın köremĭz.
simgesĭdĭr. Gene Kur'an Kerim'de
Cin sözĭn eşĭtkende
Cinlernĭ, Dumansız yada zehĭrlĭ
insanlar arasına, ĭster-ĭstemez bĭr
ateşten ve öz ateşten
korkı, tĭtĭslĭk, sakınganlık cayıla; bo
yaratılganlarına dair bĭlgĭler bar.
vaziyetten kurtılmak, korınmak ve
[el-Hicr,15/26-27.] Gene bĭzlerge
onların berecek zararlarıdan kurtılmak üşün:
hatırlatıla ke Cinler, ateş şeklĭn alıp, ateştiy bolıp Âyetü'l Kürsî'ye, Felâh ve Nâs Sürelerĭnĭ Hz.
topragın ortasına kadar barıp ve o yerden kök Peygamberĭmĭz 'ĭn okıganın bĭlemĭz.
yüzĭnĭn parlak şawklarına kadar yükseledĭr denĭle.
Halkımız arasın da Cin şarpması yada
Onların [Cinlerĭn] başka bĭr özellĭgĭ de bek tez, hızlı
cinlerge
ogragan eken denĭlgen aytımlar bar; bo
hareketlenmelerĭ ve başkalaşıp [Rom.
cinler
şarpmasından
sora, o'ga ogragan kĭşĭnĭn
metamorfozare] insan, kĭşĭ yada bĭr cisĭm şeklĭne
beden
nde
sakatlıklar
körĭne: ayakları tutılıp
ĭ
bürĭnĭp körĭnmelerĭ; ne demek ĭstimĭz, bĭz
topanlay,
kolları
kaltırap
arü tutalmay, közlerĭ
insalarga sade başkalaşkanda [Rom. în ipostaza
örealmay,
kulagı
arü eşĭtmiy, tersĭ
dumanlap
k
de metamarfozare] körĭne yada körebĭlemĭz. Evet
dön
p,
cürgen
colın
şaşıra
oturgan
üyĭn tabalmay,
ĭ
,
bo bedens ĭ z barlıklar gerçekten aramızda
tanıgan
k
ş
lern
unıta.
Ne
zaman,
ne
vaziyette cin
ĭ
ĭ
ĭ
dolaşalar. Bĭz onlarnı körealmaymız çünkĭ arada
şarpmasına
ograla:
enerji farklılıklar bardır. Zaten dünyamızda
a) Kĭrlĭ su atıkları üstĭne baskanda, yada
milyonlarca barlıklardan bek az gerçeklernĭ şıplak
k
şkene
abdest bozganda [sigende ];
ĭ
köz men [Rom. cu ochiul liber] körebĭlemĭz,
b
üynĭn bosagası üstĭnde oturganda;
)
bazıların mikroskoplar man, bazıların da teleskop
Tatarlar
nihayet
onları Batu'nun huzuruna
[
man ve bazılarında X ışıkların yardımı man
getirdiler;
kapıya
varınca,
eşiğe (bosagaga) dikkat
körebĭlemĭz, ama körĭlmegenlerĭ de bek köp!
etmeleri,
içeride
ise
hükümdarı
diz çökerek
Batu'nun karargâhına vardıklarında elçilik
selâmlamaları
ve
söyliyeceklerini
o vaziyette
üyelerini iki ateş arasından geçirdiler. Papazlar
söylemelerı
için
dikkatlerini
çektiler
.]
[L.
Ligeti, s.
buna ne kadar itiraz ettilerse de sonunda, Tatarlara
94];
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c) karanlıkta, küneş batkan sora tırnak
keskende;
d) kapalı mekânlarda [Rom. spaţii închise],
üy ĭşĭnde şıckırmak [ Rom. a fluiera ] yasak, çünkĭ
bonday etsen cinlernĭ şakırasın diyler;
e) sofradan kalgan ufaklarnı ortalıkka
şaşkanda, tökkende;
f) kobaların tübĭnde, deren, uzın kobalarda,
uzın car ve kulaklarda tabılganda;
g) batakl ık ve k ĭ rl ĭ, şamırlı sularda
caldaganda. Sarıgöl köyĭnde Şapkelĭ kayanın
astında, Kızıl kulagın törĭnde; Akbaş köyĭnde ise
Kısık Kayanın etrafında bolgan bataklıkta
curgende.
Cin şarpmasına dair Sarıgöl köyĭnden bĭr
hadise anlatacakman sĭzge: O köyde altmış yaşın
geşken yukını süygen Töfik adında mülayım,
yawaş cürgen, cımşak baskan, küler yüzlĭ, ballarnı
bek süygen bĭr akay bar edĭ. Köyde Töfik adında
ekĭ akay bar edĭ; bĭrbĭrsĭnden ayrıt etmek üşün ve
aywanlarnı bek süygenĭnden dolayı, o akayga
aywanşık lagabın takkan edĭler. Kaysı Töfik dep
soraganda, aywanşık Töfik der edĭler. Yedĭ-sekĭz
koynĭ aydap, köynĭn deresĭnde mezarlık aldında
otlata edĭ. Karlar ĭrĭp, awalar bıraz aşılgandan taap
kar cawıp cernĭ kaplagaşık, başındakı kara kalpağı
eksĭlmeden o yerde, mezarlık katında körĭle edĭ.
Bo sene de Kıdırlez'ge yakın cıllı bĭr künde koyların
aydap mezarlık aldına keldĭ; yeşĭl, tâze otka koylar
cabıştı, Töfik akay tayagın cerge attı ve uzandı,
cıllı, küneşlĭ hawada yukıga dalıp kettĭ… Bĭr
malden sora sersemlep uyandı, onına solına

karagan sora koylar toyganlar, üymeleşĭp turılar;
köktekĭ parlak küneşke karaganda üyle zamanı
yaklaşkanın anladı, cerden karmalap tayagın
kolına alıp turacakta on ayagı bek arü tutmaganın
farkına bardı. Tayakka tayanıp koylarnı aydap
kelgende apakayı Hanife: “Ne boldı ayagına, ne
üşün topanlaysın? dep soraganda, o bĭrşiy
aytmadan sade omızların köterdĭ. Köyge şalt
kaber cayıldı, neticede: “Töfik akaynı cinler
şarpkan çünkĭ o mezarlık aldındakı cinlerĭn yuwası
üstĭnde yuklagan eken” denĭlgen sözler bütĭn köynĭ
sarıp aldı. Şĭmdĭ de folklorımızdan örnekler
beriyĭk: Obır kettĭ oynayık, cadı kettĭ caynayık,
maylı kuyrık şaynayık. Ul okısa kadı bolır, kız okısa
cadı bolır! Acelĭ ĭşke şaytan karışır. Şaytanın ĭşĭ
yok ke… Şaytanın kulagına kurşın. Şaytanga
uymak. Şaytanga şarık kiysetmek. Şaytan toy.
Şaytanım bar ayttım, imanım bar kayttım!
Konışmamızda bonday etken aytımlarda
tabiatüstĭ yaratıklarnı ne kadar sık hatırlatamız
çünkĭ onlar bĭzĭm alışkanlıklarımızga kĭrgendĭr.
Minimal bibliografya:
L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, [Macarcadan
çeviren Sadrettin Karatay], Ankara, 1986, s. 94;
Deniz Karakurt, Türk Söylenc e Sözlüğü
[Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü], 2011;
Malek Chebel, Dicţionar de simboluri Musulmane,
Paralela 45, Piteşti, 2005; Ĭvan Evseev, Dicţionar
de magie şi mitologie românească, Editura
Amarcord, Timişoara, 1997.
Nevzat YUSUF SARIGÖL

TĂTARII ÎN ISTORIA DOBROGEANĂ (XII)
Mulţi dintre noi am citit în anii de studii sau
mai târziu poveştile cronicarilor moldoveni sau
munteni (Miron Costin, İon Neculce ş.a.), schiţele
lui Caragiale şi romanele lui Mihail Sadoveanu,
notele istorice ale lui Nicolae İorga, alte referinţe şi
lucrări despre tătari în general, despre tătarii
trăitori în spaţiul geografic şi istoric românesc, în
particular.
Ne-au fost inoculate imaginea unui neam
aspru şi războinic, călit în lupte, renumiţi călăreţi,
suliţaşi şi arcaşi. İstoria ne-a
convins că ei , tătarii, mari
luptători, sunt cu simţul onoarei şi
demnităţii, harnici, inteligenţi, cu
mare respect pentru părinţi şi
bătrâni, iubitori de frumos,
păstrători ai cutumelor şi regulilor
sociale, ai tradiţiilor religioase,
creatori de valori culturale.
Numele generic de “tătar”
este des folosit în sânul
popoarelor turce şi/sau
mongolice, dar istoricii şi filologii
n-au ajuns la un punct de vedere
comun.
Mult timp istoriografia
universală a încadrat istoria
tătarilor în capitolul general de

“istorie a mongolilor”, fapt ce nu reflectă adevărul
istoric, ca şi cum tătarii n-ar avea o identitate
proprie. Ori, ei, tătarii au o existenţă reală, o istorie
uluitoare şi mari realizări cultural-civilizatorii, cu
impact în evoluţia societăţilor euro-asiatice în Evul
Mediu, şi nu numai.
Lumea ştiinţifică, academică este împărţită
între tatarologi(Nicolae İorga, Constantin
Giurăscu, W. Barthold-rus, P. Hammer- german, H.
Vámbéry-maghiar, etc.) şi mongologi: Ohsson
Constantine-orientalist olandez,
H. Howorth-englez, Renée
Grousset- francez, Berthold
Spuler-german, etc.
P r e l a ţ i i P l a n o
Caprini(1246) şi Wilhelm de
Rubrukuis(1256), trimişi de Papa
de la Roma pentru a-i converti la
catolicism pe conducătorii
mongolo-tătari, vorbesc în
însemnările lor, nu de imperiul
mongol, ci de “L'empire du Grand
Han”, alteori de tătari, iar, mult
mai târziu, istoricii sovietici A.
İakubovski şi B. Grekov în
“Hoarda de Aur şi decăderea ei”
(Bucureşti, 1953, p.10) spun: “
Hoarda de aur(formaţiune
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politică între 1241-1502) a succedat imperiului lui
Ginghis Han; a fost nu doar o societate nomadă, ci
şi una sedentară, cu o componenţă etnică
eterogenă, în care mongolii reprezentau doar o
minoritate”(Mehmet Ablay, Din istoria tătarilor,
Editura Kriterion, Cluj, 2005, p.9-10).
Cauza oscilaţiei denumirii de tătar sau
mongol este una obiectivă, anume caracterul
cosmopolit al İmperiului lui Ginghiz Han. La
început au dominat politic mongolii, apoi tătarii;
după aceea, etnic, lingvistic şi cultural, turcii.
Limba turcă ajunsă la maturitate lexicală şi
gramaticală a fost uşor asimilată de mongolotătari. W. Radloff, cercetător autorizat al limbii şi
culturii turco-tătare din Euro-Asia, spune că limba
oficială şi populară de comunicare în tot teritoriul
Hoardei de Aur era turca djagataycă.
İnscripţiile Orhon (“Orhun abideleri”),
numite “Otuz Tatar” şi “Tokuz Tatar”(sec.VIII), au
sugerat lui Thomsen şi W. Barthold ideea originii
mongole a tătarilor. Cronicarul persan Raşid-eddin
ne spune că tătarii constituiau tribul cel mai
numeros din masa de triburi mongole ce-şi duceau
existenţa, din timpuri străvechi, în stepe înalte din
S-E Lacului Baykal, din Asia Centrală. Cronicarii
chinezi îi numeau Da-Da sau Ta-Ta, iar cei persani
“Tatar”.
Mongolo-tătarii au pornit din regiunea de NE a Mongoliei de astăzi, din regiunea mărginită la
nord de lacul Baykal, la sud de deşertul Gobi (în
limba mongolă Gobi înseamnă şes fără apă,
câmpie aridă), la vest de grupul masivilor muntoşi

Altay, la est de munţii Khingan şi de podişul chinez.
La est de Ulan-Bator, apele bogate ale Kerulenului
brăzdează o regiune, socotită ţara de baştină a
tătarilor, dacă am denumi regiunea cealaltă a
Orhonului patria mongolilor lui Ginghiz-Han
(Mehmet Ablay, Din istoria tătarilor, Editura
Kriterion, Cluj, 2005, p.21).
Tătarii, evaluaţi la circa 70.000 de yurte
(familii mari) de Raşid-eddin, trăiau între Kerulen şi
Munţii Khingan. Mongolii propriu-zişi, cărora le
aparţinea şi clanul Bordjighin al lui Ginghiz-Han,
trăiau la N-E de tătari, între Kerulen şi Orhon.
Iniţial, adversar al tătarilor, Ghinghiz-Han mongol din clanul Bordjighin - puternic şi strateg
subtil, s-a căsătorit, din calcule politice, cu două
prinţese surori de origine tătară, Yesughen şi
Yesui. Astfel, a făcut pace cu tătarii, i-a integrat în
armată şi administraţie pentru curajul şi loialitatea
lor, le-a dat demnităţi în stat. Kutluk Noion, un frate
al doamnei Yesui, a devenit comandantul gărzii
personale a lui Ginghiz-Han, iar mulţi alţi
comandanţi respectaţi, “bekii”, erau la origine,
tătari. Mai mult un tătar, numit Sigi-Utuhu era atât
de iubit de Ginghiz-Han că a fost considerat al 5lea fiu (Raşid-eddin, cronicar persan, în Djmi-ul
Tavarih <<İstoria generală a lumii>>, Moscova,
1952, vol III, p.49, apud Mehmet Ablay, op. cit. p.
12). Se ştie că cei patru fii naturali ai lui GinghizHan au fost: Djuci, Djagatay, Ogoday-succesorul
său şi Tuli.
Prof. Univ. Dr. Nuredin IBRAM

CONSILIUL REPREZENTANILOR AL U.D.T.T.M.R.
Vineri, 11 octombrie 2013 a avut loc
ședin a Consiliului Reprezentan ilor al Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România. Printre hotărările importante luate în
cadrul acestei ședin e, s-au numărat:
- demararea campaniei de întrajutorare a
persoanelor nevoiașe din rândul comunită ii
noastre, care vor primi în ajunul Sărbătorii
Kurban Bayram un pachet de alimente
(câte un kilogram de făină, zahăr, orez și un
litru de ulei) și un pachet cu carne.
- Cu ocazia Kurban Bayram-ului,
organizarea unui Toplantı pentru tineri în
prima zi a sărbătorii și a unui Bayramlașma,
în cea de-a patra zi a sărbătorii.
- Datorită performan ei de la Festivalul
Interna ional al Portului, Dansului și
Cântecului Popular Turco-Tătar – edi ia a
XIX-a, ansamblurile U.D.T.T.M.R. vor
participa la o tabără de crea ie în acest an.
La finalul ședin ei a avut loc lansarea
volumului “Kınalı Kurban” al scriitorului Iusuf
Nevzat Sarıgöl. Lucrarea este o antologie de
povestiri adevărate. Nevzat Yusuf Sarıgöl se
numără printre personalităţile comunităţii tătare,
printre autorii care prin creaţiile lor promovează
atât tradiţiile tătăreşti, valorile culturale şi
spirituale, dar şi limba tătară. Lucrarea este scrisă

în limba tătară şi se adresează tuturor membrilor
comunităţii, indiferent de vârstă, în paginile ei
regăsindu-se numeroase întâmplări din viaţa de zi
cu zi a autorului.
Cu acest prilej, preşedintele UDTTMR, Gelil
Eserghep, i-a înmânat scriitorului Nevzat Yusuf
Sarıgöl, în numele uniunii, o plachetă pentru
activitatea susţinută în domeniul vieţii culturale, în
păstrarea și promovarea valorilor tătărești.
Sursa:
Consiliul Reprezentan ilor al U.D.T.T.M.R.
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INTERVIU CU DOMNUL PROFESOR MEMET FARUC

Pentru cei ce nu vă cunosc, cum ar suna
în câteva cuvinte prezentarea dumneavostră?
M-am născut la data de 4 iulie 1939 în satul
Valea Seacă(Omârşa), comuna Valu lui Traian,
judeţul Constanţa, din părinţii Amet – tatăl, Noriemama [Allah rahmet eylesĭn!].
Clasele elementare I-IV le-am parcurs în
satul natal, V-VII la Școala elementară din Valu lui
Traian, unde datorită profesorului de matematică
am început să îndrăgesc această disciplină –
matematica.
În anul 1957 am absolvit Liceul “Mircea cel
Bătrân”, apoi în urma examenului de admitere am
devenit student al Facultăţii de Matematică-Fizică
a Universităţii din Bucureşti.
Pe durata celor cinci ani de facultate am
muncit foarte mult pentru a obţine rezultate cât mai
bune, efort care l-am încheiat cu examenul de
diplomă, pentru a putea opta pentru un post
corespunzător în învăţământ.
În anul 1962 am primit
“Repartiţie guvernamentală”(după
sistemul de atunci) la İnstitutul
Pedagogic de 3 ani din Constanţa,
Catedra de Matematică unde am
funcţionat până în anul 1972.
La acest institut, printre
studenţii foarte buni din cadrul
comunităţii noastre, la formarea
cărora am contribuit în calitate de
cadru didactic au fost: Asan
Murat(prim-vice UDTR), Calvet
(Asan) Nermin, Cogeacai Nermin,
Suna (Mamut) Eden,
Cherim(Genişa) Ghiulşen, Musa
Şagatai, Apas Gemaledin,
Meneveli Şaip, Apas Nimet şi alţii,
cărora le cer scuze pentru omitere.
În anul 1972, prin concurs mam transferat la Catedra de Matematică a
İnstitutului de Marină “Mircea cel Bătrân”, unde am
funcţionat până în anul universitar 1988-1989.
După evenimentele din iarna anului 1989
am luat parte la înfiinţarea İnstitutului de Marină
Civilă din Constanţa, actuala Universitate Maritimă
Constanţa unde în calitate de cadru didactic la
Catedra de Matematică am activat până în anul
2009, când am încetat activitatea didactică.
Printre studenţii marinari din cadrul
comunităţii noastre i-aş aminti pe: Ergean(fratele
poetei Narcis Çidem Brăslaşu), Ecrem(fratele
regretatului meu prieten Memet Geahit), Menadil
Erol, Ablachim Ener, Latif Tamer, Omer Taner şi
alţii.
După cum remarcaţi, mă mândresc cu cei
47 ani de activitate didactică, neîntreruptă, în
instituţiile de învăţământ superior din Constanţa.
Când aţi luat hotărârea de a deveni
profesor şi cum a evoluat această hotărâre?
Aşa cum am amintit mai înainte, am îndrăgit
matematica încă din clasele elementare şi din liceu

şi m-am decis să mă pregătesc pentru cariera
didactică în domeniul acestei ştiinţe, cum se
spune, “ştiinţă exactă”.
Privind retrospectiv, ce a însemnat
pentru dumneavostră <<A fi profesor la
Universitatea Maritimă din Constanţa>>.
Din anul 1990 până în anul 2009 am fost
cadru didactic al Catedrei de Matematică a
Universităţii Maritime Constanţa, unde mi-am pus
la dispoziţia studenţilor şi a colegilor mai tineri din
catedră toată pregătirea mea anterioară din punct
de vedere profesional şi experienţa didactică
acumulată în anii anteriori.
Dacă nu aţi fi (fost) profesor universitar,
ce anume v-ar fi plăcut să profesaţi?
Să profesez tot în cadrul catedrei ca şi
cadru didactic.
Domnule Profesor ne puteţi împărtăşi
momentele cele mai importante din activitatea
dumneavoastră din ca drul
UDTTMR?
Am fost printre membrii
fondatori ai UDTTMR. Din anul
1998 m-am implicat fără exagerare,
trup şi suflet la majoritatea
acţiuniilor din cadrul uniunii,
activitate ce o dedic conaţionalilor
mei.
În cadrul uniunii am fost:
Preşedintele filialei Constanţa;
Prim-vicepreşedinte al UDTTMR;
Preşedinte al uniunii; Secretar
general al uniunii.
În perioada 1998-2009 am
participat la majoritatea acţiunilor
UDTTMR împreună cu organele de
conducere ale uniunii: organizarea
festivalurilor anuale; redactare de
manuale în limba tătară; înfiinţarea postului de
radio “T”; achiziţionarea terenului pentru actualul
sediu al uniunii, la activităţile organizate de filialale
uniunii; nu în ultimul rând la înfiinţarea clasei de
limba turcă la Şcoala Nr.12 “B.P.Haşedu” şi a
cursurilor de limba tătară în cadrul uniunii; am luat
parte o perioadă la redactarea publicaţiilor
“Karadeniz” şi “Caş”, am sprijinit îndeaproape
organizaţiile de femei şi tineret din cadrul uniunii.
Care sunt preocupările dumneavoastră
actuale în cadrul UDTTMR?
După anul 2009 am crezut de cuviinţă că
tinerii trebuie să se implice mai mult în activităţile
uniunii şi am sprijinit tineretul pentru a ocupa funcţii
de conducere.
Nu pot trece mai departe, fără să remarc
tinereţea actualei conduceri a uniunii noastre.
Preşedintele, deputatul, preşedinţii de filiale,
membrii Consiliului Reprezentanţilor, întreaga
redacţie a periodicului “Karadeñĭz” şi nu în ultimul
rând implicarea mai accentuată a tinerilor în
activităţile uniunii.
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actualei conduceri a uniunii, personal ale
preşedintelui Gelil Eserghep, în ceea ce priveşte
organizarea taberelor cu tinerii tătari performeri din
clasele elementare, gimnaziale şi liceu.
La final, care este mesajul
dumneavoastră pentru cititorii revistei
Karadeñĭz? [Karadeñĭz gazatasın okıcılarına
bĭr mesajınız bar mı?]
Saygılı soydaşlarım, eminmen “Karadeñĭz”
dergĭmĭznĭ okıysızdır, Bĭrlĭgĭmĭzĭñ yapkan ve
yapacak bütün faaliyetlerĭne katılınız.
Bĭrlĭgĭmĭz bütĭn Tatarların bĭrlĭgĭ, kelĭnĭz
bĭrlĭkte “kapımız aşık, törĭmĭz boş”. Künde Radio
“T”, kaberlerĭn seslep bĭrlĭkte ne faaliyetler
kurulganıñ ve kurulacakgın eşĭtesĭzdĭr. Kelecek
faaliyetlerge sĭzlerde koşılınız, soydaşlarımıznı
memnun eter, başkalarıda şalışaknımıznı anlar.
Sözler ĭ m, İsmail Gaspıralı'nıñ “ Tĭlde,
fĭkĭrde, ĭşte bĭrlĭk” düşüncesĭmen pĭtĭremen.
Cenabı Hak'tan her zaman kayırlısıman
sĭzlermen körĭşmek ĭstiymen.
Sevgĭlĭ soydaşlarım “Saw bolınız, bar
bolınız”.
Interviu realizat de Erol MENADIL

Personal am fost ales Preşedinte al
“Consiliului Înţelepţilor” şi cât îmi permite
sănătatea voi continua să-mi aduc contribuţia, fie
ea modestă, la activităţile din cadrul uniunii.
Ce ne puteţi spune despre tinerii tătari
din anii studenţiei? Dar despre tinerii tătari de
acum.
Este o întrebare care îmi aminteşte cu
nostalgie de anii studenţiei, de colega mea de an
Abdulamit Ghiulber (mama renumitului cardiolog
Salim Belgin), de studenţii tătari de la Facultatea
de Filologie a Universităţii Bucureşti dintre care iaş menţiona pe regretaţii mei prieteni Memedemin
İaşar, Cherim Altay [Allah rahmet eylesĭn!], Baubec
Servet, Uteu Kıyasedin, İusuf Newzat Sarıgöl,
doamna Preda Sena, doamna Nilufer Petisleam.
Despre timpul petrecut cu aceştia în anii
studenţiei, numai de bine.
Cu tinerii de acum, din cadrul comunităţii
noastre m-am întălnit în câteva rânduri cu multă
bucurie şi plăcere. Aş remarca implicarea lor în
activită ile uniunii (exemplul edificator - formaţiile
artistice de la filiale).
Aş menţiona şi aş evidenţia acţiuniile

ÎNAPOI SPRE OBÂRŞII
În perioada 22-29 septembrie 2013, un
grup de tătari de la Filiala UDTTMR din Bucureşti
au făcut o deplasare în Crimeea , având ca obiectiv
vizitarea locurilor de unde au plecat strămoşii lor în
urmă cu secole dar, să şi cunoască mult mai mult
din ceea ce se întâmplă acum în patria străbună.
Au dorit să întâlnească tătari, să viziteze locuri
care au semnificaţie pentru fiecare dintre ei, să-şi
umple sufletele de atmosfera crimeeană şi să
potolească dorul de patria verde, atât de des
cântată de poeţi şi pomenită în povestirile
înaintaşilor care au fost nevoiţi să părăsească
acele locuri mirifice.
Excursia a fost organizată prin
perseverenţa doamnei Gafar Mefkure, preşedinta
UDTTMR Filiala Bucureşti la care, o contribuţie
foarte importantă a avut-o domnul Abduraim
Şefkati, un senior plin de viaţă şi energie, fost
preşedinte al filialei bucureştene şi, ceea ce este
foarte important, călător neobosit pe meleagurile
crimeene în ultimele două decenii. Putem adăuga,
respectând adevărul, că în tot acest timp domnia
sa s-a dovedit a fi un bun cunoscător al spaţiului
crimeean, al unui număr important de oameni de
cultură sau oficialităţi locale, calitate ce i-a conferit
rolul de ghid avizat al grupului. Relatând diferite
episoade din viaţa tătarilor, făcând descrieri de
obiective istorice şi culturale, propunând vizitarea
selectivă a celor mai importante localităţi ale
peninsulei, mijlocind întâlniri cu oameni de diverse
categorii de tătari crimeeni, domnul Şefkati a
contribuit la ridicarea interesului pentru

cunoaşterea aprecierea valorilor spirituale şi
sentimentale ca un alt scop al acestei călătorii.
În acest context, dorim să subliniem
sprijinul important venit din partea conducerii
centrale a UDTTMR, personal din partea
preşedintelui Gelil Eserghep, care a asigurat
transportul cu un autobuz al firmei Metropolitan, cu
un personal de bord calificat, având toate dotările
necesare pentru confortul acestei călătorii, pentru
a-i feri pe participanţi de eventualele neplăceri.
Cum este şi firesc, pentru orice tătar
dobrogean primul obiectiv vizitat a fost
Bahcesaray - capitala multiseculară a Hanatului
Crimeea, unde grupul a vizitat Palatul hanilor
transformat în muzeu, geamia hanilor, mormintele
ghiraizilor, incinta splendidei curţi a Hansaray-ului.
Nu departe de aceste locuri de mare importanţă
istorică, arhitecturală şi pentru cultura universală
(la care s-a referit chiar A.S. Puşkin în poemul
intitulat Fântâna din Bahcesaray şi după care un
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necunoscut, spre moarte în cele mai neprimitoare
zone ale Rusiei.
Vizita efectuată la Kerci a avut pentru
membrii grupului o semnificaţie cu totul specială.
Drumul până acolo amintea de un peisaj familiar.
Spaţiul, cât vedeai cu ochii în dreapta şi stânga
drumului, amintea de spaţiul dobrogean, parcă de
zonele Azaplar, Karamurat, Endek Karakuyu sau
Poarta Albă. Aceleaşi gorgane, aceiaşi salcâmi,
aceleaşi ierburi de stepă cu ciulinii cu măciulii
albastre iţindu-se printre ele. Casele tătăreşti se
distingeau şi ele semănând cu cele întâlnite prin
satele noastre până în urmă cu 20 -25 de ani.
Ajunşi la Kerci am fost întâmpinaţi de
întreaga conducere a organizaţiei tătar crimeene
zonale. Aceste locuri au dat o întreagă linie de
tătari, care s-au mutat în Dobrogea în urmă cu
peste un secol şi jumătate: kerış-ler, care s-au
stabilit pe la Mamut Kuysu,
Azaplar, Tuzla şi alte localităţi
dobrogene. De aceea să fi fost fost
ei extrem de atenţi cu cei din
România? Nu, nicidecum! Aşa
este firea tătarului!
Aici, oameni de toate
vârstele şi categoriile sociale,
femei şi bărbaţi, au arătat că tătarii
sunt bucuroşi, oricând, să-şi
primească confraţii cu cele mai
înalte onoruri. După ce ne-au
arătat locuri cu încărcături istorice,
vechea geamie, obeliscul lui
Mitridate, fondatorul legendar al
cetăţii, panorama strâmtorii şi a
Mării Azov, gazdele au prezentat
un frumos spectacol culturalartistic şi au oferit o bogată masă
cu bucate alese, dovedind înalta
măestrie a artei culinare tătăreşti din zonă. Orele
petrecute printre kercieni (kerîşler) au fost ca un
corolar al acestei perioade dense, de o
săptămână, plină de emoţii şi bucurii pentru
vizitatorii din Bucureşti.
Am lăsat mai la urmă, tocmai pentru a
sublinia importanţa deosebită a evenimentului,
primirea grupului de către Mustafa Gemil
Kırımoğlu, preşedintele tătarilor crimeeni. Deşi
avea timpul drămuit la secundă, deoarece venise
seara târziu de la Kiev şi urma să plece în cel mult
două ore într-o vizită oficială în Turcia, liderul
tătarilor crimeeni şi-a arătat disponibilitatea de a
sta de vorbă cu membrii delegaţiei din România la
reşedinţa de la sediul Meclisului, prilej cu care a
ţinut să sublinieze relaţiile excelente pe care le are
cu tătarii dobrogeni, dar şi speranţa că ele vor
continua pe acelaşi drum ascendent şi pe viitor.
Genan BOLAT

alt rus a compus o operă lirică, un balet omonim,
denumire sub care ambele au intrat în patrimoniul
culturii mondiale), se află Zâncirli Medrese. Este
un loc la fel de important pentru istoria tătarilor
crimeeni, pentru ceea ce a însemnat de-a lungul
secolelor, pentru menţinerea vie a flăcării creşterii
nivelului cultural şi spiritual al multor generaţii de
cărturari tătari. Aici, pentru neuitare, dar şi pentru
venerare, au fost înălţate pietrele de mormânt ale
lui Ismail Gaspıralı, Ahmet Ozenbaşlı şi Mustafa
Edige Kırımal. Vizitatorii din România au putut
vedea expoziţia de artă plastică organizată în
incinta complexului de cultură şi au putut să audă
semnificaţia postării deasupra uşii de intrare în
corpul principal al medresei, a lanţului care dăinuie
acolo de secole: pentru lăsarea trufiei afară şi
plecarea capului cu smerenie în momentul
pătrunderii în incinta sfântă. Casa - muzeu din
Bahcesaray, unde a fost tipografia
ziarului Tercuman editat de Ismail
Gaspıralı, a fost un obiectiv
important al excursiei. Aici s-au
putut vedea exponate adunate puţine - de peste tot, pentru a
conferi acestui loc importanţa pe
care o merită şi care ar trebui să
intre în circuitul turistic şi cultural al
celor care vizitează capitala
Hanatului Crimeii.
Un alt punct de importanţă
deosebită pentru istoria şi cultura
tătarilor crimeeni pe care grupul
din România a dorit să-l viziteze a
fost localitatea Eski Kirim (Solhat)
locuită în prezent de un mare
număr de tătari reîntorşi din
diferite colţuri ale Rusiei. Oameni
extraordinari, primitori şi calzi
sufleteşte, harnici şi optimişti pentru viitorul lor şi al
copiilor lor pe acest pământ, oameni care au
înfiinţat o şcoală tătară sperând ca ea să devină
pepinieră pentru viitoarea generaţie de intelectuali
tătari. Sentimentali din fire, şi unii şi alţii s-au
despărţit cu lacrimi în ochi şi cu promisiunea
reîntâlnirii într-un viitor apropiat.
Vizite la fel de instructive şi pline de emoţie
au fost întreprinse şi la Yalta şi la Sevastopol şi la
Kezlev. Peste tot am fost întâmpinaţi cu dragoste
de confraţii din aceste localităţi.
Localitatea Kezlev-Evpatoria este
pomenită de Evliya Çelebi pentru măreţia sa şi tot
aici, Ozbek Han a fondat o geamie în anul 1314
care, în diferite faze ale istoriei, a avut parte de
stricăciuni şi de pângăriri din partea celor fără
respect pentru istorie şi spiritualitate.
Tot de aici au plecat trenurile morţii la 18 mai
1944 ducând mii, zeci de mii de tătari spre
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KURBAN BAYRAM 2013
Tieshan, Vice President of the Romanian Senate
Nicolae Moga, MPs Marian Lupu and Varol Amet,
Constanta County Council Vice President Cristinel
Dragomir, Constanta County Prefect Eugen Bola,
Constanta County Deputy Prefect Iucsel Selamet,
Mayor of Năvodari Matei Nicolae, and Constanta
County General School Inspector Răducu Popescu.
The artistic program was performed by 'Yıldızlar',
DUTMTR Mihail Kogălniceanu branch's ensemble, and
by 'Lutfi' Group.
'DUTMTR leaders as well as members of the
community have contributed to the purchase of the
animals sacrificed on the occasion of Kurban Bayram. It
is the duty of every Muslim with financial possibilities to
share the meat with the less fortunate ones. This year
as well, DUTMTR supported those members of the
community with limited financial possibilities and gave
them food packages. We assure of all you of
DUTMTR's support and we also wish you <Kurban
Bayramınız Kayırlı Bolsın! > Finally, we would like to
address all of you the message to join and support our
organisation's social, cultural and educational projects,
and to promote the unity and values of the Tatars in
Dobrudja', said DUTMTR President, Gelil Eserghep.
Senia RESUL

On the occasion of 'Kurban Bayram' (The Feast
of Sacrifice) on October 15 – 18, the Democratic Union
of the Turkish-Muslim Tatars in Romania distributed
approximately 1200 packages with meat, flour, oil,
sugar and rice to pensioners with low income and to
widows as well as sweets to the children attending the
classes organised by DUTMTR's Community School at
its branches and headquarters.
In addition, Nevzat Iusuf Sarıgöl's “Kınalı
Kurban”, an anthology of true short stories written in
Tatar, was launched at DUTMTR's headquarters on
Friday, October 11. On this occasion, DUTMTR
President Gelil Eserghep handed the writer an award
plaque on behalf of the union, as a form of recognition
for his activities in the field of culture. On Tuesday,
October 15, DUTMTR also organised a 'toplantı', a
traditional Tatar party dedicated to the youth.
Furthermore, the Democratic Union of the
Turkish-Muslim Tatars in Romania held an event at
'Dorna' Restaurant in Mamaia, on Friday, October 18,
2013, which was attended by the DUTMTR leaders,
over 500 community members and honorable guests,
such as Consul General of the Republic of Turkey in
Constanta Ali Bozçalışkan, Consul General of the
People's Republic of China in Constanta Wang

CONGRESS OF CRIMEAN TATARS
A delegation of the Democratic Union of the
Turkish - Muslim Tatars in Romania led by
President Gelil Eserghep participated this
weekend in the Congress of Crimean Tatars, an
event in which the new management of the forum
was also appointed.
Refat Chubarov, who is also the current
president of the World Congress of Tatars, and
Remzi Ilyasov were the two candidates for the
position of President of Mejlis, form of leadership of
the Congress. With 126 votes, Refat Chubarov
became the new chairman of the Crimean Tatars,
whereas his opponent got 114. Chubarov
becomes the new head of Mejlis after the position
was held by Mustafa Abdulcemil Kirimoglu for 22
years.
"We wish Mr. Chubarov success and, on
this occasion, we manifest our belief that he will
carry on the projects initiated by Mr. Mustafa
Abdulcemil Kirimoglu. As I have already conveyed
my personal message, we also publicly assure him
that he can rely on our support, that of the Tatars in
Romania. We have many joint projects and we
should not let them awaiting. They are projects
aimed to support and promote the Tatar language
and the traditional values both in Crimea and in
Romania, as well as in other parts of the world
where Tatars live. We must never forget that the
core is in Crimea (Ukraine), but at the same time,
we must consider a consolidation of the
relationship with Tatars all over the world. Each of
us, no matter what corner of the world we come
from, have a very important role in preserving our
traditional values and our community over the
years" said President DUTMTR Gelil Eserghep.

On the first day of the congress, President
Gelil Eserghep also conveyed a message to the
Crimean Tatars and handed out recognition
plaques to Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, Refat
Chubarov and Ali Hamzin. Also at the beginning of
the congress, the delegation of Romania shared
scarves and badges with the Tatars' symbols to all
the delegates.
The Congress of Crimean Tatars took place
in Simferopol, and was attended by 248 delegates
from Crimea (Ukraine), as well as guests from
Romania, Turkey, the USA, Germany, France,
Sweden and Poland.
The delegation of Romania also included
DUTMTR MP Varol Amet, DUTMTR senior vice
president Samir Menan, DUTMTR vice president
Nagi Gelal and Constanta county deputy prefect
Iucsel Selamet.
DUTMTR Press Office
16

17

18

19

20

21

22

CaŞ - Ekim / Octombrie 2013

TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

EBRU ILIAS, POVESTEA UNEI TINERE TĂTĂROAICE CARE
ÎŞI DEDICĂ TIMPUL LIBER ACTIVITĂŢILOR COMUNITARE
Ebru Ilias este o tânără studentă
ambiţioasă, care şi-a direcţionat atenţia din timpul
liber către activităţi extracurriculare deosebite.
Urmând cursuri de educaţie civică şi sanitară,
stabilind din cunoaşterea limbilor străine o
prioritate şi eficientizând timpul petrecut în faţa
calculatorului, co-etnica noastră a reuşit să ne
atragă atenţia, motiv pentru care dorim să îi facem
cunoscute realizările din ultimii ani. O felicităm şi îi
încurajăm şi pe alţi semeni de-ai noştri să se
implice în activităţi comunitare.
În ce a constat activitatea ta la fundaţiile
“Tineri pentru tineri” şi “Sigur.info”?
Cursurile s-au întins pe durata a două
săptămâni la “Tineri pentru Tineri”, unde s-a pus
accent pe educaţie sanitară, după care tot ce am
învăţat am aplicat şi împărtăşit prin licee. Cât
despre “singur.info”, pot spune că m-a îndrumat să
învăţ tainele calculatoarelor, cum aş putea să
lucrez pe el, în ce este el într-adevăr util şi să
depăşesc etapa reţelelor de socializare de pe
internet.

Sinceră să fiu, “ECDL” l-am făcut pentru că
eram destul de conştientă că va veni o vreme când
îmi va folosi şi m-a ajutat şi la bacalaureat,
deoarece nu am mai dat examenul de competenţe
digitale, care ar fi fost un stres suplimentar în
preajma bacalaureatului.
Cum au decurs campaniile antidrog la care
ai luat parte? Ce rol ai avut în proiectul “Let's do it
Romania!”?
Campania Antidrog, după părerea mea, ma ajutat să îmi dau seama cât de periculoase sunt
ele de fapt şi cât control pot avea asupra unui om.
Am mers sâmbătă de sâmbătă la cursurile care sau organizat în liceul meu. “Let’s do it Romania” a
început ca o distracţie pentru mine, deoarce am
mers în parcuri şi păduri, pe care le-am curăţat, pe
scurt, am încercat să protejăm natura restabilind
echilibrul ecosistemelor.

Ai obţinut un calificativ remarcabil la cel mai
înalt grad de cunoştinţe al testului de limba
franceză. De unde ai găsit resursele necesare
pentru un studiu aprofundat al limbii lui Voltaire şi
în ce stadiu te afli în cunoaşterea limbilor turcice?
Nu am obţinut punctajul maxim, am fost la
un nivel mediu, dar sunt mulţumită de mine. Am
participat la cursuri cu diriginta mea, am învăţat
individual de pe internet şi din cărţi. Limba turcă o
înţeleg şi pot să conversez , dar încă nu stăpânesc
perfect regulile de scriere.
Competenţele în domeniul informaticii sunt
în prezent concretizate prin absolvirea modulelor
ECDL. Tu ai promovat toate cele 7 grade la o
vârstă fragedă. Cine te-a încurajat să abordezi
pragmatic calculatorul în ciuda atitudinii majorităţii
tinerilor, care îl folosesc doar pentru internet şi
reţele de socializare?

Ştiu că ultima realizare de care eşti foarte
mândră, este faptul că ai fost admisă la două
facultăţi: cea de Construcţii şi cea de Știinţe
Economice – Psihologie. Cum faci faţă ritmului
intens pe care îl impune atenţia ta distributivă către
două domenii şi ce sfat ai pentru tinerii tătari de
clasa a XII-a care vor susţine curând examenul de
bacalaureat?
Mi-a fost foarte greu, m-am confruntat cu
numeroase dificultăţi, dar treptat m-am acomodat,
deoarece nu vreau să dau înapoi şi laşitatea nu mă
caracterizează. Sfatul meu este să se bucure de
clasa a XII-a, întrucât le va fi foarte dor. Eu m-aş
întoarce în orice moment înapoi în timp, dar trebuie
să privim totuşi spre viitor. Trebuie să se
gândească foarte bine la ce facultate dau şi dacă
este ceea ce îşi doresc cu adevărat.
Bacalaureatul, pe lângă faptul că este un examen
care ne decide viitorul, constituie o etapă de
maturizare şi conştientizare a unor valori în
transformarea noastră continuă.
Interviu realizat de Ateş CASIMCEALI
23

CaŞ - Ekim / Octombrie 2013

REPREZENTAII ALE ANSAMBLULUI CANSU
Vinului Dobrogean, eveniment organizat la
Pavilionul Expozitional din Mamaia. Impresiona i
de presta ia sa artistică, organizatorii au invitat
ansamblul Cansu din Techirghiol încă o dată, la
interval de o să pt ămânâ. La încheierea
evenimentului, Consiliul Judetean Constan a a
oferit o diplomă de excelen ă ansamblului de
dansuri tă t ă rești Cansu pentru onoranta
participare la festivită ile prilejuite de eveniment” a
declarat Gihan Ablez, coordonatorul ansamblului
Cansu.
În luna octombrie ansamblul Cansu a
participat la Festivalul Elenismului din România ediţia a XIII-a, organizat în Galaţi în perioada 24-27
octombrie 2013.
La acest festivalul ini iat de către Uniunea
Elenă din România și cofinan at de Departamentul
pentru ReIa ii Interetnice – Guvernul României și
Ministerul Culturii, pe l ângă ansamblurile
comunită i elene, au participat ansambluri ale
comunită ilor tătare și slovace.
Ca de fiecare dată, ansamblul Cansu și
solista Suher Abduraman au avut o presta ie
apreciată de publicul gălă ean.
Gihan ABLEZ - Coordonator
Ansamblul “Cansu”

Cea de-a VI-a edi ie a “Sărbătorii Recoltei și
a Vinului Dobrogean”, desfășurată în perioada
27.09 – 13.10.2013, a fost organizată de Consiliul
Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean Tulcea,
Primăria Municipiului Constanţa şi Fundaţia
“Fantasio”.
La data de 5 octombrie 2013, ansamblul
Cansu apar inând Filialei Techirghiol a Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România a urcat de scena evenimentului cultural
organizat la Pavilionul Expoziţional Constanţa.
Aici, ansamblul Cansu a prezentat un program de
dansuri tătărești specific dobdrogene.
Datorită aprecierii de care s-a bucurat
ansamblul U.D.T.T.M.R., pentru presta ia sa, la
invita ia organizatorilor, acesta a fost invitat să
participe și la spectacolul din ziua de 12 octombrie.
“Este greu să ajungi la un nivel artistic înalt,
dar este și mai greu să- i păstrezi pozi ia. Acest
apanaj apar ine celor pasiona i, care știu să facă
sacrificii. Asa se întâmplă și cu Cansu din
Techirghiol, un tânăr și ambi ios ansamblu de
dansuri tătărești, care vrea să demonstreze că
amatorismul poate atinge culmi înalte. Abia sosi i
de la Festivalul Alfabetul Convie uirii, organizat
luna trecută la Ploiești, membrii ansamblului
Cansu au urcat pe scena Sărbătorii Recoltei și
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FESTIVALUL INTERETNIC “CONFLUENŢE”
Asociaţia Italienilor din România
(RO.AS.IT.) împreună cu Casa de Cultură a
Studenţilor din Iaşi au organizat la Iaşi, în
perioada 11-14 octombrie, o nouă ediţie a
Festivalului Interetnic “Confluenţe”. Proiectul a
fost propus tinerilor din judeţul Iaşi, pasionaţi de
artele spectacolului, un produs intercultural, unitar
şi atractiv, care a fost realizat de către colegii lor de
generaţie, reprezentanţi ai câtorva etnii din
România, precum italieni, maghiari, tătari, greci,
ruşi lipoveni, rromi, ucraineni, poloni si turci.
Evenimentul cultural-artistic, care a fost realizat
sub forma unui spectacol sincretic, a inclus
muzică, dans, teatru de umbre şi tehnici specifice
filmului documentar. Toate activităţile s-au adresat
cu precădere ideii de valorificare a potenţialului
multicultural care există în zona Moldovei cu
adresabilitate minorităţilor, destul de numeroase în
această parte de ţară. În judeţul Iaşi trăiesc peste
15 etnii din cele 18 existente în România.

Sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 17.00, a
avut loc “Parada portului tradiţional”, ce s-a
desfăşurat pe traseul Palatul Culturii – Piaţa Unirii
– Casa de Cultură a Studenţilor (CSS), iar de la ora
19.00 a început spectacolul de deschidere la CCS
Iaşi, la care fiecare grup participant a susţinut un
program artistic liber cu o durată de 15 – 20 minute
şi o masă rotundă cu tema “Minoritari în Europa”.
În cadrul festivalului a fost organizată şi o
expoziţie de fotografie, cu tema “Aspecte din viaţa
culturală şi socială a etniilor”, ce a fost expusă în
holul Casei de Cultură a Studenţilor.
Duminică, 13 octombrie, de la ora 12.00 în
Piaţa Voievozilor a avut loc cel de-al doilea
spectacol din cadrul festivalului.
La acest festival reprezentaţii etniei tătare
au fost tinerii membri ai ansamblului KARASU
apar inând UDTTMR Filiala Medgidia, participând
cu un program artistic de dansuri şi cântece
tătăreşti.
Elis MENAGI - Coregraf ansamblul “Karasu”

DECANUL DE VÂRSTĂ
AL FILIALEI MEDGIDIA
Velişa Ismail, veteran de război, este cel
mai în vârstă membru al Filialei UDTTMR
Medgidia, fiind membru activ din anul 2001 şi este
prezent în fiecare zi a săptămânii la sediul filialei.
Este născut în data de 30 august 1920 în comuna
Independenţa, Judeţul Constanţa. A fost prizonier
timp de 2 ani în al Doilea Război Mondial în oraşul
Tbilisi. Drumul de întoarcere l-a parcurs pe jos în 3
luni de zile.
A fost căsătorit cu Velişa Bedia care din
păcate, a decedat în urmă cu 24 ani. Împreună au
doi copii un băiat pe nume Velişa Şeihan şi o fată
pe nume Zecheria Şecupe. Anul acesta domnul
Velişa Ismail este unul din membrii comunităţii
tătare din Medgidia care a primit pachet cu ocazia
Sărbatorii "Kurban Bayram".
Elis MENAGI
25

CaŞ - Ekim / Octombrie 2013

PROGRAM DE EDUCARE SANITARĂ ȘI ÎNGRIJIRE ORALĂ A TINERILOR
Sâmbătă 26 octombrie a.c. la sediul
Filialei Lumina a Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România a avut loc o nouă
etapă a programului de educare sanitară și îngrijire
orală a tinerilor, demarat de către Funda ia
“ Zâmbe ș te Sănătos”. De această dată,
reprezentan ii funda iei s-au întâlnit cu elevii clasei
de limba tătară din localitatea Lumina. La ac iune
au fost prezen i, alături de cei 20 copii cu vârste
între 5 și 14 ani, președintele filialei Lumina a
U.D.T.T.M.R. Selim Erhan, imamul localită ii Elvis
Apas și al i membrii.
În debutul întâlnirii, elevii au vizionat un
documentar privind igiena dentară, iar dr. Esra
Beghim, utilizând platforma educa ională ColgatePalmolive Romania, a vorbit despre igiena dentară
și prevenirea cariilor dentare la copii. La sfârșit, to i
elevii au primit câte un set pentru igiena orală.
Cunoașterea și educarea
comportamentului de îngrijire orală a tinerilor este
o prioritate absolută a noastră pentru a avea o
popula ie cu o sănatate orală bună. Cunoașterea
tehnicilor corecte de periaj, a importan ei pastelor
de din i cu fluor și a folosirii acestora, a a ei
interdentare și a modului de utilizare a acesteia
încă de pe băncile școlii îi va responsabiliza pe
copii. O sănătate orală bună va crește încrederea

în ei și totodată va determina o scădere a
prevalen ei afec iunilor din sfera cavită ii orale.
Prin aceste programe și prezentări animate
care să le capteze aten ia copiilor, dorim să le
explicăm importan a periajului de 2 ori pe zi, să le
explicăm no iuni tip placă dentară, fluor, periu a de
din i, atacul acizilor asupra smal ului, structura
dintelui, etc.. Modelul demonstrativ cât și
exemplificarea sub forma de joc, discu iile libere cu
copiii pe baza filmule ului vizionat îi va
responsabiliza pe viitor.
Erol MENADİL

EXCURSIE LA VARNA, BULGARIA
În ziua de 12 octombrie 2013, Organiza iile
de Tineret ale filialelor Mangalia și Castelu, au
organizat o excursie în localitatea Varna din
Bulgaria. La această excursie au fost invitate și
doamnele din cadrul O.F.T.T.M.R. din cele două
localită i.
Tinerii și doamnele au vizitat Muzeul Naval
Na ional, care a fost fondat în anul 1923 și se află în
sudul Grădinii Mării (Primorski Park), într-o clădire
ce datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. La 2
minute de mers pe jos, am vizitat acvariul, situat în
același parc, inaugurat în anul 1932 și care con ine
forme de via ă din Marea Neagră: pești, moluște,
crustacee și mamifere. În fa a clădirii există o
machetă uriașă în relief a Mării Negre și a liniei
coastei.
În drumul de întoarcere spre România, am
vizitat Grădinile Castelului din Balcik, monument al
artei peisagistice, care se întind pe o suprafa ă de

peste 30 de hectare, cu o colec ie de cactuși uriași,
grădini unice și minunate atunci când cactușii
înfloresc. Vegeta ia abundentă, cu circa 2000 de
specii de plante, creează cadrul natural, care a fost
completat de tușe culturale: urne antice, băncu e
de piatră pentru odihnă, pietre funerare, inscrip ii în
arabă și embleme romane. După vizita la Grădinile
Castelului, am vizitat și Palatul din Balcik, fiind cel
mai interesant obiectiv turistic din localitate.
Arhitec ii italieni Amerigo și Augustino au ridicat un
ansamblu minunat, desprins parcă din poveștile
Seherezadei; motivele vechii arhitecturi bulgărești
se contopesc cu elemente gotice, maure și
orientale.
Clădirile nu sunt mari, însă s-au încadrat
perfect în peisajul natural superb și sunt risipite
într-un parc magnific. Palatul numit “Cuibul liniştit”
combină stilul maur şi cel al unei case bulgărești
tradi ionale.
Un minaret elegant se ridică din acoperișul
său - o idee excentrică a arhitec ilor sau poate
chiar a reginei. Vilele de aici au de asemenea
nume romantice. Potrivit unei legende, în
atmosfera de aici și în mijlocul naturii paradisiace,
regina de 49 de ani a cunoscut marea idilă a vie ii.
Noi, tinerii și doamnele, am fost fascina i de
locurile vizitate și sperăm că vom reveni să vedem
aceste locuri minunate din Bulgaria și nu numai.
Cu ocazia Kurban Bayram-ului, vrem să
trasmitem mesajul: “Kurban Bayramınız Kayırlı
Bolsın!” întregii conduceri a U.D.T.T.M.R..
Sercin VUAP
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“UN PAS MIC PENTRU TINE, UN PAS MARE PENTRU ETNIE”
La încurajarea colegilor voi încerca să
depășesc etapa interviurilor și să purced pe tărâmul
editorialelor. Voi alege constant teme de interes în
comunitate, astfel încât să captez aten ia mai ales a
tineretului, dar nu înainte de a mă sfătui cu mai în elep ii
seniori.
Poate pe parcurs voi părea
ipocrit din cauza faptului că nu ac ionez
întocmai atitudinii pe care o voi sus ine
în scris, dar cu riscul de a supăra
apropia ii voi face tot posibilul să îi
influen ez pozitiv de la voluntari până la
conducere în scopul unită ii comunită ii.
Tema pe care o propun astăzi
este stabilirea defectelor noastre ca
etnie , pentru c ă de calită i ne
considerăm plini, atât individual, cât și
ca grup. Nu, nu sunt pesimist, chiar
dacă am început cu partea negativă,
dar consider că primul pas important în
drumul anevoios al evolu iei este
stabilirea treptei pe care te situezi.
T ă tarii au demonstrat atât prin
majoritate, cât și prin elită, că sunt
inteligen i, motiv pentru care voi omite
numirea minusurilor majore pe care le-am remarcat,
lăsând cititorii să le deducă din diferite exemple.
Am participat recent la un spectacol desfășurat
de maestrul Tudor Gheorghe, în care încuraja publicul
să adopte modelul grecilor care, indiferent că se
întâlnesc în Atena, Melbourne sau Washington,
reac ionează la fel de profund și călduros fa ă de fratele

elen la auzirea melodiei care a depășit popularitatea
imnului, Zorba. Așadar, dragii noștri, Toplantı-urile sunt
motiv de socializare și apropiere, indiferent de forma ia
care cântă. După umila mea părere, falsa competi ie a
opulen ei ar trebui înlocuită cu întrecerea în cunoștin e
de istorie, versuri și dansuri tradi ionale.
În al doilea rând, felicit modelul
aromânilor cu care tătarii, neoficial, au o
rela ie foarte strânsă de prietenie.
Machidonii au reușit să se
autodepă șeasc ă pe numeroase
planuri, cele mai recente fiind
exemplele Simona Halep și filmul „Nu
sunt faimos, dar sunt aromân” . Un lucru
pe care l-a reușit această minoritate a
fost ocuparea unor func ii publice înalte
și pe parcurs să atragă al i coetnici în
echipa lor, fapt demn de lăudat și de
preluat și de UDTTMR.
Rog to i cititorii ca, înainte să
tragă concluziii pripite și să se supere
pe mine, să cugete adânc asupra
lucrurilor pe care le sus in. Promit că voi
reveni și cu relatări mai ample și fericite,
însă adolescen ii trebuie încuraja i să păstreze calită ile
genetice ale etniei, să ascundă defectele și să înve e
prin observa ie din exemplele apropia ilor, întrucât
Dobrogea este poate regiunea cu cea mai bună și
frumoasă convie uire a minorită ilor, fapt de care
trebuie din plin profitat!
Ateș CASIMCEALI

DONAIE LA CENTRUL MATERNAL MANGALIA

În a doua zi de Bayram, o parte din
membrele O.F.T.T.M.R. și câ iva tineri ai O.T.I.G.
Mangalia au donat sume de bani pentru ale
cumpăra produse copiilor din Centrul Maternal
Mangalia. Ajunși cu pachetele pregătite la Centrul
Maternal Mangalia, copiii s-au bucurat foarte mult
pentru cadourile primite. Pe această cale, doamna
director ne-a mul umit în numele copiilor afla i în
Centrul Maternal Mangalia. Vreau să mul umesc și
eu membrelor O.F.T.T.M.R. și tinerilor care au
donat sume de bani pentru copiii de la Centrul
Maternal Mangalia.
Sercin VUAP

ÎN LOCALITATEA TĂTARU, O NOUĂ INVESTIIE CU CARACTER RELIGIOS
În urma ini iativei guvernamentale a
subsecretarului de stat, Aledin Amet, în localitatea
Tătaru (jude ul Constan a) a fost construită, în
curtea geamiei, casa mortuară. În opinia
demnitarului, este nevoie, în continuare, fie de
consolidarea vechilor așezăminte religioase
islamice, fie de construirea unora noi.
În aceeași ordine de idei, Aledin Amet ne-a
specificat că vor fi inute slujbe religioase, cu
ocazia inaugurării, în curând, a unor noi geamii,
cele din localită ile Cumpăna și Valu lui Traian, la
construirea cărora, prin ini iative guvernamentale,
a avut un aport deosebit.
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BAL MASCAT
Copiii care frecventează cursurile
organizate de UDTTMR au participat sâmbătă, 26
octombrie, la o petrecere a cărei temă a fost
apropiata sărbătoare de Halloween. Costumaţi în
diferite personaje de poveşti sau desene animate,
cei mici au fost protagoniştii unui spectacol inedit,
întreţinut de animatori şi oaspeţi de seamă.
În deschiderea evenimentului, Anna
Sherod – profesor de engleză cu bursă Fulbright la
Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, le-a
vorbit copiilor despre Halloween. Cadrele
didactice care predau limba tătară, limba engleză
şi matematica la şcoala comunitară din cadrul
UDTTMR au fost, de asemenea, în mijlocul
copiilor, împreună participând la numeroase
concursuri şi jocuri interactive. Părinţii nu au stat
nici ei departe, toţi bucurându-se de bunadispoziţie a celor mici. S-a vorbit deopotrivă în
limbile tătară, engleză şi română. Un program
diversificat, muzică, dansuri, bună dispoziţie,
acestea au fost coordonatele după-amiezei de
sâmbătă, 26 octombrie.
„Am gândit totul ca pe un carnaval. Copiii au
venit costumaţi în personaje din poveşti sau din
desene animate, au cântat, au dansat, au
participat la concursuri, pe scurt s-au simţit bine.
Am gândit manifestarea ca pe o oportunitate de

recreere pentru copiii care participă la cursurile pe
care noi le organizăm, dar şi ca pe o formă de
interacţiune cu alte culturi. Este bine ca cei mici să
afle direct de la noi despre obiceiurile altor
popoare, despre tradiţiile lor, să poată înţelege aşa
cum se cuvine rolul fiecărei culturi în parte. Ne
bucurăm că părinţii au înţeles scopul acţiunii, dar şi
mai mult ne bucurăm că cei mici s-au simţit bine”,
le-a transmis preşedintele UDTTMR, Gelil
Eserghep, participanţilor, părinţi şi copii.
Biroul de presă al UDTTMR

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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