Yıl XXIV
Sayı 244/9
Eylül 2013
Septembrie 2013

Mecmuası

Ĭşĭndekĭler
(Cuprins)
KURBANLAR… BAYRAMLAR..................................................................................................1
XIX. MİLLETLERARASI TÜRK TATAR MİLLİY KIYAFET HALK OYUNLARI VE TÜRKÜLERĬ
FESTİVALĬ..............................................................................................................2
GONG FINAL LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL DANSULUI, CÂNTECULUI ŞI PORTULUI
POPULAR TURCO – TĂTAR......................................................................................5
RMTTDB'NĬÑ BĬRĬNCĬ BAŞKANI TASİN GEMİL 70 YAŞIN TOTIRDI..............................................8
UDTTMR L-A SĂRBĂTORIT PE PRIMUL PREŞEDINTE AL TĂTARILOR DIN ROMÂNIA..................11
YUSUF NEWZAT SARIGÖL BEY MEN KONIŞMA......................................................................12
UDTTMR, REPREZENTATĂ DE PREŞEDINTELE GELIL ESERGHEP LA SEMINARUL „INIŢIATIVA
C E TĂ Ţ E N EA S C Ă E U RO P EA N Ă P E N T R U P ROT EC Ţ I A M I N O R I TĂ Ţ I LO R
NAŢIONALE”.......................................................................................................14
İSMAİL GASPIRALI'NIÑ ANIMA TÖRENĬ................................................................................14
TATAR BĬRLĬGĬNĬÑ MERKEZĬNDE DERSLER BAŞLADI..............................................................15
DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR
...........................................................................................15
TH
AN UNFORGETTABLE 19 EDITION OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF THE TURKISH-TATAR
FOLK COSTUME, DANCE AND SONG.....................................................................16

Kadınlar Dünyası
MEMBULAT GHIULGIAN, PREŞEDINTE - FILIALA UDTTMR MANGALIA...................................17
KIRIM'DA NAM KAZANGAN AFİZE KASARA SES USTASIN TANIYIK..........................................18
MECİDİYE'DE KURABİYE FESTİVALI......................................................................................18
FESTIVALUL A TRECUT, IMPRESIILE AU RĂMAS.....................................................................19
S-A INAUGURAT NOUA CAMERĂ TRADIIONALĂ TĂTĂREASCĂ.............................................19
DILEAVER MEMET, DOAMNA CU MÂINI DE AUR...................................................................20
O VIAŢĂ DE OM PENTRU UN VIS – İSMAIL GASPIRALI............................................................22
ŞIÑLAR (II) BAŞLANGIŞ, ŞIÑGA ŞAKIRUW, TANIŞMA VE SÖZ KATMA ŞIÑLARI..........................22

CaŞ
DIALOG INTERCULTURAL SLOVACO-TĂTAR...........................................................................23
FORUMUL TINERILOR TĂTARI DIN EUROPA..........................................................................24
SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ȘI A VINULUI DOBROGEAN EDIIA A VI-A.......................................24
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE DANS TRADIŢIONAL EDIIA A II-A.......................................15
“ALFABETUL CONVIEUIRII”................................................................................................15
INTERVIU CU DOMNUL MUSTAFA ILHAN.............................................................................25
CONCURS DE ESEURI: “TĂTARII DOBROGENI: ISTORIE, TRADIII ȘI CIVILIZAIE”.....................28

ISSN 2248 – 051X
ISSN-L 2248 – 051X

Karadeñĭz - Eylül / Septembrie 2013
SAYGILI CEMAAT,
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ atına ve menĭm atıma Müslüman cemaatĭne
Kurban Bayramın kayırlayman. Hac ibadet ĭ n ĭ
tamamlagan hacılarga, kayırlı bolsın! Bo Bayram
vesilesĭmen kesĭlecek kurbanlarnı Allah kabul etsĭn!
Gelil ESERGHEP - Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ Başkanı

KÜNDELĬKŞĬ XLIII

K U R B A N L A R… B A Y R A M L A R
emrĭ kele ve kurban etĭlgen haywanın etĭ fakırlerge
dagıtılması bĭldĭrĭle. Başka bĭr ifade men, tam
anlamı yardımlaşma, yoksullarga yardım etme.
Neticede kurban b ĭ zge Yüce Rabbim ĭ z ĭ n
karşısında tamamı man teslĭm bolmanın eşsız
güzellĭgĭnĭn simgesĭdĭr. Bĭzĭm konışmamızda:
kurban kesmek, kurban soymak, kurban şalmak
dep aytıla. Bütün Türkî tĭllerĭnde: kurban, gurban,
korban, kurban[dık], kurmandık, kurbanlik, korban,
gurban, kurban [Türkiye, Azerbaycan, Başkurt,
Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur
Türkçelerĭnde köremĭz].
Bayram ise en eskĭ sözlerden bĭrsĭdĭr,
anlamı: Ulusal veya dinî bakımından önemĭ bolgan
ve kutlangan kün veya künlerd ĭ r. Bayram
kelimesĭn az fonetik farklar man bütün Türk
Tĭllerĭnde köremĭz: bayram, bayram, meryam,
mayram, bayram, bayram, bayram, bayram,
bayram, [Türkiye, Azerbaycan, Başkurt, Kazak,
K ı r g ı z , Öz b e k , Ta t a r, Tü r k m e n , U y g u r
Türkçeler ĭ nde tabamız]. Kurban Bayramı,
Romanya'da yaşagan Müslümanlar arasında
kunaş, süygĭ men kutlanır. Bĭr zamanlar korkı,
sakınma, ürkek bolgan bayramlaşmalar artık yok
boldı. Ne güzel, bayramlarda camĭlerĭmĭz tolıp
taşa. Bonday mübarek künlerde caş nesĭllerĭnĭ de
aramızda körmek, ne güzel, ne kadar anlamlı.
Bayram sözĭ Romenlerĭn konışmasına da
kĭrgendĭr, ama bo yerde argo bolıp, “eglence,
eglenmek”anlamına kele, ayrıca caşlar arasında
kullanıla.
Şĭmdĭ de zengĭn folklorımızdan bĭr örnek
beriyĭk:
Bayırdan endĭm enĭş,
Bayram mendĭlĭm tolı cemĭş
Yareme de cĭberdĭm
O da üyde yok emĭş.
Kurban Bayramı bütün Dünya
Müslümanlarına kutlı ve mutlı bolsın!
Nevzat Yusuf Sarıgöl

Başta K U R B A N sözĭnĭn anlamı ve
etimilojisĭ üstĭnde bĭraz turayık. Kurban kelimesĭ
Türkî Tĭllerĭne Arabça'dan kelgendĭr, anlamı ise
“yaklaşma, yakınlaşma” [Sâffât Suresĭ: 102, 103].
Bütün öz barlıgın man Allah'ga kul bolganın
köstermek, Allah'ın rızasını kazanmak ve O'ga
yakınlaşmanı arzu etmek. Bütün dinlerde kurban
kesmek bardır. Hac Suresĭ'nde: Kubanlarınızın etĭ
ya da kanı Allah'a barmaz, ama sĭzĭn takvanız
[günadan sakınma] Allah'a barır. [22/34] Allah'nın
aldında öz barlıgın, canın teslĭm etmenĭn bĭr
simges ĭ d ĭ r. Kurban bayramı bütün dünya
Müslümanlarĭ üşün balaban bĭr yardım ve
rahmettĭr. Hz. İbrahim can-cürekten süygen ulı
İsmail'nı, eş ek ĭ lenmeden kurban etmege
azĭrlengende, İsmail'ın yerĭne bĭr hayvan kesme
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XIX. MİLLETLERARASI TÜRK TATAR MİLLİY KIYAFET,
HALK OYUNLARI VE TÜRKÜLERĬ FESTİVALĬ
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ, Romanya Hükümetĭ Etnik
Ĭlĭşkĭler Departmanı ve Köstencĭ idaresĭn katkıları
man XIX. Milletlerarası Türk Tatar Milliy Kıyafet,
Halk Oyunları ve Türküler ĭ Festival ĭ 'n
Köstencĭ'de 5 - 8 Eylül 2013 tarihlerĭ arasında
tertĭpledĭ. Bo senede festivalga RMTTDB'nĭn,
Romanya'da yaşagan bazı milliy azınlıkların ve
Bulgaristan, Kazakistan, Kırım-Ukrayna,
Makedonya, Türkiye'den folklor takımları man
solistler katılgandır. Festival sırasında, folklor
kösterĭlerĭ, cürĭş (parada), yemek sergĭsĭ ve Küreş
turnuvası tertĭplendĭ.
Festival, Romanya'dakı etnik topluluklar
arasında önemlĭ bĭr köpĭr kurdı. Aynı zamanda
festivalın amacı, Tatar kültürĭn korımak, ve ayrıca
Ana Tĭlĭmĭznĭ yaşatmak'tır. Er sene bolganınday,
bo sene de bütĭn katılımcılar örf-adetlerĭznĭ
canlandırdılar.
Tĭş memleketlerden katılgan folklor
takımlar:
- Ukrayna / Kırım'dan Akmescit
(Simferopol)'dan Güldeste folklor takımı;
- Türkiye / Eskişehir Kırım Türklerĭ Kültür,
Yardımlaşma ve Spor Kulübü Dernegĭ'nĭñ folklor
takımı;
- Türkiye / Ciftlikköy Belediyesĭn ve Yalova
Üniversitesĭn folklor ekibĭ;
- Türkiye / Bursa Büyükşehir Belediyesi
Mehter takımı;
- Bulgaristan'dan Şumnu kasabasından
folklor takımı;
- Makedonya / Valandovo - Bahar folklor
grubu;
- Kazahstan - Oyun ve dürkü grubu;

- Kubadın'den - Canlar;
- Tekirgöl'den - Cansu;
- Karamurat'tan - Yıldızlar;
- Kanara'dan - Kanara
Solistler:
- Kırım'dan Afize Kasarayeva
- Kırım'dan Reyan Kadyrova
- Köstencĭ'den Kadriye Nurmambet
- Köstencĭ'den Melek Nurmambet
Folklor kösterĭlerĭ
Folklor kösterĭlerĭ, Köstenc ĭ Aşıkawa
Tiyatrosı'nda 6 Eylül ve 7 Eylül künlerĭnde saat
19:00'dan başlap tertĭplendĭ. Bo kösterĭlerge er
akşam 1600 den pazla kışı katılgandır. Ayrıca, Rus
Federasyonıñ Köstencĭ Başkonsolosı Mikhail
Reva, T.C. Köstencĭ Konsolos Yardımcısı Özgen
Topçu, Romanya Senato Başkan Yardımcısı
Nicolae Moga, Senator Alexandru Mazare,
Köstencĭ Vali Yardımcısı İuksel Selamet, Tekirgöl
Belediye Başkanı Adrian Stan, Çiflitkköy Belediye
Başkanı Metin Dağ, Kırım Tatar Milliy Meclisĭn Tĭş
Ĭşlerĭ Komisyon Başkanı Ali Hamzin, Eskişehir
Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü
Dernegĭ Başkanı Mesut Ör, Türk Dünyasın

RMTTDB folklor grupları:
- Köstencĭ'den - Karadenĭz ve Mini
Karadenĭz;
- Köstencĭ'den - Bostorgay kadınlar korosı;
- Mecidiye'den - Karasu;

2

Karadeñĭz - Eylül / Septembrie 2013

Festivalge bo sene Kırım Tatar Milliy Meclisi
Tĭş Ĭşlerĭ Komisyon Başkanı Ali Hamzin bey,
başkanımız man bĭrlĭkte Köstencĭ televiziyon
programında yapkan aşıklamada 2. Dünya Kırım
Tatar Kongresĭ'nĭñ Romanya'da tertĭplenmesĭ
stratejik bĭr seçĭm bolganın ayttı, em de bo teklif
hakkında bĭlgĭler berdĭ.
Kırım'dan katılgan heyette Ali Hamzin bey
men beraber, Kırım Tatar Milliy Meclisĭn üyelerĭ
Zevcet Kurtumerov ve Bekir Mamut, Maarifçi Kırım
Tatar Egitimcĭler Dernegĭ temsilcĭlerĭ Svetlana
Resutova, Milara Settarova ve Melek Aledinova,
Kırım Tatar derneklerĭnĭñ üyelerĭ ve gazetecĭler yer
aldı.

Belediyeler Bĭrlĭgĭ Tĭş Ĭlĭşkĭler Uzmanı Burak
Koçak, Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Hasan
İncili, “Andrei Şaguna” Üniversitesĭn Başkanı prof.
dr. Aurel Papari önemlĭ mĭsapĭrler arasında
tabıldılar.
6 Eylül künĭ saat 11:00'de Köstencĭ Spor
Salonından başlap folklor takımları man
delegasyaların reislerĭ, bĭrbĭrĭnden güzel kĭyĭmlerĭ
men, Köstencĭ caddelerĭnde cürĭşke katıldılar, em
de sĭyĭrcĭlerĭn alkışların kazandılar. Ekĭ seneden
berĭ Başkanımız Gelil Eserghep bey, festivalın
renklendĭrmek üşĭn farklı sürprizler azırliy. Bo
senenĭñ sürprizĭ, 13. asır Tatar ordısın kĭygen
urbaların yaptırdı ve Tatar cĭgĭtlerĭne berdĭ. Onlar
bĭrĭncĭ sırada tabılıp, bütĭn seyĭrcĭlerge ordı
urbalarını kösterdĭler. At arabalar, kataloylar, eskĭ
Dobroca Tatarların adetlerĭn bĭr parşası bolıp
festivalge şenlĭk kattılar.
Akşam saat 19.00'dan başlap Soveja
Aşıkawa Tiyatrosın sahnesĭnde Romanya'dan
bazı azınlıkların, yani, Bulgarların, Slovakların,
Yunanlıların, Şĭngenelerĭn, Türklerĭn, Rusların,
Aromenlerĭn, em de Köstencĭ İl Meclĭsĭn Romen
folklor takımın kösterĭlerĭ yer aldı. Onların
festivalĭmĭzge katılıp, Dobroca'da em de bütĭn
Romanya'da Romen halkı man azınlıklar barış,
anlayış ĭşĭnde yaşaganın sĭmgeledĭler.
Onların yanında tĭş memleketlerden kelgen
folklor takımları bĭrbĭrĭnden güzel oyın ve dürkĭ
kösterĭlerĭ yaptılar. Ep bĭrĭncĭ akşamı Bĭrlĭgĭmĭzĭn
takımlarıda bĭrbĭrĭnden güzel oyunlar kösterdĭler,
ses ustaları Kadriye ve Melek Nurmambet
hanımlar, eskĭ ve güzel dürkĭlerĭ men ayrı bĭr renk
kattılar.
Festivalın b ĭ r ĭn c ĭ akşamı, RMTTDB
Başkanı Gelil Eserghep bey men Senatör
Nicolae Moga'nıñ “Koş keldĭnĭz!” konuşması man
devam ettĭ. Başkan konuşmasında festivalge
katılgan mĭsapĭrlerge ve festivalnı azĭrlegen
ekĭbĭne teşekkür ettĭ. Konuşmasında “Selamun
aleyküm” dep başlagan senatör Nicolae Moga,
faaliyetke katılganı üşün memnüniyetĭñ tanıttı.

Tĭş memleketlerden kelgen bazı
temsĭlcĭlerĭn fikĭrlerĭ
Er sene festivalge Eskişehir Kırım Tatarların
Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübĭ Dernegĭn
başkanı ve halk oyunları takımı katıla. Dernegĭn
başkanı, Mesut Ör efendĭ, katılım akkında şo
bĭlgĭlernĭ berdĭ “RMTTDB'nĭñ yapkan festivalın
başta Kırım Tatarların örf-adetlerĭn ve geleneklerĭn
yaşatmak ve kelecek nesĭllerge aktarmaktır. Ana
fikĭr olarak aytmak ĭstiymen ke, bĭr toplulık barlıgın
devam ettĭrebĭlecekse, başta kültürĭne sahip
şıkmalıdır. Bĭz tĭlĭmĭzge ne kadar sahip şıgarsak,
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Tatarların kelecegĭ ilerler. Bo etkinlĭknĭ yapkan
o r g a niz a tö r le rĭn t ebr i k et e men, f a r k l ı
memleketlerden epĭmĭz aynı tĭlnĭ konışamız ve bo
menĭm kuwanışıma kuwanış kata” dedĭ.
Metin Gündoğdu, derneg ĭ n ek ĭ nc ĭ
başkanı, festivalge dair şo sözlerĭn ayttı: “Menĭm
tamırım Romanya'da n, men bo festivalge
katılganım üşĭn kuwanış ve gurur tuyaman”.
Festival ĭ m ĭ zge b ĭ r ĭ nc ĭ defa katılgan
Çiftlikköy Belediye Başkanı, Metin Dağ bĭzlerge
fikĭrlerĭn tannıtı: “Bo festival toplumların arasında
köp ĭ r kura ve ülkeler arasında barışın
saglamaktadır. Festival insanlar arasında barışın,
bĭrlĭgĭn ve güzellĭgĭn simgeli”. Bo münasebet men
Çiftlikköy ve Tekirgöl Belediyeler arasında bĭr
ĭşbĭrlĭgĭ kurmak üşĭn anlaşmada yapıldı. Tekirgöl
Belediye başkanı, Adrian Stan festivalge katıldı
em de bo sözlerĭn ayttı: “Festival, arkadaşlar man
tekrar tabışmak bĭr fırsattır, aynı zamanda
Tekirgöl'de nüfüsĭn %20'ı Tatar, Müslüman'dır.
Belediyem ĭ z ve RMTTDB arasında öneml ĭ
arkadaşlık bardır ve bĭr arkadaş eş bĭr vakıt fazla
bolmaz, faydalı bolır dep tüşüne men”.
Ö neml ĭ m ĭ sap ĭ rler ĭ n arasında Türk
Dünyasın Belediyeler Bĭrlĭgĭ Tĭş Ĭlĭşkĭler Uzmanı
Burak Koçak'ta tabıldı. Körĭşmelerde
soydaşlarımıznıñ köp sayıda tabılgan Köstencĭ ve
Mankaliye'dekĭ yerel idare bĭrbĭrlerĭ men ortak
projeler başlamaları üşĭn fikĭr bĭrlĭgĭnde tabıldı.

Gelil Eserghep tarafından kabul et ĭ ld ĭ.
Başkanımız, RMTTDB'nĭñ faaliyetlerĭn tanıttı ve
kelecekte ĭşbĭrlĭgĭ faaliyetler devam etecegĭn dep
aittı. Mĭsapĭrler, RMTTDB'nĭñ binasında toşelgen
Tatar Odasın da ziyaret ettĭler.
Festivalın kapanış akşamı
Festival, ekĭncĭ akşamında da folklor
kösterĭlerĭ devam ettĭ. Pogram sırasında RMTTDB
başkanı Gelil Eserghep bey, bütĭn delegasya
başkanlarına ve katılımcılarga bĭrer şeref belgesĭ
men plaketler berdĭ. A ynı zamanda t ĭ ş
memleketlerden kelgen mĭsapĭrler, üy sahibĭ
tarafından köster ĭ lgen m ĭ sap ĭ rperverl ĭ kten
memnun bolganların ayttılar.
Küreş
7 Eylül künĭ ise Köstencĭ Aşıkawa
Tiyatrosı'n bahşesĭnde saat 15:00'te bĭr Küreş
Turnuvasıda tertĭplendĭ. Bo turnuvada başarılı
bolgan caşlarımız:
Bĭrĭncĭ: Denis Gelil - Asanşı (Valu lui Traian)
- bĭr tana man1.500 lei
Ekĭncĭ: Baiar Saledin - Perwel (Moșneni) bĭr koşkar man 1.000 lei
Üşüncĭ: Redin Memiș - Asanşı (Valu lui
Traian) - Bayrak man 500 lei
Üşüncĭ: George Lozovanu - Agigea Bayrak man 500 lei.
Ayrıca, beşĭncĭ, altıncı, yedĭncĭ ve sekĭzĭncĭ
yerde tabılgan caşlarga üşer yüz lei berĭldĭ.
Romanya Caşların ve Spor Bakanlıgı
tarafından ekĭ uzman, Lucian Vasiliu ve Viorel
Tomescu, bo turnuvaga katılgandır. Bo ekĭ uzman
Küreş'ĭn performans spor bolması maksadıman
ekĭncĭ bĭr rapor kurmaları üşün bo turnuvada
tabıldılar. Ayrıca, ACES - Orta Avrupa “Erkez üşün
Spor” Dernegĭn başkanı Danilo Montanari ve
başkan yardımcısı Lupatelli Gianfrancesco'da bo
Küreş turnuvasına katıldılar.
Baș Redaktor Erol MENADİL
Ghiulsen İSMAİL-İUSUF

Resmiy körĭşmeler
Yabancı delegasyaların reislerĭ, ep Cuma
künĭ saat 14:00'te Köstencĭ Valilĭgĭn “Remus
Opreanu” toplantı salonında Köstencĭ makamları
tarafından kabul etĭldĭ. Köstencĭ İlĭn Meclis Başkan
Yardımcısı Cristian Darie, Vali Yardımcıları İuksel
Selamet men Radu Volcinski, Belediye Başkan
Y ardımcısı Decebal F ăgădă u m ĭ sap ĭ rlerge
Köstenc ĭ' n ĭ tanıttılar. Kör ĭ şmen ĭ ñ sonında
hediyeler berĭldĭ ve toplı resĭm yasaldı.
Ayrıca yabancı delegasyaların reislerĭ Tatar
Bĭrlĭgĭ binasın ziyaret ettĭler. Onlar, başkan müh.
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GONG FINAL LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL DANSULUI,
CÂNTECULUI ŞI PORTULUI POPULAR TURCO – TĂTAR
ANSAMBLURI DIN ŞASE ŢĂRI ŞI-AU
DAT ÎNTÂLNIRE LA CONSTANŢA
Oaspeţi de seamă, ansambluri a căror
prestaţie a fost la unison apreciată la superlativ, o
paradă fastuoasă din care nu au lipsit elementele
de inedit şi un public extrem de numeros care a
făcut ca Teatrul de Vară Soveja din Constanţa să
pară mult prea mic pentru iubitorii muzicii, dansului
şi tradiţiilor tătăreşti, acestea au fost elementele
definitorii pentru cea de-a XIX-a ediţie a
Festivalului Internaţional al Dansului, Cântecului şi
Portului Popular Turco – Tătar, care a avut loc în
perioada 5 – 8 septembrie 2013.
Manifestarea, organizată de Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din
România, a reunit şi anul acesta ansambluri din
Crimeea – Ucraina, Turcia, Bulgaria, Macedonia,
Kazahstan şi, bineînţeles, România. Festivalul a
debutat cu tradiţionala paradă a portului tradiţional,
prilej cu care pe străzile Constanţei au strălucit
cele mai alese ţinute specifice tătarilor şi turcilor
din diferite zone ale lunii. Elementul de inedit a
constat anul acesta în prezenţa tinerilor luptători
care au deschis parada şi au răpit privirile
trecătorilor. Dansatorii şi-au purtat cu mândrie
frumoasele costume tradiţionale, iar fanfara
otomană Mehter, prezentă şi anul acesta la
festival, a completat tabloul unei manifestări
culturale de succes.
În prima zi a manifestării, reprezentanţii
ansamblurilor din străinătate, alături de liderii
UDTTMR, au fost oaspeţii autorităţilor locale şi
judeţene constănţene. Gazde au fost subprefecţii
S e l a m e t I u c s e l ş i R a d u Vo l c i n s c h i ,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa,
Cristian Darie, şi viceprimarul municipiului
Constanţa, Decebal Făgădău. În cadrul întâlnirii,
atât oficialii români, cât şi cei străini au subliniat
rolul deosebit pe care autorităţile locale şi centrale
îl au în viaţa comunităţilor etnice din România,
sprijinul de care se bucură minorităţile, concluzia
tuturor fiind aceea că această situaţie ar trebui să
fie un model şi pentru alte ţări. Mulţumiri şi aprecieri
au fost adresate de către oaspeţii din străinătate şi

preşedintelui UDTTMR, Gelil Eserghep, pentru
organizarea unei manifestări atât de ample şi
pentru faptul că prin intermediul acesteia
păstrează şi consolidează legăturile cu
comunităţile de turci şi tătari din afara României.
„Festivalul organizat de UDTTMR a devenit
o tradiţie pentru Constanţa, iar noi, în calitate de
organizatori, nu putem decât să ne mândrim cu
acest lucru. În acelaşi timp, de la an la an ne
propunem să fim mai buni, iar până acum cred că
ne-am atins acest obiectiv. Nu este deloc uşor în
aceste vremuri să organizezi an de an o astfel de
manifestare, cu câteva sute de participanţi numai
din străinătate. Este însă o datorie pe care o avem
atât faţă de noi înşine, faţă de tradiţiile şi valorile
noastre identitare, cât şi faţă de Dobrogea, faţă de
România. Aşa cum am mai spus, noi, tătarii din
România, le suntem recunoscători înaintaşilor
noştri că s-au stabilit pe aceste meleaguri, în
mijlocul unui popor atât de primitor. Nu în ultimul
rând, pentru reuşita festivalului de anul acesta
trebuie să le mulţumim atât tuturor celor care au
acceptat invitaţia noastră, dar şi autorităţilor locale
şi judeţene constănţene pentru susţinere şi
sprijinul acordat”, a declarat preşedintele
UDTTMR, Gelil Eserghep.
Şi ediţia din acest an a festivalului a stat sub
semnul multiculturalităţii. Ansambluri ale
comunităţilor turcă, slovacă, greacă, romă din
România, precum şi un ansamblu de dansuri
populare româneşti au evoluat, în prima seară, pe
scenă alături de dansatorii turci şi tătari din ţară şi
din străinătate, în timp ce a doua seară a fost
dedicată exclusiv muzicii şi dansurilor tradiţionale
tătăreşti şi turceşti.
Toţi participanţii la festival au primit diplome
şi plachete înmânate de preşedintele UDTTMR,
Gelil Eserghep. Printre cei care au ţinut să fie
alături de artişti, de organizatori şi de publicul
numeros la această ediţie de festival s-au numărat
senatorii Nicolae Moga şi Alexandru Mazăre,
precum şi primari din localităţile constănţene şi
reprezentanţi ai Consulatului General al Republicii
Turcia la Constanţa şi ai Consulatului General al
Federaţiei Ruse la Constanţa.
Adina BOCAI
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prima vizită în România şi nici la prima experienţă
în cadrul festivalului nostru. De altfel, festivalul
organizat de noi este cunoscut în aproape toată
lumea turcică şi are numai referinţe pozitive.
Aceast ă persoan ă, care este ş i membru
organizator a 18 festivaluri în Turcia, mi-a spus că
a rămas impresionată de public, format în parte şi
din turişti curioşi şi interesaţi de ceea ce se
întâmplă pe scenă. Inedit pentru toţi a fost însă
împărţirea scenei cu formaţiile celorlalte minorităţi
din România şi au văzut cu ochi buni că atâtea
minorităţi au răspuns afirmativ invitaţiei de a
participa la un festival organizat de tătari.
Ali Ozer – Ansamblul ,,Bursa Büyükşehir
Osmanlı Mehteri”, Turcia
Cum a fost experienţa de ghid pentru grupul
„Bursa-Mehter”? Încurajezi alţi tineri co-etnici să se
implice în bună desfăşurare a festivalului pentru
anul 2014?
Ca participant la mai multe ediţii ale
„Festivalul Internaţional al Portului, Cântecului şi
Dansului Popular Turco – Tătar”, ca dansator al
ansamblului Karadeniz şi ca ghid al formaţiilor
venite de peste hotare, a fost o experienţă plăcută
alături de grupul meu şi la această ediţie a
festivalului. Alături de ceilalţi colegi ghizi am învăţat
cum să ne organizăm şi pot spune că am făcut o
echipă foarte bună. Propun şi celorlalţi tineri de
etnie tătară să se implice în organizarea
festivalului, deoarece cu această ocazie vor avea
contact cu alţi tineri tătari, cu participanţii externi şi
interni ai festivalului, fiind totodată un prilej de a
lega noi prietenii.
Elif Melek - Ansamblul ,,Șümnu",
Bulgaria
Ce cerinţe deosebite au avut membrii
ansamblului ,,Şümnu” din Bulgaria? Cum ai
apreciat reacţia publicului faţă de momentul lor
artistic?
Cerinţele lor nu au fost imposibile. Au dorit
să viziteze staţiunea Mamaia, Moscheea Carol şi
să îşi achiziţioneze suveniruri specifice zonei
noastre. În principiu au respectat programul stabilit
de către organizatori. Aprecierea publicului a fost
pe măsura apariţiei lor şi a programului prezentat
de ei.
Birgül Genifer – Ansamblul ,,Güldeste”,
Kırım
Genifer, ai fost responsabilă de grupul
„Güldeste” Kırım. Care a fost programul din afara
festivalului pe care l-ai organizat pentru ansamblul
de care te-ai ocupat? Ce le-a plăcut cel mai mult

ECOURI LA FESTIVAL
După ani de zile în care am participat pasiv
la ,,Festivalul Internaţional al Portului, Cântecului
şi Dansului Popular Turco-Tătar”, la ediţia a XIX-a
din acest an, am hotărât să mă implic alături de
prietenii de la Organizaţia de Tineret „İsmail
Gaspıralı”. Datoria noastră a fost să servim ca ghizi
pentru ansamblurile din alte ţări. Întrucât a fost
prima mea experienţă de acest gen, îndeplinirea
obiectivelor pe care le-am avut a fost posibilă
datorită celorlalţi colegi, pe care urmează să îi
cunoaşteţi în continuare şi cărora le mulţumesc
pentru ajutor.
Amza Meral - Ansamblul "Bahar" Çalıklı,
Macedonia
Cum li s-a părut celor din ansamblul “Bahar”
Çalıklı organizarea festivalului din acest an? Ai
păstrat legătura cu macedonenii?
Cel mai apreciat lucru de macedoneni, anul
acesta, a fost, cu siguranţă, organizarea.
Preşedintele grupului a afirmat faptul că niciun
festival nu s-a ridicat la nivelul organizării celui din
acest an. Având în vedere că anul acesta am fost
pentru a treia oară ghid în cadrul festivalului, pot
spune că am păstrat legătura cu toate formaţiile
cărora, cred eu, le-am făcut participarea mai
uşoară şi mai plăcută în cadrul festivalului. La
formaţia din Macedonia sunt pentru a doua oară
ghid şi dat fiind faptul că îi cunoşteam din anii
anteriori, de la alte festivaluri la care am participat
şi eu ca dansatoare în ansamblul Karadeniz, pot
spune că am legat prietenii încă de prin anul 2009.
Avem amintiri frumoase împreună şi e o plăcere să
ne revedem în fiecare an.
Vuap Sercin - Ansamblul ,,Jaunkazin ve
Darin” Kazakistan
În ce limbă ai comunicat cu grupul din
Kazahstan? Ce dificultăţi ai întâmpinat pe
perioada şederii lor în România?
Am comunicat în tătara kıpchaka, care face
parte din familia limbilor turcice. Unele cuvinte sunt
asemănătoare limbii tătare dobrogene (ei la
cuvântul tabaq spun mâncare, iar noi, tătarii
dobrogeni, spunem farfurie). Nu am avut dificultăţi
pe perioada şederii lor în România.
Asan Rezan – Ansamblul „Bursa Vatan
Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü”, Turcia
Colega noastră s-a ocupat de ansamblul
„Bursa Vatan Halk Oyunları Gençlik ve Spor
Kulübü”. Cum au apreciat invitaţii noştri buna
convieţuire între atâtea minorităţi în Dobrogea?
Conducătorul de grup al formaţiei nu este la
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invitaţilor noştri în România?
Unul din programele pe care l-am organizat
pentru membrii grupului „Güldeste” la iniţiativa şi
dorinţa lor a fost aceea de a vizita mormântul
fostului preşedinte UDTTMR, Agiacai Saladin. Au
rămas impresionaţi de convieţuirea noastră cu
celelalte etnii şi de staţiunile de pe litoralul nostru.
Refgian Nardin – Ansamblul ,,Eskişehir
Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Spor Kulübü
Derneği”, Turcia
Ce a însemnat acest festival pentru tine?
Ce amintiri ai acumulat alături de grupul din
Eskişehir? Crezi că se vor întoarce şi cu altă
ocazie?
Pentru mine festivalul înseamn ă o
manifestare prin care arătăm convieţuitorilor
frumuseţile etniei noastre şi un prilej prin care ne
promovăm tradiţiile şi obiceiurile tătăreşti!
Grupul pe care l-am însoţit a venit din
Eskişehir, una din cele mai puternice comunităţi de
tătari din Turcia! În cele trei zile petrecute împreună
ne-am înţeles foarte bine şi bucuria majoră a fost
faptul că am putut să ne înţelegem în aceeaşi limbă
două comunităţi de tătari din ţări diferite. În ultima zi
au fost la fel de entuziasmaţi şi fericiţi pentru
rezultatele festivalului nostru şi nu au uitat să
menţioneze că suntem bineveni i la activităţile
folclorice comune de pe meleagurile lor.
Ateş CASIMCEALI

Interna ional al Portului, Dansului și Cântecului
Popular Turco-Tatar- edi ia a XIX a, locul I a fost
ocupat de sportivul Denis Gelil din Valu lui Traian
(un vi el și 1.500lei), pe locul al doilea clasându-se
Baiar Saledin din Moșneni (un berbec și 1.000lei),
locul al treilea fiind ocupat de sportivii Redin Memiș
din Valu lui Traian și George Lozovanu din Agigea
(câte un Bayrak și câte 500lei). Sportivii clasa i pe
locurile V-VIII au primit câte 300 lei.

La acest turneu au fost prezen i oficiali ai
Ministerului Tineretului și Sportului, Lucian Vasiliu
și Viorel Tomescu, care au avut ca obiectiv
întocmirea celui de al doilea raport pentru
declararea ca sport de performan ă a Küreșului.
De asemenea, au fost prezen i din partea
Asocia iei Central Europene Sportul pentru oti
ACES președintele Danilo Montanari și Lupatelli
Gianfrancesco, vicepreședintele acestei structuri.
Erol MENADİL

KÜREȘ - CONSTAN A
La turneul de Küreș desfășurat sâmbătă, 7
septembrie, în cea de a doua zi a Festivalului

REPREZENTANII UDTTMR, OASPEII ASOCIAIEI
ORAȘELOR ÎNFRĂITE DIN LUMEA TURCĂ
O delega ie a Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco – Musulmani din România a fost prezentă, în
perioada 4 – 7 octombrie, la Istanbul, răspunzând
astfel unei invita ii din partea Asocia iei Orașelor
Înfră ite din Lumea Turcă (TDBB). Pe parcursul
celor trei zile, delega ia condusă de președintele
UDTTMR Gelil Eserghep a avut o serie de vizite la
obiective de interes turistic și cultural din Istanbul.
În ultima seară, membrii delega iei au fost oaspe ii
secretarului general al Asocia iei Orașelor Înfră ite
din Lumea Turcă, Mustafa Bașkurt, și ai expertului
în Rela ii Interna ionale din cadrul organiza iei,
Burak Koçak, prilej cu care reprezentan ii celor
două organiza ii au discutat despre implicarea mai
activă în consolidarea rela iilor de colaborare
dintre localită i din România și din Turcia.
Secretarul General Mustafa Bașkurt l-a asigurat pe
președintele Gelil Eserghep de sprijinul pe care
asocia ia îl va acorda și pe viitor în vederea stabilirii
cât mai multor contacte între administra iile locale
din cele două ări, UDTTMR fiind un important
factor de rela ionare în acest context.

Mustafa Bașkurt i-a înmânat, cu acest prilej,
președintelui Gelil Eserghep, un vas suflat cu aur,
simbol al organiza iei, iar liderul UDTTMR i-a
înmânat gazdei un trofeu de cristal cu însemnele
uniunii tătare.
Aceasta a fost prima întâlnire oficială a celor
doi lideri de organiza ii, după ce la edi ia de anul
acesta, expertul în Rela ii Interna ionale Burak
Koçak a fost prezent la Constan a unde a deschis
seria discu iilor dintre cele două păr i.
Adina BOCAI
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RMTTDB'NĬÑ BĬRĬNCĬ BAŞKANI TASİN GEMİL 70 YAŞIN TOTIRDI
vedeţi onoarea care i se acordă, alături de noi este
Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Republica
Tatarstan, academicianul Akhmet Mazgarov, un
reputat om de ştiinţă, profesor universitar doctor,
unul dintre specialiştii de nivel mondial în domeniul
petrochimiei. Oaspete de seamă în aceste zile al
Academiei Române, domnia sa a venit în primul
rând pentru a-l cinsti pe Tasin Gemil. Aşadar,
valoarea domnului Tasin Gemil se pare că e mai
bine apreciată mai departe de noi decât aici, lângă
noi...
În anii '89-'90 domnul Tasin Gemil și alţi
câţiva tătari care chiar au avut în ei sentimenul
patriotic tătăresc au pus bazele uniunii. La Tasin
Gemil acest sentiment patriotic a răzbătut în
decursul timpului şi din scrierile sale. Fiecare
popor rămâne în istorie prin prisma a ceea ce se
scrie despre el. Noi, ca să nu rămânem cu “Vin
tătarii!”, avem nevoie de oameni care să ştie să
prezinte foarte bine istoria şi mai ales să o scrie, iar
din acest punct de vedere avem un privilegiu: îl
avem pe el şi mai avem câţiva tineri reprezentanţi
ai etniei noastre care, sub îndrumarea domniei
sale, scriu despre istoria noastră.
Când am ajuns eu în Parlament toţi colegii
mei parlamentari aveau cuvinte de laudă la adresa
primilor doi deputaţi pe care i-am avut: prof. univ dr.
Tasin Gemil şi ing. prof. univ. dr. Nusfet Şaganai,
matematician, de asemenea un om de valoare.
În viaţă nu este suficient să fii deştept,
trebuie să ştii să dezvolţi şi o relaţionare socială, iar
domnul Tasin Gemil a reuşit să le îmbine pe
amândouă, destul de frumos şi destul de bine.
Domnia sa este un exemplu, și din acest punct de
vedere, mai ales pentru tinerii din comunitatea
noastră.”

Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ, bĭrĭncĭ Bĭrlĭk başkanı, bĭrĭncĭ
milletvekilĭ ve Romanya'nıñ Büyükelçĭsĭ bolgan
prof. dr. Tahsin Gemil bey'nĭñ 70 yaşın 21 Eylül
Cumartesĭ künĭ kutladı. Faaliyetke, Tataristan
Cumhuriyetĭn Bĭlĭmler Akademyasın başkanı Ak.
Ahmet Masharov şeref bergendĭr. Ondan başka
Tataristan Akademyasın Tĭş Ĭşlerĭ Departman
başkanı Bulat Nogmanov ve Nailya Mazgarova
hanım man RMTTDB'nĭñ temsicĭlerĭ katılgandır
bo törenge.
RMTTDB'nĭñ başkanı müh. Gelil Eserghep
bey'nĭñ faaliyetĭn aşılış konuşmasın yasadı.
Artından, prof. dr. Tasin Gemil bey Tataristan
Cumhuriyetĭn Bĭlĭmler Akademyasın başkanı Ak.
Ahmet Masharov beyler söz aldı.
RMTTDB'n ĭ ñ başkanı müh. Gelil
Eserghep bey'nĭñ konuşması:
“Sawbolınız epĭnĭzge kelgenĭz üşün. Allah
kĭsmet etĭp, bügün epĭmĭz mında toplandık,
kuwanıp toplandık. Ne üşün? Bĭlesĭnĭz, kartlarnı
saymasak cabadan caba yaşaymız. Em de 70
yaşın totırgan Sayın Gemil Tasin, bĭlesĭnĭz bĭzĭm
bĭrĭncĭ başkanımız, em de bĭrĭncĭ milletvekilĭmĭz
şıkkan soyı. Allah kĭsmet etĭp, eş bĭr seper
unutmayık, unutmayık bĭr seper kım kurdu bo
ĭşlernĭ. Katımda, em de, Allah kĭsmet etĭp, er seper
katımda bolsın, bolganınday şĭmdĭgeşĭk bĭzĭm,
Tasin Gemil.
Omul Tasin Gemil a răzbit nu numai în
cadrul uniunii, ci şi în lumea reală. A fost preşedinte
şi deputat al uniunii, dar a ajuns şi ambasador şi,
după cum ştiţi, titlul de ambasador este peste cel
de deputat. A ajuns ambasador datorită propriilor
valori şi datorită relaţiilor pe care le-a avut, nu
datorită sprijinului venit de la uniune, deşi ar fi
trebuit ca uniunea să se mândrească şi să fie
aproape întotdeauna de toţi cei care au reuşit sa
răzbească în lumea reală.
Ca să ai un profesor universitar doctor de
rang internaţional care a fost şi ambasador al
României în două state, Azerbaidjan şi
Turkmenistan, este ceva extraordinar.Şi ca să

Prof. dr. Tasin Gemil bey'nĭñ konuşması:
“On sene ewel 21 sentiabır künĭ Baku'da
edĭm o zaman vazife başında bo ĭşnĭ koralmadım,
orada arkaşlar man yapıldı bo ĭş. Fakat asıl
kutlama Mart ayında 2004'te boldı. O zaman bĭr
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kitap şıgarıldı menĭm 60 yaş dönemĭm üşün.
Şĭmdĭde bĭr kitap azĭrlene bĭlgenĭme, tuyganıma
köre. O zamanda o kitap şıkkanda menĭm
üniversitem bolgan Babeş Bolyai Üniversitesĭ o
zaman ayrı bĭr tören tüzenliycek, yani gene menĭm
bo yıl dönemĭm üşün. Yani bĭrĭncĭ tören mında
bolayatır şĭmdĭ, bo künde bolganı üşün de bĭrĭncĭ
Gelil Eserghep kardaşıma, çünkĭ bĭrĭncĭ bo
teş e büsn ĭ o algandır, o tüşüngend ĭ r. Oga
minnettarlarımı bĭldĭrmek ĭstiymen ve tabii uzaktan
mahsus bo tören üşün kelgen bek kĭymetlĭ
akademik Ahmet Mahsarov'ga şukranlarımı
bĭldĭrmek ĭstiymen.
Arkadaşlar, son kitapta yazganımday
okıganlar bolsa ke bĭzĭm üşün Tatarlarga 1990
devrĭmĭ en büyük fırsat edĭ. Men o zamanlar
dostlarga aita edĭm: 'bo tarih trenĭ nihayet bĭzĭm
stantiada toktadı; bĭzler bo trenge mĭnmege
bĭlmessek tren bĭznĭ beklemiycek, ketecek. Bo tren
tarihnĭn trenĭ'dĭr. Onın üşün men gairet ettĭm, eş bĭr
aitkan laflarga karamadan vazifemnĭ bırakıp bo
ĭşlernĭ yapmaga... Yani bo trennĭ tuttık. Bo trenge
mındık. Bo tren tarih trenĭ. Bĭzĭm tarihĭmĭzde bĭzler
köp defa kaybettĭk, coyttık. Mĭnmege bĭlmedĭk bo
trenlerge. Bo trenlerĭn bĭrĭncĭ, ekĭncĭsĭ, üşüncĭsĭde
bar. Bĭrĭncĭsĭne mındık başta. Sora yavaş yavaş
bĭznĭ itedĭler ekĭncĭsĭne cĭberdĭler, yani şĭmdĭ degil
eskĭden. Köp defa bo trennĭ kaşırdık. Bonı
karşırmamamız kerek ve en nihayet kaşırmadık.
Bĭrde bo trendemĭz bĭz. Bo tren men ketemĭz. Bo
tren Avrupa Bĭrlĭgĭ trenĭ boldı şĭmdĭ. Yani bo tren
men kayda ketkenĭmĭz taa enyüz bĭlmiymĭz. Men
bonı tesbit etmege ograşaman şĭmdĭ. Bükreş'te
menĭm caş ballar man er ay toplantım bola, onlarga
bĭzĭm tarihnĭ annatıp, onlarga közlerĭn aşıp bo
trenĭn kayda ketkenĭn sezdĭrmek ĭstiymen. Başta
özĭm sezecekmen tabii sonra onlarga
bĭldĭrecekmen. Bo tren ızlana, dogrı kete ve parlak
bĭr istikbalge kete.'
Kazan'dakı b ĭ z ĭ m kardaşlarımız, İdil
Tatarları. İdil Tatarları, şĭmdĭ Tatarların arasında en
aydın Tataralar'dır, en ilerĭ ketken ve en ilerĭ
tüşüngen Tararlar'dır. 18. asırdan berĭ ordan parlak
aydınlar şıkkandır. Bo aydınlar 18. asırın
sonlarında İslam dinĭnĭ reform etmege caba
köstergenlerdĭr. Eş bĭr yerde bolmagan bĭr ĭş. Bonı
Kazan aydınları yapkandır. Yüz yıl sonra İsmail
Gaspıralı Kırım'da yaptı. Yani demek ĭstedĭm
Tatarlar arasında balaban reformcularda bardır.
Bo reformcuların cabaları er zaman başarılı
bolmagan bolsada bo onların kahabatı tuwıl,
onların yaşagan ortamının kahabatı; bĭrĭncĭsĭ
duşman yaşaganları ortam, Rusya'nın ortasında;
ekĭncĭsĭ bĭzĭm halkın cahillĭgĭde bar. Er zaman
bĭzĭm tarihĭmĭzde öz özĭmĭznĭ aldatmak eş bĭr
faydası yok. Bĭzĭm tarihĭmĭzde en köp hainlık
yapkan gene Tatarlar'dır. Bo mında da bola,
Dobroca'da da bola. Kırım'da da bola o şĭmdĭ. Az
çok Kazan'da da bar. Yani, Tatarın bolgan yerde
bonday duşmanlıkta bola. Er zaman bondan köp
kayıplarga ogradık ve nihayet Gelil kardaşımız
aitkanday közlerĭmĭznĭ aşmamız kerek. Caşlar

artık anlasınlar ke vakıt keldĭ artık bĭr bĭrĭmĭznĭ arü
tanıyık, bĭrbĭmĭzge destek bolayık.
Taa Kazan'da İdil boyunda Tatarlar bar. Onı
er zaman bĭldĭk, onı mında bĭlmegen kĭşĭ yoktır
Kazan'da Tatarların bar bolganın.
Mına şĭmdĭ tarihi bĭr kündĭr bo. Mende gayet
mutluman ke bo tarihi kün menĭm tuwgan künĭme
rasladı ke Kazan'nıñ en yüksek temsĭlcĭlerĭnden
bĭrĭsĭ Bĭlĭmler Akademisĭ'nĭñ başkanı tutup keldĭ,
yorılmadan bokadar yoldan keldĭ bĭznĭ körmege.
Bĭrĭncĭdĭr. İnşallah bondan soñra başkalarıda taa
kelecek, bĭzĭm aramızda bo baglantılar taa sık
bolacak bonday etĭp bĭzler özĭmĭznĭ yanlız
körmiycekmĭz mında. Yanlız Kırım yok, yanlız
Türkiye'dekĭ Tatarlar yök, yanlız Orta Asya yok,
Kazan'da bar. Kazan'dan başka dünyada sepĭlgen
Tatarlar bar; Amerika, Japonia, Noua Zeelanda,
Australia'da, er yerde Tatar bar. Men yaş
dostlarıma aytaman: 'Sĭzler, Tatarlıknıznı bĭlsenĭz
yanlız bo vicdan şuurı üşün tuwıl'. Şĭmdĭ dünya
degĭştĭ arkadaşlar, unutmanız ke bĭr kĭşĭ özĭ Tatar
bolganı üşün özĭn balasın Tatarca üyrenmege
cĭperecek, ya da oga Tatarcanı kafasına zorman
sokacak. Artık bo dünya degĭştĭ. Onıñ üşün bĭzler
onıñ taktik tarafında tabılmamız kerekke ana baba
balasına Tatarcanı üyretmek üşün, Tatar şuurını
oga yansıtmak üşün praktik tarafında da bĭlsĭn.
Dünya'da er ülkede Tatar bardır, bo Tatarların köbĭ
yüksek vazifelerde yer algandır, balaban yerlerde
ĭşlerĭ bar. Onlar yarın bĭrgün bĭrbĭrĭne fayda
etebĭlerler. Onday tüşünemen...Dünya dewamı
degĭşe. Bĭzler ayak uydırmamız kerek.
Üş halk bardır tanılgan dünya'da, bĭrĭsĭ
Yahudiler, ekĭncĭsĭ Filistinliler, üşünçüsĭ de
Tatarlar'dır. Dünya'da ayak uydırmaga bĭlgen
milletler'dĭr bonlar. Yani bĭzler 200 sene den daa
köp şu vakıtkaşık memleketsĭz bolganımız üşün şu
vakıtkaşık t ĭ l ĭ m ĭ zn ĭ, adetlerĭ m ĭ zn ĭ, ad ımızı,
dinĭmĭznĭ yaşatabıldık çünkĭ bĭzler ayak uydırmaga
bĭldĭk, insan bolarak , ferdi olarak yani, bĭrde toplım
bolarak.
Şĭmdĭ aytıldı ke men bĭrĭncĭ preşedint bolga
man. UDMR, 24 Dekabr'da kurıldı. Bĭzler 29'da
kurıldık. 29'dan beş kün sonra. UDMR'nıñ ne
kuwetĭ bar, ne adamları bar. Bĭzler beş kün soñra
kurıldık. Bo ayak uydırmanıñ bĭr örnegĭdĭr.
Soñra daa ewel sĭzge bonı bĭldĭrmek
ĭstiymen ke özĭnĭzde gurur tuyınız bondan.
Komunism rejimĭ kelgende bĭzde cahil halkı %80
edĭ. Komunism rejimĭ aştı okullarnı, mekteplernĭ,
internatlar. Araba, araba erkek ve kız köylerden
keldĭler Mecidiye'ge, Köstencĭ'ge, Bogazköy'ge,
9
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bütĭn Dobruca'nıñ kasabalarına liceulerĭne keldĭler.
So ñra fakultatelerg e. B ĭ r mal boldı ke,
Üniversitate'de mezunları en köpĭ Tatarlar edĭ, yüz
den 7 tane talebe ya mezun Tatar eken, bo 80
yıllarda. Halbuki Ungurlarda üş tane,
Yahudilern ĭ de geşken ed ĭ k. Yani bu ayak
uydurmaktan kelgendĭr.
Yani bĭzde bo üş halk arasınadamız.
Balaban alimlerĭmĭz bar ve tanıtma sırası keldĭ.
Bonıda katıp tanıtacakmız? Bonı, Kazan Tatarların
yardımı man tanıtacakmız cünk ĭ Kazan
Tata rlarında ün i versitet bar, çünkü Kazan
Tatarlarında Akademya bar, Kazan Tatarlarında
institut bar, Kazan Tatarlarında devlet bar,
Cumhuriyet bar, Parlament bar, President bar. Yani
onlar Rusya'nıñ ortasında bolsalarda, özlerĭn
teşkilatları bar. Devlet teşkilatları bar. Dünya'da tek
devlet teşkilatı bolgan İdil Tatarları, Kazan
Tatarları. Onın üşün Kazan Tataralarına gayet köp
yardımga talebĭmĭz bolması kerek. Onlarda şĭmdĭ
en yüksek temsilcĭsĭ bolgan Bilĭmler Akademisĭn
başkanı tutĭp keldĭ mında, bo kol uzatmak üşün
keldĭ, tabii maga büyük hurmet üşün keldĭ saw
bolsınlar, ama aynı zamanda sĭzlergede kol
uzatmaga keldĭ ke Kazan'dakı Tatarlar sĭznĭ bĭleler,
sĭznĭ unutmaganlar ve sĭzge kereken yardımnı
kösterecekler. Bĭzde bĭliyĭk ke bo yardımnı talep
etmege. Bo yardımdan istifade etmege.
Burslar bereler ballarga. Ballarımıznı
cĭberiyık onda, ketĭp okısınlar onda. Bĭrĭncĭ, tarih,
Tatar tĭlĭ, filologia kerek bĭzge, ama matematikte
okıyab ĭlerler, fizika okıyab ĭ lerler, kimya da
okıyabĭlerler, ekonomik te okıyabĭlerler, epsĭn
epsĭn okıyabĭlerler çünkĭ Tataristan Akademiya'sı
yüksek bĭr seviyede.
Tataristan'da Tatar Tarihĭ bastırıla, aynı
zamanda enciclopedialar yazıldı. Bunlar epsĭ Tatar
alimlerĭ men boldı. Olar Kazan'da tuwsada olarda
bĭzĭm alimĭmĭz. O alimlerĭn portrelerĭn neşĭn
asmayık mında, çünkĭ onlar hep bĭzĭmkĭlerĭ. Bĭzĭm
caşlarda körsĭnler olarnı. Bo boş duwarlarga bo
alimlerĭn portrelerĭ asılsın mında merkezde ve
bütĭn filialalarga. Yani bĭz mında 30-40 bin Tatar öz
kabıgımızda kalırsak bĭrşiy yapamazmız. Dünya
şĭmdĭ globalizatia dünyası. Yani bĭz bo globalizatia
tışındamı kalacakmız. Bonın tışında kalsak, bo
globalizatia yuvarlanıp ezerde keter bĭznĭ. O
zaman kol uzatsak Kazan Tatarlarına, Kırım
Ta t a r l a r ı n a , T ü r k i y e ' g e , K a z a h s t a n ' g a ,
Özbekistan'ga, Azerbaycan'ga bĭz kuwetlĭ bolırmız
o zaman, özĭmĭznĭ taa kuwetlĭ hĭssedermĭz.
Neler bolgan bolsada bo 20 sene zarfında,
men hiç bĭr zaman özĭm halkımdan uzaklaşmadım.
Men, halkım degende bĭrĭncĭ sĭzsĭnĭz, ama Kazan
Tatarlarında menĭm halkım, Kırım Tatarlarıda
menĭm halkım, bütün dünyada yaşagan Tatarlar
menĭm halkım. Men, bo halknı süyemen ve oga
hĭzmet etemen.”

halkı üşün bek önemlĭ bĭr kündĭr, en tanılgan
aydınlardan Tasin Gemil'nın 70 yıllıgı. O, Tatar
halkı üşün, Tatar halkının tarihĭ üşün bek arü ĭşler
ĭşlegendĭr. O, bĭzĭm Akademyada boldı, Tataristan
alimlerĭmen Tatarstan halkı oga hürmetlĭ.
Tatar halkı bütĭn dünya'da yaşasada dagılık
tuwıl, Tasin efendĭ aytkanınday. Tatarstanda 2,5
milyon Tatar yaşay. Edĭl Tatarları sekĭz milyon.
Tatarlar Kıtay'da yaşay, Tatarlar Finlandiya'da,
Amerika'da, Dobroca'da Tatarlar köpten, onıñ
üşün Tatar halkı bek bĭlĭmlĭ'dĭr. Tatar halkın büyĭk
alimlerĭ bar. Almanya'da, Astrofizika İnstitütĭn
direktörĭ Tatar dünyada eñ aytulı astrofikzikşı.
Tatar halkın alimlerĭn resĭmlerĭn mĭnda ketĭriyĭk.
Tatar caşları man şalışkanda er zaman onlarga
aytaman, bĭzĭm alimlerĭmĭz, şairlerĭmĭz, ĭrcĭlarĭmĭz
bütĭn dünyada bĭlĭne. Kayda barsa barsak bĭzĭm
Tatarlarımız mügayıp kalmay, tım tık kala. Sĭznĭ
yaz künlerĭnde Tatarstan'ga şakıramız; köngresler,
forumlar bola. Bütĭn dünya Tatarları, Müslümanları
Kazan'ga bek köp keleler.”
Toplantının sonında, Ak. Ahmet Masharov,
Tataristan Cumhuriyetĭn Bĭlĭmler Akademyasın
gümüşten madalyasĭn sayın prof. dr. Tasin Gemil
beyge ve bĭr plaket ayrıca RMTTDB'nĭñ başkanı
müh. Gelil Eserghep beyge takdim ett ĭ;
RMTTDB'nĭñ başkanı müh. Gelil Eserghep bey, 70
yaşın totırganı üşün sayın prof. dr. Tasin Gemil
bey'ge bĭr şeref plaketası man diploma, Ak. Ahmet
Masharov bey ge bĭr plaket men diploma berdĭ.
Sayın Masharov, RMTTDB'nĭñ kitaphanesĭne
Abdula Tukay ve bașka yazarlardan kitaplar
bagışladı.
Bo vesile men Tatar Bĭrlĭgĭnde töşengen
Tatar Odasın aşılışıda yasalgandır.Toplantının
sonında Tatar Bĭrlĭgĭn temsĭlcĭlerĭ men mĭsapĭrler
toplı resĭm yasadılar.

20 Eylül Cuma künĭ sayın Ahmet Masharov
RMTTDB Bükreş şubes ĭ n ĭ n uyelerımen
korışkendır.
22 Eylül Pazar künĭ Mecidiye’de sayın
Ahmet Masharov ve sayın Tasin Gemil, Mecidiye
Belediye Başkanı Marian İordache tarafından
kabul et ĭ ld ĭ ler. Ayrıca m ĭ sap ĭ rler RMTTDB
Mecidiye Şubesĭnde cemaat men korĭşkendĭr.
Bükreş'te 23 Eylül Pazartesĭ künĭ, Ak.
Ahmet Masharov bey Romanya Akademysın
başkanı Ak. İonel Haiduc man körĭşkendĭr.

Tataristan Cumhuri yet ĭ n B ĭ l ĭ mler
Akademyasın başkanı Ak. Ahmet Masharov
bey'nĭñ konuşması:
“Mühterem cemaat, kardaşlar, bügün Tatar

Baș Redaktor Erol MENADİL
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UDTTMR L-A SĂRBĂTORIT PE PRIMUL
PREŞEDINTE AL TĂTARILOR DIN ROMÂNIA
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco –
Musulmani din România l-a sărbătorit sâmbătă, 21
septembrie, la împlinirea vârstei de 70 de ani, pe
prof. univ. dr. Tasin Gemil, primul preşedinte al
UDTTMR şi primul deputat al tătarilor din România
în Parlamentul de la Bucureşti, fost ambasador al
României în Azerbaidjan şi în Turkmenistan,
renumit istoric şi traducător, autorul a peste 100 de
lucrări despre Imperiul Otoman şi Istoria
Românilor. Alături de membri ai comunităţii tătare,
la eveniment a fost prezent şi un oaspete de
seamă: Preşedintele Academiei de Ştiinţe din
Tatarstan, academicianul Akhmet Mazgarov.
„Prezenţa distinsului oaspete astăzi, aici, este
dovada clară a respectului şi aprecierii de care se
bucură domnul prof. univ. dr. Tasin Gemil la nivel
internaţional. Este unul dintre puţinii tătari care au
iubit tătarii necondiţionat. De multe ori nu a fost
apreciat la adevărata sa valoare în mijlocul
comunităţii. Acum este timpul să îi arătăm
respectul pe care îl merită, să îi demonstrăm că
uniunea a apucat pe un alt drum, un drum al
recunoaşterii valorilor acestei comunităţi, al
încurajării celor care au ceva de spus în
comunitate. În viaţă nu este suficient să fii deştept,
trebuie să ştii să dezvolţi şi o relaţionare socială, iar
domnul profesor Tasin Gemil a ştiut să le îmbine pe
amândouă. Domnia sa a reuşit singur în viaţă, iar
asta contează enorm”, a spus, în deschiderea
evenimentului, preşedintele UDTTMR, Gelil
Eserghep.
La rândul său, prof. univ. dr. Tasin Gemil a
mulţumit preşedintelui Gelil Eserghep pentru
evenimentul organizat sâmbătă şi a reiterat ideea
susţinută şi de liderul actual al comunităţii tătare,
aceea de a se investi în tineri, de a-i susţine, de a li
se da o şansă să reuşească în viaţă. Sărbătoritul a
scos în evidenţă potenţialul intelectual al

membrilor comunităţii demonstrat în decursul
timpului prin funcţiile deţinute în diferite instituţii.
De asemenea, prof. univ. dr. Tasin Gemil a vorbit
despre importanţa stabilirii unor legături mult mai
strânse cu tătarii din Tatarstan şi nu numai.
La finalul evenimentului, preşedintele
Academiei de Ştiinţe din Tatarstan, academician
Akhmet Mazgarov, i-a înmânat prof. univ. dr. Tasin
Gemil o medalie de argint reprezentând cea mai
înaltă distincţie a Kazanului, o farfurie suflată cu
aur pe care este inscripţionată o geamie din Kazan
şi mai multe cărţi, printre care şi un jurnal de
călătorie în limba tătară şi arabă. Distinsul oaspete
i-a înmânat şi preşedintelui Gelil Eserghep o
medalie de argint şi i-a adresat, totodată, invitaţia
de a fi prezent la manifestările tătarilor din Kazan.
Duminică, 22 septembrie, prof. univ. dr.
Tasin Gemil şi oaspeţii din Tatarstan au fost
prezenţi şi la Medgidia, unde s-au întâlnit atât cu
reprezentanţii comunităţii tătare din localitate,
precum şi cu primarul Marian Iordache şi
viceprimarul Luminiţa Vlădescu.
Adina BOCAI
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YUSUF NEWZAT SARIGÖL BEY MEN KONIŞMA
Erol Menadil: S ĭ zn ĭ ar ü tanımagan,
KARADEN Ĭ Z'n ĭ okıganlarga öz ĭ n ĭ zn ĭ tanıtır
mısınız?
Newzat Yusuf Sarıgöl: Bütĭn saygılarım
man. Men Albeşti [eskĭ adı Sarıgöl] köyĭnde
[Köstencĭ], 1936 senesĭnde tuwdım; ilk okıIım
köyĭmde [I-IV], sora Mankaliye'de [V-VII] dewam
ettĭ ve Köstencĭ'de Tatar Podagocik liçeun'den,
1956 senesĭnde mezün bolgan sora, bĭr sene
Azaplar'da matematika ve fizika derslerĭ okıttım.
1957 senesĭnĭn küzĭnde, Bükreş Üniversitatesĭ,
Filolociye Fakültatesĭne yazıldım ve 1962'de
mezüniyet sınavlarından sora o fakültatege
atandım. Bo yerde, şonı da katmak ĭstimen:
Fakültatemĭzĭn bĭrĭncĭ sınıfında 315 talebe bar edĭ.
Üş dönem [semestru] sınavlardan sora, en yüksek
başarılar alganlarga Cümhuriyet Bursası [Bursă
Republicană] berĭle edĭ; o senesĭ beş bursadan ekĭ
tanesĭn men ve merhum şair dostım Memedemin
Yaşar'ga berĭldĭ… emeklĭ bolgaşık
[2005] atangan yerĭnde şalıştım

ama o zamanlarda kurallar sert ve tartışılmazdı;
yaz tatilĭne başlamadan ya da dersler başlamadan
önce, en az ekĭ hafta “gönĭllĭ” şalışma kamplarına
katıla edĭk… Köydeşĭm, meslektaşım, Prof.
Haçıemin men barabar bonday etken
“gönĭlĭlĭkĭlernĭ kaşırmadık!” Internat [internet tuwıl!]
talebe yurtında 15 sene geşĭrdĭm, zaten o kadar
alışkan edĭm ke, tatillerde ailemĭn katına kelgende
bĭle, o kanıma sĭngen yaşayış menĭ bırakmadı.
Rahmetlĭ anam: “Vay balam, senĭn eş karnım aştı,
susadım, yukım keldĭ, yorıldım degenĭn eşĭtmedĭm,
sen neday balasın, be!” Degen sözlerĭ kulagımın
zarına sĭnĭp kaldı.
EM. Bĭlgenlerĭme köre köp kitap yazdınız,
bazıları da yabancĭ memleketlerde de basılıp
şıkktı; yazmak sĭzge neday zewk bere?
NYS. Farklı türden yazılarım bar: bĭlĭmsel
araştırma yazılar, şiirler, tüz yazılar
[proză], sözlĭkler, tanıtma, tercümeler
yazılarım vb. Her tür yazının ayrı
zevkı bar; o yazılar menĭm ĭşĭmde
yaratılgan başka nuranî men bolıp
türlene, şiirler ise gizeml ĭ b ĭ r
müsafĭrdiy kalbĭmĭn törĭne kelĭp
yerleşe.

EM. Men bĭ lgen ĭ me köre
yaşam boyı Bükreş Universitatesĭnde
görev aldınız, bo dönemde köp
uzman yetĭştĭrmesĭne önemlĭ
katkılarınız bar, bo meselege dair
bĭraz konışır mısınız?
NYS. Evet, ömrĭmĭn önemlĭ bĭr
parşası caşlar arasında, Universitate
öğrencĭlerĭm men barabar geştĭ, belkĭ
bo sebepten bolsa kerek, yaşlar
ilerlemesĭne köre, gönlĭm [ey zawallı
gönĭl!] onlar man kaldı…O senelerde,
yüzlerce talebelerge türkolojinin sır ve
güzellĭklerĭnĭ üyretmege ograştım.
Sırası kelgende aytayım. Ellĭ senege
yakın şalışmalarımda 1991-1995 seneler ĭ
arasında, Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafaya Fakültesi'nde Romen Tĭlĭ ve Edebiyatı
bölĭmĭnĭ kurdım ve şalıştırdım. Bo fırsattan
yararlanıp, menĭm üşĭn en önemlĭ kitap, 1072
senesĭnde tamamlangan Mahmud Kaşgarlı'nĭn
Divanü Lügat-it-Türk [DLT] eser ĭ üst ĭ nde
araştırmalarımnı derenleştĭrmege ograştım.

EM. Bĭlgenĭme köre üş tĭlde şiir
yazasınız, bo yerde “zevkler” bĭrbĭrĭ
men karışmay mı?
NYS. Evet, Tatarca, Türkçe ve
Romence şiirlerĭm bar, bonlar üş
kardaştır, bazıları Tatarca, bazıları
Türkçe ve bazıları da Romence tüş
köreler ve bĭrbĭrsĭne bek yardım
eteler, bütĭn “zengĭnlĭklerĭ” ortak
maldır, sade üstlerĭne kiygen urbaları
farklıdır. Men bo üş kardeşke borclıman, bĭlmem
katıp ödicekmen!
EM. Anladıgıma köre 12-13 yaştan sora
ailenĭzden, Sarıgöl'den ayrılıp başka yerlerde
yaşamaga başladınız; ĭşte menĭ meraklandırgan
bo balalık dönemĭnden ĭșĭnĭzde kalgan en eskĭ bĭr
hatıranız bar mı?
NYS. Bolmaz mı, canım. 3-4 yaşlarımda,
suwık bĭr baharda, erten men ailem şapa
şapalamaga ketkende menĭ de aldılar. Köyĭmĭzĭn
kıblasında Bulgaristan sınırına ekĭ kilometre
uzaklıkta, obalı beş hektar tarlamız bar edĭ. Sırttan
aşşı cel eskenĭn körıp, anam menĭ at cabularına
orap arabanın törĭne otırttı; yukıga dalganda
uzaklardan “kĭrrk kĭrrk” dep ötĭşlernĭ tuyıp közlerĭm
aşıp karaganda, kökte, maga köre bek
yükseklerde, “V” harfĭ şeklĭnde uşıp ketken
kuşlarnı kördĭm; ama ne güzel uşış, hele o kuşların
salmaklı-salmaklı kanat sallamaları şĭmdĭ bĭle
közlerĭmĭn aldında. Babam arabadan egew
almaga kelgen edĭ kalbĭ. “Kördĭn mı ulım
turnalarnı, bĭzge baar selamı ketĭrdĭler” degende, o

EM. Saygılı hocam, neden bo kipapka
önem beresĭnĭz ve süyesĭnĭz?
NYS. Yukılarımnı dört böle [hele bo
yaşlarda, zaten yukım kıttır, azdır] bo yakın bĭr
millenium sene ewel yazılgan kitapta, Dobroca'da
konışmakta bolgan Tatarca'mızda köp sayıda söz
ve deyimlernĭ o meşhur DLT'de tapmak, ama
tıpkısını tapmak, katĭp süyĭndĭrmesĭn, katıp yukını
dört bölmesĭn?! Sen kulak asma, Tatarca
yokbolayatır dege n lerge bĭz binlerce sene
dayandık, inşallah taa dayanırmız, ama siyerge
karap turmaycakmız, zaten de turmaymız, bek
önemlĭ bĭr ödevĭmĭz bar; bĭleklerĭmĭznĭ türĭp
şalışmak sora, gene şalışmak! Evet, universitate
caşları man şalışmak güzel bĭr faaliyet sayılabĭlĭr,
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yükseklerde uşkan kuşlar t u r n a ekenĭn anladım.
O künden sora turnalarga sevdalandım, ama
yakından körgenĭm yok, sade mawı kökte
uşkanların bĭle edĭm. O zamanlar bek uzak
yerlerge kona eken dep tüşĭne edĭm. Balalıgımda
köp kere eşĭtkemendĭr: “Şĭmdĭ men saga turnanın
kongan yerĭn kösterĭrmen!”, dep korkıtmalar
eşĭtkemendĭr… Ama o turnaların salmaklı, anlamlı
kanat sallamaları o bahar mawı köknĭn bĭr
majuskalasınday, bo yaşlarımda “sawlık man kal!”
degenĭndiy bolıp kele maga.

senesĭnde] ve Romence şiirlerĭme: Bükreş
Üniversitatesĭ Ödülĭ [1981 senesĭnde].
EM. RENKLER ve KARADENĬZ dergĭlerĭne
dair edĭngen tüşĭncelerĭnĭznĭ bĭlmek ĭstimĭz!
NYS. Barbolmamıznın ekĭ can noktasıdır.
RENKLER komünizm dönemĭnde Tatarca, Türkçe
basılgan
t e k
dergĭdĭr, men de önemlĭ
kurıcılarındam bĭrsĭmen, zaten RENKLER adını
men saylagan edĭm.[itiraz etkenlerge (karışı
şıkkanlarga) kolımda, o zamanda yazılgan
tutanaklar (proces-verbal) bar. 1987-1995 senelerĭ
arasında, cilt şeklĭnde dört sayı basılıp şıktı;
yaklaşık 1050 sayfa, tertemĭz, soylı.] Zamanın
gazetelerĭnde olumlĭ yazılar şıkkandır. Gene
tekrarlay man: RENKLER dergĭsĭ komünizm
zamanında, Romanya'da t e k, ve s ĭ f t ĭ
Tatarca, T ürkçe basılıp şıkkan yegane
burılmadır.

EM. Anladıklarıma köre balalık zamanı bek
awır koşullar ĭşĭnde geştĭ: Ekĭncĭ Dünya Sawaşı,
Romanya'da recim denĭşmelerĭ ve onların artından
üstüstke ekĭ sene kurgaklık, kıtlık halkın belĭn büktĭ;
bo bek awır şartlarda da bo dönemlerden en tatlı,
en canga yakın, en bek kuwandırgan bĭr olay bar
mı?
NYS. Neden bolmasın? Bar
em de bek kuwandırgan olay. O
sıratışı [extaordinar] olaylar bütün
awırlıgı man toplımın üstĭne şöktĭ. O
künlerde bek, candan süygen bĭr itĭm
bar edĭ, adı Mondır; bek akıllı,
karaldıda bolgan bütün canlılarnı
taniy edĭ; egerdim karaldıga yabancı
bĭr tawık kĭrgen bolsa, Mondırnı
şakırıp: “kuşşş yabançı, kuşşş!” dep
bakırgan sora, cerge catıp tawıklarga
karamaga başlar ve kırk-ellĭ tawık
arasından yabançını tabıp azbardan
kuwalap şıgarır edĭ. Men de boga bek
şașıp kala edĭm. Ĭşte, azbardan
şıkmagan it cöytıldı. Karamagan
yerlerĭm kalmadı, ama o candan
süygen itĭm, yok, yok! Müsĭr cima zamanı edĭ, üyle
üst ĭ nde bek beklen ĭ lgen müsaf ĭ rdiy cawın
cawmaga başladı, köynĭn kartı-caşı, kız-kırkını,
balası şagası sokaklarga şıgıp kuwanganlarından
bakırşa-şakırşalar. Akşam bolıp karangılık şökken
edĭ, bĭz ailece - akşam yemegĭne otırgan sora,
ortalık toplana edĭ, ayat kapısı sert aşılıp duwarga
tidĭ, Mondĭr itĭm ekĭ kere ürgende oşak başında
ĭlĭwlĭ turgan gaz lambası söndĭ, karanlıkta kalgan
itĭmĭn közlerĭ cıltır- cıltır etĭp parılday. Men hemen
barıp moynından kuşaklaganda, tâzemüsĭr, yeşĭl
tâze ot ve masumlık kokısı kele edĭ; dünyanın en
nefis kokısı! Menĭm en bek kuwandırgan olay:
Modur itĭmĭn kelmesĭ boldı!

EM. Men ĭ bagışla saygılı
hocam, sĭznĭ bĭraz yorulttık amma,
son sorawım bolacak. Bo künlerde
“Kınalı Kurban” başlıklı bek güzel bĭr
kitabınız şıktı, aytacaklarınız bar mı,
yazılarınıznı, ayrıca
şiirlerĭnĭznĭ
okıganlarga bĭr mesajınız bar mı?
NYS. Bolmaz mı, canım!
Aytacaklarım [yazacaklarım taa köp,
cüregĭm tolıp-tolıp taşa!], başka
zaman; Ş ĭ md ĭ sırası kelgende,
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat B ĭ rl ĭ g ĭ' ne ve kıymetl ĭ
başkanı Gelil ESERGEP beylerge,
saga Erol kardaşım, aileme
minnettarlıgımı ayaklarının aldına
cayarman ve kitapnı okıganlar tarafından kereklĭ
bolgan eleştĭrmelernĭ beklimen, saw bolınız,
pencĭrenĭzden küneş eksĭk bolmasın,
kulagınızdan KARADENĬZ'ĭn kabarıp turgan
şuwıldısı daima bolsın, közĭnĭzde de onın mawılıgı
cıltırap tursın! Saw bolınız! KARADENĬZ dergĭsĭ
hakkında: 1990'lardan sora sayın Cenan BOLAT
ve arkadaşları Karadenĭz gazatasın şıgarmaga
başladılar,onların tekliflerĭne yazılar yazmaga
başladım [Adetlerĭmĭz şo anda 93’ĭncĭ araştırma
yazıga yetĭşkendĭr, Kündelĭkşĭ de 43'tedĭr]. Tabii,
O'nın da yükselĭşlerĭ, aşaga kaymaları da
bolgandır ve bolacak! Amma ne bolırsa bolsın
KARADENĬZ'nĭ köz nurınday etĭp karaycakmız,
çünkĭ halkımız hakkında tek saglam, ayrıntılı
“canlı” kaynak o yerden alınacaktır; men de onın
dünyaga aşılgan penceresĭnden eksĭlmedĭm!
Ayrıca menĭm şiirlerĭmnĭ okıganlarga, üş mesajım
bar: bĭrĭncĭsĭ sabır, ekĭncĭsĭ sabır, üşĭncĭsĭ ise
gene sabır; zaten ne degen atalarımız: Sabırın
sonı sarı altındır. [Roşia Montana furyası man eş
bĭr bağlantısı yok!]

EM. Balalıgınızda, en bek mugaytkan,
acınıklı olay bar mı?
NYS. Evet bar, bolmaz mı? “Dorı Atımın
Ölĭmĭ!”
EM. Sayın Prof. yazar Nevzat Yusuf Sarıgöl
algan ödüllerĭnĭzge dair bĭrkaş söz aytar mısınız?
N Y S . M e m n u n i y e t m e m . Ta t a r c a
yazganlarıma: Mehmet Niyazi Ödülĭ [2010 senesĭ],
Türkçe şiirlerĭme: KIBATEK [Kıbrıs, Balkanlar,
Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu] Ödülü.[2003

EM. Saw bolınız kıymetlı hocam, degerlĭ
yazarımız! Canı basılgan kitabınız üşün tebrikler
ve artı şıbır bolsın.
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UDTTMR, REPREZENTATĂ DE PREŞEDINTELE GELIL ESERGHEP
LA SEMINARUL „INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ EUROPEANĂ
PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE”
Preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco – Musulmani din România, Gelil Eserghep, a
participat miercuri, 11 septembrie, alături de
conducerea Uniunii Federale a Naţionalităţilor din
Europa şi de alţi reprezentanţi ai organizaţiilor
comunităţilor etnice din România la seminarul cu
tema „Iniţiativa cetăţenească europeană pentru
protecţia minorităţilor naţionale”. Evenimentul a
avut loc la Târgu Mureş şi a fost organizat de
Fundaţia Culturală Dr. Bernády György.
Seminarul este parte a „Iniţiativei
Cetăţeneşti Europene”, lansată de Uniunea
Federală a Minorităţilor din Europa, Uniunea
Democrată Maghiară din România şi Partidul
Popular din regiunea autonomă Tirolul de Sud din
Italia, întâlnirea de la Târgu Mureş a
reprezentanţilor minorităţilor etnice din ţara
noastră cu conducerea FUEN venind în sprijinul
acestui megaproiect transcultural.
Prin „Iniţiativa Cetăţenească Europeană”
se urmăreşte să se solicite Comisiei Europene
întărirea măsurilor de protecţie a minorităţilor
naţionale şi etnice, în limitele competenţelor sale.
„ În cele 47 ţări din Europa trăiesc
aproximativ 340 de minorităţi naţionale autohtone
cuprinzând în total circa 100 de milioane de
persoane. Astfel, fiecare al şaptelea european face
parte de fapt dintr-o minoritate naţională sau grup
etnic. De asemenea, faţă de cele 24 de limbi
oficiale ale Uniunii Europene, numai în cadrul UE
există peste 60 de limbi regionale sau minoritare,
vorbite de circa 40 de milioane de oameni.
Prin deviza sa „Unitate în diversitate”,
Uniunea Europeană îşi asumă cu mândrie acest
mozaic multicultural, cel puţin la nivel declarativ.
Lucrurile sunt mai puţin bine orânduite însă la nivel

legislativ, problema minorităţilor fiind delegată la
nivelul de competenţă al statelor membre, uniunea
limitându-se la câteva prevederi generale care se
încadrează în categoria generală a drepturilor
omului, respectiv la interdicţia discriminărilor de
orice natură”, susţin organizatorii seminarului,
desfăşurat sub deviza „Nu eşti singur! Un milion de
semnături pentru diversitatea europeană”.
Referitor la participarea la acest seminar şi
la importanţa sa, preşedintele UDTTMR, Gelil
Eserghep, a declarat: „Uniunea Europeană însăşi
este o structură care are la bază principiul
diversităţii, iar faptul că minorităţile etnice din
România s-au reunit în cadrul acestui seminar şi
au discutat aspecte ce ţin de statutul nostru, nu atât
la nivel naţional, cât la nivel european, este un
semnal clar că noi, minorităţile etnice de oriunde,
avem un rol foarte important, lucru de care suntem
şi noi conştienţi”.
Adina BOCAI

İSMAİL GASPIRALI'NIÑ ANIMA TÖRENĬ
Bükreş'te, 12 Eylül tarihĭnde Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ
Bükreş Şübes ĭ n Ka dınlar Teşkilatı , İsmail
Gaspıralı'nıñ anıma törenĭñ tertĭpledĭ. Faaliyet,
RMTTDB Bükreş Şübesĭ'n başkanı Metkure Gafar
hanım'nıñ konusması man başladı. Artından,
Bükreş imamı Osman Aziz Kur'an Kerim okıdı ve
dua ettĭ. Faaliyet sırasında, İsmail Gaspıralı
akkında Bükreş Subesĭ'nĭn Kadınlar kolı başkanı
Vildan Anefi men başkan yardımcısı Geverkan
Amet ve prof. dr. Eden Ali konuştılar.
İsmail Gaspıralı, Kırım'ın Bahçesaray
kasabasına yakın bolgan Avcıköy'de tuwgan
Gaspıralı İsmail Bey, 11 Eylül 1914 Cuma künĭ
Bahcesaray'da vefat ettĭ.
Metkure GAFAR
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TATAR BĬRLĬGĬNĬÑ MERKEZĬNDE DERSLER BAŞLADI
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Köstencĭ Şübesĭ tarafından
Tatar Bĭrlĭgĭ Merkezĭndekĭ 2013-2014 dönemĭ
üşün apta soñı derslerĭn aşılış törenĭn 28 Eylül
tarihĭnde tert ĭ plend ĭ. RMTTDB K östenc ĭ
Şubesĭ'nĭñ idarecĭlerĭ, üyretmenler ve köp sayıda
talebeler bo faaliyetke katılgandır.
Törenĭñ aşılışında, RMTTDB Köstencĭ
Şubesĭ'nĭñ başkanı Av. Elvis İsmail, başkan
yardımcısı lect.dr. Denis İbadula, Milletvekilĭ Varol
Amet, Eğitim Komisyonı başkanı müh. Gevat Bari,
üyr. Narciz Amza söz aldılar. Sonra, bo sene
derslerĭne ve faaliyetlerĭne dair üyretmenler bazı
bĭlgĭler berdĭler.

Tatar Bĭrlĭgĭ Merkezĭndekĭ 2013-2014
dönemĭ üşün apta soñı derslerĭ şonlardır:
- Tatarca üyr. Neriman Ibraim ve üyr. Ferdis Gelal
- Matematika – üyr. Suzan Ismail,
- İnglizce– üyr. Leila Kerim Wilson,
- Resĭm – üyr. Fedin Chelmambet,
- Müzik – üyr. Câimet Memet,
- Tatar oyınları - üyr. Ulgean Ene ve Ildeniz
Seitmambet.
Ayrıca, bo sıralar Romanya Müslüman
Tatar Türkler ĭ Demokrat B ĭ rl ĭ g ĭ Köstenc ĭ
Şubesĭ'nĭñ Karadeniz folklor takımı üşün oyıncılar
karalganın bĭldĭremĭz.
Erol MENADİL

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR
Luni 16 septembrie 2013 a avut loc
deschiderea anului școlar 2013-2014 la Grădin a
Bilingvă Româno –Turcă “Zubeyde Hanım” din
muncipiul Constan a. În cadrul evenimentului dna.
director Aiten Regep a prezentat unitatea de
învă ământ și a informat audien a cu privire la
repartizarea cadrelor didactice la grupele de copii

ai grădini ei.
Anul acesta la Grădin a Bilingvă RomânoTurcă “Zubeyde Hanım” vor învă a 160 de copiii,
repartiza i în șase grupe, îndruma i de 9 cadre
didactice de specialitate.
Erol MENADIL
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AN UNFORGETTABLE 19TH EDITION OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL
OF THE TURKISH-TATAR FOLK COSTUME, DANCE AND SONG
th

The 19 edition of the International Festival
of the Turkish-Tatar Folk Costume, Dance and
Song took place in Constanta on September 5-8.
Organised by the Democratic Union of the MuslimTurkish Tatars in Romania with the support of the
local authorities, this year's edition brought
together renowned folk ensembles from Bulgaria,
Crimea – Ukraine, Kazakhstan, Macedonia and
Turkey. Ensembles of other Dobrudjan cohabiting
ethnic communities also performed, along with
DUTMTR's ensembles, which are representative
for the Tatars' folklore in Dobrudja.

at ‘Soveja’ Summer Theatre. The entrance was
free on both evenings of the festival and more than
1600 people attended the unforgettable show.
th
The honorable guests of the 19 edition of
the festival were Consul General of the Russian
Federation in Constanta, Mikhail Reva, Vice
Consul of the Republic of Turkey in Constanta,
Özgen Topçu, Vice President of the Romanian
Senate, Nicolae Moga, Senator Alexandru
Mazăre, Deputy Prefect of Constanta County,
Iucsel Selamet, Mayor of Techirghiol, Adrian Stan,
Mayor of Çiflitkköy, Metin Dağ, President of the
Foreign Affairs Committee of the National
Crimean-Tatar Parliament, Ali Hamzin, President
of the Association of Culture, Mutual Aid and
Sports Club of the Crimean Turks in Eskişehir,
Mesut Ör, Secretary General of Local Agenda 21
of Bursa Mayor’s Office, Hasan İncili, President of
‘Andrei Şaguna’ University, prof.dr. Aurel Papari.

Premiere at this year's costume parade
According to the tradition, the festival began
with the traditional costume parade, held from
Constanta Sports Hall to 'Soveja' Summer
Theatre, from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. on Friday,
th
September 6 . Imposing costumes of old Tatar
warriors worn by young Dobrudjan Tatars were a
premiere. Horse-drawn carriages were also
present. This year's most colourful and popular
appearance during the parade was, once again,
the traditional Ottoman military band, Mehter, from
Bursa, Turkey. The programme continued with the
official meeting of the ensembles’ leaders with the
local authorities at the Prefect’s Office Constanta:
deputy prefects, Iucsel Selamet and Radu
Volcinschi, vice president of Constanta County
Council, Cristian Darie and deputy mayor of
Constanta, Decebal Făgădău.

DUTMTR's Festival, a tradition for Constanta
‘We are very proud that the festival
organised by DUTMTR has become a tradition for
Constanta. At the same time, our goal is to become
better and better year after year, and I think we
have achieved it so far. Nowadays, it is not easy to
organise such an event every year, with hundreds
of participants from abroad only, but it is a duty that
we have to ourselves, to our traditions and values
of identity and to Dobrudja, to Romania. As I have
said before, we, the Tatars in Romania, are grateful
to our ancestors that settled in this region, among
such a welcoming people. Finally, the success of
this year's festival is due to all those who have
accepted our invitation, and to the support of the
local authorities’, said DUTMTR President, Gelil
Eserghep.
th
The 19 edition of the International Festival
of the Turkish-Tatar Folk Costume, Dance and
Song ended with an award ceremony, in which the
organisers rewarded the folk dance groups and
artists with award plaques and diplomas.
Senia RESUL

DUTMTR's Festival, a bridge between
communities
The festival officially started on Friday,
th
September 6 , at 7:00 p.m., at ‘Soveja’ Summer
Theatre and ended late at night with an
international ‘toplantı’, a traditional Turkish-Tatar
party dedicated to the youth attending the festival.
The second day of the festival, Saturday,
th
September 7 , started at 3 p.m. with a traditional
Tatar belt wrestling tour called ‘küreş’, and the
second evening of the festival also started at 7 p.m.
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DIALOG INTERCULTURAL SLOVACO-TĂTAR
În perioada 9 - 15 septembrie, în judeţul
Bihor, s-a desfăşurat proiectul: Dialog intercultural
slovaco-tătar: “Să ne cunoaştem mai bine pe noi,
să continuăm să trăim împreună”, organizat de
Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din
România (UDSCR), Departamentul pentru Relaţii
Interetnice din cadrul Guvernului României şi
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România (UDTTMR).
Proiectului a avut în vedere: cunoaşterea
culturii slovace şi tătare tradiţionale de către tineri;
promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale
şi religioase; cultivarea bunei cunoaşteri şi
înţelegeri între minorităţile naţionale, precum și
între majoritate ș i minorită ile na ionale;
perfec ionarea cadrului legislativ și institu ional
privind minorită ile na ionale; promovarea unor
politici de combatere a intoleran ei pe criterii
rasiale și etnice, precum și întărirea parteneriatului
cu societatea civilă, institu iile publice și autorită ile
locale în vederea dezvoltării și promovării bunelor
rela ii interetnice.
Prin desfășurarea proiectului s-au urmărit
următoarele obiective: vizitarea comunităţii
slovace din Bihor de către tinerii tătari din judeţul
Constanţa, prezentarea de spectacole comune în
localităţile bihorene locuite de minoritatea slovacă
precum și prezentarea unei scurte istorii a
comunită ii tătare și slovace.

În prima zi un grup de 24 copii de
naţionalitate tătară, membri ai ansamblului
“Yıldızlar” din Mihail Kogălniceanu a sosit şi a fost
cazat în Pădurea Neagră, unde a fost aşteptat de
către membrii comunităţii slovace. A doua zi,
oaspeţii au vizitat comuna Şinteu, singura comună
majoritar slovacă din Bihor, unde au avut întâlniri
cu primarul comunei şi cu preotul paroh, care i-a
introdus în viaţa de zi cu zi a slovacilor, au vizitat
primăria, biserica din localitate, şcoala cu clasele IVIII din localitate, cu predare în limba slovacă și
crescătoria de bizoni din localitate.
În continuare a urmat o vizită la Peștera de
la Vadu Crișului, aceasta fiind una dintre cele mai
cunoscute și studiate peșteri din România, având o
faună cavernicolă extreme de bogată.
Ziua de 14 septembrie a debutat cu un
program artistic de dansuri şi cântece slovace şi
tătare, în cadrul unui spectacol organizat la Liceul
slovac „J. Kozacek" din Budoi. În cursul aceleași zi
ansamblul “Yıldızlar” din Mihail Kogălniceanu a
sus inut încă două spectacole la Hotelul Termal și
Hotelul Nufărul din sta iunea Băile Felix.
Dorim să mul umim pe această cale
domnului Adrian-Miroslav Merka, deputat în
Parlamentul României şi Preşedinte al UDSCR și
gazdelor de la Pensiunea Iedera.
Dincer GEAFER - Președinte
Organiza ia de Tineret “İSMAİL GASPIRALI”
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FORUMUL TINERILOR TĂTARI DIN EUROPA
În perioada 23-25 August 2013 la Tallinn,
capitala Estoniei, a avut loc “A doua edi ie a
Forumului Tinerilor Tătari din Europa”. La acest
eveniment au participat tineri din Germania, Cehia,
Olanda, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda,
Rusia, Republica Tatarstan, Turcia și SUA.
România a fost reprezentată de 4 membri ai
O.T.I.G. București.
În prima zi s-a vizitat Centrul Cultural Turath
unde tinerii tătari din Tallinn înva ă Limba Tătară și
iau lec ii de religie. După rugăciunea de vineri s-a
vizitat orașul Maardu unde traiește o comunitate
semnificativă de tătari.
În a doua zi a Forumului întâlnirea a avut loc
în cadrul centrului local de conferin e unde câte un
delegat al fiecărei ări participante a prezentat
comunitatea din care provine. Principalele
subiecte puse în discu ie au fost: “Cultura și
tradi iile tătărești - rol, semnifica ie și conservare”
și “Limba tătară - dificultă i în învă area și
conservarea ei”. Vicepreședintele OTIG București,
Faruk Hairedin, a prezentat comunitatea tătarilor

din România. S-a pus accentul pe structura
organizatorică a U.D.T.T.M.R. și pe faptul că avem
reprezentan i în Parlamentul și în Guvernul
Rom â niei, apoi s-au prezentat ac iunile
desfășurate de Organiza ia de Tineret “İSMAİL
GASPIRALI” pentru conservarea limbii, culturii şi
tradi iilor tătărești în România.
Prezentările au fost urmate de discu ii libere
axate pe cele două teme și eforturile depuse în
vederea conservării indentită ii etnice.
În a treia zi au continuat discu iile libere pe
aceleași teme, iar festivitatea de închidere a
cuprins o piesă de treatru în Limba Tătară și un
concert al artiștilor tătari din Kazan.
După încheierea spectacolului a avut loc o
masă rotundă unde s-a stabilit ca următoarea
edi ie va avea loc în Helsinki, Finlanda, și s-a luat în
considerare posibilitatea ca o viitoare edi ie să aibă
loc la București.
Foto: Cetin Aiedin
Articol: Comitet OTIG Bucuresti

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ȘI A VINULUI DOBROGEAN
EDIIA A VI-A
În data de 28 septembrie 2013, ansamblul
Yıldızlar, apar inând filialei Mihail Kogălniceanu a
U.D.T.T.M.R. a participat cu un program de dansuri
tătărești la “Edi ia a VI-a a Sărbătorii Recoltei şi
Vinului Dobrogean” desfăşurată la Pavilionul
Expoziţional Constanţa.
Evenimentul a fost organizat de către
Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean
Tulcea, Primăria Constanţa şi Fundaţia “Fantasio”,
în colaborare cu Consiliul Judeţean Tulcea.
În toate zilele festivalului, spectacolul a fost
asigurat de cele mai cunoscute ansambluri
tradiţionale ale Dobrogei, dar şi de cei mai
cunoscuţi interpreţi de muzică populară din
România.
Dincer GEAFER - Președinte
Organiza ia de Tineret “İSMAİL GASPIRALI”
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE DANS TRADIŢIONAL EDIIA A II-A
La cea de-a doua ediţie a Festivalului
Internaţional de Dans Tradiţional, desfășurat în
perioada 19-22 Septembrie 2013 în municipiul
Sfântu Gheorghe, jude ul Covasna a participat
ansamblul Kanara apar inând filialei Ovidiu a
Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani
din România.

Festivalul a fost organizat de către Centrul
de Cultură a Jude ului Covasna, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Covasna şi al Biroului de
Relaţii Interetnice și a cuprins activită i dedicate
păstrării datinilor, concerte de muzică tradiţională
şi folk.
Șeida ERACAI - coordonator “Kanara”

“ALFABETUL CONVIEUIRII”
și Italia, urmată de un spectacol la Casa de Cultura
a Sindicatelor din Ploiești. Datorită performan ei
ansamblului Cansu din prima seară a festivalului,
organizatorii au inclus o a doua reprezenta ie a
ansamblului U.D.T.T.M.R. și în cea de-a doua
seară a festivalului.
De asemenea, delega ia U.D.T.T.M.R. a
deschis un stand de carte, de artă tradi ională
tătărească și cu preparate culinare tătărești care a
avut un real succes în rândul participan ilor.
Men ionăm că în data de 16 octombrie
2013, orele 16.30, acest eveniment cultural va fi
prezentat pe postul na ional de televiziune TVR1 în
cadrul emisiunii Convie uiri.
Gihan ABLEZ – coordonator “Cansu”

Ansamblul Cansu apar inând filialei
Techirghiol a Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România a participat la festivalul
“Alfabetul convie uirii”, desfășurat la Ploiești în
perioada 26-29 septembrie 2013. Evenimentul
derulat sub egida Reprezentan ei Comisiei
Europene în România a fost organizat de către
Uniunea Elenă din România, Departamentul
pentru Rela ii Interetnice și Primăria municipiului
Ploiești. La eveniment a participat și Aledin Amet,
subsecretar de stat în cadrul D.R.I.-Guvernul
României.
Manifestarea culturală a debutat cu o
paradă a costumelor tradi ionale și defilarea
ansamblurilor participante din România, Bulgaria
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INTERVIU CU DOMNUL MUSTAFA ILHAN
Cum oltenii se mândresc cu “Craiova
maxima” și bucureștenii cu performan a echipei
Steaua din 1986, genera ia de aur a orașului
nostru a activat admirabil în prima divizie între
1970 și 1980. Cu origini deopotrivă tătărești și
turcești, cel ce urmează să fie prezentat a făcut
parte din această elită a fotbalului constăn ean.
Mustafa Ilhan și-a continuat activitatea în lumea
sportului ca antrenor și director la Palatul Copiilor.
Pasiunea pentru sportul rege a fost
drogul cu care fiecare tată a încercat să-și
atragă fiul către fotbal. Încă de la primele vizite
la stadion, tatăl meu m-a familiarizat cu
performan ele dumneavoastră. Care sunt
elementele din palmaresul dumneavoastră ca
jucător care merită amintite pentru cititorii care
nu cunosc istoria FC Farul?
Am fost racolat de la ASA Marina Mangalia
încă de pe vremea când eram component al lotului
de juniori 2 al na ionalei României. Jucam în liga
a 3a și eram antrenat de Gheorghe Cacoveanu,
fosta extremă a na ionalei din anii ‘50. “Ghi ă” m-a
descoperit în 1967 și afirma că apreciază tehnica
mea în regim de viteză. La 17 ani, mai exact în
ianuarie 1970 am debutat la Farul ca extremă
dreapta, însa din cauza unei conjuncturi am
încercat să înlocuiesc un fundaș de aceeași parte,
post care mi s-a potrivit și pe care am rămas până
la sfârșitul carierei. În momentele decisive, când
eram monitorizat pentru lotul de tineret, am fost
accidentat. Am îmbrăcat tricoul echipei orașului
nostru de peste 100 de ori în prima ligă și cel pu in
la fel de multe ori în liga secundă, însa tot timpul
există loc de mai bine când vine vorba de
palmares. Ulterior clasării pe locul 4 în campionatul
românesc, am participat la Cupa Balcanică, însă
după numai câ iva ani această competi ie de
tradi ie s-a desfiin at.
Sunt în continuare valabile pove ele
legate de tehnică și tactică pe care vi le-a

insuflat antrenorul Hașoti?
Domnul Hașoti făcea parte din grupul de
aromâni care au venit în România după cedarea
Cadrilaterului. Întâmplător, primul popas al familiei
dânsului a fost la Mangalia. La Brașov s-a
consacrat ca jucător ajungând chiar și la na ională.
Ca antrenor era extrem de sever, impunea respect,
citea foarte bine jucătorul, îi citea stările, îl sim ea
când are probleme sau când este obosit. Era un
bun psiholog. Am învă at foarte multe de la el, era
un antrenor apropiat de jucători și a rămas în
memoria mea ca un tată, l-am respectat foarte
mult.
Amintind de echipa ideală din care
f ă ceau parte al ă turi de dumneavoastra:
Ștefănescu, Bălosu, Antonescu, Nistor, Vigu,
Constantinescu, Lică, Mărculescu, Caraman,
Tănase (să mă scuze cei pe care i-am omis) ce
nostalgii vă trezesc toate aceste nume de
legendă?
Sunt nostalgii legate de oameni cu care am
trăit cele mai frumoase momente din via ă. Via a a
avut momentele ei frumoase tot timpul, dar
perioada deosebită a fost cea de jucător, perioada
tinere ii. Sportul de performan ă cere foarte multe
sacrificii și restric ii; dorin e pe care le reprimăm
pentru performan a înaltă. Pregătirea ca și fotbalist
este extrem de riguroasă, iar băie ii lângă care am
trăit ată ia ani mi-au fost și mi-au rămas prieteni și
întotdeauna când îi revăd îmi stârnesc amintiri și
mă bucur când îi văd sănătoși. Când am debutat la
Farul am prins și genera ia de aur a forma iei Farul
și îi amintesc pe foștii interna ionali: Tufan, Ologu,
Sasu, Sorin Avram, Koszka, Sandu Badea, Kallo.
Pe vremea lor era stadionul arhiplin și singura
problemă era scorul victoriei. Am fost coleg de
cameră cu Sasu care mă iubea și mă sfătuia.
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În timpul copilăriei mele auzeam mereu
la colegii legitima i la cluburi sportive teama de
confruntările cu echipele de la “Palat” conduse
de Mustafa Ilhan. La ce turnee europene au
participat elevii dumneavoastră și ce rezultate
au ob inut?
În anii ‘90 copiii de la Palat se băteau de la
egal la egal cu forma ia Farul. Echipele Farului
erau cele mai puternice, dar și noi am avut victorii
împotriva lor, datorită faptului că nu existau
cluburile private care au atras copiii cu diferite
promisiuni și facilită i, deși la noi erau gratis.
Fotbalul juvenil s-a degradat și din cauza condi iilor
prin care trece ara și acest lucru este o rușine
pentru jude ul Constan a. Turneele noastre
europene nu aveau caracter oficial, erau turnee la
care eram invita i să participăm pe nivel de vârstă.
Au fost extrem de benefice, deși în acei ani, la
începutul anilor 2000, nefiind în U.E., orice
participare implica extrem de multe greută i. Am
luat contact cu fotbalul la nivelul european, copiii
noștri au văzut la ce nivel se prezintă Vestul ca
pregătire, dotare, organizare. Nu plecam cu echipe
complete întrucât sponsorii nu se înghesuiau, iar
unii părin i nu puteau sus ine financiar micii
performeri.
Recent bănuiesc că în majoritatea
tătarilor de sex masculin s-a desfășurat o luptă
interioară pentru a stabili care este echipa
favorită dintre România și Turcia. Ne pute i
oferi un rezumat avizat și o explica ie
pertinentă pentru desfășurarea meciului și
rezultatul final?
Fiecare ară a avut genera ii mai bune sau
mai pu in bune. În anii ‘70 românii dominau, după
care turcii au investit și au recuperat. La momentul
confruntărilor eram perfect neutru. Urmăresc
calitatea jocului și a jucătorilor; nu sunt un fan
limitat al unei echipe indiferent de tipul competi iei.
Care sunt avantajele psihice pe care le
observa i la sportivii t ă tari? Care sunt
dezavantajele actualei genera ii pentru care a
scăzut nivelul frecven ei de confirmare a
performan ei printre adolescen i?

Sunt luptători pe care po i să te bazezi. În
forma iile pe care le-am pregătit am avut și turci și
tătari care și-au făcut datoria. Le-am insuflat și
încurajat acel spirit de luptă încununat și de fairplay. Respectul fa ă de adversar este filozofia mea.
Orice ripostă î i reduce concentrarea. La mine la
grupe principala calitate a copiilor pe care am
apreciat-o a fost educa ia. Sportul este o pregătire
și pentru via ă, lucrul de care m-am ocupat,
îndeosebi, pentru viitorul lor. M-am folosit de
experien a mea din via ă și cu ajutorul receptivită ii
lor am ajutat la realizarea lor profesională.
În calitate de director la Palatul Copiilor
vă rugăm să le da i sfaturi părin ilor pentru a-și
încuraja copiii să se îndrepte către sport.
Părin ii trebuie să ajute copii să evite spa iul
virtual stabilit de calculator și televizor. Activită ile
în aer liber și sportul trebuie să ocupe o pondere
mai mare în timpul tinerilor care devin dependen i
de mass-media, unde sunt promovate nonvalorile.
Ce dolean e ave i să adresa i
autorită ilor locale sau celor na ionale pentru o
mai bună desfășurare a activită ilor pe care le
ini ia i și conduce i?
Rezolvarea problemei subfinan ării ar fi
solu ia pe care o așteptăm și de care depindem
atât de mult.
În ultimul an, Organiza ia de Tineret
“İSMAİL GASPIRALI” a UDTTMR a organizat 2
turnee de fotbal pentru coetnicii amatori. Vă
cerem o promisiune că pe viitor ne vom alia
pentru o colaborare fructoasă în cinstea
comunită ii.
Sunt dispus la orice colaborare cu mare
drag fa ă de semenii mei. În urmă cu câ iva ani am
participat activ în organizarea unui concurs de
Kureș. O mare parte din activită ile de Ziua
Copilului din Turcia (23 aprilie) sau Ziua Tineretului
Turc (19 mai) organizate de Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco-Musulmani din România și
U.D.T.R. s-au desfășurat la Palat.
Ateș CASIMCEALI
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CONCURS DE ESEURI:
TĂTARII DOBROGENI: ISTORIE, TRADIII ȘI CIVILIZAIE
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în parteneriat cu
Universitatea Ovidius Constan a, Inspectoratul Școlar Jude ean Constan a și în colaborare
cu Departamentul pentru Rela ii Interetnice și cu Facultatea de Istorie și Știin e Politice Universitatea Ovidius Constan a lansează concursul de eseuri:
TĂTARII DOBROGENI: ISTORIE, TRADI II ȘI CIVILIZA IE
Concursul de adresează elevilor din clasele IX-XII.
Juriul concursului va fi format din:
• Ing. Gelil ESERGHEP - Președinte U.D.T.T.M.R.
• Conf. univ. dr. Florin ANGHEL - Prorector Universitatea Ovidius Constan a
• Dr. Aledin AMET - Subsecretar de stat, Departamentul pentru Rela ii Interetnice
• Prof. univ. dr. Beazit ALI - Șef Comisie Învă ământ U.D.T.T.M.R., Filiala Constan a
• Lect. univ. dr. Marius-George COJOCARU - Director Departament Istorie şi Ştiinţe,
Facultatea de Istorie și Știin e Politice, Universitatea Ovidius Constan a
• Lect. univ. dr. Denis IBADULA - Vice-Președinte U.D.T.T.M.R., Filiala Constan a
• Lect. univ. dr. Emanuel PLOPEANU - Decan, Facultatea de Istorie și Știin e Politice,
Universitatea Ovidius Constan a
Doritorii sunt invita i să trimită un eseu în limba română, pe tema de mai sus, de maxim
10 pagini, până la data de 15 noiembrie 2013, de preferin ă în format electronic, la UNA din
adresele de mai jos:
• udttmr@yahoo.com
• Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Str. B. P. Haşdeu, Nr.
53, Constanţa, în aten ia doamnei lect. univ. dr. Denis IBADULA
• Fax: 0241 521 317, în aten ia doamnei lect. univ. dr. Denis IBADULA
Nu uita i să preciza i: numele și școala/liceul de provenien ă al autorului eseului,
numele profesorului îndrumător (dacă este cazul), date de contact (telefon și email).
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 13 decembrie 2013. To i elevii care
trimit eseuri vor primi premii de participare. Cele mai bune 3 eseuri vor fi răsplătite cu câte
o tabără de vară de 1 saptămână în vara anului 2014.

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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UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR
TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din
România vă invită la TOPLANTI!
Marţi, 15 octombrie 2013, tinerii tătari şi nu numai sunt
aşteptaţi într-unul dintre cele mai elegante cluburi din Constanţa, la
o petrecere de zile mari, iar vineri, 18 octombrie 2013, petrecerea se
reia şi pentru familişti într-o locaţie selectă din staţiunea Mamaia!
Două seri de neuitat cu multă muzică tradiţională, artişti consacraţi
şi multe surprize!
Pentru detalii urmăriţi pagina de facebook a UDTTMR
( www.facebook.com/pages/Uniunea-Democrata-a-TatarilorTurco-Musulmani-din-Romania-UDTTMR/116929048378371) şi
site-ul uniunii www.uniuneatatara.ro
Pentru rezervări şi informaţii suplimentare, puteţi apela la
0241-520186 sau 0241-521317 sau la adresa de e-mail
udttmr@yahoo.com.
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