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KIRIM'DA 18 MAYIS 1944 ANIMA TÖRENLERĬ
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ bĭr delegasyonı Akmescit’te
yasalgan 18 Mayıs - Matem Künĭñ 69-ncĭ anıma
törenĭne katıldı. Başında RMTTDB’nĭñ başkanı
müh. Celil Eserghep tabılgan heyet, Kırım’da 1621 Mayıs 2013 tarihlerĭ arasında Kırım Tatar Milliy
Meclis temsilcilerĭ men körĭşmeler, 18 Mayıs 1944
künĭñ anıma törenĭne katılıp, Kırım’nıñ tarihiy
mekanlarından Hansaray’ı, Livadia Saray’ın,
Zincirli Medrese’nĭ ziyaret etkendĭr.
Bo sene, 18 Mayıs künĭ Akmescit’te
tertĭplengen mitingke dünyanıñ er bĭr köşesĭnden
45.000 kĭşĭ katılgandır. RMTTDB’nĭñ başkanı müh.
Celil Eserghep, bo miting sırasında Romanya
Tatarların atına söz aldı:
“ Romanya Tatarlarnıñ selamın s ĭzge
ketĭrdĭm. Ata curtımız bolgan Kırım ’ dan
D o b r u c a ’ g a k o ş ı p k e l g e n Ta t a r l a r ’ n ı ñ
torınlarından, Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ başkanı sıfatı man bo kün
mında okar köp Tatarın karşısında könüşma fırsatı
Allah kĭsmet ettĭ. Menĭm kart babam kart babası,
Kırım ’ dan Romanya ’ ga kelgend ĭ r. Oñlar o
komunist zamanında cılap, cılap Kırım’nı bĭr seper
taa körmege ĭstedĭler. Men, Allah kĭsmet etĭp, oñlar
üşĭn eskĭ topraklarımıznı körmege ve dünyanıñ
tarihĭnde destan yazganımıznı aitmaga keldĭm.
Tarihte eş bĭr halk sürgünden soñra gerĭ
kaytmagandır. Ama, sĭz, özĭnĭz bonı başardınız.
Dualarım sĭz üşĭndĭr.

Onıñ üşĭn unutmayık, emde mından soñra bĭrlĭk
kalayık.”
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ’nĭñ idarecĭlerĭ bo ziyaret
sırasında Kırım Tatar Milliy Meclisĭn başkanı
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu man körĭşkendĭr. Bo
vesilemen RMTTDB’nĭñ başkanı müh. Celil
Eserghep Romanya ve Kırım arasında ĭşbĭrlĭgĭ
gelĭşemsĭn önemĭn aittı ve ekĭ toplumın arasında
ĭşbĭrlĭgĭ anlaşmaları imzalanmasını teklif ettĭ.
Böylece, Romanya’da Tatar Tĭlĭñ desteklenmesĭ
üşĭn Akmescit Pedagojik ve Mühendislik men
Köstencĭ Ovidius Üniversitelerĭ, Radio T men
Radio Meydan aras ında b ĭ rer protokol
imzalanacaktır. Bo ekĭ üniversite arasındakı
anlaşma Romanya ’ da K ö stenc ĭ Ovidius
Üniversitesĭnde Kırım’dan kelgen üyretmenlerge
Tatar Tĭlĭ derslerĭ sunmaga fırsat berĭlecektĭr.
RMTTTD’nĭñ liderlerĭ, Bütün Dünya Kırım
Tatar Kongresĭn başkanı Rifat Cubarov, Radio T
men Radio Meydan, Akmescit Pedagojik ve
Mühendislik Üniversitesĭn temsilcilerĭ men de
körĭşkendĭr.
Bo sene Kırım’da RMTTDB’nĭ başkan müh.
Celil Eserghep bey’den başka Milletvekilĭ Varol
Amet, bĭrĭncĭ başkan yardımcısı müh. Samir
Menan, başkan yardımcısı Nagi Celal, Kadınlar
Kolı Başkanı Nubin Urfet temsil etkendĭr.
Erol MENADİL Baş Redaktor

Men, sadece Tatarlar’nıñ bĭr parşası, yani
Romanya Tatarların reisĭ men. Sayın Mustafa
Abdulcemil Kırımoğlu reisĭmĭzge teşekkür etemen
çünkü onday adamlar bolmagan bolsa edĭ bĭraz zor
özĭmĭzge kelecek edĭk.
Bĭlemen, epĭmĭz bĭlemĭz, demokrasi bĭraz
zor. Akkımız bolmaga epĭmĭz ĭstiymĭz ama eş bĭr
seper unutmayık 69 sene ewwelĭ Stalin men
Beria ’ nıñ KGB ’ sı Kırım ’ ga kelgen ĭn. O ñlar
karamadılar, kım Tatarca bĭle, kım Tatarca bĭlmiy,
kım okıdı, kım okımadı, epsĭn sürgünge çĭberdĭler.
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ROMANYA'DA 18 MAYIS MATEM KÜNĬ ANILDI
Köstencĭ Ovidius Üniversitesĭnde
konferans
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ ve Köstencĭ Ovidius
Üniversitesĭ'n Tarih ve Siyasi Bilimler Bölümĭ “18
Mayıs Matem künĭ” konulı konferansı 15 Mayıs
Şarşembĭ künĭ tertĭpledĭler. Şehitlerĭmĭzĭn anısına
bĭr dakkalık saygı türĭşĭ man, Romanya Müslüman
Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ başkanı müh.
Celil Eserghep bey men Tarih ve Siyasi Bilimler
Bölümĭn dekanı doç. dr. Emanuel Plopeanu
beyler ĭ n aşılış konuşmaları man başlagan
konferans, dr. Aledin Amet ve drd. Metin Omer
beylerĭn 18 Mayıs akkında sunumları man devam
ettĭ. Artından konuşmaçılarga konferansta azır
tabılgan davetlĭler sorılar ilettĭler.

tamamı man yeryüzünden yok bolma tehlikesĭ
karşısında kalgan edĭ. Yakın 238.500 Kırım Tatarı
sügün et ĭ ld ĭ. Onlar ın k ö b ĭ s ĭ a şlık'tan em
susuzlıktan öldĭler”, dedĭ. Sürgünden yakın dört
sene geşken sonra, 26 Kasım 1948 sürgün edĭlgen
Kırım Tatarların vatanlarından ebedi vatanga gerĭ
haytma hakları bolmaganın köstergen
kararnamenĭ şıkmasınıñ aşıkladı. Sürgünĭn ilk 5
sene geşken sonra vefat etken Kırım Tatar halkın
oranı yakın %30 edĭ. Metin beyĭn konuşmasıman
bĭrlĭkte slayit kösterĭlerĭnde, Vatan Kırım'ga kaytıp
kelgen ve sürgün anıların anlatkan soydaşlarımız
man röportajlar'da kösterdĭ.
Ekĭncĭ konuşmacı ise, eskĭ milletvekilĭmĭz
ve şĭmdĭgĭ Devlet Sekreter Yardımcısı dr. Aledin
Amet, “1989 dan sonra Kırım Tatar halkın sürgün
bĭlgĭlerĭ nasıl yansıtılganın” sundı. Romanya
Parlamentosında 1990'dan sonra Prof. Dr. Tasin
Gemil, Sali Nejat eskĭ milletvekillerĭmĭz er sene 18
Mayıs'ta Parlamentoda tanıttılar. 24 Haziran
2008'de Romanya'da yaşagan Kırım Tatarlar üşĭn
tarihiy bĭr kün bolgandır, o zaman milletvekilĭ
bolgan Aledin Amet bey, Parlamento'da 200 den
fazla soydaş katılımı man, 18 Mayıs 1944,
sürgünĭne dayır konuşma yaptı. Onıñ
konuşmasınıñ artından Milletvekiller Odasın
başkanı Bogdan Olteanu bey, şĭmdĭgĭ RMTTDB
başkanımız Milletvekilĭ Celil Eserghep bey de söz
aldılar. “Tatar bolganım üşĭn ve Romanya
vatandaşı bolganım üşĭn gurur tuwyaman. Bo
münasebetmen Romanya devletĭne teşekürlerĭm
sunaman çünkĭ, mında yaşagan Tatarlarga önemlĭ
bĭr kanun Aledin Amet milletvekilĭ teklifĭ men
şĭkkandır. O kanun: 13 Aralık Romanya'da
yaşagan Tatarların künĭ'dĭr. Bonday kanun
dünyanın bĭr yerĭnde yoktır ve bo sebepten
Romanya Cumhuriyetĭne minnettarımdır” dedĭ
Celil Esergehp bey. O anlamlı künĭn devamında,
Parlamento'da milletvekiller ĭ n grupların
başkanları'da sıra man şıgıp konuşmalar yaptılar,
artından tüm milletvekiller Romanya'da yaşagan
Tatarlar'ga saygı kösterĭp güven oyı berdĭler.
Konışmasın devamında, “Asıl sürgün yaşagan köp
kĭymetlĭ soydaşlarımız Kırım'ga kaytıp keldĭler ve
canıdan Vatan yapmaga başladılar. Kırım

M e t i n O m e r, A n k a r a H a c e t t e p e
Üniversĭtesĭn'de Tarih bĭlĭmlerĭ dalında doktorasın
azırlemektedĭr, ve bo münasebetmen, 18 Mayıs
1944 Kırım Tatar halkın sürgünĭne dayır bĭr
konferans tuttı. “Kırım Tatar milliy kurtuluş
hareketĭn tarihĭ, Kırım Tatarların devletĭ bolgan
Kırım Hanlıgınıñ 1783'te ortadan kaldırılması man
başladı. 13 Aralık 1917, Kırım Tatar Milliy Kurultayı
Kırım Demokratik Cumhuriyetĭnĭñ ilân etken
kündĭr” dep bĭldĭrĭsĭn başladı Metin Omer
kardaşımız. Artından sürgünĭn kronoloji tarihlerĭn
anlatmaga devam ettĭ: “Ekim 1941 – Ekĭncĭ Dünya
Savaşı sırasında Alman ordularınıñ Kırım'ga
kırışınden sonra sürgün planları yapılmaga
başlagandır ve bütĭn Kırım'ın işgalı Temmuz
1942'de tamamlangandır. 10 Nisan 1944 –
Kırım'ın Soviyet hakimiyetĭne geştĭ, devamında 18
Mayıs 1944 – Kırım Tatarlarınıň vatanlarından
sürgün edĭlmesĭ, bĭr gece'de bütĭn halkımız ballar,
kartlar, analar epsĭ aywan vagonlarına yüklenĭp,
Siberiye'ga, Orta Asya şollerĭne sürgün etĭldĭ.
20 Temmuz 1944 tarihĭ, Kırım'dan sürgün
edĭlmesĭ unutulgan Arabat köyĭn'dekĭ bütĭn Kırım
Tatarların eskĭ bĭr gemĭnĭň ĭşĭne totırıp denĭzĭn en
derĭn yerĭne ambar kapıların aşıp gemĭnĭn
batırılgan kündĭr” dep hatırlatkandır.
“ 18 Mayıs 1944'te Stalin tarafından
yapılgan cinayet neticesĭnde bĭzĭm milletĭmĭz
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Vatanımıznı aydınlık künlerge şıgarmak
borcımızdır. Numan Çelebi Cihanlar, İsmail
Gaspıralılar, Abdulcemil Kırımoğlular ve taa
saymagan şahsiyetler yetĭştĭrmelĭmĭz ke Kırım, bo
asıl topraklar, öz sahibĭ men yaşasın. Tĭlĭmĭznĭ ve
milliy kimlĭgĭmĭznĭ meydanga ketĭrgen
ö zell ĭ kler ĭ m ĭ zn ĭ n kaybetmemel ĭ m ĭ z bolarnı
devamlı yaşatmamız kerek. Diasporada yaşagan
bĭzler, kurganımız dernekler sayesĭnde bar
bolganımıznı kösterdĭk, sesĭmĭznĭ tüydırdık ”dep,
Aledin Amet bey konuşmasında bo önemlĭ
bĭlgĭlerĭn berdĭ.
RMTTDB'n ĭ ñ üyeler ĭ nden başka T.C.
Köstencĭ Muavin Konsolosı Özgen Topçu, Rus
Federasyonı Köstencĭ Muavin Konsolosı Vitali
German, Mangalia Callatis Arkeoloji Müzesĭ
Müdürĭ Sorin Marcel Colesniuc yanı sıra bo
faaliyette hazır bulundular.
18 Mayıs Milli matem künĭdĭr. O kün Tatarlık
üşĭn tarihte kara bĭr sayfa yazılgandır. Er sene 18
Mayıs'ta sürgün neticesĭnde kurban bolgan
insanlarımıznın anımak man beraber, halkımıznın
bĭrlĭgĭ, öz milliy ve insan hakları üşĭn sonına kadar
hareket etmege hazır bolganımıznı köstermek
kerek.
Tekirgöl
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Tekirgöl Şubesĭ Tataraların
Matem künĭ konulı faaliyetnĭ Tekirgöl Camĭsĭnde
17 Mayıs 2013 Cuma künĭ tertĭpledĭ. Cuma
namazından ewwel prof. Nihat Osman Matem
künĭñ anlamı akkında bazı bĭlgĭler berdĭ.

Abdulmecid Camĭsĭnde Tatarların Matem künĭñ
münasebetĭ men bĭr anma törenĭ tertĭpledĭ.
İmamların okıdıgı Kur'an Kerim men başlagan
faaliyet, Köstencĭ Vali yardımcısı İuksel Selamet
men Romanya Hükümet ĭ ñ Etnik Ĭ l ĭ şk ĭ ler
Departmanı devlet sekreter yardımcısı Aledin
Amet'ĭn konuşmaları man devam ettĭ. Artından
Cuma namazı kılındı ve imamların etken duası
man faaliyet sona erdĭ.

ABDULMECİD CAMİİ
Ep Cuma künĭ Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Eforie Nord Şubesĭ
Kasaba Camĭ s ĭ nde Tatarların Matem kün ĭ
anılgandır.

HUNKÂR CAMİİ
Köstencĭ
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Köstencĭ Şubesĭ men
Romanya Müslümanları Müftülĭgĭ Köstencĭ'dekĭ
Kral, Hunkâr, Tomis Nord, Coiciu, Kumluk, Anadolu
ve Palazu Mare Camĭlerĭnde 18 Mayıs Matem
künĭñ münasebetĭ men anma törenlerĭ tertĭpledĭler.
İmamların okıdıgı Kur'an Kerim men başlagan
faaliyetler, RMTTDB'nĭñ temsilcĭlerĭñ 18 Mayıs
Matem künĭñ akkında konuşmalar man devam ettĭ.
Artından üyle namazı kılındı ve imamların etken
dualar man faaliyetler tamamlandı.

TEKİRGÖL CAMİİ
RMTTDB'nĭñ Tekirgöl Şubesĭ başkanı
Duagi Nail'ın aşıklamasına köre, bo faaliyette
Tekirgöl cemaatĭ yanı sıra Cadar Avamil men Nagi
Isleam beyler tabıldılar. Karamer Köyĭnde tuwgan
Cadar Avamil 6 Mayıs 1922 tarihĭnde Tekirgöl'ge
k ö ş k e n d ĭ r. C a d a r Av a m i l 2 - n c ĭ D ü n y a
marebesĭnde dört sene mücadele etkendĭr ve Kral
Mihai tarafından ödül kabul etkendĭr. Nagi Isleam
ise, 19 Eylül 1932 senesĭnde tuwgan, saldırı ve
savaş pilotı görevĭnde tabılıp, 19 Eylül 1931
senesĭnde geşĭrgen kazadan soñra ordudan
emeklĭ bolgandır ve mühendis gibĭ 20 sene
şalışmaga devam etkendĭr.
Mecidiye
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Mecidiye Şubesĭ Mecidiye

PALAZU MARE CAMİİ
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Bükreş
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Bükreş Şubesĭ 18 Mayıs
Matem künĭñ münasebetĭ men bĭr anma törenĭ
tertĭpledĭ. Bükreş İmamı Osman Aziz'ın Kur'an
Kerim okıması man başlagan faaliyet, prof. dr.
Tasin Cemil, Mustafa Memet ve prof. Kıyasedin
Uteu'ın 18 Mayıs Matem kün ĭ ñ akkında
konuşmalar man devam ettĭ. Bo faaliyette
RMTTDB'nĭñ Bükreş Şubesĭ başkanı Dr. Metküre
Gafar ve köp sayıda üyeler katılgandır.

TULCEA
Tulcea
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ Tulcea Şubesĭ 18 Mayıs
Matem künĭñ münasebetĭ men bĭr anma törenĭ
tertĭpledĭ. RMTTDB Tulcea Şubesĭ'nĭñ başkanı
Reihan Adilşah hanımın 18 Mayıs Matem künĭñ
akkında konuşması man başlagan faaliyet, Adnan
Memet men Nedin Osman beylerĭn okıgan
menzumeler men devam ettĭ. Aynı faaliyet
sırasında bo ay kutlangan 5 Mayıs Tatar Tĭlĭñ künĭ
akkında da Negivan Menat man Sena Preda
hanımlar konuşkandır. Tulcea Şubesĭnde Tatar Tĭlĭ
üyrengen taleberĭ okıgan menzumelerĭ, aytkan
tapma şalar ve ata s ö zler ĭ men faaliyet
tamamlandı.
Erol MENADİL / Gülşen İSMAIL İUSUF

BÜKREŞ

18 MAYIS 1944, KIRIM TATARLARIN SOYKIRIMI

Her sene, Mayıs ayın 18-ĭnde, dünyanĭn türlĭ
yerlerĭne darkangan soydaşlarımız 1944 senesĭnde
bolgan sürgünde, soykırımda şehit tüşken
ewlatlarımıznı anmak üşĭn, onlarnın ruhlarına duwa
okımak maksadıman toplanamız. Bütün Dünya Kırım
Tatarlarnı, bek aruw bĭlemĭz ke, 11 Mayıs 1944-te,
İ.V.Stalin'nĭñ imzalagan, Soviyetler Bĭrlĭgĭnĭñ Dewlet
Yönetĭm Kurumun nr: 5859 kararı man, 1.500 sene
KIRIM TOPRAKLARINDA yaşagan Tatarlarnı, bĭr
saat'te silah kuwetlerĭmen, üylerĭnden şıgarıp hayvan
vagonlarına cüklep, Siberiya, Ural, Uzbekistan,
Kırkızstan, Tatjikistan ve Kazahstan’ga cĭberdĭler.
18 Mayıs'ta = 90.000 insan, 19 Mayıs'ta =
165.515 insan ve 20 Mayıs'ta = 180.014 insan yani 3
künde, Kırım'nı terk etken 435.529 insan boldı.
Onların arasında 12.075 Bulgar, 14.300 Yünan, 9.919
Ermeni, 1.119 Alman ve 3.652 başka azınlıklar da
tabılgandır.
Sürgün zamanında 195.471 insan öle, onların
ĭşĭnde, kartlar, kastalar, gebe analar, kĭşkene ballar
tabıla. Colda hayvan vagonlarında, yemeksĭz, suwsız,
kasta bolıp ölgenlerĭn oranı %46,20. Onların rakam
bolarak vaziyetĭ şondaydır:
1. 1-16 yaşında ballar
= 181.127
2. 17-19 yaşında caşlar
= 11.827
3. 18-80 yaşında hanımlar
= 1.358
4. 18-21 yaşında erkekler
= 1.159
……………………………………………..
Toplam
= 195.471
29 Mayıs 1944'te A. Beria'nın, Stalin'ge
cĭbergen telegramasına köre, Kırım soykırımın, üş (3)
sebebĭ bola:
1. “Avdet” gazatasın kaberĭne köre, Amerika'da
Yahudiler Stalin men anlaşıp, Kırım'da Özerk Yahudiy
memleketĭ kurmak.
2. Tatarlar, Almanlar man anlaşıp, Kırım'dan

Ruslarnı şırgarsınlar.
3. Kırım'dan bütün azınlıklarnı şıgarıp, cok etĭp,
Ruslar ketĭrĭp yerleştĭrsĭnler. Sebebĭn 3-ĭncĭsĭ hakikat
bola.
18 Mayıs 2012 senes ĭ nde, Kırım'da,
Akmesc ĭ t'te, Kırım Tatarların soykırımın 68.
yıldönümünde, Kırım Tatar Milliy Meclisĭn reisĭ, sayın
Mustafa Abdulcemil Kırımoglu, konuşmasından bĭr kaş
problemĭ aytmak ĭstiymen.
- Kırım'ga kaytıp kelgen Tatarların rakamı
300.000-nĭ köp geşe, lâkin resmi sayını Ukraina dewletĭ
250.000 civarında köstereler, yani Kırım Özerk
Cumhuriyetĭn toplam nufusun %50.
- K ırım Özerk Cumhuriyetĭn Yö net ĭ m
Kurulunda, Tatarlarnı uzaklaştırmaga başladılar.
- Sürgünde taa kaytıp kelecek tatarların sayısı
hemen-hemen 150.000 insan onların yerĭne başka
milletlerden yani Koreyanları ketĭrmek ĭstiyekenler.
- Ukrayna seçimlerĭnden ewelĭ, yani Yanukoviç
Cumhurbaşkan saylanmazdan ewwel Ukrayna'da İş
Ĭşlerĭn Bakanı General Mogilev edĭ. Yanukoviç
Cumhurbaşkanı bolgan sonra, Kırım Ö zerk
Cumhuriyet ĭ n Cumhurbaşkanı bolarak General
Mogilev'nı otırttılar. İş Ĭşlerĭn Bakanı ekende General
Mogilev, Tatarlar yaşagan Yalta'ga yakın bĭr köynĭn 42
üyĭn cıgıp toprak üstünden cok ettĭ.
Şĭmdĭ bĭle, Rus canavarlarıman, mezarlıklarıñ
ĭşĭnde dürbelernĭ cıgıp, parlap, ateş atalar. Aynı
zamanda, bazı gazetelerde “Stalin bütün Tatarların
öttĭrmegen üşün, oga sĭz Tatarlar şükür etĭnĭz ve altın
abideler köterĭp anımanız kerek” dep yazalar.
Allah sabır etsĭn, inşallah Ukrayna Avrupa
Bĭrleşmĭş Milletler arasına kĭrer'de, onda'da insan
hakları tanılır ve bütün azınlıklar bĭr bolıp, anlaşır barış
ĭşĭnde yaşarlar!
Prof. Kıyasedin UTEU
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100 DE TĂTARI DIN ROMÂNIA, LA COMEMORAREA A
69 DE ANI DE LA DEPORTAREA TĂTARILOR ÎN CRIMEEA
Aproape 100 de tătari din România au
participat la Simferopol, la manifestările prilejuite
de împlinirea a 69 de ani de la tragicele
evenimente din 18 mai 1944, când tătarii au fost
deportaţi de Stalin în Siberia şi în alte regiuni ale
fostei URSS. De menţionat este faptul că cei mai
mulţi dintre membrii delegaţiei din România de
anul acesta s-au aflat în premieră în Crimeea
(Ucraina).
Delegaţia, condusă de preşedintele Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din
România, Gelil Eserghep, a plecat spre Crimeea
(Ucraina) în dimineaţa zilei de 16 mai, ei revenind
la Constanţa marţi, 21 mai.
În acest interval de timp, membrii delegaţiei
din România au participat atât la mitingul organizat
în Piaţa Centrală din Simferopol, alături de peste
45.000 de tătari din Crimeea, dar şi din alte colţuri
ale lumii, dar au vizitat şi câteva obiective istorice
precum Palatul Hanilor Crimeeni din Bahcesaray
şi Palatul Livadia. De asemenea, membrii
conducerii UDTTMR au fost oaspeţii liderului
Mişcării Naţionale a Tătarilor Crimeeni, Mustafa
Abdulcemil Kırımoğlu, în cadrul întrevederii,
preşedintele Gelil Eserghep, aflat pentru prima
dată în vizită oficială în Crimeea (Ucraina), punând
accent pe consolidarea relaţiilor dintre tătarii din
România şi cei din Crimeea. Gelil Eserghep a
propus ca un prim pas pentru strângerea
legăturilor dintre cele două comunităţi să fie
semnarea unor protocoale oficiale între Radio
Meydan şi Radio T şi susţinera învăţării limbii
tătare în România printr-un parteneriat între
Universitatea din Simferopol, UDTTMR şi
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prin care
profesori de la universitatea crimeeană să predea
limba tătară în cadrul instituţiei de învăţămân
superior constănţene. Preşedintele UDTTMR a
mai avut întrevederi cu preşedintele Congresului
Mondial al Tătarilor, Refat Chubarov, cu
reprezentanţi ai Universităţii din Simferopol şi ai
Radio Meydan. În ultima seară, liderii UDTTMR au
participat la o cină de lucru organizată de liderii
tătarilor crimeeni şi ai Congresului Mondial.
La mitingul din Piaţa Centrală din
Simferopol, preşedintele Gelil Eserghep a adresat
celor peste 45.000 de participanţi un mesaj din
partea tătarilor din România.

„Aduc aici salutul tătarilor din România. Vă
mulţumesc pentru că pentru prima dată în viaţă am
în faţă atâţia tătari adunaţi la un loc şi am ocazia să
le vorbesc, iar pentru asta îi mulţumesc lui Allah
pentru privilegiul de a trăi acest moment. Sunt
prezent aici atât în calitatea mea oficială de
preşedinte al UDTTMR, organizaţie care îi
reprezintă pe tătarii din România, dar şi în nume
personal, ca urmaş al unui tătar plecat de pe
aceste meleaguri. Asemenea tuturor tătarilor care
au părăsit Crimeea forţat în 1944, bunicul bunicului
meu, care s-a stabilit în România, a plâns şi el după
patria mamă şi şi-a dorit nespus până în ultima
clipă a vieţii să mai ajungă măcar o dată aici. Iată
că astăzi, cu ajutorul lui Allah, eu reuşesc să
împlinesc visul lui şi al altor tătari ca el, acela de a
vedea locurile natale. Astfel că, mă bucur nespus
că mă aflu aici şi că pot să vă spun că voi, tătarii din
Crimeea, aveţi un loc aparte în istoria mondială.
Niciun alt popor deportat nu s-a mai întors la
locurile natale cu dorinţa de a lua totul de la zero,
să-şi recapete istoria, pământurile şi tot ce a
aparţinut odinioară tătarilor. Voi v-aţi întors în patria
mamă de bună voie şi fără ajutorul cuiva, fără a
avea vreun alt stat sprijin şi pentru asta meritaţi
toată consideraţia noastră şi personal o să mă rog
mereu pentru voi. Eu sunt numai liderul tătarilor din
România, dar voi îl aveţi aici pe Mustafa
Abdulcemil Kırımoğlu, cel căruia îi datorăm faptul
că noi toţi suntem astăzi strânşi aici. În urmă cu 69
de ani, trupele lui Stalin nu au ţinut cont de nimic
când i-au deportat pe tătari, nu s-a făcut nicio
diferenţă atunci între cei care erau de stânga sau
de dreapta, toţi fiind luaţi la grămadă, urcaţi în
vagoane şi trimişi departe de locurile natale, iar în
memoria tuturor celor de atunci noi avem datoria
să rămânem uniţi”, a transmis preşedintele
UDTTMR, Gelil Eserghep, celor peste 45.000 de
tătari aflaţi la mitingul din 18 mai în Piaţa Centrală
din Simferopol.
Alături de preşedintele UDTTMR, Gelil
Eserghep, din delegaţie au mai făcut parte şi
d e p u t a t u l u n i u n i i , Va r o l A m e t , p r i m vicepreşedintele Samir Menan, vicepreşedintele
Nagi Gelal şi preşedinta Organizaţiei de Femei a
UDTTMR, Urfet Nubin.
Adina BOCAI
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5 MAYIS – TATAR TĬLĬÑ KÜNĬ
“Güzel Tĭlĭm” menzume yarışması
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ ve Romanya Hükümetĭ'nĭñ Etnik
Ĭ l ĭ ş k ĭ l e r D e p a r t m a n ı Ta t a r T ĭ l ĭ ñ K ü n ĭ
münasebetĭmen “Güzel Tĭlĭm” konulı faaliyetnĭ
tertĭpledĭ. Programın așılışında RMTTDB'nĭñ
başkanı müh. Celil Eserghep bütĭn katılımcılarga
Tatar Tĭlĭñ Bayramın kayırladı. Artından ekĭ
seviyede menzume yarışmaları tertĭplendĭ.
RMTTDB'nĭñ başkanı müh. Celil Eserghep,
M i l l e t v e k i l ĭ s ĭ Av. Va r o l A m e t , R o m a n y a
Hükümetĭ'nĭñ Etnik Ĭlĭşkĭler Departmanı'nda devlet
sekreter yardımcısı dr. Aledin Amet ve prof.
Newzat Sarıgöl menzume yarışmanıñ jurisĭnde
tabıldılar.
Faaliyet sırasında “Talaka” tiyatro piyesĭ
oynaldı, Mecidiye'den Karasu man Mandolin
grubu, Karamurat'tan Kĭşkene Yıldızlar bĭrer
folklor kösterĭsĭ sundılar ve Elfin Recep çaşımız
Tatar türkülerĭnden şaldı.
Menzume yarışmalarında başarılı bolgan
talebeler para ödülĭ men belgeler kabul ettĭler.
İlk okul kategorisĭnde:
Bĭrĭncĭ: Kobadin'den Merve-Nur Memet,
üyretmen Sevinci Memet
Ekĭncĭ: Köstencĭ'den Ailin Omer, üyretmen
Neriman İbraim
Üşüncĭ: Tekirgöl'den Aysel Eylül Ablez,
üyretmen Aitul İsmail
Orta okul kategorisĭnde:
Bĭrĭncĭ: Asanşı'dan Kansel Gelil, üyretmen
Ulcan Ene
Ekĭncĭ: Kobadin'den Ailis Molamet,
üyretmen Sevinci Memet
Üşüncĭ: Karamurat'tan Sevda Kayali,
üyretmen Gülşen Haciveli
Üşünc ĭ: Mecidiye' den Atina Abiltar,
üyretmen Nurdaniye Bolat
RMTTDB'nĭñ başkanı müh. Celil
Eserghep'nĭñ aşıklamasına köre yarışmaga
katılgan 42 talebe Predeal'da bĭr apta tatil ve Tatar
Tĭlĭ üyrengen bütĭn talebeler Tulca'ga bĭr gezĭ
kazangandır. Ayrıca, Mecidiye Karasu Mandolin
Grubın solistĭ bolgan Daria Peltea, Tatarca
dürküler şalganı üşĭn, özel mansiyon belgesĭn

kabul ettĭ.
Bo faaliyette T.C. Köstencĭ Muavin
Konsolos Özgen Topçu, başkan yardımcıları
Demirel Kayali, Naci Celal, Birol İbadula, sube
başkanları yanı sıra Bulgaristan Dobriç'ten
mĭsapĭrler hazır bulundular. Ayrıca, RMTTDB'nĭñ
şubelerĭnde ve devlet mekteplerĭnde Tatar Tĭlĭ
derslerĭne katılgan emen emen 300 talebe
katılgandır.
Romanya Parlamentosı, Tatar Kün ĭ ñ
kutlanması üşĭn 2010 senesĭnde 256 numaralı
kanunnı kabul etkendĭr. Bo kanunga köre,
Tatarların yaşagan köy ve kasabalarda Tatar Tĭlĭñ
Künĭ kutlamaları tertĭplenmesĭ kerekmektedĭr. Bo
kutlamalarga, imkanı bolgan merkez ve yerel idare
kurumlar madiy ve lojistik destek bermelĭdĭr. Tatar
Tĭlĭ veya İslam Dinĭ derslerĭ berĭlgen mekteplerde 5
Mayıs künĭ kültürel faaliyetler tertĭplenmelĭdĭr.
Romanya Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu,
Tatar Tĭlĭñ kutlamalarından körĭntĭler, milliy
azınlıklar üşĭn programlarında yer bermelĭdĭr.
Tekirgöl'de Tatar Tĭlĭ kutlandı
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Tekirgöl Şubesĭ Tatar Tĭlĭ
Künĭñ 10 Mayıs Cuma künĭ kutladı.
RMTTDB Tekirgöl Şubesĭ'nĭñ başkanı Nail
Duagi bey'nĭñ aşılış konuşması man başlagan
faaliyet, Güner Akmola ve Şükriye Kerim
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yazarların Tatar Tĭlĭ akkında sunumları man devam
ettĭ. Artından Tekirgöl'de Tatar Tĭlĭ üyrengen
talebeler menzumeler okıdılar. Faaliyetĭñ soñında,
Tekirgöl Şubesĭ'nĭñ başkanı, bo talebelerge ve
Milliy Olimpiyatlarda başarılı bolgan Tekirgöl'den
Suher Abduraman man Denisa Gabriela Udrea
üyrencĭlerge hediyeler ve belegeler berdĭ.
RMTTDB'nĭñ başkan yardımcısı Naci Celal,
Tekirgöl Kasabasın Meclis üyelerĭ, Tekirgöl
Kitaphanesĭñ müdürü Carmen Stan, Tekirgöl
c emaat ĭ nden 100 k ĭ ş ĭ bo faaliyette hazır
bulundular.

sergĭlendĭ.
RMTTDB'nĭñ Radio T müdür yardımcısı
Neriman İbraim, Mankaliye Meclisĭ üyesĭ Ovidiu
Mihalache, Mankaliye Callatis Arkeoloji Müzesĭñ
temsilcĭsĭ dr. Sorin Colesniuc, Mankaliye Ordu
Kültür Merkezĭn müdürĭ Liana Naum, Mankaliye
imam ı Onder Ablakim, üyretmen Neilufer
Abseleam, Mankaliye cemaatĭnden köp sayıda
kĭşĭ bo faaliyette tabıldılar.
Bükreş'te Tatar Tĭlĭ kutlandı
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Bükreş Şubesĭ Tatar Tĭlĭñ
Künĭñ 13 Mayıs 2013 Pazartesĭ künĭ kutladı.
Prof.Newzat Yusuf Sarıgöl ve prof. Kıyasedin Utew
beylerĭn Tatar Tĭlĭñ tarihşesĭ ve özellĭgĭ akkında
konuşmalarıman başlagan faaliyet, Bükreş İsmail
Gaspıralı Caşlar Teşkilatınıñ üyelerĭn
aitkan
menzumeler, şalgan türküler ve sungan Tatar
oyınlarıman tamamlandı. Bo caşlarnı azĭrlegen
av. Kadriye Nurmambet hanım'dır.

Mankaliye'de Tatar Tĭlĭ kutlandı
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Mankaliye Şubesĭ Tatar Tĭlĭ
Künĭñ 12 Mayıs Pazar künĭ kutladı.
RMTTDB Mankaliye Şubesĭ'nĭñ başkanı
Gülcan Membulat man Kadınlar Kolı başkanı
Fikiran Murtaza hanımlarnĭñ Tatar Tĭlĭ Künĭ
akkında konuşmaları man başlagan faaliyet,
Neriman İbraim ve Cidem Narcis Brâslaşu
yazarların menzümelerĭnden tertĭplengen yarışma
man devam ettĭ.
Bo mezume yarışmasında başarılı bolgan
talebeler:
Ana okul kategorisĭnde:
- Özel Ödül - Sarău Denisa
- Ekĭncĭ
- Emurla Ebru
- Üşüncĭ
- Abibula Sercin
İlk okul kategorisĭnde:
- Bĭrĭncĭ - Memiş Ferhan ve Emurla Mert
- Ekĭncĭ - Gani Ailin ve Caraman Esra
- Üşüncĭ - Mustafa Nadira
Orta okul kategorisĭnde
- Bĭrĭncĭ
- Anefi Elis ve İbram Denisa
- Ekĭncĭ
- Nasurla Onur
- Üşüncĭ
- Abseleam Seren
- Mansyon - Ası Filiz, İsmail Edvin ve
Memet Alişan.

Bükreş İsmail Gaspıralı Caşlar Teşkilat'nıñ,
Tatar kültürĭñ tanıtkan üşĭn Prof. Prof. Newzat
Yusuf Sarıgöl bey'ge bo faaliyet sırasında bĭr şeref
plaketı sundı. Ayrıca, bo faaliyette Tatar folklorın
tanıtkan bĭr DVD dagıtıldı. Bo DVD'de Boztorgay,
Bozcıgıt, Sagış, Töy şiirler ve 1987, 1992 ve
1995'te basılga Renkler dergĭsĭ tabıladır.

Programın devamında Cheosep Raip bey
Tatar dürkĭlerĭ şaldı ve Loredana Elena Toader
üyrencĭmĭz 18 Mayıs Matem Künĭ konulı bĭr
menzume okıdı.
Aynı faaliyet sırasında Găgeanu Nicolae
resamın Dobruca'dakı camĭler men 25 eserĭ

RMTTDB'nĭñ Milletvekilĭsĭ Av.Varol Amet,
Bükreş Subesĭ'nĭñ başkanı Dr. Metküre Gafar ve
köp sayıda üyelerĭ, Romanya Hükümetĭ'nĭñ Etnik
Ĭlĭşkĭler Departmanı'nda devlet sekreter yardımcısı
dr. Aledin Amet bo faaliyetke katılgandır.
Erol MENADİL / Neriman İBRAİM
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KIDIRLEZ BAYRAMI
6 Mayıs 2013 Pazartesĭ künĭ Kıdırlez
Bayramı münasebetĭmen Romanya Müslüman
Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Eforie Nord,
Tuzla ve Bükreş Şubelerĭ bĭrer faaliyet tertĭpledĭ.
Programların başında Eforie Nord, Tuzla man
Bükreş mezarlıklarında dua etĭldĭ ve artından
RMTTDB'nĭñ bo üş şube binasında Kıdırlez
Bayramı akkında konuşmalar yasaldı.
İmam Osman Azis Romanya'nıñ
başkentĭ'dekĭ faaliyette Kıdırlez akkında bĭlgĭ
bergendĭr. Aynı faaliyette bĭr kün ewwel kutlangan
5 Mayıs - Tatar Künĭ akkında konuşmalar yasaldı
ve bu konuda RMTTDB Bükreş Şubesĭ'nĭñ
Kadınlar Teşkilatı başkanı Vildan Anefi hanım söz
algandır.
Ep Kıdırlez Bayramı münasebetĭmen
Köstencĭ Kasabasın Coiciu Camĭsĭnde üyle

namazından soñra Kur'an Kerim okılıp, dua
etĭlgendĭr.
Erol MENADİL Baș Redaktor

KIDIRLEZ
gregorian, în ziua de 6 Mai, ea întămplându-se
după calendarul iulian în ziua de 23 Aprilie. În
străvechiul calendar al tătarilor din Crimeea şi
Dobrogea sărbătoarea are semnificaţia
începutului unui nou anotimp, cel al verii
astronomice. Practic, dupa acest calendar, anul
astronomic se împarte în două: de la 23 Aprilie (6
Mai) până la 26 Octombrie(8 Noiembrie), timp de
186 de zile, zilele aflate sub zodiacul lui Kıdır sunt
ale verii astronomice, iar următoarele 179 de zile
dintre 26 Octombrie(8 Noiembrie) până la 23
Aprilie (6 Mai) sunt zile ale iernii astronomice.
O legendă spune că “Kıdır” şi “İlyas” erau
doi fraţi care au supărat, nu se ştie de ce, pe
Stăpânul Cerurilor. Ca pedeapsă, Stăpânul
Cerurilor i-a despărţit pe fraţi, unul a devenit
Stăpânul Pământurilor şi celălalt Stăpânul Apelor.
Li s-a premis să se întălnească o singură dată pe
an. Ceea ce se întâmplă de când se ştiu oamenii.
Cum fraţii la prima întălnire erau îmbrăcaţi în alb,
de atunci, din vremuri de demult, din “illo tempore”,
a încolţit speranţa. O speranţă în mai bine, în
fericire, în împlinirea care îmbracă hlamida albă.
Bine ai venit Kıdır, cel unic speranţă şi bine,
floare a primăverii, lalea iubită şi adorată, mult
aşteptată: “Alekĭm selâm, hoş keldĭn, ah bĭr tânem/
Atîmnı kayda baylayım, Kıdırlez lâlem”.
De aici obiceiul, ca în ziua de Kıdırlez
(cuvânt compus din “Kıdır şi İlyas”), semnificând
nemurirea, respectiv abundenţa, să se consume
“mâncare albă”, respectiv: orez, iaurt, brânză, ouă,
lapte, carne albă de miel sau de pasăre, etc. Dacă
într-o casă de ţărani gospodari se face iaurt, se
crede că “Kıdır” a vizitat şi a binecuvântat acea
casă.
Ziua de Kıdırlez exprimă tocmai sfărşitul

Sărbătoarea culturală etno-folclorică şi
religioasă, Kıdırlez este una din marile sărbători
tradiţionale ale tătarilor dobrogeni, dar şi a turcilor
din Balcani şi Anatolia.
Sărbătoarea se pierde în negura timpurilor.
Generaţiile mai în vârstă au crescut în atmosfera şi
strălucirea acestei tradiţii care marchează atât
comemorarea înaintaşilor, ideea de unitate, de
continuitate şi de frăţie a membrilor comunitătii,
prin evocarea celor mult dispăruţi cât şi prin
speranţa de mai bine. Sărbătoarea milosteniei şi
bunătăţii Kıdırlez depăşeşte graniţele etnice sau
religioase, are legătură cu problemele universale
ale morţii, nemuririi sufletului şi credinţei în Allah
Cel İertător.
Denumirea de Kıdırlez este unul compus
din numele Kıdır şi İlyas personaje legendare
sfin ţii (Nebi) deveniţi profeţi sunt patronii
astronomici ai vieţii umane.
Sărbătoarea are loc după calendarul
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iernii astronomice, reînvierea vegetaţiei şi
începutul verii. Sărbătoarea Kıdırlez se
desfăşoară în zonele de verdeaţă, crânguri, pajişti
şi păduri de lângă localită ile urbane şi rurale într-o
zonă naturală unde găsim şi lacuri, izvoare, râuri
chiar şi firicele de ape curgătoare. Căci apa a fost şi
este sursă de viaţă.
Kıdırlez este o instituţionalizare a unor
obiceiuri şi practice legate de aşteptările şi
aspiraţiile umane de sănătate, împliniri şi bucurii,
de înfrumuseţare a ursitei, de declanşare a
energiilor pozitive, binefăcătoare.
Sărbătoare câmpenească, folclorică
Kıdırlez are loc într-o atmosferă animată,
însufleţită, se sacrifică miei, se prepară bucate
tradiţionale, se desfășoară acţiuni distractivecreative la care participă, cu mic cu mare, femei,
bărbaţi, matur, tineri şi copii, rude, prieteni,
întreaga comunitate. Acestei sărbatori i se dă, în
Dobrogea numele de “Tepreş”. Este o sărbatoare
care întăreşte, cimentează comunitatea, o face
mai trainică, mai puternică.
Se spune că Kıdır, erou mitic, legendar,
ulterior transformat în sfânt, purta o robă, o
pelerină înflorată. Unde el călca, pământul s-ar
trezi din amorţire, se animă, natura renaşte, reînvie
după lunga hibernare, răsare iarba, pomii
înverzesc, cântă privighetori. “Kıdırlez'nĭñ şeşegĭ,
Mayıs'nıñ gülĭ/ Sen bolgaydıñ bakşamnıñ bĭr
bülbülü”, în traducere liberă: “Floare de Kıdırlez,
trandafir de Mai/ Tu să fi priveghetoarea grădinii
mele”.
La modul general, în tradiţia islamică, albul
este simbolul purităţii, al speranţei, al luminii şi
strălucirii, verdele este simbolul renaşterii, al vieţii
veşnice. Aceste culori fundamentale, apar din plin
ambele, în simbolistică Sărbătoarea Kıdırlez-ului
era numele acelui sfânt Kıdır, care într-un an
secetos, s-a prăbuşit pe altarul de rugăciune şi
după moartea lui a început o ploaie dumnezeiască,
roditoare, binefăcătoare. Tradiţia spune că de
asemenea profetul Kıdır (Kıdır Nebi) ajută
oamenii în cele mai grele momente de restrişte.
În această zi, de 6 Mai, se vizitează
mormintele celor dragi sau ale sfinţilor. Mormintele
se curăţă, se pun flori, se fac rugăciuni din Sfântul
Coran în memoria celor dispăruţi. Nu se jeleşte, nu
se boceşte la mormânt, ci întristarea se manifestă
cu maximum de discreţie posibilă. Se fac pomeni,
se ajută orfanii, nevoiaşii. Se dă dovadă de
compasiune, generozitate şi frăţietate. Se împart
aluaturi numite kalakay, sandvişuri, fructe, chiar
mâncare gătită, dar nu băuturi alcolice. Doamna
cea mai bătrână a comunităţii; din vârful dealului
dă drumul rostogolirii primei turţi (kalakay-plăcinta
tradiţională), la poalele dealului, turta este
aşteptată de femei, copii, de mulţimea prezentă;

dacă turta se oprea cu faţa în sus, era semn de ploi
şi recoltă bogată; dacă nu, era semn de an secetos
şi sărăcie; operaţiunea se repetă de trei ori. Exista
şi un cântec de sfinţire a turtei. Turtele se
împărţeau tuturor, cu mic cu mare. După slujba
religioasă şi comemorarea morţilor, sărbătoarea
tradiţională a Kıdırlez-ului este urmată de
manifestări muzical-folclorice şi mese copioase.
Se sacrifică batali, se prepară bucate tradiţionale,
se spun poveşti, legende, ghicitori, se cântă, se
petrece, se dansează, au loc jocuri de societate.
Tot de Kıdırlez se fac turte, plăcinte
tradiţionale din făină de grâu, apă şi bicarbonate.
Foile de plăcintă sunt ceva mai groase decât foile
întinse pentru baklava, se umplu cu brânză sau
carne, se rulează, se taie în forme specifice, se
aşează în tăvi, se coc în cuptoare de lut şi se
distribuie tuturor membrilor comunităţii ce participă
la serbarea câmpenească. O serbare ce este
pigmentată cu muzică, dansuri populare (kalk
oyunları), cu întreceri sportive (küreş).
Turcii dobrogeni participă la celebrele lupte
sportive numite “küreş”(trânte), în cadrul cărora îşi
intră în rol rapsozii populari, dansatorii, urătorii
care întreţin o atmosferă de veselie şi umor. Peste
tot se aud sunete de “ davul ”(tob ă), de
“darbuka”(tobă mică), de “gîrnata”(clarinet),
instrumente muzicale tradiţionale turceşti şi
tătăreşti.
Exista obiceiul ca fetele nemăritate,
curioase de a-şi descifra ursita, în seara de
dinainte de Kıdırlez umplu o căldăruşă cu apă
curată limpede şi “citită” de hogi sau de musulmani
bătrâni, înţelepţi, fruntaşi ai comunităţii. Ele aruncă
în căldăruşă câte un obiect de podoabă din aur:
cercei, inel, brăţară, colier. Căldăruşa acoperită se
pune sub rădăcină de trandafir, floare, simbol al
purităţii, frumuseţii, puterii şi trăiniciei. Dimineaţa
de Kıdırlez fetele stau în cerc, în jurul căldăruşei.
Se duce o copilă (până în 12 ani), deci un boboc de
fată, inocentă, pură, care se va deschide ca floarea
de trandafir, căreia i se leagă ochii. O femeie în
vârstă spune catrene populare anonime (mane),
cu texte de mare frumuseţe, optimiste sau triste.
Copila scoate câte un obiect şi corelat cu conţinutul
catrenelor se interpretează viitorul fetei
nemăritate.
Aceste timpuri ale copilăriei şi tinereţii s-au
dus. Dar memoria afectivă le păstrează într-un colţ
al sufletului meu. Al sufletului nostru. Rămâne
veşnic speranţa de mai bine, dorinţa de bună
înţelegere între oameni. Indiferent de istoria, de
religia, de cultura şi civilizaţia lor.
Cu nostalgie mă întreb: “unde sunt acele
timpuri?”
Prof. univ. Dr. Nuredin İBRAM
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PREMIEM VALOAREA, RECUNOAŞTEM EXCELENŢA
Joi, 25 Aprilie 2013, începând cu orele
17.30, în sala Remus Opreanu a Prefecturii
Constanţa, sub mootto-ul “Premiem valoarea,
recunoaştem excelenţa!” , U.D.T.T.M.R. a
organizat festivitatea de premiere a elevilor
aparţinând comunităţii tătare şi turce, care au
obţinut rezultate de excepţie la olimpiadele şcolare
naţionale, faza judeţeană, în anul şcolar 2012 –
2013, dar şi profesorii îndrumători ai acestora.
În deschidere, dl. ing. Gelil Eserghep,
președinte al U.D.T.T.M.R., dl. senator Nicolae
Moga, vicepreședinte al Senatului României, dl. dr.
Răducu Popescu, inspector școlar general al
jude ului Constan a și lect.univ.dr. Denis Ibadula,
vicepreședinte al Filialei Constan a a U.D.T.T.M.R.
au felicitat elevii și cadrele didactice prezente la
eveniment.
Preşedintele U.D.T.T.M.R., ing. Gelil
Eserghep, a transmis un mesaj celor prezenţi, în
acest context precizând următoarele: “Populaţia
de etnie tătară şi turcă din judeţul Constanţa este
de aproape 12%, iar numărul celor care au obţinut
premii la olimpiadele şcolare este în procent de
23%, lucru benefic care arată că suntem bine cotaţi
și conecta i la sistemul de valori atât al României
dar şi al Uniunii Europene, iar pentru acest lucru vă
mulţumesc! Încercăm ca de acum înainte,
Uniunea, să se implice în promovarea voastră, a
tinerilor. Eu pentru asta am venit la Uniune: pentru
a mă implica în promovarea tinerilor şi în
pregătirea viitorului nostru. Având în vedere că nu
excelăm din punct de vedere numeric, avem o
natalitate scăzută, singura noastră şansă este de a
excela din punct de vedere calitativ, iar asta se
vede şi am mare încredere că acest lucru va
începe să se vadă din ce în ce mai mult. Munca şi
învăţătura trebuie să ocupe un loc important pentru
voi, să aveţi încredere în familiile voastre, viitorul
este al vostru. Sunt foarte mândru că am reuşit să
asist la un asemenea eveniment şi sper din tot
sufletul că din an în an numărul premianţilor va
creşte” le-a transmis preşedintele U.D.T.T.M.R.,
Gelil Eserghep, olimpicilor de etnie tătară şi turcă.
Prezent la eveniment senatorul Nicolae
Moga, vicepreşedinte al Senatului României, a
precizat că “Aceşti copii ne cinstesc pe noi, dar se
cinstesc şi pe ei, ei vor fi viitorul acestei ţări şi pe ei
trebuie să ne bazăm”, a conchis parlamentarul.

La rândul său inspectorul şcolar general, dr.
Răducu Popescu a fost plăcut surprins de
numărul mare de premianţi din cadrul comunităţii
tătare şi turce, a subliniat importanţa modelului
interetnic dobrogean precizând că İnspectoratul
Școlar Jude ean Contanţa va susţine în continuare
olimpicii.
În calitate de gazdă, lector univ. dr. Denis
Ibadula, vicepreşedinte al filialei Constanţa a
U.D.T.T.M.R., a ţinut să precizeze, de asemenea,
că din postura sa de cadru didactic este o bucurie
să vadă an de an şi concurs de concurs numărul tot
mai mare al elevilor care provin din rândul
comunităţii care ocupă numeroase locuri pe
podiumurile competiţiilor şcolare. “Mi se umple
sufletul de bucurie, sunt sigură că dintre voi, vor
ieşi intelectuali de marcă ai etniei noastre”, a
încheiat Lect. univ. dr. Denis Ibadula.
Apoi, a urmat festivitatea de premiere a cei
80 de olimpici de etnie tătară și turcă, care pe lângă
diplomele și premii au primit şi câte un loc într-o
tabără de excelenţă la Predeal, tabără ce va fi
organizată în vacanţa de vară de către
U.D.T.T.M.R.. De asemenea au primit diplome și
profesorii îndrumători ai olimpicilor.
La ac iune au fost prezen i, dl. Av. Varol
Amet - deputat U.D.T.T.M.R., dl. Iucsel Selamet suprefect al jude ului Constan a, dl. Özgen Topçu,
viceconsul al Republicii Turcia la Constan a,
membrii ai Consiliului Reprezetan ilor și ai
Consiliului În elep ilor, directori ai unor institu ii de
învă ământ și părin ii olimpicilor.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF / Erol MENADIL

10

Karadeñĭz - Mayıs / Mai 2013

KABERLER - ŞTIRI - KABERLER

PREVIZIUNI ȘI EVOLUII ALE STĂRII DE SĂNĂTATE
A COMUNITĂII TURCO-TĂTARE
Vineri, 26 Aprilie 2013 , Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Muslumani din
România a organizat masa rotundă cu
tema:“Previziuni și evoluii ale stării de
sănătate a comunită  ii turco-tătare ”. În
deschiderea activită ii a luat cuvânt dl. președinte
U.D.T.T.M.R. ing. Gelil Eserghep care a mul umit
medicilor pentru că au răspuns invita iei și le-a
propus acestora să sprijine programele sociale ale
Uniunii în domeniul sănătă ii.
Totodată dl.președinte Gelil Eserghep a
precizat că U.D.T.T.M.R. inten ionează să
construiască un centru social pentru persoanele
cu posibilităţi materiale reduse și bătrâni, care fac
parte din rândul comunităţii turco-tătare, unde să
poată primi asistenţă medicală gratuită, dar și
pentru tineri din rândul comunităţii care studiază la
Constanţa, dar care nu au posibilităţi financiare să
se întreţină. Dl. președinte U.D.T.T.M.R. a anun at
faptul că în prima ședin ă a forului de conducere al
Uniunii va propune înfiin area Comisiei de
Sănătate din cadrul Consiliului Reprezentan ilor,
comisie din care vor face parte medici din rândul
comunită ii. În acest sens liderul U.D.T.T.M.R. i-a
propus dlui. prof. univ. Dr. Iusuf Timurlenk

coordonarea acestei comisii, dar acesta a declinat
propunerea, o hotărăre în acest caz rămânând a
se lua ulterior.
Apoi, dl. dr. Constantin Dina – director al
Direc iei de Sănătate Publică Constan a și dl. prof.
univ. dr. Iusuf Timurlenk au vorbit despre tema
activită ii.
Directorul D.S.P. Constan a a salutat
organizarea acestei activită i și alegerea temei
“Previziuni și evolu ii ale stării de sănătate a
comunită ii turco-tătare”, care pe viitor poate fi un
proiect foarte complex în jude ul Constan a, și atât
de important pentru comunitate. Acesta a lăudat
ini iativa U.D.T.T.M.R. de a se implica în evaluarea
stării de sănătate a comunită ii turco-tătare și a
precizat că acest proiect reprezintă o premieră în
peisajul sanitar constăn ean.
Au urmat apoi dezbateri, iar la final dna.
Chiamiran Chivu a încântat auditoriul cu cântece
tătărești.
La eveniment fost prezen ii pe lângă
membrii ai U.D.T.T.M.R. și subprefectul judeţului
Constanţa, Iucsel Selamet.
Redactor Şef Erol MENADİL

FESTIVAL INTERETNIC LA CONSTANA
Miercuri 8 Mai 2013, în sala Ovală a
Institu iei Prefectului Jude ului Costan a a avut loc
o întălnire de lucru a dlui. Subprefect Iucsel
Selamet cu reprezentan ii minorită ilor na ionale
din jude ul Constan a. Tema întălnirii a fost
pregătirea festivalului interetnic, care urmează a fi
organizat la Constan a.
În cadrul întălnirii reprezentan ii
minorită ilor etnice au propus programele artistice
cu care vor contribui la acest festival (ansambluri,
soliști, preparate culinare obiecte și vestimenta ie
tradi ionale) și s-au stabilit câteva detalii
organizatorice.
În urma dezbaterilor s-a stabilit ca acest
festival interetnic să aibă loc în luna iulie a.c. la
Teatrul de Vară Soveja, datorită numărului mare de
turiști afla i în această perioadă pe litoral. Durata
festivalului va fi cuprinsă între 2-4 zile, iar fiecare
etnie va avea un program prin care-și va promova
imaginea.

La această întălnire U.D.T.T.M.R. a fost
reprezentată de dl. av. Ismail Elvis – președinte al
Filialei Constan a și dl. ing. Erol Menadil –
vicepreședinte al Filialei Constan a.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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INTERVIU CU CDOR. PROF. UNIV. DR. ING. ALI BEAZIT, DECAN AL

FACULTĂII DE MARINĂ CIVILĂ – ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Pentru cei ce nu vă cunosc,
cum ar suna în câteva cuvinte
prezentarea dvs?
Sunt cadru didactic universitar
de peste 25 de ani. În această perioadă
am acumulat următoarele realizări
didactice și știin ifice prezentate în
sinteză:

mă aflam în stagiul de practică cu
studen ii la bordul navei școală Mircea
am observat că în cadrul ședin elor de
practică, studen ii mei erau mult mai
interesa i să acumuleze cunoștin e
teoretice și practice decât o făceau la
orele de curs din clasă. Poate că
văzând totul în func iune: navă, mașini,
instala ii, deveneau deosebit de
curioși, mai ales în ceea ce privește,
conexiunea între diferitele instala ii și
sisteme navale.
Din această observa ie, care nu
este surprinzătoare, am tras concluzia că studen ii,
tinerii în general, sunt atrași de lucrurile practice,
învă ând mult mai bine și mai repede atunci când sunt
puși să facă ceva cu mâna și cu mintea lor. De atunci,
această experien ă am tradus-o și în programele
analitice ale disciplinelor pe care le-am predat,
insistând mult pe partea practic-aplicativă, care poate fi
desfășurată în laborator, în atelierul școală și de ce nu
acum în simulator.
În concep ia mea inginerul este un om dedicat
tehnicii sub toate aspectele ei proiectare, design,
fabricare, exploatare, mentenan ă. Cu atât mai mult, un
viitor ofi er de marină, trebuie să fie un practician
desăvârșit. Și nu vă ascund că obiectivul principal al
Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” este acela de a
forma ofi eri ingineri de marină.

- 12 (douăsprezece) căr i publicate în
diferite edituri în ară și în străinătate;
- 96 (nouăzeci și șase) lucrări știin ifice
publicate în reviste de prestigiu din ară
și din străinătate, sau prezentate la conferin e știin ifice
interna ionale;
- coautor al unui brevet de inven ie;
- 17 proiecte de cercetare dezvoltare inovare în calitate
de director de proiect sau membru în echipa de
cercetare.
Ca și func ii de inute în această perioadă,
men ionez următoarele:
- șef al catedrei de Mașini și Instala ii Navale din
Academia Navală “Mircea cel Bătrân” (2000-2005);
- decan al Facultă ii de Marină Civilă din aceeași
institu ie (2005- prezent).
Când aţi luat hotărârea de a deveni profesor
şi cum a evoluat această hotărâre?
Dorin a de a deveni cadru didactic universitar sa născut pe băncile Facultă ii de Nave a Universită ii din
Gala i, pe care am absolvit-o în anul 1984. În anii
studen iei am fost extrem de impresionat de modul de
pregătire al profesorilor mei, atât din punct de vedere
știin ific, cât și didactic, de felul cum aceștia desfășurau
orele de curs, seminar sau laborator sau cum
interac ionau cu studen ii, pentru a sădi în ei dorin a de
a învă a, de a cerceta, de a inova.
Imediat după absolvirea facultă ii am în eles că
nu pot fi un bun cadru didactic dacă nu am o experien ă
practică corespunzătoare în domeniul specializării
urmate. Așadar am decis să-mi fac stagiatura în
domeniul mentenan ei tehnicii navale. După trei ani,
adică în anul 1987, s-a ivit ocazia mult visată de a
participa la un concurs de ocupare a unui post didactic
de asistent la catedra Mașini și Instala ii Navale din
Institutul de Marină “Mircea cel Bătrân” din Constan a
(astăzi Academia Navală “Mircea cel Bătrân”), pe care
l-am câștigat.
De atunci și până în prezent, am urmat rând pe
rând treptele ierarhiei didactice, ajungând profesor
universitar, titular al disciplinei Mașini și ac ionări
hidraulice și pneumatice.

Privind retrospectiv, ce ȋnseamnă pentru
dumneavoastră «A fi profesor la Academia Navală
“Mircea cel Bătrân”»?
Având în vedere programele de studii
desfășurate în Academia navală care în mare parte
sunt dedicate viitorilor ofi eri de marină, a fi profesor
într-o astfel de institu ie înseamnă:
- să fii la curent cu noută ile tehnice apărute, precum și
cu desele modificări ale legisla iei interna ionale în
domeniul maritim și în consecin ă să ac ionezi pentru
reforma corespunzătoare a planurilor și programelor
analitice;
- să fii dedicat actului didactic și de crea ie tehnicoștiin ifică;
- să asiguri, prin diverse metode, un caracter practic
disciplinei predate;
- să pretinzi studen ilor un comportament adecvat
statutului lor, în conformitate cu regulamentele în
vigoare.
- să privești studentul ca un partener în actul de
educa ie, să-i în elegi aspira iile, dorin ele, necazurile,
frustrările și să-l sprijini în măsura posibilită ilor.

Ne puteţi împărtăşi o experienţă din cariera
dumneavoastră de profesor?
Dacă îmi da i voie vă împărtășesc o situa ie din
experien a mea de cadru didactic.
Cu ani în urmă, la începutul carierei mele, când

Care sunt cele mai importante realizări ale
mandatului pentru dumneavoastră şi pentru echipa
de conducere a Facultăţii de Marină Civilă din
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cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân?
În primul rând vreau să vă spun că de in func ia
de decan al Facultă ii de Marină Civilă din Academia
Navală “Mircea cel Bătrân” din anul 2005, deci de peste
8 ani. Cele mai multe obiective propuse în planul
managerial au fost îndeplinite de echipa de conducere
a Facultă ii de Marină Civilă. De-a lungul acestei
perioade au fost și unele nerealizări generate în special
de lipsa fondurilor financiare sau din alte cauze
independente de voin a noastră.
Voi scoate în eviden ă doar câteva din
realizările mele și ale echipei de management a
facultă ii:
- Evaluarea și acreditarea planurilor de învă ământ
seria 2009-2013;
- Ocuparea locurilor la admitere în propor ie de peste
95% în condi iile în care la alte facultă i din cadrul
universită ilor de stat sau particulare, procentul era sub
50% .
- Facilitarea efectuării practicii de cade ie prin contracte
încheiate cu armatori sau agen ii de crewing.
- Implementarea și derularea programului de mobilită i
Erasmus, pentru studen i.
- Implicarea facultă ii în diferite programe de cercetare,
ce au avut ca rezultat atragerea unor fonduri pentru
dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare
știin ifică.
- Compatibilizarea planurilor de învă ământ cu cerin ele
standardelor de pregătire în domeniul maritim (STCW –
95 cu amendamentele din 2010).
- Crearea unei rela ii de parteneriat cu studen ii.

ședin ă din luna mai, obiectivele prioritare ce vizează
educa ia și formarea tinerei genera ii a etniei tătare,
pentru următoarea perioadă și în perspectivă până la
sfârșitul anului 2014.
Consider că principalele obiective prioritare ce
ne stau în fa ă sunt următoarele:
- accesul la învă area limbii tătare de către tinerii etniei
noastre inclusiv prin introducerea acesteia ca disciplină
op ională în școli;
- identificarea posibilită ilor de pregătire și instruire a
profesorilor de limba tătară atât în ară cât și în
străinătate, inclusiv prin programe europene ce au ca
obiectiv dezvoltarea resurselor umane;
- facilitarea accesului la învă are a elevilor cu probleme
financiare, de asemenea, tot prin intermediul unor
programe europene.
- organizarea unor seminarii, mese rotunde privind
cunoașterea istoriei și culturii poporului tătar;
- organizarea unor concursuri privind cunoașterea
limbii, culturii, istoriei și tradi iilor tătare, întreceri
sportive și activită i de recreere, ce au ca scop
atragerea tineretului de origine tătară în jurul UDTTMR,
pentru ca aceștia să se cunoască între ei, să cunoscă
cultura, tradi iile și obiceiurile tătarilor și astfel să fie
capabili să le transmită nealterate genera iilor
următoare;
- organizarea unor cursuri pregătitoare pentru
admiterea la liceu și la facultate.

Care sunt priorităile și noutăile pe care le
aduce, facultatea pe care o conducei?
Printre obiectivele prioritare ce ne stau în fa ă în
următoare perioadă se numără:
- Evaluarea și acreditarea planurilor de învă ământ
seria 2014- 2018;
- Ocuparea locurilor la concursul de admitere în anul
universitar 2013-2014;
- Acreditarea și dezvoltarea unor noi programe de studii
de licen ă și masterat, pentru a răspunde cerin elor
dezvoltării economice a zonei maritime și de litoral a
României;
- Reforma curiculară continuă la toate programele de
studii. Dezvoltarea sistemului de învă are interactiv;
- Dezvoltarea mobilită ilor de tip ERASMUS pentru
studen i și cadre didactice;
- Dezvoltarea mijloacelor specifice învă ământului la
distan ă, pentru a putea fi capabili să oferim educa ie
oricui, oricând, oriunde s-ar afla la standarde înalte de
calitate și costuri mici;
- Formarea competen elor practice prin utilizarea
capacită ilor existente în acest scop, precum și, a
competen elor transversale.

Considerai că ai reușit până acum să facei
tot ce v-ai propus?
Pot spune cu certitudine, că până acum nu am
reușit să fac tot ceea ce mi-am propus. De obicei, îmi
propun mai multe decât pot realiza, pentru ca să nu
apară mai apoi tendin a de automul umire, în cazul în
care, realizez tot ceea ce mi-am propus. Oricum, caut
să rezolv problemele în ordinea importan ei acestora
dar nu scap din vedere nici factorul timp.
Desigur, au fost și obiective pe care mi le-am
propus, dar nu le-am putut rezolva, acestea, în mare
măsură depinzând de factori care, la momentul
respectiv, nu erau viabili.
Interviu realizat de
Redactor Șef Erol MENADIL

Care sunt activităile pe care vă gândii să le
organizai, în noua calitate de șef al Comisiei de
Învăământ și Educaie a Filialei Constana a
U.D.T.T.M.R.?
Comisia de Învă ământ și Educa ie a Filialei
Constan a a U.D.T.T.M.R. va discuta și stabili în prima
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5 MAI – ZIUA LIMBII TĂTARE
Problema unei limbi comune pentru toate
popoarele din lumea turcică a preocupat pe înaintașii
noștri încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea începând
cu İsmail Gaspıralı, învă ătorul lumii turice, care a pus
la începutul gazetei sale Tercuman sloganul “Dilde,
Fikirde, İște Birlik”. Din păcate această problemă nu s-a
rezolvat nici până astăzi. Așa se explică faptul că
lingiștii din Turcia, Crimeea și România se întâlnesc cu
scopul de a găsi o solu ie la această chestiune atât de
importantă. Ce ferici i am fi fost dacă toate popoarele
lumii turcice ar fi vorbit aceeași limbă și dacă această
limbă ar fi ajuns o limbă de circula ie interna ională.
Până la găsirea unei limbi comune pentru toate
popoarele din lumea turcică, noi tătarii nu trebuie să
uităm nici o clipă că limba tătară este o moștenire a
etniei noastre, ea este bogă ia noastră, ea reprezintă
ceea ce noi suntem și este pentru noi o cale de
comunicare.
Dacă noi și copii noștrii nu vorbim limba noastră
tătară, atunci cine trebuie să vorbească această limbă?
La congresul din 1991 tătarii din Crimeea au
hotărât să treacă la alfabetul latin. Specialiștii au
constatat că folosirea alfabetului chirili (cirilic) nu numai
că nu este benefic pentru limba tătară crimeeană, ci
mai mult, el strică această limbă și men ine
suveranitatea limbii ruse pe teritoriul Crimeei. Ei au
în eles că folosirea alfabetului latin va conduce la
îmbogă irea limbii tătare crimeene, deși sunt conștien i
de faptul că folosirea acestui alfabet în școlile
tradi ionale din Crimeea și în altă parte, nu este deloc
ușor.
Pornind de la ideea că cel mai important lucru
pentru o limbă este alfabetul, între 17-20 iunie 1992 s-a
organizat la Simferopol (Akmescit) o conferin ă
intitulată “Kırım Tatar Dili, Latin Alfabesine Geciş
Problemleri”. Comisia care s-a constituit cu acest prilej,
a pregătit “Tatar Alfabesi”. Această comisie a subliniat
în același timp condi iile care trebuiesc respectate la
folosirea noului alfabet. Trecerea tătarilor crimeeni la
alfabetul latin a fost făcută cunoscut la “Ukrayna Devlet
Bașkanı” și “Ukrayna Bakanlar Kabinesi”. Deși ini ial
specialiștii din Crimeea au dorit ca problema limbii
tătare să se rezolve în patria mamă, ulterior ei s-au
gândit la diferen ele de limbă ale tătarilor din diaspora.
Ei au în eles că până la o limbă tătară unică, deslușirea,
dimensiunea și istoricul evolu iei limbii tătare din
diasporă rămâne una din problemele grele de rezolvat.
Deportarea, respectiv plecarea tătarilor din
Crimeea, deși nu a putut să distrugă legăturile lor
sentimentale în ceea ce privește limba maternă, au
condus la diferen e între limbile tătare vorbite de ei.
Nici o limbă de acum 100 de ani nu poate să
satisfacă cerin ele de astăzi. Cerin ele de zi cu zi cer o
limbă îmbogă ită. Oamenii care trăiesc în locuri total
diferite, cum ar putea să găsească o terminologie de
mijloc? Aceasta este problema care ar trebui să-i
frământe pe specialiști. Există pericolul ca acești
oameni să-și piardă limba lor maternă sau să deschidă
calea pentru sărăcirea acestei limbi. Nerezolvarea
acestei probleme va duce la distrugerea omogenită ii
limbii și la îngreunarea posibilită ii de în elegere dintre
compatrio ii noștrii. Cuvintele de origine rusă pe care leau adoptat tătarii din Crimeea, sunt greu de în eles de
tătarii din Turcia. Dacă ne referim la tătarii din Bulgaria,
România, Uzbekistan, Polonia, se constată că și
aceștia au luat multe cuvinte din alte limbi. Tătarii care
trăiesc în alte păr i ale lumii, nu în eleg aceste cuvinte.

În Turcia s-a înfiin at “Türk Dil Kurumu”. Tătarii crimeeni
de aici nu au până în prezent o astfel de construc ie.
În primii ani, după întoarcerea tătarilor în
Crimeea, acestea foloseau în loc de “telefon acmak”,
“ciau qaqmaq”. Aceste cuvinte provin din traducerea
unor cuvinte rusești folosite cu peste 100 de ani în urmă
când încă nu se inventase telefonul. Tătarii din diaspora
nu aveau cum să înţeleagă de unde vin aceste cuvinte.
Iată deci de ce avem nevoie de o limbă tătară comună.
Deoarece limba noastră se numără printre
limbile în curs de dispariţie, trebuie să ne grăbim cu
tratarea ramurilor care se întind în acest domeniu.
Printre măsurile care trebuie aplicate pentru videcarea
acestor răni se numără, creşterea numărului şcolilor
tradiţionale din Crimeea. Cele 15 şcoli tradiţionale din
prezent cuprind 15 % din copii de vârstă şcolară. Este
necesar ca numărul lor să crească la 150. În plus noile
şcoli tradiţionale să fie superioare şcolilor deja
existente atât din punct de vedere etnic cât şi din punct
de vedere calitativ. Trebuie mare atenţie la calitatea
cunoştinţelor care trebuiesc transmise elevilor în şcoli
cât şi la volumul acestor cunoştinţe. Aceste probleme
trebuie să constituie tema unor mari proiecte şi activităţi
de cercetare.
O altă problemă legată de şcolile tradiţionale în
care trebuie să se înveţe în limba maternă este şi aceea
a mijloacelor de învăţământ. În acest sens se impune
creşterea numărului de cărţi şi gazete în limba maternă.
Dacă ne referim la limba tatară crimeeană de
altă dată, se constată că această limbă a fost o limbă
bogată şi cu o mare putere de exprimare. În viitor
trebuie îmbogăţită limba literară crimeeană şi în şcolile
tradiţionale este necesar să se folosească o astfel de
limbă. Limba literară crimeeană trebuie să fie adusă la
standardele cerute în prezent. Unele cuvinte vechi ale
tătarilor crimeeni nu se folosesc nicăieri şi aceasta în
condiţiile în care se pune problema îmbogăţirii acestei
limbi. Ziariștii, scriitorii, poeţii trebuie să folosească în
scrierile lor şi cuvinte vechi(arhaisme) pentru că aceste
cuvinte să nu se piardă. Pierderea acestor cuvinte ar
conduce la sărăcirea limbii şi aceasta în condiţiile când
ar trebui să se militeze pentru îmbogăţirea ei. O cale de
îmbogăţire a limbii este şi folosirea sinonimelor. Un rol
important în îmbogăţirea limbii literare crimeene ar
trebui să aibă scriitorii, poeţii, ziariștii şi, în general,
intelectualii.
Se ştie că tătarii crimeeni deportaţi la 18 mai
1944, după 1989 au început să se întoarcă în Crimeea.
Acestea chiar în condiţiile foarte grele, acelea unde au
fost deportaţi, au luptat din răsputeri pentru păstrarea
identităţii, pentru păstrarea limbii materne. Scrierile
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tătarilor luminaţi la gazeta “Lenin Bayragı” şi revista
“Yıldız” au fost de mare folos pentru poporul crimeean.
Din păcate unele din publicaţiile lor care ar putea să
apară astăzi în limba maternă, continuă să apară în
limba rusă. Copiii, care s-au întors din diasporă
împreună cu bunicii şi părinţii lor, dar şi cei născuţi în
Crimeea, nu ştiu deloc limba maternă sau nu simt
dorinţa de a folosi această limbă. Până şi tinerii cu
dragoste de neam îşi exprimă dorinţele în limba rusă.
În Crimeea problema limbii a devenit în ultimii
ani o problemă importantă pentru că sunt conştienţi de
faptul că pentru a exista şi în viitor ca popor, ei trebuie
să aibă o limbă a lor. Nu trebuie să renunţe la limba lui
Bekir Sıtkı Çobanzade, Numan Çelebi Cihan sau la
bogăţia limbii din Yalıboyu.
Dacă totuşi nu găsesc cuvinte potrivite în limba
literară crimeeană este mai indicat să folosească
cuvinte din limba turcă şi nu din alte limbi. Nu este
indicat să se folosească în locul cuvintelor vechi de pe

vremea Hanilor, cuvinte care nu pot fi înţelese.
Folosirea cuvântului “soldat” în locul cuvintelor
“ordu” sau “asker” de exempu, nu este decât un
capriciu. În concluzie, problema limbii tătare crimeene
aşteaptă o rezolvare, dar până în prezent nu există
nimeni care să se zbată din răsputeri pentru
soluţionarea acestei probleme. Terminaţiile ruseşti de
la numele
tătarilor crimeeni trebuiesc înlăturate
[Kemal(ova), Akim(ov) etc.]. Aceste terminaţii ne
amintesc de imperialismul rus. Dacă vor să
îmbogăţească limba tătară literară, specialiştii ar trebui
să apeleze la “Çöl lehçesi” şi “Yalıboyu lehçesi”.
Crimeenii ar trebui să fie mândrii, bucuroşi şi fericiţi
atunci când folosesc limba lor maternă şi ar trebui să
facă mai mult în acest sens.
Prof. ANEFI Vildan
Presedinta Org. de Femei
a UDTTMR filiala Bucureşti

OVİDİU ŞUBESĬ’NĬÑ CAÑI BİNASI
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ Ovidiu Şubesĭ'nĭñ cañı binasın
aşılış törenĭ 11 Mayıs 2013 Cumartesĭ künĭ
tertĭplendĭ. Kanara man Lumina ocaların Kur'anı
Kerim tilavetĭ men başlagan faaliyet Müftĭ Murat
Yusuf duasıman tamamlandı.
Bo faaliyette tabılgan Romanya Senato
başkan yardımcısı Nicolae Moga senator Puiu

Haşotti ve
Ovidiu Belediye Başkanı
George Scupra Tatar Bĭrlĭgĭ'ne cañĭ binanı
kayırladılar.
Faaliyetke, Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ başkanı müh. Celil
Eserghep, idarecĭlerĭ ve üyelerĭnden başka köp
sayıda Kanara cematı katılgandır.
Erol MENADİL Baş Redaktor

ALİ OSMAN BEKMAMBET
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭğĭ'nĭñ eskĭ üyelerĭnden
Ali Osman Bekmambet bey
10 Mayıs 2013 künĭ 101 yaş totırgandır.
Kendĭsĭne sawlık ve uzun omırler tĭliymĭz!
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100 TATARS FROM ROMANIA COMMEMORATING THE 69TH
ANNIVERSARY OF THE DEPORTATION OF CRIMEAN TATARS
Nearly 100 Tatars from Romania
participated in the events in Simferopol
commemorating 69 years since the tragic events
on 18 May 1944, when Tatars were deported by
Stalin to Siberia and other regions of the former
USSR. It is worth mentioning that most of this
year's delegates of Romania were present for the
first time in Crimea (Ukraine).
The delegation, led by Gelil Eserghep, the
president of the Democratic Union of the TurkishMuslim Tatars in Romania, set off to Crimea
(Ukraine) on the morning of May 16, returning to
Constanta on Tuesday, May 21.
During this period of time, the members of
the Romanian delegation attended the meeting
organised in the Central Square in Simferopol,
along with more than 45,000 Tatars from Crimea,
but also from other parts of the world, also visited
several historical sites including the Palace of the
Crimean Khans in Bakhchisaray and Livadia
Palace. In addition, UDTTMR leaders were the
guests of Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, the leader
of the National Movement of Crimean Tatars,
during the meeting, President Gelil Eserghep, who
was on his first official visit to Crimea (Ukraine),
focusing on the consolidation of the relations
between the Tatars in Romania and the ones in
Crimea. As a first step toward strengthening the
ties between the two communities, Gelil Eserghep
proposed signing official protocols between Radio
Meydan and Radio T and supporting the learning
of Tatar language in Romania through a
partnership between the University of Simferopol,
UDTTMR and 'Ovidius' University in Constanta,
through which professors from the Crimean
university teach Tatar in the higher education
institution in Constanta. UDTTMR President also
met with Refat Chubarov, the President of the
World Congress of Tatars, representatives of the
University of Simferopol and Radio Meydan. On
their last night, UDTTMR leaders attended a
working dinner organised by the leaders of the
Crimean Tatars and of the World Congress of
Tatars.
At the meeting in The Central Square in
Simferopol, President Gelil Eserghep conveyed a
message on behalf of the Tartars in Romania to the

over 45,000 participants:
'I bring here the greetings of the Tatars from
Romania. Thank you that, for the first time in my
life, I have so many Tatars gathered together in
front of me and I have the opportunity to speak to
them, and I thank Allah for the privilege of living this
moment. I am here in my official capacity as
President of UDTTMR, an organisation
representing the Tatars in Romania, but also
personally, as a successor of a Tartar who left this
region. Like all Crimean Tatars who left unwillingly
in 1944, my grandfather's grandfather, who settled
in Romania, also wept after his motherland and,
until the last moment of his life, longed to get here
once again. And so today, with the help of Allah, I
succeed in fulfilling his dream, and of other Tatars,
the dream of seeing their native land. So, I am very
happy that I am here and I can say that you,
Crimean Tatars, have a special place in world
history. No other deported people have ever
returned to their native land with the desire to take
everything from scratch, to regain their history,
their lands, and everything that once belonged to
Tatars. You have returned to your motherland
willingly and without any help, without any other
state support, and for this, you deserve our
consideration, and personally, I will always pray for
you. I am only the leader of the Tartars in Romania,
but you have Mustafa Abdulcemil Kirimoglu here,
to whom we owe the fact that we are all gathered
here today. 69 years ago, Stalin's troops did not
take account of anything when they deported the
Tatars, there was no difference between those who
were then left or right wing, all being lumped
together, got on the wagon and sent away from
their native land, and in memory of all those back
then, we have the duty to stand united', UDTTMR
President Gelil Eserghep said to the over 45,000
Tatars present at the meeting on May 18 in The
Central Square in Simferopol.
Along with UDTTMR President Gelil
Eserghep, the delegation also included UDTTMR
MP Varol Amet, UDTTMR Senior Vice President
Samir Menan, UDTTMR Vice President Gelal Nagi
and UDTTMR Women's Organisation President,
Nubin Urfet.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
gruplarından 400 civarında Türk-Tatar soydaş
öğrenci katılmıştır.
Çocuk Sarayı'nın bahçesinde soydaş
çocukların bando eşliğinde geçit töreniyle
başlayan etkinlik T.C. Köstence Başkonsolusu
Füsun Aramaz hanımı'n, müftü Murat Yusuf,
Romanya Hükümeti Etnik İlişkiler Departmanı
devlet sekreter yardımcısı dr. Aledin Amet,
RMTTDB Köstence Şubesi'nin Eğitim Komisyonu
başkanı prof. dr. Ali Beiazit, RDTB'nin Eğitim
Komisyonu başkanı Vildan Bormambet, Dobruca
TİAD Başkanı Zeki Uysal ve Köstence İl Eğitim
Müffetişliği adına İkbal Anefi’nin çocuklara yönelik
mesajlarla devam etti.
Şenlik kapsamında Kemal Atatürk Ulusal
Koleji ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri
folklör, ront ve modern dans gösterileri
sunmuşlardır. Gösterilerin ardından şenlik, spor
müsabakalarıyla devam etmiştir.
23 Nisan vesilesiyle Köstence İl Eğitim
Müfettişliği kanalıyla düzenlenen resim ve
kompozisyon yarışmasında dereceye giren
soydaş öğrencilerin ödülleri T.C. Köstence
Başkonsolosluğu tarafından takdim edilmiş,
müsabakalarda dereceye giren çocuklara da
soydaş dernekler tarafından ödüller verilmiştir.
Dincer Geafer – “İSMAİL GASPIRALI”
Gençlik Teşkilatı Başkanı, Neviser Agi-Acai –
“İSMAİL GASPIRALI” Gençlik Teşkilatı Köstence
Şubesi Başkanı, Bilghi Septar-Bechir, Selciuk
Septar-Bechir, Edvin Gemambet, Sercin Vuap ve
Vildan N urla RMTTDB tarafından spor
müsabakalarında yardımcı olan gençlerimizdir.
Erol MENADİL Baş Redaktör

23 Nisan Salı günü Köstence Romen Türk
Zubeyde Hanım Anaokulun oğrencileri 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsayan bir
program hazırladılar.
Romanya ve Türkiye Marşları okunmasıyla
başlayan etkinlik T.C Köstence Başkonsolusu
Füsun Aramaz ve Okulun müdürü Selda Agiibram
açılış konuşmalarıyla devam etti.
Ardından Köstence Romen Türk Zubeyde
Hanım Anaokulun oğrencileri şiir, oyun ve dürküler
sundular.
Programda, T.C Köstence Muavin
Konsolos Özgen Topçu, Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birliği'n Köstence Şubesi
Başkan Yardımcısı müh.Erol Menadil ile “İsmail
Gaspıralı” Gençlik Teşkilatın başkanı müh.Dincer
Cafer, Romanya Müslümanları Müftü Yardımcısı
Revin Musledin, Köstence İl Eğitim
Müfettişiliğinden Türkçe Müfettişi İkbal Anefi,
Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'n
müdürü Haşim Köç ile okutmanları da hazır
bulundular.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı münaseb etiyle, T.C. Köstence
Başkonsolosluğu, Romanya Müslüman Tatar
Türklerinin Demokrat Birliği, Romanya Demokrat
Türk Birliği ve Dobruca Türk İşadamları
Derneği'yle ortaklaşa olarak 27 Nisan Cumartesi
günü Köstence Çocuk Sarayı'nda “Türk-Tatar
Çocuk Şenliği” düzenlenmiştir.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğe,
Köstence İl Eğitim Müfettişliğiyle işbirliği halinde
yapılan davet üzerine, Köstence ve bağlı yerleşim
birimlerindeki toplam 34 okuldan farklı yaş
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5. TÜRK VE TATAR GENÇLİK, SPOR VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Türkiye'de 19 Mayıs gününün “Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmasına atfen,
2009 yılından bu yana T.C. Köstence Başkonsolosluğu,
Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği,
Romanya Demokrat Türk Birliği, ve Dobruca Türk
İşadamları Derneği tarafından ortaklaşa olarak “Türk
ve Tatar Gençlik, Spor ve Kültür Festivali”
düzenlemiştir.
Bu yıl 5. kez düzenlenen “Türk ve Tatar Gençlik,
Spor ve Kültür Festivali” 19-30 Mayıs 2013 tarihlerinde
Köstence'de gerçekleşmiştir. Festival programında,
gençlik koşusu, futbol ve spor karşılaşmaları, Tatar
güreşleri, 19 genç Türk sanatçının eserlerini biraraya
getiren “Dinamik İlkeler” sergisi, “Dobruca'dan Geçmiş
Zaman Manzaraları” konulu fotoğraf sergisi,
“Dobruca'da Türk-Tatar Toplumu, XV-XX. Yüzyıllar” ve
“Romanya'da azınlık gençlerinin durumu” konulu
sempozyumlar, ayrıca
hayır amaçlı uluslararası
kermes yer almıştır.
Romanya'da Türk ve Tatar Türkü gençlerin de
bayram olarak kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenecek bu
geniş çaplı etkinlik, ortak kültür ve geleneklere sahip
Türk ve Tatar gençlerinin biraraya gelmesi ve kültürel
zenginliklerini Romenler ve diğer azınlıklarla
paylaşmaları bakımından önemli bir fırsat teşkil
etmektedir.

III. Madalina CHİRİCA
En genç yarışmacı – Yesa Furkan SERCAN (11
yaşında)
En yaşlı yarışmacı – Sever ALİ (49 yaşında)
Köstence Valisi Eugen Bola bey, Vali Yardımcısı İucsel
Selamet bey, T.C.Köstence Başkonsolosu Füsun
Aramaz hanım, RMTTDB'in Köstence Şubesi Başkan
Yardımcısı Erol Menadil, Köstence Herkes için Spor
Derneği'n başkanı Aidan Ablez bey yanı sıra koşunun
başında hazır bulunmuştur.
Spor Musabakaları
RMTTDB tarafından spor musabakalarında
başarılı olan genclerimiz:
Futbol: Birinci - RMTTDB Köstence Subesi'n
İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı'n futbol takımı
İkinci - RMTTDB Tuzla Subesi'n İsmail
Gaspıralı Genclik Teşkilatı'n futbol takımı
Biliardo: Birinci - Eden Curtacai - RMTTDB
Tuzla Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı
İkinci - Harun Curtacai - RMTTDB Techirghiol
Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı’n Bașkan
Yardımcısı
Bowling: Birinci - Şucuri Ferdi Arthur RMTTDB Köstence Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik
Teşkilatı
Masa tenisi: Birinci - Culpedin Emir - RMTTDB
Köstence Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı
Yemek yarışması: Birinci - Agi-Acai Neviser RMTTDB Köstence Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik
Teşkilatı Bașkanı
Özel ödül: Septar-Bechir Bilghi - RMTTDB
Köstence Subesi'n İsmail Gaspıralı Genclik Teşkilatı
Bașkan Yardımcısı
Okey: İkinci - Geafer Dincer - RMTTDB İsmail
Gaspıralı Genclik Teşkilatı Bașkanı
Romanya Müslüman Tatar Türkleri'nin
Demokrat Birliği'n şubeleri'nden Tatar gençleri, Birliği'n
yönetimin teşviği, devamlı hazırlık gördükleri ve spor'a
i ştah oldu kları nedeninden, festivali' n spor
müsabakalarında olağanüstü sonuçlar elde etmiştir. Bu
nedenle, Romanya Müslüman Tatar Türkleri'nin
Demokrat Birliği'n Eylül ayında bir hafta sonu
Bulgaristan'da gerçekleşecek olan geziyle bu gençleri
ödüllendirecektir.
Dincer GEAFER
“İsmail Gaspıralı” Genclik Teşkilatı Bașkanı

IX. Geleneksel Türk Gençlik Koşusu
Her sene olduğu gibi “Türk ve Tatar Gençlik,
Spor ve Kültür Festivali” bu yıl IX. Geleneksel Türk
Gençlik Koşusu ile başlamıştır. Koşuyu, Romanya
Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği, T.C.
Köstence Başkonsolosluğu, Köstence Spor ve Gençlik
Müdürlüğü, Köstence Herkes için Spor Derneği ve
Köstence Eğitim Müfettişliği’nce düzenlenmiştir.
50 gençin katılımıyla Köstence Valiliği
T.C.Köstence Başkonsolosluğu rotasında düzenlenen
koşuda, odül alanlar:
Erkekler
I. Florin FİLİMON
II. Elvis BOTOŞARU
III. İlie Daniel OANCEA
Kızlar
I. Georgiana URSACHE
II. Marinela Andreea İON

24

CaŞ - Mayıs / Mai 2013

CONCURS DE PESCUIT
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România filiala Medgidia a
organizat în data de 13 Aprilie 2013 la Conacu un
concurs de pescuit pentru amatori.
La startul competi iei s-au aliniat 20 de
participan i de toate vârstele. În jurul orei 12.00
după ce s-a încheiat oficial concursul și arbitrul
Omer Mufit a cântărit peștele prins s-au stabilit și
câștigătorii:
Menaomer Aidan - Locul I (2.300 gr.) și “Cel
mai mare pește”
Salavat Beniamin - Locul II (1.100 gr.) și
“Cei mai mul i pești”
Amet Orhan - Locul III (700 gr.)

La final, domnul Murat Aidin, președintele
U.D.T.T.M.R. filiala Medgidia a felicitat to i
participan ii la acest concurs și a oferit diplome și
premii câștigătorilor.

EXCURSIE LA TULCEA PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZA
ORELE DE LIMBA TATARA DIN CADRUL UNIUNII

În ziua de 6 Aprilie 2013, copiii care
frecventează orele de limba tătară din cadrul
U.D.T.T.M.R. filiala Mangalia, au avut parte de o
surpriză fiind invita i într-o excursie la Tulcea. În
Tulcea, ei au vizitat Muzeul de Etnografie și Artă
Populară, Muzeul de Istorie si Arheologie, Muzeul
Știin elor Naturii Delta Dunării, Acvariul Tulcea și
Geamia Aziziye. În aceste loca ii tinerii au putut
afla mai multe informa ii despre via a, obiceiurile,
tradi iile tătarilor și a celorlalte etnii cu care

convetuiesc în Tulcea. În vizita la Geamia Aziziye,
imamul le-a povestit tinerilor istoria lăcașului de
cult, care datează din anul 1877.
Copiii au fost foarte impresiona i de această
excursie de unde s-au întors cu o mul ime de
cunoștin e legate de strămoșii noștrii care au locuit
pe teritoriul Tulcei, și cu spera a că într-o zi vor
vizita și alte locuri pe unde au trecut și au locuit
strămoșii noștrii în Dobrogea.
Sercin VUAP

CURĂENIE LA CIMITIRUL MUSULMAN DIN MANGALIA
În data de 28 Aprilie 2013, elevii Școlii
Comunitare împreună cu membrii ansamblului
“Cașlar” al U.D.T.T.M.R. filiala Mangalia au
participat la cură area mormintelor din Cimitirul
Musulman din localitate. Credincioșii care se aflau
în aceea zi în cimintir au mul umit tinerilor pentru
ac iunea desfășurată în cimintir. Prin această
ac iune au vrut să atragă aten ia tututor tinerilor din
localitate că trebuie să se implice mai mult în
comunitate, și cu speran a că anul viitor vor
participa cât mai mul i tineri.
Sercin VUAP
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CAMPIONATUL DE FOTBAL “FAIR-PLAY”

În perioada 11-12 mai 2013 Organiza ia de
Tineret “Ismail Gaspirali” filiala Constan a a
organizat Campionatul de Fotbal “Fair-Play”.
Tinerii din comunitatea noastră au avut 10 zile la
dispozi ie pentru înscrierea în turneu.
În prima zi a competi iei s-a desfășurat faza
grupelor, în care cele 8 echipe au jucat fotbal sub
atenta supraveghere a arbitrilor și organizatorilor.
În a doua zi, tot pe terenurile sintetice din Sta iunea
Mamaia, s-au inut semifinalele, finala mare și
finala mică. Din totalul de aproape 60 de persoane
înscrise la campionat, majoritatea studen i sau
absolven i de facultate, au fost selec iona i 15
jucători care vor alcătui echipa tătarilor constăn eni
ce va reprezenta orașul nostru în duelurile sportive

cu celelalte filiale. Câștigătorii au primit o cupă
inscrip ionat ă cu titlul trofeului și filiala
organizatoare.
Suportul conducerii U.D.T.T.M.R. pentru
activită ile sportive și adunarea laolaltă a
tineretului este încurajator, iar faptul că aceștia din
urmă au dat dovadă mai mult de Fair-Play decât de
ambi ii individuale, sunt motive certe să ne
bucurăm că ne apropiem de formarea unei
comunită i omogene cu obiective concrete.
Locul 1 – căpitan Elmi Ener
Locul 2 – căpitan Borali Adnan
Locul 3 – căpitan Bajdu Taner
Ateș CASIMCEALI

10. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTIVALI

Emin e Örnek Eğitim Kur u mları'nca
Bursa'da düzenlenen 10.Uluslararas ı Halk
Dansları Festivali'ne Romanya Müslüman Tatar
Türkleri Demokrat Birliği Tekirgöl Şubesi'in bir
h e yeti katılmıştır. Festival'eTekirgöl Şubesi
başkanı Nail Duagi, Tekirgöl Belediyesi'n temsilcisi
Seian Omer ve Cansu halk oyunları ekibin
üyelerinden başka 2012-2013 eğitim yılında
olimpiyatlarda başarılı olan 9 öğrencimiz hazır
bulunmuştur. Fesitval'in 24 Mayıs 2013 tarihinde
yapılan gala programına RMTTDB Tekirgöl
Şubesi'n Cansu halk oyunları ekipinden başka
Kırgızistan, Bulgaristan, Kosova ve Türkiye'den
ekipler katılmıştır.
Nail DUAGİ

KÖSTEL VE SUBAŞI BELEDİYELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
24 Mayıs 2013 tarihinde Yalova vilayetin, Subaşı
kasabası 4 kişilik yerel meclis delegasyonu Belediye
Başkanı Musa Kuş başkanlığında Köstel köyü ziyaret ettiler.
Ziyaretin amacı iki yerleşim yerlerin kardeşlik iş biliği
anlaşmasını imzalamak ve yatırım amacı ile Dobruca
bölgesinde bulunan tarım yerlerini tanımaktır.
Cuma günü 24 Mayıs 2013, tarihinde Köstel Kültür
Merkezin'de, kalabalık bir ortamda, Köstel Belediye Başkanı
Nicolae Anghel ve Subaşı Belediye Başkanı Musa Kuş iki
belediye arasında işbirliği anlaşması imzalandılar, törenin
sonunda başkanlar birbirlerine karşılıklı hediyeler verdiler.
İmzalanan İş Birliği Anlaşması yerel kamu idaresi, kültür,
spor ve ekonomik alanlarında iş birliği amacında her iki taraf
faaliyet göstermektedir.
Törenin devamında Köstel Belediyesi tarafından
Romanya Devletin Azınlıklar Departmanın Devlet sekreter
yardımcısı Aledin Amet beye onur vatandaşı plaketi ve
diplomı verildi. Aledin Amet bey 2004-2012, tarihlerin

arasında Romanya Parlamentosunda milletvekili oldugu
zaman içersinde, köyün yeni camisini inşaat edilmesi için
maddi destekte buludu, aynı zamanda orta okul
öğrencilerilerine'de destek sağlamıştır, bu sebepten Aledin
beyin yaptıgı yardım ve destekten dolayı saygı göstererek,
Köstel köyün onur vatandaşı unvanını takdim ettiler.
Törene resmi davetlilerin arasında Romanya
Muftüsu, Murrat Yusuf, T.C.Köstence Başkonsolosluk
müavini, Őzgen Topcü, Romanya Devletin Azınlıklar
Departmanın Devlet sekreter yardımcısı Aledin Amet,
RMTTDB birinci başkan yardımcısı Samir Menan, RMTTDBKöstel şubesi başkanı Metin Şehisleam, Dobruca TİAD
başkan yardımcısı Haci Vural, yerel meclis temsilcileri ve çok
sayıda soydaşlar katıldı. Açılış konuşmaların yapan
davetlilerin arasında RMTTDB birinci başkan yardımcısı
Samir Menan, sözünde, Köstel Belediyesin tebrik etti ve
Aledin Amet bey'i onur vatandaşı ünvanına layik gördükleri
için teşekkürlerini sundu.
Ghiulşen İSMAİL-İUSUF
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TURNEUL INTERNAŢIONAL DE LUPTE TÃTÃREŞTI
“TROFEUL MÃRII NEGRE” – edi ia a IV-a
Sâmbătă 25 Mai 2013, Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România ș i Departamentul pentru Rela ii
Interetnice – din cadrul Guvernului României au
organizat Turneul Interna ional de Lupte Tătărești
(Küreș)-“Trofeul Mării Negre”. Turneul la care au
participat sportivi din România, Crimeea-Ucraina
şi Turcia, a avut loc pe stadionul central din
municipiul Medgidia şi s-a desfășurat pe două
categorii de vârstă 18-23 ani și Open. În continuare
vă vom prezenta câștigătorii din acest an:
Categoria 18-23 ani:
Locul I: Arsen Yunusov (Crimeea)
Locul al II-lea: İlimdar Saydov (Crimeea)
Locul al III-lea: Serhan Isleam (România)
Locul al III-lea: Seid Adıyaman (Turcia)
Categoria OPEN:
Locul I : Denis Gelil (Valu lui Traian)
Locul al II-lea: Baiar Saledin (Moşneni)
Locul al III-lea: Elvis Apas (Medgidia)

Locul al III-lea: Temur Primshoiev
(Crimeea)
Pe parcursul competi iei ansamblul de
dansuri Karasu din Medgidia a prezentat un
program de dansuri tătărești, iar vicepreşedintele
Asocia iei de Întrajutorare și a Clubului Sportiv al
Turcilor Crimeeni din Eskișehir, Metin Gündoğdu,
a oferit dlui. președinte Gelil Eserghep o plachetă
reprezentativă din partea tătarilor din Eskișehir.
La acest turneu, alături l ideri ai
U.D.T.T.M.R., au fost prezen i: Nicolae Moga,
vicepreședinte al Senatului României, Excelen a
Sa doamna Füsun Aramaz, consul general al
republicii Turcia la Constan a, muftiul Murat Iusuf,
deputatul Mihai Lupu, Selamet Iucsel, subprefect
al jud. Constan a, Marian Iordache, primarul
municipiului Medgidia, Aledin Amet, subsecretar
de stat în cadrul Departamentului pentru Rela ii
Interetnice-Guvernul României.
Erol MENADİL

CATEGORIA 18-23 ANI

CATEGORIA OPEN

KÜREŞ OVIDIU

Cu ocazia zilelor orașului Ovidiu,
duminică 26 Mai 2013, Filiala Ovidiu a Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România, Primăria și Consiliul Local Ovidiu au
organizat tradi ionalele lupte tătărești Küreş.
Câștigătorii concursului au fost:
Categoria 18-23 ani:
Locul I: Denis Curti (Valu lui Traian)
Locul al II-lea: Volkan Isleam (Medgidia)
Categoria OPEN:
Locul I : Denis Gelil (Valu lui Traian)
Locul al II-lea: Redin Memiş (Valu lui
Traian).
Prezent la evenimet dl. George Scupra,
primar al ora ș ului Ovidiu, a urat tuturor
concetă enilor un călduros “La mul i ani!”, cu
ocazia Zilelor Orașului și a felicitat membrii
comunită ii tătare pentru promovarea tradi iilor
strămoșești. De asemenea, vă informăm că
berbecu ul și marele batal au fost oferite de către
dl. primar al orașului Ovidiu. În timpul desfășurării
competi iei ansamblul Kanara a prezentat un
program de dansuri tătărești.
Erol MENADİL

CATEGORIA 18-23 ANI

CATEGORIA OPEN
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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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CALENDARUL COMPETIŢIONAL
KUREŞ 2013
1 MAI 2013- VALU LUI TRAIAN
11 MAI 2013- LUMINA
12 MAI 2013- COBADIN
25 MAI 2013- MEDGIDIA
26 MAI 2013- OVIDIU
1 IUNIE 2013- CASTELU
2 IUNIE 2013- CUMPĂNA
8 IUNIE 2013- BĂNEASA
9 IUNIE 2013- AGIGEA
15 IUNIE 2013- MIHAIL KOGĂLNICEANU
16 IUNIE 2013- MURFATLAR
22 IUNIE 2013- CIOCÂRLIA
23 IUNIE 2013- MANGALIA
29 IUNIE 2013- EFORIE SUD
30 IUNIE 2013- TUZLA
7 IULIE 2013- TOPRAISAR
18 AUGUST 2013- 2 MAI
23 AUGUST 2013- TECHIRGHIOL
31 AUGUST 2013- VALEA DACILOR
1 SEPTEMBRIE 2013- NĂVODARI
7 SEPTEMBRIE 2013- CONSTANŢA
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