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RMTTDB'NĬÑ MİLLİY KONFERANSI
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Milliy Konferansı 30 Mart
künĭ Köstencĭ Ballar Sarayı’nda yasaldı.
Romanya, Türkiye ve Kırım Milliy Marşların
sesledĭkten soñra Kur'an Kerim okıldı ve Romanya
müftü yardımcısı Revin Müsledin dua ettĭ. Artından
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭ rl ĭ g ĭ' n ĭ ñ başkanı m üh. Celil Eserghep
konferansın aşılışın yasap, 2012'de tertĭplengen
faaliyetlernĭ tannıttı. Başkan, konuşmasında
2013'te RMTTDB'nĭñ faaliyetlerĭ aynı seviyede
devam etecegĭn, Etnik Ĭlĭşkĭler Departmanı ve
Kültür Bakanlıgı bĭzĭm projelernĭ desteklecegĭn
söyledĭ. 2012 Haziran ayından berĭ RMTTDB'nĭñ
tertĭpledĭgĭ faaliyetlerge taa köp soydaş katılganını
altını cizdi. Program Romanya Milletvekilisĭ Av.
Varol Amet'ın faaliyet raporı man devam ettĭ.
Artından, Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Bĭrĭncĭ Başkan
Yardımcĭ müh. Samir Menan Romanya ve
Kırım'da ortak latin alfabe onaylanması üşün
kurulgan komisyonın raporını sundı. Böylece
2.Kırım Tatar Millliy kurultayın 2. Oturumın 1993’te
kabul ettĭgĭ latin alfabe RMTTDB'nĭñ Milliy
Konferans delegelerĭ tarafından oy bĭrlĭgĭmen
kabul etĭldĭ.
Konferansın devamında Başkan müh. Celil
Eserghep Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Tüzügĭ'ne teklif etĭlgen
maddelernĭ okıdı. Maddeler tartışıldı ve oy bĭrlĭgĭ
men bütĭn eklermen kabul etĭldĭ. RMTTDB'nĭñ

başkanın aşıklamasına köre: “Tüzük degĭşĭklĭgĭn
nedenlerĭnden Romanya'nıñ Avrupa Bĭrlĭgĭ, NATO
üyes ĭ bolgan ıdır ve Romanya yasaların
degĭşmesĭdĭr.”
Konferansın divanında Romanya
Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ
Başkan müh. Celil Eserghep, Milletvekili Av. Varol
Amet, Bĭrĭncĭ Başkan yardımcısı Müh. Samir
Menan, Kadınlar kolı başkanı Urfet Nubin, Caşlar
kolı başkanı Dincer Cafer, Romanya Hükümetĭ
Etnik Ĭlĭşkĭler Departmanı müsteşar yardımcısı
Aledin Amet, Köstence Vali Yardımcısı İuksel
Selamet yer aldılar.
Konferansın soñında Romanya Müslüman
Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Başkanı müh.
Celil Eserghep b ĭ r basın toplantısında
RMTTDB'n ĭ ñ Milliy Konferansında alıngan
kararları aşıkladı.
Erol MENADİL Baş Redaktor

CONFERINA NAIONALĂ A U.D.T.T.M.R.

Sâmbătă, 30 martie, la Palatul Copiilor
Constana a avut loc Conferinţa Naţională anuală a
Uniunii Democrate a Tătarilor Turco–Musulmani
din România, la care au participat 297 de delegaţi
din cei 318 înscrişi pe liste.
În cadrul conferinţei de anul acesta,
delegaţii au votat raportul de activitate al
președintelui U.D.T.T.M.R. ing. Gelil Eserghep,
raportul deputatului Av. Varol Amet și o serie de
modificări la statu tul U.D.T.T.M.R.. Potrivit

preşedintelui U.D.T.T.M.R., Gelil Eserghep, este
vorba despre 51 de articole modificate din vechiul
statut. De asemenea, delegaii la conferină au
aprobat utilizarea, și în România, a alfabetului
tătar, aprobat în cadrul Celei de-a doua sesiuni a
celui de-al doilea Congres Naional al Tătarilor
Crimeeni din anul 1993.
O altă aprobarea luată în cadrul conferinei
a fost validarea celor trei cenzori ai U.D.T.T.M.R..
Redactor Şef Erol MENADİL
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ESKİŞEHİR'DEN ÖNEMLĬ ZİYARET

Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ
Demokrat Dernegĭn davetĭne cevap bergen
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ
ve Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve
Spor Kulübü Derneği’nĭñ 2-ncĭ başkanı Metin
GÜNDOĞDU 2-5 Nisan tarihlerĭ aras ında
Köstencĭ'de tabıldılar.
4 Nisan tarihĭnde Eskişehir Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ ve Eskişehir Kırım
Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü
Derneği'nĭñ 2-ncĭ başkanı Metin GÜNDOĞDU
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Dernegĭ’nĭñ başkanı müh. Celil ESERGHEP men
beraber Köstence İl Meclis Başkanı Nicuşor Daniel
CONSTANTİNESCU, Köstencĭ Valisi Eugen
BOLA, Köstencĭ Belediye Başkan Yardımcısı
Decebal FAGADAU men körĭştĭler.
Bo körĭşmelerde Köstencĭ İlĭñ Meclisĭ men
Eskişehir Vilayeti, Tepebaşı Belediyesĭ men
Köstencĭ Belediyesĭ arasında ĭşbĭrlĭgĭ
anlaşmaların kelecek zamanda imzalanması,
Köstencĭ men Eskişehirlĭ işadamların arasında
baglantı kurulması, Köstencĭ İlĭne Eskişehir’den
yatırımcıların kelmesĭ üșün imkanlar yaratılması
yanı sıra konuşuldu. Romen ve Türk yetkililer
temsil etkenlerĭ il’lerĭn ekonomisinĭ, kaynaklarını,
iş imkanlarını tanıttılar ve soñında plaketler
sunuldı.

Bo körĭşmelerde Köstencĭ Vali Yardımcıları
İ uksel SELAMET men Radu VOLCİNSKİ,
RMTTDB’nĭñ Köstencĭ Şubesĭ Başkan Yardımcısı
Erol MENADİL de hazır bulundular.
Aynı kün Eskişehir’den kelgen heyet
RMTTDB başkanı müh. Celil ESERGHEP, Vali
Yardımcısı İuksel SELAMET men beraber T.C.
Köstencĭ Başkonsolosu Füsun ARAMAZ hanım'ı
ziyaret ettĭler.
Ayrıca, Eskişehir ’ den kelgen heyet
RMTTDB ’ n ĭ ñ Köstenc ĭ Şubes ĭ topla ntısına
katıldılar. Toplantıda er ekĭ taraf kendĭ kurumun
tanıttı ve plaketler sunuldı.
Erol MENADIL Baş Redaktor

VIZITĂ IMPORTANTĂ DIN ESKIȘEHIR
La invitaia Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România, în perioada 2-5
aprilie 2013, Primarul sectorului Tepebașı a
m e t r o p o l e i E s k i ş e h i r, A h m e t A t a ç , ş i
vicepreşedintele Asocia  iei Culturale, de
Întrajutorare și a Clubului Sportiv al Turcilor
Crimeeni din Eskișehir, Metin Gündoğdu, s-au aflat
într-o vizită în judeul Constana.
Metropola turceasc ă Eskişehir este
recunoscută pentru numărul mare de tătari care

trăiesc acolo, muli dintre ei având origini în
Dobrogea. Vizita a avut ca scop întărirea relaiilor
dintre cele două comunităi de tătari și prin
intermediul lor consolidarea relaiilor de prietenie
dintre România și Turcia.
În data de joi, 4 aprilie 2013, delegaia din
Eskișehir alături de președintele U.D.T.T.M.R. ing.
Gelil Eserghep a fost primită de autorităile
constănene. Astfel, delegaia a fost primită de
către prefectul judeului Constana Eugen Bola,
subprefectul Iucsel Selamet și subprefectul Radu
Volcinschi în Sala Ovală a Instituiei Prefectului.
Prefectul a făcut o descriere a judeului
Constana subliniind zonele cu potenial de
dezvoltare economică. Discuiile au continuat pe
teme legate de multiculturalitate și buna înelegere
între naionalităile care împart un spaiu comun.
Primarul Ahmet Ataç a subliniat că se bucură că
Turcia si Romania au în mod tradiional relaii
strânse, bazate pe prietenie și cooperare și mai
ales că aceste relatii evoluează în mod constant în
foarte multe domenii. În cadrul discuiilor s-a
stabilit sprijinirea investitorilor turci din Eskișehir în
judeul nostru și crearea unei legături de
colaborare între oamenii de afaceri turci și români,
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prin intermediul Camerelor de Comer și Industrie
din Eskișehir, respectiv Constana.
În aceeași zi, delegaia din Eskișehir a fost
primită de președintele Consiliului Judeean
Constana Nicușor Daniel Constantinescu, care a
prezentat judeul Constana ca un spaiu de
convie  uire intertetnică ș i interreligioasă
recunoscut în plan internaional. În cadrul
întrevederii cele două pări și-au prezentat fiecare
regiunea și proiectele în derulare, depistând
totodată posibilatea dezvoltării unor proiecte
comune. În urma discuiilor s-a convenit ca în cel
mai scurt timp să se încheie un protocol de
colaborare între metropola Eskișehir, respectiv
judeul Constana.
La această întălnire s-a aflat și viceprimarul
municipiului Constana Decebal Făgădău și
subprefecii judeului Constana.

Membrii delegaiei din Turcia s-au arătat
foarte încântai de aceste primiri și și-au exprimat
dorina de a mai vizita România, și în mod special
Constana, și cu alte ocazii.
În aceeși zi, delegaia din Eskișehir alături
de președintele U.D.T.T.M.R. ing. Gelil Eserghep și
subprefectul Selamet Iucsel au fost primii de către
Füsun Aramaz, consul general al Republicii Turcia
la Constana, și a participat la ședina Comitetului
Filialei Constana a U.D.T.T.M.R.. Aici, în cadrul
ședinei primarul sectorului Tepebașı a metropolei
Eskişehir, Ahmet Ataç a mulumit conducerii
U.D.T.T.M.R. pentru contribuia adusă la întărirea
relaiilor dintre tătarii din România, respectiv Turcia
și pentru facilitarea întălnirilor pe care le-a avut în
cursul zilei cu edilii locali. La final reprezentanii
U.D.T.T.M.R., respectiv ai Primăriei Tepebașı și-au
oferit reciproc însemnele instituiilor și obiecte
reprezentative.
Redactor-Şef Erol MENADIL

PROIECTE INTERETNICE LA CONSTANA
Mari 16 Aprilie 2013, în sala Ovală a
Instituiei Prefectului Judeului Costana a avut loc
o întâlnire de lucru a dlui. Subprefect Iucsel
Selamet cu reprezentanii minorităilor naionale
din judeul Constana. Tema întâlnirii a fost iniierea
unor proiecte interetnice și de combatere a
intoleranei.
În cadrul întâlnirii reprezentanii
minorităilor etnice și-au prezentat activităile
organizaiilor lor și au stabilit organizarea unor
proiecte comune. La iniiativa dlui. Subprefect
Iucsel Selamet minorităile etnice din judeul
Constana vor organiza, în prima fază, două
proiecte comune: un material documentar de
prezentare al etniilor din judeul Constana,
respectiv un festival interetnic la malul mării în
perioada estivală. Totodată, dl. subprefect a
precizat că aceste proiecte vor putea fi finanate de
Departamentul pentru Rela  ii Interetnice Guvernul României ș i de către Guvernul
norvegian, care are o linie de finanare în acest

sens.
La această întâlnire U.D.T.T.M.R. a fost
reprezentată de dl. ing. Erol Menadil –
vicepreședinte al Filialei Constana.
Ghiulşen İSMAİL-İUSUF
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DECORAREA AMBASADORULUI REPUBLICII AZERBAIDJAN
Potrivit site-ului Administraiei Prezideniale
a României: “Preşedintele României, domnul
Traian Băsescu, l-a decorat mari, 16 aprilie a.c., în
cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul
Cotroceni, pe ambasadorul Republicii Azerbaidjan
în România, domnul Eldar Hasanov.
Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru
contribuia personală pe care a avut-o la
dezvoltarea relaiilor pe multiple planuri dintre
România și Republica Azerbaidjan, domnul
p r e ș e d i n t e Tr a i a n B ă s e s c u a c o n f e r i t
ambasadorului Republicii Azerbaidjan în
România, domnul Eldar Hasanov, Ordinul Naional
“Pentru Merit” - în grad de Mare Cruce.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul
Republicii Azerbaidjan în România, domnul Eldar
Hasanov, domnul președinte Traian Băsescu i-a
mulumit pentru activitatea de mai bine de 12 ani ca
ambasador în România care a dus la dezvoltarea
relaiilor româno-azere. Președintele României,
domnul Traian Băsescu a apreciat, astfel,
semnarea parteneriatului strategic dintre cele
două ări, dar și dezvoltarea relaiilor culturale, în

această perioadă fiind traduse în limba azeră în jur
de 60 de lucrări ale unor autori români.”
La festivitate au fost prezenţi şi fostul
preşedinte al Filialei Bucureşti a U.D.T.TM.R. prof.
Uteu Câiasedin şi preşedintele Camerei Bilaterale
de Comerţ şi Industrie România-Turcia Tamer
Atalay.

ABDULLAH TUKAY – POETUL NAŢIONAL AL TATARSTANULUI

Abdullah Tukay, Luceafărul
literaturii tătare a avut o existenţă pe
cât de scurtă pe atât de dramatică. S-a
născut la 26 aprilie 1886, în satul
Kuşlavici din ţinutul Arceea al
Republicii Tatarstan, într-o familie de
oameni nevoiaşi.
La numai cinci luni după venirea
sa pe lume îi moare tatăl, iar mama
pentru a face faţă cerinelor vieţii este
nevoită să se căsătorească cu un
bărbat cu 46 de ani mai în vârstă decât
ea.
Micul Tukay de numai doi ani
este încredinţat unei bătrâne pe nume
Safie, în casa căreia îndură nu numai sărăcie, dar
şi ocară. Astfel, nefericitul Tukay nu are parte de
dragostea maternă, de ocrotirea tatălui şi de
căldura unui cămin. După puţin timp, mama îl ia pe
Tukay lângă sine, dar zilele pe care le petrece în
braţele iubitoare ale mamei sunt foarte puţine,
pentru că aceasta se îmbolnăveşte şi moare.
Rămas orfan şi de tată şi de mamă, micul
Tukay este trimis la bunicul din partea mamei, care
pe lângă cele şase guri pe care le are de hrănit,
trebuie să asigure şi existenţa nepotului.
În asemenea condiţii Tukay nu rareori se
îmbolnăveşte şi aude ca prin vis vorbele: “Măcar
de ar muri ca să mai scăpam de o gură de hrănit”.
Ca prin minune scapă de boli, dar viaţa este
din ce în ce mai grea, fapt pentru care bunicul său îl
trimite la târgul din Kazan pentru a fi luat de către
cineva şi folosit la muncă.
Este luat de Möhammetveli, în familia
căruia trăieşte timp de doi ani, între 1890-1892.
Viaţa pe care o duce aici nu se compară cu cea din
casa bunicului, măcar din puncul de vedere al
hranei. Cei doi soţi se îmbolnăvesc şi gândindu-se
că dacă ei mor, micul Tukay va rămâne singur, îl
trimit înapoi la bunicul său. Acesta îl încredinează
unui agricultor pe nume Segdi, din satul Kırlay

unde rămâne între anii 1892-1895.
În amintirile sale, Abdullah
Tukay mărturiseşte că aceştia au fost
cei mai fericiţi ani ai vieţii sale. Începe
să meargă la şcoala din sat, iar după
orele de şcoală colindă dealurile, văile
şi pădurile din împrejurimi împreună cu
copii de sema lui. Moartea ficei familiei
Segdi, o face pe soţia acestuia să
creadă că cel care a adus nenorocirea
este Tukay, motiv pentru care în 1895,
la numai nouă ani este din nou pe
drumuri.
În acelaşi an îl găsim în oraşul
Uralsk la sora tatălui său, al cărui soţ
era unul dintre negustorii bogaţi ai oraşului.
În sânul acestei familii învaţă ce înseamnă
să te îmbraci curat şi frumos şi să fii sătul, deşi
adeseori este jignit în legătură cu ochiul drept unde
avea un punct alb, o albeaţă.
Îşi continuă şcoala şi la medrese şi la şcolile
ruseşti. De multe ori este văzut în faţa ferestrei
citind sau meditând îndelung. Rămâne în Uralsk
până în toamna anului 1907, când vine în Kazan,
unde între anii 1907-1913 sde profilează
personalitatea sa poetică.
În primăvara anului 1913, se stinge din
viaţă, lăsând în urma scurtei sale vieţi, o operă
remarcabilă compusă din poezii, poeme satirice,
povestiri, amintiri, dar şi articole.
În 1985, cu prilejul centenarului de la
naşterea poetului au fost publicate toate operele lui
în cinci volume. El a devenit simbolul naţiunii
tătare, poetul-erou care a suferit şi a înţeles cel mai
bine istoria tătarilor şi idealul lor de libertate.
În satul Kırlay, în casa în care a locuit el a
fost amenajat un muzeu care a fost vizitat şi de
delegaţia UDTTMR care a participat la al IV-lea
Congres al Tătarilor din Lumea întreagă.
Neriman IBRAIM
4
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AMBASADORUL ELDAR HASANOV, LA INAUGURAREA CONSULATULUI ONORIFIC AL AZERBAIDJANULUI LA CONSTANŢA:

“TURCII ŞI TĂTARII DIN ROMÂNIA SUNT PARTE DIN VIAŢA MEA”
Diplomaţi străini acreditaţi în România,
politicieni, oameni de afaceri, reprezentanţi ai
autorităţilor locale şi centrale au participat, în număr
foarte mare, luni, 22 aprilie, la inaugurarea Consulatului
Onorific al Republicii Azerbaidjan la Constanţa. Alături
de consulul onorific Gabriel Valentin Comănescu, numit
prin decret prezidenţial de însuşi preşedintele
Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliev, la eveniment a
participat chiar Ambasadorul Azerbaidjanului la
Bucureşti, Eldar Hasanov, care a profitat de acest prilej
pentru a-şi lua şi rămas-bun de la constănţeni la finalul
unei lungi misiuni diplomatice în ţara noastră.

presă: România este a doua patrie pentru mine, lucru
care este valabil şi astăzi şi cu care mă mândresc”, a
declarat ambasadorul Eldar Hasanov, în exclusivitate
pentru revista Karadeniz.
Prin intermediul publicaţiei UDTTMR,
diplomatul a adresat şi un mesaj comunităţilor turcă şi
tătară din România: “Voi, cetăţeni români fiind, având în
vedere că trăiţi în ţara asta, să iubiţi România, ea fiind
una dintre cele mai tolerante ţări, care poate fi exemplu
pentru multe state europene în ceea ce priveşte
toleranţa. În acest sens o mare contribuţie au avut-o şi o
au comunităţile turcă şi tătară. Turcii, tătarii, kazacii au
rădăcini comune, iar aici, în România, avem o
atmosferă foarte prietenească şi o comunitate
constituită din scriitori, oameni de afaceri, deputaţi,
politicieni, tineretul, care este şi el implicat, lucru cu
care ne mândrim. În cei 12 ani nu mi-a fost niciodată
ruşine cu ei, dimpotrivă, m-am mândrit. Ei sunt parte din
viaţa mea. Le urez să fie fericiţi, sănătoşi şi acea
legătură strânsă, prietenească, sănătoasă, care i-a
caracterizat şi până acum să rămână neschimbată şi
aşa cum au iubit întotdeauna România şi pe români, să
rămână în acelaşi spirit. Şi asta, mai ales că, istoric
vorbind, relaţiile noastre au rădăcini adânci, deci
trebuie să rămânem în aceeaşi atmosferă de toleranţă,
de prietenie. Aşa cum ei au manifestat întotdeauna
dragoste şi respect pentru Azerbaidjan, la fel şi
Azerbaidjanul îşi extinde dragostea şi respectul pentru
turcii şi tătarii din România”.

În cuvântul său, diplomatul azer a subliniat
importanţa noului consulat deschis la Constanţa, care,
deşi onorific, are un rol deosebit de important în relaţiile
viitoare dintre cele două ţări, mai ales prin prisma
poziţiei geografice strategice a Constanţei.
Ambasadorul a ţinut să sublineze şi importanţa relaţiilor
stabilite între Azerbaidjan şi România, evoluţia
acestora în decursul celor 12 ani de misiune
diplomatică la Bucureşti, dar, în mod special,
importanţa pe care o au comunităţile turcă şi tătară din
România în stabilirea şi consolidarea relaţiilor cu alte
state. “Dobrogea are o importanţă aparte”, a declarat
diplomatul azer, în timpul vizitei la Constanţa, făcând
trimitere directă la modelul de convieţuire interetnică
din această regiune, la prieteniile care îl leagă de mulţi
“oameni importanţi” de aici, salutând, astfel, prezenţa
în sală a acestora, printre ei făcând trimitere directă la
preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep. Excelenţa Sa a
mai punctat aspecte importante referitoare la
colaborarea în domeniul universitar, mulţumind
rectorilor Universităţilor “Ovidius” şi „Andrei Şaguna”
pentru distincţia de Doctor “Honoris Causa” acordată.
“Am venit în Dobrogea să spun «Mulţumesc!». Am venit
la Constanţa să le mulţumesc oamenilor de valoare de
aici”, a mai declarat ambasadorul Eldar Hasanov, care,
într-o scurtă incursiune prin cei 12 ani de diplomaţie
petrecuţi în România, a concluzionat: “Sinceritatea,
căldura, prietenia, ospitalitatea poporului român le simt
şi acum, aşa cum le-am simţit încă de la venirea mea, în
2001, la Bucureşti, iar aceste sentimente mă leagă de
oamenii de aici”.
“Jumătate din inima mea va rămâne
aici până la finalul vieţii”
Cei 12 ani de misiune diplomatică petrecuţi în
România au însemnat foarte mult atât pentru
diplomatul, cât şi pentru omul Eldar Hasanov. “Plecarea
mea, acum, este mai mult georgrafică, dintr-un oraş în
altul, de la Bucureşti la Belgrad. În realitate, însă,
sufleteşte vorbind, jumătate din inima mea va rămâne
aici până la finalul vieţii. În 2002 am făcut o declaraţie în

Dobrogea, dincolo de graniţele României
Prezenţi la eveniment, consilierul prezidenţial
pe probleme de securitate Iulian Fota, prefectul Eugen
Bola, muftiul Muurat Iusuf au punctat şi ei importanţa
inaugurării noii reprezentanţe diplomatice la
Constanţa, dar şi aceea a comunităţilor turcă şi tătară
din această regiune, în contextul relaţiilor
internaţionale.
“Aduc respectul meu faţă de comunităţile turcă
şi tătară din Doborgea, acestea fiind o punte de
colaborare între România şi alte state. Aţi construit, în
timp, un model de convieţuire care face cinste
României, importanţa Dobrogei depăşind, sub acest
aspect, graniţele României”, a fost mesajul consilierului
prezidenţial Iulian Fota.
Consulatul Onorific al Azerbaidjanului la
Constanţa va funcţiona în incinta Hotelului “Vega” din
Mamaia.
După încheierea misiunii diplomatice în
România, ambasadorul Eldar Hasanov urmează să-şi
continue activitatea în domeniu în Serbia, BosniaHerţegovina şi Muntenegru.
Adina BOCAI
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VIAA BATE FILMUL

Sali Geambec, încă pu in și adună 100 de ani
Pe Sali Geambec, un tulcean de etnie
tătară, l-am cunoscut personal prin intermediul
fiului său cel mare, Geangurși Zarif. Nu i-am greșit
noi numele, ci o anume persoană de la Starea
Civilă, în urmă cu 78 de ani, care l-a trecut în
scripte pe „nea' Zarif” cu un alt nume decât cel al
tatălui său.
La început rezervat, pentru că nu știa ce
vrem a scrie, Sali Geambec a devenit în scurt timp
mai vorbăre și a început a-și depăna amintirile.
„M-am născut în anul 1915, în satul Caraibil
(Colina de astăzi – n.n.), comuna Sarinasuf.
Părinii mei s-au născut tot acolo, însă bunicii și
străbunicii au fost originari din Crimeea. Am urmat
cursurile școlii primare, patru clase, tot în satul în
care m-am născut. Mai târziu am fost încorporat în
armată – Regimentul 33 Tulcea, Infanterie, pentru
un an și opt luni. N-am terminat bine milităria, în
1938, și după două luni am fost concentrat în
Moldova, trei ani, timp în care am făcut instrucie și
trageri încontinuu. Deoarece făceam parte dintr-o
minoritate, nu am fost luat de prima dată pe front.
Ulterior, am luptat pe frontul din Cehoslovacia.
Drumul la întoarcere ne-a luat o veșnicie pentru că
l-am parcurs pe jos. Mergeam câte 40 de kilometri
pe zi”.
Viaa de după război
Pentru că s-a căsătorit când era foarte
tânăr, la 18 ani, cu Bedrie, atunci când războiul a
luat sfârșit, aveau deja trei copii: Zarif, Șerif și
Demirgean. Ultimul, născut în 1944, a decedat
ulterior.
„A urmat o perioadă grea. Trăiam numai din
agricultură. Lucram pământul cu caii la arat și la
semănat. Am trăit și seceta anilor 46-47 când am
mâncat doar mămăligă în loc de pâine. Oamenii de
aici mergeau tocmai în Banat să cumpere porumb.
Când s-au format IAS-urile, am lucrat ca brigadier
(șef de cultură) până când am ieșit la pensie, în

1978. Cu toată viaa grea trăită, în toată acea
perioadă nu am luat medicamente.
Familia
Despre căsnicia sa cu Bedrie, care a murit
în urmă cu trei ani, la vârsta de 95 de ani, domnul
Sali ne-a spus că a fost una reușită. În afara celor
trei copii, Bedrie mai aducând pe lume încă două
fete: Nermin născută în 1947 și Berin, născută în
1950. Argumentul? Din familiile celor două fiice și
celor doi fii au rezultat șapte nepoi și tot atâia
strănepoi.
După o căsnicie de 76 de ani, în urmă cu
patru ani, Ministerul Muncii le-a acordat o diplomă
și i-a premiat cu 15 milioane de lei vechi pentru
faptul de a fi fost una dintre cele mai longevive
familii din ară.
Religia
După cum probabil v-ai dat seama, Sali
Geambec este de religie musulmană.
La televizor nu prea vede lucruri care să-i
capteze interesul, așa că o bună parte din timp și-l
dedică religiei. Se roagă și citește Coranul. De
când era la școala primară, imamul Musa Demirali
l-a învăat să citească Coranul; jumătate de zi era
la școală, jumătate la Religie. La Geamie nu prea
mai poate merge pentru că picioarele nu prea-l mai
ascultă.
Despre viaa tătarului Sali printre români,
acesta ni s-a destăinuit astfel: „La Colina, unde
erau 75 la sută musulmani (turci și tătari) și 25 la
sută români, am convieuit foarte bine. Nu aș fi
putut să mă obișnuiesc să trăiesc în Turcia sau întro altă ară musulmană pentru că nimeni nu este ca
românul: cald, cu suflet mare”.
Sagide DIMA
6
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ADETLERĬMĬZ (91)

BAHAR ADETLERĬMĬZ: ŞAM ATLAMA, YAWIR YÜZĬ.
[Şam, Şaman, küfür, ot, od, ateş, atlama, Paskalya, yawır (gâvur), tumalama, awnama,
kĭr cuwma, telge kĭr asma, eskĭ kasır, şalı-şırpı cakma, kül, kültöbe, kül şangıtmak.]
Dedeler ĭ m ĭ z Orta Asya'da yaşamların
Şĭmdĭ de bek kıymetlĭ Kaşgarlı'nın
sürdĭrgende, bondan köp yıllar burın, bek kıyın DLT'sĭnden bĭrkaş örnek beriyĭk: ot tütünsüz bolmas,
awırlıklar man, ölĭm-kalım tehlĭkesĭ men, amansız yiğit yazuksuz bolmas [=ateş dumansız, genç
sawaşıp özlĭğĭn, örf-adetlerĭn, bĭr milletĭn de en günahsız olmaz. DLT,c.I, s.400.]; Özüm meninğ
kĭymetlĭ zenğĭnlĭgĭ bolgan ana tĭlĭn korıp, yaşatıp, budursın/Otı anınğ çalkanur. [ =benim gönlüm
zengĭnleştĭrĭp kelgenlerdĭr. Kaldı ke bĭz de yok bıldırcın, onun ateşi çalkanır. DLT, c.I, s.513];
Yagı otın öçürgen
bolma, asimilat bolma korkısın yaşap kelemĭz. Şĭmdĭ
Toydın anı köçürgen
ise elverĭ şl ĭ şartlardan yararlanmasak bütün
Îşlar üzüp keçürgen
günahlar, sorumlıklar, pettuwalar bĭzĭmkĭdĭr. Bütün
Tegdi oki öldürü.
aptallıklar, sersemlĭkler bĭzdendĭr; kuyrık sallap öz
üşman
ateşini
söndüren, onları ordudan
[
=D
özĭn begengenler de yok tuwıl, ama kateceksĭn
uzaklaştıran,
işleri
üzüp
başaran idi; ölümün
dünyanĭn her köşeșĭnde hainler tamşanıp, alacaöldürücü
oku
değdı.
]
[
DLT.,c.I,
s.522].
bulaca karanlıklardan yararlanıp tamşanıp, cutkınıp
Özüm
m
eninğ
budursın
turalar.Ust ĭ m ĭ zge tüşken tek sorumlılıgımız,
Ot anınğ çaklanur.
korkmadan, yorulmadan, o berĭlgen, o tanılgan
haklarımıznı hesaplı, mantılı, korımak ve akıllı [=Benim gönlüm bıldırcın, onun ateşi çalkanır];
kullanıp yerĭne ketĭrmek. Balaban zewk man, merak Kış konıkı ot.[= kış konugu ateş/ot. DLT,c.I,s.332.]
Tatarlar'ın yaşamında ot/ateşĭn kıymetlĭ bĭr
man, küşĭm cetkenĭ kadar a d e t l e r ĭ m ĭ z'ge dair
KARADENĬZ'ĭn cömert sayfalarında yazmaga yerĭ bardır, o düşmanlardan korır ve yamanlıklarnı
ograşaman, ĭşte, 91'ncĭ araştırma yazımızga temĭzler. “Batu'nun karargâhına vardıklarında elcilik
yetĭştĭk; Allah kĭsmet etse, saw bolsak, taa üyelerini iki ateş arasından geçirdiler. Papazlar her
yazacaklarım köp ve bek köp; cüregĭmde, başımda ne kadar buna itiraz ettilerse de sonunda, Tatarlara
göre her türlü kötü niyetlerden temizlenmek ve belki
kaynap turalar.
Ot/od, ateş ĭ n insanlar ın, insanlıgın beraberlerinde getirmiş oldukları zehirlerin tesirlerini
yaşamında bek kıymetlĭ bĭr yerĭ bardır. Bütün dünya gidermek maksadiyle yapılan bu garip arzuyu yerine
halklarının mitolocilerĭnde de köremĭz. Ot yaşamın getirmek zorunda kaldılar. [L. Ligeti, Bilinmeyen İç
simgesĭdĭr; onın carıgında, cıllığında yaratma Asya, Macarcadan çeviren Sadrettin Karatay,
küşĭmĭz arta, süygĭ, saygı ve aşklarımız tamır atıp Ankara, 1986, s.94].
Bĭzĭm adetlerĭmĭzge köre ot,od/ateş
yeşere, yamanlıklarnı arındıra [temĭzliy], gene o
insanların
en yakın yardımcısı, destegĭ, em de bek
ot/ateş, bazı durımlarda kasıp-kawırıp, cagıp kületĭp
ıtkan
düşmanı bolganın şo atasözlerĭnde
kork
yok ete. Körĭngenĭndiy ateşĭn ekĭ temel nitelĭgĭ bar: a)
körem
z:
Ateş
düştüğü yeri yakar. [Türkiye Türkçesi];
ĭ
yaratma, b) yok etme. Bondan 600 000 yıl önce
O
t
t
ü
ş
k
e
n
y e r ĭ n c a g a r. / O d d ü ş t ü ğ ü e r i
kĭşĭler otnı “evcilleştĭrgenler” ve onın kudretĭne
Kuzey
Azerbaycan Turkcesi]; Ateş kış
yandırar.
[
inanıp kullanmaga başlaganlar. Ot/od sözĭ tĭlĭmĭzde
gününün
meyvasıdır.
[Turkiye Türkçesi]; Kış konukı
en eskĭ, en kıymetlĭ kelimelerden bĭrsĭdĭr; bütün Türk
ot.
[Kaşgarlı,DLT];
Ot
cagası
kış kününin bakçasıdır.[
tĭllerĭnde, az fonetik farklar man köremĭz: ateş/od
Altınordu
Türkçesi];
Ataş
kenarı kış gününün
[Türkiye Türkçesı]; ataş/od [Azerbaycan T.]; ut/yalkın
lalezarıdır.[Kuzey
Azerbaycan
Türkçesi]; Ot giş
[Başkurt T.]; ot/jalın [Kazak T.]; ot [Kırgız T.]; ot/âlâv,
atâş [Özbek T.]; ut/yalkın [Tatar T.]; öt [Türkmen T.]; mayvasıdır.[Özbek Türkçesi]; Ateş olmayan yerden
duman çıkmaz.[Türkiye Türkçesi]; Ot bolbogon
ot/atâş [Uygur T.].
yerden ış çıkpas. [Altay T.]; Od olan erden tütsü
çıhar./Od tütünsüz bolmas,yigit yazuksuz
bomas.[Kaşgarlı, DLT]; Ut tötönhöz bulmay.[Başkurt
Tu r k ç e s i ] ; O t b o l m a g a n y e r d e d u m a n
bolmaz.[Dobruca Tatar Türkçesi]; Ot bar cerde tütün
bar, su bar cerde bereket bar.[Kırgız Türkçesi]; Ot
köymigiçe is çikmas. [Uygur T.]; Ot polbaza is taa
sıhpas. [Hakas T.]; Uota suohha tuman ebeter buruo
tahsıbat. [Yakut (Saha) Türkçesi]; Ateşle su dilsiz
düşman. [Türkiye Türkçesi]; Ut menen hıv önhöz yay.
[Başkurt Türkçesi]; Ateşnen suv tilsiz düşmandır.
[Kırım Tatar Türkçesi]; Ot bla suvdan başıngı sakla.
[Karaçay-Malkar Türkçesi]. [Yokarda berĭlgen
örnekler , Özkul Çobanoğlu' nun, Türk Dünyası
Ortak Atasözleri Sözlüğü, Ankara, 2004, s.107-110].
Soydaş dedeler ĭ m ĭ z bek balaban b ĭ r
mekânga cayılgan bolsa da, Güney Sibirya'dan tap
Akdenĭz'ĭn kıyılarına kadar, yüzlerce seneler geşken
bolsa da, berĭlgen atasözlerĭ örneklerĭnden bek net
körĭne ke, öz tamırımız, öz barlıgımız, şuwırastında
7
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sap-saglam kalganın köremĭz.
Ateş sozĭ Türk Tĭllerĭne Farsça'dan kelgendĭr,
od/ot kelimesĭ yerĭne, ama berĭlgen atasözlerĭnden
körĭne ke, köp yerde od/ot sözĭ kullanıla. Ot ya tĭlsĭz
cawdır, amansız, acımaz, közyaşlarına karamadan
alacağın alıp keter; yada bek süyĭlgen, sabırsızlık
man beklenĭlgen, süyĭlgen , kıymetlĭ bĭr konuktır
(müsafĭrdĭr). Kış konukı ot. [Kaşgarlı, DLT]; Ot
cagası kış künün bakçsıdır. [Altınordu Türkçesi].
Otnı söndĭrmeden, canıp turganın tutmak, o
yerde, o künlerde yaşamanı sürdĭrmek anlamına
kele. Bo satırlarnı yazganda aklıma Mehmet
Niyazi'nĭn mısraları kele:
Şay bolsa da, Kırım'dan
Ot bastırıp çıkkanlar.
Tüşüne kala insan,
Neçün curttan bıkkanlar?

mevsĭm köremĭz: yaz ve kış; zaten konışmamızda,
bek acelĭ etkenlerge: Yaz bar, kış bar,/ ne acelĭ ĭş bar?
dep aytıla. Suwık, karangı, uzın kış gecelerĭnĭn
pĭtmesĭn sabırsızlık man beklerler. Tarla ĭşlerĭne
âzĭrlĭkler başlar. Kündĭzler uzar, geceler kıskarır,
küneş kökte cıltırap topraknı, otlarnı, tereklernĭ
çanlandırıp yaşamga başka, başka tad ve anlam
kata. Yaz mevsĭmĭnde tarlada ĭşler köbiye. Bo
gerçeknĭ şo güzel anlamlı atasözlerĭnde köremĭz:
Yazda şalışkan kĭşĭnĭn, kışta kazanı kaynar.[Dobroca
Tatarcası]; Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.[Tükiye
Türkçesi]; Yazın katıglansa kışın sevnür. [Kaşgarlı,
DLT]; İşlemehen iş könö, ni aşarhın kış
könö.[Başkurt Türkçesi]; Ağustosta gölge kovan,
kışın karnın ovar.[Bulgarista T.]; Yay gününün
yuhuntusu, kiş gününün aş dadusu [ Güney
Azerbaycan Türkçesi]; Yazda başı pişmegennin,
kışta aşı pişmez.[Kırım Türkçesi]; Yayda işler, kışda
dişler.[Kuzey Azerbaycan Türkçesi]; Yazda mıyın
kaynatpagan, kısta kazanın kaynatpas. [Nogay
Türkçesi]; Jazda töbesi kaynamaganın, kısta kazanı
kaynamas. [Karakalpak Türkçesi]; Ağustosta beyni
kaynayanın zemheride kazanı kaynar. [Osmanlı
Türkçesi]; Kim yazın yatıye, kışın aaç yöliye.
[Gagavuz Türkçesi].[Özkul Çobanoğlu, op.cit.,
s.472].
Berĭlgen atasözlerĭ örneklerden bek net
körĭne ke yazda şalışmak ve kışta da kazan
kaynatmak, bĭr aksiyom nitelĭgĭ bolganın. Bo yerde
ekĭ zıt anlamda isĭm: yazda/kışta; ekĭ tamamlayıcı
(Rom. complementar) anlamda eylem: şalışmak ve
kaynatmak ve eşit anlamda kullanılgan sözler,
örnegin baş sözĭ, Türkiye T., Kırım T.; mıyın (beyin)
Nogay T., Osmanlı T.; töbesi (tepesi) Karakalpak T;
bo zıt anlamlı (Romencesĭ, opuse) ve tamamlayıcı
anlamlı (Rom. coplementare) kelimeler, atasözlerĭne
deren anlamlar katmaktadır.
Bahar mevsĭmĭnde, bondan kırk-ellĭ sene
önce, Dobruca'da yaşagan Müslüman
toplulıklarında [Tatarlar ve Türkler] Şam Atlama, bazı
yerlerde ise Küfür Akşamı/gecesi, Gâvur Yüzü, Kızıl
Yumurta, Ateş Bayramı, Yavuryüzĭ dep aytılgan
adetlern ĭ bĭ lem ĭ z. Bo gelenek Bulgaristan
Türklerinde de bar bolganın köremĭz: “Köfür akşamı
ateş atlama: Paskalya yortusu yani kızıl yumurta
geldiği zaman Türk çocuklarının şöyle bir âdeti
vardır: Akşam hava kararmağa başladığı zaman eski
çiten, saman gibi kolay yanan şeyleri alıp köynün
muhtelif meydanlarında toplanırlar ve bunları yakıp
üzerinden atlarlar. Bu törenle Hristiyanların orucunu,
perhizini yakarlarmış. [ Osman Keskioğlu,
Bulgaristan Türkleri, Kocabalkan Köyleri Folkloru.
Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl III-IV-V-VI, 1966-1969,
Ankara, s.245].
Müstecep Ülküsal, Dobruca ve Türkler
başlıklı eserĭnde, Şam atlamak denĭlgen bĭr âdetke
dair yaza, ama bonın tesbitĭ münküm olmadı
diyor.[Adı geşken eser, s. 87-88]. Bĭz de bo mesele
hakkında köp araştırmalar, sorıştırmalar yasadık ve
firĭmĭzce ş a m sözĭ ş a m a n 'dan onın kıskartılgan ve
bozılgan şeklĭnden kelgendĭr dep tüşĭnemĭz! Şaman
atlaması bolması kerek, mantıkka taa uygın! Şam
atlama dep, taa köp Dobruca'nın Kıblasında
yaşagan Tatarlar ayta.
İ. Dumitrescu, Pervelĭ [Pir Veli, şĭmdĭkĭ

“Ot bastırıp çıkkanlar. Romanya'da Kırım'dan
kelgen Tatarlar'nın yaşamında, eskĭden, akşam
yemegĭ aşalgan sora, tandırdakı korlarnın üstĭne kül
bastırıla edĭ. Bonday etĭp, ertesĭ kün ot cagacakta, ot
tutuştıracakta, külnĭn ĭşĭnde kömülĭ kalgan korlar
gene otnı canlandıra, tutuştıra. Bonday etĭp ot daima
alewlĭ, canlı kala”. [Nevzat Yusuf Sarıgöl, Mehmet
Niyazi'nĭn Şiirlerĭnde Mitolojik Simgeler (Örf ve
Adetler). Karadenĭz, Yıl XX, Sayı 192/7, Temmuz
2009, s.8-10. Bĭzĭm eskĭ adetlerĭmĭzge köre: Otka
tükĭrĭlmez, onın üstĭnden atlap geşĭlmez, ayakların
kerĭp, awın aşıp otırılmaz, pislĭkler atılmaz, balların
kolına berĭlmez, akşam karanlıgından sora ot ĭstep
kelgenlerge berĭlmez, külĭ bolacak bolmaycak yerge
atılıp şangıtılmaz; bondan dolayı er ailen ĭ n
azbarında, karaldısında kül tögĭlgen özel bĭr yer
bardır, k ü l t ö b e. Zengĭn foklorımızdan örnek
beriyĭk: Kültöbege kül töktĭm, kagınaman/ uzakta
kalgan yaremnĭ sagınaman.// [koraz] Pĭlĭşlernĭn
babası edĭ,/Tawıklarnın kocası edĭ,/Mallemĭznĭn
ocası edĭ,/Kültöbenĭn mollası edĭ.//[Boztorgay].
Konışmamızda “kazan asmak” aytuwı bardır, aslında
kazan oşak üstĭne otırtıla. Eskĭden üş ayaklı askıga
[Romencesĭ, trepied, suport, stativ] kazanlar asılır
ed ĭ; leh çem ĭ zdek ĭ oşak > üş ayak söz ĭ nden
kelgendĭr. Kazan kazan et astın,/ Toganın yok mı,
çĭpiyĭm?/Öz başna toy yasap,/Tuwganın yok mı,
çĭpiyĭm?//.[Boztorgay].
Bĭzĭm Halk takvimĭzde, ekseriyet men ekĭ
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Romence adı Moşneni !?] köyĭnde muallĭm bolıp
şalışkanda Tatarlar'nın örf ve âdetlerĭn tanıma fırsatı
taptı ve Analele Dobrogei dergĭsĭnĭn 1921 senesĭ
Aprilie-İunie sayısında, Sărbători la Tătari yazısında
o köydekĭ ballar, Paskalya bayramında ot cagıp
üstĭnden atlaganda: awırlıgım gâwĭrge dep
bakırganlarına dair yaza.
Mehmet Nacı Önal, Dobruca Türklerinde
Küfür Akşamı Törenleri, [Türk Küktürü, Sayı 403, s.
893-900] başlıklı araştırma yazısında bo âdet
üstĭnde önemlĭ ayrıntılar köstere. Paskalya akşamı
köynĭn delĭkanlıları, kızları toplaşıp maydan bĭr yerde
ot çagıp üstĭnden üşer kere atlay ekenler. Cangan
otnın calını ne kadar balaban, uzın bolsa o zaman
atlagan caşnın boyı da o kadar bolacak eken. Yaşlılar
özaralarında, ballar da özaralarında ot caga ekenler.
Otnın üstĭnden atlaganda: ağrılarımız, sızılarımız
gâvurlere gitsin, dep bakıra ekenler; bo sebepten
müslümanlar man Hristyanlar arasında kawga şıga
eken. Bonday bĭr olay 1934-1935 senelerĭnde Recep
Kuyusı köyĭnde bolgan eken.
Ahmet-Naci Cafer Ali, Kıdırlez günü, gençihtiyar kırlara çıkar ve muayyen bir yerde toplanırlar.
Dobruca'daki Tatar ve Türklerin en yaygın bu halk
bayramına Tepreş denir. O gün ve “yawür yüzĭ”
gününde [Paskalya öncesi Pazar günü] çocuklar
otlar üzerinde taklalar atarak, yamaçlarda
yuvarlanarak: “Awurlığım kazakka, cengĭllĭgĭm
özĭme” (Güçlükler hristiyanlara, kolaylıklar kendime)
sözünü tekrar ederler. [Kültürümüzün Meseleleri.
Yayınga azırlaganlar: Saim Osman Karahan,
Romence ve Frans ızçadan metin çeviri ve
redaksiyon. Bilgisayar dizimi, Özgür Karahan.
Kapak ve grafik, Haluk Karahan. İstanbul, 2012,
s.26.]
Pertev Naili Boratav: Betlem sabahı
erkenden ilk uyanan çocuklar, söğüt dallarından
çıkardıkları borularla kapı kapı gezerek arkadaşlarını
uyandırırlar. Mahallenin yüksekçe bir yerine yığılan
ardıç dalları ateşlenirdi. Alevin üzerinden çocuklar,
genç kızlar, bazı hallerde kadınlar da, şu tekerlemeyi
söyleyerek atlarlardı: Hacat-Devesi,/Kızlar
küpesi!/Bre canım dost, dost!/ Ağrım, sızım
gâvura,/Gâvuru Allah devire!/Bre canım dost, dost!
[ 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi,
İstanbul, 1984, s.221].
Dr. İbrahim DİLEK'in, Sibirya Türklerinde
Ateşle İnançlar
Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARIPOVA ÇETİN' in,
Tatar Türklerinde Mitolojik Varlılarla İlgili Mitler ve
İnanışlar.[BİLİG, Sayı:43,GÜZ 07, 2007]:[bo mesele
üşĭn bak]
Berĭlgen örneklerden anlaşıla ke, ateş/ot
üstĭnden atlaganda, yada yeşĭl tâze otların üstĭnde
tumalap awnaganda, en sık şö tekerlemeler aytıla:
Ağırlığım, uğurluğum dökülsün bu ateşin
üstüne./Ağırlığım hep bu ateşe./Ağırlığım,
uğurluğum dökülsün odda yanıp kül olsun./Yansın
alev sıçrasın, menim bahtım açılsın. Awırlığım
gâwĭrge(kazakka), ceğĭllĭğĭm özĭme.
Genelde ot/od,ateş üstĭnden atlamada
insanlar öz vücudın, ruhun temĭzleme niyetĭ, ĭstegĭ
men yasaylar. Anlaşılganına köre bo atlama bazı
yerlerde Nawrez bayramında, Kıdırlez'de, ve bazı
yerlerde ise Hristiyanların Paskalya bayramında

bola edĭ; bazı yerlerde de akşam karanlıgından
yararlanıp, kĭr[çamaşır] ve burıp-burıp suwın sıkkan
sora caymadan, bonday burılı kĭrlernĭ telge asarlar ;
anlamı ise, bĭzge karşı kelgenlerĭn moyınları bonday
burılıp kalsın, dep.
Dereboyı köylerĭnde: Hacılar, Akbaş, Sarıgöl,
Delĭdurıj, Keracı, gâwır yüzĭ törenlerĭne o köynĭn
bellĭ yerlerĭne delĭkanlılar, kızlar, ballar toplanıp
zewklana ed ĭ ler. Es ĭ mde kalganlarına köre,
Akbaşlılar, İbramların, Memduların korası
batısındakı capka toplanıp, sora Kısık Kaya
(<Kıskaya) denĭlgen yerge kelĭp, Hacılar köyĭnden
kelgenler men tabışıp, körĭşĭp şenlene edĭler;
Sarıgöllĭler ise köy mezarlıgının sırtında, Şapkelĭ
Kaya denĭlgen yerde, Delĭdurıjlılar man körĭşĭp
zewklana edĭler.
Ateş/od,ot üstĭnden atlama Romenler'ĭn ,
merkez, kuzey Avrupa, Balkanlar'da yaşagan
halklarının örf-âdetlerĭnde de köremĭz. Rusalii (<
Dies Rosae, Rosatines veya Rosalia, Latince,den),
Paskalya bayramından sora kele. Bo merasimde
Căluşarii denĭlgen, bek hareketlĭ dans oynala, onın
da analamı ise, Ateş/ od, ot üstĭnden atlamanı
simgelendĭre. Sânzienele (Drăgaicele)
merasimĭnde, tarlalarga bereket ketĭrsĭn dep, yaznın
en uzın künĭnden (Rom. solstiţiu de vară) sora ot
üstĭnden atlaylar. [Bo mesele üşün bak: D. Cantemir,
Descriptio Moldaviae; R. Vulcănescu, Mitologia
Română, 1985.]
Türklĭk dünyasındakı yaşamamızda ateş/ od,
otnın ne kadar önemlĭ bolganın tanıtlamak üşün
bĭrkaş örnek ketĭrecekmız: Bo örneklerde ateşĭn
olumsız (negativ) yönlerĭn köstere: Ot tüşken yerĭn
cagar. [Dobroca Tatarcası]; Ateş düştüğü yeri yakar.
[Türkiye Turkçesi]; Od düştüğü eri yandırar. [Kuzey
Azerbaycan Türkçesı]; Ateş tüsken erini âkar. [Kırım
T.]; Ateş hayda tüşse, anda yanay.[Urumlu (Urum)
T.]; İnsanlıkka, bĭr dost müsafĭr bolıp kele: Ateş kış
gününün meyvasıdır. [Türkiye T.]; Kış konıkı ot.
[Kaşgarlı,DLT.]; Ot cagası kıs kününin bakçasıdır.
[Altınordu T.]; Ataş kenarı kış gününün lalezarıdır
[Kuzuy Azerbaycan T.] Ot giş mayvasıdır. [Özbek T];
Gış gününün yemişi oddur. [Oğuz T.]; Mangal kenarı
kış gününün lâlezârıdır. [Osmanlıca T.]; Şĭmdĭ de
ateş men su bĭr arada düşman bolıp körĭne: Ateşle
su dilsiz düşman.[Türkiye T.]; Otman su tilsiz
c a v . [ A l t ı n o r d u T. ] ; A t e ş l e s u h a t ı r a
bakmaz.[Osmanlıca T.]; Ut menen hıv önhöz yay.
[Başkurt T.]; Ateşnen suv tilsiz duşmandır.[Kırım T.];
Ot bla suvdan başın sakla.[ Karaçay-Malkar T.]; Suv
tilsiz yov.[Özbek T.]; Ot bilen su tilsiz yegi. [Uygur T.].
Yokarda kösterĭlgen atasözlerĭnden örnekler Özkul
Çobanoğlu'nun, Türk Dünyası Ortak Atasözleri
Sözlüğü'nde alıngandır.[Ankara, 2004, s.107-110].
Dobruca'da bĭzĭm konışkan Tatar lehçesĭnden
örnekler beriyĭk: Ateş men oynamaknın şakası
bolmaz, Ateş men su tĭlsĭz cawdĭr (düşmandır), Ot
bolmagan yerde duman da bolmaz. Ot Canmadan,
şıgara tütemez, Otka ketken oyılır, suga ketken
coyılır. Otman oynama astına siyersĭn!
Od, ot,/ateş’ĭn bĭzĭm ve Türklĭk dünyasının
örf-adetlerĭnde, mitolociyalarında ne kadar önemlĭ
bolganın köstermek ĭstedĭk.
NEVZAT YUSUF SARIGÖL
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KÜNDELĬKŞĬ XXXX

EMİN(ESCU) AĞANIN BĬZGE TAVSİYELERĬ !
Romen edebiyatının
gerçekten milli şairĭ (son
zamanlardan kereksĭz, yersĭz,
anlamsız şamır atmalar bolsa da)
Mihai Eminescu'nĭn şiirlerĭ bolsın,
zamanın gazatalarında eleştĭrme
makalelerĭ bolsın, ayrıca ateşlĭ
yaşamı bolsın, tam ateş püskĭrgen
bĭr canıp turgan volkanday kızgın
ve hareketlĭ bolganın köremĭz.
Mihai Eminescu' man
Veronica Micle arasında şĭmdĭge
kadar b ĭ l ĭ nmengen mektuplar
(mektuplaşmalar) “Dulcea mea
Doamnă/ Eminul meu
iubit”(Men ĭ m Tatl ı Hanımım/
Menĭm Süygĭlĭ Emin'ĭm) başlıklı
kitapta 1879, 1880, 1881, 1882,
1883 senelerĭnde yazılgan mektuplarının sayısı
93, o mektuplarının tam 72 tanesĭ EMİN dep
imzalangan; hatta Bucureşti, 15 Decemvrie 1879
tarihlĭ mektup; “Turc cinstit şi amorezat Emin aga “
ve 2 Mart 1882'de de; “al tău Emin Aga”dep
yazganın köremĭz! [Bo mesele hakkında Nevzat
Yusuf Sarıgöl'ĭn Emin(escu) Ağa, Karadenĭz,
nr.7,2001, s.3] ve Biz, Başkalarının Gözünde
(imagoloji) KIBATEK/YDÜ, XI. Uluslararası
Edebiyat Şöleni (23/28 Ekim 2005. Bildiriler, s.381383) araştırmaları bardır.
Şĭmdĭ ise EMİNESCU'nĭn t a v s i y e l e r ĭ n
köriyĭk, katıp yaza: “Locuitorii Dobrogei sunt
adevăraţii proprietari ai ei şi dreptul nostru istoric,
alături de posesia lor de fapt, se poate compara cu
un hrisov vechi domnesc alături cu proprietea
reală, mai ales când n-a fost acest drept istoric
cauza intrării noastre în război, mai ales când am
declarat că nu trecem Dunărea pentru a cuceri
…Teritoriul Dobrogei îl primim într-adevăr, dar
numai cu titlul veritabil de drept, cu
consimţământul populaţiilor.
Dacă revenim la ideea noastră de a se
consulta populaţia şi de a se vedea sub ce condiţii
voieşte să se ţină de statul român, departe de a voi
să deznaţionalizăm deosebitele elemente de
acolo, noi suntem din contra de părerea că şcoala

elementară trebuie să fie
confesională şi ca în ea turcii să
înveţe turceşte, tătarii tătăreşte,
căci aceasta este singura cale pe
care pot înainta.” [Eminescu,
Opere, vol. XI, p. 38, 98.]
Geşken yazımızda Mehmet
Niyazi'n ĭ n ökün ĭ şler ĭ ne dair
yazgan edĭk. Şĭmdĭ ise
Eminescu'nĭn tavsiyelerĭ
hakkında. Ne güzel, ne de anlamlı
bĭr rastlantı! Köp kere ayttım ve
yazdım; ailede ana tĭlnĭ konışmak
bek önemlĭdĭr amma yetersĭzdĭr,
bellĭ bĭr sevyenĭ geşalmay, sınırlı
kala; ya da ailede ana-baba da az
bĭlse, ya da yarım yumalak bĭlse o
bala ne üyrenebĭr?! Tam bo künlerde ana tĭlĭmĭznĭ,
planlı ve örgütlĭ bĭr şekĭlde okullarımızda okutmak
üşün kereklĭ kararlar almak üşün kĭrĭşĭmler
başlaganın köremĭz, hayırlısı! Bo vazife, vijdan
vazifesĭdĭr; hepsĭmĭzĭn omuzlarımızdadır. Bo
kararnı almak ta siyasî bĭr sorumlılıktır, bonı da kĭm
alacak; tabii ke oy man saylangan yönetĭcĭlerĭmĭz!
Tanılgan haklardan yararlanmasak günahlar,
bĭzĭm amel defterlerĭmĭzge yazılacaktır! Aydınız bo
ĭşke cenlerĭmĭznĭ türĭp belseniyĭk, bek keş
bolmadan! Herkez, elĭnden kelgenĭn yasasın;
yönetĭcĭlerĭmĭz kerek bolgan kararlarnı alsın,
aileler, bĭlĭm adamlarımız, yazarlarımız, halkımız
yardımcĭ bolsın, seyĭrcĭler de, (bonlar da az tuwıl)
ne bolacak eken dep, bĭr kenarda karap tursınlar!
Karamanız sĭz Avrupa Toplılığının aytkanlarına…!
Bĭzĭm cemaatĭmĭz mantıklı, sağlam, dürĭst karar
alacağına cürekten inanaman, ölmem men,
ölmem men, ölsem bĭle, bo inanıştan gerĭ kaytmam
men! Ab imo pectore!
Tam bo künlerde Eminescu’nĭn t a v s i y e l
e r ĭ men Mehmet Niyazi'nın ö k ü n ĭ ş l e r ĭ n
bĭraraga ketĭrmek, aceba bĭr rastlantı mĭ eken,
yada hareketlĭ tarihmĭzden kelgen bĭr ödev mĭ
eken?!
NEVZAT YUSUF SARIGÖL

DOBROCA TATAR ADETLERĬ

II. BALALIKTA ADETLER
3.Tĭș Mĭsĭr
Eskĭ adetlerĭmĭzden bĭrĭ Tĭș Mĭsĭr. Tĭș Mĭsĭr,
șĭmdĭ ortalıktan cok boldı dersek, eș yangıșmamız.
Eskĭden bo turlu adetler, hayatımızga zevk, dat
katkandır. Bo adet, atalarımızdan kalgan eskĭ adet.
Bĭr balanıñ hayatında tĭșlerĭ șıkması önemlĭ bĭr
olaydır. Tĭșĭ șıkkan soñra, aruw, kuvvetlĭ așaytlıklar
așaycak ve bozkırın sert yașayıș koșulları karșısında
dayanacaktır dep aytıla edĭ.
Tĭșlernĭñ șıkması önemĭ bĭr atasözlerĭnde
köremĭz: “Tĭșnĭ tĭșmen tiygen ettĭr, ayagın cerge tiygen
attır, karșı kelgenĭñ tĭșle, arkana kelgenĭñ tep”.

Bĭr kaș seneden soñra balanıñ tĭșlerĭ tüșmege
bașlay. Bo vakıtta da türlü türlü adetler bar edĭ. Tüșken
tĭșnĭ otmegĭn cımșak parșasına komıp, üyĭn üstĭne
atarlar ve șonday dua etĭlĭr:
“Al karga șürük tĭș
Ber maga saglam tĭș!
Al karga süyek tĭș ya da Alla(h) al saga süyek
tĭș, ber maga altın tĭș
Ber maga altın tĭș!”
Balanıñ tĭșlerĭ 7–8 aydan soñra, șıkmaga
bașlar. Bonıñ üșĭn balanın nenesĭ, cașlar üșĭn Tĭș Mĭsĭr
toynı (cıyını) yapar.
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Kızlar, cañı tĭșĭ șıkkan ballarga, örmeler,
kapilalar, entarler- turlu el ĭșlemelerĭ bahșiș eterler; bĭr
de üstĭne bĭr de kagıt para tĭgerler. Berĭlgen bahșișler
toyda balaban sesmen aytılır. Bașta bergen kıșınıñ
adın aytarlar, soñra “bĭr entar”, șu kadar para dep
bakırtılır. Seyircĭler Yașaa! Yașaa! Yașaa! dep karșılık
berĭrler. Delikanlılar da para berĭrler.
Balanıñ ayles ĭ, k ızlarga, ca ș larga suda
kaynatılgan mĭsĭr tanelerĭ (börtemeș) dagıtırlar.
Börtmek, suda p ĭșĭ rmek, Kırım Tatarlarında –
kabarmak, șĭșmek anlamına kele. Balanıñ șıkkan
tĭșlerĭ, kabargan mĭsĭrge benzete edĭlĭr. Künĭmĭzde
hașlangan mĭsĭr, patlagan mĭsĭrĭn cerĭn aldı. Bo adet
Romenlerde'de bar. Kaydan keldĭ bo adet? Bĭlĭnmiy.
Tĭș mĭsĭr adetĭ șenlĭkke șevrĭle. Bo șenlĭkknĭ,
cașlar – kızerkek – ve apakaylar katıla.
Neni bĭr agaș dalın azırliy, bonın budaklarına
kelgen bahșĭsların bĭr kısmını assa.
Bala, bayramlık, canı, güzel elbiselernĭ kıyer;
bĭr sĭnĭge otırtılar ve bașından așagașık biyaz
șeșeklernĭ andırgan kavrulgan ya patlagan mĭsĭr
tanelerĭ atılır. Bonın maksadı ballanın tez men tez,
awursuz tĭșlernĭñ șıkması ve patlagan mĭsĭrdiy biyaz
bolması istenĭr. Taa soñra, balanıñ bașından, omır boyu
bollık ĭșĭnde yașasın dep, kuru yüzüm, șeker, otmek
kamırından kızargan lokmalar, bugday, fasulya serpĭlĭr;
bo malzemeler merasimge katılgan ballarga dagıtılır
edĭ.
Bo merasim yüleden soñra, ya akșam yapılır
edĭ. Soñra, apakaylar ve caș kızlar bĭr eylence
tertĭpliyedĭler; șaka, türkü, oyun, hepsĭ bar edĭ.
Cașlar, awulga kĭrmezedĭler saade cam'dan
karayedĭler. Bek aytuwlı bĭr erkek bo vazifege üstlenĭr
edĭ.
“ T ĭș mĭ s ĭ rde”, ber ĭ lgen hediyeler: para,
kıyımlıkler, hattâ canlı hayvan bolabılır. Meselâ: bĭrĭsĭ
“babadan 100 ley ve bĭr közĭ”, anneden “bĭr kol saatı”,
akrabalardan, “bĭr bisiklet”, bĭr pantolon, urba, elbise,
entarı, ve bașkaları.
“Tĭș mĭsĭr” toyında, bo künlerde, delikanlılar ve
caș kızlar, eskĭ zamanlarga köre, ayrı ayrı otırmazlar;
sıpra salınır, bazen șarap, bașka alkoolik ĭșkĭler ikram
etĭle; mĭsapĭrlerge hașlangan mısır ve köbete'de ikram
etĭle; șenlĭklerge, Romenler'de katılabĭle.
Bo künlerde, balalık künlerĭmĭzden coytılgan
adetlerden:
4. Etek cırtıș – erkek ve kız nene baba
aralanıda geșken bĭr anlașmadır; ekĭ tarafın ana
babaları balların üy bolacaklarına ve sözĭn tutulacagına
dair emĭn eteredĭler. Soñra, ulın nenesĭ ya babası, eș
bolmazsa hoca efendĭ, kızın elbisesĭn etegĭnnĭ cırtar
edĭ.
Tabiy bo adet tamamen coytıldı, ve cașlar
özlerĭne ait kararlarnı, özlerĭ bere.
Aret tutușmak – ekĭ kĭșkene kız arasında sıkı bĭr
döstlĭk ketĭrmek, saglamlaștırmak demek. Kızlar
karșılıklı tĭz șökerler: oñ kollarınnıñ kĭșke parmakların
man tuttup emĭn (ant) eterler; soñra dua yapılır; bonday
kızlar omır boyı dost kalırlar, bĭrbĭrĭnden gĭzlĭ eș birșiy
bolmaz; bo yakınlık, bo arkadașlık, bo baglılık oñlarnı
her turlı fedakarlıkka süye süye katlandırır edĭ; bo
dostlık antlașması, 12 – 14 yașlar arasında bolatan edĭ;

bazen merasim sırasında, kızlar karșılıklı, bĭrbĭrlerĭn
parmaklarındakı kan damlasını da emer edĭler.
“Aret tutușmasınıñ” soñında bĭr de eylence bar
edĭ (yakınlar davet etĭlĭr, hediyeler berĭlĭr edĭ). Aretlĭk
tutușkanda bo dörtlĭk, aytılır edĭ:
Ak taș kök taș
Ahretlĭk arkadaș,
Menĭm kanım senĭn bolsın
Senĭn kanın menĭm bolsın.
Bo adet'te künĭmĭzde köp bolgandır. Balalıkta
eglendĭrĭcĭ adetlerden, oyın șeklĭnde, konușma
egzersĭz'de bolgașık enteresan, șekĭcĭdĭr.
Meselâ:
“Bödĭne botka pĭșĭrgen,
Börĭkĭn otka tüșürgen
Alayım alayım degende
Parmakșıgın pĭșĭrgen”
“Çapçın capçın kolına
Kokay pĭtsĭn colına
Capçın, capçın üșkeșĭk
Maylı botka pĭșkeșĭk
Babası ĭșten kelgeșĭk
Cıgıt bolıp öskeșĭk”
Türkĭlernĭ aytkan neni, 1–2 yașındakı balanıñ
koltuklarınnı gıdıklap, onıñ kulmesĭne sebep bolatan
edĭ.
Bondan bașka “Bo tutkan, bo soygan” oyınıñ
eglendĭrĭcĭ rölĭnden bașka, terbiye mahiyetĭ de bar edĭ.
Kırım Tatarlarda, b ĭ r kop milletlerde
bolganınday, kartlar (anne – baba) ballarga “Masal
anlatma” adetĭ de yașamaktadır. Bo masalların
personajları: “batır”lar ve “cıgıt” ler zalimler, hanlar,
devler, ejderhalar, cĭnler, obırlar ve kayıșayaklarman
bolgan mücadelernĭ anlatır. Meșhur bolgan hikâyeler
ve destanlardan: Edige, Șorabatır, Haydamak Alim v.b.
Ballarnı korkutmak üșĭn: obır keliyattır dep aytalar, senĭ
sĭzlernĭ, tırı tırı cutacak, așaycak diyedĭler; ama,
balanıñ korkısını șıgarmak üșĭn, hastalıknı tapmak üșĭn
ya da uzatmamak maksadıman, büyü yapmak ya da
kurșun tökmek gibĭ adet'te ĭșlemler baredĭler.
Eger curmege bașlamak üșĭn bala emeklegen
vaktinde ayakları arasından dogrı karasa, o zaman,
“üyge mĭsapĭr kelecek”diyedĭk.”
Eskĭden okumaga önem berĭlmiyedĭ, okumak
kerek yok dep ayta edĭler. Eș bolmazsa, kızların
okuması önemlĭ sayılmayedĭ. Atasözĭmĭızden kelgen:
“Ul okısa kadı bolır, kız okısa cadı bolır”
unutulmagan bĭr aytuw.
Prof. Univ. Dr. Nuredin Ibram
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI ȘI PROBLEMATICA MINORITĂILOR ETNICE
REPREZENTANII U.D.T.T.M.R. ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI (III)
LEGISLATURA 2000-2004

În legislatura respectivă, în urma
oficializării demersurilor reprezentanţilor
unor comunităţi etnice, au activat 18
parlamentari:Metin Cerchez (Uniunea
Democrată Turcă din România), Varujan
Pambuccian (Uniunea Armenilor din
România), Gheorghe Firczak (Uniunea
Culturală a Rutenilor din România), Sali
Negiat (Uniunea Democrată a Tătarilor
Turco-Musulmani din România), Ana
Florea (Uniunea Democratică a Cehilor şi
Slovacilor din România), Slavomir
Gvozdenovici (Uniunea Sârbilor din
România), Sotiris Fotopolos (Uniunea
Elenă din România),Ghervazen Longher
(Uniunea Polonezilor din România “Dom
Polski”), Miron Ignat (Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România),Dorin Marian
(Comunitatea Federaţiilor Evreieşti din
România), Oana Manolescu (Asociaţia
Liga Albanezilor din România),Nicolae
Păun (Partida Rromilor), Mihai Radan
(Uniunea Croaţilor din România),Vasile Ioan Savu (Asociaţia
Macedonenilor din România), Petru Mirciov (Uniunea
Bulgară din Banat-România), Ilean Stana-Ionescu
(Comunitatea Italiană din România), Ştefan Tcaciuc
(Uniunea Ucrainienilor din România), Eberhard-Wolfgang
Wittstock (Forumul Democrat al Germanilor din
România),Iohan-Peter Babiaş (Uniunea Polonezilor din
România “Dom Polski”). În această înşiruire, ultimul deputat
citat este regretatul Iohan-Peter Babiaş, cel care a
reprezentat, în Parlamentul României, până în anul 2002,
când a decedat, comunitatea poloneză, locul său fiind luat de
Ghervazen Longher.
Funcţia de lider al Grupului Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale a fost ocupată de Varujan
Pambuccian, vicelideri au fost Sotiris Fotopolos şi Marian
Dorin, iar secretar, începând cu data de 02.09.2002, a fost
Petru Mirciov, care l-a înlocuit pe regretatul Iohan-Peter
Babiaş.
Negiat Sali a reprezentat, în legislatura 2000-2004,
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
Româna, fiind membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci, al Comisiei pentru regulament, al Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei
bugetului Curţii de Conturi, pe anul 2000, al Comisiei comune
a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei
bugetului Curţii de Conturi, pe anii 2001-2002, precum şi al
grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica
Kazahstan (secretar), cu Republica Turcia şi cu Arabia
Saudită. De asemenea, a activat şi în cadrul a 35 de comisii
de mediere.
A luat cuvântul, în Plenul Camerei Deputaţilor, de 23
de ori: apel la memoria istoriei - tătarii din Peninsula Crimeea
(15 mai 2001), apel pentru salvarea staţiunilor şi institutelor
de cercetare şi producţie din agricultură (5 iunie 2001),
atenţionare în privinţa situaţiei în care se găseşte, la ora
actuală, Seminarul Musulman din Medgidia (19 iunie 2001),
condamnarea terorismului de orice natură, în numele
comunităţii tătarilor turco-musulmani (25 septembrie 2001),
pledoarie pentru stimularea şi protejarea investiţiilor turceşti
în România (9 octombrie 2001), dezbaterea şi adoptarea
propunerii leghislative privind protecţia împotriva efectelor
fumatului (27 noiembrie 2001), referire la situaţia cimitirelor
musulmane din Constanţa şi Bucureşti şi la mormintele
soldaţilor români, din Crimeea (27 noiembrie 2001),
alocuţiuni cu prilejul Zilei Constituţiei- aniversarea a 10 ani de
la adoptarea Constituţiei României (7 decembrie 2001),
depunerea jurământului de credinţă, faţă de ţară şi popor, de
către deputaţi (26 februarie 2002), dezbaterea propunerii
legislative pentru completarea şi modificarea Legii privind
publicitatea (14 martie 2002), dezbaterea şi adoptarea

proiectului Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr.148/2000 privind
publicitatea (22 aprilie 2002), reiterare a
problemei Cimitirului musulman, din
Bucureşti (21 mai 2002), dezbaterea
propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.70/1991 privind
alegerile locale (10 septembrie 2002),
dezbaterea proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat (13 noiembrie
2002), despre inechităţile în aplicarea
legilor fondului funciar, în judeţul Constanţa
(18 martie 2003), ridicarea unei probleme
spinoase a agriculturii româneşti (25 martie
2003), apel pentru o intervenţie urgentă în
rezolvarea unui caz din judeţul Constanţa
(24 iunie 2003), continuarea dezbaterilor
asupra propunerii legislative de revizuire a
Constituţiei (25 iunie 2003), dezbateri
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2004 (19 noiembrie 2003), dezbaterea
moţiunii simple iniţiate de 55 de deputaţi, cu tema „Încălcarea
Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei
în familie” (2 decembrie 2003), dezbaterea şi adoptarea
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 (10 noiembrie
2004). A iniţiat şi 19 propuneri legislative: propunere
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor
preţioase în România, propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.123/2001 privind regimul
străinilor în România, propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 privind
cetăţenia română, propunere legislativă pentru modificarea
şi completarea art.2 şi art.3 din Legea nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în
Monitorul Oficial, Partea 1, nr.387/18.08.2000, devenită
Legea nr.265/2004, propunere legislativă privind
completarea art.135, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, propunere legislativă pentru completarea şi
modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi sociale, propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea Titlului III, art.215
ÎNŞELĂCIUNEA, din Codul Penal, propunere legislativă
privind protecţia împotriva efectelor fumatului, devenită
Legea nr.349/2002, propunerea legislativă privind
formularea unui amendament la Legea nr.70/1991 cu privire
la alegerile locale, modificată şi completată prin O.U.G.
nr.28/12.04.2000, propunere legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale,
propunere legislativă privind constituirea şi utilizarea
Fondului Special de Solidaritate pentru construcţia de
locuinţe, destinate tinerilor, propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.283/2002 privind
publicitatea, propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale,
propunere legislativă privind completarea şi modificarea
Legii nr.69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României,
propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
Senatului, propunere legislativă pentru completarea şi
modificarea Legii privind publicitatea, devenită Legea
nr.283/2002.
Subsecretar de Stat Aledin AMET
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OBICEIURI TĂTĂREŞTI DE PRIMĂVARĂ LA CIOCÂRLIA

Filiala Ciocârlia a UDTTMR, președinte
Arslan Özgün, şi Organizaţia de Femei a aceleiași
filiale, având ca președintă pe Arșim Nurhan, au
marcat „Obiceiurile tătăreşti de primăvară”, printrun program la care au participat primarul comunei,
Traian Dragomir, preşedinta Organizaţiei de
Femei a UDTTMR, Urfet Nubin, doamnele
preşedinte ale Filialelor Constanţa, Agigea,
Medgidia, Valu lui Traian, precum şi un număr
însemnat de etnici tătari, cu preponderenţă femei.
După mesajul preşedintelui filialei şi al
primarului comunei, al preşedintei Organizaţiei de
Femei, a început programul propriu-zis conţinând
tradiţionalul colind al Nawrez-ului, dansuri tătăreşti
şi o scenetă, toate prezentate de copii. Colindătorii

au fost răsplătiţi, după obicei, cu bani dăruiţi de
către domnul Eserghep Kadâr, dulciuri oferite de
Gelal Nurten, preşedinta Organizaţiei de Femei a
Filialei UDTTMR Agigea, precum şi cu diplome din
partea Organizaţiei de Femei a UDTTMR, Nubin
Urfet.
Participantelor li s-au servit mâncăruri
tradiţionale, în acorduri de muzică tătărească şi
cântece interpretate de însăşi preşedinta femeilor
din Ciocârlia.
Consider că a fost o acţiune de suflet care a
adunat la un loc bătrâni, tineri şi copii, concretizând
idealul marelui gânditor İsmail Gaspıralı „Tĭlde,
Fikirde, Ĭşte Bĭrlĭk”.
Neriman IBRAIM

ZIUA JANDARMERIEI ROMÂNE LA MANGALIA
Luni 1 Aprilie 2013 o delegaie a
Organizaiei de Femei a Filialei Mangalia a Uniunii
Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România a participat la manifestările dedicate Zilei
Jandarmeriei Române. Pentru acest eveniment
membrele organizaiei de femei din Mangalia
alături de dna președintă Fichiran Murtaza au
pregătit tradiionalele măncăruri tătărești.
Programul zilei a cuprins: o defilare, un
exerciţiu demonstrative al jandarmilor, un

simpozion, un ceremonial militar şi inaugurarea
unui nou sediu al Jandarmeriei municipiului
Mangalia. La evenimente au fost prezenţi: primarul
municipiului Mangalia Cristian Radu,
vicepreședintele Senatului Nicolae Moga,
prefectul judeului Constanţa Eugen Bola şi
numeroşi cetăţeni ai municipiului Mangalia.
Menionăm că anul aceste se împlinesc 163
de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române.
Fichiran MURTAZA
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TENDINE ȘI EVOLUII ALE LIMBII TĂTARE DOBROGENE
Sâmbătă 13 aprilie a.c. , Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România – Filiala Constana a organizat masa
rotundă cu tema “Tendine și evoluii ale limbii
tătare dobrogene”.
În prima parte a activităii s-a desfășurat o
lecie deschisă a grupei de elevi coordonată de
dna. prof. Neriman Ibraim din cadrul Școlii
Comunitare Constana. În partea a doua a
activităii profesorii care predau limba tătară la
filialele U.D.T.T.M.R. au pus în discu  ie
implementarea alfabetului limbii tătare, adoptat în
anul 1993, în cea de-a doua sesiune a celui de-al
doilea Congres Naional al Tătarilor Crimeeni și
aprobat de Conferina Naională a U.D.T.T.M.R.
din acest an și au discutat despre pregătirea
Sărbătorii Limbii Tătare din acest an, cu ocazia
căreia va avea loc un concurs de recitare de poezie
în limba tătară pe două seciuni, pentru ciclul
primar, respectiv gimnazial.
De asemenea, s-au dezbătut posiblităi de
implementare a limbii tătare în unităile de
învăământ prin intermediul unor discipline și
activităi din cadrul curriculum-ului la decizia școlii.
Menionăm că în prezent se predau cursuri
opionale în limba tătară în școli din localităile
Techirghiol, Mihail Kogălniceanu și Lumina.
Cursuri de limba tătară se predau în cadrul

Școlilor Comunitare din următoarele filiale
U.D.T.T.M.R.: Constana, Medgidia, Mangalia,
Techirghiol, Tuzla, Eforie Nord, Agigea, Valu lui
Traian, Valea Seacă, Castelu, Cobadin, Lumina,
Ovidiu, Mihail Kogălniceanu,Tulcea.
La aciune au fost prezeni alături de
membrii conducerii U.D.T.T.M.R. dna. prof. Mirela
Florea, director al Școlii Nr.12 B.P.Hașdeu și dna.
prof. Ingrid Rădulescu, director al Școlii Nr. 7
Remus Opreanu din municipiul Constana.
Redactor Șef Erol MENADIL

ALEDIN AMET, DOCTOR ÎN ISTORIE

Sâmbătă 20 Aprilie 2013, în Sala Senat a
Campusului Universităii “Ovidius” Constana a
avut loc susinerea tezei de doctorat a dlui. Aledin
Amet, subsecretar de stat în cadrul
Departamentului pentru Relaii Interetnice Guvernul României. În prezena membrilor
U.D.T.T.M.R., Aledin Amet a făcut o prezentare a
tezei sale de doctorat: “Politica şi cultura
comunităţilor etnice altele decât cea maghiară,
între anii 1990-2004”.
Din Comisia de specialitate de evaluare a
tezei au făcut parte: prof. univ. dr. Paul Dugneanu
(preşedintele Comisiei), prof. univ. dr. Ioan
Bitoleanu, prof. univ. dr. Octavia Nedelcu, prof.
univ. dr. Gheorghe Buzatu şi prof. univ. dr. Valentin
Ciorbea (îndrumătorul de doctorat).

La acest eveniment au participat: deputatul
U.D.T.T.M.R. Av. Varol Amet, Excelenţa Sa, dna.
Füsun Aramaz, consul general al Republicii Turcia
la Constanţa, dl. Murat Iusuf, Şeful Cultului
Musulman din România, dna. Enikő Katalin
Lacziko, secretar de stat în cadrul Departamentul
pentru Relaţii Interetnice - Guvernul României, din
partea U.D.T.T.M.R., dnii. vicepreşedinţi Demirel
Caiali şi Nagi Gelal, dna. Nubin Urfet, preşedinte al
Organizaţiei de Femei, Dincer Geafer, preşedinte
al Organizaţiei de Tineret Ismail Gaspıralı, membrii
ai Consiliului Reprezentanţilor, dl. dr. Virgil Coman,
director al Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale
Constanţa.
Redactor Şef Erol Menadil
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MECİDİYE VE MUDANYA ŞEHİRLERİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
10-15 Nisan 2013, tarihlerin arasında
Bursa vilayetin, Mudanya İlçesin 8 kişilik yerel
meclis delegasyonu Belediye Başkan Yardımcısı
Seçil Pınar İncecik başkanlığında Mecidiye'i
ziyaret etti.
Ziyaretin amacı iki şehirin kardeşlik iş birliği
anlaşmasını imzalamak ve Dobruca bölgesinde
bulunan türistik yerlerin tanımak oldu.
Cuma günü 12 Nisan 2013, tarihinde
Mecidiye Belediyesi toplantı salonunda, kalabalık
bir ortamda, Mecidiye Belediye Başkanı Marian
Iordache ve Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı
Seçil Pınar İncecik iki şehir arasında işbirliği
anlaşmasın imzalandılar ve törenin sonunda
başkanlar birbirlerine karşılıklı hediyeler verdiler.
İmza töreninden sonra Mudanya Belediye
Başkan Yardımcısı Seçil Pınar İncecik kardeşlik
ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve böylece
toplumların birbirlerinin tarihlerini, örf ve adetlerini
öğrenme fırsatı bulduklarını belirtti. Ardından
Mecidiye Belediye Başkanı Marian Iordache iki
şehir arasında kardeşlik anlaşmasın şöyle açıkladı
“ Mecidiye ve Mudanya şehirlerin arasında
imzalanan işbirliği anlaşması her iki şehir için bilgi
uygulanması aynı zamanda dostluk köprüsü
oluşturduğuna inanıyoruz” dedi. Törene resmi
davetlilerin arasında Muft ü, Murrat Yusuf,
T.C.Köstence Muavin Konsolos, Őzgen Topcü,
yerel meclis temsilcileri ve Romen milletvekilleri
katıldı.
İmzalanan İş Birliği Anlaşması yerel kamu
idaresi, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği
amacında her iki taraf faaliyet
göstermektedir.Taraflar, ekonomik işbirliğine ve
Avrupa Birliği projelerini geliştirmek uygun şartları
oluşturmak için müşterek gayretler
sarfedeceklerdir. Kültür alanında, iki toplum
arasında kültürel-sanatsal etkinliklerin
düzenlenmesi ve desteklenmesi maksadıyla, ilgili
kurum ve organizasyonlar arasında işbirliği

yapılacaktır. İki yerleşim yerinde yaşayan öğrenci
ve öğretmenler arasındaki tecrübe değişimi
yapılması maksadıyla taraflar Megidiye ve
Mudanya' daki eğitim kurumları arasındaki
işbirliğini destekleyeceklerdir.
Mudanya'dan gelen heyet Köstence Valisi
Eugen Bola ve Vali yardımcısı İucsel Selamet, İl
Meclis temsicileri ile gör ü ştu ve B ü kreş
Parlamento Sarayı ve Köy Müzesin ziyaret etti.
İki yıl önce Romanya'nın Mecidiye Belediye
Başkan Yardımcısı Miric ă Dumitru, Bursa
ziyaretleri kapsam ında Mudanya Belediye
Başkanı Hasan Aktürk'ü makamında ziyaret etti.
Bursa Kırım Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel
Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Öner'in
rehberliğinde Romanya'da kardeş dernekleri olan
RMTTDB Mecidiye şubesi temsilcileri ile
Mudanya'ya kardeşlik teklifinde bulundu.
Mudanya, 1321 yılında Orhan Bey
tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Mudanya Marmara Denizinin önemli
liman şehirlerinden biridir. Zeytincilik hâlâ
Mudanya'lıların gelir kaynaklarının başındadır.
Zeytincilik yapmayanlar da çevre köyler üzüm,
incir, ayçiçeği ve soğan yetiştiriyorlar. Ayrıca
Mudanya diğer Almanya, KKTC, Bulgaristan ve
Yunanistan'dan şehirler ile kardeştir.
Ghiulşen İSMAİL-İUSUF
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DUTMTR NATIONAL CONFERENCE
The Annual National Conference of the
Democratic Union of Turkish-Muslim Tartars in
Romania took place at the Children's Palace in
Constanta on Saturday, March 30, 2013, and was
attended by 297 delegates out of the 318 placed on the
lists.
In this year's conference, delegates voted the
activity report of UDTTMR President Gelil Eserghep,
the report of UDTTMR MP Varol Amet and a number of
changes to the UDTTMR Statute. According to
UDTTMR President Gelil Eserghep, 51 articles of the
old statute were changed. Delegates at the conference
also approved the use of the Tatar alphabet in Romania
as well, approved during the Second Session of the
Second National Congress of Crimean Tatars in 1993.

Another approval made at the conference was
the validation of the three UDTTMR auditors.

IMPORTANT VISIT FROM ESKISEHIR
Commerce and Industry of Eskisehir and
Constanta respectively were decided upon.
On the same day, the delegation of
Eskisehir was met by Constanta County Council
President Nicusor Daniel Constantinescu, who
presented Constanta County as an internationally
recognised area of interfaith and interethnic
coexistence. During the meeting each party
presented their region and ongoing projects, at the
same time tracing out the possibility of developing
joint projects. Following the discussions it was
agreed that a protocol of cooperation between
Eskisehir Metropolis and Constanta County should
be concluded as soon as possible.
The Deputy Mayor of Constanta, Mr.
Decebal Fagadau and Constanta County deputy
prefects also attented this meeting.
The delegation of Turkey were very pleased
with the reception and expressed their desire to
visit Romania, and especially Constanta on other
occasions as well.

At the invitation of the Democratic Union of
the Turkish-Muslim Tatars in Romania, on April 2 5, 2013, the Mayor of Tepebasi sector of Eskişehir,
Mr. Ahmet Ataç, and the Vice President of Cultural
and Mutual Assistance Association, and Sports
Club of the Crimean Turks in Eskişehir, Mr. Metin
Gündoğdu were on a visit in Constanta County.
Eskişehir Turkish metropolis is known for
the large number of Tatars who live there, many of
them originating in Dobrudja. The visit was aimed
at strengthening the relations between the two
communities of Tatars and through them
strengthening the relations of friendship between
Romania and Turkey.
On Thursday, April 4, 2013, the delegation
of Eskisehir together with UDTTMR President Gelil
Eserghep were welcomed by the authorities of
Constanta. Thus, the delegation was greeted by
Constanta County Prefect Eugen Bola, Deputy
Prefects Iucsel Selamet and Radu Volcinschi in the
Oval Hall of the Prefecture.
The prefect gave a description of Constanta
County highlighting the areas of economic
development potential. The discussions followed
on issues related to multiculturalism and the good
understanding between nationalities who share a
common space. Mayor Ahmet Ataç stressed the
fact that he is happy that Turkey and Romania
traditionally have close relations based on
friendship and cooperation, especially that these
relations are constantly evolving in many areas.
During the discussions, the support of the Turkish
investors from Eskisehir in our county and the
creation of a cooperation link between Turkish and
Romanian businessmen through the Chambers of

On the same day, the delegation of Eskisehir
together with UDTTMR President Gelil Eserghep and
Deputy Prefect Iucsel Selamet were welcomed by Mrs.
Füsun Aramaz, Consul General of Turkey in Constanta,
and participated in the UDTTMR Constanta Branch
Committee meeting. Here, during the meeting, the
Mayor of Tepebasi sector of Eskişehir, Mr. Ahmet Ataç
thanked the UDTTMR leadership for the contribution to
the strengthening of the relations between the Tatars in
Romania and Turkey respectively and for facilitating
the meetings he had during the day with the local
authorities. Finally, representatives of UDTTMR and of
Tepebasi City Hall respectively offered each other their
institutions' insignia and representative objects.
Articles written by Erol MENADIL and
translated into English by Senia RESUL
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TINERI CU CARE NE MÂNDRIM
În acest număr veţi cunoaşte alţi copii care
fac performanţă la
disciplina matematică.
Începem prin a spune că merită să rezervăm
măcar câteva minute din timpul nostru ca să
acordăm un pic de atenţie tinerelor speranţe.
În numărul trecut al revistei am cunoscut
componenţii Lotului Naţional de Matematică din
acest an, în această ediţie vom cunoaşte alţi elevi
pasionaţi de matematică care fac performană la
nivel judeţean şi interjudeţean.
Unul dintre copiii cu care s-ar mândri
comunitatea noastră este Amet Levent născut la
data de 30 noiembrie 2004, elev în clasa a III-a, la
Școala gimnazială nr.30 “ Gh.Tiţeica” din
Constana, mai are un frăţior, Amet Eden, care are
5 ani.
Levent este pasionat de matematică şi
limba română. Pasiunea pentru matematică o
moşteneşte de la mama Cunsel Amet, absolventă
a Universită ii București,Facultatea de Fizică, și a
Universită ii "Andrei Șaguna " ConstanaFacultatea de Finan e-Bănci, în prezent lucrează
în cadrul unei bănci. İar pasiunea pentru limba
română este moştenită de la tatăl Aledin Amet,
liceniat în filologie, liceniat în istorie, doctorand în
istorie, în perioada 1999-20004, redactor şef
revista Caş(Tânărul), fost deputat din UDTTMR
(2004-2012) în momentul de faă, subsecretar de
stat în cadrul D.R.I.

İnfluenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor
om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte încă
din perioada grădiniţei. Levent are aptitudini la
matematică dar în aceaşi măsură îi place şi limba
română, ca părinţi îi cultivăm talentul şi îl sprijinim”
a spus Aledin Amet.
În continuare îl cunoaştem pe Edis Memiş,
elev în clasa a V-a la Liceul Teoretic Traian din
Constanţa. El provine dintr-o familie unde tatăl
este inginer iar mama este medic stomatolog.
Edis are ca principale pasiuni matematica
şi jocurile pe calculator. Deşi încă junior, a obţinut
numeroase rezultate la concursurile de
matematică naţionale, interjudeţene şi locale.
Enumerăm doar cele mai recente reuşite: premiul
III la concursul naţional de matematică LuminaMath, la olimpiada naţională de matematică – faza
judeţenă a obţinut locul III, la concursul judeţean
de matematică Math Space locul I, la concursul
naţional de matematică Tomis a obţinut maximum
de punctaj clasându-se pe locul I, o altă competiţie
este Concursul Gazeta Matematică și Viitori
Olimpici unde s-a calificat pe poziţia 26 din 174.
Anul trecut la Concursul Naţional de Matematică
„Ion Barbu - Dan Barbilian”, de la Călăraşi, concurs
cu participare naţională şi internaţională organizat
sub patronajul Societăţii de Ştiinţe Matematice din
România, Edis Memiş a făcut-o mândră pe
profesoara sa de matematică, Alina Dermengiu,
aducând premiul III de la acest prestigios concurs.
La Concursul de matematică Arhimede a obţinut
menţiune.

La vârsta la care alţi copii nu cunosc altceva
decat joaca, Levent descoperă pasiunea pentru
matematică. Participă la concursul naţional de
matematică Euclid etapa I, unde obţine locul I,la
concursul Smart cupă locul I cu maximum de 100
puncte , la olimpiada de matematică-faza locală
obţine 94 de puncte din 100, iar la concursul de
matematică Arhimede, de asemenea ocupă un loc
fruntaş.
E greu, e uşor să fi părinte de olimpic?
Tatăl lui Levent, domnul Aledin, ne-a răspuns
”Copilăria mea a fost frumoasă, am avut alături şi
bunici, am învăţat limba maternă dar şi tradiţiile şi
obiceiurile tătăreşti, în acest spirit îi educăm şi îi
sprijinim pe copii noştri.Copilul nu se educă numai
prin îndemnurile părinţilor, ci şi prin exemplele
personale pe care părinţii le oferă acestuia.

Lui Edis pasiunea pentru matematică i-a
fost stărnită în clasa a treia, când pentru prima data
a participat la un concurs de matematică şi a
obţinut un loc fruntaş, problemele dificile de
matematică îl atrag.
Întrebat fiind dacă crede că talentul se
moşteneşte sau se dobândeşte, n-ea răspuns
astfel: „Nu ştiu dacă se mosteneşte, ai mei nu prea
au fost pasionaţi de matematică, mama e medic,
tata e inginer, nu ştiu. Aş fi muncit mult mai mult
dacă n-aş fi avut talent. Lucrez cam 2 ore pe zi, dar
contează şi înclinaţia.Părinţii mă susţin foarte mult
şi mi-au cultivat acestă pasiune, ei mă însoţesc la
toate concursurile la care particip în afara
municipiului” a povestit Edis Memiş. Despre
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planurile de viitor Edis ne-a spus:“ Pe viitor mă
gândesc să devin medic, să o urmez pe mama în
carieră, deoarece şi medicina necesită precizie.”
Părinţii lui Edis sunt mândrii de
performanţele lui, tatăl povestea, că elev fiind a
fost pasionat de fizică. „Pentru că fiul meu este
olimpic la matematici sunt mândru. Încep
întotdeauna prin a spune: contributia noastră (a
părintilor) este relativ mică, adică ni se pare că
întodeauna am făcut destul de puţin, de aceea, vă
sfătuiesc să încercaţi să găsiti <ce ii face sa
tresară> pe copiii vostri şi să le cultivaţi talentul
indiferent de disciplina la care optează”, a precizat
domnul Memiş.
Edis se pregăteşte să partcipe în luna mai la
Concursul interjudeţean de matematică din
Botoşani iar în luna iunie va participa la Concursul
naţional de matematică şi istoria matematicii
N.N.Mihăileanu, din Constanţa.
“Mesajul meu pentru cei de vârsta mea este
- dacă sunt pasionaţi de o materie să îşi urmeze
visul şi să aibă încredere în ei”, a subliniat în
încheiere Edis M.

În clasa a VIII-a a obţinut premiul I la
Regalul generaţiei XXI, ediţia a VI-a, Ploieşti;
premiul II la concursul Arhimede, etapa I şi a II-a;
premiul III la LuminaMath, etapa naţională, ediţia a
XVI-a, Constanţa.
De asemenea, Melisa este pasionată şi de
fizică, “Fizica este materia unde aplic cunoştinţele
teoretice de matematică” a spus Melisa. La
olimpiadele şi concursurile de fizică a căştigat
numeroase premii în 2012 a participat la faza
naţională a concursului de creativitate „Ştefan
Procopiu”, din Vatra Dornei, unde a obţinut
diploma Edison acordată pentru productivitatea
(fluiditatea) gândirii. Melisa îşi dedică timpul liber
lecturii, muzicii dar şi plimbării cu rolele.

O altă tânără speranţă este Melisa
Ünsalan elevă în clasa a VIII-a C, la Liceul Teoretic
Ovidius din Constanţa. Are ca dirigintă şi
profesoară de matematică, începând din clasa a Va, pe doamna profesoară Cristina Văcărescu.
Dragostea pentru matematică este
moştenită din familie, bunica fiind profesoră de
matematică, iar părinţii ingineri, cadre didactice
universitare. Melisa îşi descoperă pasiunea pentru
matematică la 9 ani, iar în clasa a IV-a participă la
primul concurs de matematică şi obţine rezultate
foarte bune. Problemele dificile dar şi premiile se
număra printre preferinţele ei. Tot în clasa a IV-a
la concursurile de matematică Arhimede şi
Cangurul, câştigă premiile I şi II şi o tabără la
Poiana Pinului (jud. Buzău). A fost pregătită de
doamnele învăţătoare Iuliana Vizan şi Doina
Mateescu.
În clasa a V-a a obţinut premiul II şi medalie
de argint la concursul İnternaţional Mathematical
Arhimede Contest (IMAC) ediţia a IV-a, Bucureşti;
premiul III şi medalie de bronz la concursul naţional
„La Şcoala cu Ceas”, ediţia a XIII-a, din Râmnicu
Vâlcea; premiul III la LuminaMath, ediţia a XIII-a,
Constanţa. Îmbogăţirea palmaresului continuă în
clasa a VI-a cu câştigarea premiul I la concursul
Petru Moroşan – Trident, ediţia a VIII-a, din Brăila,
locul II la LuminaMath, ediţia a XIV-a, Constanţa,
medalie de bronz la concursul naţional Nicolae
Coculescu, ediţia a VII-a, Slatina; premiul II la
Concursul Internaţional de Matematică Aplicată
Cangurul şi tabără la Poiana Zânelor - jud. BistriţaNăsăud.
Anul trecut în clasa a VII-a a obţinut
premiul I la LuminaMath, ediţia a XV-a, Constanţa;
medalie de bronz la concursul internaţional The
Clock Tower School, ediţia a XV-a, Râmnicu
Vâlcea, din clasa IV până în prezent a obţinut
premii la toate cele trei etape ale concursurilor
naţionale Arhimede şi Euclid.

Mama Melisei este conf.univ.dr.ing Kűnselİzet Űnsalan la Facultatea de İnginerie Mecanică,
İndustrială şi Maritimă din cadrul Universităţii
Ovidius. “E adevarat că şi mie mi-a plăcut
matematica, în clasa XI-a am participat la
olimpiada naţională de matematică, în tren când
ne deplasam la Bucureşti eram 6 elevi din care 3
eram tătari acest lucru m-a făcut foarte mândră.
Talentul meu şi al ficei mele pentru matematică
este moştenit, mama a fost profesoară de
matematică. Consider că pentru a face
performanţă e nevoie de 50% de talent şi în egală
măsură muncă. Melisa se pregăteşte sistematic la
matematică, atunci când studiază, o face cu
profunzime şi dedicaţie, şi nu renunţă până când
nu înţelege şi nu cuprinde bine cunoştinţele
respectiv” a mai adăugat doamna Űnsalan.
Melisa a dorit să transmită şi un mesaj celor
de vârsta ei: “ Elevii în general să lucreze
sistematic, planificat, mai ales la materiile de
examen, dacă au talent la o anumită materie să
încerce să o cultive”, a subliniat Melisa.
Levent, Edis şi Melisa au obţinut şi Premii
de Excelenţă Agiacai Saladin, festivitatea a fost
organizată de fica lui Saladin Agiacai, Meriem
Mambet în februarie a.c. Valoarea şi performanţa
acestor minunaţi copii trebuie să fie recunoscută şi
susţinută, deoarece ei sunt mândria comunităţii
turco-tătare.
În încheiere îl citez pe Hardy (un mare
matematician englez ) care spunea „Nu poţi face
foarte bine mai mult de un lucru în viata”. İar aceşti
minunaţi copii fac bine matematici!
Ghiulşen İsmail-İusuf
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INTERVIU CU GELAL FEUZI
Pe parcursul celor 3 ani în care am urmat
cursurile Facultăii de Educaie Fizică și Sport din
cadrul Universităii Ovidius, una din materiile la
care am observat pasiune în activitatea cadrului
universitar a fost judo-ul. Șeful de catedră al
acestei discipline este Gelal Feuzi.
În urmă cu aproape un an a luat naștere
clubul Judo Team Constan  a. Ini  ierea ș i
conducerea acestui proiect se află sub atenta
îndrumare a coordonatorilor Gelal Timur și Gelal
Feuzi. Liceul cu Program Sportiv Constana,
Dobrogea All Stars Team și Club Hunter au sărit în
ajutorul familiei Gelal pentru promovarea intensivă
a acestui sport nobil, judo.
deosebite sunt pregătii pentru performană. Avem
grupe de copiii de aceeași vârstă care fac judo de
agrement (prin jocuri și exerciii de întreinere cu
procedee de autoapărare).
Pentru a ajunge un bun judocan și a te
afirma în această disciplină, trebuie să dai dovadă
nu numai de perseverenă, îndemânare și agilitate,
dar să ai curaj și mai ales să pătrunzi în tainele
tehnicii acestui sport. De la această obligaie am
plecat și noi în munca noastră, menită să pună
bazele acestui sport, mai ales în rândul copiilor prin
înfiinarea unor secii de Judo la Clubul Sportiv
Dobrogea All Stars Team unde președinte este
Gelal Timur și la Clubul Sportiv Agigea unde
antrenor este Acmola Emin.

Bună ziua sensei. Vă rugăm să ne
descriei puin sportul pe care îl practicai și
predai cu succes de atâtea decenii. Există
similitudini între judo și kureș?
Judo este o artă marială japoneză. A fost
dezvoltat din Ju-Jitsu de către Jigoro Kano în 1882,
care a eliminat loviturile și unele luxări periculoase,
cum ar fi luxarea degetelor. Principiile sale se
bazează pe folosirea supleei în locul forei brute.
În judo se folosesc proiectări, secerări, fixări
la sol, strangulări și luxaii. Judo a fost un model al
artelor mariale japoneze moderne – gentai loudo –
dezvoltate din școlile japoneze tradiionale.
La începutul secolului trecut pe masură ce
judo-ul a fost popularizat în Europa și-a pierdut
caracterul și proprietăile de artă marială
transformându-se în sport. În 1964 Judo devine
probă olimpică.
Practicantul Judo-ului se numește Judoka,
echipamentul-Kimono, iar pentru pregătirea
tehnică s-au introdus centurile colorate (de la albă
la neagră).
Da, există similitudini între Judo și Kureș,
prizele la ambele sporturi se aseamănă: Kureș la
brâu, Judo pe Kimono, de asemenea la ambele
sporturi câștigă cel care își pune adversarul pe
spate.
Procedeele existente în Kureș:
“Cambașka Atmak” – tur de sold
“Capalak” – Ridicarea de la sol a
adversarului și trântirea prin rotire
“Tĭzge Atmak” – Ridicare și trântire prin
dezechilibrare cu ajutorul genunchiului
“Ayuw Irgak” – Agăare prin interior sau
exterior a piciorului adversarului
Toate aceste tehnici se găsesc în Judo cu
pronunie în japoneză. Singura diferenă între
Kureș și Judo este lupta la sol. La Kureș nu există
lupta la sol pe când la Judo sunt procedee de
fixare, de strangulare și luxaii numai la bra.

Care sunt principalele performane cu
care vă mândrii în activitatea dumneavoastră
ca sensei?
Performanele Internaionale sunt cele mai
mari satisfacii, prin medalii și titluri la Balcaniade,
Europene sau mondiale, obinute de sportivii mei,
dar cel mai mult m-au bucurat sportivii tătari care
au câștigat turnee la Judo și la Kureș. Printre acești
campioni, cel mai valoros sportiv al meu este Gelil
Denis. A fost campion al României de la cadei
până la seniori, campion Balcanic cadei, juniori și
medaliat la cupa mondială de Judo Junior. La 16
ani avea deja 9 berbeci la Kureș. A participat la
Campionatele Mondiale unde a luat 3 medalii la
Kureș. Denis a venit la Judo la 10 ani, dar fiind
dintr-o familie de mari luptători și susinut de
părini, a reușit această performană. Aș vrea să îi
urez succes cu ocazia primei Universiade de
Kureș organizate în Kazahstan în iulie. Să ne mai
aduci o medalie!
Aș mai vrea să mai menionez încă 3
sportivi care au ieșit campioni ai României la Judo
și au cucerit la Kureș batalul pentru locul 1: Acmola
Emin, Gelal Timur și Ibram Aisun.
Care sunt avantajele etniei noastre ce
dovedesc vocaia tătarilor pentru sporturi de
contact?
Este o întrebare dificilă, nu există avantaje
ale unor etnii pentru sporturi de contact, dar prin
selecii, pentru etnia noastră, găsim în continuare

Cine poate practica acest sport? Căror
vârste și de ce deprinderi motrice este nevoie
pentru a deveni un bun judoka?
Acest sport poate fi practicat de copii, fete și
băiei, de la vârsta de 6 ani; cei cu aptitudini
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sportivi care să ne reprezinte la Kureș în
concursuri internaionale.
Avem la Judo în continuare în pregătire
pentru viitorii campioni la Kureș de la etnia noastră,
14 copii, băiei și fete.

promovarea lor în mass media; prin crearea unei
săli de pregătire și a unei baze materiale la
standarde Europene; prin aducerea unor
personalităi și mari campioni pentru a ine cursuri
sau lecii și a motiva prin performanele lor; sprijinul
acordat de Liceul cu Program Sportiv pentru
pregătirea acestor copii atât pe plan sportiv cât și
școlar.
Pe viitor contăm pe ajutorul Autorităilor
locale cât și sponsorizări din partea firmelor
particulare.
Interviu realizat de CASIMCEALI Ateș

Cum credei că putei atrage copii către
acest sport? După performanele clubului,
credei că în viitor se vor implica autorităile
locale sau firme particulare în sponsorizare?
Sunt multe modalităi de atragere: prin
prezentarea avantajelor acestui sport în școli și

SCRIEREA PROPUNERILOR DE FINANARE ÎN CONTEXT
TINERET ÎN ACIUNE PENTRU PROIECTE CARE SĂ INCLUDĂ
TINERI APARINÂND MINORITĂILOR NAIONALE ȘI ETNICE
“Tineret în Aciune” (Youth in Action)
este programul Uniunii Europene care susine
activităile de învăare nonformală pentru tineri,
prin finanarea de proiecte. Programul, cu
finanare de la Comisia Europeană, vizează
promovarea cetăeniei active în rândul tinerilor,
dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și
tolerană, sprijinirea înelegerii reciproce între
tinerii din diferite ări, promovarea cooperării
europene si contribuia la îmbunătăirea calităii
sistemelor de susinere a activităii de tineret.
În perioada 3 – 8 aprilie 2013, în localitatea
Predeal, judeul Brașov a avut loc Cursul de
formare “Scrierea propunerilor de finanare în
context Tineret în Aciune pentru proiecte care să
includă tineri aparinând minorităilor naionale și
entice”. În cadrul grupului format au fost
reprezentate următoarele minorităi: tătară, rusă
lipoveană, germană, maghiară și rromă. Cursul a
fost susinut de Carmen Marcu și Cristian Babatau,
formatori din cadrul Reelei TiA. La acest curs din
partea Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România au participat: Dincer
Geafer, președinte al Organizaiei de Tineret
“Ismail Gaspirali” și Neviser Agi-Acai, președinte al
Organizaiei de Tineret „Ismail Gaspirali” – Filiala
Constana. Selecia participanilor s-a făcut la nivel
naional direct pe site-ul Ageniei Naionale, fiind
selectai 16 tineri din 47 de cereri primite.
Acest eveniment s-a bazat pe principiile
educaiei nonformale care a luat în considerare

așteptările, nevoile, motivaia și experiena tuturor
participanilor. Scopul evenimentului a fost ca în
urma cursului participanii să fie capabili să
conceapă, să elaboreze și să planifice proiecte
eligibile care să implice tineri apar  inând
minorităilor naionale și entice dar să și utilizeze
cadrul nonformal și informal pentru iniierea de
activităi specifice în domeniul includerii sociale în
lucrul cu tinerii aparinând minorităilor naionale și
etnice.
Organizatorul proiectului a fost Agenia
Na  ional ă pentru Programe Comunitare î n
Domeniul Educaiei și Formării Profesionale, aflată
în subordinea Ministerului Educaiei și Cercetării.
Neviser AGI-ACAI
Președinte OTIG – Filiala Constana
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NEGIP HAGI FAZÂL – COMEMORAT LA BUCUREŞTI
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România – Filiala Bucureşti, a
organizat în ziua de 18 aprilie o manifestare
dedicată personalităţii lui Negip Hagi Fazâl – eroul
tătar ucis de organele securităţii pentru vina de a-i
fi ajutat pe tătarii crimeeni care au fugit din faţa
bolşevicilor.
Erau ani tulburi, oamenii erau alertaţi de
schimbările dramatice care aveau loc chiar sub
ochii lor, dar, în bună tradiţie a tătarilor întindeau o
mână pentru a-i sprijini pe cei veniţi din Crimeea,
care aveau mai multă nevoie de ajutor.
Era un curent extrem de puternic iar Negip
Hagi Fazâl se situa mereu în fruntea acelora care
aveau iniţiativă în această acţiune de profund
umanism şi de frăţietate.
Acestea au fost ideile care au reieşit din
expunerea doamnei Anefi Vildan dar, mai ales, din
completările aduse de domnul Abduraim Şefcati,
care l-a cunoscut personal pe cel dispărut, fiindu-i
rudă, consătean (din Azaplar) şi contemporan. L-a
cunoscut pe cel comemorat şi un lucru
cutremurător, pe care cei prezenţi l-au aflat pentru
prima oară, anume după ce familia l-a adus pe cel
ucis mişeleşte pentru a-i organiza ceremonia de
înmormăntare, populaţia locală a fost împiedicată
să participe la slujbă – satul fiind împănzit de
organelle securităţii şi ale miliţiei.
În plus vorbitorul a prezentat o serie de cărţi
şi documente publicate în ultima vreme în care
sunt tipărite lucrări inedite ale lui Negip Hagi Fazâl
precum şi referiri la viaţa şi activitatea sa de
scriitor! Nu putem trece uşor peste consemnările
având ca obiect viaţa lui de militant pentru cauza
neamului tătar crimeean.

D-l Abduraim Şefcati a subliniat şi un alt
aspect al luptei pentru drepturi ale tătarilor
crimeeni. Negip Hagi Fazâl nu a fost singur pe
acest front. Au fost şi alţi idealişti care s-au jertfit
pentru această nobilă cauză.
Satul Azaplar a mai dat alt erou de aceaşi
dimensiune, în persoana lui Osman Nuri Crîmzade
care, de asemenea şi-a găsit sfărşitul în beciurile
securităţii din Constanţa, fiind aruncat apoi, în
incinta Cimitirului Musulman din Constanţa.
Sigur asemenea lor au mai fost şi alţi
compatrioţi tătari care au suferit în temniţele
comuniste, ani lungi de lipsuri şi teroare care, la fel
ca cei ucişi merită întreaga noastră preţuire.
Ne plecăm frunţile în amintirea tuturor
acestor înaintaşi.
U.D.T.T.M.R. Bucureşti
Dr.Gafar Metchiure
Bolat Genan

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ TURCĂ
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
İnspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa au
organizat, în perioada 1-5 aprilie 2013, la Colegiul
Naţional “Kemal Atatürk” din Medgidia, Olimpiada
Naţională de Limbă şi Literatură Turcă, la care
au participat 54 de elevi din clasele V-XII, de la
instituţiile de învăţământ din Medgidia, Constanţa

şi Bucureşti, elevi care au obţinut rezultate bune la
etapa judeţeană a olimpiadei. Noutatea acestei
ediţii a constat în introducerea secţiunii de limba
turcă modernă unde au concurat 10 elevi din totalul
de 54, elevii din clasele liceale care studiază limba
turcă ca limbă modernă şi nu sunt de etnie turcă
sau tătară.
Dechiderea festivă a olimpiadei a avut loc
pe 2 aprilie 2013, tot în aceeaşi zi s-a desfăşurat şi
proba olimpiadei. A doua zi elevii participanţi au
efectuat o vizită în Tulcea. Olimpiada s-a încheiat
sămbâta, cu festivitatea de premiere a elevilor
merituoşi. Comisia de evaluare a lucrărilor
olimpiadei a fost alcătuită din profesori de limba
turcă coordonaţi de lect.univ.dr. Neriman Hasan de
la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Potrivit prof. Icbal Anefi, inspector şcolar
Limba Turcă, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa căştigătorii Olimpiadei Naţionale de
Limbă şi Literatură Turcă au fost următorii elevi:
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Clasa a XII-a
Premii: I – Harman Bahrie-Yıldız – Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia
II – Iusein Sibelgian – Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia
III – Amet Elif – Colegiul Naţ. “K.Atatürk” –
Medgidia
Menţiune: Amet Iurchie – Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia

Clasa a V-a
Premii: I – Memedula Ghionul-Edna – Şcoala “Ctin
Brâncuşi” – Medgidia
II – Cherim Emir – Colegiul Naţ. “K.Atatürk”
– Medgidia
III – Memiş Elif – Şcoala “L.Grigorescu” –
Medgidia
Clasa a VI-a
Premii: I – Acî Elif – Şcoala “Ctin Brâncuşi” –
Medgidia
II – Mamut Deria-Melek – Şcoala “Ctin
Brâncuşi” – Medgidia
III – Nurla Aigean – Şcoala “L.Grigorescu” –
Medgidia
Clasa a VII-a
Premii: I – Amet Ghiulendan – Şcoala “Ctin
Brâncuşi” – Medgidia
II – Ersoydan Selin – İ.S.B.
III – Asan Selin – Şcoala “Ctin Brâncuşi” –
Medgidia
Clasa a VIII-a
Premii: I – Demircan Melisa – Şcoala nr.30
“Ghe.Ţiţeica” – Constanţa
II – Caitaul Seda-İpek – Şcoala “Ctin
Brâncuşi” – Medgidia
III – Asan Eda – Şcoala “Ctin Brâncuşi” –
Medgidia
Clasa a IX-a
Premii: I – Yıldırım Dogukan – Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia
II – Aktaş Ayşenur – İ.S.B.
III – Demircan Esra Gulen – Liceul Teoretic
Traian – Constanţa
Menţiune: Acı Ruveyda – İ.S.B.
Clasa a X-a
Premii: I – Celik Suheyla – İ.S.B.
II – Memiş Ozgean – Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia
Clasa a XI-a
Premii: I – Cherim Elif – Colegiul Naţ. “K.Atatürk” –
Medgidia
II –Komurcu Seda-Nur - Colegiul Naţ.
“K.Atatürk” – Medgidia
III – Alzaitiri Alaa – Liceul İnternaţional de
Informatică

Rezultatele de la Secţiunea
Limba Turcă Modernă
Clasa a IX-a
Loc: I – Cioacă Tiberiu – Liceul İnternaţional de
İnformatică – Bucureşti
I – Tirică Radu – Liceul İnternaţional de
İnformatică – Bucureşti
II – İoniţă Diana Gabriela – Liceul
İnternaţional de İnformatică – Bucureşti
III – Vaida Alexandra Ana – Liceul
İnternaţional de İnformatică – Constanţa
Clasa a X-a
Loc: II – Găină Raluca İoana – Liceul İnternaţional
de İnformatică – Bucureşti
III – İliescu Luca İoan – Liceul İnternaţional
de İnformatică – Bucureşti
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF

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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