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CONFERINĂ NAIONALĂ EXTRAORDINARĂ
A U.D.T.T.M.R.
Peste 300 de membri ai Uniunii Democrate
a Tătarilor Turco-Musulmani din România au
participat, luni, la Conferin a Na  ională
Extraordinară în cadrul căreia au fost aduse câteva
modificări la statutul organizaiei și a fost validată
componena Consiliului Reprezentanilor al
U.D.T.T.M.R. Potrivit președintelui U.D.T.T.M.R.,
Gelil Eserghep, delegaii prezenţi la eveniment au
aprobat completarea statutului cu prevederi
referitoare la derularea, în viitor, a unor proiecte
europene.
De asemenea, au fost aduse completări și
cu privire la posibilitatea organizării, în cadrul
uniunii, a unor cursuri de formare profesională,
care să permită membrilor comunităii calificarea
sau recalificarea pe diferite meserii, inând astfel
pasul cu cerinele de pe piaa muncii, dar și cu
oportunităile pe care le oferă proiectele europene.
Dintre cei 349 de delegai, au fost prezeni la
conferin  ă 317, conferin  a înt runind astfel
cvorumul necesar.
„Ne dorim foarte mult să inem pasul cu
politicile Uniunii Europene, iar organizaia noastră
are, acum, posibilitatea de a accesa fonduri
europene și a dezvolta proiecte europene. De

aceea a fost nevoie să facem câteva modificări în
statutul UDTTMR, care să ne permită să avem
deschidere în acest domeniu. Îi asigurăm, pe
această cale, pe toi etnicii noștri, că, pentru viitor,
ne vom concentra tot mai mult pe astfel de
proiecte, prin intermediul cărora ne vom alinia pe
deplin standardelor impuse de Uniunea
Europeană“, a declarat Gelil Esergh ep,
președintele UDTTMR.
Karadeñĭz
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BAYRAMLAŞMA
Luni 28 iulie 2014, membrii UDTTMR au
organizat, la Restaurantul Dorna din staţiunea
Mamaia, o amplă acţiune cu prilejul primei zile de
Ramazan Bayram. La eveniment au participat
aproximativ 600 de persoane, membri ai filialelor
UDTTMR. La acţiune au fost prezenţi, alături de
preşedintele Gelil Eserghep, şi deputatul

Constanţa, Kanara, al filialei Ovidiu, şi MiniKarasu, al filialei Medgidia.
„Este o bucurie şi o onoare, totodată, pentru
noi să vedem că de la o acţiune la alta tot mai mulţi
tătari sunt interesaţi să ia parte la acţiunile noastre.
Astfel de evenimente, precum cel organizat cu

UDTTMR Varol Amet, subsecretarul de stat din
cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice
Aledin Amet şi subprefectul judeţului Constanţa
Ersun Anefi.
Pe lângă muzica tradiţională tătărească, din
program nu au lipsit nici momentele artistice
susţinute de ansamblurile Karadeniz, al filialei

prilejul Bayramului, fie că este vorba despre
Ramazan sau Kurban, sunt un bun prilej de a ne
aduna laolaltă, de a consolida comunitatea şi de a
ne face cunoscute mai bine tradiţiile”, a declarat
preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep.
Karadeñĭz
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DOBRUCA’DA KADIR KEŞESĬ
Bo senede Kadır Keşesĭ münasebetĭmen
Dobruca'dakı cam ĭ ler ĭ nde diniy faliyet ler
tertĭplendĭ.
Ramazan ayın boyınca bütün Dobruca'dakı
camĭlerĭnde okılgan mukabelerge köp sayıda
kartiler katılgandır. Mukabelenĭñ soñ künĭ, Kadır
künĭnde, er camĭde ertmen Ramazan ayı boyınca
okılgan Kur'an Kerim'lerĭn soñ cüzĭ okılıp
bagışlangandır.

Aynı kün, iftardan soñra da camĭlerĭmĭz
tolıp taşkandır. Yatsı namazından ewwel er
camĭde Kur'an Kerim, ilahiler okılgandır ve dualar
etĭlgendĭr, artından da Yatsı, Terawih ve Vitr
namazları toplı kılıngandır.
Bo diniy programalardan soñra Köstencĭ
Hûnkâr Camĭsĭnde yaklaşık 200 caș Kadır Keşesĭ
programına katılgandır. Program sırasında müftĭ

Murat Yusuf, din hĭzmetlerĭ ateşesĭ Aytekin Akçin,
Köstencĭ'de Diyanet İşleri Başkanlıgı tarafından
Ramazan ocası Mühittin Yurttaş ve Hûnkâr
Camĭsĭn ocası Zafer Güneş, Yasin Şerif, ilahiler
okıdılar ve soñında dua ettĭler.
Erol MENADİL

BÜKREŞ CAMİİNDE KADIR GECESĬ
KUTLAMALARI
Kerim'lerden ispat etebĭlermĭz. Bo gece, tam 35
Kur'an ve 4 Kırk Yasin bagışlandı. Mewlüt
merasımlerĭ tamalangandan soñra cemaatımız
İftar sofrasına buyuruldular. Camĭmĭzĭn azbarında
ewelden tertĭplengen yemek yerĭ dualardan
şıkkandan soñra Ezan sesĭnĭ heyecanman
beklegen halkman toldı. Bükreş'te başka bĭr ibadet
yerlerĭ bolsa bĭle, en köp müslüman ülkelerĭnden
kelgen dindaşlarımız (Türkler, Araplar, Afrikalılar)
hep Bükreş Müslüman Camĭnĭ tercih etĭp, ziyaret
eteler.
Bo seper, İftar yemekler ĭ, adlar ın
hatırlatmalarını ĭstemegen ekĭ Türk firmaları
tarafından berĭldĭ.
Genan BOLAT

Kadir gecesinĭ “bin aydan hayırlı”
bĭldırüwnĭ er Müslüman, Kur'an -ı Kerim'den
dogrudan dogru üyrenme vesilesĭne
rastlayalmamışsada, bo mukaddes geces ĭ
camilerde tabılma fırsatına katlanırsa, tabiyi ki,
imam ve ocaların aytuwlarından üyrenebĭler
Müslümanlar üşün eşsĭz bĭr lütuf bolganın. Er
zaman, eş bĭr ara bermeden, Bükreş müslüman
cemaatını bĭr araga toplagan imam Osman Aziz
efendĭ, bo seper de, kutsal Kadır gecesĭ fırsatıman
yasalgan merasimlerĭnĭ en uygun şekilde yerĭne
ketĭrdĭ. 23 Temmuz künĭ Ekĭndĭ namazından
soñra, yerlĭ halkımız bo mübarek künĭn şerefĭne
gerşeklengen Mevlüd-ü Şerifke katıldılar.
Halkımıznı ĭ Kadır geces ĭ ne ne derecede
köstergen saygı ve süygüsünü bagışlangan Kur'an
3
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SFÂNTUL CORAN ŞI NOAPTEA DE KADIR
În luna Ramazan, a 9-a lună a calendarului
islamic, a fost trimis Sfântul Coran, drept călăuză
pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel
drept şi Îndreptar... (Sura Baqara, 2: 185). Sfântul
Coran a fost revelat, treptat, Profetului
Muhammed, sub formă de fragmente prin
intermediul îngerului Gebrail(Gabriel), în decursul
a 23 de ani (610-632).
Lumină, îndemn, tămăduire, călăuzire,
Sfântul Coran - alcătuit din 114 sure (capitole) şi
6666 de versete (ayet), are caracter nobil şi
glorios, vestitor de bine şi prevestitor, este o carte
binecuvântată. Sfântul Coran poartă nume
precum: Recitarea (Al-Quran), Cartea (Al-Kitab),
Îndreptarul (Al-Furqan), Îndemnarea (Adh-Zikr)
şi Revelaţia (Al-Tenzil).
Numele Al-Quran (Recitarea) este
menţionată în Sfântul Coran de 73 de ori şi denotă
recitarea şi păstrarea în suflete.
Numele Al-Kitab (Cartea) este menţionat
de 77 de ori în Sfântul Coran şi denotă păstrarea în
scris, păstrarea prin scriere. În Sura Baqara (2: 12) citim: Alif, Lam, Mim/ Aceasta este Cartea, cea
fără de îndoială. Ea este călăuză pentru cei smeriţi.
Numele Al-Furqan (Îndreptarul) , folosit de
4 ori în Sfântul Coran are semnificaţia de Îndreptar
între adevăr şi fals,între bine şi rău, între Unicitatea
lui Allah şi politeism, între realitate şi aparenţe: are
semnificaţia de prevenire pentru toate lumile
(Surat Al-Furqan, 25:1).
Numele Adh-Zikr (Îndemnarea) este folosit
de 55 de ori, Sfântul Coran fiind Ghidul şi
Reamintirea scopului în viaţă, el descriind scopul
creaţiei şi al omului, Paradisului şi İadului, istoria
colectivităţilor trecute.
Numele Al-Tenzil (Revelaţia), împreună cu
derivatele lui, apare în Sfântul Coran de 140 de ori.
Rădăcina cuvântului “nezele” semnifică coborârea
a ceva dintr-un loc (mai) înalt spre un loc (mai) jos.
Cum ar fi : coborârea de la Preaînaltul Allah la
Profetul Muhammed; trimiterea Coranului cel
Sfânt: coborârea din cer spre pământ, de exemplu
a apei de băut (Surat Al-Hijr, 15:22); coborârea
milei, liniştei şi binecuvântării lui Allah cel Măreţ
(Sura Al-Fath, Sura Biruinţei, 48:18, relatează
cum în anul 6 al Hegirei s-a încheiat un armistiţiu
între musulmani şi nemusulmani ce a prevenit
vârsarea de sânge şi a fost răgazul necesar pentru
ca musulmanii să cucerească mai târziu Mecca şi
alte regiuni). Deci, Sfântul Coran este o revelaţie:
astfel ţi-am revelat Noi un Duh (Sfântul Coransubl.ns.) Tu ai ştiut (mai înainte) ce este Cartea şi
ce este credinţa, însă Noi am făcut o lumină (Surat
Aş- Şura, Şura Sfatului, 42:52).
Luna Ramazan (în arabă, Ramadan; în
turcă Ramazan) este luna ascultării, supunerii,
zicerii, re(citirii), studiul Sfântului Coran, Carte a
luminii şi înţelepciunii divine.
Una din tradiţiile Profetului spune că se
oferă zece recompense pentru fiecare literă pe
care omul o citeşte din Sfântul Coran. Recitarea

unei litere din Sfântul Coran reprezintă zece fapte
bune şi îi aduce zece fructe în plus din Paradis. Dar
în timpul lunii de post Ramazan, această
recompensă este multiplicată cu o mie sau chiar
mai mult ca multiplu de o mie pentru citirea unor
versete precum Versetul Tronului (Ayetül Kürsî)
din Sura Baqara (2:255). În esenţă, Versetul
Tronului spune că Allah nu are nevoie de nimic, în
timp ce toate au nevoie de El; Allah nu depinde de
nimic şi de nimeni; în timp ce toate/ totul au nevoie/
depind de El. Kürsiy, însemnă tron, jilţ, dar unii
comentatori îl interpretează ca Ştiinţa lui Allah, ce
se întinde peste ceruri şi peste pământ şi noi, ca
oameni, avem drept şi posibilitatea la acestă ştiinţă
divină, doar prin mijlocirea lui Allah cel Preaînalt şi
Măreţ (Al- Aliyy, Al-Azim). Un Allah cu 99 de nume
preafrumoase, sublime, un Allah Unic, Milostiv (ArRahman) şi Îndurător (Ar-Rahim).
Profetului Muhammed i s-au revelat treptat
versetele (ayet) şi capitolele (sure) Sfântului
Coran. Odată, un verset, două, trei, altădată a fost
revelată o sură în întregime, ca în cazul surelor AlFatiha (Sura care deschide Sfântul Coran, numită
Deschizătoarea, Liminara, Sura Al-Muddathir - Cel
acoperit). Al-Fatiha (El-Fatiha, în tătară şi turcă
căruia tradiţional îi zicem şi E'lam) care este o
rugăciune și exprimă concis doar în 7 versete
principiile de bază ale religiei şi dreptului canonic
islamic, sensurile fundamentale ale Sfântul Coran.
Sura El-Fatiha este rostită de drept credincioşii
musulmani în cele mai multe şi importante
momente ale existenţei lor, în situaţii diferite de
viaţă şi de moarte.
În luna Ramazan, lună de rugăciuni şi
ardoare a lui Allah, lumea musulmană devine o
imensă moschee în care miliarde de musulmani
acultă, citesc, recită din Sfântul Coran, se roagă, îl
venerează pe Allah, individual sau colectiv, acasă
sau la geamie prin practicile namaz, mukabele şi
teravih.
Cartea noastră sfântă, Coranul, Carte a
luminii şi înţelepciunii divine a început a fi coborâtă
în noaptea de 26/27 de Kadîr (Kadır keşesĭ) a
lunii Ramazan, când Profetul Muhammed a avut
prima revelaţie.
Enes B. Malik ne spune că, în İslam, sunt
patru zile şi patru nopţi sub semnul virtuţii (fazilet)
al sfinţeniei şi curăţeniei, anume: noaptea şi ziua
de Arefe, de dinaintea sărbătorilor de Ramazan şi
Kurban Bayram, noaptea şi ziua de Berat, a 15 - a a
lunii Şaban, în care omul prin rugăciuni poate
scăpa de datorii, de vină şi de pedeapsă, o noapte
a clamării şi rostirii numelui lui Allah, a căinţei
(tewbe) şi a iertării; noaptea şi ziuna de Vineri, zi în
care a fost creat Adam, zi aşezată în Rai şi dată
apoi oamenilor, zi a reunirii comunităţii, a rugăciunii
colective, zi a virtuţii, a şansei bune (ogır), a
sărbătorii spirituale; noapte şi ziua de Kadır, a 27-a
a lunii Remezan ca lună de rugăciuni şi venerare a
lui Allah.
În noaptea de Kadır (Kadır keşesĭ),
4
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strălucire şi adieri divine, se re (citeşte) din Sfântul
Coran, iar rugăciunile pot eradica păcatele. Este o
noapte în care se instaurează “pace, până la ivirea
zorilor”(97:5).
La aceste nopţi putem adăuga noaptea
sfântă a naşterii Profetului Muhammed (Mevlid
Kandili); noaptea 26/ 27 a lunii Recep, a
ascensiunii, a înălţării spirituale (Mirac keşesĭ),
când Profetul, pe calul înaripat Bucak, a fost adus
de la Marea Moschee (Mescid-i Haram) din
Mecca la Moscheea Aksa din İerusalim (Bayt alMaqdis), Casa Locului Sfânt, după care a atins
Cerul, al 7-lea Cer.
Nuredin IBRAM

Noaptea Puterii şi a Destinului, a Predestinării şi
Grandorii, s-a născut lumina İslamului, a început
coborârea versetelor Sfântului Coran cel glorios,
limpede şi nobil. Sfântul Coran precizează în
Suratul Al-Qadr (Sura Hotărârii divine, sura 97) că
“Noaptea Al-Qadr este mai bună decât o mie de
luni” (97:3), că în timpul ei s-au coborât îngerii
(melek) şi Duhul - adică Arhanghelul Gabriel
(Cebrail), iar Profetul Muhammed a avut prima
revelaţie. Tradiţional, se spune că fiecare literă
recitată din Sfântul Coran în noaptea de Kadır este
multiplicată de 30.000 de ori, este echivalentă cu
30.000 de fapte bune. În această noapte a graţiei şi
de fervoare religioasă, o noapte cu lumină,

ERATĂ
În articolul POSTUL din luna Iunie 2014 a prof. univ. dr. Nuredin Ibram:
“... Postul lunii Ramazan, ... a fost revelat în anul al doilea după Hegira ...”

IFTARUL UDTTMR
La data de 11 iulie 2014, Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din
România a organizat ieri seară tradiionala în
Eforie Nord cină de iftar specifică postului din Luna
Ramazan.
La acest eveniment au participat
aproximativ 600 de membri ai comunităii, iar
momentul religios din deschiderea evenimentului
a fost susinut de muftiul Muurat Yusuf.
În premieră pentru un astfel de eveniment
organizat în rândul comunităilor musulmane din
România, un grup de copii de la filiala UDTTMR
Medgidia au interpretat aseară și Șeremezan-ul,
un colind care este cântat de tineri cu vârsta
cuprinsă între 15 și 20 de ani, după iftar, pe
parcursul lunii Ramazan.
„În ultimii ani am întreprins o serie de aciuni
menite a reuni laolaltă cât mai muli membri ai
comunităii noastre. Una dintre aceste aciuni este
cina tradiională de iftar pe care de câiva ani
reușim să o organizăm într-un cadru lărgit. Iftarul,
care marchează deschiderea postului specific
Lunii Ramazan, este un bun prilej pentru
credincioșii musulmani de a se așeza în jurul
mesei alături de familie și prieteni. Fac un apel pe
această cale la toi credincioșii musulmani, fie că
in post sau nu, ca în această perioadă să dea

dovadă de mai multă înelegere, tolerană și
respect. Să nu uităm că Luna Ramazan este prilej
de rugăciune, de împăcare cu noi înșine și de
iertare!”, a declarat Gelil Eserghep, președintele
UDTTMR.
La evenimentul UDTTMR au participat și
subsecretarul de stat din cadrul Departamentului
pentru Relaii Interetnice, Aledin Amet, subprefecii
judeului Constana Ersun Anefi și Levent
Acco ium, viceconsulul Republicii Turcia la
Constana, Özgen Topçu, atașatul religios Aytekin
Akcin, președintele Asociaiei Oamenilor de
Afaceri Turci Dobrogea, Zeki Uysal, directorul
Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” Constana,
Ali Oğuzhan Yüksel, precum și doi reprezentani
din partea Uniunii Democrate Turce din România.
Karadeñĭz
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BÜKREŞ'TE İFTAR YEMEGĬ
1 9 Te m m u z 2 0 1 4 t a r i h l e r ĭ n d e ,
RMTTDB'nĭñ B ükreş şubes ĭ nde müslüman
cemaatı onuruna İftar yemegĭ düzenlendı. Yakın
80 kĭşĭden oluşkan topluluk, şubemĭzĭn salununı
totırdılar. Başkentĭmĭzde yaşagan yaşlı, caş,
kadın, erkek yerlĭ tatar ve türk soydaşlarımızman
b ĭrlĭkte Türkiye'den kelĭp seneler boyunca
ülkemĭzde iş yerlerĭ aşıp halkımızga da yardımda
tabılgan fırma yönetĭcĭlerĭ bĭr araga kelĭ p
müslümanların bo tür diniy adetlerĭne saygı
kösterĭp deger kattılar. Er wakıt RMTTDB'nĭñ
tüzenlegen faaliyetlerĭne onur bergen TC Bükreş
Büyükelç ĭlĭgĭ diplomatl arı da bo zaman
c e m a a t ı m ı z m a n b ĭ r a r a d a t a b ı l d ı l a r.
Cemaatımızman barabar sn. Konsolos Hasan
Akdoğan, Elçilik yüksek muşavirlerĭ sn. Astlı
Pekçün, sn Öznur Ozkan Johnson, İftar
m e r a s i m i n e k a t ı l d ı l a r. K ö p s e n e l e r d ĭ r
Başkentĭmĭzde önemlĭ faaliyetlerde büyük rölü
bolgan sn. Birgül Aftartu, Türk Kadınların
Romanya Cemiyetĭ başkanı bo sefer de aramızda
tabıldı. Bonday körüşmeler halkımıznıñ arasında
bĭrbĭrlerĭne saygı ve süygü duygusunu taa bek
canlandırıp ayakta tutmasına sebep bolganına
herkez emindĭr, kanaatımca.
Sözkonusu İftar yemegĭnĭñ tertĭplemesĭnde
soydaşımız, Şefkati Abduraim agamıznın rölü bo
sefer de er wakıt küstergen üstün taleplerĭ
arasında yer aldı. Maddiy masrafların başından

sonuna kadar desteklegen Şefkati Abiyımıznıñ
yapkan şalışmalarına saygı köstermesĭnĭ bĭr borj
bolganın kabul etmemĭz kerek, dogru tüşünürsek.
Bo noktaga kelgende aklıma, esk ĭ
Romalılar zamanından kalgan bĭr römen deyimĭ
kele: “să dăm Cesarului ce-i al Cesarului!”
Tabiyi, bonın anlamını erkes bĭle. Şewürmege
lüzüm yok. Aşagıdakı cümlelerden anlaşıla:
Iftarnıñ kalitesĭn kötergen, gece em kündüz öz
ĭşlerĭn bĭr kenarga bırakıp halkımızga diniy
hayatımıznın önemĭn em güzellĭgĭn kösterme
sebebĭmen en lezzetlĭ, temĭz, taze yemeklerĭn
ikram etken kadın grubuna minnettarmız. Mefküre
hanımın yönetĭcĭlgĭnde tabılgan arkadaşları
Saber, Meliya, Vildan hanımlar vb. pütün
bĭlgĭlerĭmen, ustalıkman en güzel yemeklerĭnĭ
bag ışladılar katılmcılarga. Böyle toplulukka
ikramlarını keş ĭktĭrmeden sofra üzerĭne
ketĭrmesĭn, ĭsteklĭ olarak yardımcı bolgan genç ve
küler yüzlü kızlarımızga saygımıznı
köstermemĭznĭ ep borj köremen özüme.
Yazımıznın sonuna bıraksam bĭle, bo tür
diniy akşamına ayın yapkan saygılı Bükreş imamı
Aziz Osman Efendĭnĭñ önemĭnĭ yüksek katka
salmak eş abartma tuwuldır, tam dogrusudur.
Çünki onun seslendĭrgen Ezan Sesĭ er
zaman dinleyicilerĭn cüreklerĭne saygı,suygü,
insanlık duyguların aşlay.
Genan BOLAT

ADETLERĬMĬZ (103)

KIRK [40] SAYISININ ADETLERĬMĬZ ve DİNĬMĬZDE ANLAMI ve SIMGELERĬ.
[Kırk, İslâm dinĭnde, anlamı ve gizemlerĭ; bekleme, sabır, zamannı ifade ete; Kur'an Kerim'de anlamı.
Kırklama, kırkından şıkma. Kırk rakamına baylı atasözlerĭ ve aytımlar. Mitolojide yerĭ ve simgelerĭ].
Kırk sayısı (rakamı) yakın bütĭn dünya
halklarının örf-adetlerĭ, dinî inanışları ve
mitolociyelerĭnde bek önemlĭ bĭr yerĭ bardır. Hristiyan
inanışına köre Meryem Ana üşĭn kırk kere okılgan
dualar, niazlar ve ilâhiler [Rom. acatiste ]. Ortodoksların
inanışlarına köre İsa'nın [ İisus ] tĭrĭlmesĭnden kırk kün
sora semaga yükselĭşĭ [Rom. Înălţare]. Ölĭmden kırk
kün geşken sora ruh, can vücutten ayrılıp kete. Kırk
kün geşken sora, ölgenĭn adına sadaka [Rom. pomană]
berĭle. Kırk temĭzlĭk, arılık ve dinamizmnĭ temsil ete.
Kırk kĭşĭlernĭ psihik saldırılardan korıy. Paskalya ve
Noel bayramlarından önce kırk kün oraza tutıla. Kırk
sayısı yükselmenĭ ve şifanı temsĭl ete.
Şĭmdĭ de dinĭmĭz İslam'da kırk sayısının önemĭ
ve gizemĭ üstĭnde bıraz turayık. Kur'an Kerim'de bo
[kırk] kutsal bĭr sayı bolganın ifade ete.
- Sabır etme, sabırlı bolma, sabır man bekleme
Müslümanlar'ın ve müslümanlıgın temel
özellĭklerĭnden bĭrsĭdĭr.
- Hz. Yunus balıgın karnında kırk kün kaldı.
Zaten halkımız arasında: kırk kün sabıret; kırk kere
tekrarla. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır; Sabırla koruk
helva olur, [Türk atasözĭ]; Sabırın sonı (tübĭ) sarı
altındır. [Tatar]; Sabırın tübĭ altın./ Dut yapragı saburlık
ilen atlaz olur. [Karay-Kırımcak Türkçesĭ]. Kırk sayısı
olgunlaşma [Rom. maturizare] zamanı kelgenĭn
köstere.

- Hz. Muhammet kırk yaşına kekgende
peygamber bola. Hz. İlyas kırk yaşında peygamber
bola. Bĭzĭm Dobroca Tatarlarının folklorından güzel,
deren anlamı bĭr atasözĭ beriyĭk: Atay balası kırkına
kelgende akılbalık bola.
Kırk zamannı ifade ete:
-Hz. Nuh'ın gemĭsĭ kırk kün geşken sora Cudi
dağına şöge.
- Hz. Musa peygamber Tanrı'nın emĭrlerĭnĭ, Tur
dagında , kırk kün, kırk gece beklegen sora aldı.
- Karakış [kışın dinkalası] kırk kün süre.
- Yüzĭm suwı kırk kün kapalı kalsa sĭrke [Rom.
oţet] bola.
Kırk rakamı toplılık, cemaat, köplĭknĭ ifade ete:
- Müslüman bolganlarının, Müslümanlıknı kabul
etkenlerĭnĭn sayısı kırk bolgan sora Hz. Muhammed,
İslam dinin ilan ete.
- Hz. Adem'ĭn şamırı kırk kün bekletĭle.
- Tasavvuf'ka körĭne ke kırk erenler sonsızlıkka
kadar yaşaycaklar.
- Kırk kĭşĭ bĭr cemaattĭr.
- Akrabalarnı kırk kün geşĭrmeden onlarnı
ziyaret eteceksĭn.
- Kırk koydan bĭrsĭn zekât etĭp fakirlerge
bereceksĭn.
- Bĭrsĭne kırk kün delĭsĭn dep aytılsa o en
sonında delĭ bolır.
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- Kırk senelĭk bĭr ömĭr geşĭrdĭm men o man.
- Hz. Nuh'ın gemĭsĭnde kırk erkek, kırk kadın,
kırk haywan bar edĭ.
Kur'an Kerim'de kırk [Ar. Erbaîn] rakamı şo
ayetlerde köremĭz: Nihayet insan, güçlü çağına erip
kırk yaşına varınca… [Ahkaf Süresi/ 15]. Musa'ya kırk
gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. [Bakara Süresi/
51 ]. Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. [A'raf
Süresi/ 142]. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde
durmuştum. [Yunus Suresi/ 16]. Allah Öyleyse orası
(arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır. [Mâide
Süresi/ 26].
Mahmud Kaşgarlı kırk sayısı hakkında: kırk
yılka tegin bay çıgay tüzlinür.[= kırk senegeşĭk zengĭn
yoksıl bolır. [DLT. I, s.349]; Saçratgudın korkmış kuş
kırk yıl adhrı yıgaç üze konmas.[= tuzaktan korkkan
kuş kırk yıl şatal agaşı üstĭne konmaz. [DLT., II, s.331].
Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar deren anlamlı
Kaşgarlı'nın yazganları!
Folklrımızdan örnekler: Kırk dewege bĭr eşek;
Kırk gün taban etĭ, bĭr gün aw etĭ; Kırkından son
azgannı, teneşĭrĭ temĭzler; Kırk şapkınga, bĭr kapkan;
Kırk yılda bĭr, awrat sözĭn dĭnlemelĭ. [Boztorgay, s.321].
Türk halklarının atasözlerĭnden örnekler: Kırk
yıl salgın olsa, eceli gelen ölür. [Türkiye Türkçesi]; Bir
kişini min arslan öltürmes, kilmeyince ana kazayı ecel.
[Kıpçak T.]; Kırk yıl kırgın bulha da, ejeli yetmey ülim
yok; [ Başkurt T.]; Kırk yıl kırgın bolsa da, ecelli öler,
eceksiz kalar.[Nogay T.]; Kırk cıl kırgın bolsa, beyacal
çımın ölböyt. [Kırgız T.]; Kırkında sonra azanı teneşir
paklar. [Türkiye Türkçesi]; Kırhından sonrasaz
alır.[Musul-Kerkük T.]; Otuzunda ok albagan, kırkında
kılıç çappas. [Kırgız T.] [Çobanoğlu, s. 346]
Kırklama, kırklamak. Kelimenĭn negĭzĭnde,
etimolocik anlamında kırk sayısı bardır, bo kelimede,
isĭmden kırklamak fiilĭ türetĭlgendĭr; anlamı ise: bĭr ĭşnĭ
kırk kere tekrarlamak anlamına kele. Bĭzĭm konışkan
lehçemĭzde ise haram bolgan yada haramlaşkan bĭr
şiynĭ kırk kere temĭz su man cumak anlamına kele.
Başta haram ve helâl kelimelerĭ üstĭnde bĭraz turayık:
Haram tĭlĭmĭzge Arapça'dan kelgendĭr; anlamı din
kurallarına karşı bolgan, dince yasak bolgan. [Rom.
interzis, nepermis]; helâl Arapça'dan kelgendĭr; anlamı
dinĭn kurallarına karşı bolmagan, dince
yasaklanmagan. [Rom.permis] Bo ek ĭ kelime
Romence'ge de kĭrgendĭr. [De haram a venit de haram
s-a dus] [Muntean, s.117], [halal de marfă, dar păcat de
parale] [Muntean, s.149].
Romanya Tatarlarının örf-adetlerĭne köre,
egerdim kuyıdan su tartıp şıgarganda, ölĭ bĭr kuş, ĭşan
veya başka haywanın ölĭsĭ şıksa o zaman, o kuyının
suwı artık haramdır; onı [kuyı suwın] temĭzlemek,
pâklamak, helâl etmek üşĭn kırk kopka su şıgarılıp,
tartılıp cerge tögĭlĭr. Şıgarılgan su, her wakıt kuyı
başında tabılgan aşlawga kuyılmaz, haywanlar
ĭşmesĭn dep. Ĭşte, bo tiptekĭ temĭzleme ĭşlemge
kırklama denĭle, bĭzĭm örf-adetlerĭmĭzge köre.
Eskĭden analarımız cürgen collarında bĭr
domız, yada hora tepkenler ĭ n körseler üyge
kelgenĭmen üst-başın kırklar edĭ. Aşhanada, kullangan
sawıtlarından kaşıklarıdan şüphelense, belkĭ haram
sayılgan bĭr şiy men temaska kelgen bolsa, o halde,
keşĭktĭrmeden o sawıtlar, kaşıklar kırk kere su man
cuwılır ve küneşte kurıtılır. Magazalardan aşhane üşĭn
canı satılıp alıngan aletler, suda kaynatılgan sora
kırklanıp cıwılır ve küneşte kurıtılgan sora
kullanılabĭlĭr. Ama bĭzĭm dinĭmĭzge köre ne haram, ne
helâl bolganın kaydan bĭlecekmĭz? Bo mesele üşĭn
Müslüman bĭr ailesĭne bek kerek bolgan şo kitapnı

tavsiye etemĭz: Prof. dr. Yusuf Al-Qaradawı'nın Permis
şi İnterzis în İslam, Editura İslam, 2003, Bucureşti.
Masallarımızda, halkımızın örf- âdetlerĭnde
hazırlama ve tamlama” nitelĭgĭ taşıganın şo aytımlarga
sık sık rastlaymız: kırk atlı kahraman; kırk macera;
kırk düşman öttĭrme; kırk hazine [Rom. comoară]
tapmak; kırk gün, kırk gece; Bĭr aşşı kawenĭn kırk sene
katĭrĭ bardır; Kırk gün tawık bolıp yaşamaktan, bĭr kün
koraz bolıp yaşamak taa arüdĭr. Kırk üyĭn mışıgı; kırk
fırın ötmek aşamak; kırk kurışka, dokız omaka teber.
Kırk genç; kırk güzel kız; kırk kuvvetlĭ kĭşĭ; kırk başlı
ejderha; kırk başlı ejdehanın kırkıncı başın kesmek.
Kırk katır cezası; kırk kün kara tutmak [Rom. a ţine
doliu]; kırk kĭşĭnĭ öttĭrmek; kırklar man namaz kılmak;
kırk kün, kırk gece yuklamak; kırkıncı rüya; kırk
kazan; kırk basamaktan tüşmek; kırk arşın uzaklıktan
kesken kılış; kırk kat perde; kırk kervan; kırk haydut;
Kırkından şıkma. Bĭr Müslĭman ailesĭnde bala
dünyaga kelmesĭ bek kıymetlĭ olaylardan bĭrsĭdĭr; çünkĭ
müslüman dünyasına canı bĭr mumin katılıp bo alemnĭ
zeng ĭ nleşt ĭ re, kuwetlend ĭ re. Balanın dünyaga
kelmesĭne baylı köp güzel aderlerĭmĭz bar; bonların
arasından kırkından şıkma yada şıgarma üstĭnde
bĭraz turacakmız. Bo mesele hakkında köpten köp
farklı yerlerde, farklı adetler köremĭz; fakat hepsĭnde
dogırmaktan kırk gün geşken sora kırkından şıkma
veya şıgarma adetĭ bar bolganın köremĭz. Bala tuwgan
sora onın üst-başın cuwganda bellĭ kaidelerge uymak
kerek; bonların arasından en önemlĭsĭ su ve oga
katılgan başka malzemeler. Mehmet Naci Önal beyĭn
Din Folklorul Turcilor Dobrogeni [Kriterion, Bucureşti,
1997] kitabında balanı cuwgan suga neler katılganın
sıralay: cımırta sarısı, şeker, tuz, arı balı, suga altın
yüzĭk, altın para ve başta kart bĭr ana, kadın, apakay
awızına su alıp su bürke.[bak: Önal, s.102-103]. Neden
cımırta sarısı katalar? Bütĭn dünya halkarının
mitolociyesĭnde, cımırtanın önemlĭ bĭr simgesĭ bardır;
bonların arasından bĭrkaş tanesĭn hatırlatayık: bütĭn
yaratılışın saklı negĭzĭ, tukımı; başlangış, rahim;
balacatagı; tĭrĭlmek; canıdan tuwma; tabiatın ve
ösĭmlĭklerĭn negĭzĭnde, temelĭnde tura. Fikrĭmĭzce,
Dobroca Tatarlarında, Nawrez aytıp kelgen ballarga
cımırta bermek, baharın kelmes ĭ n ĭ yaşamın
canıbaştan başlamasını müjdelep kelgenĭn köstere. Bo
tüşĭncenĭ ispat etmek üşĭn bĭr örnek beriyĭk: Üy artında
atlar, kuyrıkların tĭgĭp otlar, cımırta bermegen
apakaylar, cımırtaday patlar. Taa nelernĭ simbolize ete:
dogırganlıknı [yani bala tapmaknı], ölĭmsĭzlĭknĭ, yani
cımırtadan canı bĭr yaşam şıgacak. Bazı milletler
baharda tarlaga tuwım atkanda o tarlanın başındakı
toprakka cımırta kömeler; adetnĭ Dobroca Tatarlarında
da bar bolganına dair, Şaban Yunus'tan üyrendĭk.
[Şaban Yunus 87 yaşında, Akbaş köyĭnde tuwgan,
şĭmdĭ Mankaliye'de otıra.] Çinlĭler cımırtanın sarısı
kökyüzĭ, beyazı ise dünyadır diyler. İranlılar'da boyalı
cımırta bermek adet ĭ bardır; K ırmızı cımrıta
bayramı'nda hediye etĭp boyalı cımırta bereler.
Romanya Tatarları ise, baharda, kırmızı cımırtanın
kabıgı cerge tüşmeden toprak cılınmaz, diyler; bo
inanış Romenler'ĭn alışkanlıklarına, konışmalarına da
kĭrgendĭr.
Tulça ve Mecdiye'de düyaga canı kelgen
balanın üstĭne tuz serpken sora hemen talgın suwman
cuwalar [Önal, s. 102]; tuz, üyĭne bosaganı geşĭp, ayak
baskan müsafĭrnĭ küler yüz men karşılamak, müsafĭr
perwerlĭknĭ köstere. Tuz temĭzliy, mikroplarnı balanın
üstĭnden uzak tuta. Caraga tuz basmak aytımından ekĭ
anlam şıgaramız: a) caranı arındıra [temĭzliy]; b)
kızgınlıklarnı, öfkelernĭ taa bek kızıştıra, alewlendĭre.
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Japonların suma adlı küreş yarışmalarında küreş
bolgan yerge tuz sebeler, karamcılık bolmasın dep.
Türklĭk dünyasından şĭmdĭ de tuzga baylı
bĭrkaş atasözĭ beriyĭk: Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör
olur. [Türkiye Türkçesi], Tuz ekmek bilmeyenden it
yeğdür. Bir kün tuz içken cerinen min kün salam
kılğın.[Afganistan T.]; Bir kün tuzın tatkanğa, kırk
künsalem. [Kazak T.]; Bir kün tuz-damı işken yerge ,
min kün salam ber. [Nogay T.]; Duz çöreyin hakkını
bilmeyen kör bolar. [Türkmen T.]; Tuz hekki, huda hekki.
[Uygur T.]. [Çobanoğlu, s.450]; Yarama tuz basma
[Türkiye Türkçesi]; Carasına tuz septi. [Altınordu T.];
Yaraya tuz basma! [Batı Trakya T.]; Yarama tuz
septiler.[ Küzey Azerbaycan T.]; Öbkege tuz sebgença.
[Karaçay-Malkar T.] Kanıma tüz saldı. [Kazan T.];
Yariga tuz sepme! [Uygur T.] [Çobanoğlu] 468-469].
Tapkan, dogırgan ana man balanı kırkından

KÜNDELĬKŞĬ LIII

şıgarganlarga, ebanaylarga, yakınlarına, köynĭn
apakay cematĭne loksa toy yasap tanalar, koşkarlar,
keten kölekler, altın, gümüş paralar edyeler,
armaganlar berĭle edĭ…
Minimal kaynak:
Mahmud Kaşgarlı, Divanü Lügat- it- Türk, Ankara,
1986.
Mehmet Naci Önal, Din Folclorul Turcilor Dobrogeni,
Ed. Kriterion, Bucurşti, 1997.
Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri
Sözlüğü, Ankara, 2004.
Malek Chebel, Dicţionarul de Simboluri Musulmane,
Paralela 45, Piteşti, 2005.
George Muntean, Proverbe Româneşti, Ed. Minerva,
Bucureşti, 1984
Newzat YUSUF SARIGÖL

YAZ

YAZ

Taa uzaklardan kelgen at ayagı tapırtısı
Sĭngen toprakka kımızın mayhoş
Bĭr de kart babanın, kart ananın dawışı:
“Aydı cĭgĭtĭm, kılışın keskĭn bolsın,
Ok cayının kambırayması onayında tursın!”
Turmadan cangırıp tura esrarengiz
şakırmalar.
Binlerce senelerden ber ĭ kıpkırmızı
kelĭnşek
Şeşeklerdekĭ kanlar bolsa da kesek, kesek.
Atların, yaz cawının yatıştırıcı tıpırtısı
Şĭmdĭ ise cangızlıgımın özĭne dönmesĭ.

Yaz keldĭ yaban
Tĭgĭldĭ toprakka saban!
Kıbla yıldĭzların köbĭklerĭnden
Keldĭ bĭzĭm yazımız da süzĭlĭp
Kuşagında şeşekler türlĭsĭnden
Ballar şıktı aldına cürekten külĭp.
Sapsarı biday sallanan tarlada,
Aşkan kıpkırmızı zarif kelĭnşekler;
Onlarnı körgende ĭşĭm tartıp cıladım
Anamın gĭzemlĭ üzĭntĭsĭne bürĭndĭm.

YAZIN DİNKALASINDA
Orak organın awışı ortasında
Katmer, katmer batkan kattılardan
Sızılıp aktı, aktı kuşlık waktĭnde
Köbĭklĭ, köbĭklĭ kırmızımsı nazĭk
Caş, zarif kelĭnşeklerĭn özĭndekĭ canı
Tertemĭz, köbĭklĭ, kobĭklĭ kızlık kanı.

Taş kalawnın kuytısında
Cawınlı hawanın yukısında
Mışıl, mışıl cumarlangan babam
Dalıp ketken yukıga aman, aman.
Balaban, balaban kazanlar
Asılganlar gene oşak, oşak;
Kelĭn bolıp ketecek yazga
Takkan endĭ anam kök moşak.
Sallana tarlada gebe maşak
Uşıp ketecek şoşami kuştay.
Şalgıcının yaman şalgısı tınmay
Kayralgan tam kara kayrak man.
Parmaklarga kattılar batkan
Şalgıcı başlaycak bo tan.
Yaznın bereketlĭ dinklalasında,
Günasız, masum balalıgımda
Sarıgöl'ĭn gĭzemlĭ hawasına
Parmagım man yazgan
Şiirlerĭm şĭmdĭ bĭle kartlıgımda
Ürkmeden kaynata kızıl kan.
Cellĭ, cawınlı taş kalawnın kuytısında
Babam yok endĭ onın taldasında
Yukısı gene ese “mışıl mışıl” o yerde
Yaznın kaynak dinkalasında
Köyĭmĭn mezarlıgı yemyeşĭl

YAZ
Caw caw cawınım,
Balaban bolsın kawınım!
Kızım Selma'ga
Gecenĭn cömert kapısı aşılgan sora
Sofraga otırdım cangızlıgım man
Üzĭntĭlerĭm men barabar bĭr ara
Yıldızlar carıgı kalkıp tura sawıtımda
Kaşıklarımda ise dumansırap
Pĭşken tane, tane karamıklar.
Menĭm yıldızım yıldızlar rengĭnde
Solkıldap, solkıldap canıp söngende
Yaz cawının acelecĭ tıpırtısında
Kızgın topragın bereketlĭ duasın ketĭre.
Yaz cawının tıpırtısı tıngan sora
Kulagımnı yaş toprakka salıp tınladım
Karanız neler eşĭttĭm, neler solkıldap tura:
Karbızların şıt, şıt şıtırdap öskenĭ,

Newzat YUSUF SARIGÖL
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DOBROCA TATAR ADETLERĬ (IX)

TOY (4)
Kelgen bahşışlar ziyeretçĭlerge körmesĭ üşĭn
sergĭlenĭr. O sebepten, “yedĭ köyge dank bolsın” dep,
ediyeler bolgaşı güzel ve pahalı sayılır.
Kudalar “ ig ĭ l ĭ k aşı ” (Necıp Haci Fazıl)
adlandırgan sıpraga buyurulur. Geleneksel Tatar aşları
man sıylanır. Meselâ; cantık, katlanşıklı köbete,
şibörek. Artından, kurabiye, koşap, “köz aydın ”
kahvesĭ.
Esk ĭ den n ĭ şan soñıñda m ĭ sap ĭ rlerge
(“atlılarga”) nĭşan şerbetĭ ikram etĭlĭr edĭ. O'larda
karşılıgında “şerbet” parası adlandırılgan bĭr miktar
pera berĭr edĭler. Bo âdet, er cemaatte, er yerde yok.
Becerĭklĭ nĭşanlı kız kollarıman organ, ĭşlewlĭ
şorap, kazak, başlık gĭbĭ eşyalardan mĭsapĭrlerge
hediye eter edĭler. Bo adette coytılgandır.
Nĭşan merasimĭñden sonra, kız ailesĭ nĭşan
eglencĭsĭ dans partiysı, geleneksel oyın, müzik takımı
da tertĭpler.
Nĭşan merasimĭñden ve nĭşan eglencĭsĭ
barabarında nĭşantoy sayılır:“ Saw bolsak bo namaz
ertesĭ nĭşantoyın da yasarmız (Necıp Haci FazılCawşılık)”. Nĭşantoy maddi kuwet ĭster “ Hallerĭ
vakıtları teran arüw mı? Kız nĭşanlanganday
takatları bar mı?(Necıp Haci Fazıl- Cawşılık)”.
Eglence zamanında ve sonrasında ediyeler
kelgenlerge taker-teker kösterĭlĭr.
Nuredin İBRAM

NĬŞAN
Nĭşan sözü, farsçadan “nişan” kelimesĭnden
kelĭp, ekĭ caşın süygĭ, sevda kösterĭp bĭrbĭrlerĭme
baylanması demek.
“Söz kesme” yemĭn etĭlgen soñ, tarafların
anlaşmasından soñra nĭşan künĭ tespit etĭlĭr. Bo tören,
bo merasim (ceremonial), nĭşan merasimĭ, normal
şartlarda kız üyĭnde yapılır. Erkek, evwelden, bo
faaliyetke katılamaz edĭ, onı vekillerĭ temsĭl eter; yanı
yakın erkek akrabaları, “kudalar”. Künĭmĭzde, nĭşanlĭ
erkekte bo merasimge katıla.
Nĭşan törenĭne er ekĭ tarafın akrabaları,
komşuları, yakınları ve arkadaşları katılır. Evwelden,
kız üyĭne at man cetĭşken kudalarga “atlı”, “atlılar” der
edĭler. Mĭsapĭr kudalar şeker, bombom, lokum, kahve,
çay, sıgara man karşılanır edĭ.
Nĭşan merasĭmde bĭr mevlüt, Kur'an'ı Kerimden
dualar okunur. Vekiller nĭşan yüzüklerĭn tagarlar,
nışanlılar da balabanların kolların öberler. Soñra,
evwellden azĭrlengen kız üşĭn bĭr bokşa, ul üşĭn bĭr
bokşa ve aile fertlerĭne de ayırı ayırı bohşalar teslĭm
etĭlĭr. Bütĭn berĭlecek bokşaların üstĭne adlar yazılır. Ul
tarafı kız üşĭn entarı ya entarĭlĭk, ayakkabı, papĭş, terlĭk,
şanta baş örtüsĭ, gecelĭk, süs takımı vb ediyeler.
Karşılıklı, kıyew adayı üşĭn kızın ailesĭnden bĭr bokşa
da ; kolekse, pijama, şorap, kravat, kemer, testĭmal,
mendĭl, tĭraş setĭ, koloniya vb ediyeler tabılır.

AMINTIRI DE DEMULT (II)
În paginile revistei noastre începem prin a
readuce în prezent fotografii din secolul trecut cu
vestigii istorice, oameni care şi-au pus amprenta pe
viaşa culturală a comunităţii din Dobrogea, fapte şi
locuri.
Pentru început voi prezenta o emblemă a
culturii şi civilizaţiei musulmane din Dobrogea, din
secolul trecut.
Cea mai veche unitate de învăţământ
cunoscută în Dobrogea este Seminarul Musulman ,
înfiinţat de Gazi Ali Paşa, încă din anul 1610, la
Babadag. În anul 1837, cu sprijinul lui Mahmut al II-lea,
s-a ridicat o nouă clădire pentru Seminarul Musulman
din Babadag, care funcţionează până în anul 1901. Din
1901, s-a mutat la Medgidia unde va funcţiona, fără
întrerupere, până în vara anului 1967, când din lipsa de
candidati îşi înceteaza activitatea. În toata acestă
perioadă, seminarul a dat un numâr de 42 de generaţii
de absolvenţi. La finalizarea studiilor absolvenţii
seminarului ocupau locurile vacante în clerul şi
învăţământul confesional musulman. În anul 1913

SEMINARUL MUSULMAN DIN MEDGIDIA (1915)

regele Carol I a vizitat seminarul şi a stimulat întregul
corp profesoral cu ordinul “Răsplata muncii”. Cel care a
dat viaţă Seminarului Musulman prin reformele sale a
fost ministrul învăţământului din acea perioadă Spiru
Haret. Printre absolventii Seminarului Musulman se
află: dr. Ibraim Temo, fostul muftiu de Tulcea, Etem
Curt-mola, compozitorul Sebat Husein, prof.univ.dr.
Kemal Karpat, fostul muftiu İacub Hagi Memet, istoricul
Memet Ablay, scriitorul Mehmet Vani Yurtsever etc.
Seminarul Musulman din Medgidia s-a bucurat de un
prestigiu binemeritat, atât pentru buna pregătire a
absolvenţilor, cât şi pentru pregătirea profesională a
cadrelor didactice care au predat la acestă unitate
şcolară.
Cladirea fostului seminar după 1967 nu a mai
fost întreţinută.
Fotografiile reliefează profesorii şi elevii
absolvenţii Seminarului Musulman 1914-1915.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF

SEMINARUL MUSULMAN DIN MEDGIDIA - CLASA A VII-A (1914)
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GÂNDURI BUNE DIN PARTEA CADRELOR DIDACTICE DIN
CADRUL ŞCOLII COMUNITARE FILIALA UDTTMR CONSTANŢA
Timp de un an, câteva cadre didactice
inimoase şi dormice, au predat cursuri de tătară,
matematică, engleză şi artă în cadrul Şcolii
comunitare. Aceste cursuri au fost încheiate întrun cadru festiv, odată cu intrarea în vacanţă a
elevilor, dar cercul de vară pentu matematică a fost
special gândită pentru zilele de vacanţă, unde
elevii dornici să aprofundeze mai mult din ce au
învăţat pe parcursul anului şcolar, dar şi pentru o
mai bună consolidare a cunoştinţelor în vederea
susţinerii examenelor naţionale şi nu numai.
În continuare veţi afla şi impresiile cadrelor
didactice care predau aceste cursuri, care provin şi
ei din rândul comunităţii şi la care s-a găsit
înţelegere pentru derularea acestui proiect
educaţional.
Predarea unei lecii pentru elevii de etnie turcotătară a fost o iniiativă personală încă din anul
1922. Astfel, am inut lecii în cadrul filialei
Constana a U.D.T.T.M.R. (când sediul era lângă
moscheea „Carol”), aciune care s-a extins și la
elevii din Medgidia, acolo leciile desfășurându-se
la Colegiul Kemal Atatürk (anii 1996-2000).
Conf. univ. dr. Șaganai Nusfet: „După o
întrerupere îndelungată a acestei aciuni de
pregătire a elevilor din etnia noastră, am fost fericit
să aflu că actualul președinte al Uniunii dl. ing. Gelil
Eserghep a hotărăt reluarea acestor activităi,
considerând pregătirea elevilor noștrii o prioritate.

aciune am inut legătura cu părinii elevilor
prezentându-le, la cerere, evoluia nivelului
cunoștinelor dobândite.
Am avut o satisfacie deosebită, când la
sfârșitul anului școlar, părinii mi-au mulumit și au
afirmat că vor reveni în anul școlar următor,
împreună cu copii lor.
Men  ionez că predarea orelor de
matematică a fost, în totalitate, benevolă.”
Domnul profesor Faruc Memet a făcut o
incursiune în debutul acestor cursuri comunitare
de matematică, dar ne-a dezvăluit şi câteva
gânduri cu privire la desfăşurarea acestor
activităţi.

PROF. FARUC MEMET
“La Congresul UDTTMR din anul 2012,
noua şi tânăra conducere a uniunii în frunte cu
domnul ing. Gelil Eserghep îşi propunea să îşi
desfăşoare activitatea astfel încât să răspundă
dorinţelor şi cererilor tuturor categoriilor de vârstă
ale uniunii noastre. Personal am convingerea că,
în general, acest angajament al conducerii este
împlinit. O atenţie aparte este acordată tinerilor, în
special în cadrul Şcolii comunitare de la filiale. La
filiala Constanţa şi-a desfăşurat activitatea , în anul
şcolar care a trecut, cercul de matematică cu elevii
de la toate clasele; elementare, gimnaziale şi
liceale. La solicitarea comisiei de învăţământ al
filialei am condus câteva şedinţe ale cercului de
matematică pentru liceeni. Fără falsă modestie,
mi-am desfăşurat activitatea de conducător al
cercului, aşa cum am făcut-o şi în cei 47 de ani la
catedră şi ţin să precizez, că benevol şi fără să fiu
retribuit. Am avut satisfacţia că prezenţa elevilor a
fost bună, de la toate clasele de liceu, şi din diferite
filiale; Medgidia, Valu lui Traian, Murfatlar şi
bineînţeles Constanţa, ţin să precizez că au fost
prezenţi şi elevi români. Elevii m-au solicitat la
clasificarea unor noţiuni de teorie, la clarificarea
unor probleme de la studiul individual şi propuse ca
temă. Şedinţele cercului au fost săptămânale, pe
durata a cel puţin două ore, acestea s-au
desfăşurat la sălile de clasă puse la dispoziţie de

CONF. UNIV. DR. NUSFET ȘAGANAI
La rugămintea domnului președinte, am
acceptat cu plăcere să mă implic în organizarea și
desfășurarea activităilor de pregătire la disciplina
matematică.
Iniial am inut lecii elevilor din ciclul liceal,
iar la cererea părinilor și la nivel gimnazial. Au
participat elevi din municipiul Constana, dar și din
Topraisar, Amzacea, etc.
În contextul interdisciplinarităii am abordat și teme
predate la discilina fizică.
În scopul cre ș terii calită  ii activită  ii
didactice, în permanenă, am inut pasul, în ceea
ce privesște dinamica programelor școlare pe care
am adoptat-o la particularităile elevilor. În această
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conducerea Şcolii nr. 12 B.P.Haşdeu, în urma
solicitării comisiei de învăţământ a uniunii am
obţinut 2 clase, pentrru cele două categorii de
elevi; clasele elementare şi clasele liceale. Aşa
cum am făcut-o întodeauna, adresez
conaţionalilor mei, şi nu numai, rugămintea de a-şi
înscrie şi trimite copii de vârtă şcolară la aceste
şedinţe de pregătire ale cercului, coordonatorii
acestui cerc fiind cu experienţă didactică şi dornici
să-I iniţieze pe tineri în tainele matematicii. ”
Profesoara de limba tătară, doamna
Neriman İbraim- “Anul şcolar 2013-2014 a fost un
an plin de succese pentru elevii şcolii comunitare a
UDTTMR. La Ziua limbii Tătare 3 din 4 elevi din
clasa mea care s-au prezentat cu recitare, au luat
premiul I, II şi III. Sărbătorile importante precum
Nawrez, Kıdırlez, Ziua Etniei Tătare au fost
marcate şi prin participarea elevilor de la cursurile
de limba tătară. Am remarcat un fapt foarte
important. Toţi părinţii elevilor care participă la
aceste cursuri sunt tineri, (în jur de 35-40 de ani),
ceea ce demonstrează că sunt conştienţi de
importanţa apartenenţei la această etnie, de
cunoaştere a limbii, a tradiţiilor şi a obiceiurilor. Le
mulţumesc tuturor părinţilor care îşi trimit copii la
aceste cursuri şi conştientizează faptul că limba
este un factor important a identităţii unui popor. Le
doresc tuturor elevilor mei o vacanţă plăcută şi îi
aştept să revină din toamnă la cursuri cu forţe noi.
Le mulţumesc părinţilor pentru înţelegere şi nu în
ultimul rând, domnului preşedinte Gelil Eserghep
şi întregii conduceri a UDTTMR pentru implicare şi
buna desfăşurare a activităţilor şcolii comunitare” a
declarat doamna Neriman.
Profesoara de matematică, Suzan İsmail –
“Aş dori să transmit copiilor, părinţilor şi bunicilor
toate gândurile pozitive, am fost plăcut
impesionată de prezenţa în număr foarte mare la
festivitatea de încheiere a cursurilor Şcolii
Comunitate. De asemenea, am apreciat faptul ca
au fost toţi implicaţi în mod intensiv la toate
activităţile organizate de noi şi drept urmare
rezultatele nu au întărziat să apară. Drept rasplată,
am conceput o expoziţie pentru toate diplomele
obţinute de elevi la concursurile din acest an şcolar
şi locul a fost insuficient pentru a le cuprinde pe
toate. Aşa cum îmi propusesem încă de la
începutul proiectului " Şcoala Comunitară- Cerc de
Matematică şi Cerc de Excelenţă" iată că am reuşit
să organizam pe perioada vacanţei, începând din
luna august 2014, cursurile < Matematica de
Vară>. Conceptul de <Şcoala de vară>l-am preluat
din timpul studenţie, în care am participat 3 ani
consecutiv la Şcoala Naţională de Algebră. Am
realizat atunci că fiind o perioadă de relaxare
percepi principiile matematicii dintr- o altă
perspectivă, nu ai emoţiile unui test de a doua zi
sau gândul că ai o listă de teme lungi de efectuat
într- un timp scurt. Astfel, treci de la rezolvarea
algoritmică sau mecanică a problemelor la o
rezolvare bazată pe gândire cu adevărat logică, în
profunzime. Cred că rezultatele pe termen lung, de
performanţă,se bazează pe acest principiu. Pe de

altă parte, am dorit să venim în întămpinarea
elevilor şi părinţilor pentru a- i spriini în efectuatea
temelor de vacanţă prin recapitulari sistematice
sau pentru cei mai ambiţioşi dintre ei, în vederea
concursurilor ce vor urma în noul an şcolar. Ma
bucur să îi revâd atât de entuziaşti şi le urez bun
venit celor noi ! Sunt convinsă că şi anul ce va urma
avizierul va rămâne mult prea mic pentru toate
diplomele obţinute, felicitari,dragi elevi!“
Profesoara de limba engleză şi limba tătară
Leila Kerim Wilson- “Una peste alta a fost un an
bun, cu copii receptivi şi părinţi implicaţi. Ne dorim
ca anul următor să avem un număr din ce în ce mai
mare de elevi care să ni se alăture eforturilor de a
transmite valorile etniei noastre. "Generaţia de
aur" este vitală în a face această tranziţie cât mai
naturală. De aceea, îi aşteptăm oricând să ne
împărtăşească din secretele meseriei sau
inţelepciunii lor,fie ca este vorba de un cântec
vechi, un proverb tătăresc uitat sau pur şi simplu o
vorbă de încurajare! Serbarea s-a dorit a fi o
modalitate de exprimare artistică libera şi creativă,
ca o încununare a tot ceea ce aceşti copii au
învătat cu multă plăcere şi nesiliţi de nimeni,
sămbâtă de sămbâtă. Mulţumim UDTTMR pentru
sprijin şi sperăm pe viitor, să dublam numărul
proiectelor şi a acţiunilor de suflet”a conchis
doamna profesoară Leila.
Profesoara de desen şi lucru manual Aimer
Bolat ne-a spus: “În ceea ce priveşte Serbarea
noastră şi sfârşitul de an şcolar comunitar pot
spune ca sunt tare mândră de copiii noştri. De-a
lungul cursurilor din cadrul Atelierului de creatie
aceştia au venit cu mare drag şi i-am simţit foarte
aproape.Contribuţia noastră la serbare a constat
în Parada costumelor reciclabile realizate din
diferite materiale”.
Închei prin a afirma că, a educa înseamnă a
cultiva curăţenia sufletească şi parafrazându-l pe
Albert Einstein care spunea că „Arta supremă a
profesorului este de a trezi bucuria exprimării
creatoare şi bucuria cunoaşterii”,această artă se
regăseşte şi în iscusinţa şi dăruirea profesorilor
noştri.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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PRIMA TABĂRĂ COMUNITARĂ
În perioada 30 iunie-7 iulie 2014, elevii
care frecventează cursurile de limba tătară au
participat la o tabără comunitară de la Gura
Humorului, în cadrul căreia s-au desfăşurat cursuri
interactive de limba tătară şi s-au vizitat diferite
obiective istorice şi turistice din zonă. La această
tabără au participat elevi din filialele UDTTMR:
Constanţa, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu,
Lumina, Valu lui Traian, Tulcea.
Elevii s-au putut bucura de peisajele
încântătoare ale zonei, de aerul curat, de vacanţă
şi au legat numeroase prietenii care sigur vor trece
proba timpului. Elevii au avut parte de lecţii inedite
de istorie şi cultură prin vizitarea obiectivelor din
zonă: Mănăstirile Putna, Humor şi Voroneţ,
Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Oului Vama,
Muzeul Satului Bucovinean, dar şi de relaxare şi
bună dispoziţie la Complex Ariniş, Iulius Mall

Suceava, Salina Cacica, Mocăniţa “Huţulca”
Moldoviţa.
Aitul ISMAIL

CEA DE-A DOUA TABĂRĂ COMUNITARĂ
În perioada 13-20 iulie 2014 la Gura
Humorului / Bucovina, s-a desfășurat cea de-a
doua tabără comunitară organizată de Comisia de
Învăământ a UDTTMR în colaborare cu DRI,
participantii din această serie fiind elevi de etnie
turco-tătară, familii mixte dar și români cu rezultate
excepionale la învăătură,respectiv elevii premiai
de UDTTMR la concursul de eseuri din anul 2013.
Cei 41 de elevi au provenit de la diferite școli și
licee din Constana dar și din alte localităi cum ar
fi: Mangalia, Hârșova, Valul lui Traian, Mihail
Kogălniceanu, Năvodari, Cobadin.
Scopul taberei a fost cunoașterea și
consolidarea relaiilor interetnice, iar obiectivele
generale au fost: sprijinirea educaiei culturale și
multiculturale, promovarea culturii și dialogului
cultural, promovarea diversităii etnice, culturale și
religioase, participarea fiecăruia la via  a
asociativă, interculturală și interetnică.
Dintre obiectivele principale ale taberei
putem aminti:
- întrunirea elevilor tătari într-o tabără de vară,

- intercunoașterea tradiiilor, obiceiurilor și religiei,
- implicarea elevilor în activităile culturale, artistice
și sportive
- organizarea unui curs de limba tătară pentru elevi
cu tema: Limba tătară - Limba mea maternă”
- dezvoltarea unui spirit bazat pe comunicare,
respect, tolerană și încredere
- dezvoltarea unei atitudini pozitive în aprecierea
celuilalt,
- creșterea gradului de sociabilitate.
Pe durata taberei elevii au participat la ore
de limba tătară, competiii sportive, gastronomice,
cultură generală, dar și la un concurs de Miss și
Mister.
De asemena, elevii au vizitat printre altele:
Cetatea Neamului, Casele memoriale Ion
Creangă din Humulești, Ciprian Porumbescu,
Mihai Eminescu din Ipotești, Cetatea de scaun a
Sucevei, Muzeul Oului din Vama, edificiiile spiritual
din zonă, Salina Cacica, Parcul Arinis, etc.
Melia IUSUF
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CEA DE-A TREIA TABĂRĂ COMUNITARĂ
În perioada 20-27 iulie 2014, la Gura
Humorului, s-a desfășurat tabăra organizată de
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România, destinată elevilor care frecventează
cursurile școlii comunitare de limbă tătară, la care
au participat 41 de elevi, provenind din cadrul mai
multor filiale ale uniunii (Medgidia, Mangalia,
Castelu, Murfatlar, Ciocârlia, Independena,
Eforie, Valea Seacă și Topraisar) dar și elevii tătari
olimpici la diferite materii din curricula școlară,
însoii de 5 cadre didactice.
Tabăra de vară se desfăsoară anual, în
diferite locaii, la iniiativa UDTTMR, pentru a
recompensa și premia elevii din cadrul școlii
comunitare de limbă tătară pentru rezultatele
deosebite obinute de-a lungul anului de curs, dar
și pentru rezultatele obinute la concursurile de
recitări și creaie organizate de UDTTMR.
Cu acest prilej, elevii au avut ocazia de a se
cunoaște mai bine între ei, de a socializa mai mult
și în același timp au avut ocazia de a își etala
cunoștinele despre tradiiile, obiceiurile, cultura,
religia și istoria tătarilor.
Pe perioada taberei copiii au vizitat diferite
obiective turistice și culturale din Gura Humorului,
dar și din împrejurimi, îmbogăindu-și astfel cultura
generală. De asemenea, pe întreaga perioadă a
taberei au avut loc și activităi cu scopul principal
de promovare a tradiiilor, culturii și istoriei tătarilor
dar și religia islamică. Acestea au fost combinate
cu activităi distractive și concursuri ce au angrenat
fiecare elev la o interaciune cât mai activă.
Chiar dacă am fost în vacană, nu am uitat
nicio clipă de apartenena noastră la religia
musulmană și nici la etnia tătară, astfel încât au
fost organizate activităi care au scos în evidenă
aceste aspecte.
Cea mai importantă activitate, a fost cea
organizată în seara de Kadır Keșesĭ, seară în care
atât cadrele didactice însoitoare, cât și elevii, au
redat din tradiiile și obiceiurile religioase prilejuite
cu ocazia lunii Ramazan, îndeosebi a nopii sfinte,
Kadır. S-a vorbit despre semnificaia lunii
Ramazan, a nopii Kadır, a Ramzan Bayram-ului,
elevii încercând să își arate cât mai bine
cunoștinele deinute în această privină, prin

povești și datini știute de la bunici, prin răspunsuri
cât mai elocvente date la întrebările profesorilor
însoitori. La final, au fost spuse dua-uri, iar clipa
rugăciunii de noapte (Yatsı namaz) şi a Teravihului au fost întâmpinate așa cum se cuvine, prin
namaz, sub îndrumarea directorului taberei, Edvin
Gemambet.
Cu alte ocazii, s-au organizat seri
interactive de cultură generală despre tradiiile,
obiceiurile, cultura și istoria tătarilor din România,
unde elevii și-au testat cu succes cunoștinele în
această privină.
De asemenea au fost organizate și seri
distractive cu muzică specifică tătărească, chiar și
un concurs de Miss și Mister, seri pe care copiii leau apreciat foarte mult.
Mulumim domnului președinte, Gelil
Eserghep, cât și conducerii UDTTMR pentru
organizarea unor astfel de tabere, în care tinerii
tătari de la diferite filiale ale uniunii au ocazia de a
se cunoaște mai bine între ei, de a socializa mai
mult și de a simi și înelege mai bine noiunea de
unitate în cadrul comunită  ii tătare, prin
promovarea tradiiilor, obiceiurilor, culturii și istoriei
tătarilor, dar și a religiei islamice.
De asemenea îi mulumim și domnului
șofer, Ilașcu Cristinel, petru că ne-a dus și ne-a
adus în sigurană.
Edvin GEMAMBET
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„RÂNDUNICILE” DIN TUZLA
Grupul de mandoline Qarılgaș” a fost
înfiinat în luna mai a lui 2014 și s-a născut din
dorina de a demara o activitate în care sa fie
implicai copiii comunităii tătare din Tuzla. Astfel,
la iniiativa doamnei Gemil Meral, profesor de
limba tătară în cadrul U.D.T.T.M.R. filiala Tuzla, a
prins viaa acest proiect, dânsa având în momentul
de faa și rolul de coordonator al grupului. În
sprijinul acestei iniiative ne-am bucurat de sprijinul
domnului Gelil Eserghep, președinte al
U. D.T.T.T.M.R.. Instructorul de mandolină,
„selecionerul” și antrenorul nostru, cel care, prin
interpretarea frumoaselor noastre melodii
tradiionale îi face pe copii să îndrăgească
mandolina este domnul învăător Abduraman
Nedret.
Dispunem actualmente de cinci mandoline
care au fost încredinate copiilor ce au dat dovadă
de perseverenă și dorina de a învăa acest
frumos instrument. Grupul este deschis în
continuare oricărui copil de etnie tătară ce își

dorește să ni se alăture. Actualmente, din
componena grupului de mandoline <Qarılgaș>
din cadrul filialei Tuzla a U.D.T.T.M.R . fac parte:
Cadîr Denisa Adeel, Gemil Berkant, Menamet
Talida, Petisleam Denis, Reșit Melisa si Temerbec
Sibel. Fiind încă la început avem un repertoriu
restrâns de melodii, însă muncim și, pe zi ce trece,
datorită dăruirii celor implicai, avansăm cu pași
repezi dorindu-ne să devenim pe viitor etalonul
muzicii instrumentale tradiionale tătărești.
Numele de Qarılgaș” al grupului se traduce
în limba tătară prin „rândunică”, fiind inspirat din
elegan  a ș i gingă ș ia acestei vestitoare a
primăverii, o pasăre migratoare care se întoarce
însă întotdeauna acolo de unde a plecat.
Mandolina este un frumos instrument
muzical (asemănător tradiionalului dombîra”)
care de-a lungul istoriei noastre europene a fost
apreciat și adoptat de către tătarii din Dobrogea.
Tatarman

ȘEDINĂ CMN LA CONSTANA
În perioada 17-18 iulie 2014, membrii
Comisiei pentru probleme sociale şi economice a
Consiliului Minorităilor Naionale s-a întrunit la
Constana. Gazda ședinei a fost de această dată

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani
din România. La lucrările comisiei din partea
U.D.T.T.M.R. a participat dna. contabil-șef Leila
Ciorabai.
14
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TABĂRA MULTIETNICĂ LIPOVA
La iniiativa domnului Deputat al Bulgarilor
în Parlamentul României- Niculae Mircovici
(Uniunea Bulgară din Banat- România), în
parteneriat cu Departamentul pentru Relaii
Interetnice, Guvernul României, în perioada 19 -26
iulie s-a desfășurat la Lipova în judeul Arad o
tabără pentru copiii diverselor minorităi ce
convieuiesc pe teritoriul ării noastre.
Într-un loc pitoresc cu Mureșul curgând în
apropiere și Dealurile Lipovei în zare, copiii de
etnie, bulgară, ruteană, sârbă, croată, rromă,
maghiară, ucraineană, ruso-lipoveană, italiană și
nu în ultimul rând tătară au petrecut momente de
neuitat, au legat prietenii, au adus celor de acasă
un pas de dans, o melodie, sau un salut învâat în
limba altei minorităi.
Tătarii turco musulmani au fost reprezentai
de Ailis Molamet din Cobadin 13 ani și Ayla Kerim
Wilson 14 ani care prin întreaga lor atitudine, fie ca
au prezentat istoria, costumul și obiceiurile
religioase, tematice, culinare ale tătarilor, fie că au
cântat, dansat sau pur și simplu au purtat pancarda
UDTTMR la parada minorităilor prin oraș au
transmis celor din jur mândria de a fi tătar în
România.
Obiectivul acestei tabere a fost printre
altele, promovarea mozaicului etnic cultural din
România și o mai bună cunoaștere a tradiiilor
minorităilor naionale și mai ales la asigurarea
continuităii bunelor relaii dintre acestea. “Unitate
în diversitate”, “puterea dragostei ar trebui sa fie
mai mare decât dragostea de putere”, “să trăim
frumos și haidei să creăm împreună un imn al

minorităilor” a fost îndemnul domnului Deputat
Mircovici adresat copiilor.
În ultima zi ni s-a alăturat domnul Aidun
Curt-Mola, Consilier superior la DRI, care după ce
i-a provocat pe copii la un cross de foră, a subliniat
că aceste prietenii care se formează în tineree
sunt de obicei durabile, deoarece nu sunt bazate
pe interes ci pe sentimente sincere la vârsta
inocenei. La despărire acesti copii din toate
colurile ării au plâns și s-au âmbrăisat minute în
șir… promiându-și că aveau să se revadă.
Și asta nu pentru că li s-a predat în tabără
termeni precum multiculturalism, toleran ă,
discriminare, majoritate, minoritate naională sau
grup etnic. Ci pur și simplu așa au simit!
Dragi copii, atâta timp cât gândii și vă
comportai așa, suntem liniștii că vom lăsa o lume
pașnică în care merită să trăim.
Leila KERIM WILSON

O REALIZARE DE REMARCAT

În rândul comunităţii noastre avem
profesori valoroși care împărtășesc experiena lor
elevilor şi studenilor și îmbină cu
succes munca la catedră cu cea
de cercetare, dar şi copii cu
rezultate de excepţie la
învăţătură, aceştia sunt modele
de urmat pentru tineri şi nu numai.
Un astfel de exemplu este
doamna
lect.univ.dr . Denis
Ibadula cadru didactic la
Facultatea de matematică și
informatică din cadrul Universităii
„Ovidius” și a obinut de-a lungul
timpului mai multe premii care
încununează activitatea didactică
și de cercetare. Dincolo de cariera
didactică, profesoara Denis
İbadula este prima femeie
vicepreşedinte a UDTTMR. Ea a
fost desemnată vicepreşedinte la
nivel naţional al UDTTMR, în luna
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noiembrie 2013 în cadrul şedinţei consiliului
reprezentanţilor.
Recent lect.univ.dr. Denis
İbadula a publicat o carte în
domeniul matematicii despre care
ne-a spus următoarele: „...am
finalizat recent
această carte,
care a fost publicată la una din
cele mai prestigioase şi
exclusiviste edituri din SUA, care
publică cărţi de matematică, asta
pe plan editorial. În urmă cu trei
luni am primit acordul unei reviste
de matematică cu un factor mare
de impact, care mi-a publicat un
articol, sunt reviste la care am
aşteptat aproximativ doi ani să
public acolo, se publică 1 la 1000
din articolele trimise. Sunt foarte
încântată că articolul meu după o
evaluare minuţioasă a fost
acceptat spre publicare”.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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THE EXTRAORDINARY NATIONAL CONFERENCE OF THE
DEMOCRATIC UNION OF THE TURKISH MUSLIM TATARS
On Monday August 4th, 2014, over 300
members of the Democratic Union of the Turkish Muslim Tatars in Romania have participated in the
Extraordinary National Conference which brought
some changes of the status and validated the
members of the Representatives Council of the
DUTMTR. According to DUTMTR President, Mr.
Gelil Eserghep the delegates attending the event
have approved amendments of the status
regarding the implementation of future European
projects.
Furthermore, the amendments state the
possibility of organizing professional training
courses within the Union, for the members of the
community to qualify and requalify for a variety of
jobs in order to keep up not only with the European
job market and standards but also with the
opportunities offered by these projects.
The conference passed the amendments
with 317 delegates present of 349 total. This way,
the necessary quorum has been fulfilled.
“Our goal and desire is to keep up with the
European Union's policies” declared President
DUTMTR Gelil Eserghep. “Our organization has
th

now the means to access European funds and to
develop European projects. This was the reason
for a few adjustments in the DUTMTR status to
give us an opening in the field. We assure all of our
ethnics that we will concentrate more and more on
this type of projects and we will fully and totally line
up with the European standards”, added DUTMTR
President, Gelil Eserghep.

DUTMTR IFTAR

On July 11 , 2014, the Democratic Union of
the Turkish-Muslim Tatars of Romania organized in
Eforie Nord a traditional Iftar dinner, specific for the
fasting in Ramazan month. The religious opening
ceremony was held by Mufti Muurat Yusuf.
Approximately 600 members of our community
took part in this event.
For the first time for this type of ceremony, a
group of children from the DUTMTR Medgidia
branch sang the Seremezan carol. It is a carol
usually performed by 15-20 year old children after
the Iftar dinner during the entire month of
Ramazan.
“In the recent years we have initiated a
series of events meant to bring together as many
members of our community as possible. One of it is
the traditional Iftar dinner which we managed to
organize at a larger scale. Iftar dinner marks the
breaking of the fast at sunset, during the Ramazan

month and it is a good opportunity for the Muslim
believers to sit around the table surrounded by
family and friends. On this Holy month, I urge all of
you Muslim believers whether you are fasting or
not, to show more understanding, tolerance and
respect towards each other. Let's not forget that
this month should be one of prayers, forgiveness
and reaching peace with ourselves!” said
DUTMTR President Gelil Eserghep.
At this event have also participated the
Undersecretary of State of the Department for
Interethnic Relations Aledin Amet, the Constanta
County subprefects Ersun Anefi and Levent
Accoium, the viceconsul of the Republic of Turkey
in Constanta, Ozgen Topcu, the religious attaché
Aytekin Akcin, the president of the Turkish
business people Association in Constanta, Ali
Oguzhan Yuksel, as well as two representatives on
behalf of Turkish Democratic Union in Romania.
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TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

ROMÂNIA, VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ LA YACHTING , LA FETE, CLASA ZOOM8!
Ebru Bolat a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de yachting Zoom8 din Danemarca, fete

După ce, cu trei luni în urmă, sportiva
Yacht Clubului Regal Român, Ebru Bolat
aducea pentru prima dată României un titlu
european la yachting, câştigând Campionatele
Europene de Yachting la clasa Zoom8, fete, și,
recent, ob inea al doilea titlu european la
Campionatul European de Yachting, clasa
Optimist, fete, acum, sportiva în vârstă de
numai 14 ani reușește o altă performan ă
deosebită: prima medalie la un Campionatul
Mondial de yachting pentru ara noastră.
Campionatul Mondial de yachting, clasa
Zoom8 care a început în 27 iulie, la Kalovig
Badelaug, în Danemarca, a reunite cei mai buni
sportivi din lume la această clasă de yachting. 187
de participani, băiei și fete, sportivi bine pregătiţi,
cu multă experienă pe această clasă de
ambarcaiune s-au întrecut pe parcursul a cinci zile
de concurs, pe o vreme schimbătoare, în condiii
de vânt variabile, slab la începutul competiiei și
puternic în ultimele dou ă zile. La finalul
concursului, Ebru Bolat a reuşit să se situeze pe a
doua poziie a clasamentului, după ce înaintea
ultimei zile de concurs ea a condus clasamentul la
fete al mondialelor de yachting.
Clasa Zoom 8 este o clasă de ambarcaiuni
mici pentru competiii sportive destinate tinerilor,
considerate a fi o excelentă modalitate de a trece
de clasa Optimist (cea mai mică clasă) la clasele
mai complexe cum ar fi Laser, 470. Această clasă
este popular în Danemarca, Suedia, Norvegia,
Finlanda, Austria, România, Estonia, Letonia și
Rusia.
„Ebru a avut un an, sau mai bine zis o
jumătate de an în care a câștigat două titluri de
campioană europeană, un titlu de vicecampioană
mondială, toate acestea în premiera pentru
România. Aceste rezultate sunt cu atât mai
valoroase cu cât comunitatea de yachting în
Romania este extrem de mică comparativ cu cea
din alte ări, unde există cultură și tradi ie pentru
acest sport, unde yachtingul se practică în masă.
Yachtingul este un sport nobil, care abia
acum este descoperit și în ara noastră, i i dă
senza ia de libertate, independen ă, și care

construiește caractere responsabile și neînfricate.
Poate fi practicat de către oricine, nu este neapărat
apanajul celor boga i, poate fi practicat la cluburile
din Constan a la costuri similare cu cele ale
practicării oricărui alt sport.
Ar mai fi de adăugat că Ebru a terminat
clasa a 8-a, la Colegiul German Goethe din
București și că tocmai a trecut cu brio de examenul
de capacitate!
Mul umiri tuturor celor care au sprijinit-o să
ajungă aici, părin ii, bunicii care au dus-o zilnic la
antrenamente când era mică, to i antrenorii care
au pregătit-o de-a lungul timpului, preparatorul fizic
și cel psihologic și nu în ultimul rând sponsorii care
au sus inut-o financiar!” a declarat tatăl sportivei.
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ELEVI DE EXCEPIE (III)
În această ediţie continuăm să aflăm mai
multe poveşti de succes a elevilor din comunitatea
noastră, premiaţi la olimpiadele şcolare care au
reuşit să promoveze Examenele Naţionale cu
rezultate foarte bune. Începând de anul trecut,
UDTTMR premiază valoarea şi recunoaşte
excelenţa acestor elevi de excepţie, care au avut
performanţe la olimpiadele şcolare naţionale, faza
judeţeană, dar şi profesorii îndrumători.
Un exemplu în acest sens este eleva Ferda
Memet din clasa a VIII-a, de la Colegiul Naţional
“Mircea cel Bâtrăn” din Constanţa, a absolvit cu
media 10.00 gimnaziul, a obţinut şi punctaj maxim
la Examenul Naţional de Evaluare (capacitate),
astfel a fost printre cei 7 elevi constănţeni care au
obţinut media 10, la Evaluarea Naţională atât la
limba română cât şi la matematică. Astfel, anul
acesta cei 7 elevi de 10 din Constanţa, au fost
răsplătiţi pentru prima dată de către Guvernul
României şi Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru
performanţele de la Evaluarea Naţională. Fire
ambiţioasă, matură pentru vârsta ei, Ferda este
pasionată de pian şi provine dintr-o familie de
intelectuali şi doreşte să urmeze Medicina, mai
exact să calce pe urmele mamei, care este medic.
O parte din elevii care au obţinut rezultate
bune la Evaluarea Naţională sunt: Zevri Radu
olimpic la matematică şi fizică de la Şcoala
“Spectrum” din Constanţa a obţinut 9.74. Hakan
Calila elev olimpic la mai multe discipline
şcolare(matematică, fizică, biologie ),a obţinut
media de admitere 9.81, iar la proba de
matematică a obţinut nota maximă. Un alt elev
merituos, de dată aceasta din Medgidia este Mete
Abduraman, pasionat de cântecele şi dansurile
tradiţionale tătăreşti, membru al ansamblului
Karasu, un tânăr ambiţios şi talentat a obţinut
media peste nouă. Un alt elev la fel de ambiţios şi
perseverent este Murat Eren de la Colegiul
Pedagogic” Ctin Brătescu” din Constanţa a
absolvit cu media 10 clasele gimnaziale, tot nota
10 a obţinut la matematică, iar media de admitere
pentru liceu a fost 9.70. O altă elevă cu rezultate
notabile la Evaluarea Naţională este Aila Wilson
de la Şcoala gimnazială Nr. 43 “Ferdinand” din

Constanţa. Aila provine dintr-o familie de
intelectuali tătari este nepoata scriitorului şi
publicistului Altay Kerim şi fica profesoarei Leila
Kerim Wilson. Din Valu lui Traian eleva Miriem
Omer a obţinut nota maximă la proba disciplinei
matematică şi va studia la Liceul Teoretic “Ovidius”
din Constanţa. Edris Fetisleam, campion naţional
dar şi internaţional la tenis a absolvit clasele
gimnaziale, media de absolvire pentru liceu a fost
bună şi urmează să studieze le Liceul Teoretic
Decebal din Constanţa la clasa de matematicăinformatică.
Din localitatea Lumina, eleva
Geansel Curtnazar a obţinut o notă foarte bună la
Evaluarea Naţională, astfel din toamnă va fi elevă
la Colegiul Naţional “Mircea cel Bâtrăn”, la
profilul real de matematică-informatică.
Printre elevii
constănţeni care
vor
beneficia de burse de merit după ce au obţinut
rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale,
cinci învaţă la licee constănţene, iar una din aceste
eleve cu rezultate notabile este Nilufer Ayda
Iusuf, clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius“, care
a obţinut, în luna iunie 2014, medalia de bronz la
Olimpiada Internaţională de Limbă turcă. Bursele
de merit sunt acordate de către Ministerul
Educaţiei Naţionale.
La nivel naţional lista
publicată de către Ministerul Educaţiei Naţionale
cuprinde 140 de elevi.
Aceştia sunt doar o parte din elevii de
excepţie din cadrul comunităţii tătare, care prin
muncă şi perseverenţă au obţinut rezultate
excepţionale, în ediţiile viitoare vom cunoaşte şi
alţi elevi care merită toată admiraţia noastră, atât
absolvenţi de clasa a VIII-a cât şi absolvenţi de
liceu, dar şi studenţi tătari.
Performanţa acestor elevi se datorează
familiei, cadrului didactic,şi pregătirii constante, în
mare măsură se datorează şi muncii depuse de el,
dar şi talentului. În spatele rezultatelor excelente
există foarte multă muncă, dar şi multe sacrificii.
Preţuim mult munca tuturor, ei şi alţii ca aceşti
adolescenţi minunaţi reprezintă mândria noastră.
În luniile următoare vom cunoaşte şi alţi
tineri demni de performanţă
Ghiulșen ISMAIL-IUSUF
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3. ULUSLARARASI BALKAN ŞÖLENİ
25 – 26 Haziran 2014 tarihlerinde BALGÖÇ İnegöl Şubemiz tarafından 3. Uluslararası
Balkan Şöleni, İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı
Anfi Tiyatrosunda düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu program, saygı
duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile
başladı.
BAL-GÖÇ İnegöl Şubesi Bşk. Özlem
ÇELİK, yaptığı konuşmada, “Derneğimizin Kültür
Bakanlığı katkılarıyla hazırlayıp sunmuş
olduğumuz bir gecedeyiz. 3. Uluslararası Balkan
Şöleniyle sizlerle olmaktan dolayı mutlu
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Derneğimiz
1985 yılında kurulmuş, o yıllarda Balkanlarda
yaşayan Türklerle ülkemiz arasında köprü vaziyeti
görmüş. Çok önemli vazifeler üstlenmiştir. Daha
sonra zaman içerisinde bu önemli görevlerin
yanında aynı zamanda kültürel bir dernek olma
özelliğiyle birlikte kültürel etkinliklerine devam
etmiş bir dernektir. Bu yıl da 150 tane çocuğumuzla
ve Romanya'dan gelen konuklarımızla birlikte halk
dansları folklor şöleni yaşatmak istiyoruz. İnşallah
memnun kalırsınız.”
Daha sonra söz alan BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN, şölende
olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek
konuşma yaptı; “Şöleniniz hayırlı olsun. Bu festival
havası umarım sadece İnegöl'e bir şey getirmez,
Bursa'ya , Ülkemize, Balkanlara, yakın coğrafyada
sıkıntı yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize bu

festival havasının, bu esintilerin o bölgelere
yayılmasını diliyorum. Malumunuz komşumuz
Suriye'de, Irak'ta ciddi sıkıntılar yaşanmakta.
Soydaşlarımız çok ciddi sıkıntı içerisinde, Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak
bizim faaliyetlerimizin çoğu balkanlara yöneliktir”
sözlerini ekledi.
Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan
gösteriler seyircilerin beğenisine sunuldu. İnegöl
Bal-Göç Folklor ve Modern dans ekipleri,
Romanya Müslüman Türk Tatar Demokrat
Birliği’nin “Karasu” folklor ekibi de festivalde sahne
alarak görsel şov yaptı.

17. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ
Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği ( YAFEM) taraf ından
düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni 17'nci kez
Türk Dünyasını Yalova'da buluşturdu.
Yalova 17'nci Türk Boyları Kültür Şöleni'ne
ev sahipliği yaptı. 18-22 Temmuz tarihleri arasında
yapılmış olan şölene Azerbaycan, Başkurdistan,
Çuvaşistan, Dağıstan, Gürcistan, Kabardin,
Karaçay, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey
Osetya, Makedonya, Romanya Tatar Türkleri,
Romanya Türkleri ve Suriye Türkleri katılmıştır. Bu
festıval'de Romanya Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliğince Mecidiye Karasu halk oyunları
ekibi hazır bulunmuştur.

YAFEM tarafından düzenlenen Şölen
Gazipaşa Caddesi'nden başlayan kortejle start
aldı. Yalova sokaklarında kendi ülkelerine özgü
kıyafetle dans eden ekiplere Yalovalılar ve tatil için
ile gelmiş turistler de büyük ilgi gösterdiler.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na
gelen ekipler burada Atatürk Anıtı'na çelenk
bıraktılar. Ardından her ekip kendi ülkelerinin
danslarını sergilediler. Vatandaşlar ilginç kıyafetler
içerisindeki ekiplerle fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştılar. Şölen Barış Manço Açık
Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek gösterilerle
devam etmiştir.
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OSMAN KAIDU
Un număr foarte mare de tătari aleg să
devină medici. De unde crezi că provine
înclinaţia noastră către această meserie
nobilă?
Consider că materialul genetic are o
influenţă considerabilă în această privinţă, iar
membrii etniei noastre sunt avantajaţi din mai
multe puncte de vedere. Se ştie din istorie că tătarii
sunt oameni cu o ambiţie de nestrămutat,
perseverenţă şi tărie de caracter. Ei sunt cunoscuţi
ca fiind capabili de multe sacrificii atunci când îşi
propun anumite obiective. Mai mult, de-a lungul
timpului au dat dovadă de forţă şi putere de muncă.
Tuturor aceste caracteristici li se alătură dorinţa de
a-şi ajuta semenii, pentru că
trebuie să recunoaştem,
practicarea medicinii
necesită o doză
considerabilă de
devotament pentru binele
celor din jur, indiferent de
caracteristicile individuale.
Un medic adevărat nu va
avea prejudecăţi atunci
când îşi practică meseria şi
nu va face discriminări sub
niciun aspect.
În urmă cu câteva
generaţii puteai număra pe
degete tinerii care
absolveau o facultate; astăzi
tot mai mulţi au acces la un
învăţământ de calitate, iar
acest lucru se concretizează
la tinerii tătari prin absolvirea
facultăţilor de medicină din
Constanţa şi din ţară.

profesională a unui medic?
Congresele naţionale şi internaţionale la
care am participat mă ajută să realizez o punte de
comunicare, să contribui la construcţia armoniei, a
echilibrului pe care pacienţii îl caută în procesul de
consolidare a sănătăţii lor. Prin participarea activă
la aceste congrese caut să obţin o temelie cât mai
solidă a cunoştinţelor şi totodată să am acces la
noutăţi din domeniu. Suntem părtaşi la acestă
evoluţie cu toată responsabilitatea, indiferent dacă
e vorba de intervenţii minore sau cu grad mare de
dificultate.
Ai urmat Liceul teoretic Nicolae
Bălcescu din Medgidia. Ce
amintiri ai despre
comunitatea tătară din
această localitate?
Sunt născut în oraşul
sultanului Abdul Medgid –
fondatorul oraşului modern
Medgdia, unde se află cea
mai mare concentraţie de
tătati din Dobrogea.
Amintirile despre
comunitatea tătară mă
leagă de strada Kemal AgiAmet, cu iftarurile din
Ramazan la rude şi vecini,
cu mese mari îmbelşugate,
cu zile frumoase de Bayram,
când pe stradă şi în casă se
simţea spiritul de
sărbătoare. Medgidia
rămâne oraşul meu de
suflet, unde limba tătară se
vorbeşte fluent pe stradă,
obiceiurile şi tradiţiile
tătăreşti sunt vii şi în momentul de faţă.

Cum şi când ai hotărât că vei alege
rezidenţiatul pe obstetrică şi ginecologie?
Am hotărât să aleg specializarea în
Obstetrică-Ginecologie în timpul stagiilor din
facultate, pentru că am văzut ce înseamnă o
femeie gravidă, părinţi ce trăiau intens emoţiile
sarcinii - pratic, Odiseea Sarcinii. Aceasta este o
călătorie în care sarcina evoluează în ritm alert,
evoluţia poate fi urmărită în dinamică timp de 40 de
săptămâni, încărcate de speranţă şi angoasă
totodată, liniştea putând fi înlocuită dintr-o dată de
temeri. Se poate ca fiecare femeie să retrăiască
ceva din propria călătorie în timpul sarcinii.

Ai colaborat vreodată cu Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România? Cum crezi că te vei implica pe viitor
în acţiunile UDTTMR?
Am colaborat cu UDTTMR, iar una dintre
acţiunile mele de success a fost întâlnirea tuturor
medicilor tătari din judeţ, o revedere dintre
generaţii, în care colegi de breaslă s-au reunit
pentru a discuta afecţiuni specifice etniei noastre şi
modalităţi de preventire a acestora. Sper că şi în
viitor să lucrăm împreună pentru dezvoltarea de
noi acţiuni în domeniul sănătăţii pentru
comunitatea noastră.
Ateş Casimceali

În 2012 ai participat la câteva conferinţe
şi congrese europene în Bucureşti. Ce
beneficii aduc astfel de activităţi în pregătirea
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ALTERIS 2014
În perioada 7 – 12 iulie 2014, la Bicfalău, judeul
Covasna s-a desfășurat a 8 a ediie a Taberei
Minorităilor Etnice din România, ALTERIS 2014.
Comunitatea tătară a fost reprezentată și ea în
cadrul acestei tabere, prin intermediul a 3 elevi cu
vârste de 14 și 15 ani, ce frecventează cursurile școlii
comunitare de limbă tătară organizate de UDTTMR și
un profesor coordonator. Aceștia sunt: - Abiltar Atina,
Abduraman Mete, Molaomer Berna (elevi) și Memet
Narcis (profesor coordonator).
Tabăra este organizată anual de către asociaia
Alteris – Sf. Gheorghe în parteneriat cu Secretariatul
General al Guvernului României și Departamentul
pentru Relaii Interetnice având ca scop principal
promovarea interculturalităii și a dilaogului interetnic
între minorităile etnice din România.
Programul taberei a fost unul interactiv, dar și
atractiv pentru fiecare membru participant, fiind adaptat
nevoilor și necesităilor fiecăruia de adaptare și
învăare. Jocurile și activităile distractiv – interactive,
cât și serile interculturale au contribuit din plin la o mai
bună cunoaștere și înelegere a fiecărui grup etnic
participant, a tradiiilor, istoriei și culturii acestora.
Grupurile etnice participante au fost : maghiarii, rușii
–lipoveni, ucrainienii, șwabii și tătarii.
Fiecare grup al minorităilor etnice a avut
posibilitatea să organizez un program de prezentare a
propriei etnii, prin elemente specifice și tradiionale,
redând cât mai bine posibil cultura proprie.
Tinerii tătari, îndruma  i de profesorul
coordonator al grupului, au pregătit și prezentat un
program deosebit și elaborat prin care au reușit să
redea foarte bine elemente din cultura, tradiiile,
obiceiurile, istoria și religia comunităii tătare.
Din programul de prezentare amintim: - un
powerpoint prin intermediul căruia a fost prezentată
comunitatea tătară, istoria tătarilor din România,
Uniunea Democrată a Tătarilor – Turco Musulmani din
România – scop, obiective și elemente specifice, tradiii
și obiceiuri – laice : Nawrez, Kîdîrlez, Kureș, etc. , religioase – Ramazan Ayî, Kadîr Keșesî, Ramazan
Bayram și Kurban Bayram (în tipul prezentării tradiiilor
de Ramazan Ayî, elevii au ”colindat” publicul cu
tradiionalul colind de Șeremazan); personalităi
importante și marcante pentru comunitatea tătară din
România și nu numai, cum ar fi : Mehmet Niyazi, Ismail

Gaspîralî, Numan Celebi Cihan, Kemal Agi Amet și
Mustafa Abdulcemil (Kîrîmoglu), dar și semnificaia
unor zile importante pentru comunitatea noastră, cum
ar fi: 5 mai – Ziua Limbii Tătare, 13 decembrie – Ziua
Tătarilor din România, 18 mai – Comemorarea
genocidului tătarilor crimeeni.
Din programul de prezentare nu au lipsit nici
elemntele de artizanat cu specific tătăresc – batiste și
mileuri brodate,chiar și o pernă lucrată manual, păpuși
cu costume tradiionale tătărești, dar nici preparatele
tradiionale – șuberek și ayran, preparate în seara
prezentării în bucătăria pensiunii de către prof.
coordonator și elevi. Finalul grandios a fost făcut de
tinerii tătari, membrii ai ansamblului MiniKarasu –
Medgidia,cât și elevi ai școlii comunitare de limbă
tătară, prin interpretarea unor melodii tătărești,
recitarea de poezii și dansuri tradiionale tătărești.
Tabăra de vară din judeul Covasna a fost un
prilej deosebit de a intra în contact cu alte minorităi, de
a îi cunoaște mai bine și de a primi răspunsuri la multe
întrebări și curiozităi, dar și o oportunitate foarte mare
de a ne prezenta și reprezenta cât mai bine
comunitatea, istoria,valorile culturale și tradiiile.
Pe această cale îi mul  umim domnuli
președinte Gelil Eserghep, pentru ocazia oferită de a
particpa la asemenea proiecte interculturale.
Narcis MEMET
Profesor Coordonator Medgidia
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CURSURI LA PALAZU MARE
Pe durata lunii Ramazan, Subfiliala Palazu Mare a
Filialei Constana a U.D.T.T.M.R., sub îndrumarea
imamul Memet Erdal, a organizat cursuri de religie

și limba tătară pentru copiii din cartierul Palazu
Mare. La cursuri au participat aproximativ 15 copii
din cartierul Palazu Mare.
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