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XIX. MİLLETLERARASI TÜRK TATAR MİLLİY KIYAFET,
HALK OYUNLARI VE TÜRKÜLERĬ FESTİVALI

Romanya H ükümet ĭ Etnik Ĭ l ĭ şk ĭ ler
Departmanı ve Köstencĭ idaresĭn katkılarıman
Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat
Bĭrlĭgĭ, XIX. Milletlerarası Türk Tatar Milliy
Kıyafet, Halk Oyunları ve Türkülerĭ Festivalĭ'n
Köstencĭ'de 05 - 8Eylül 2013 tarihlerĭ arasında
tertĭpliycektĭr. Bo senede festivalga RMTTDB'nĭn
ve Bulgaristan, Kazakistan, Kırım – Ukrayna,
Makedonya,Türkiye'den folklor takımları man
solistler katılacaktır. Festival sırasında folklor
kösterĭlerĭ, cürüş (parada), yemek sergĭsĭ ve Küreş
turnuvası yer alacaktır.
Folklor kösterĭlerĭ, Köstencĭ Aşıkawa

Tiyatrosı'nda 6 Eylül ve 7 Eylül künlerĭ'nde saat
19:00'dan başlap tertĭplenecektĭr. 6 Eylül künĭ saat
11:00'de Köstencĭ Spor Salonından başlap folklor
takımları man delegasyaların temsilcĭlerĭ Köstencĭ
caddelerĭnde bĭr cürĭşke katılacaktır, bondan
başka saat 23:00'te Klub Bellagio'da toplantı yer
alacaktır. Ep Cuma künĭ yabancı temsilcĭler
Köstencĭ makamlar tarafından kabul etĭlecektĭr.
7Eylül künĭ ise Köstencĭ Aşıkawa Tiyatrosı'n
bahşesĭnde saat 15:00'te bĭr Küreş Turnuvası da
yasalacaktır.
Baș Redaktor Erol MENADİL

FESTIVALUL INTERNAIONAL AL PORTULUI DANSULUI
ȘI CÂNTECULUI POPULAR TURCO-TĂTAR EDIŢIA A XIX-A

Festivalul Internaional al Portului Dansului
și Cântecului Popular Turco-Tătar se desfăşoară
anual în România şi are ca obiectiv promovarea
valorilor culturale şi spirituale ale tătarilor, precum
şi ale altor grupuri din lumea turcică.
Evenimentul, aflat la cea de-a XIX-a ediţie,
este organizat de către Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco-Musulmani din România, ca
principal organizator al evenimentului, în
parteneriat cu instituţiile şi autorităţile publice
locale, cu sprijinul Departamentului pentru Relaii
Interetnice – Guvernul României și se va
desfășura anul acesta în Municipiul Constanţa, în
perioada 05 septembrie – 08 septembrie 2013.
În cadrul festivalului, vineri, 6 septembrie,
începând cu orele 11.00, se va desfăşura parada

costumelor tradiionale, pe traseul Sala Sporturilor
Constana – bl.Tomis – bl. Al.Lăpușneanu – Teatrul
de Vară Soveja, spectacolul de deschidere al
festivalului urmând a avea loc începând cu orele
19.00, tot la Teatrul de Vară Soveja din Constana,
iar de la ora 23:00 la Clubul Bellagio din staiunea
Mamaia va avea loc un Toplantı.
Sâmbătă 7 septembrie, începând cu orele
15.00, în parcul de lângă la Teatrul de Vară Soveja
se va desfășura un turneu de lupte tătărești Küreş,
iar de la orele 19.00 tot Teatrul de Vară Soveja va
avea loc un spectacol folcloric tradiional și
închiderea festivalului.
De asemenea, vineri șefii delegaiilor vor fi
primii de către autorităile locale constănene.
Erol MENADİL Redactor Șef
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RAMAZAN BAYRAMLAŞMASI
Ramazan Bayramın bĭrĭncĭ künĭ, Romanya
M üslüman Tatar Türkler ĭ Demokrat Bĭ rl ĭ g ĭ
taraf ından restoran Dorna'da tertĭplengen
bayramlaşma faaliyetĭne 600'den pazla mĭsapĭr
katılgandır.
Bo vesilemen, RMTTDB'nĭñ başkanı müh.
Gelil Eserghep, İngiltere Kraliyetĭ'nĭñ Bükreş
Büyükelçĭsĭ Martin Harris, Köstencĭ Belediye
başkanı Radu Ştefan Mazare men Köstencĭ Valisĭ
Eugen Bola beyler katılımcılarga Ramazan
Bayramın kayırladılar.
Ayrıca, RMTTDB'nĭñ bazı şube başkanları
man üyeler, müftĭ Murat Yusuf, millevekĭlĭ Varol
Amet, Romanya Hükümet ĭ Etnik Ĭ l ĭ şk ĭ ler
Departmanı devlet sekreter yardımcısı dr. Aledin
Amet, Köstencĭ vali yardımcısı İuksel Selamet,
Cumpana Belediye başkanı Mariana Gaju, Mihail
Kogalniceanu Belediye başkanı Anca-Daniela
Belu, Köstencĭ “Ovidius” Üniversitesĭ rektor
yardımcısı döç.dr.Florin Anghel men Tarih ve
Siyasiy Bĭlĭmler Fakültesĭn Dekanı lect.univ.dr.
Emanuel Plopeanu, “Andrei Şaguna”
Üniversitesĭ'n başkanı prof.dr. Aurel Papari,
Köstencĭ Belediyesĭ Hendbol Külübün İcra
Direktörĭ Ali Nurhan da bayramlaş'da tabılgandır.
Faaliyet sırasında, RMTTDB'nĭñ
Karamurat'tan Yıldızlar ve Tekirgöl'den Ucansu
Tatar folklor takımları bĭrer kösterĭ sungandır, Lütfi
orkestrası Tatar awaların şalgandır.

Aynı kün, RMTTDB tarafından caşlar üşĭn
tertĭplengen toplantıga İsmail Gaspıralı Caşlar
Teşkilatın şubelerĭnden yanı sıra 2000'den pazla
caş katılgandır. Mında, Sermin, Cadry, Ghiuner şi
Redin en cañı şarkılarnı seslendĭrdĭler.
RMTTDB'nĭñ başkanı müh. Gelil Eserghep
bey'nĭñ aşıklaması:
“Bo sene, Tatar cemaatı, Ramazan
Bayramı münasebetĭ men tertĭplengen
bayramlaşmaga köp sayıda katılıp bĭrlĭk bolganın
kösterdĭ. Bo ekĭ faaliyetmĭzge, emen emen bütĭn
şubelerĭmĭzden üyeler katılgandır. Bo demekke
bĭz Tatarlar bĭrlĭkmĭz. Ayrıca, aramızdan eskĭ
dostlarımız eksĭk bolmadılar; İngiltere Kraliyetĭ'nĭñ
Bükreş Büyükelçĭsĭ, Köstencĭ Belediye başkanı
veya Köstencĭ Valisĭ, Köstencĭ İlĭndekĭ bazı
belediye başkanları, vb.. Bo faaliyetlerge katılgan,
emde bo ekĭ faaliyetnĭñ tertĭplenmesĭ üşĭn
yardımcı bolgan soylarına sawbol diymen.
Tatarlar, bo keşe balaban bĭr aile bolganın
köstergendĭr. Allah kĭsmet etse, kelecekte de
bonday faaliyetler tertĭplemenge tüşünemĭz!”
Kelecekte de, Romanya Müslüman Tatar
Türklerĭ Demokrat B ĭ rl ĭ g ĭ tarafından XIX.
Milletlerarası Türk Tatar Geleneksel Kostümler,
Halk Oyunları ve Türkülerĭ Festivalĭ sırasında 7
Eylül Cumartesĭ künĭ tertĭplenecek toplantıga da
sĭzlernĭ bekliymĭz!
Baș Redaktor Erol MENADİL
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SĂRBĂTOAREA RAMAZAN
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco –
Musulmani din România a organizat joi, 8 august,
cu prilejul primei zile de Ramazan Bayram, o
acţiune la Restaurant Dorna din staţiunea Mamaia,
eveniment la care au participat lideri au UDTTMR,
peste 600 de membri ai comunităţii şi invitaţi,
precum Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti,
Martin Harris, prefectul judeţului Constanţa, Eugen
Bola, primarul municipiului Constanţa, Radu
Mazăre, primarul comunei Cumpăna, Mariana
Gâju, primarul comunei Mihail Kogălniceanu,
Ancuţa Belu, directorul executiv al HCM
Constanţa, Ali Nurhan.
Printre surprizele pregătite de organizatori
pentru participanţii la evenimentul de la Restaurant
Dorna s-a numărat şi o tombolă, în urma tragerii la
sorţi fiind desemnaţi 20 de câştigători ai unei
excursii în Delta Dunării, premiu oferit de
UDTTMR. Preţul unui bilet la evenimentul de la
Restaurant Dorna a fost de 120 de lei, participanţii
plătind numai 60 de lei, diferenţa fiind suportată de
UDTTMR. Nu a lipsit nici programul artisit susţinut
de Ansamblurile Yıldızlar al filialei UDTTMR Mihail
Kogălniceanu şi Cansu, al filialei UDTTMR
Techirghiol. Toţi participanţii au dansat pe muzică
tradiţional tătărească intrepretată de Grupul Lutfi.
În aceeaşi seară UDTTMR a organizat
toplantî, petrecere tradiţională tătărească
destinată tinerilor, la Club Bellagio din staţiunea
Mamaia. Şi aici, organizatorii în colaborare cu
sponsori au organizat o tombolă, în urma căreia au
fost desemnaţi cinci mese câştigătoare ale câte
unui voucher în valoare de 200 lei, premii oferite de
UDTTMR, alţi cinci câştigători ai câte unui
tratament corporal cu aur la Esma Salon, trei
vouchere pentru câte două persoane la Piscina
Hotelului Aurora, câştigătorii primind în acest caz şi
câte un cocktail şi o pizza la alegere, iar firma
Expert Parts a oferit două vouchere cu 35%
discount pentru piese auto. La Club Bellagio au

fost prezenţi aproximativ 2.000 de participanţi.
În pragul Ramazan Bayram-ului, UDTTMR,
prin Organizaţia de Femei, a oferit şi 500 de
pachete cu dulciuri pentru copiii care frecventează
cursurile de limba tătară organizate de uniune. De
asemenea, cu puţin timp înainte de Ramazan
Bayram, membrele Organizaţiei de Femei a
UDTTMR au contribuit la strângerea banilor
necesari pentru achiziţionarea unei maşini de
spălat pentru Centrul de Plasament Ovidiu din
Constanţa.
“Sunt foarte bucuros că anul acesta, la
această mare sărbătoare a noastră care este
Ramazan Bayram-ul, uniunea a reuşit să
mobilizeze atât de mulţi membri ai comunităţii
care, în spiritul unităţii, să petreacă împreună. În
ambele locaţii au participat membri ai comunităţii
noastre de toate vârstele, din aproape toate
filialele UDTTMR. Este un semn bun pentru
comunitatea tătară din România, este dovada
clară a faptului că suntem uniţi. Ne-am bucurat
foarte mult să avem în mijlocul nostru şi oaspeţi de
seamă, precum ambasadorul Marii Britanii,
primarul Constanţei sau prefectul judeţului, primari
din judeţ, toţi prieteni declaraţi şi confirmaţi ai
comunităţii tătare. Le mulţumesc tuturor pentru
implicare, atât membrilor comunităţii noastre care
au ales să fim o mare familie în această seară, cât
şi oaspeţilor care ne-au onorat cu prezenţa, dar şi
acelor care s-au implicat în organizarea celor două
evenimente şi în numele conducerii uniunii, promit
să repetăm astfel de experienţe” – preşedinte
UDTTMR, Gelil ESERGHEP.
În speranţa unei petreceri de Bayram cel
puţin la fel de reuşite, ne vom revedea cât mai
curând la Toplantı-ul care va avea loc pe 7
septembrie 2013 cu prilejul Festivalului
Internaţional al Portului, Cântecului şi Dansului
Popular Turco-Tătar, ediţia a XIX-a.
Biroul de presă UDTTMR
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INTERVIU CU SUBSECRETARUL DE STAT
ÎN CADRUL D.R.I. DR. ALEDIN AMET
Dle. Subsecretar de stat, ce ne putei
spune despre proiectul organizat de către
D.R.I. și U.D.T.T.M.R. în luna august?
Am aprobat, ca reprezentant al D.R.I.,
respectând, firesc, toate
prevederile legii, suma de 35.000
RON, pentru organizarea unei
tabere, tabără destinată tinerilor
de etnie tătară, cu rezultate
deosebite la învăătură, dar și
tinerilor cu probleme sociale. De
altfel, manifestarea completează
un șir de evenimente pe care
Guvernul României l-a iniiat,
începând cu anul 2013, avându-i,
ca parteneri instituionali, pe
reprezentanii U.D.T.T.M.R.
Deoarece trebuie să existe
transparen  ă în tot ceea ce
realizăm, permitei-mi să specific
sumele pe care D.R.I. le-a alocat
pentru a se organiza
manifestările. Este vorba de
evenimentele realizate doar în
parteneriat cu U.D.T.T.M.R. , cu U.D.T.R., precum
și cu Muftiatul Cultului Musulman:
- Küreș Internaional la Medgidia-40.000
RON;
- Ziua Limbii Tătare-Medgidia-15.000 RON;
- Ziua Limbii Turce-Constana-15.000 RON;
- Centenar Moscheea Regală-Constana20.000 RON;
Aceste împliniri dovedesc, încă o dată,
modul favorabil de lucru pe care statul român îl are,
în ceea ce privește protejarea și promovarea
imaginii comunităilor etnice. Am afirmat, afirm și
voi afirma că România reprezintă, și din acest
punct de vedere, un model de urmat, nu numai
pentru ările europene.

eforturile în zona de organizare a unor manifestări
culturale, sportive, religioase. Mai precis,
organizarea unor tabere, la care să fie invitai să
participe copii de etnie tătară, din zone
defavorizate, precum Hagieni,
Tătaru, dar și copii cu probleme
sociale din toate localită  ile
Dobrogei. Acesta trebuie să fie
sensul existenei noastre, ca lideri
ce suntem sau am fost. Restul
reprezintă pură demagogie.
Dimensiunea religioasă nu
trebuie omisă, dorind să avem
colaborări concrete cu Muftiatul
Cultului Musulman din România.
Uniunea Turcă reprezintă, pentru
mine, la fel de mult precum
reprezintă U.D.T.T.M.R. De
asemenea, dorim să meninem
colaborarea instituională foarte
bună cu reprezentanii Ambasadei
Turciei, Ambasadei
Azerbaidjanului, Ambasadei
Kazahstanului, Consulatului
Turciei la Constana, precum și cu oamenii de
afaceri turci din România. Dorim să dezvoltăm
semnificativ relaia de colaborare cu doamnele și
cu tinerii din cadrul comunităii tătare. Merită șanse
mult mai mari, în ceea ce privește implicarea în
viaa culturală, spirituală, politică. De exemplu, și
mă exprim, acum, ca tătar, cred, cu convingere, că
U.D.T.T.M.R., ca instituie, a devenit suficient de
matură, astfel încât, în anul 2016, să propună,
după 5 parlamentari bărbai, ca parlamentar o
doamnă. Numai eu pot oferi numele a cel puin 10
doamne care pot îndeplini, cu succes, această
misiune. În ceea ce privește tinerii, aceeași
situaie.
Care sunt evenimentele importante la
care ai participat în decursul acestui mandat?
Sunt multe, foarte multe. Într-un alt interviu,
pe care l-am acordat revistei "Karadeñĭz", am
menionat câteva dintre ele. În ultima perioadă, am
participat la manifestările dedicate comemorării
Holocaustului, manifestări organizate de
comunităile de romi din Europa (iulie-augustCracovia-Polonia), manifestările dedicate împlinirii
a 275 de ani de la stabilirea bulgarilor în Banat
(august- Timișoara, Lipova, Dudeștii Vechi,
Breștea, Deta, Denta), manifestările culturale
organizate de comunitatea rușilor lipoveni (iunieTulcea), cele organizate de comunităile tătară,
turcă, greacă, sârbă, romă și de comunitatea
evreilor din România.
Interviu realizat de
Erol MENADIL – Redactor-Șef Karadeñĭz

Ce proiecte va demara D.R.I. în ceea ce
privește etnia tătară?
Dacă ar fi să ne raportăm doar la numărul
membrilor ei, etnia tătară este o etnie importantă,
cu un semnificativ aport adus la dezvoltarea
societăii românești.
De aceea, trebuie să existe o colaborare
permanentă între instituiile statului român și
organizaia reprezentativă a comunităii tătare,
care este U.D.T.T.M.R.
Avem în vedere implicarea D.R.I. în
organizarea manifestării dedicate zilei de 13
decembrie, Ziua Etniei Tătare, în organizarea unui
simpozion de istorie, în organizarea unor
evenimente culturale. Anul următor, voi propune
conducerii U.D.T.T.M.R. să ne concentrăm
4
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DOBROCA TATARLARININ ÖRF-ADETLERĬNDE TABİATÜSTĬ YARATIKLAR. [III]

(Geșken sayınıñ devamı)
6. CADI, CADILIK. Cadılar yaman niyetlĭ, aşk bolgan gençlerĭn arasına kĭrĭp, ara bozmak.
bütĭn küşĭn, kurnazlıgın, carĭslĭgĭn, ekĭyüzlĭlĭgĭn Masallarımızda aşk bolgan caşlar, aşkan ekĭ gül
kullanıp insanlarga, insanlıkka kötülĭk yasamak bolıp simgelendĭrĭle, bonların arasına tegenek
üşün türlĭ tertĭpler kurar ve onın emelĭ ortalıknı bolıp Cadılar kĭre; onın baş emelĭ, maksadı ara
karıştırmak, insanlarnı bĭrbĭrĭ men duşmanlık, bozmak, o aşkan güllernĭ söndĭrĭp tegenek etmek!
künşĭlĭkke ketĭrmek. Ekseriyet men yakın bütĭn
- Bo yaman kalĭplĭ Kurtka, Cadı'nın baş
dünya halklarının örf-adetlerĭnde cadılar feminin kuwnaşı ise öşek taşımak, öşek uydırmak,
cisiyetlĭdĭr [yani, ırgaşı, dişidĭr], aceba neden? öşeklemek, fitne bermek, yalanlar uydırmak.
Bütĭn dünya halklarının inanışlarında anaların ayrı Böten [iftira] cakmak, böten uydırmak cadalozın en
yerlerĭ bardır. Analık anlamı nitelĭgĭnden şıgarılgan balaban zewkıdır.
sora kötülemeler, awır sözler, en yaman küfĭrler,
- Halk inanışlarında cadılar canı ölgen
sögĭşler, yüz kızartıcı dawranışlar körĭnmege kĭşĭlernĭn mewtasın şıgarıp cüregĭne kaynak su
başlay. Öz balacatagında dokız ay kanı man, öz tögerler. Bo sihirbaz cadılarga dair, aytwlı Arap
cĭllĭ nefesĭ men östĭrĭlgenler neden bonday gezgenĭ, İbn Battuta da yazgandır.
dawranganlarına akılım ermiy. Bonlarnı yazganda,
Üy bozmak, yuwa bozmak, ocak
yuwanı yasagan ırgaşı kuş atasözĭ akılıma kele. söndĭrmek, yaşagan dünyamızının en korkılı
Cadı ve cadılık ekseriyt men taa köp păgân günahlarından bĭrsĭdĭr; bo tür ĭşlerden cadılar eş
[paganus, Lâtince, köp tanrılı dinĭnden bolgan tartılmaz, hatta zewk alır
kĭşĭler (Romencesĭ: politeism)]
Türk geleneğindeki
toplumlarda baş köstere.
cadı, aşağı yukarı, batı
Ortazaman Europa'da
inanışlarınd aki vampire'i
inchiziţie “cadı ve cadılık”
karşılar. Cadılar, mezardaki
bolgan inanışına kaplanıp
taze ölüleri çıkarıp ciğerlerini
binlerce kĭşĭlernĭ öttĭrdĭler. Bo
yerlermiş.” [Prof. Pertev Naili
zamanlarda cadı awı
Boratav, s. 79 ].
[v ânătoare de vrâjitoare]
Folklor ımızdan eşsız b ĭ r
aytımı şıkkandır. Batı'da 1480atasözĭ beriy ĭk: Obır kettĭ
1760 senelerĭ arasında 40-60
oynayık, cadı kettĭ caynayık,
bin kĭşĭ “cadılıktan” dolayı ölĭm
maylı kuyrık şaynayık. Ul okısa
cezası kiygenlerdĭr! Cadı sözĭ
kadı bolır, kız okısa cadı bolır.
tĭlĭmĭzge Farsça'dan kelgendĭr.
Romen mitolociyesĭnde
İnanışlarga köre cadılar
bĭzĭm cadılarımızga uşagan
gecenĭn karanlıgından
aytwlı sımalar bar: Babayararlanıp insanlarga yamanlık
Cloanţa, Baba Coja, Babayasar. Bĭzĭm konışmamızda
Doch ia, Vâj-Baba, BabaKurtka sözĭ de bardır. Anlamı ise cadı kelimesĭne Hârca vb..
bek yakındır. [ kurt tamırından kelgend ĭ r].
7. OBUR, OBURLAR. Masallarımızda
Masallarımızda köp kere kurtka yamanlık bolsın, mitolociyemĭzde bolsın sık rastlangan
yasamak üşün kurnazlık, köz boyamak, aldatmak menfî tabiatüstĭ bĭr yaratıktır. Oburın en önemlĭ
tertĭplerĭnĭ kullana; başka bĭr söz men cadıga köre nitelĭgĭ toymamazlıktır. Aşaganlarını inkâr etĭp
taa “kibar, nazik.”
tam tüpsĭz bĭr şuwalday eş tolmaz, ve toymaga
Cadı kelimesĭnĭn şekĭllerĭ Türk Tĭllerĭnde bĭlmez. Körĭnĭşĭ: uzun boylı, uzun şaşlĭ, kursagı bel
farklıdır: cadugâr [Azerbaycan Türkçesi], ubırlı kemĭgĭne yapışkan, aş körgende sarımsı közlerĭ
karsık, mâskây [Başkurt T.], mıstan, jalmavız cĭltĭr-cĭltĭr etĭp, awızın sĭlekilerĭn şıbırtıp aşaytlık
[Kazak T.], celmoğus, mastan, celmoğus kempir. körgende almak üşün elĭnden kelgenlerĭn yasar,
[Kırgız T.], cadügâr. [Özbek T.], ubırlı karçık. [Tatar kerek bolsa can da alır. Bĭzĭm halk kültürĭmĭzde
T.], cadığöy [Türkmen T.], yalmavuz, cadugâr Oburlarga Celmeawız da dep aytılganına
hotun. [Uygur T.] [Örnekler Türk Lehçeleri Sözlüğü' rastlaymız. Celmeawız da aldına kelgen, ketĭrĭlgen
nden alıngandır, s. 92-93] Berĭlgen örneklerde aşlarnı calmap cutar, başkalarına karamadan
kurtka sözĭ yok!
onlarga tüşken paynı da ĭrkĭlmeden aşar. Bo tiptekĭ
Bĭzĭm örf-adetlerĭmĭzge köre cadılar, tabiatüstĭ yaratıkların gercek dünyada koşakları
kurtkalar insanlarga neday yamanlıklar yasaylar: - bardır; bonlar da obur bencillĭknĭ temsil ete. Bo
Cadının en bek balaban kuwnaşı, ekĭ süyĭşken, oburlar, celmeawızlar kerekkende insanların
5
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kanını da sorıp ĭşerler. Mecazî anlamında da bolsa
toplumda köp aşagan insanlarga Obur, yada
Celmeawız lagabı takıla.
Dünyaca tanılgan Türk gezginı [Rom.
călător] Evliya Çelebi ( 1611-1682), asıl adı Derviş
Mehmet Zilli ( tarihçı, ceograf, yazar ), dünya
halkları, ayrıca Türk ve Türklĭk üşün bek kıymetlĭ
eserĭ 10 ciltlĭk Seyahatname'nĭ kelecek nesĭllerge
bırakkandır. Bo kıymetlĭ eserĭn 3'ncĭ ciltĭnde,
Bulgaristan ve Dobruca hem başka yerleşĭmler
hakkında önemlĭ bĭlgĭler bere. 5'ncĭ ciltte:
Boğdan'ga ketmesĭ ve Transilvanya seyahatı; 6'ncı
ciltte: Tasilvanya seferĭ, Uyvar'ın muhasarası,
müellefin 40.000 Tatar man Avusturya, Almanya ve
taap Baltık Denĭzĭne kadar ketmesĭ; 7'ncĭ ciltte,
Dagestan ve Deşt-i Kıpçak; 9'ncı ciltte Kırım;
10'nçı ciltte Mısır ve Sudan. Evliya Çelebi körgen
yerler ve insanları hakkında bek kıymetlĭ bĭlgĭler
bergen sora, belkĭ okıyıcıların hevesĭn taa bek
özĭne tartmak üşün fantastik “olaylar” da anlata.
Gecenĭn karanlığından yararlanıp ve türlĭ aletler
üstĭne mĭnĭp Çerkez oburları man Abaza cadıları
ölĭm-kalım savaşına tutuşalar [Ceng-i azim
ederler]; insan kanı ĭşerler, üy töbesĭnden atlagan
mışıklar hawada donıp (buzlap) kalarlar.
Seyahatname'nĭn üşĭncĭ ciltinde bĭr cadı tawık
bolıp başkalaşa [Rom. se metamorfofează].
Tatarlar hawa büyüsĭ yasap akkan sularnı
dondıralar. Bonday etken fantastik olaylarnı

Dimitrie Cantemir'ın yazılarında da körmek
mümkĭndĭr. Şo güzel atasözĭmĭznĭ bĭr kere taa
tekrarlamak ĭstimen: Obır kettĭ oynayık, cadı kettĭ
caynayık, maylı kuyrık şaynayık.
Türk Tĭllerĭnde Obur'ga: garıngul
[Azerbaycan Türkçesi], ubır, birân, askirnâ
[Başkurt T.], ubır, tamaksav [Kazak T.], meçkây,
yebtoymas [ Özbek T.], ğuc, komağay, birân korsak
[ Tatar T.], iyecen, horan [Türkmen T.], opkur,
opkan, boğaz [Uygur T.]
Romen mitolociyasında Flămânzilă Romen
masallarında sık körĭnĭr, toymamızlıknı, aşbitlĭknĭ
temsileter. [dewamı kelecek sayıda: Cinler].
Minimal Kaynak:
Pertev Naili Boratav, Türk Folkloru,
Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1984
Suna ARSLAN KARAKÜÇÜK, Korkunun
Kadınları. Cadılar ve Cadıcılık, Sosyoloji
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 13, No. 2, Güz, 2010;
Saygı Osman, Sarıgöl Folklorında Cadılar ve
Cadıcılar, Turk Folklor Araştımaları Dergisi yıl:13,
cilt 7,Sayı !50, İstanbul, 1962, ss. 2606 v.d.;
İvan Evseev, Dicţionar de magie,
demonologie şi mitologie românească, Editura
AMARCORD, Timişoara, 1997.
Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlügü
[Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü] , 2011.
Nevzat YUSUF SARIGÖL

DOBROCA TATAR ADETLERĬ

V. CAŞLIK ADETLERĬ

3. Cıyın
Kış aylarında, kızlarman, delıkanlı cıgıtler
men toplantılarıga cıyın dermĭz. Cıyınlarda bĭr ekĭ
kün ewwel kayerde ve ne maksat man bolacagın
kaber etĭler edĭ. Mesela, şakırtuwlar, başka
köylerden bolıp, oların,
“ m ı s a p ı r k a t ı n a ”
eglenmelerĭne kĭmler
konakbay bolacakları bellĭ
bolar edĭ.
Cıyın, köyde, üylengen
bĭr kız vesilesĭmen kızların
eglenmesĭ üşĭnde tertĭplene
edĭ. Delĭkanlılar- toplantıga
davetsĭz kelĭr edĭler. Onlar
yakın zamanlarga kadar (50 –
60-ncı seneler) üyĭn ĭşersĭne
kĭrmelerĭ yasak edĭ; o
18
sebepten kapının eşĭkĭnden
ya da pencereden karay
edĭ ler. Cıyın'da kızlar'ga
köbete men koşap,
delĭkanlılargada sıgara ikram

etĭle edĭ. Köp defa kızlarımız köbetelernĭ, başka
kızlarman ya da erkek caşlarman paylaşa edĭler.
Ziyafetnĭ, cıyın merasimnı üy sahibĭ bolgan caş ya
kız, yada akrabaları – hep caşlardan aşar edĭ.
Şalgıcılar oynak oyın
havalarnı şalar edĭ, esk ĭ
türkülernĭ aytar edĭler. Kızlar
üy ĭşĭnde, del ĭ kanlılar'da
bahşede milliy ve yöresel
oyunlarını oynar: şalgıcılar,
bazen kızlar, bazen de
delikanlılar üşĭn şalar edĭler,
para kazanır edĭler.
“Awur awa” (yavaş
hamlelermen, tek ya karşılıklı
ekĭ oyuncı),“cengĭl awa” (ızlı
ızlı hamleler men) ya gruplar
halinde oyunlar cıyınga renk
atar edĭler. Kollar ekĭ yana
aşılır, ayaklarman,
kalçalarman, kollarman türlĭ
hareketler yapılır. Oyuncılar
sık sık yerlerĭn denĭştĭrĭr, bĭr
6
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bĭrlerĭne bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır.
Erkekler ve kızlar karşı köşelerde cer alır.
Oyunlarımızdan adlarını sıralayık: “Anadan oksız
kalgaman”, “Tayım atka denĭşmem”, “Ay
şalaşım”, Oryantal”, “Oglan yaylı” ve ceşitlĭ
“Kaytarma”
Ekseriyetmen cıyınlarda koro halĭnde
dürkĭler aytılır:
“Boz torgay”(Pitpalacul sau pitulicea),
“Ay vay sarımsak”, “Al koyan canay”.
Cıyın toplantıları bo künlerde azaldı. Bolgan
yerlerde, bazen bolarga Romen, Rum ve Ermenĭ
caşları'da katıla - Kırım oyunların yürenmekten,
oynamaktan zewk alalar. Bo oyunlarga, modern
danslarda katılmakta.

Kapitanım awırsın,
Mayorım ölsın,
Menĭ asker yazganın
Kalemĭ sĭnsın.”
21

Sevkıyattan ewwel bĭr kaş apta ĭşĭnde
askerge ketecek caş, arkadaşlarından ayırılmaz,
cıyın, talaka, toylardan eksĭlmez edĭ. Süygen
kızlarıman sık sık körĭşe, bazen ĭşkĭ masasında
olşını kaşıra, kawga ete edĭ. Ama, genede herkez
oga toleranslı, hoş davrana edĭ.
Ondan ayrılmak zamanı kelgende herkez
22
üzĭletan edĭ. Neniler ümitsĭz, cılaylar, agıtlar
aytarlar ve başlarına beyaz başortulerĭ men ulların
kışlanın kapısına kadar takip eterler.
Askerlĭk men baglı güzel türkülerĭmĭzde,
bĭrewĭ “Ay anaylar”, ekĭncĭsĭ “Şal aygırım
şaşakta anayım, torbası boş kaldı”.
“Ay anaylardan” bĭr dortlık:

4. Pencere adetĭ
Esk ĭ den, kısıtlamalar sebeb ĭ nden,
sevgĭlĭler, bĭrbĭrlerĭnĭ körĭp konuşma fırsatları az
edĭ. Bo sebepten, yaygın adetĭmĭz, sevgĭlĭler'nĭñ
pencereden – akşam, gece saatlerĭ nde –
körĭşmesĭ bĭr şans edĭ.
Körĭşmelerĭ bolgan pencere ekseriya
kafeslĭ bolır edĭ. Kız odasında, erkekte bahşede
19
tabıla edĭ. Cıgıt ancak kün tuwarda şafak
yakınlaşkanda pencerenĭñ tĭbĭnden ayrılır edĭ ve
tılkı adımlarıman üyden k ĭ mse kormeden,
körĭnmeden uzaklaşır edĭ. Eger köyge, mahallege
bĭr toy sebebĭmen başka mısapır kızlar kelgendiy
bolsa, erkekler onların tabılgan üylerñn penceresĭ
aldına kelĭr edĭler, uzun dan uzun konışmalar
aralarından geşer edĭ. Kızlar konışmak üşĭn üy
sahibın rızasını alır edĭler.
Delikanlılar ve caş kızlar b ĭ rb ĭ r ĭ ne
20
iltifatlarda tabılır, şakalaşır, süygĭ tolı laplar
aytarlar. Eger kız, pencere konışmasında cıgıtnı
begengen bolsa, hoşuna ketken bolsa, bĭrĭncĭ
seper karşılaşkanda, onın kolına yada
serçe(kışke) parmagına kına sürer ve oyalı bĭr
mendĭl men parmagını sarar, tüme yapar edĭ. Kına
aylarca kolda kalır edĭ.
“Pencerege” kelmek bügün kaybolgan
adetlerĭn arasında. O güzel duygular coytıla. Bo
sebepten, taa pıkaremĭz, gonlımız perişan,
atalarımızdan kalgan bĭr aytuw bardır:“Caşlıkta
caşlıgın etmegennĭñ kartayganda betĭ ekşĭr”.

“Ay anaylar, anaylar
Başın tartıp baylaylar
Balam saldat (asker) kettĭ dep,
Üy aylanıp cılaylar”.
Askerlĭk süresĭ, atlı asker süresĭ, taa kıska
edĭ, çünkĭ Tatar caşları atka alışık edĭler,
ekĭncĭsĭde özĭn atıman askerlĭk yapsan, askerlĭk
süresĭ azala edĭ.
Askerlĭk kĭzmetĭnden bĭr an ewwel
23
kurtulmak üşĭn her care karala edĭ, aileler
kümeslerĭndekĭ soñ hayvanını bĭle bermege azır
edĭler:
“Kapitanga bĭr pepi
Mayorga para.
Askerlĭkten kurtulmak
Şaresĭn kara.”
Askerlĭk pĭtkende, aileler, imkanlarına köre,
ziyafetler, cıyınlar tertıpliyedĭler.
Şĭmdĭ, hepĭmĭz bĭlemĭz, künĭmĭzde, bo
devĭrde zorlu, mecburiy askerlĭk köterĭldĭ.
Ewwelden askerlĭk kĭzmetĭ bĭr insannıñ vazifesĭ ve
bazen caşlar üşĭn bĭr mektep bolarak körĭle edĭ.
18 - Kapının eşĭkĭnden – din pragul uşii
19 - Şafak – zori de zi
20 - Iltifatlar – complimente, atenţie
21 - Sevkıyattan – expediere, trimitere
22 - Agıtlar – bocet, elegie
23 - Yontem – cale

5. Askerlĭk
Caşlarımızın askerge ketmesĭ, o donemde
zor şartlarda askerlĭgĭn tamamlaması
manilerĭmĭzgede yansıy:
“Kaporalım bek yaman
Sercentĭm da taa yaman
Oga köre kapitan,
Yar, yar aman.

Prof. univ. dr. Nuredin İBRAM
7
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GRIGORE KIAZIM - RAPSOD AL CÂNTECULUI POPULAR

Pentru generaţiile mai vârstnice, nu numai
de tătari sau turci, dar şi de alte etnii, Grigore
Kiazim a fost un nume de referinţă, aducând în
sufletele ascultătorilor melosul inconfundabil al
plaiurilor dobrogene care a deposit spaţiul în care
s-a plămădit, ajungând în toate colţurile României
şi chiar peste hotare, până în China sau
Italia.Provenea dintr-o familie mixtă din oraşul
Măcin, locuită în proporţie aproape egală de vechi
familii de turci şi de români, urmaşi ai mocanilor
care, de generaţii, îşi stabiliseră sălaşurile pe tot
parcursul Dunării dobrogene. Numele purtat de
artist este unul oficial: Grigore - după numele din
partea obârşiei materne şi Kiazim după tată.
Artistul a avut o viaţă interesantă precum
interesant este şi dacă cercetăm arborele său
genealogic. Tatăl, Kiazim Beizat, fiul lui Hafuz
Kiazim se căsătoreşte cu Maria Grigore (fiica
locanicului Grigore Dumitru - şi-a turcizat mai apoi
numele în Meriyem - adoptând
religia islamică şi vorbind la
perfecţie limba soţului). Într-o
societate tradiţională, un astfel
de pas nu putea să nu producă
neplăceri ori convulsii, chiar.
Naşterea primului copil al
tinerei familii mixte, a viitorului
artist, a trebuit să detensioneze
oarecum situaţia. Familiile
celor doi tineri hotărăsc să-i
dea micuţului numele bunicilor:
Grigore-după numele bunicului
matern şi Kiazim după cel al
bunicului după tată. Noua
familie mai aduce pe lume un
copil, o fată, care, la fel ca şi
frăţiorul ei, primeşte două
nume: Grigore - după mamă şi
Umugul - după o străbunică.
Primul război mondial abate şi alte drame în
viaţa cuplului. Beizat - tatăl artistului este
concentrat în armată, este rănit la picior în timpul
luptelor, cade prizonier şi este dus de turci la
Istanbul. Repatriat, după încheierea războiului se
întoarce acasă dar, familia se destramă la care,
intrigile ţesute având ca ţintă această familie
oarecum ieşită din tiparele tradiţiei în acea mică
urbe de provincie joacă un rol hotărâtor.
Recăsătoriţi, tinerii îşi alcătuiesc familii noi, tatăl luându-i şi pe cei doi copii născuţi din căsătoria
anterioară cu Maria Grigore-Meriyem. În noua
familie a tatălui mai vin pe lume şi alţi 5 copii unde,
viitorul artist se integrează de minune. Nu-şi uită
mama născătoare căreia i-a purtat o perpetuă
dragoste. O dragoste neostoită poartă însă pentru
muzică şi mandolin - instrument care avea să
devină cel mai apropiat prieten al său, de care nu
se va despărţi decât odată cu plecarea dintre cei
vii.
Încă din fragedă tinereţe a dat dovadă de
cumpătare şi echilibru, fiind o fire deschisă,
întreţinea mereu o atmosferă destinsă în jurul său,
mai ales printre lucrătorii de la atelierul de cizmărie
al tatălui său unde îţi făcea ucenicia.

Talent înnăscut, cânta pentru rude şi
prieteni la început,apoi, prin localurile de lux din
Măcin şi Galaţi, alături de cunoscuţi lăutari ai
vremii. Deşi a luat lecţii de vioară şi a interpretat cu
mare virtuozitate numeroase piese la cobză, banjo
şi lăută (unele exemplare fiind păstrate de către
Reihan, fratele artistului), instrumentul care l-a
consacrat rămâne, fără nicio tăgadă, mandolina.
Un exemplar este construit special şi dăruit
viitorului mare virtuoz de către profesorul Mutafian,
după o concepţie proprie, cu care, Grigore Kiazim
va cânta până la sfârşitul vieţii sale.
Este câştigător al unui concurs de selecţie
în Ansamblul Artistic al Radiodifuziunii încă din
anul 1937 unde a activat pe parcursul unei lungi
perioade de peste 50 de ani. Activitatea sa artistică
îndelungată a fost încununată cu nenumărate
concerte în ţară şi străinătate, înregistrări la
Radiodifuziune şi Electrecord care îi editează
peste 50 de discuri, multe
dintre ele conţinând adevărate
capodopere ale folclorului
muzical turco-tătar dobrogean
care fac parte şi din patrimonial
cultural al României. A
interpretat nemuritoare melodii
sub bagheta unor mari maeştri
ai muzicii folclorice româneşti
precum Ionel Budişteanu,
Victor Predescu, Nicolae
Stănescu, M.Florescu. A dirijat
el însuşi diferite ansambluri
populare interpretând
nemuritoarele sale melodii şi
jocuri populare turceşti din
Dobrogea şi chiar din Turcia
care au intrat în folclorul
dobrogean.
Pentru orice locuitor cu
descendenţă dobrogeană (tătar) Geamparaua, cu
varianta Geamparalele de la Medgidia interpretate
de Grigore Kiazim nu poate să nu-i inducă
trimiterea la jocul Kaytarma al tătarilor crimeeni de
unde îşi trage rădăcinile cunoscuta melodie.
Amintirea, în articolul de faţă, doar a câtorva
lucrări instrumentale ale marelui rapsod popular,
după mine, ar trebui să aibă darul de a recomanda
amatorilor de muzică dobrogeană autentică
apelarea la discografia bogată a artistului.
Personal, nu ştiu dacă tinerii interpreţi ai muzicii
turco-tătare dobrogene de azi, mai au în
repertoriile lor melodiile autentice culese şi
interpretate de Grigore Kiazim. Dacă ar face-o ar fi
un act de neuitare a numelui acestui virtuos al
mandolinei atât de drag generaţiilor vârstnice.
Aproape toţi ne aducem aminte de acele măsuri
inconfundabile ale cântecelor “Usukudara gider
iken”, “Ey bostancı”, “Telegrafın telleri”, “Sallasana
sallasana mendilini”, “Konyalım” interpretate de
Grigore Kiazim dar, şi faptul că acestora, dar şi
multor altora, vocea de neegalat a doamnei
cântecului dobrogean - Kadriye Nurmambet le-a
adăugat limpezimi de cristal.
Genan BOLAT
8
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KABERLER - ŞTIRI - KABERLER

FESTIVALUL NAIONAL DANS ROMANIA OPEN
În perioada 27-30 iulie, la Năvodari,
Ministerul Tineretului și Sportului prin Federaia
Română Sportul Pentru Toi Comisia Femi-Sport,
Asociaia Judeeană Sportul Pentru Toi Buzău,
respectiv Asociaia Judeeană Sportul Pentru Toi
Bistria Năsăud în parteneriat cu Primăria
Năvodari și Tabăra Năvodari au organizat
Festivalul Naional Dans Romania Open ediia
a IV-a, Trofeul României 2013, Sport, Cultură,
Mână în mână. Festivalul a fost avut ca obiectiv
promovarea mișcării ca mod de viaă sănătos și

totodată, redescoperirea valorilor culturale.
La acest festival ansamblurile de dansuri
tătărești ale filialei Constana a Uniunii Democrate
a Tătarilor Turco-Musulmani din România au
obinut rezultate remarcabile. Astfel, ansamblul
Karadeniz a ocupat locul I, la seciunea folclor dans tradiional - MASTER, iar ansamblul MiniKaradeniz, locul al II-lea, la seciunea folclor - dans
tradiional - OPEN AGE.
Erol MENADIL

La data de 3 august 2013, la centrul
comercial Cora din municipiul Constan a,
ansamblurile Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România, Karadeniz din

Constan  a, Y ıldızlar din comuna Mihail
Kogălniceanu și solista Chiamiran Chivu au
susinut un program folcloric tătăresc.
Erol MENADIL

DANSURI TĂTĂREȘTI LA CONSTANA

BÜKREŞ'TE AKADEMİSİYEN MUSA GEAVİT ANILDI
Romanya Müslüman Tatar Türkler ĭ
Demokrat Bĭrlĭgĭ'nĭñ Bükreş Şubesĭ, 1 Agustos
2013 Perşemb ĭ k ün ĭ Akademisiyen Musa
Geavit'nĭñ anıma törenĭñ tertĭpledĭ. Bükreş imamı
Osman Aziz efendĭnĭñ Kur'an Kerim tilavetĭ men
başlagan faaliyet, Mewlid Şerif okılması man
devam ettĭ. Artından, eskĭ RMTTDB'nĭñ Bükreş
Şubesĭ başkanı prof. Kıyasedin Uteu, Musa
Geavit'ĭn 30 senelĭk arkadaşı Lazer, Plazma ve
Radyasyon Fizikası üşĭn Milliy Enstitüsĭ'nden dr.
Cristian Lungu men eskĭ egitim müfettĭşĭ Abdula
Kerim, Musa Geavit'nĭñ hayatı ve şalışmaları
akkında konuştular. Soñra, Musa Geavit'nĭn ulı
Faruk Musa babasını tanıtkan bĭr belgesel kösterdĭ
ve faaliyet, iftar sıprası man tamamlandı.
Erol MENADİL

MECİDİYE'DE 10-INCI ULUSLARARASI RESAM KAMPI SONUNA KELDĬ
Er sene Mecidiye Belediyesĭ tarafından
Uluslararası Resam Kampı, dünyada nam
kazangan Mecidiyelĭ resam Lucian
Grigorescunıñ(1984-1965), adına tertĭplene. Bo
sene 10-ıncı kamp, 16-27 Augustos 2013
tarihlerĭn arasında 15 ünlĭ resamların ve caş
sanatcıların katılımıman yer aldı. Sanatçılar
Romnaya'dan, Türkiye'den, Bulgaristan'dan
Poloniya'dan ve Kıbrız'dan kelgenlerdĭr.
On kün ĭşersĭnde resamların köpten köp
şalışmaları boldı, on sene'de toplam 500 den fazla
eser yaratkanlardır. Bo eserler Mecidiye Kültür
Üyĭnde ve Belediyenĭñ meclis toplantı salonında
sergĭlene.
10-ıncı Uluslararası Resam Kampınıñ
kapanış törenĭ, Mecidiye Kültür Üyĭnde yer aldı,
em de Belediye başkanıñ, T.C. Cumhuriyetĭn
Köstencĭ Başkonsolosı, sayın Füsun Aramaz,
meclis üyelerĭn, sanat süyerlerĭn katılımı man
tertĭplendĭ. RMTTDB Kültür komisyon başkanı,
prof.dr. Nuredin İbram efendĭ katıldı. Nuredin
İbram efendĭ güzel sanatların üzmanı bolganıñ

sebebĭnden er sene kamp zamanında
katılımcılarman körĭşe ve onlarman temaska kĭre.
“Bo sene resam şalışmaları başarılı geştĭ,
çunkĭ bĭrbĭrĭnden güzel eserler sergĭlendĭ ve
katılımcıların dikatın şektĭ” dep prof. dr. Nuredin
İbram, aytı.
Ghiulsen İSMAİL İUSUF
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BÜKREŞ'TE İFTAR YEMEGĬ
5 Ağustos 2013 akşamı T.C.Bükreş
Büyükelçĭsĭ, Ömür Şölendil, Romanya'da yaşagan
Tatar ve Türk vatandaşlarına bĭr iftar sofrası
düzenledĭ. Her sene, Türkiye Büyükelçĭlerĭn
Romanya'da yaşagan dindaşlarını Ramazan
ayında yasalgan ibadetler sebebĭmen bĭr araga
ketĭrmelerĭ bĭr borış anlamına kelgenĭn tekrar
anladık. Bo akşam cer algan olaynın başka bĭr
sebebĭde köz aldına ketĭrebĭlĭndĭ: Romanya Türk
ve Tatar vatandaşların ilerĭkelgen adamlarını ve
Turkiye'nĭñ Romanya'dakı en tanuwlı müyesese
üyelerĭmen körĭşmelerĭ kelecektekĭ faaliyetlerĭ
üşĭn baglantılar yapılıp halkımıznıñ yaşamına
değer berebĭlecegĭne eminmĭz.
Konuşmalarında, Sn. Büyükelçi Ömür
Şölendil İftarın ibadet bĭlĭnşĭnĭ küşlendĭrgenĭn ve
bonı cerĭne ketĭrmesĭ balaban bĭr şukran taşıganın
aytkandan soñra Elçĭlĭkte soñ kelĭşmeler akkında
bĭldĭrĭler sundu. Bonların önemlĭ noktaların ĭşĭnde
sadece Bükreş cemaatı üşĭn tuwul da pütün
Romanya Tatar ve Türk topluluğu üşĭn balaban
yakınlık köstergen Turkiye diplomatların bĭrĭsĭ
görevĭnĭ pĭtĭrĭp memleketĭne kaytacagın bĭldĭrdĭ.
Albay Hikmet Yukarıbaş ve eşĭ, Medina Yukarıbaş,
Bükreş'tekĭ faaliyetlerĭmĭzde her vakıt
tabılganlardır. Sıcakkanlı ve küler yüzlü, bo ekĭ caş
kocakarı kardaşlarımız Bükreş cemaatı arasında
bĭr boşlık taşlacak.
Hep bo sırada aytmak ĭstegenĭm şodır ki
RMTTDB'nĭñ ilerĭkelgen idarecelerĭ de, başkan
Gelil Eserghep yönetĭmĭnde bo önemlĭ sofraga
katıldılar. Sn.Gelil Esergep men b ĭ rl ĭ kte
Dobroca'da RMTTDB'n ĭñ kasaba ve bölge
sorumluları da tabıldılar. Adların hatırlamamız bĭr
görev bĭzĭm üşĭn: milletvekilĭ Varol Amet, Köstencĭ
vali yardımcısı İuksel Selamet, Romanya
Hükümetĭ Etnik İlĭşkĭler Departmanıñ Devlet
Sekreter yardımcısı Aledin Amet, RMDTTB
Köstencĭ Şübe başkanı Elvis Ismail, RMDTTB
Eğitim Komisiyonu başkanı Gevat Bari, İsmail
Gaspıralı Caşlar Teşkilatın başkanı Dincer Geafer,

taa başka idarecĭlerĭmĭz, RMDTTB Bükreş Şübesĭ
tarafından başkan Mefküre Gafar hanımefendĭ,
eskĭ başkanlarından Abduraim Şefkati ve
Kıyasedin Uteu katıldılar.
Ayrıca çĭzmek ĭstegenĭm, hep resmiy
davetlĭ bolıp bo diniy olaylarga katılganı Romanya
Müslümanları Müftüsü Sn. Murat Yusuf tarafından
da başka bĭr deger eklegendĭr. Ezan okuması ve
sonunda İftar Duası okuması Bükreş imamı
Osman Aziz onur olarak buyuruldu.
Aynı zaman, Romanya Demokrat Türk
Bĭrlĭgĭ yönetĭcĭlerĭ cemaatnıñ arasında tabıldılar.
Böylece, Sn.Büyükelçĭ Ömür Şölendil eş bĭr
ayrıntı yapmadan Romanya'da yaşagan Türk ve
Tatar toplulukların yönetĭcĭlerĭn bĭraraga topladı.
Konuşmasında Romanya'da eskĭasırlardan berĭ
yaşagan vatandaşlarımıznı tebrik etkenden soñra
Turkiye'nĭñ her vakıt bo ekĭ topluluklarına saygı
köstergenĭn tekrarladı. Bo noktada Romanya
Türklerĭ'nĭñ ekĭ ülke arasındakı güzel ilişkĭlerge
faydası bolganın bĭldĭrdĭ. Sn. Büyükelçĭ, bo sene
ise Köstence'de yaşagan büyük toplulugumuzga
taa kop saygı köstermek sebebĭmen Arefe künĭ
merasimlerĭ ve Bayram namazını Köstence
cemaatı man bĭrlĭkte kılacagını ayttı. Programında
Mecidiye ziyaretĭ de ceralabĭlecegĭnĭ noktaladı.
Genan BOLAT
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FOLCLOR TĂTĂRESC LA MANGALIA
Mangalia au susinut un program specific tătăresc.
Programul a cuprins: c ântece tătăre ș ti,
interpretate de dl.Raip Keosep, dra. Emel Ablamit
a prezentat costumul tradiional tătăresc, respectiv
membrele Organizaiei de Femei - filiala Mangalia
a U.D.T.T.M.R. au pregătit preparate culinare
tătărești.
La “Săptămâna Educaţiei, Culturii şi
Spiritualităţii Româneşti” au participat profesori şi
studenţi din cadrul comunităţilor istorice de români
din Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi
Ungaria, care au cunoscut cu acest prilej și cultura
tătarilor dobrogeni.
Erol MENADIL

Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
românii de pretutindeni (IEH) a organizat la
Mangalia, în perioada 5-11 august 2013,
“Săptămâna Educaţiei, Culturii şi Spiritualităţii
Româneşti”, parte a Programului “Diaspora
Estival 2013” desfăşurat în parteneriat cu
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii
de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
Conform declaraiei preș. Organizaiei de
Femei a Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România - filiala Mangalia, Fikiran
Murtaza, în cadrul Săptămânii, miercuri 7 august,
membrii comunităii noastre din municipiul

ACIUNE MEDICALĂ

Miercuri, 14 August 2013, Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România a fost gazda Fundaiei “Zâmbește
Sănătos”, a cărei reprezentani s-au întălnit cu
elevii clasei de limba tătară a dnei.prof. Neriman
Ibraim.
În debutul întălnirii, elevii au vizionat un
documentar privind igiena dentară, iar dr. Esra
Beghim a vorbit despre igiena dentară și
prevenirea cariilor dentare la copii. La sfârșit toi
elevii au primit câte un set pentru igiena orală.
Din dragoste pentru copii şi stomatologie,
dr. Esra Beghim împreună cu dr. Metin Beghim au
înfiinţat Fundaţia „Zâmbeşte Sănătos”.
Obiectivul Fundaţiei „Zâmbeşte Sănătos”
este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a nivelului
sănătăţii, în special orale.
Fundaia dorește să realizeze acest

obiectiv prin promovarea în şcoli şi grădiniţe a
noţiunilor de igienă dentară prin proiectul:
„Educarea tinerei generaţii pentru sănătatea orodentară”. Proiectul se desfășoară în colaborare cu
Esra Dental Clinic, prin intermediul căreia se
asigură tratamente gratuite pentru micuţii pacienţi
cu merite deosebite la învăţătură şi nu numai.
Proiectul a debutat la data de 22 aprilie
2013, prima școală care a făcut parte din acest
proiect fiind Şcoala Generală nr. 12 „B.P.Hașdeu”
din Constana.
Proiectul promovează în şcoli şi grădiniţe
noţiunile de igienă dentară, importanţa periajului, a
folosirii pastei de dinţi cu fluor, jocuri interactive pe
baza noţiunilor prezentate şi nu în ultimul rând
importanţa controalelor stomatologice de la vârste
fragede.
Erol MENADİL
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SALONUL DE CARTE, PRESĂ ȘI MUZICĂ – EDIIA A IV-A
În perioada 13-16 August la Sinaia s-a
desfășurat Salonul de Carte, Presă și Muzică
edi ia a IV-a, organizat de AMPLUS International
Ltd., având ca parteneri: Guvernul României Departamentul pentru Relaii Interetnice, Primăria
Sinaia, Casino SINAIA - Centrul Internaional de
Conferine, Biblioteca Jude  eană Prahova
“Nicolae Iorga”, Asociaia Socio-Culturală Prahova
Excelsior.
Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România a fost reprezentată de
dna. Metchiure Gafar, președinte al Filialei
București a UDTTMR, care a participat la această
activitate cu: cări și reviste în limba tătară și
română, obiecte tradiionale tătărești lucrate
manual, CD-uri cu muzică populară tătărească.
Oaspeii standului UDTTMR au fost dl. prof.
univ.dr. Tasin Gemil împreună cu so  ia,
dramaturgul Dinu Grigorescu (care a apreciat
calitatea și fineea obiectelor tradiionale expuse),
iar printre persoanele (turiștii) care au vizitat
standul au fost și tătari din Dobrogea, care au

cumpărat volumul “Moștenirea Istorică a Tătarilor
Vol. II”.
Evenimentul a fost un bun prilej de iniiere
ale unor colaborări cu reprezentanii altor etnii:
polonezi, eleni, italieni și ucrainieni. De asemenea,
s-au creat legături cu reprezentaii Inspectoratului
pentru Situaii de Urgenă “Șerban Cantacuzino”
Prahova.
În cadrul evenimentului, etniile elenă
germană au încântat publicul cu un program
artistic prin care au prezentat o serie de dansuri
specifice, iar etnia polonă s-a prezentat cu un
simpozion, un film documentar și un spectacol de
operetă, care s-au bucurat de un succes
considerabil.
Organizatorul AMPLUS International Ltd.,
reprezentată de dna. dipl. ec. Maria Stancu a
înmânat reprezentantei UDTTMR filiala București
o diplomă pentru prezena meritorie la salon.
Metchiure GAFAR
Președinte UDTTMR filiala București

ZIUA MARINEI LA MANGALIA

La festivităile organizate la Mangalia cu
ocazia Zilei Marinei, au participat și membrele
Organizaiei de Femei a Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România - Filiala
Mangalia.
“Festivităile au debutat dimineaa cu
ceremonialul depunerii de coroane de flori la

Monumentul Marinarului Erou, iar seara începând
cu orele 20.00 a avut loc spectacolul prezentat de
Muzica reprezentativă a Armatei, în portul turistic”
a declarat dna. Fikiran Murtaza, președinta
Organizaiei de Femei a U.D.T.T.M.R. - Filiala
Mangalia.
Erol MENADIL
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TABERE COMUNITARE - II
În perioada 12 August - 2 septembrie la
Predeal s-a desfășurat cea de-a doua etapă a
programului U.D.T.T.M.R. dedicat elevilor turcotătari cu rezultate de excepie la olimpiadele
școlare din acest an, care au fost premiai de către
conducerea U.D.T.T.M.R., în cadrul festivităii
desfășurată la Prefectura Constana la data de 25
aprilie 2013, dar și elevilor care frecventeză
cursurile de limba tătară. În această perioadă au
avut loc trei tabere la care au participat peste 120
de elevi.
Menionăm că tabăra desfășurată în
perioada 19-26 august, la Predeal a fost
organizată cu sprijinul ma t erial al Uniunii
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România și al Departamentului pentru Relaii
Interetnice Guvernul României.
În cadrul acestor tabere elevii au participat
la lecii interactive de limba tătară, concursuri și au
vizitat diferite obiective culturale și istorice din
zonă.
Vă informăm că în această vacană,
U.D.T.T.M.R. va organiza cinci tabere comunitare,
la care vor participa 200 elevi (care au beneficiat
de 1400 zile de tabără), faă de anul trecut când au
participat 180 de elevi (care au beneficiat de
828zile de tabără).
Erol MENADIL – Redactor - Șef
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FESTIVALULUI INTERCULTURAL DE LA
SIGHIŞOARA - PROETNICA 2013
Între 29 august şi 1 septembrie, burgul
medieval a Sighişoarei a fost Cetatea
multiculturalismului din Romania.
În aceste zile la Sighişoara a avut loc cea
de-a 11-a ediţie a Festivalului Intercultural de la
Sighişoara - ProEtnica 2013.
Programul manifestării a cuprins prelegeri,
mese rotunde unde s-au dezbătut subiecte actuale
şi istorice, până la un program colorat şi viu pe
scenele festivalului. ProEtnica a oferit celor 20 de
comunităţi etnice participante posibilitatea de a se
prezenta în toate aspectele vieţii.
Dincolo de asta Cetatea Sighișoarei s-a
transformat în timpul festivalului într-un târg al
breslelor, unde mesteşugarii din rândurile
comunităţilor etnoculturale au oferit vizitatorilor
produse tradiţionale. Standurile de informare ale
tuturor partenerilor şi expoziţiile de artă
contemporană au prezentat un pod între trecut şi
prezent.
Festivalul Intercultural de la Sighișoara a
reunit peste 800 de participanţi din partea tuturor
comunităţilor etnice din România. Din partea
Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani
din România a participat ansamblul Yıldızlar
apar  inând filialei Mihail Kogălniceanu ș i
președintele Organizaiei de Tineret İsmail
Gaspıralı filiala Mihail Kogălniceanu Adem
Zecheria.
De treisprezece ani încoace Centrul
Educaţional Interetnic pentru Tineret împreună cu
Municipiul Sighişoara au organizat la Sighişoara

Festivalul Intercultural ProEtnica. În cele zece
ediii trecute și-au adus contribuia peste 8.000 de
reprezentani ai comunităilor etnice din România.
Peste 250.000 de vizitatori au participat la
programul variat al manifestării. Mesajul
evenimentului a ajuns la milioane de oameni pe
toate canalele mass media.
Din mai multe puncte de vedere Sighișoara
este locaia ideală de desfășurare pentru acest
eveniment. Pe de o parte prin zidurile medievale se
reflectă impresionant și exemplar influenele
culturilor minoritare. Pe de altă parte vechiul Burg un loc construit pentru apărare și monoculturalism
- devine în timpul ProEtnicii o Agora a dialogului
intercultural, de împăcare, de cunoaștere și de
respect reciproc. Așadar ProEtnica ar putea să fi
tălmăcit drept contraimaginea istoriei.
ProEtnica este mult mai mult decât un
festival. Este cel mai important punct de întâlnire al
comunităilor etnoculturale din România, o
instituie vie și o sărbătoare a multiculturalismului.
În acest an, organizatorii festivalului au fost:
Municipiului Sighișoara, Universitatea Babeș
Bolyai-Şcoala Doctorală: Relaii Internaţionale şi
Studii de Securitate, Centrul Educaional Interetnic
pentru Tineret, iar finanatorii proiectului fiind
Ministerul Culturii, Departamentul pentru Relaii
Interetnice al Guvernului României și Ambasada
R. F. Germania din București.
Dincer GEAFER
Președinte Organiza ia de Tineret
“İSMAİL GASPIRALI”
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ZILELE ORAȘULUI TECHIRGHIOL
U.D.T.T.M.R., Filiala Techirghiol a U.D.T.R.,
respectiv comunitatea macedonenilor și expoziia
de obiecte tradiionale turco-tătare.
Totodată, a fost pusă în scenă piesa “Kıyew
Canı”, o adaptare după piesa de teatru scrisă de
Necip Haci Fazil. Protagoniști piesei au fost: Aihan
Amet, Șenai Ciorabai, Tanur Apseleam şi Cetin
Can Çökmez.
Programul a cupris şi moment lirice
susinute de elevele Aisel Ablez și Maia Acmola.
Sâmbătă 24 august a avut loc un spectacol
susinut de etniile din Dobrogea, printre care și
ansamblul Cansu, aparinând filialei Techirghiol a
U.D.T.T.M.R.

Cu ocazia zilelor orașului Techirghiol, în
perioada 23-25 August a.c. au avut loc mai
multe activită i culturale, sportive și de
divertisment, la care au participat membrii
comunită ii tătare.
Vineri 23 august 2013, FilialeleTechirghiol
ale Uniunii Democrate a T ătarilor TurcoMusulmani din România și ale Uniunii Democrate
Turce din România, Primăria Orașului Techirghiol
au organizat tradiionalele lupte tătărești Küreș.
Câștogătorii competiiei sportive au fost:
La Categoria Pehlivan de Techirghiol:
Locul I: Erhan Salim
Locul al II-lea: Constantin Valentin
Scârleea
La Categoria 18-23 ani:
Locul I: Elvis Ali – Cobadin
Locul al II-lea: Ionu Becheanu – Valu lui
Traian
La Categoria OPEN:
Locul I: Denis Gelil – Valu lui Traian
Locul al II-lea: Baiar Saledin – Moșneni
În aceeași zi, au avut loc expoziia de
preparate culinare tradiionale, în cadrul căreia au
expus Filialele Techirghiol, Eforie și Agigea ale

La evenimete au fost prezeni din partea
U.D.T.T.M.R.: preș. ing. Gelil Eserghep, deputatul
Varol Amet, vicepreședinte le Nagi Gelal,
președini și membrii ai filialelor, subsecretarul de
stat în cadrul D.R.I. Aledin Amet, primarul orașului
Techirghiol Adrian Stan.
Organizatori ai acestor evenimente au fost
președintele Nail Duagi și comitetul Filialei
Techirghiol a U.D.T.T.M.R..
Erol MENADIL
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RAMADAN BAYRAM 2013
On the occasion of the first day of Ramadan
Bayram, The Democratic Union of the TurkishMuslim Tatars in Romania held an event at 'Dorna'
Restaurant in Mamaia, on Thursday, August 8,
2013, which was attended by the DUTMTR
leaders, over 600 community members and
guests, such as the British Ambassador in
Bucharest, HE Martin Harris OBE, the Prefect of
Constanta County, Eugen Bola, the Deputy Prefect
of Constanta County, Iucsel Selamet, the Mayor of
Constanta, Radu Ştefan Mazăre, the Mayoress of
Cumpăna, Mariana Gâju, the Mayoress of Mihail
Kogălniceanu, Ancuţa Belu, the Executive Director
of HCM Constanta Handball Club, Ali Nurhan.
Among the surprises prepared by the
organisers for the participants in the event at
'Dorna' Restaurant, there was also a raffle, after
the draw 20 people being designated the winners
of a trip to the Danube Delta, awarded by
DUMTTR.
The price of a ticket to the event at 'Dorna'
Restaurant was 120 RON, participants paying only
60 RON, the difference being paid by DUTMTR.
The artistic program was performed by'Yıldızlar',
DUTMTR Mihail K ogălniceanu branch' s
ensemble, and 'Cansu', DUTMTR Techirghiol
branch's ensemble. All participants danced to the
traditional Tatar music performed by 'Lutfi' Group.
In the same evening DUTMTR organised a
'toplantı', a traditional Tatar party dedicated to the
youth, held at 'Bellagio' Club in Mamaia. The
organisers also held a raffle in collaboration with
sponsors, as a result five tables being designated
each the winner of a 200 RON voucher, prizes
offered by DUTMTR, other five participants
winning each a gold body treatment at 'Esma'
Beauty Salon in Constanta, three winners of
vouchers for two people at Hotel Aurora's pool in
Mamaia, also receiving in this case one cocktail or
one pizza, and 'Expert Parts' Company offered two
vouchers of a 35% discount for auto parts. There
were about 1500 people present at 'Bellagio' Club.
Shortly before Ramazan Bayram, DUTMTR
Women's Organisation offered 500 sweets
packages to the children attending the Tatar
language courses organised by the union. In
addition, the members of DUTMTR Women's

Organisation contributed to raising the money
needed to purchase a washing machine for 'Ovidiu'
Child Placement Centre in Constanta.
'I am very pleased that this year, on the
occasion of our big celebration, which is Ramadan
Bayram, the union managed to gather together
such a great number of community members who,
in the spirit of unity, had such a great time together.
In both locations there were members of our
community of all ages, from almost all DUTMTR
branches. It is a good sign for the Tatar community
in Romania, it is clear evidence that we are united.
We are very honoured and pleased to have
important guests such as the British Ambassador
in Bucharest, the Mayor and the Prefect of
Constanta, mayors from Constanta county, all of
them being close friends of the Tatar community.
I thank everyone for their involvement, both
the members of our community, who have chosen
to be a large family this evening, and our guests
who have honoured us with their presence, but
also those who were involved in organising the two
events and, on behalf of the union's executive
board, I promise to repeat such experiences', said
DUTMTR President, Gelil Eserghep.
Hoping for a party at least as successful as
this year's Ramadan Bayram 'toplantı', we are
looking forward to attending the 'toplantı' which will
take place on September 7, 2013 on the occasion
of the the 19th edition of the International Festival of
the Turkish-Tatar Dance, Costume and Folk Song.
Senia Resul
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TABĂRA NAIONALĂ - MULTICOLOR –TOLERANĂ ȘI MULTICULTURALITATE
În perioada 21-27 august la centrul de
agrement Pădureni, a avut loc Tabăra na ională Multicolor – toleran ă și multiculturalitate, cu
tema “Varietatea ne dă aripi”. Proiectul a avut ca
obiectiv promovarea dialogului intercultural şi
combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei
în rândul tinerilor și a cuprins diverse activităi de
cunoaștere reciprocă și schimburi culturale, plus
promovarea unor activităi de încurajare a
deschiderii către multi și interculturalitate.
Organizatorii acestei tabere au fost
Asociaia de Tineret ECOU și Direcia Judeeană
pentru Sport și Tineret a judeului Covasna.
La proiect au participat 42 de reprezentani
de la 9 minorităi etnice – tătari, greci, maghiari,
turci, ruși lipoveni, croai, romi, armeni, italieni, 11
voluntari, mai muli invitai, majoritatea dintre ei cu
multe experiene multiculturale la activ – profesorii
Maria Băilă şi Victor Sibianu, muzeograful Andreea
Chiricescu, dar și Alumni Asociaiei – Emil
Pantelimon și Vlad Vidican.
Din partea U.D.T.T.M.R. Organizaia de
Tineret “ İsmail Gaspıralı” au participat
președintele Dincer Geafer și reprezentani ai
Filialei Mihail Kogălniceanu.
După 2 ediii la Șugaș Băi, cu reprezentani
ai maghiarilor, romilor și românilor, Asociaia de

Tineret ECOU a avut onoarea să fie responsabilă
de un eveniment mult mai amplu, prin
coordonatorii Mădălin Guruianu ș i Leila
Cîrciumaru, dar și prin voluntarii Alexandru
Ujvarosi, Karina Musteaă, Roxana Macarie,
Andreea Băcilă, Loredana Giurgică, Gabi Suciu,
Alexandra Frâncu, Arad Ionu, Sorin Dandu, Alex
Vasile, Petrică Brustan, Cristian Pistol.
Întregul eveniment a fost conceput ca un
promotor al multiculturalităii și a presupus un
concurs cu mai multe etape între participanii care
au fost împării în ”4 CASE” – actorii, debaterii,
spiridușii și tinerii, pornind de la cele 4 evenimente
reprezentative pentru Asociaia de Tineret ECOU:
Trupa de Teatru, Clubul de Dezbateri Academice,
Festivalul Povestea din Ajun și Cortul de Tineret la
Zilele Sfântu Gheorghe.
Proiectul a cuprins programe diverse: jocuri
educative, concursuri tematice, mult sport – fotbal
și volei inclusiv în nocturnă, excursie pe traseul
didactic din spatele taberei, plimbare cu barca, dar
și înot în lac, plus spectacolul „Nu putei voi urî, cât
putem noi iubi”, al Trupei de Teatru-Forum a
Asociaiei de Tineret ECOU.
Dincer GEAFER
Președinte Organiza ia de Tineret
“İSMAİL GASPIRALI”
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TİNERİ CU CARE NE MÂNDRİM

ERIN VAIT
Începem prin a spune că merită să
rezervăm măcar câteva minute din timpul nostru
ca să acordăm un pic de atenţie tinerelor
speranţe.În aceastã ediţie îl vom cunoaşte pe Erin
Vait multiplu cãştigãtor a olimpiadelor de
matematicã.
Erin Vait este elev în clasa a VII-a la Liceul
Teoretic “Ovidius” din Constanţa. Pasiunea pentru
matematicã a început la 4 ani, atunci când a
descoperit tainele adunãrii şi scãderii. Exerciţiile
de matematcicã, mai cu seamã problemele cu
grad mare de dificultate îl atrag ca “un magnet” pe
Erin.
Erin este un
produs bun al şcolii
constãnţene dintr-o perspectivã a matematicii.
“Trebuie sã avem grijã de marea performanţã,
pentru a reuşi”,ne spunea Erin într-o discuţie
despre “a fi olimpic”. A participat cu succes la
olimpiadele şi concursurile şcolare, unde a
obţinut şi locuri pe podium: Concursul de
matematicã “Tomis”, unde Erin a concurat cu
sute de elevi şi a obţinut punctajul maxim, un alt
succes a venit de la concursul naţional de
matematică Lumina-Math, locul I pe Constanţa, la

olimpiada naţională de matematică – faza
judeţenă a obţinut un punctaj bun, alte concursuri
încununate de succes sunt: concursul judeţean de
matematică Math Space dar şi concursul
“Arhimede”. Performanţa dar şi valoarea lui Erin au
fost rãsplãtite de cãtre UDTTMR în cadrul galei,
unde au fost premiaţi olimpicii din etnia noastrã.
“Rezultatele mele sunt, în cea mai mare
parte, meritul pãrinţilor mei, care reprezintã
sprijinul fãrã de care nu aş fi ajuns aici, dar şi a
profesoarelor mele care mã pregãtesc prof.
C.Vãcãrescu şi prof.Mirela Dãnilã, cãrora le
mulţumesc din suflet. Este foarte important sã
ştii cã eşti sprijinit, cã poţi studia, cã ai cu cine
vorbi. Mama este cea care mã susţine mult.
Sunt mândru cã sunt tãtar pentru cã îmi oferã
recunoaşterea valorii. Performaţa se obţine greu
dar meritã efortul “, a recunoscut Erin. “A fi pãrinte
de olimpic e destul de greu, cere sacrificii dar şi
satisfacţiile sunt imense în momentul în care,
copilul tãu are rezultate bune”, ne-a spus mama lui
Erin.
Ghiulşen ISMAIL-IUSUF
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INTERVIU CU DNA. DR. CIORABAI EDA MALICHE
Am cunoscut-o pe doamna doctor Ciorabai
în anul 2012 de-a lungul stagiilor clinice și
cursurilor de Psihiatrie. Atât studenii cât și colegii
dumneaei o descriau ca pe un profesionist
desăvârșit care își dedica în totalitate timpul și
atenia pentru însănătoșirea sau ameliorarea stării
pacienilor internai în Secia de Psihiatrie din
Palazu. Încântat și recunoscător faă de pasiunea
cu care ne-a expus această latură a medicinii sunt
fericit că realizăm împreună acest scurt interviu
pentru comunitatea noastră.

astfel a început aventura mea. Din Februarie 1995
lucrez în Clinica de Psihiatrie Palazu din cadrul
Spitalului Judeean Constana.
Am considerat psihiatria ca fiind
specializarea medicală care putea să raspundă cel
mai bine la întrebarea: “Care este legătura dintre
bolile cardio-vasculare și cancer ?”
Întrucât ne-am avântat pe o latură strict
profesională propun să ne destindem cu
amintiri plăcute și amuzante din timpul
studeniei. (2-3 povești amuzante din facultate
sau chiar din practică dacă vă permite meseria)

Sarut mâna doamna doctor. Cum a
decurs viaa dumneavoastră din momentul
admiterii la facultatea de medicină și până
astăzi? Cum vă împărtii între cariera din
practica medical ă și cea din cadrul
Universităii?

Poveștile plăcute se referă cu sigurană la
notele maxime obinute la diferite materii din
perioada studeniei, precum Farmacologia, și
desigur reaciile colegilor. O întâmplare amuzantă
o constituie naivitatea cu care am sfătuit o pacientă
în timpul rezideniatului cu grave probleme în
căsnicie (violena domestică, alcool și infidelitate).

Am intrat la Facultatea de Medicină din
Târgu Mureș, însă după 2 ani m-am transferat la
Facultatea de Medicină din București - Carol
Davila. După Revoluie a fost o schimbare foarte
interesantă din punctul meu de vedere. Bazele
cunoștinelor medicale pe care le-am acumulat la
Facultatea din Târgu Mureș au constituit un
avantaj și un ajutor enorm. În București a fost o
deschidere asupra dimensiunilor enorme ale
medicinii. După Revoluie am cunoscut diferena
dintre componenta socială și cea strict tehnică cu
informaii pur medicale.
Nu este vorba de o împărire ci de o
împletire, aș spune eu benefică, între tratarea
pacienilor și exemplul permanent de care au
nevoie studenii. Pacienii află mai multe despre
boala lor și despre modalităile de a-și menine
controlul propriei existene, iar studenii descoperă
amănunte utile în viitoarea lor carieră.

Ai remarcat la comunitatea turco-tătară
dobrogeană caracteristici comune de caracter,
personalitate și temperament prin analiza
psihologică pe care o realizai cu atâta
ușurină? Ce sfaturi ne oferii pentru o viată
spirituală mai bună inând cont de haosul ce
caracterizează aglomerările urbane?
Calitatea principală a membrilor comunităii
noastre este tenacitatea, reflectată în toate
activităile pe care le întreprindem. Individualismul
de care suntem acuzai poate fi privit atât ca o
calitate cât și ca un defect conform noilor concepii
europene. Din punctul meu de vedere
individualismul oferă continuitate și perenitate.
Este nevoie de un conducător individualist cu
personalitate foarte puternică pentru a conduce
toi tătarii; dacă unele comunităi cresc cantitativ,
tătarii cresc calitativ refuzând să fie manipulai.

Bănuiesc că este o întrebare foarte
frecventă, cum ai decis să alegei Psihiatria ca
specializare? Știu că de-a lungul carierei ai
redactat studii și lucrări ample pe această
temă, însă care este motivaia și farmecul care
alimentează un medic psihiatru să devină
mândru de munca sa?

Cu ce alte realizări vă mândrii în afara
celor profesionale pentru care ai fost invitată
de către UDTTMR la întâlniri ale doamnelor sau
medicilor de succes din comunitatea noastră?
(familie , pasiuni, etc)

În anul VI am luat primul contact cu
psihiatria care mi s-a părut o specializare aparte,
dar decizia am luat-o în momentul în care mă
pregăteam pentru Rezideniat. În Facultatea de
Medicin ă erau posturi pentru preparatori
universitari în Psihiatrie și atunci când am aflat am
dorit să aplic. După examenul de Rezideniat am
obinut locul de rezident în psihiatrie în Timișoara și

Consider o realizare faptul că deși viaa
profesională este tumultuoasă, soul și fiica mea
m-au suportat și nu m-au abandonat, ei fiind
sprijinul de care am nevoie pentru progres. Ca un
sfat pentru coetnicii noștri, îi îndemn la cumpătare,
“sabır et !”
Interviu realizat de Ateș CASİMCEALİ
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YAŞAR MEMEDEMİN'ĬN ŞAİR ETKEN, ER ŞEYDEN BURIN TĬLĬDĬR
Tĭl onıñ kalemĭdĭr, aletĭdĭr, tűfegĭdĭr, onıñ
“Söz kuwetĭdĭr”. Bĭr menzumesĭn adı, zaten “Söz
kuwetĭdĭr”, vol. Yıldızlarga aşılgan emel.
Tatar tĭlĭmĭz, örf-adetlerĭn, şanlı, acınıklı
tarihĭmĭzĭn, kűltűrĭmĭzĭn bĭr parşasıdır, bĭr ifadesĭ,
bĭr simgesĭdĭr.
Komunizm senelerĭnde, 50-80 yaşların
totırgan nesil “…toya-toya Tatarca konışmadık,
yazmadık, okumadık. Tatar Tĭlĭ şeşegĭmĭz aşmadı,
Tatar Tĭlĭ teregĭmĭz bol-bol sulanmadı, Tatarca
Tĭlĭmĭz maalesef coytılmak colın algan edĭ”. Ama
Allah'ımızga şűkűr, komunizm devĭrĭ pĭttĭ, Tĭlĭmĭz,
Tatar Tĭlĭmĭz canlandı, yaşay, yaşaycaktır. Bo da
halkımıznıñ sayesĭnde, alimlerĭmĭzĭñ sayesĭnde
şairlerĭmĭzĭñ sayesĭnde.
Bonlardan bĭrew Yaşar Memedemin, şair,
yazar, profesör, gazetecĭ soydaşımız.
Şairın ifade baylıgı, meramet, gurur, ĭstekarzu, űzĭntĭ, peşmanlık ve başkaları. Yaşar
abimızın makalelerĭnde, menzumelerĭnde, er
satırda, Ahlâk, Meramet, Terbiye, Cenabĭ Hak,
Tabiyat ve Insan yaşayışı ön planda.
Yaşar abimızın menzumelerĭ, epsĭ elmaz
taşıdır, cűregĭmĭzge tak ete. Meselâ: “Ay Tatarlar,
Tatarlar”, “Kelĭyĭk bĭr araga”, “Dűlber Kırım”,
“Kĭmmen men”, “Ana Tĭlĭm”, “Bĭzde bar”, “Yanında
menĭm űműtĭm”, “Canımda berecem”, “Almak man
bermek”, “Yaşlar bastı acımadan”, “Kartlık belası
ve başkaları”.
Manevi arkadaşım – Yaşar abi, menĭm űşĭn,
öz fikirĭme köre, cemaatımız űşĭn, tatar edebiyatĭ
űşĭn ölmedĭ, ölmiycek. Zaaten, duygusal bĭr
menzumesĭnde, şairĭmĭz şanlarnı ifade etkendĭr.
“Őlgende, menĭ öldĭ demenĭz
Çűnkű ölmiycekmen
Tĭlĭm, Tűşűncelerĭm, Duygularım
Milletĭme bagışlagan fikirlerĭm
Sıralarımda yaşaycaktır
……………………………..
Toprakka sade cesetĭm kĭrecek
Millet űşĭn cabalagan ölmez.”

“Őlmicekmen”p.59, vol.
<Yıldızlarga aşılgan emel>,
Köstencĭ, 1999, Ed.Europlois
Yasar abi sen kĭmsĭn? Dep soranganda, Őz
cevabĭ:
Men: - bo topraknıñ tuzıman
Men: - insanlarga, sűygĭ'ge dat bermek űşĭn
tuwganman
Men: - daglardan agıp kelgen kaynakların
suwıman
Men: - şırkın tűşűnceler men kızışkan
Men: - manlayların serĭnletmek űşĭn bĭr
suwman
Men: - sabilerĭn kűlkűlerĭn es'ke almak űşĭn
kelgemen
Men: - o'larnı sallamak űşĭn bar man
Men: - bo dűnyanın tokatıman
Men: - Sabanı m űjdelegen Çolpan
yıldızıman (steaua dimineţii, Luceafăr)
Men: - Erte turganıñ adımların aydınlarmak
űşĭn barman
“Men, men tuwılman”, Renkler, vol.2,
Kriterion-yayın evi, Bucureşti, 1989, p.11
Prof. dr. Nuredin IBRAM
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KÜREȘ - 2 MAI
Duminică 18 august 2013, Filiala 2 Mai a
Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani
din România va organiza tradiionalele lupte
tătărești Küreș. Căștigătorii competiiei au fost:
La Categoria 18-23 ani:
Locul I: Serhan Isleam - Valu lui Traian
Locul al II-lea: Mădălin Pârvulescu Moșneni
La Categoria OPEN:
Locul I: Juan Pino - Spania
Locul al II-lea: Denis Gelil - Valu lui Traian,
România
Menionăm că la această etapă au
participat și sportivii Tolea Ciumac din România și

Juan Pino din Spania, astfel sportul nostru
tradiional devenind unul de nivel european.
La această etapă a Turneului de lupte
tătărești “KÜREŞ” organizat de către Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din
România a participat fostul campion Aidân Ablez
care s-a înfruntat în primul turc cu mai tânărul
Nardin Refgian.
Premiile concursului de Küreş au fost
oferite de către președintele U.D.T.T.M.R. Gelil
Eserghep, deputatul U.D.T.T.M.R. Varol Amet,
președintele filialei 2 Mai a U.D.T.T.M.R., Aivar
Agiomer.
Dincer GEAFER

KÜREȘ - NĂVODARI

Duminică 1 septembrie 2013, Filiala
Năvodari a Uniunii Democrate a Tătarilor TurcoMusulmani din România a organizat tradiionalele
lupte tătărești Küreș. Căștigătorii competiiei au
fost:
La Categoria 15-18 ani:
Locul I: Alexandru Fântănaru
Locul al II-lea: Marian Rada
La Categoria 18-23 ani:
Locul I: Denis Curti - Valu lui Traian
Locul al II-lea: Elvis Ali - Cobadin
La Categoria OPEN:
Locul I: Denis Gelil - Valu lui Traian
Locul al II-lea: Redin Memiș - Valu lui Traian
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KÜREȘ - VALEA DACILOR
Duminică 31 august 2013, Filiala
Subfiliala Valea Dacilor a Uniunii Democrate a
Tătarilor Turco-Musulmani din România ș i
Primăria Municipiului Medgidia au organizat
tradiionalele lupte tătărești Küreș. Căștigătorii
competiiei au fost:
La Categoria 18-23 ani:
Locul I: Elvis Ali - Cobadin
Locul al II-lea: Ionu Becheanu -Valu lui

Traian
La Categoria OPEN:
Locul I: Denis Gelil - Valu lui Traian
Locul al II-lea: Elvis Ali - Cobadin
în timpul competiiei de Küreş ansamblul
Mini Karasu a susinut un program de dansuri
tradiionale tătărești.
Erol MENADIL

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
KÜREŞ 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
6 IULIE 2013 - 23 AUGUST
6 IULIE 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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