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Ramazan Ayı
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka
ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda
yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar
verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca
buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.
Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren
âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya
saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani

– Kahraman Ordumuza –

Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır.
Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Ramazan Ayınız mübarek olsun!

Ervin İbraim

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni, ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl
Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl…

„Viaţă-n libertate ori moarte” strigă toţi.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!..

Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl!..

Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl!

Andrei
MUREŞANU

Mehmet Akif
ERSOY

DIN ACŢIUNILE UNIUNII
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Romanya
Demokrat
Türk Birliği
Köstence'de
İlk İftarı
O

nbir ayın Sultanı olan
Ramazan ayı iftar sofraları ile tüm müslumanları
biryere toplayıp insanların
kaynaşmalarına vesile oldu.
Romanya Demokrat Türk
Birliği her sene olduğu gibi
bu senede tüm şubelerinde
iftar sofraları verdi.
İlk iftar Köstence’de,
23 Temmuz tarihinde verildi.
İftar sofrasında Romanya
Demokrat Türk Birliği Genel
Başkanı Sn. Osman Fedbi,
Genel Sekreteri Sn. Er vin
İbraim, Romanya Demokrat
Türk Birliği Onursal Başkanı
Sn. Murat Asan, R.D.T.B Milletvekili Sn. İbram İusein ve
Din Komisyonu Başkanı Sn.
Remzi İslam misafirleri ağırladılar. Her zaman Türk Birliği
yanında olan Romanya Müslümanlar Müftüsü, Sn. Murat
Yusuf, T.C. Köstence Muavin
Konsolosu Sn. Özgen Topçu,
T.C. Köstence Muavin Konsolosu Sn. Mesut Çevik, T.C.
Köstence Muavin Konsolosu
Sn.Gürcan Özcan soframıza
katıldılar.
Davetliler arasında Köstence Vali Yardımcısı Sn.
Iuxel Selamet, T.C Köstence
Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Sn.Aytekin Akçın,
Köstence “Ovidius” Üniversitesi Tarih ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Sn. Emanuel

Plopeanu, Köstence Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. Adriana Oprea, Köstence İl Milli Eğitim Türk Dili Müfettişi Sn. İkbal
Anefi, Romanya Azınlıklar Departmanından Üst Düzey Uzmanı Sn. Aidun Curt-Mola, Köstence Kültür Din ve Ulusal Miras
Müdürlüğünden, Sn. Murat Actuan, Köstence Öğretmenevinden Sn. Narcis Amza, Cumpana Belediye Başkan Yardımcısı
Sn. Florin Neagu, Romanya Demokrat Tatar Türklerin Müslüman Demokrat Birliği temsilcileri, Köstence Belediye temsilcileri, Köstence Valiliği temsilcilleri, Köstence ve Dobruca Türk İşadamları Derneği temsilcileri iftarımızda bulundular.

Firdes Musledin

U

Iftar oferit
de comisia de femei a UDTR

niunea Democrată Turcă din România, prin comisia de femei, preşedinte Amet Melec, a organizat în data de
19.07.2013 o cină tradiţională de iftar cu prilejiul postului din Luna Ramazan. Masa de iftar este cina tradiţională,
care încheie ziua de post negru, începută la răsăritul soarelui şi terminată în momentul în care acesta apune. Luna
Ramazan a început în data de 9 iulie şi se va încheia pe 8 august, cu prima zi de Ramazan Bayram, una dintre cele
mai mari sărbători religioase ale musulmanilor din întreaga lume.
Cina a avut loc la Restaurantul Colonade din Constanţa şi a reunit membrele comunităţii turce atât din Constanţa
cât şi de la fililale UDTR cum sunt: Cobadin, Cumpăna, Mangalia, Amzacea şi Techirgiol. Dintre oficialităţi amintim:
ataşat în cadrul Consulatului Republicii Turcia la Constanţa, d-na Tuğba Topçu, soţia ataşatului de cult islamic, d-na
Emine Akçin şi soţia viceconsulului din cadrul consulatului, d-na Emel Özcan.
Masa a început cu o rugăciune rostită de d-na Nilgün Güneş, profesor ce predă cursuri de Kuran-i Kerim la sediul
Muftiatului Cultului Musulman din România. Rugăciuni şi cuvinte frumoase au fost rostite şi de participantele la masă
printre care s-a numărat şi lector universitar Emin Emel.

Nurgean Ibraim
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Dobruca Türk İş Adamları
Derneği ile İftar Vakti

R

amazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği
aydır. Bu vesileyle 25 Temmuz tarihinde Dobruca Türk İş Adamları Derneği iftar yemeği verdi. Bir Türk Lokantasında
gerçekleşen iftar yemeyine Köstence’de bulunan Türk ve soydaş vatandaşları bir araya getirdi. Ev sahipliği yapan
DTİAD Genel Başkanı Sayın Zeki Uysal misafirlerini en güzel şekilde ağırladı.
Davetlilerin arasında Romanya Müftüsü Muurat Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosluktan, muavin
konsolos Özgen Topçu ve eşi Tuğba Topçu, muavin konsolos Mesut Çevik ve muavin konsolos Gürcan Özcan katıldılar.
Bu kutsal dönemde müsluman arkadaşlarını yanlız bırakmayan milletvekili Dănuţ Culeţu iftar yemeğine katıldı.
Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından Gençler Komisyonu Başkanı Erkan Musledin ve RDTB Genel Sekreteri
Ervin İbraim bulundular. Müftü Muurat Yusuf’un duasıyla sona eren iftar yemeği bu kutsal ayın bir gününü daha geçirdik.

Nurgean İbraim

DOAMNA ZODILA-OSMAN
ZARIFE PRESEDINTE UDTR
BRAILA A INCETAT DIN VIATA
ÎN DATA DE 25.07.2013
PANA IN ULTIMA CLIPA A
VIETII A DEPUS TOT EFORTUL
IN VEDEREA PROMOVARII
VOLORILOR MORALE,
SOCIALE SI CULTURALE ALE
MINORITATII TURCE DIN
BRAILA.
ALLAH RAHMET EYLESIN !
DUMNEZEU SA O ODIHNEASCA !
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Vizita delegaţiei CMN-DRI în Croaţia
La

propunerea şi cu sprijinul Uniunii Croaţilor din România, în perioada 1-10 iulie a fost organizat un program
comun al Comisiei pentru învăţământ şi tineret şi al Comisiei pentru cultură, culte şi mass media din cadrul
CMN, sub forma unei vizite de documentare şi schimb de experienţă în Croaţia. În program au fost incluse întâlniri cu
reprezentanţi ai guvernului croat, precum şi cu reprezentanţi ai minorităţilor etnice din Croaţia.
Datorită poziţiei sale geografice, Croaţia
reprezintă un amestec de patru sfere culturale
diferite. A fost o răscruce a influenţelor culturilor
occidentale şi orientale—încă de la împărţirea
Imperiului Roman—precum şi între Mitteleuropa şi
cultura mediteraneană. Mişcarea ilirică a fost cea
mai semnificativă perioadă de istorie culturală
naţională, secolul al XIX-lea dovedindu-se crucial
pentru emanciparea limbii croate şi aducând
progrese fără precedent în toate domeniile artei şi
culturii, atunci apărând numeroase figuri istorice.
Ministerul Culturii se ocupă cu conservarea patrimoniului cultural şi natural al ţării şi îi supraveghează dezvoltarea. Alte activităţi ce susţin dezvoltarea
culturii sunt organizate la nivelul administraţiei
locale. UNESCO a înscris şapte locuri din Croaţia
pe lista patrimoniului mondial. Ţara este bogată şi
în patrimoniu intangibil şi deţine zece capodopere
culturale incluse pe lista UNESCO, mai multe decât
orice ţară din Europa cu excepţia Spaniei care
are tot zece. O contribuţie culturală de anvergură
mondială adusă de Croaţia este cravata, purtată
la început de mercenarii croaţi din secolul al XVIIlea aflaţi în Franţa.
Prin bunele relaţii pe care le menţine cu
Croaţia, Uniunea Croată a facilitat aceste contacte, obiectivul general fiind acela al schimbului
de experienţă şi de bune practici în domeniul
promovării dialogului intercultural, al diversităţii
lingvistice, culturale şi religioase şi al punerii în
valoare a patrimoniului istoric şi cultural.
Delegaţia română a vizitat sediul ambasadei României din Zagreb care a fost primită de
ambasadorul român Cosmin George Dinescu, a
avut o întâlnire cu reprezentanţi ai guvernului şi ai
minorităţilor etnice din Croaţia, a vizitat obiective
turistice protejate UNESCO din insula Hvar şi nu în
ultimul rând un centru regional de promovare a
diversităţii culturale şia turismului cultural.
Din partea Uniunii Democrate Turce din România au participat preşedinta comisiei de învăţământ, inspector de specialitate în cadrul MEN,
prof. Vildan Bormambet şi preşedinta comisiei de
cultură a UDTR, Serin Türkoğlu.

Nurgean Ibraim
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În

Comisia pentru
probleme financiare a CMN
reunită la UDTR

data de 18 iulie,
membrii comisiei
pentru probleme financiare au fost oaspeţii liderilor Uniunii Democrate Turce din România. Comisia
s-a întrunit în această
lună la Constanţa în cadrul şedinţei lunare a responsabililor cu probleme
financiare ale organizaţiilor minorităţilor naţionale,
membre ale Consiliului
Minorităţilor Naţionale.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi de preşedintele
UDTR, ing. Osman Fedbi,
de secretarul general,
prof. Ervin Ibraim precum
şi de Nicuşor Dragomir,
contabil şef.
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Diplomatul american
Edwina Sagitto şi-a încheiat
activitatea în România

începutul lunii iulie, Însărcinatul cu Afaceri al Misiunii
Diplomatice a SUA a organizat o
recepţie cu prilejul încheierii mandatului ofiţerului cultural, Edwina
Sagitto. Edwina Sagitto şi-a început
activitatea în România în anul 2011.
Timp de doi ani, domnia sa a iniţiat
diverse proiecte culturale sau a
contribuit la realizarea altora, desfăşurate în parteneriat cu diferite
organizaţii din România. Pe parcursul activităţii sale în România, ofiţerul
cultural Edwina Sagitto a avut o
bună colaborare cu reprezentanţii
comunităţii musulmane cu care
a derulat diverse proiecte. Printre
acestea se numără vizita imamului
Yusuf Kavakçı, „ Noaptea alegerilor” la care au fost invitaţi să ia parte lideri ai comunităţilor turcă şi tătară, participarea la mesele de iftar organizate de Muftiatul Cultului Musulman din România sau de Ambasada SUA la Bucureşti.

În debutul discuţiilor conduse de Carmen Stamate, şef serviciu asistenţă financiară, relaţii regionale şi coordonare
CMN, gazdele au ridicat problema cheltuielilor financiare cu întreţinerea Radio T care nu este un post comercial capabil să îşi asigure mare parte din costuri din publicitate. A mai fost adusă în discuţie regândirea bugetelor uniunilor
fiind propusă realizarea investiţiilor în etape pentru a nu risca blocarea fondurilor la sfârşit de an. Toţi participanţii la
şedinţă au convenit că este necesar să iniţieze un dialog cu o persoană abilitată de la Curtea de Conturi capabilă să
ofere soluţii pentru chestiuni
generate de un conţinut mai
puţin clar al actelor normative
care, de multe ori, dau naştere la interpretări. Întrebările
responsabililor financiari vor
fi centralizate până la data
de 15 august, urmând ca
apoi să fie fixată o întâlnire
cu un finanţist de la Curtea
de Conturi.
Oaspeţii au convenit ca
următoarea şedinţă a membrilor comisiei pentru probleme financiare să se desfăşoare în ultima perioadă a lunii
august, la Sighetul Marmaţiei.

Sorina Asan

Vizibil emoţionată, Edwina Sagitto şi-a început discursul în limba română. Diplomatul american a declarat:„ Am
avut şansa să cunosc mulţi români, dintre care mulţi vă aflaţi aici în această seară, şi pentru asta sunt recunoscătoare.
Dacă aş generaliza puţin, românii sunt oameni remarcabili, foarte educaţi, interesaţi de deschiderea globală şi foarte
interesaţi de educaţie şi cultură. Acest fapt a făcut ca munca mea de ataşat cultural să fie foarte uşoară.”
Edwina Sagitto a primit din partea Secretarului de Stat, Hillary Clinton o distincţie pentru întreaga carieră diplomatică, 35 de ani de muncă în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Uniter ale Americii. Diploma i-a fost înmânată de
Însărcinatul cu Afaceri al Misiunii Diplomatice
a SUA , Duane Butcher în prezenţa consilierului pentru afaceri publice Bruce P. Kleiner şi a
numeroşi invitaţi. La eveniment a participat şi
secretarul general al Uniunii Democrate Turce
din România, profesorul Ervin Ibraim.
Edwina Sagitto a lucrat în ţări ca : Rwanda,
Honduras, Bosnia Herţegovina, Slovenia şi Germania, unde a luat parte la misiuni umanitare
ori a organizat vizite ale demnitarilor americani
în câmpuri de refugiaţi. Activitatea doamnei
Sagitto în România a fost îndeplinită cu profesionalism şi a fost legată şi de comunitatea musulmană cu care a avut o colaborare excelentă.
Cariera profesională a doamnei Edwina Sagitto
se încheie în România, ţară în care a promis să
se reîntoarcă în vizită.

Sorina Asan
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L

Diplomat american
în dialog cu lideri ai UDTR

iderii Uniunii Democrate Turce din România au avut
miercuri, 10 iulie, la Constanţa, o întrevedere cu
doamna Kendra E. Pace, ofiţer politic, responsabil cu
drepturile omului în cadrul Ambasadei Statelor Unite
ale Americii, la Bucureşti.
Discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă cordială, fiind abordate problemele de ordin politic şi social
ale etnicilor turci din România. Atât preşedintele UDTR,
ing. Osman Fedbi cât şi secretarul general, prof. Ervin
Ibraim au sublinat faptul că etnicii turci din România
reprezintă o comunitate istorică, o minoritate naţională care practică un islam moderat. În cadrul întâlnirii,
preşedintele UDTR a declarat:„ comunitatea turcă
are relaţii bune de colaborare cu toate minorităţile
etnice, cu instituţiile statului român dar, în acelaşi timp
încercăm să dezvoltăm şi relaţii de cooperare, cu musulmanii din alte ţări prin intermediul reprezentanţelor
diplomatice şi a diplomaţilor acreditaţi în România”.
Cei doi lideri au mai adus în discuţie faptul că cea
mai mare problemă a minorităţii turce o constituie
cea de ordin social, care atrage cu sine un nivel
redus de educaţie al etnicilor turci, din mediul rural.
Referindu-se la acest aspect, secretarul general, prof.
Ervin Ibraim a subliniat faptul că din cauza condiţiilor
sociale precare există riscul ca unii membri ai comunităţii să fie atraşi de diferite fundaţii care practică un
islam de tip fundamentalist şi nu unul moderat, specific
turcilor dobrogeni.
Diplomatul american şi-a arătat disponibilitatea
de a continua dialogul cu liderii Uniunii Democrate
Turce din România şi de a propune în viitor programe
în domeniul diversităţii etnice şi al drepturilor omului la
care să ia parte membri ai comunităţii turce.
Ambele părţi au apreciat excelenta relaţie de
colaborare dintre Ambasada SUA şi unii membri ai
UDTR, participarea comună la evenimente organizate
de misiunea diplomatică americană în România şi la
cele ale musulmanilor din ţara noastră, în special cu
prilejul sărbătorilor religioase.
La finalul întrevederii, preşedintele UDTR i-a înmânat diplomatului american Kendra E. Pace o plachetă
cu însemnele uniunii.
Kendra E. Pace se află în România de două luni
de zile şi va ocupa funcţia de ofiţer politic în cadrul
Ambasadei SUA la Bucureşti, timp de doi ani.

Sorina Asan
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Săptămâna Filmului Interetnic

În

perioada 22-28 iulie a.c. Tulcea a fost gazda celei de-a VIII-a ediţii a „Săptămânii Filmului Interetnic“, manifestare
organizată de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul Eudivers) cu sprijinul Guvernului României
prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Primăria Mun. Tulcea, Consiliul Judeţean
Tulcea şi Instituţia Prefectului Tulcea. Alături
de aceste instituţii, partenerii evenimentului
au fost: Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din
România - filiala Tulcea, Comunitatea Italiană
din Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor
din Tulcea, Comunitatea Elenă din Tulcea,
Uniunea Democrată Turcă din România-filiala
Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco
Musulmani din România – filiala Tulcea, Partida
Romilor Pro Europa- filiala Tulcea, Comunitatea
Aromână din Tulcea, Uniunea Armenilor din
România - filiala Tulcea.
Proiectul s-a bucurat şi de sprijinul Institutului Italian de Cultură "Vito Grasso" din Bucureşti, Institutului Goethe din Bucureşti, Centrului
Cultural Turc Yunus Emre Constanţa, Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa şi
Centrului Cultural Multietnic din Tulcea.
Festivalul s-a desfăşurat pe parcursul a
7 seri de spectacol pentru un număr de 13
grupuri etnice importante din judeţul Tulcea.
În cadrul spectacolului, publicul tulcean s-a
bucurat de momente coregrafice şi lirice în
interpretarea unor ansambluri aparţinând
minorităţilor, urmate de o proiecţie cinematografică reprezentativă pentru comunitatea
respectivă. Datorită faptului că evenimentul se
desfăşoară în plin sezon turistic, în centrul civic
al municipiului Tulcea, a devenit o adevărată
tradiţie locală ce contribuie la promovarea
imaginii judeţului în rândul turiştilor români şi
străini iar spectacolele folclorice şi proiecţiile
cinematografice au delectat şi educat publicul, familiarizându-l cu bogăţia culturală a
etniilor dobrogene.
Seara de vineri, 26 iulie, a fost dedicată
filmului turcesc, spectatorii putând viziona
filmul „Aşk tesadüfleri sever” (Dragostei îi plac
coincidenţele)- Turcia 2011. De asemenea, ansamblul de dansuri tradiţionale turceşti „Tuna“
şi grupul vocal „Kaynanalar“, reprezentând
filiala Tulcea a Uniunii Democrate Turce din
România au prezentat un moment artistic de
cântece şi dansuri.

Omer Minever
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„România şi SUA
au relaţii diplomatice
de peste o sută treizeci de ani”

Z

iua Independenţei Statelor Unite ale Americii a fost sărbătorită la Bucureşti pe 3 iulie, „alături de prieteni” aşa cum
a declarat Însărcinatul cu Afaceri Duane Butcher, în discursul său. Ca în fiecare an, UDTR a fost reprezentată la
eveniment de secretarul general, prof. Ervin Ibraim, care a participat împreună cu soţia.
Tema din acest an a aniversării a 237 de ani de la Declaraţia de Independenţă a SUA a constituit-o „National
Mall”, un simbol ce ne aduce în memorie originile, istoria şi valorile americanilor. Participanţii la eveniment au avut
posibilitatea să facă o incursiune în „National Mall” şi să admire impozanta clădire a Capitoliului sau monumentul lui
George Washington, prin intemediul unei expoziţii de fotografii. „National Mall, parcul naţional cuprins între clădirea
Congresului şi monumentul comemorativ dedicat lui Abraham Lincoln, este acum înconjurat de monumente istorice şi
muzee faimoase în toată lumea. Este sediu al autorităţilor şi al instituţiilor educaţionale, spaţiu de recreere şi amintire.
Este locul unde se organizează evenimente civice, festivităţile de învestire a preşedinţilor şi spaţiu pentru expoziţii şi
parade”, a remarcat Duane Butcher în discursul său. Referitor la relaţiile bilaterale dintre România şi SUA însărcinatul
cu afaceri, Duane Butcher a spus că acestea sunt „excelente pentru că ambele ţări împărtăşesc valori, obiective
şi aspiraţii comune. Statele Unite ale Americii au contat pe România în cadrul NATO, precum şi în Kosovo, Irak şi Afganistan. În această regiune, contăm pe România ca ea să conducă şi să îşi ajute ţările vecine în parcursul lor spre
NATO şi integrare deplină în comunitatea euro-atlantică. Totodată, România va găzdui o parte esenţială a sistemului
american de apărare antirachetă menit să-i protejeze mai bine pe aliaţii noştri din cadrul NATO”.

În replică, Premierul român, Victor Ponta a declarat:„Sunt foarte fericit să văd că acum România, o ţară stabilă
şi predictibilă se poate dovedi un partener de încredere şi stabil pentru SUA. Aţi menţionat cooperarea militară şi aş
vrea să mă alătur în a lăuda activitatea militarilor noştri curajoşi, care umăr la umăr au luptat în Afganistan. Doresc
să amintesc şi de determinarea noastră de a începe în acest an, implementarea proiectului privitor la sistemul antirachetă, iar cooperarea militară nu este singura care se dezvoltă în prezent.”
Discursul diplomatului american s-a încheiat astfel: „România şi Statele Unite ale Americii au relaţii diplomatice
de peste o sută treizeci de ani, iar prietenia noastră s-a consolidat rapid după Revoluţie. Sunt convins că naţiunile şi
popoarele noastre vor continua să se apropie, iar astăzi, la aniversarea ţării mele, vă doresc mult succes”.
După rostirea discursurilor cei doi oficiali, Victor Ponta şi Duane Butcher au felicitat-o pe Mihaela Larisa Tudor,
sublocotenent cu prilejul absolvirii Academiei Militare West Point. Tânăra este prima româncă ce a absolvit Academia
Militară West Point.
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În acest an, tortul
din marţipan a fost
ornat cu un vultur şi un
joben în culorile steagului american dar şi
cu multe drapele în
miniatură şi fructe de
culoare roşie. Cei peste 1500 de invitaţi prezenţi la sărbătoarea
zilei naţionale a SUA
au putut degusta din
preparate specifice
americane dar şi din
vinul roşu de California
sau whisky.
Prezent la eveniment, ambasadorul
Republicii Turcia la Bucureşti, Omür Şölendil
s-a întreţinut într-o atmosferă cordială cu
Premierul Victor Ponta dar şi cu Muftiul Cultului Musulman din România, Muurat Iusuf şi cu reprezentanţii Uniunii Democrate Turce din România. Printre invitaţi s-au mai aflat subprefectul Judeţului Constanţa, Iuxel Selamet, reprezentanţi
ai misiunilor diplomatice acreditaţi în România, numeroşi parlamentari români dar şi jurnalişti.
Pe 4 iulie, chiar de Ziua Independenţei SUA Însărcinatul cu Afaceri la Bucureşti, Duane Butcher a oferit un dineu
la care a participat şi deputatul Iusein Ibram alături de alţi doi parlamentari, din grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale, Varujan Pambuccian şi Aurel Vainer.

Sorina Asan

TRT’de
Eğitim Süresi

Derya Amet, Radio T speaker-i, 7-21 Temmuz
2013 tarihleri arasında, TRT tarafından düzenlenen
eğitim stajyerlik programına katılmıştır. Derya Amet, o deneyimli
konuşmacılar yanında çalışmak
eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.
„Profesyoneller ile önemli adımlar yapmayı başardım, haber
yazmayı çalıştım. Canlı yayın
sırasında gazeteciler ve moderatörler tarafından kullanılan
teknikleri izlemek ve öğrenmek
çok ilgi çekici oldu. Klasik ve
on-line gazeteciliğin arasındaki
farklarını gördüm, haberleri,
röpörtajları ve görüşmeleri yazmayı ve ayarlamayı öğrendim.“

Stagiu de
pregătire la TRT

Derya Amet, speaker Radio T, a participat în perioada
7-21 iulie 2013 la un stagiu de pregătire profesională la Radioteleviziunea Turcă (TRT). Derya Amet
a menţionat că a avut o posibilitate
unică de a lucra alături de speakeri
cu experienţă. „Am reuşit să fac paşi
importanţi alături de profesionişti,
am încercat să scriu şi să redactez
ştiri. A fost foarte interesant să-i urmăresc şi să învăţ tehnicile utilizate
de reporteri şi moderatori în timpul
emisiei în direct. Am sesizat diferenţa
dintre jurnalismul clasic şi cel on-line,
am învăţat să scriu şi să ajustez ştirile,
reportajele şi interviurile.“

Minever Omer
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O tabără minunată
A
T

abăra de Limbă Maternă din acest an a căpătat o formă recreativă. Dacă în anii trecuţi elevii selectaţi de comisia
de învăţământ UDTR participau la cursuri intensive de limbă şi literatură turcă în acest an lucrurile s-au schimbat.
Au fost selectaţi tineri precum elevul Gelal Alper, de la şcoala nr.10 „Mihail Koiciu“care a încheiat situaţia şcolară în
clasa a VIII-a cu media 10, şef de promoţie sau eleva Mustafa Eda Melisa de la Şcoala nr.30 „Ghe. Ţiţeica“ şi ea o
perfecţionistă ca şi colegul Alper care şi-a încheiat situaţia şcolară cu media 10 tot ca şef de promoţie, în total cinzeci
şi cinci de elevi câştigători a diverse concursuri şi olimpiade, printre care şi concursul naţional „Frumoasa mea limbă
maternă“. Elevi din Constanţa, Tulcea, Medgidia, Tuzla, Valu lui Traian, Ovidiu, Cobadin, Amzacea au petrecut în
perioada 12-18 iulie la Predeal o săptămână „super“, aşa cum de altfel au declarat chiar ei. S-au vizitat locuri impresionante, s-a mers în drumeţii, în plimbări plăcute şi relaxante,s-au organizat concursuri sportive distractive,concursuri
de talente şi concurs de frumuseţe, au învăţat cântece, poezii, au desenat, s-au căţărat, s-au legat prietenii, au fost
făcuţi oameni fericiţi. Distracţia şi buna dispoziţie au fost la ele acasă. Zâmbetele şi râsetele copiilor au fost dovada
clară a acestui lucru. Pe lângă toate acestea tabăra noastră a avut şi o formă educativă. Nesesizabilă pentru ochiul
neavizat toate micile neajunsuri, neînţelegerile, micile probleme cu repartizarea în camere şi gustul mâncărurilor nu
au făcut decât să întărească şi să formeze nişte caractere din ce în ce mai puternice de nezdruncinat în faţa neajunsurilor. Ca o mărturie a celor spuse voi da un fragment din impresiile de tabără ale elevei Mustafa Eda-Melisa:
„În această tabără, acum totul pare perfect, în afară de vreme. Norii se împletesc pe cer formând un joc de culori
albe ce se revarsă în formă de ploaie pe pământ. Munţii, întinderi de copaci, ne-au fost alături întotdeauna, ne-au
adăpostit construind acoperişuri din frunze, ne-au condus către vârf. Să nu uităm de muzee, reîntoarceri în timp, neau făcut să ne imaginăm cum s-a întâmplat totul prin legende, povestiri, poate chiar prin simple fapte. Ideile m-au
condus către fapte, faptele către noi amintiri, dar amintirea acestei tabere va avea un loc special în inima şi mintea
mea“. Voi mai cita o elevă care din păcate nu şi-a semnat impresiile personale: „La această tabără m-a impresionat
faptul că distracţia şi buna dispoziţie au fost lucrurile de bază. Mi-a plăcut că am vizitat locuri noi, fiind prima dată
când am venit la Predeal. Am cunoscut persoane noi şi mi-am făcut prieteni. Oamenii pe care i-am întâlnit aici sunt
cu totul minunaţi. Din punctul meu de vedere această tabără a fost excepţională din toate punctele de vedere şi
pot spune cu zâmbetul pe buze că aş repeta cu bucurie aceste momente.“
După cum au declarat-o elevii participanţi la tabără totul a fost magnific şi impresionant iar momentul culminant
pot spune că a fost ceremonia de premiere din ultima zi a taberei când toţi participanţii au primit diplome de preţuire
şi premii frumoase din partea uniunii turce. Au fost momente frumoase de neuitat pe care dorim să le retrăim an de an.

Melek Osman
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Tabără cultural educativă
şi de limba maternă

sociaţia culturală “Güneş“, urmând exemplul Uniunii Democrate
Turce din România a organizat anul acesta acţiunea „Punte culturală în Balcani“, program inspirat de activitatea derulată de uniunea
noastră în ultimii ani, cu intenţia ca puntea culturală creată între România şi Turcia să se extindă pe toată zona balcanică, între comunităţile
turce. Au participat turci din ţările balcanice, bărbaţi şi femei, copii şi
adulţi. Scopul programului a fost împărtăşirea şi găsirea de soluţii pentru problemele existente. În acelaşi timp, împreună cu musafirii din ţara
mamă, Turcia, s-au discutat schimbările intervenite în ultimii ani pe plan
cultural şi educaţional.
Din partea Uniunii Democrate Turce din România au participat
membrii comitetului de conducere, şefii şi membrii comisiilor de lucru,
membrii ai ansamblurilor folclorice, ai comisiei de tineret şi reprezentanţi
ai filialelor teritoriale.
Programul a inclus cursuri de iniţiere şi aprofundare a limbii şi literaturii turce precum şi cursuri de cultură şi civilizaţie turcă şi a răspuns
necesităţii de completare a cunoştinţelor de limbă turcă, precum şi
necesităţii unei mai bune colaborări cu comunităţile turce din Balcani.
De asemenea, participanţii au viyitat vechea cetate Mesambria,
în prezent Nesebar, un oraş si staţiune turistică în regiunea Burgas din
Bulgaria, situat la circa 120 km sud de Balcic. Este amplasat pe o peninsulă lungă de 850 m şi lată de 350 m, în care se ajunge printr-un istm. În
timpul existenţei sale îndelungate, şi-a pierdut 1/3 din teritoriu, fiind acoperit de mare. Sub apă, la 80 de metri distanţă
de ţărm, încă se pot vedea rămăşiţele zidurilor fortăreţei. În prezent se află conservat doar zidul de vest cu poarta,
care apără oraşul de continent. Numit, în mod constant, „Perlă a Mării Negre” şi „Dubrovnik al Bulgariei”, Nesebar
este o cetate -muzeu bogată în istorie care se întinde peste trei milenii. Nesebar este unul dintre cele mai vechi oraşe
din Europa, construit pe vechile ruine ale aşezării trace Mesambria. A fost denumit „Melsambria”, adică „oraşul lui
Melsa”, probabil întemeietorul aşezării, şi a fost dat de greci atunci când au colonizat aşezarea în anul 510 î.Hr.. Apoi,
a purtat denumirea de „Mesambria”. Patronul oraşului a fost ales zeul Apollo, grecii construind un templu şi un teatru
în onoarea sa. În Evul Mediu, era cunoscut şi sub denumirea de „Mesamvria”. În 1956 oraşul a fost proclamat rezervaţie
arhitecturală şi arheologică. Ruinele antice ale zidurilor fortificate, cu porţi, care datează din secolele III-IV, bisericile
din secolele V-VI, cele păstrate din secolele X-XI,
din perioada medievală şi cele 60 de case din
perioada renaşterii dau oraşului şi în prezent o
atmosferă cu totul specială. Legendele spun că în
timpul existenţei sale, în Nessebar au existat peste
40 de biserici. În prezent există însă date certe
doar pentru 26 dintre ele. Moştenirea culturală a
vechiului oraş poate fi observată de turişti în cele
patru muzee existente: de arheologie, etnografic,
Biserica Sf. Ştefan care conţine fresce din perioada
secolelor 11-17 şi Biserica Sf. Spas care conţine fresce
din secolul 17.
Din 1983, oraşul vechi din Nessebar este înscris
în patrimoniul mondial UNESCO.

Minever Omer
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Iftar dat de
Comisia de
tineret a
UDTR – filiala
Bucureşti
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al Primăriei şi Primarului comunei Castelu, Anghel Nicolae, precum şi prin contribuţiile benevole ale omului de
afaceri Hagi Vural.
Geamia din comuna Castelu este un lăcaş de cult
modern, care poate primii peste 150 de enoriaşi la slujbele religioase.

al Republicii Turcia la Constanţa, Füsun Aramaz.
La eveniment au mai participat subsecretarul de
stat Aledin Amet, subprefectul Iuxel Selamet, preşedintele
UDTTMR, Gelil Eserghep, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci – Dobrogea, Zeki Uysal, reprezentanţi
ai comisiei de religie UDTR şi numeroşi credincioşi.

Festivitatea de inaugurare a fost deschisă de muftiul
Iusuf Muurat, primarul Anghel Nicolae şi consulul general

Firdes Musledin

Cu

ocazia Lunii Ramadan, sâmbătă, 13 Iulie
2013, Comisia de tineret a Uniunii Democrate Turce din România – Filiala Bucureşti, a oferit
o cină tradiţională de iftar tinerilor comunităţii turce
şi tătare. Masa a avut loc la sediul Uniunii din Bd.
Ştefan cel Mare, nr. 15. Preparatele au fost pregătite
de membrii Comisiei de tineret la sediul uniunii cu
multă dăruire şi pricepere.
La debutul cinei de iftar, rugăciunea a fost
efectuată de către imamul Demirel Gemaledin.
Masa de iftar s-a deschis conform tradiţiei, invitaţii
fiind serviţi cu apă şi curmale după care au putut
să deguste din preparate culinare.
La cină au participat din partea Ambasadei
Republicii Turcia la Bucureşti, dna Naime Öztürk
Meral, ataşat cultural al Republicii Turcia împreună
cu soţul acesteia.

Istanbul Nights

Comisia de Tineret din cadrul Uniunii Democrate Turce din România – filiala Bucureşti speră
ca, prin acţiuni de acest gen, să ajute tinerii să
înţeleagă valorile religioase şi să ducă mai departe
tradiţia religioasă islamică.

Odată cu venirea verii, DJ Murat Uyar a revenit pentru a doua oară în Romania, în data de 28 iunie a.c., de
aceasta dată alături de binecunoscuta Zeynep Dizdar , pentru a-şi lansa noul single “Maske“ şi pentru a petrece o
seară de Istanbul Nights incendiară!
DJ Murat Uyar a avut numeroase colaborări cu artişti celebri în Turcia precum Kenan Doğulu,Serdar Ortaç,Murat
Boz,Hande Yener,Demet Akalın etc. A atras atenţia asupra sa în 2011 prin colaborarea pe care a avut-o cu Tarkan în
Turneul European al celebrului artist, el fiind DJ-ul Turneului European şi cel care a mixat în toate evenimentele after-party.

Leila Cârciumaru

La începutul anului 2013 în colaborare cu Zeynep Dizdar -binecunoscută în Turcia pentru hituri precum “Sana

S

O nouă
geamie la
Castelu
âmbătă, 06 iulie 2013, ora 12.30 a avut loc slujba
de consacrare a noii geamii din comuna Castelu.

Lăcaşul de cult a fost construit în decursul a 24
luni, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin
Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul financiar

Guvenmiyorum“, “İllede Sen“,
“Zehir gibi“ etc- a scos pe piaţă
single-ul “Maske“ compus de Emre
Kaya. Clipul a fost filmat în Australia, Melbourne sub regia lui Alper Kasap. Piesa
este mixată de Dj Murat Uyar atat în
varianta dance cât şi club.

Minever Omer

• Iulie – Temmuz 2013 •

pagina
sayfa

MOȘTENIREA OTOMANĂ
ÎN BALCANI
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este asocierea dintre mitul jugului otoman şi cel al înapoierii popoarelor balcanice. Autorul conectează acest aspect
de organizarea teocratică, statică şi autosuficientă a societăţilor balcanice, de monopolul Bisericii Ortodoxe asupra
vieţii intelectuale, corelat cu analfabetismul populaţiei şi accesul dificil la cultură. Ierarhia ortodoxă a rămas un arbitru
în problemele intelectuale, neprovocată până în secolul al XVIII-lea, când noi forţe au produs noi clase, cu idei noi,
ceea ce a însemnat sfârşitul epocii teocraţiei
Autorul induce ideea că această teocraţie ortodoxă
a contribuit la înapoierea, incapacitatea de a progresa
a societăţilor balcanice, şi că această înapoiere nu a fost
neapărat provocată de stăpânirea otomană, deci nu a
fost indusă, ci mai degrabă inerţia, ignoranţa, la care a
contribuit teocraţia Bisericii Ortodoxe au constituit factori de
stagnare, regres şi au făcut imposibilă orice manifestare de
împotrivire a maselor inerte faţă de stăpânirea otomană sau
faţă de această formă de teocraţie. În esenţă, ideea sa este
că religia şi biserica au determinat înapoierea ca ocaracteristică intrinsecă, nu extrinsecă a societăţilor balcanice.

U

na dintre problemele frecvent abordate şi dezbătute
de istoricii Balcanilor, ca Charles şi Barbara Jelavich
sau Robert Mantran este statutul creştinilor şi a provinciilor
balcanice în perioada otomană. Viziunea lui Stavrianos din
acest punct de vedere este extrem de interesantă, întrucât
consideră o idee falsă, legată de acest mit al opresiunii
otomane, afirmaţia conform căreia creştinii au tânjit după
libertate în această perioadă şi au aşteptat cu nerăbdare
un moment în care să se ridice împotriva cuceritorilor otomani. El este de părere că această interpretare eşuează
în a explica cursul real evenimentelor. Stavrianos afirmă că
creştinii din Balcani trăiau în grupuri compacte, păstrându-şi
propria limbă şi religie, elemente importante ale identităţii
comune. Rămânând ataşate bisericilor lor, popoarele din
Peninsula Balcanică au fost integrate diviziunii administrative a milletului ortodox. În acest fel, creştinii din Balcani se
aflau sub jurisdicţia Patriarhatului de la Constantinopol, care
era considerat ca făcând parte din oficialităţile otomane.
La nivelul comunităţilor locale, controlul se manifesta prin
intermediul autorităţilor statului, alese pe criterii tradiţionale.
Astfel, deşi condiţiile erau destul de variate de la o zonă la
alta a peninsulei, în linii mari se poate spune că toate comunităţile rurale aveau un grad oarecare de autonomie, controlată de propriile notabilităţi. Dacă ar fi vrut să se revolte
ei ar fi reuşit să creeze probleprobleme importante imperiului, însă în perioada otomană, probleme mai importante
au creat imperiului supuşii musulmani din Asia şi nu cei din Balcani. Mantran, referindu-se la provinciile balcanice ale
imperiului, merge până la afirmaţia că regimul otoman era deseori mai favorabil poporului de jos, decât regimurile
care îl precedaseră sau cele care îl înconjurau, în Europa vremii. În sprijinul afirmaţiei aduce argumente ca uşurarea
sistemului fiscal, în ceea ce priveşte prestările de servicii, corvezile sau reglementarea obligaţiilor fixe, care substituiau
arbitrariul fostelor feudalităţi locale.

Pe baza aceleiaşi argumentaţii, Stavrianos afirmă că persistenţa otomanilor în Balcani pentru o perioadă atât
de mare de timp, s-a datorat faptului că au satisfăcut într-o anumită măsura nevoile supuşilor creştini. În secolele de
declin, începând cu sfârşitul secolului al XVI-lea, instituţiile lor s-au deteriorat şi au devenit corupte şi opresive. Această
evoluţie nu a ameninţat identităţile naţionale balcanice şicoeziunea acestora, mai mult, ineficienţa şi slăbiciunea instituţiilor otomane au eliminat posibilitatea denaţionalizării, conturând viitorul zonei şi a popoarelor acesteia. Stavrianos
consideră că guvernarea otomană în Balcani a consolidat solidarităţile de grup în Balcani, fapt datorat în mare parte
acordării unei autonomii largi a comunităţilor şi impunerii unor reguli care îi separau pe musulmani, de nemusulmani.
La fel ca şi Todorova, el spune că elitele au fost într-adevăr distruse, ceea ce i-a lăsat fără lideri, dar un fapt ce i-a ferit
mai târziu de diferenţieri şi conflicte. De-a lungul secolelor de conducere otomană, populaţiile au persistat ca mase
de ţărani, separate, omogene şi unite. În sprijinul acestei aserţiuni, Stavrianos aduce argumentul compoziţiei etnice
neschimbate a Balcanilor pe parcursul perioadei otomane. Schimbarea pe care o subliniază din punct de vedere
demografic este cea a configuraţiei etnice, datorată concentrării populaţiei turce, formată în special din autorităţi,
în oraşe, care erau centre militare şi administrative. Creştinii alegea să se stabilească în regiuni rurale pentru a evita
contactul cu autoritătile turceşti.
Atât Mantran, cât şi Stavrianos menţionează autonomia internă acordată unor comunităţi, în schimbul plăţii unor
taxe şi impozite, atitudinea permisivă faţă de influenţa Patriarhatului Ortodox în peninsulă, alături evident, de lipsa
unei politici de asimilare sau de prozelitism religios a autorităţilor otomane. Un aspect important discutat de Stavrianos
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În concluzie, autorul consideră că mitul a cinci sute
de ani de întuneric şi sclavie este o parte a folclorului
naţionalist balcanic, politica otomană nefiind bazată pe
principii ca divide et impera sau omogenizarea religioasă,
fapt care a făcut ca popoarele balcanice să îşi păstreze
identitatea şi apoi să îşi câştige independenţa. În perioada
timpurie, conducerea otomană a avut aspecte pozitive,
cum ar fi un anumit grad de pace şi securitate, dreptul de
a-şi conduce treburile interne în schimbul unor taxe, însă
deteriorarea structurii otomane imperiale a avut efecteasupra popoarelor supuse. În ciuda eficienţei anterioare, în
perioada de declin, popoarele balcanice au fost supuse
rapacităţii oficialilor guvernamentali şi violenţei soldaţilor.
Perioada declinului otoman, început în secolul al XVI-lea, a declanşat manifestarea naţionalismelor.

Serin Türkoğlu

T

Gazeteciler ve Basın Bayramı

ürk basınında sansürün kaldırılması yıl dönümü olarak her yıl 24 temmuz da “Gazeteciler ve Basın Bayramı” kutlanmaktadır. II. Meşrutiyetin yürürlüğe girmesiyle birlikte, çıkan gazeteler sansür
memurlarına verilmeden basılmış ve bugün sansürün kaldırılması olarak tarihe
geçmiştir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulduğu zaman “gazeteciler için de bir gün belirleyelim” düşüncesi ortaya atılmıştır.
Önceleri ilk gazetenin basıldığı gün “basın bayramı”
olarak düşünülmüştür. İlk gazetenin çıkışı kimilerine göre
1831, yani Takvim-i Vakayi’nin yayınlanışıdır. İlk Türkçe
gazete olmasına rağmen onu, resmi gazete olduğu
için ilk gazete saymayan görüştekiler de 1861, yani
Tercüman-ı Hakikat’ın çıkışını ilk gazete basılışı olarak
kabul etmek istemişlerdir. Bu anlaşmazlık nedeniyle
konuda bir görüş birliği olmamış bunun üzerine Fatih
Rıfkı Atay, Akşam gazetesinde 24 Temmuz’u tarihini ortaya
atmış ve 24 Temmuz tarihi “Gazeteciler ve Basın Bayramı”
olarak kutlanmaya başlamıştır
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Gökhan Özen

üzik hayatına daha çocuk yaşlarda başlayan Gökhan Özen,
henüz 6 yaşındayken 1986 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi
çok sesli çocuk korosu sınavlarını kazanarak ilk başarılarından birine
imza atmıştı bile.. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene
boyunca bir çok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi.
Ardından 1991 yılında TRT Ankara Radyosu TSM Çocuk Koro”sunun
sınavlarını birincilikle kazanarak 7 yıl süren Türk müziği eğitimine başladı.
Burada 7 sene boyunca TRT Ankara radyosunun değerli hocalarından
şan, solfej ve nazariyat dersleri aldı. Elbette onu senelerce her hafta
koroya götürüp getiren annesi Tülay Nadire Özen ve babası Osman
Nuri Özen bey”in hakkını vermek gerekir...
Gökhan Özen, bu koro ile birlikte, ülkesini Fransa ve Rusya gibi bir
çok ülkenin festivallerinde temsil ettiğinde henüz 12 yaşında idi Elbette
Gökhan”ın bu dünyaya müzik için geldiği daha o yıllardan belliydi.

Daha sonra ilk, orta ve liseyi okuduğu TED Ankara kolejinden mezun olup, 17 yaşında kazandığı üniversite sınavı
ile Ankara”dan ayrlıp hayallerinin peşinden İstanbul”a geldi... Hayat mücadelesi onun için hiç kimseyi tanımadığı bu
şehirde başlamıştı bile...
Yakışıklı popstar o günleri kendi ağzında şöyle anlatıyor;
- Çocukluk ve gençlik yıllarımda, hatta kendimi bildim bileli müzik benim için vazgeçilmez bir tutkuydu. İçimdeki
duyguları milyonlarca insanla paylaşabilmek için İstanbul”a gelmem gerektiğini biliyordum. Fakat ailem o yaşlarda
üniversiteyi kazanmadan İstanbul”a taşınmama izin vermiyordu. Ben de ne yaptım ettim, Yıldız Teknik Üniversitesi”ni
kazanarak İstanbul”a geldim. Ama tek amacım elbette müzikti...
Yıldız Teknik Üniversitesi”ne 2 sene devam eden ve bu süreçte beste çalışmalarına ağırlık veren Gökhan Özen,
1997 yılında hazırladığı demo şarkılarını Unkapanı”ndaki yapımcılara dinletmeye başladı.
Bu esnada Türkiye”nin ulusal radyolarından birinde canlı müzik programı yapmaya başlayan Özen”in kariyeri için
bu radyo programı büyük önem taşıdı.
1999 yılında „Dayanamam”, „Üşüyorum” gibi şarkıların da içinde bulunduğu „„Özelsin”„ isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı ve sadece 1 video klip ile uzun yıllar boyunca satışı devam etti ve tirajı yarım milyon satış rakamına ulaştı.
Ardından 2000 yılında tüm beste ve aranjelerin kendisine ait olduğu „Duman Gözlüm” albümü ile „Aramazsan
Arama”, „Tabiri Caizse”, „Dön Çarem” gibi hitlere imza atarak Türk Pop müzik piyasası gündemine bomba gibi düştü.
Sonunda beklediği büyük patlamayı 2000 senesinde gerçekleştiren Özen”in ünü ülke sınırlarını aştığında henüz 20 yaşında idi. Gerek sesi ve yakışıklılığıyla gerekse kendi bestelerini yazıp seslendirmesiyle, bu genç bir anda bütün genç
kızların rüyalarını süslemeye başladı... Her gün evinin önüne yüzlerce genç kız sırf onu görmeye gelmeye başlayınca,
komşuları rahatsız olan Gökhan Özen çok sevdiği evini bile değiştirmek zorunda kaldı. Boğaz Köprüsünde „Gökhan
Özen gelmezse atlarım” diyen fanlardan tutun, kendi kanları ile sevgilerini kağıtlara yazan hayranlara kadar çok tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip oldu.
Universal Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ve 1 milyonu aşkın tirajı ile yılın en çok satan albümlerinden olan „Duman
Gözlüm” ile Gökhan Özen, 2000-2002 yılları arasında içlerinde „Kral Tv En iyi çıkış”, „Altın Kelebek” ve „MGD” ödüllerinin
de bulunduğu yüzlerce ödül ve plaket aldı.
Gökhan Özen 2002 yılında bir sonraki albümü „Civciv”i piyasaya çıkardı.
Yine tamamı Gökhan Özen”in kendi beste ve aranjelerinden oluşan, DMC etiketli bu albümün içinden de sayısız hit şarkı kazanmıştı Türk Pop Müzik dünyası... „Herşeyde Biraz sen Varsın”, „Boşver”, „Civciv” gibi hitlerle sadece ilk
haftasında 300.000 üzerinde satışla Özen kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu. Yaptığı ilk imza gününde Bağdat
caddesi trafiğe kapandı, bu albümle bir anda ülkede seyyar satıcıların tezgahlarında canlı civciv satışları patladı.
Korsan albüm satışlarının çoğalması ile birlikte müzik piyasasında bandrollü albüm satış rakamlarının düşüşüne
başlamış olduğu bu yıllarda „Civciv” ile Özen yine kendi rekoru ile yarıştı... Bu albümle o yıl birincisi yapılan Müyap satış
ödülünün de içinde bulunduğu bir çok ödül aldı.
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2000- 2003 yılları arasında çıkarmış olduğu 2 albümle 400”ün üzerinde konser vererek yine kırılması zor bir rekora
ima atmış olan Gökhan Özen, Avrupa ve Türkiye”yi defalarca turlamış, milyonlarca insanla kucaklaşma şansına erişmiştir.
2004 yılında „Aslında” albümü ile yeniden merhaba dedi sevenlerine... „Aslında” albümü yine bir çok ödüle layık
görülmüştür. 2005 yılında kayıtlarını Londra”da yaptığı ve kariyerinde ilk kez İngilizce bir şarkıyı seslendirdiği „One More
Time” isimli maxi single”ı, yine DMC etiketi ile, Londra merkezli dünyaca ünlü starlara sayısız hit parça hazırlamış Ministry
Of Sound- Gökhan Özen işbirliği ile çıkardı. „One More Time”, „Benim İçin N”apardın?” ve „Kalbim Seninle” gibi hitlerin
de içinde bulunduğu bu maxi single 200 bin”e yaklaşan satış rakamıyla yine Müyap satış ödülü de dahil bir çok ödül aldı.
Ardından Resimler& Hayaller albümü ile başarılarına başarı katan Özen, „Bize Aşk Lazım” maxi single”ı ile yine
herkesin diline şarkılarını dolamayı başardı. Bu albümle de Muyap satış ödülünü aldı.
„Daha Erken” single”ı 2010 yazından beri herkesi hala dans ettirmeyi başarırken, „Başka” isimli albümü ile müzikal
kalitesini zirveye çıkardı.
2013 yılının en başarılı albümlerinden „Milyoner”i sevenleri ile kavuşturduktan sonra, kariyerinde 1999-2013 yılları
arasında çıkan 10 albümle neredeyse 5 milyon albüm satışına ulaşan yakışıklı popstar zengin repertuarı ile konserlerinde
şarkılarılarını binlerce seveni ile birlikte seslendirmeye devam ediyor.
Arabistan, Mısır, İsrail, Sırbistan, Japonya, Bulgaristan, Romanya gibi dünyanın bir çok ülkesinde besteleri hem izinli
hem izinsiz olmak üzere yeniden yorumlanıyor. İzinli kullanmak isteyenlere kucak, izinsiz kullananlara ise dava açıyor.
Gökhan Özen aralarında Kalbim Seninle, Sitemkar, Resimler Hayaller, Budala gibi şarkıların da de bulunduğu
toplam 9 şarkısının klibinin yönetmenliğini de üstlenmiştir.
Ajda Pekkan ile birlikte Pop Star Aile isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.
Müzikal kariyerindeki başarısını oyunculuk ile zenginleştiren Özen, oyunculuk kariyerini 2006 yılından bugüne yayınlanan 3 dizi ile taçlandırdı. „Sevda Çiçeği” isimli dizisinin 13 hafta ratinglerde 1 numarada kalması ile TV camiasında
büyük başarı yakalan Özen, daha sonra „Yalan Dünya” ve yapımını kendi
şirketi Han Medya”nın üstlendiği „Yıldız Masalı” ile oyunculuk kariyerine
devam etti. Bu dizilerle 21 Ortadoğu ve Arap ve çeşitli Balkan ülkelerinde tanınan bir yüz oldu.
Genç yaşta yapımcılık yapmaya başlayan Özen,
eşi Selen Özen ile birlikte hayata geçirmeyi planladıkları projeler üzerindeki çalışmalarına
devam ediyorlar.
Türkiye”mizin yetiştirdiği başarılı müzisyenler arasında yerini uzun yıllar koruyan
ve adını ölümsüz besteleri ile sonsuza
taşıyacak Gökhan Özen, şarkılarıyla duygularımıza tercüman
olmaya devam edecektir.
Dinamik, çalışkan ve girişimci ruhu ve genç yaşında olma avantajıyla
hayallerindeki projeleri
ile çalışmalarına devam
etmektedir.
Duygularını en güzel söz ve bestelerle ifade
ettiği albümleri ile daha uzun yıllar sevenleri ile bir
arada olma hayalini kurmaktadır.
Damar dinlemem diyenlere inanmayın, herkesin
bir Gökhan Özen damarı vardır... Kiminin „Duman
Gözlüm”ü, kiminin „Sana Yine Muhtacım”ı, kiminin
„Herşey”de Biraz Sen Varsın”ı, kiminin „Kader Utansın”i,
kiminin „Dön Çarem”i, kiminin „İnkar Etme”si, şimdilerde kiminin „İki Yeni Yabancı”sı, „Ne farkeder”i...
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Recensământului Populaţiei
În data de 4 iulie 2013 Institutului Naţional de Statistică a publicat pe site-ul oficial al instituţiei -www.ins.ro
rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor realizat în anul 2011.

Date comparative

Structura etnică a populaţiei stabile a României în anul 2011 în raport cu structura etnică a populaţiei stabile a
României în anul 2002:

Etnii

2002

2012

1,431,807

1,227,623

535,140

Ucraineni

Maghiari

Etnii
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sayfa
23 pagina

• Iulie – Temmuz 2013 •

T
O
I
D
A
R
TO P 1 0
I ul ie

2012

Bulgari

8,025

7,336

621,573

Croaţi

6,807

5,408

61,098

50,920

Greci

6,472

3,668

Germani

59,764

36,042

Italieni

3,288

3,203

Turci

32,098

27,698

Evrei

5,785

3,271

Ruşi Lipoveni

35,791

23,487

Cehi

3,941

2,477

Tătari

23,935

20,282

Polonezi

3,559

2,543

Sârbi

22,561

18,076

Armeni

1,780

1,361

Slovaci

17,226

13,654

Macedoneni

695

1,264

Romi
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10 - Demet Akalin ....................... – Kalbindeki imza
9 - Gulben Ergen .............................................– Sen
8 - Nilufer & Feridun Duzagac ...... – Kavak yelleri
7 - Kenan Dogulu .......................– Kalp kalbe karsi
6 - Atiye ..............................................– Soygun var
5 - Gulsen ....................................... – Kardan adam
4 - Rafet el Roman & Ezo ........... – Kalbine surgun
3 - Murat Boz ....................................– Vazgecmem
2 - Sertap Erener .............................– Oylede guzel

1. Gripin - Ask nerden nereye
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Aşağıdaki
bulmacayı çözerek
şifreyi bulunuz.

1. Kanımızın rengi
		
(..............................)
2. Tatsız, kokusuz, renksiz bir içecek
		
(..............................)
3. Güç kelimesinin eş anlamlısı
		
(..............................)
4. Yağmur sonrasında görülen,
yedi renkli kemer
		
(..............................)
5. Sarı renkli, ekşi bir meyve
		
(..............................)
6. Portokalın rengi
		
(..............................)
7. Gökyüzünün ve denizlerin rengi
		
(..............................)
8. Mor renkli bir çiçek ismi
		
(..............................)
9. Kara kelımesinin eş anlamlısı
		
(..............................)

Bu ayın harfi: İ-i
Türkçe:
			

Romence:

iş, İlmi, ip

			
istorie, Ion, ie
Siz de İ harfi ile başlayan Türkçe ve Romence
kelimeler bulup boşluklara yazınız:

Türkçe		 Romence
...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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Aşağıda çeşitli masal kahramanları ve eşyalarının resimleri verilmiştir.
Her bir kahramanı kendisine ait olan eşya ile eşleştiriniz.
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5 kişilik

Malzemesi:
-

Yeşil Biber Dolması

1 kg. Dolmalık yeşil biber
500 gr. Kıyma
200 gr. Soğan (ince kıyılmış 2 orta boy)
100 gr.(1/2 su bardağı)- pirinç (ayıklanıp, yıkanmış)
Tuz
Taze çekilmiş karabiber.

Yapılışı
1. Yeşil biberlerin saplarını çevresini bıçakla kesin. Biberin sapında tutun, sapı içeriye doğru
bastırın ve dışarı çekerek kestiğiniz kapağı çıkarın. Kapaktaki tohumları temizleyip, biberi
yıkayıp. Bütün biberleri aynı biçimde hazırlayın.
2. Bir kapta kıymayla ince kıyılmış soğanı, pirinci, tuzu ve biberi iyice karıştırarak dolma içini
hazırlayın.
3. Biberleri hazırladığınız dolma içi ile doldurun. Keştiğiniz kapakları üzerlerine kapatıp, dolmaları
tencereye dizin. Üzerlerini aşıncaya kadar su koyup ateşe oturtun. Bir taşım kaynatıp,
tencerenin kapağını kapatın ve biberler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 35 dakıka pişirin.
4. Pişen dolmayı sahanlara aktarıp, sıcak olarak servis yapın.

Ardei
umpluţi
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5 kişilik

Malzemesi:
-

500 gr. Tozşeker (2 su bardağı)
200 ml su (4/5 su bardağı)
500 gr. taze vişne (sapları koparılmış)
1 adet fırın ekmeği
100 gr. tereyağı (6,5 çorba kş)

Yapılışı
1. Şekeri su ile tencereye koyun, karştırararak kaynatıp eritin. İçine vişneleri atın, taneler suyunu
çekip şişinceye kadar pişirin.
2. Ekmekleri keskin bir biçak ile ay biçiminde kesin. Bir tepsıde tereyağını eritin. Yağ kısınca
ekmekleri tepsiye yerleştirip, her iki yanını altın saeısı renk alıncaya kadar kızartın. Kızaran
ekmekleri yağdan süzdürerek alıp, çukurca bir sahanın içine dizin.
3. Sahandaki ekmeklerin üzerine kepçe ile vişneli şurubu gezdirin. Sahanın kapağını kapatıp 10
dakika kısık ateşte kaynatın. Ekmekler suyunu çekiöce ateşten alıp ılık pşarak servis yapın.

Desert
pâine cu
vişine

5 persoane

5 persoane

Ingrediente:

Ingrediente:

1 kg de ardei gras
500 gr de carne tocată
200 gr ceapă ( două cepe
medii rase foarte fin)
100 gr (1/2 pahar) orez (spălat
şi curăţat)
Sare
Piper proaspăt măcinat

Vişneli Ekmek Tatlısı

-

500 gr. (2 pahare de apă)
zahăr tos
200 ml (4/5 pahare de apă)
apă
500 gr vişine poaspete (fără
codiţe)
O pâine
100 gr unt (6,5 linguri)

Mod de preparare:
1. Tăiaţi de jur împrejurul codiţelor de ardei. Prindeţi ardeiul de codiţă şi împingeţi-o în interior,
după care trageţi în exterior capacul ardeiului. Curăţaţi semintele aflate pe capac şi spălaţi
bine ardeiul. Procedaţi la fel pentru toţi ardeii.
2. Într-un bol se amestecă bine carnea tocată, orezul , cepa rasă fin, sarea şi piperul.
3. Ardeii se vor umple cu acest amestec şi la sfărşit se pune capacul tăiat. Ardeii umpluţi se
vor pune într-o cratiţă înaltă. Se adaugă apă până la nivelul superior al ardeiului şi se pune
cratiţa pe foc. Daţi apa într-un clocot după care se pune capacul şi se lasă pentru 35 de
minute focul la mic.
4. Se scot ardeii pe farfurie şi se servesc calzi.

Mod de preparare:
1. Se fierbe într-o cratiţă zahărul cu apa, până ce acesta se topeşte. Adăugaţi boabele de
vişine şi se lasă la fiert până ce acestea se umflă
2. Tăiaţi pâinea cu ajutorul unui cuţit bine ascuţit, în formă de lună. Topiţi untul într-o tavă. Când
s-a topit untul, aranjaţi pâinea în tavă şi prăjiţile pe ambele părţi până devin aurii. Pâinea
astfel prăjită se scoate pe proasoape de bucătărie şi se scurg de ulei.
3. Puneţi pâinea astfel prăjită într-o oală şi adăugaţi deasupra, cu ajutorul unui polonic, sosul de
vişine. Acoperiţi oala cu un capac şi lasaţi această compoziţie să fiarbă timp de 10 minute la
foc mic. Când pâinea absoarbe lichidul este gata. Acest desert se serveşte călduţ.

ADRESE UTILE
Ambasada Republicii Turcia
la Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 72, sc. 1,
Bucureşti
tel-fax: 021.2124849

Consulatul General al
Republicii Turcia
la Constanţa

Primăria Tulcea
Prefectura Tulcea

tel. 0240.511440

str. Păcii nr. 20

tel: 0240.512640

Consiluiul Judeţean Tulcea

Ministerul Adminiatraţiei şi Internelor

Oficiul judeţean de
cadastru şi publicitate
imobiliară Constanţa

B-dul Ferdinand nr. 82,
tel: 0241.607910, fax: 0241.615367

str. Remus Opreanu 1
tel-fax: 0241.617848

Muftiatul Cultului Musulman
din România

Comandamentul Teritorial de
Jandarmi Constanţa

str. Bogdan Vodă nr. 75, Constanţa
tel: 0241.611390

str. Mircea cel Bătrân nr. 108
tel: 0241.618969, 956

T.I.A.D Asociaţia Oamenilor de
Afaceri Turci din Dobrogea

Inspectoratul pentru situaţii
de urgenţă „Dobrogea“ al
judeţului Constanţa

B-dul I.C. Brătianu nr. 7 etaj 1, Constanţa
tel-fax: 0241.629841

T.I.A.D. Asociaţia
Oamenilor de Afaceri Turci
Bucureşti

str. Ritmului nr. 7, sector 2, Bucureşti
tel-fax: 021.2501877, 021.2504593

TUYAB Uniunea Investitorilor Turci
din România

B-dul Burebista, nr. 3, Bl. D 16, sc. 1,
etaj 3, ap. 13, sector 3, Bucureşti
tel: 021.3262548

Romanya Türkiye Ticaret ve
Sanay Odası
Camera de Comerţ
Bilaterală România-Turcia

str. Austrului nr. 58,
sector 2, Bucureşti
tel: 021.3269722, fax: 021.3263667

Colegiul Naţional
Kemal Ataturk

str. Română nr. 2, Medgidia
tel: 0241.811522, 0241.820577

Liceul Internţional
de Informatică

B-dul Tomis nr. 153, Constanţa
tel: 0241 665083, 0241.693262

Consiliul Judeţean
Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
tel.: 0241.488404, 0241.708404
fax: 0241.708453

Prefectura
Judeţului Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
fax: 0241.615672
tel: 0241.617788, 0241.615065

Primaria
Municipiului Constanţa

B-dul Tomis nr. 51

tel: 0241.708100

Primaria
Municipiului Mangalia

Şos. Constanţei nr. 13 tel: 0241.751905

Primaria
Municipiului Medgidia

Str. Decebal nr. 35

tel: 0241.812300

str. Mircea cel Bătrân nr. 110
tel: 0241.617381
fax: 0241.616342
tel: 0241.611666
B-dul Tomis nr. 67

Direcţia Poliţiei de frontieră
şi Inspectoratul Poliţiei de
frontieră

al. Zmeurei nr. 21, Constanţa
tel: 0241.641038
fax: 0241.642803

Inspectoratul de Poliţie
Constanţa

B-dul Mamaia 104

tel: 0241.611364

Poliţia Port Constanţa

Poarta 2, Incinta Port
tel: 0241.613110
fax: 0241.601723

Poliţia
Municipiului Constanţa

str. Ştefan cel Mare nr. 103
fax: 0241.662794
tel: 0241.665050

Poliţia Municipiului Mangalia

Şos. Constanţei nr. 1
tel: 0241.751305
fax: 0241.751307

Poliţia Municipiului Medgidia

str. Republicii nr. 15
tel: 0241.810730

fax: 0241.810434

Serviciul Poliţiei Rutiere

B-dul Mamaia nr. 104, Constanţa
tel: 0241.611364
Ministerul Agriculturii, pădurilor şi
Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală Constanţa

str. Revoluţiei din 22 Decembrie, 17-19
tel: 0241.618136, 0241.611678
fax: 0241.618962

Centrul de scafandri

B-dul 1 Mai nr. 19-21, Constanţa
tel: 0241.586600
fax: 0241.586952
Ministerul Culturii şi Cultelor

Direcţia Judeţeană pentru
cultură, culte şi patrimoniu
cultural naţional Constanţa

str. Mircea cel Bătrân nr. 106
tel: 0241.613008
Ministerul Apărării Naţionale

Centrul Militar Zonal C-ţa

str. Mircea cel Batran nr. 106
tel: 0241.616416
fax: 0241.616427

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa

str. Mihai Eminescu nr. 11
tel: 0241.611913
fax: 0241.618880
Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
tel: 0241.708010

fax: 0241.708011

Garda Financiară

B-dul Ferdinand 68.B fax: 0241.618112
tel.: 0241.708076, 708077, 708078

Administraţia
Finanţelor Publice Constanţa
str. Mircea cel Bătrân nr. 96
tel: 0241.708060
fax: 0241.708058

Administratia Finanţelor
Publice Mangalia

Şos. Constanţei nr. 13
tel: 0241.753795
fax: 0241.755005

Administraţia Finanţelor
Publice Medgidia

str. Decebal nr. 37
tel: 0241.810334
tel-fax: 0241.814766, 0241.810385

Direcţia Regionala Vamală
Constanţa

B-dul Tomis nr. 312 A
tel: 0241.519244
fax: 0241.692408
Ministerul Justiţiei

Curtea de Apel Constanţa

str. Krikor Zambaccian nr. 1
tel: 0241.615248 tel-fax: 0241.616003

Tribunalul Judeţean
Constanţa

Secţia Civilă – Comercială
str. Traian 31
tel: 0241.606572
tel: 0241.606591, 606597, 606598
fax: 0241.551342, 551343
Sectia Penală
B-dul I.C. Brătianu nr. 2-4
tel-fax: 0241.619628

Judecătoria Mangalia

Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Registrul Auto Român
Constanţa,

B-dul I.C. Bratianu nr. 250
tel: 0241.690040
tel-fax: 0241.690055, 0241.690085

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa

str. Lacului nr. 14
tel: 0241.613207, 0241.619626
fax: 0241.673840

Oficiul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor
Constanţa

str. Poporului nr. 121 bis
tel: 0241.550550
S.C. Electrica S.A.

Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice
Constanţa

str. Nicolae Iorga nr. 89.A
tel: 0241.805999
fax: 0241.616340

Congaz S.A.

str. Vasile Parvan nr. 16, Constanţa
tel: 0241.508238
fax: 0241.542969

Regia Autonomă Judeţeană
de Apa Constanţa

str. Călăraşi nr. 22-24
tel: 0241.664046, 661940, 664444

RADET

B-dul Tomis nr. 107, Constanţa
tel/fax: 0241.616937

Deranjamente
DERANJAMENTE POSTURI
TELEFONICE . .................. 0800.880800
INFORMAŢII NUMERE CLIENŢI . 118932

str. Mircea cel Bătrân nr. 4
tel: 0241.755 567 tel-fax: 0241.755568

INFORMAŢII DIVERSE ............... 118800

Judecătoria Medgidia

Alte servicii

str. Independenţei nr. 14
tel: 0241.810287 tel-fax: 0241.810687
Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

Direcţia de Muncă,
Solidaritate Socială şi
Familie Constanţa

str. Decebal nr. 13 C
tel: 0241.612597
fax: 0241.694337

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Constanţa

str. Decebal nr. 13.C fax: 0241.694317
tel: 0241.691254, 693 951
Ministerul Sănătăţii

Direcţia Judeţeană de
sănătate publică Constanţa

str. Mihai Eminescu nr. 2
tel: 0241.694443, 0241.616176
fax: 0241.512060

DERANJAMENTE APĂ-CANAL ..... 924
DERANJAMENTE CONGAZ .......... 928
DERANJAMENTE DISTRIBUŢIE
ENERGIE ELECTRICĂ ................... 929
INFORMATII S.N.C.F.R. . ................ 952
POLIŢIA ClRCULAŢIE . ................... 954
JANDARMERIE ............................... 956
TELEGRAME TELEFONATE . ........ 957
POLIŢIA DE FRONTIERĂ . ............. 959
ASISTENŢA SOCIALĂ .................... 979
PROTECŢIA CIVILĂ . ...................... 982

Serviciul unic pentru
apeluri de urgenţă ......... 112

