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– Kahraman Ordumuza –

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…

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!..
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl!..
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif  
ERSOY

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani
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,
„Viaţă-n libertate ori moarte” strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

Andrei  
MUREŞANU

Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ulusal bayramlarından biridir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a 
çıkmıştır ve bu gün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine ar-
mağan etmiştir.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 
Eylül Darbesinden sonra “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirilmiştir.

Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye ve Türk Dünyasının dört bir yanında spor gösterileri 
ve törenlerle kutlanır. Üzerinde “Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına” yazan ve “Sevgi Bayrağı” 
olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisi-
ne verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan 
yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 
19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

Ervin İbraim

Din Acţiunile uniuni i
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Atatürk’ü Sevmek  
Vatanımızı Sevmektir

Sevgili Arkadaşlar; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı; 

Ay yıldızlı bayrağım selam dururum sana
Özgürce dalgalanman gurur veriyor bana

19 Mayıs 2021 Düşüncelerimizde hareketlerimizde;

Gençliğim,
Sağlam kafan, sağlam vücudunla
Barışı korumalı, sevgiyi yaymalısın cihana.
Günü aşmak borcun,
Çağdaş uygarlığı taşımalısın vatana. 

Întrucât pe data de 19 mai 1919 a avut un loc un foarte important eveniment în trecutul nostru istoric, în înfiinţarea 
noului stat turc, Atatürk a considerat acest eveniment ca fiind începutul mişcării de eliberare naţională şi în Marele 
discurs ţinut cu această ocazie a evidenţiat faptul că această zi de 19 MAI să rămână în memoria naţională ca zi în 
care s-a născut odată cu ţara.

În timpul celei de-a doua vizite la Samsun, în perioada 20-24 septembrie 1924 Atatürk a fost întâmpinat cu drag şi 
entuziasm de către popor şi, cu toate că Marele Gazi dorea să meargă la Erzurum cât mai curând posibil, el rămâne 
aici timp de cinci zile, timp în care cel mai discutat subiect în aceste zile a fost 19 mai.

„Cinci zile onorabile în Samsun au uşurat dorul de cinci ani”. Călătoria din 1924, pe langă amintirea evenimentelor 
din 19 mai, a făcut ca oamenii din Samsun să dorească să perpetueze această zi, care a început să fie sărbătorită 
drept 19 mai Ziua Veteranilor din 1926. Informat despre toate aceste evenimente, Atatürk nu a rămas indiferent şi şi-a 
exprimat satisfacţia cu telegramele sale de răspuns pe care le-a trimis guvernatorului din Samsun, în care a spus: „Am 
salutat profund recunoştinţa oamenilor din Samsun. Domnule, aş dori să mulţumesc şi să vorbesc oamenilor de onoare.” 

Atatürk diyor ki 

 “Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne 

kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
Presa din Samsun, la Sărbătorile din 19 mai 1927, a evidenţiat faptul că, deşi sunt patru sărbători oficiale în acel 

moment, această Zi ar trebui sărbătorită în toată ţara, pentru a nu se uita.
Pregătirile pentru ceremoniile din 19 mai 1928 au fost făcute cu câteva zile înainte. Au fost construite arcuri mari 

unde au fost adunaţi tineri din şcoli şi unităţi militare, ofiţeri şi funcţionari publici alături de alţi civili. După parada 
însoţită de trupe militare cortegiul a continuat spre Piaţa Saathane şi după ce a aşteptat o vreme acolo, a ajuns la 
Gazievi pe bulevardul Mecidiye. Discursuri care indicau importanţa zilei au fost ţinute iar ceremoniile au fost încheiate 
cu marşurile militare. Unul dintre evenimentele desfăşurate în aceeaşi zi a fost deschiderea Gazievi. Toate unităţile, 
magazinele şi atelierele erau decorate cu ramuri de dafin peste tot. La fel ca în sărbătorile anterioare au avut loc 
noaptea procesiuni de felinare şi un bal de mulţumire la municipalitate. După finalizarea parcului Gazi şi ridicarea 
statuii Gazi în ianuarie 1932, s-au organizat la nivel local evenimente şi sărbători specifice. Ziua de 19 Mai a fost săr-
bătorită cu ceremonii şi activităţi mai mari din 1933. 

Atatürk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor: 

“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye 
karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürü-
yecektir.”

Atatürk gençliği diyor ki:

Bağlıyız sana atam!
Dün nasılsa bugün ve yarın,
Genç, yaşlı, kız, erkek, çocuk
Kıvancını yaşarız yolunda olmanın.

19 Mayıs 2021 Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden 
gönüle dolaşmasının 102. yılına ulaşmasının yıl dönümü.

19 Mai, Comemorarea Atatürk, Ziua Tineretului şi Sportului, marchează începutul Războiului de Independenţă şi 
este sărbătorită în fiecare an cu poezii, cântece şi diverse activităţi. Comemorarea Atatürk, Ziua Tineretului şi Sportului 
este sărbătoarea oficială a Republicii Turcia şi se sărbătoreşte în fiecare an pe 19 mai. La 19 mai 1919, Mustafa Kemal 
Atatürk a dus feribotul Bandırma la Samsun şi astăzi este cunoscută ca ziua în care a început războiul de independenţă 
turcesc împotriva statelor antante. 

BU GELEN BANDIRMA VAPURU
Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemal’in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl 
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
Karadeniz sere serpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemal geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemal, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.

Atatürk diyor ki: 

 “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”
Atatürk a dăruit această sărbătoare tinerilor turci pentru totdeauna. 

Melek Osman
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Întrevedere a liderilor UDTR  
cu preşedintele CJC Constanţa

Preşedintele UDTR, Fedbi Osman, şi deputatul Iusein Ibram au participat la o întrevedere cu preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, în data de 21 mai. Întrevederea a avut loc cu prilejul vizitei ambasadoarei Re-

publicii Turcia în România, Füsun Aramaz, 
şi a unei delegaţii de oameni de afaceri 
turci, condusă de preşedintele TIAD, Güven 
Güngör. Întâlnirea s-a desfăşurat în Sala 
Ovală din cadrul Instituţiei Prefectului-Ju-
deţul Constanţa.

În cadrul întrevederii, Preşedintele 
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Turci din 
România-TIAD, Güven Güngör, a afirmat 
că, „firmele turceşti sunt interesate să inves-
tească în judeţul Constanţa!”. 

În replică, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Constanţa, Mihai Lupu, a declarat 
în cadrul întâlnirii: „La nivelul judeţului Con-
stanţa trebuie să gândim cu toţii care sunt 
problemele legislative pentru ca împreună 
cu Parlamentul să creăm un cadru predic-
tibil investitorilor străini. Noi am elaborat o 
Strategie de Dezvoltare Durabilă pe urmă-
torii 20 de ani cu obiective foarte clare. Am 
constituit împreună cu Primăria Municipiului 
Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Dura-
bilă, care este scoasă în afara influenţelor 
politice, având un singur scop, dezvoltarea 
durabilă a regiunii noastre.”

Preşedintele Consil iului Judeţean 
Constanţa, Mihai Lupu, a mai afirmat că 
lumea afacerilor are două componente 
esenţiale: resursa economică şi resursa 
umană. „Judeţul Constanţa dispune de 
cea mai importantă resursă umană neu-
tilizată, 20.000 de studenţi ies anual de pe 
băncile universităţilor constănţene care 
pot fi atraşi în activităţile economice din 
judeţul nostru. Acesta este şi motivul pentru 
care am constituit un grup de lucru pentru 
a rezolva cu celeritate, problemele pe care 
le întâmpină oamenii de afaceri în relaţia 
cu autorităţile judeţene”, a spus Mihai Lupu. 

La întrevederea cu preşedintele Con-
siliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a 
luat parte şi consulul general al Republicii 
Turcia la Constanţa, Emre Yurdakul.

Sorina Asan

R.D.T.B. Liderlerinin Köstence İl 
Meclisi Başkanıyla Görüşmesi
R.D.T.B. başkanı Fedbi Osman 

ve milletvekili Iusein Ibram, Köstence 
İl Meclisi başkanı Mihai Lupu ile 21 
Mayıs tarihinde bir toplantıya katıldı. 
Görüşme, Türkiye Cumhuriyeti Roman-
ya Büyükelçisi Füsun Aramaz ile TİAD 
Başkanı Güven Güngör başkanlığın-
daki Türk işadamlarından oluşan bir 
heyetin ziyareti vesilesiyle gerçekleşti. 
Toplantı, Köstence Valiliği Kurumu 
bünyesindeki Oval Salonda gerçek-
leşti. Görüşmede, Romanya Türk İşa-
damları Derneği-TİAD Başkanı Güven 
Güngör, “Türk şirketleri Köstence'ye 
yatırım yapmakla ilgileniyor!” dedi. 

Köstence İl Meclisi başkanı Mihai 
Lupu toplantı sırasında şunları söyledi: 
“ Köstence ili düzeyinde, Parlamento 
ile birlikte yabancı yatırımcılar için 
öngörülebilir bir çerçeve oluşturabil-
memiz için hepimiz yasama konularını 
düşünmeliyiz. Önümüzdeki 20 yıl için 
çok net hedeflerle bir Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi geliştirdik. Kösten-
ce Belediyesi ile birlikte, bölgemizin 
sürdürülebilir kalkınması için siyasi 
etkilerden dışlanan Sürdürülebilir Kal-
kınma Derneği'ni kurduk. 

Köstence İl Meclisi Başkanı Mihai 
Lupu da iş dünyasının iki temel bileşeni 
olduğunu belirtti: ekonomik kaynak ve 
insan kaynağı. Köstence İlçesi, kullanıl-
mayan en önemli insan kaynağına sa-
hiptir, her yıl 20.000 öğrenci Köstence 
üniversitelerinin sıralarını terk ederek 
ilçemizdeki ekonomik faaliyetlere 
çekilebilir. Mihai Lupu, işadamlarının 
ilçe yetkilileriyle ilişkilerinde karşılaş-
tıkları sorunları hızla çözmek için bir 
çalışma grubu kurmamızın da nede-
nidir “dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Köstence 
Başkonsolosu Emre Yurdakul da Kös-
tence İl Meclisi Başkanı Mihai Lupu ile 
görüşmeye katıldı.

Nurcan İbraim
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Imaginea turcilor şi tătarilor  
în arta modernă românească

Muzeul virtual al turcilor şi tătarilor din Dobrogea găzduieşte timp de trei luni, în perioada 30 mai-30 august, o 
expoziţie intitulată „Imaginea turcilor şi tătarilor în arta modernă românească”.

Proiectul include o importantă selecţie de artişti ro-
mâni în a căror operă se regăsesc influenţe ale culturilor 
turce şi tătare. Contextul istoric de la începutul secolului 
XX (când, în urma celui de – al Doilea Război Balcanic 
din 1913, România câştigă provincia Cadrilater) face ca 
în intervalul 1913 – 1940, Dobrogea să se afle în totalitate 
în zona administraţiei româneşti. Acest fapt are un impact 
deosebit asupra artiştilor plastici care ajung să iubească 
regiunea şi să imortalizeze în creaţiile lor, locuitori de et-
nie tucă sau case locuite de aceştia. Printre artiştii care 
descoperă soarele puternic al Dobrogei şi populaţia 
vorbitoare de limba turcă se numără pictori precum: 
Nicolae Tonitza, Iosif Iser, şi Ştefan Dimitrescu. 

Aşa cum se arată în proiect, Expoziţia „Imaginea 
turcilor şi tătarilor în arta modernă românească” este 
o recompunere aproape cinematografică a realităţilor 
existenţiale din cadrul acestor comunităţi. Zone precum 
Dobrogea şi Balcic au avut darul de a stimula şi îmbogăţi 
creaţia plastică a artiştilor români.

Expoziţia include mai multe 
segmente de analiză, pornind 
de la scenele de interior ori-
ental (realizate de Alexandru 
Satmary), continuând cu ne-
număratele portrete semnate 
: Nicolae Tonitza, Henri Catargi 
sau Petre Iorgulescu-Yor, la care 
se adaugă scene din viaţa zil-
nică a comunităţilor din zonă 
prin lucrări precum: „Turci la ciş-
mea” (Camil Ressu), „Turcoaice 
la fântână” (Ştefan Popescu), 
„Femei din Dobrogea” (Ştefan 
Dimitrescu), etc

Un loc preferat al scriitorilor 
şi artiştilor vremii era o cafenea 
pescărească din Balcic, uşor de 
reconstituit din lucrările lui Lucian 
Grigorescu, Nicolae Dărăscu, 
Nicolae Tonitza şi Nutzi Acontz. 
„Cafeneaua lui Mamut” repre-
zintă tot ce poate fi mai diferit de spaţiile emblematice 
pentru cercurile literare şi artistice româneşti din prima 
jumătate a secolului XX, un spaţiu cultural în care artiştii 
erau înconjuraţi de ibrice de aramă, ceşti turceşti de ca-

fea, mobilier simplu de lemn specific caselor tradiţionale 
turceşti. Energia culturală a acestui loc este marcată în 
volumele de memorii ale timpului, prin diversele persona-
lităţi menţionate ca vizitatori frecvenţi ai cafenelei: Adrian 

Maniu, Camil Petrescu, Oscar 
Walter Cisek, Jean Bart, Ion 
Pillat sau Ion Marin Sadoveanu. 
În lucrările de astăzi (care fac 
parte din patrimoniul Muzeului 
de Artă Constanţa), veţi putea 
„vizita” Cafeneaua lui Mamut 
prin intermediul unei lucrări 
semnate de Nicolae Tonitza.

Proiectul expoziţional a 
fost iniţiat de Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice, şi 
s-a realizat în colaborare cu 
mai multe muzee din România 
precum: Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Muzeul Naţional 
de Artă al României, Muzeul 
de Artă Constanţa, Institutul 
de Cercetăr i Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion” şi Muzeul de 
Artă Tulcea. Partener în pro-
iect a fost şi Institutul pen-

t ru Studierea Problemelor Minor ităţi lor Naţiona -
le. Expozţia poate f i viz ionată accesând adresa:  
http://miras.gov.ro/1/expozitie-temporara/.

Romen modern sanatında  
Türk ve Tatarların imajı

Dobrogea'daki sanal Türkler ve Tatarlar müzesi, 30 Mayıs-30 Ağustos tarihleri arasında üç ay boyunca “Modern Romen 
sanatında Türk ve Tatarların imajı” başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Proje, Römen sanatçıların önemli bir 

seçkisini içeriyor. Eser kapsamında Türk ve Tatar kültürlerinin etkileri görülmektedir. 20. yüzyılın başından itibaren (1913 
İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra, Romanya'nın Cadrilater eyaletini kazandığı zaman) tarihsel bağlam, 1913 – 1940 yılları 
arasında Dobrogea'nın tamamen Romanya idaresi alanında olduğunu gösteriyor. 

Bu, bölgeyi sevmeye ve eserlerinde ölümsüzleşen 
sanatçılar üzerinde özel bir etkiye sahiptir. Eserlerde 
etnik kökenini ya da yaşadıkları evleri özel bir şekilde 
etkiliyor. Dobruca'nın güçlü güneşini ve Türkçe konuşan 
nüfusu keşfeden sanatçılar arasında Nicolae Tonitza, 
Iosif Iser ve Ştefan Dimitrescu gibi ressamlar var. Projede 
gösterildiği gibi, “Modern Romen sanatında Türkler ve 
Tatarların İmajı” sergisi, bu topluluklardaki var olan ger-
çekliklerin neredeyse sinematik bir yeniden bileşimidir. 
Dobruca ve Balçik gibi bölgeler, Romen sanatçıların 
plastik yaratımlarını teşvik etme ve zenginleştirme ar-
mağanına sahipti. Sergi, Alexandru Satmary tarafından 
yapılan oryantal iç mekan sahnelerinden başlayarak, 
Nicolae Tonitza, Henri Catargi ya da Petre Iorgulescu-
Yor imzalı sayısız portreyle devam ederek, çeşitli analiz 
segmanları içeriyor. Bölgedeki toplulukların günlük 
yaşamından sahneler aşağıdaki gibi eserlerle eklenir: 
“Çesme’deki Türkler” (Camil Ressu), “Pınar’daki Türk 
Kadınları” (Ştefan Popescu). Zamanın yazar ve sanat-

çılarının favori mekanı, Lucian Grigorescu, Nicolae 
Dărăscu, Nicolae Tonitza ve Nutzi Acontz'un eserle-
r inden yeniden inşa edilmesi kolay olan Balçik'taki 
bir balıkçı kafesiydi. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren 
Romanya edebiyat ve sanat çevreleri için sembolik 
mekânlardan farklı olabilecek her şeyi temsil eden” 
Mamut’un Kahvehanesi “sanatçıların bakır sürahiler, 
Türk kahvesi fincanları, sade özgün ahşap mobilyalarla 
çevrili olduğu bir kültür mekânıdır.

Sergi projesi Etnik İlişkiler Departmanı tarafından 
başlatıldı ve Romanya'daki Bükreş Müzesi, Romanya 
Ulusal Sanat Müzesi, Köstence Sanat Müzesi, Gavrilă 
Simion Eko-Müze Araştırma Enstitüsü ve Romanya'daki 
çeşitli müzelerle işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ulusal 
Azınlık Sorunları Araştırma Enstitüsü de projede ortak-
tı. Sergiye verdiğimiz adres üzerinden ulaşabilirsiniz:  
http://miras.gov.ro/1/expozitie-temporara/

Nurcan İbraimSorina Asan
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Kadir Gecesi
8 Mayıs tarihinde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesi ile bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini idrak ettik. 

Zaman ve mekanlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesini bin aydan daha 
hayırlı kılan da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu gece inmeye başlamasıdır. Yüce rabbimiz, kadir gecesinin kıyme-
tini beyan eden surede şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz biz onu (Kur’ân’ı) kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne 
olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, rablerinin izniyle her 
türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, bu mübarek gecede inmeye başlayan Kur’an-ı 
Kerim’i okumak ve onun mesajlarını anlamaktan geçer. Kur’an-ı Kerim insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı 
hedefler. Aklımızı, gönül dünyamızı aydınlatır. Manevi varlığımızı karartan her türlü kötülük ve olumsuzluktan bizleri arın-
dırır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ilahi rızayı kazanmak, günahlardan arınmak, hayatına yeni bir başlangıç 
yapmak isteyen müslümanlar için bulunmaz imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle manen bin aydan daha hayırlı olduğu 
müjdelenen, dolayısıyla yaklaşık seksen küsur yıllık bir insan ömrüne bedel olan bu gecede tüm camilerde Kuran-ı ke-
rim okundu, mevlidler okundu, namazlar kılındı ve dualar yapıldı. Hunkar camii cemaati özellikle gençler, bu gecede 
camiye gidip sabaha kadar bu geceyi en güzel şekilde geçirmeye çalıştılar. Programa Romanya Müslümanlar Müftüsü, 
Iusuf Murat, T.C Köstence Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi, Cafer Tayyar Doymaz katıldılar, Köstence imamları 
sohbet ve dualar ettiler. Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi böylece program sabaha kadar devam etti. Bu gece 
Romanya Demokrat Türk Birliği din komisiyonu bu programı ve gençleri destekleyerek onlara sahur için ikramlar sundu. 
Sahuru birlikte yapan gençler, dostluk ve kardeşliğin hakim olduğu bir kez daha gösterdiler. R.D.T.B olarak gençlerimizin 
yanında olmayı çalışıyoruz ve onlara her faaliyette yardım etmeye devam edeceğiz.

Bu gece camiye gelen tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz ve Allah onların yaptıkları ibadetleri kabul etmesini 
diliyoruz.

Firdes Musledin

Bayramlaşma
In data de14 mai ac, preşedintele UDTR, Osman Fedbi 

însoţít de secretarul general al UDTR, Ibraim Ervin, a participat 
la întâlnirea de Ramazan Bayram organizată la reşedinţa 
Consulului General al Republicii Turcia la Constanţa, Emre 
Yurdakul. La această întâlnire au participat: muftiul Cultului 
Musulman din România, Murat Iusuf, subprefectul judeţului 
Constanţa Secyl Suliman, preşedintele Asociaţiei Oamenilor 
de Afaceri Turci Dobrogea (TIAD), Omer Karahasanoğlu, 
vıcepreşedıntele TIAD, Vedat Kahveci, fostul subprefect al 
judeţului Constanţa, Ali Şenol şi inspectorul pentru minorităţi 
Icbal Anefi, directorul Colegiului „Kemal Atatürk” Medgidia, 
Acan Mologani şi reprezentanţii comunităţii tătare.

14 Mayis tarihinde T.C Köstence Başkonsolosu, Emre Yur-
dakul, Başkonsolosluk konutunda Bayramlaşma düzenledi. 
Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı, Fedbi Osman katıldı. 
Buluşmaya R.D.T.B Genel Sekreteri, Ibram Ervin, Romanya Müs-
lümanlar Müftüsü Murat Iusuf, Köstence Valisi Secyl Suliman, 
Dobruca Türk İş Adamları Derneği Başkanı Omer Karahasanoğ-
lu, Dobruca Türk İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Vedat 
Kahveci, Köstence Eski Valisi, Ali Şenol ve Mecidiye “Kemal 
Atatürk” Koleji Müdürü, Acan Mologani katıldılar.

Prof.Dr. Firdes Musledin

Luna Ramazan
Postul este unul din stâlpii de bază ai Islamului, pe lângă declaraţia de credinţă, rugăciunea zilnică, dania şi pe-

lerinajul la locurile sfinte. În post, omul resimte durerile şi foametea sărmanilor şi lipsurile nevoiaşilor, atunci când gustă 
amărăciunea foamei şi a setei. Astfel, inimile credincioşilor se înduioşează pentru sărmani, oferindu-le acestora ajutor.

Luna Ramazan este a noua luna a calendarului Islamic şi celebrează luna în care profetul Muhammed a primit 
revelaţia de la Allah. Timp de 29 de zile musulmanii adulţi trebuie să postească din zori până la apusul soarelui. Aceasta 
înseamnă abstinenţa de la mâncare, băutură, fumat şi relaţii conjugale în timpul orelor de post.

Luna Ramazan este considerată o lună a iertării şi a milei. Religia islamică stabileşte postul ca un mijloc de pu-
rificare, un exerciţiu de auto control şi o dovadă de credinţă.

In luna Ramazan Uniunea Democrată Turcă a organizat mese de iftar atât în Constanţa cât şi la filiale respec-
tând normele igienico-sanitare şi distanţarea socială impuse de starea de alertă. Mesele de iftar au fost organizate 
de preşedinţii de filiale cu sprijinul conducerii UDTR. 

În spiritul acestei luni, Uniunea Democrată Turcă din România a derulat ample manifestări, atât în municipiul 
Constanţa, cât şi în localităţile unde avem filiale.

În municipiile Tulcea, Bucureşti şi în localităţile Cobadin, Medgidia, Techirghiol, Măcin, Hârşova, Cumpăna, 
Valu Lui Traian prin intermediul comitetelor de conducere ale filialelor respective, s-au oferit mese de iftar membrilor 
acestor filiale.

 La filiala Cobadin preşedintele filialei d-nul Naim Raim a organizat mese de iftar pentru bărbaţi, femei şi tineret.
 Luna Postului şi a Coranului este luna în care avem ocazia de a ne curăţa de păcate. Profetul Muhammed i-a 

vestit pe musulmani cu acest hadis: „cel care este credincios şi ţine post aşteptând răsplata doar de la Allah, i se vor 
ierta toate păcatele din trecut“.

Luna Ramazan şi postul reprezintă credinţă şi evlavie. Credinciosul musulman are parte de bine şi prosperitate. În 
această lună mâinile care se deschid spre Allah, rugăciunile care i se adresează nu sunt refuzate. Cu aceste sentimen-

te trebuie să ne rugăm pentru părinţi, copii, vecini, rude şi pentru întreaga omenire. Cu aceste gânduri Preşedintele 
României, domnul Klaus Iohannis a transmis un mesaj comunităţii musulmane din România cu ocazia începerii lunii 
postului Ramadan.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:
Cu prilejul începerii lunii postului Ramadan, transmit tuturor cetăţenilor români de etnie turcă şi tătară gândurile 

mele bune, însoţite de urări de sănătate, prosperitate şi împlinire spirituală.
Ramadanul îndeamnă, prin zilele dedicate postului şi rugăciunii, la o reflecţie profundă asupra semnificaţiilor 

Coranului în lumea contemporană şi asupra valorilor pe care le inspiră fiecărui credincios: libertate, demnitate, tole-
ranţă, iubire pentru semeni.

Şi în acest an, perioada Ramadanului însoţeşte efortul nostru comun de a depăşi dificultăţile provocate de 
pandemia de COVID-19. Suferinţa şi boala încă îi afectează la scară mondială, adeseori cu consecinţe grave, pe 
semenii noştri. Apreciez susţinerea pe care aţi manifestat-o în toată această perioadă pentru strădania autorităţilor 
de a ne proteja prin măsuri sanitare şi de a identifica soluţii pentru regăsirea cât mai rapidă a normalităţii sociale.

Am încredere că luna postului Ramadan vă va întări în acest efort şi ne va ajuta să continuăm împreună, în spirit 
de solidaritate şi responsabilitate, să-i ajutăm pe toţi cei care au nevoie de grija şi sacrificiul nostru.

Ramadan Karim!

Prof.Dr. Firdes Musledin
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Tradiţii şi obiceiuri  
ale turcilor dobrogeni

Dintre obiceiurile şi sărbătorile laice ale comunităţii turce din România, Hıdırellez-ul, una dintre cele mai 
populare sărbători, este considerat ca fiind cea mai veche sărbătoare laică, ce este păstrată şi bine 

conservată, rezistând de-a lungul timpurilor până în zilele noastre. Această sărbătoare preislamică ce 
aparţine de mii de ani patrimoniului nostru cultural, ce marchează începutul anului agricol şi trecerea la 
anotimpul cald, continuă să se serbeze de către musulmanii din Dobrogea, dar şi de comunităţile turce 
din Balcani şi mai ales în Anatolia, astfel că, UNESCO a trecut această sărbătoare pe lista patrimoniului 
cultural imaterial al lumii pentru Turcia şi Macedonia de Nord.

Hıdırellez-ul, conform calendarului Gregorian, are loc în fiecare an pe data de 6 mai, zi în care s-au 
întâlnit cei doi fraţi Hızır şi Ilyas, fiind o sărbătoare străveche celebrată în lumea turcică ce coincide cu 
începutul unui nou anotimp, mai exact al verii astronomice. De unde şi o cunoscută legendă spune că, 
cei doi fraţi au fost alungaţi din Cer de către Creator şi au primit dreptul de a se întâlni, o singură dată pe 
an ( în ziua de Hıdırellez), unul devenind stăpânul Pământului şi celălalt al Cerului. Iar denumirea acestei 
sărbători este compusă din numele celor doi fraţi ce sunt consideraţi părinţii astronomici ai vieţii umane, 
semnificând nemurirea şi abundenţa.

Perioada dintre 6 mai şi 17 noiembrie este considerată vară, adică zilele lui Hızır, iar între 18 noiem-
brie şi 5 mai sunt zilele lui Kasım, adică zilele de iarnă. Datorită acestui fapt se consideră că 6 Mai este 
începutul zilelor de vară, iar în această zi, iubirea faţă de natură şi de om este foarte importantă, fiindcă 
Hızır şi İlyas iubesc natura, oamenii, binele şi generozitatea, reprezentând simbolul belşugului, existând 
credinţă în sfinţenia lor. Această zi de 6 mai, ce îşi are originile în cultul dualităţii şi celebrării reîntoarcerii 
la viaţă, devine astfel „Hıdırellez bayramı”, celebrată în mare majoritate de musulmani. Sunt diverse 
variante în privinţa originii lui Hızır şi a sărbătorii de Hıdırellez. Una dintre acestea spune că Hıdırellez 
aparţine culturilor mesopotamiene şi anatoliene; altele spun că aparţine culturii turce pre-islamice din 
Asia Centrală. Este imposibilă atribuirea sărbătorii de Hıdırellez unei singure culturi. Din timpuri preistorice 
s-a observat sărbătorirea venirii verii în Mesopotamia, Anatolia, Iran, Balcani şi chiar în toate ţările din 
estul Mării Mediterane.

Înainte şi în această zi de sărbătoare musulmanii respectă o serie de obiceiuri şi tradiţii. În apropie-
rea acestei zile de sărbătoare se fac o serie de pregătiri, printre care, marea majoritate din musulmani 
se trezesc devreme şi fac curăţenie generală în casă, a lucrurilor din casă şi din bucătărie, măturând în 

casă de la uşă spre interior, spre a atrage bogăţia în casă şi niciodată din interior spre uşă afară, căci 
se duce tot belşugul casei. Toate aceste pregătiri vizează vizita acasă a profetului Hızır, cel care îi ajută 
mereu pe cei aflaţi în impas, cei curaţi la suflet şi iubitori, îndeplinind dorinţele oamenilor, iar pe cei aflaţi 
în călătorie, îndrumându-le calea. În unele locuri, exista credinţa că orice musafir venit ar putea fi Hızır şi, 
fiind privit ca musafir sfânt, i se dădea o mare importanţă. Şi tot înainte de această zi religioasă, se merge 
la cimitir, se curăţă şi se pun flori pe mormintele celor dragi trecuţi în nefiinţă, iar în ziua de Hıdırellez se 
dă de pomană celor nevoiaşi şi se spun rugăciuni la mormintele rudelor, dar, cu părere de rău, aş putea 
spune că, în ultimii ani acest obicei, în cadrul comunităţii turce din Dobrogea, a devenit mai mult o zi 
de pomenire a morţilor. Tot în zona Dobrogei, spre exemplu, în ajunul acestei sărbători se ţine şi post, în 
noaptea de 5 spre 6 mai se fac rugăciuni şi se citeşte din Coran, iar în ziua de „Hıdırellez Bayramı”, se 
sărută mâna mai marilor şi se duce mâna la frunte cu respect faţă ei, de cei în vârstă.

În seara de 5 mai, în timpul apusului, e momentul punerii dorinţelor, dorinţe ce se scriu pe o hârtie 
şi se agaţă pe ramurile trandafirului ori se lasă la tulpina acestuia cu speranţa ca vor fi ajutaţi. Cei care 
vor o casă desenează o casă, cei care vor maşină, desenează o maşină, sau îşi pun alte doleanţe, şi 
după care se face o rugăciune de dorinţe. Iar în zorii zilei de Hıdırellez, hârtiile pe care sunt scrise aceste 
dorinţe se aruncă în apă (mare, lac, râu). Pe cât de repede va dispărea hârtia, pe atât de repede se va 
îndeplini dorinţa. Un alt obicei ar fi legarea unei batiste de culoare roşie de un trandafir pentru împlini-
rea dorinţelor, aşteaptând timp de un an îndeplinirea dorinţelor, sau mai este un obicei ca pe ramurile 
unui trandafir să se agaţe sau să se îngroape la rădăcina trandafirului un săculeţ cu bănuţi, ori se lasă 
un portofel deschis. Banii se pun în portofel şi nu se cheltuiesc tot anul, iar posesorul nu va avea lipsuri 
pe tot parcursul anului.

Deoarece această sărbătoare marchează începu-
tul anului agricol şi trecerea la anotimpul cald, implică 
musulmanii să respectă o serie de obiceiuri si tradiţitii in 
această zi, prin practicarea unor anumite ritualuri, cum 
ar fi: rostogolirea prin iarbă – ca toate relele să se ducă; 
săritul peste foc, una dintre cele mai răspândite obiceiuri 
atribuite acestei sărbători– să se cureţe de tot ce este rău, 
existând credinţa că focul purifică, vindecă şi apără de 
boli şi de deochi; lăsatul hainelor afară – pentru ca cei 
doi sfinţi să le biciuiască în timpul nopţii de 5 spre 6 mai, 
şi astfel posesorul lor să fie ferit de rele; tot în această 
noapte, tinerele fete îşi pot cunoaşte viitorul soţ, lăsând 
diverse podoabe într-o căldare pe care au umplut-o cu 
apă, iar a doua zi scot câte o podoabă şi după care li 
se ghiceşte viitorul. Obiceiurile de Hıdırellez nu se termi-
nă aici. În unele locuri, unii oameni merg pe câmp, în 
grădini sau în vie, în timpul răsăritului şi calcă pe urme 
de paşi visând să ajungă bogăţia la ei. În Anatolia, una 
din tradiţiile vechi de Hîdîrlez este legată de perechile de logodnici. În ziua de 5 mai, băiatul trimite la 
casa fetei un berbec împodobit, ca fiind „Sacrificiu de Hıdırellez”, iar a doua zi acest berbec se sacrifică 
de către familia fetei, şi după care pregătesc o masă festivă pentru a sărbătorii evenimentul împreună 
cu familia tânărului şi oaspeţii. Iar cei invitaţi la acest eveniment vin cu diferite cadouri pentru tineri, ce 
sunt expuse la vedere.

Tradiţia spune că sărbătorirea Hıdırellez-ului are loc în general la iarbă verde, la pădure, pe margi-
nea apelor. Mai există obiceiul de a pregăti anumite preparate specifice acestei zile, folosirea plantelor 
proaspete sau a cărnii de miel în mâncărurile preparate cu această ocazie, şi se mai zice că mânca-
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rea primului ied al verii aduce sănătate şi bunăstare. Dacă se adună ierburi proaspete şi flori, iar apoi 
acestea se fierb, se crede că acea apă va aduce însănătoşire bolnavilor, iar îmbăierea cu acea apă 
timp de patruzeci de zile înfrumuseţează şi întinereşte. Se mai fac, în noaptea de Hıdırellez, multe ritua-
luri cu credinţa că Hızır va aduce prosperitate locurilor prin care trece, de exemplu: capacele oalelor, 
hambarele şi buzunarele se lasă deschise. Unele persoane îşi pun o dorinţă aprinzând un foc şi sar peste 
acesta pentru îndeplinirea dorinţelor. Sărbătoarea care aducea în prim plan riturile de fertilitate, implică 
şi miturile moşilor şi ale strămoşilor, prin pomenirea străbunilor.

Hıdırellez-ul este una dintre cele mai străvechi şi iubite sărbători a etnicilor turci din România, fiind o 
sărbătoare câmpenească, etnoculturală şi religioasă, care continuă să se serbeze cu mare fast de către 
comunitatea turcă, deoarece venirea verii şi învierea naturii sunt considerate un motiv de sărbătoare. Cu 
acest prilej, pentru a reînvia această tradiţie veche a popoarelor turcice, Uniunea Democrată Turcă din 
România, prin Comisia de tineret, a marcat această sărbătoare ce este celebrată anual pe 6 mai, prin 
organizarea unei activităţi, cu scopul de a promova în rândul tinerilor tradiţiilor specifice acestei sărbători. 
Fiind o sărbătoare câmpenească, acest eveniment s-a desfăşurat în natură, unde tinerii comunităţii au 
reînviat tradiţiile specifice acestei sărbători, prin intermediul proverbelor, zicătorilor şi legendelor, după 
care au susţinut un mic program artistic, interpretând cântece şi dansuri tradiţionale. Pentru această zi 
s-au preparat bucate tradiţionale, iar printre bucatele pregătite se numără plăcintele cu brânză sau cu 
carne, turtele din aluat nedospit, dulciuri şi alte specialităţi turceşti.

„Hıdırellez-ul este una dintre cele mai iubite sărbători a turcilor de pretutindeni, care continuă să 
se serbeze atât în Dobrogea, dar şi în alte ţări din Balcani şi mai ales în Anatolia. Este de datoria noastră 
să conservăm această tradiţie care ţine de identitatea noastră etnică şi să o transmitem şi generaţiilor 
viitoare”, a declarat cu prilejul acestei sărbători, preşedintele UDTR, Osman Fedbi.

În această zi de sărbătoare, adresez etnicilor turci din România şi tuturor musulmanilor din lumea 
turcă, tradiţionala urare „Hıdırellez Bayramı Mubarek Olsun!

Melek Amet
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Casa Luchian / Cireşica / 
Consulatul Otoman

Primele case boiereşti încep să apară în capătul de vest al străzii (spre centrul oraşului), unde remarcăm în mod special 
clădirea de la numărul 3, care pare extrem de asemănătoare cu vechea clădire a Consulatului Otoman: clădire înaltă, cu 
etaj, faţadă simplă, ferestre generoase la nivelul superior. 

Viaţa în cadrul consulatului curgea după aceleaşi reguli agitate, cu diplomaţi stresaţi de o adevărată echilibristică între 
comunitatea musulmană tulceană, Înalta Poartă şi pretenţiile Regatului României. Orice pas greşit îi costa în mod obligatoriu 
postul. În clădirea de pe Calea Gloriei, nr. 12 s-au mai perindat Huseyin Nazim Bey, o revenire a lui Hasan Tahsin Bey şi, cel 
mai important, începând cu 1902, Dimitraki Teododosyadi Efendi, care s-ar părea că a rezistat în incomodul post tulcean 
până la închiderea consulatului (lor) din anul 1916, o dată cu începerea Primului Război Mondial, poate nu chiar toţi cei 14 
ani, dar, în mod cert, cel puţin cea mai mare parte din această perioadă.

Dacă primul consul otoman la Tulcea, Paul Naum Efendi, a fost evreu, ultimul a fost creştin, cu sublinierea că este vorba 
despre un creştin cetăţean otoman, cu o îndelungată experienţă în posturi diplomatice, începute la Giurgiu, în anul 1879, 
pentru a continua la Iaşi şi Tulcea. În anul 1907, în timp ce se afla la post, în Tulcea, trimite un raport la Con-
stantinopol, în care sunt prezentate condiţiile dificile de viaţă ale unui diplomat otoman în România, în mod 
special la Tulcea: „În acelaşi timp, cred că este foarte oportun să fie stipulat un articol special astfel încât 
consulii din cele două state să aibă dreptul să importe fără taxe toate obiectele pentru uzul lor propriu. 
Pentru a dovedi această necesitate impetuoasă, datorată căutării de neimaginat în România a tot ce 
este necesar pentru trai, când consulii români din imperiu găsesc toate la preţuri bune, vă anexez o listă 
de preţuri, fără a menţiona cât de scumpe sunt combustibilul şi salariile servitorilor. Prin această listă nu 
am dubii că se va înţelege că un consul imperial, mai ales având familie, poate trăi dificil şi menţine la 
un nivel mediocru demnitatea postului său.” 

Cu toate problemele de care se lovea consulul imperial otoman, Dimitraki Teododosyadi Efendi, în viaţa cotidiană, 
suntem convinşi că el este cel care a dat forma de azi a clădirii de pe strada Gloriei, nr. 12, investind în refacerea acesteia 
şi modificarea tronsonului faţadă. Lucrul acesta se întâmpla în perioada 1912-1913, apelând la serviciile unui meşter italian 
- mai sigur, unul levantin -, cu lucrări asemănătoare de-a lungul Dunării de Jos: Galaţi, Brăila (aşa cum procedase şi Alexe 
Avramide, sau partenerii Scultety & Faimblat la cinematograful Select). 

Fără să fie absolvenţii unor şcoli înalte de arhitectură, aceşti meşteri levantini aveau un deosebit talent de a combina 
diverse stiluri de arhitectură, într-un adevărat amalgam, numit, în general, clasicism eclectic, care nu a 
fost considerat niciodată un stil specific. Fiecare clădire realizată în această manieră se caracteri-
zează prin combinaţia unei mari varietăţi de influenţe într-un sens complet indistinct. Aşa se face 
că, pe frontonul de faţadă a clădirii de pe strada Gloriei nr. 12 întâlnim elemente arhitectonice 
neoclasice, baroce sau gotic otoman. Astfel nivelul superior, care nu este exclus să fi fost realizat 
iniţial din lemn, a fost reconstruit din zidărie de cărămidă, cu cele două bovindouri laterale, 
atât de spectaculoase şi care asigură jumătate din farmecul construcţiei. Ideea arhitectonică 
a meşterului levantin merită aprecieri maxime, prin înlocuirea balcoanelor din lemn şi sticlă, 
menite să ascundă chipurile femeilor din casă, cu elegantele bow-window-uri englezeşti, dar 
cu aceiaşi destinaţie în definitiv.

Prin modificarea arhitectonică realizată în anul 1913, imobilul de pe Calea Gloriei, nr. 12, avea să devină una din cele 
mai moderne şi „simpatice” ale întregului oraş, dând un semnal şi pentru alţi tulceni că strada în cauză urma să se transforme 
într-un veritabil „Corso”, flancată de clădiri moderne. 

Din nefericire, calea transformării Gloriei avea să fie întreruptă dramatic în timpul Primului Război Mondial, în perioada 
ocupaţiei Tulcei de către trupele bulgare şi germane, decembrie 1916 - noiembrie 1918. Magnificul Monument de Indepen-
denţă este distrus prin dinamitare de către ocupanţi, iar statuile de bronz rechiziţionate şi topite undeva prin Bulgaria. Casa 
de la nr. 12 scapă de iureşul războiului, dar nu acelaşi lucru se poate spune despre majoritatea caselor boiereşti tulcene, 
proprietăţi ale românilor, care după ce erau jefuite, erau dinamitate şi distruse pe timp de noapte, într-o logică barbară ca 
după încetarea războiului să nu mai existe pretenţii de proprietate a românilor. Astfel, în zona centrală a oraşului, au rămas 
întregi doar 5 clădiri. 

Fără nici un fel de exagerare, Tulcea nu-şi va mai reveni niciodată după atrocităţile suferite în Primul Război Mondial şi 
se va pierde sub un val cenuşiu de marasm economic, care o va sufoca încet în următoarele decenii. Calea Gloriei, lipsită 
de punctul principal de atracţie, Monumentul de Independenţă, care avea să fie refăcut (fără statui) abia în anul 1936, 
se transformă în banala strada Gloriei, cu doar câteva clădiri mai răsărite în partea centrală şi un liceu de fete, în zona de 
mijloc, construit în anul 1935.

După încetarea Primului Război Mondial, Casa Luchian/ Cireşica/ Consulatul Otoman intră într-o adevărată „horă” de 
proprietari, fără ca aceasta să fie neapărat una cu specific românesc, dansul proprietarilor desfăşurându-se „a la Tulcea”, 
într-o adevărată frăţie interetnică, cu români, turci, greci şi evrei. Fără a avea nici o legătură cu numele colnicului Hora, pe 
care este amplasat Monumentul de Independenţă, schimbările de proprietari sau intenţiile de a se împroprietări cu aca-
returile de pe strada Gloriei, nr.12 au fost cu siguranţă încă din 1879 şi nu au încetat până pe la 1920. Explicaţia adevăratei 
sarabande de revendicări de proprietăţi otomane tulcene constă în legislaţia ambiguă privind soarta acestor proprietăţi, 
care specifica, de exemplu, că proprietăţile otomane nerevendicate timp de 3 ani, începând cu 1879, devin proprietatea 
statului român. Doar că această lege specială se aplica retroactiv, începând cu 1877, la momentul publicării ei mai rămâ-
nând efectiv mai puţin de 1 an pentru revendicarea proprietăţilor rămase, printre altele, şi la Tulcea. Statutul cetăţenilor 
otomani pe teritoriul României era şi mai ambiguu, el reuşind să devină subiectul unei convenţii abia în anul 1920, interval 
în care tratamentul aplicat acestor cetăţeni era de multe ori arbitrar. Încheiem această divagaţie legislativă cu sublinierea 
că cetăţean otoman nu însemna în mod obligatoriu şi musulman, aşa cum s-ar putea crede la prima lectură, statisticile 
arătând că cetăţenii otomani cei mai numeroşi, stabiliţi în România, erau creştinii ortodocşi, urmaţi de armeni şi evrei, pentru 
ca musulmanii să ocupe doar locul al treilea.

În contextul legislativ de care aminteam mai sus, sute de proprietăţi tulcene, începând cu case şi ajungând până la 
moşii întinse, au fost subiectul unor procese mai mult sau mai puţin îndelungate, cu persoane, uneori suspecte, care de-

clarau că fuseseră împuternicite de foştii proprietari să revendice. Printre cele mai celebre revendicări ale timpului 
se numără fostul sediu administrativ al sangeacului Tulcei, aşa numitul Palat al Paşei, actualul Muzeu de Artă, 
construit de Imperiul Otoman în perioada 1863-1864 şi pentru care statul otoman solicita despăgubiri pentru 
preluarea şi uzul clădirii de către statul român. Iar Ilie Avramide (frate cu Alexe Avramide, cel care a construit 

Casa Avramide din Tulcea) revendică la un moment dat Pădurea Babadag, prezentând o serie de do-
cumente vechi otomane, a căror proprietar devenise.

Pe lângă aceste exemple, imobilul de pe strada Gloriei, nr.12 nu mai reprezintă nimic spectaculos 
cu revendicarea făcută de doctorul Neculai Popescu, în anul 1898, sau de partajul făcut de soţia unui 
oarecare Sadicoglu, în anul 1922, un nume cu rezonanţe puternic musulmane, în zilele noastre, însemnând 

de fapt fiul (oglu) lui Sadic, aşa cum Dimitrie Cantemir era numit la Constantinopol, Dimitrie Cantemiroglu (fiul lui Cantemir). 
În fapt, s-ar părea că era vorba despre o familie de evrei, pentru că soţia acestuia, după moştenire, a fost proprietara casei 
până în anul 1926. În anul respectiv, casa este vândută lui Fany Grunberg, probabil frate cu Boris Grunberg, care deţinea 
magazinele de galanterie „La Lupoaica” (împreună cu H. Wasserman) şi de produse electrice „La Gramofonul”, situate 
pe strada Regina Elisabeta (astăzi, Gavrilov Corneliu). S-ar părea că Fany Grunberg se stinge din viaţă în anul 1928, casa 
ajungând în proprietatea lui Zizi Tsaquiris, membră a uneia din cele mai puternice familii greceşti din Tulcea, alcătuită din 
Zizi, Patrocle, Grigore şi Chimon, descendenţi ai Mariei şi Fotios Tsaquiris (ambii înmormântaţi în cimitirul Eternitatea din Tul-

cea), negustori de cereale şi produse manufacturiere, care deţineau numeroase proprietăţi, mai ales 
pe strada Regina Elisabeta. 

În anul 1943, Fany Ellman, descendentul uneia din cele mai respectabile familii de evrei 
din Tulcea, devine proprietarul casei de pe strada Gloriei, nr. 12. Tatăl său Isac (Avram) Ellman, 

fusese preşedintele comunităţii israelite şi cel mai înstărit negustor tulcean. Impozanta sa casă de 
pe strada Babadag, nr. 55 (situată pe locaţia Poştei), asemănătoare cu Palatul Paşei (Muzeul 
de Artă) l-a adăpostit pe regele Carol I, la vizita sa în Tulcea din 17-19 octombrie 1879. Împro-
prietărirea cu casa de pe strada Gloriei nu s-a făcut sub cele mai bune auspicii. Cu doar puţin 
timp înainte, în 23 septembrie 1942, sora sa, Jenny Ellman (născută la Tulcea în 26.051897) este 
deportată din Paris, unde se refugiase, în sinistrul Auschwitz. Au fost atunci arestaţi de către 
poliţia franceză, aproape două mii de evrei români, care fugiseră din România în Franţa, alături 
de Jenny Ellman, mai figurând şi alţi evrei tulceni: Bercovici Ghitela, Fraunstein Strul, Grunsberg 

Lea, Hamovitch Haim, Kohen Fanny, Rosenfeld Sarah şi Schor Anna. Din convoaiele nr. 37 şi 38, din 24-25.09.1942, aşa cum 
apare în documentele franceze, alcătuite din 1574 de evrei români, doar 20 de bărbaţi au supravieţuit lagărului german.

Nu ştim ce s-a întâmplat cu Fanny Ellman, a cărui tată fusese decorat de regele Carol I cu Steaua României şi se află 
înmormântat în vechiul cimitir evreiesc din Tulcea, pe piatra tombală fiind scris cu mândrie că este posesorul acestei deco-
raţii, ştim doar că în acelaşi an, imobilul din strada Gloriei a fost confiscat de statul român, aşa cum s-a întâmplat cu toate 
proprietăţile evreilor şi, în cazul de faţă, transferată sucursalei S.A.R. (Societatea Anonimă Română) „Praga”, care fabrica 
mezeluri şi conserve de carne (printre care şi celebra şuncă de Praga), reprezentată la Tulcea de Ioan şi Virginia Teodoru. În 
anul 1947, mica fabrică, deservită de 20-45 de muncitori, se reprofilează în fabricarea de conserve de peşte, fiind preluată de 
Cooperativa de producţie şi consum a pescarilor vânători. În noiembrie 1948, mica fabrică este naţionalizată şi, bineînţeles, 
rebotezată, fiind numită după o specie de peşte local „Delfinul”!. În 1949, Delfinul îşi încetează activitatea, nu după multă 
vreme, în clădirea de pe strada Gloriei, fost Consulat Otoman se deschide cârciuma de cartier „Cireşica”, loc de plăcere 
şi bucurii pentru noua clasă politică şi socială de tulceni. 

Prof. Nicolae C. Ariton
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Troya Hazineleri
Homeros’un İlyada’da anlattığı Troya (Troia) destanı bitmişe benzemiyor! Bu büyük yapıtın son sayfası ancak 

Türk topraklarından kaçırılan Troya Hazinesi’nin vatanına geri dönmesiyle kapanacak. Troya’nın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne alınmasının 20'nci yılı olan 2018, bu konuda atılacak önemli adımların yılı olabilir.

Ne Monako Prensi Rainier’in Grace 
Ke l ly’n in parmağ ına tak t ığ ı  düğün 
hediyesi yüzük… Ne Elizabeth Taylor’un 
birbir inden değerli pır ı l pır ı l kolyeleri… 
Ne Napolyon Bonapart’ın kendi elleriyle 
İmparatoriçe Marie Louise’in boynuna 
taktığı mücevherler… Ne Kraliçe Elizabeth’in 
üzerinde 793 karatl ık Kuh-i Nur Elması 
bulunan tacı… Ne de Titanik’le birlikte 
sulara gömülmekten son anda kurtulan, bir 
zamanlar Fransa Kralı XVI. Louis’nin sahibi 
olduğu "Okyanusun Kalbi" adlı kolye… 
Titanik filmini izleyenler "Okyanusun Kalbi"nin 
imitasyonunu Kate Winslet’in boynunda 
gördüklerini anımsayacaklar. 

Saydıklarım da dâhil hiçbir mücevher Sophia Schliemann’ın kocasının bir bıçakla kazdığı topraktan çıkarıp 
karısına taktığı mücevherler kadar ünlü olmadı; çünkü o takılar üç bin yıldan beri dünya tarihinin en çok merak 
edilen, aranan ve bulunmak istenen mücevherleriydi. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, bugün 
ise Türkiye’nin Çanakkale ilinde bulunan efsanevi kent Troya’da Sophia’nın kocası Heinrich Schliemann tarafından 
yer altından çıkarılmışlardı. Troya Kralı Priamos’un adıyla anılan hazine, yalnızca Sophia Schliemann’ın fotoğraf 
çektirdiği takılarla da sınırlı değildi. 

Heinrich Schliemann, Homeros’un İlyada’da anlattığı Troya’yı bir hayal ürünü kent değil, bir gerçek olarak 
kabul etmişti. Ona göre, Paris ve Helena, Aşil ve Hektor, içi askerlerle dolu dev tahta at, kentin yakılıp yıkılışı, hepsi 
tarihin eski sayfalarında var olmuştu. Çocukluğu Troya’yı ve hazinelerini bulmayı düşleyerek geçti. 1863 yılına 
gelindiğinde Schliemann savaşları fırsat bilip ticaret yoluyla büyük bir servet edinmiş bir iş adamıydı. Yaşamı 
spekülasyonlarla doluydu. Kırım Savaşı’nda çarın ordusuna mühimmat, erzak ve hammadde temin etmişti. 
Zengin olma sevdası onu Amsterdam’dan St. Petersburg’a, oradan Kaliforniya’ya uzanan maceralara sürüklemişti. 
Ama o, bütün dünyanın varlığını merak ettiği ve hiç kimsenin yerini bilmediği Troya’yı bulup bu antik kenti bir 
söylenceden gerçeğe dönüştürme hayalini yitirmemişti. 

Schliemann İlyada destanını kılavuz bildi. 1870’de Çanakkale’deki Hisarlık Tepesi’nde Troya’yı bulmak için 
kazılara başladı. Bir arkeolog değildi ve kazı bilgisi de yetersizdi. Kazı yaparken işini yavaşlatan ve önemsiz bulduğu 
ilk duvarları yıktı. Bunun arkeolojik açıdan ne kadar büyük bir tahribat olduğu sonradan anlaşıldı. C.W. Ceram, 
bu konuyla ilgili olarak "İçinde ne olduğunu anlamak için oyuncağını çekiçle kıran bir çocuk gibi davranmıştı." 
diye yazmıştı. Kazıların başlamasından sonraki birkaç ay içinde kentin yedi katmandan oluştuğu anlaşılacaktı, 
sonra bu katmanlara iki tanesi daha eklendi. Schliemann bir süre sonra masum bir hayalciden çıkıp bir hırs 
küpüne ve sahip olmak istediklerini elde etmek üzere her türlü yola başvuran birine dönüştü. Troya’yı bulmakla 
yetinmedi, Kral Priamos’un hazinesinin de peşine düştü. Toprak altından çıkardığı altın eşyalardan oluşan hazineyi 
Ceram Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler kitabında şöyle tanımlar: "Karanlık eski çağın en güçlü yöneticilerinden 
birinin altınları; gözyaşları ve kana bulanmış, tanrı gibi insanların süsleri üç bin yıl gömüldükten ve yedi devletin 
yıkıntıları altında yitip gittikten sonra yeni bir günün ışığına çıkıyordu!" Ama Schliemann’ın yanıldığı çok sonra 
anlaşılacaktı. Taçlar, tokalar, zincirler, kolyeler, düğmeler, teller, altın yılanlar ve sırmalarla dolu hazine aslında 
Priamos’a değil, ondan bin yıl önce yaşayan bir başka krala aitti. Birçok kaynakta hâlâ Priamos’un adıyla anılan 
bu hazineyi Troya Hazinesi olarak adlandırmak en doğrusu. 

Schliemann'ın hazineyi ait olduğu topraklarda bırakmaya ve Osmanlı Devleti görevlilerine teslim etmeye 
niyeti yoktu. Hazineyi bulduğunu herkesten gizledi ve Osmanlı sınırları dışına kaçırmak için her şeyi yaptı. Bundan 
sonra anlatacaklarım tarihî bir aksiyon filmine benziyor! Schliemann, Troya Hazinesi’ni karısının ülkesi Yunanistan'a, 
Atina’ya gizlice kaçırdı. Böylece Türklerin buluntular üzerindeki hakkını onlara vermemeyi kendine hak bildi. 
Hazineyi önce Yunan, sonra Fransız hükümetine satmayı denedi. Başarılı olamayınca Ruslara önerdi. Tüm bu 
süreçte Troya Hazinesi’ni bir sır gibi gözlerden uzak tutmayı başardı. Bu yüzden bilim çevrelerinde hazinenin 
gerçekliğinden şüphe edilmeye başlandı. Schliemann, buluntuların varlığını kanıtlamak ve olumsuz söylentileri 
ortadan kaldırmak istercesine hazineyi 1877’de Londra’da sergiledi. Bu sergi dünya çapında yankı uyandırdı. 
Schliemann, Troya’dan kaçırılan paha biçilmez hazinenin en önemli parçalarını uzun bir kararsızlık dönemi 
sonunda Berlin Etnoloji Müzesi’ne verdi. Troya Hazinesi önce I. Dünya Savaşı’nı sağ salim atlattı. II. Dünya Savaşı’nda 
da, hava akınlarından zarar görmemesi için emin yerlere saklandı. Prusya Devlet Bankası’nın kasalarında ve Berlin 
Hayvanat Bahçesi’nin yanındaki bir sığınakta korundu. Savaş sonrasında ise sırra kadem bastı. Yıllar boyunca, 
nerede olduğu bir bilmece olarak kaldı. 

90’lı yılların başında, hazinenin savaşın 
hemen sonrasında bir operasyonla gizlice 
Moskova’ya taşındığı ve Puşkin Güzel Sanatlar 
Müzesi’nin mahzenlerinde bulunduğu ortaya 
çıktı. Alman hükümeti Troya Hazinesi’nin 
kendilerine ait olduğunu söyleyerek iadesini 
talep etti. Rus hükümeti ise, hazinenin Nazilerin 
baş latt ığ ı savaşta ülkeler in in gördüğü 
büyük zarar ve tahr ibata karşı l ık olarak 
al ıkonulan eser ler arasında yer aldığını 
bildirerek bunu reddetti. 1994’te Rus ve Alman 
bilirkişi heyetleriyle Puşkin Güzel Sanatlar 
Müzesi Müdiresi İ r ina Antonova pazarl ık 
için ilk toplantıyı yaptılar. Hazine Anadolu 
toprağından çıkarıldığı ve Türklere ait olduğu 
hâlde, "sahiplik" mücadelesi için pazarlık 
masasına oturanların Rus ve Alman oluşu hem 
ironik, hem de tartışılması gereken bir durumdu. Şubat 1997’de Rus parlamentosunun alt meclisi, savaş sonrasında 
Almanya’dan Rusya’ya getirilen tüm eserlerin Rus devletinin kalıcı mülkü olduğunu ilan etti. Türk hükümeti de, 
Troya Hazinesi’nin gerçek sahibinin Türkiye olduğunu, bu yüzden kendilerine geri verilmesi gerektiğini belirterek 
Rusya’ya başvuruda bulundu. Öte yandan, Türkler hazinenin başka ülkelere dağılmış olan parçalarını da 
geri almak için girişimlerini sürdürdü. Troya’dan kaçırılan 24 parça altın takı, ABD’deki Penn Müzesi ile iş birliği 
yapılarak 2012 yılında Türkiye’ye bu çabalar sonucunda iade edildi. Ancak hazinenin tümünün Türkiye’ye geri 
dönüşü konusunda, Türk hükümetinin Ruslara yönelttiği talep hâlâ güncelliğini koruyor. Benzer girişimlerle son 
yıllarda Türkiye’ye çok sayıda tarihî eser geri döndü. Bunlar arasında İsviçre’den getirilen ve Antalya Müzesi’nde 
sergilenmeye başlanan "Herakles Lahidi", New York Havaalanı’nda ele geçirilen 69 parça tarihî eser, Bursa İznik 
Müzesi’nden çalınmış olan ve Almanya’nın iade ettiği lahit parçası, Avustralya’dan iadesi sağlanan "Yortan Kabı" 
ve Uşak Müzesi’nden çalınan ve Almanya’dan geri dönen "Kanatlı Denizatı Broşu" da var. 

2018 Uluslararası Troya Yılı önemli etkinliklerle sürerken, ören yerinin yakınında inşa edilen Çanakkale Troya 
Müzesi’nin açılışı da Haziran ayında yapılacak. Müze, Troya’nın gerçek ile hayalin karıştığı öyküsünü mitolojik, 
arkeolojik, coğrafi ve tarihî açılardan anlatan çağdaş biçimde tasarlanmış bir yapı olacak. Dört katlı müzenin 
giriş katının kazı ve buluntu fikrini temsil etmek amacıyla yerin altında yapılması planlandı. Rusya'da bulunan 
hazine dışında, Troya buluntuları farklı ülkelere dağılmış durumda. Tüm bu hazinelerin doğduğu topraklara, 
Çanakkale’ye geri getirilmesi çabaları tarihî bir ayıbın ortadan kaldırılması açısından önem taşıyor. Hazineler 
Türkiye’ye geri döndüğünde ise, buna en çok İlyada destanını yazan, Anadolu doğumlu Homeros sevinecek! 

Akgün Akova
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Türk mutfağı, Osmanlı döneminde ülke topraklarını 
ziyaret eden tüm seyyahların eserlerinde kendine yer bulur 
ve detaylarıyla anlatılır. Günümüzde de kültürün önemli bir 
parçası olan mutfak hakkındaki araştırmalar derinleştikçe, 
son derece ayrıntılı bilgilere ulaşıyoruz.

Geçmiş dönemdeki birçok yemek risalesi ve kitap 
hekimler tarafından yazılır, saray mutfağı farklı amaçlar 
için de kullanılırdı. Örneğin sarayın helvahanesinde sa-
dece tatlı yapılmaz; aynı zamanda temizlik maddeleri, 
güzel kokular ve şifalı şuruplar hazırlanırdı. XVII. yüzyılda 
saray helvahanesinde kayıtlı 183 adet ilaç reçetesi bu-
lunuyordu. 

Helvacı ustaları; reçel, helva ve macun yapmakla 
birlikte birçok tıbbi karışımı hazırlamakta da ustaydılar. Bu 
tıbbi karışımlar hastalıklar için temel şifa kaynağıydı. Ayrıca 
uzun kış gecelerinde birkaç ailenin tek bir evde toplanıp 
eğlenceler yaptığı, kaynaştığı ve komşuluğu pekiştirdiği 
sohbetname denilen eğlencelerde de helva kavrulur; 
yemek etrafında oluşan bu sohbet kültürü, sosyal hayatta 
önemli bir rol oynardı.

XV. yüzyıl hekimlerinden Muhammed bin Mahmûd 
Şirvanî, hem Osmanlı tababetinin hem de Türk gastronomi 
tarihinin en önemli isimlerindendir. Literatürde "en büyük 
Osmanlı hekimi" sıfatıyla anılan Şirvanî’nin kaleme aldığı 
yemek kitabı sadece tariflerini içermiyordu. Eseri bu kadar 
kıymetli yapan, bir hekim gözünden, tarifi verilen yemek-
lerin ve kullanılan malzemelerin vücuda faydalarının da 
tüm ayrıntılarıyla kitapta yer almasıydı.

1844 yılında yayınlanmış ilk Türkçe baskılı yemek 
kitabı Melceu’t-Tabbâhîn’in (Aşçıların Sığınağı) yazarı 
Mehmed Kamil de hekim aşçılar ekolünün temsilcilerinden 
biriydi. İmparatorluğun modernizm hareketini başlatan II. 
Mahmud’un çabalarının bir sonucu olarak çağa uygun 
hâle getirilen tıp fakültelerinin Osmanlı coğrafyasındaki ilk 
kurucusu Mehmed Kamil, Avrupa ülkelerinde de tanınan 
ve saygıyla anılan bir adli tıp uzmanıydı.

Bir başka hekim aşçı Mahmud Nedim bin Tosun da 
1898'de basılan Aşçıbaşı isimli eserinde, Türk mutfağında 
yüzyıllar boyunca varlığını sürdürüp bugüne ulaşan lez-
zetleri kaleme almıştı. 

Bucătăria turcească îşi găseşte locul în lucrările tu-
turor călătorilor care au vizitat aceste ţinuturi în perioada 
otomană. Bucătăria este o parte importantă a culturii de 
astăzi şi cu cât aprofundăm subiectul ajungem la infor-
maţii extrem de detaliate.

În trecut cel mai multe tratate alimentare şi cărţi de 
bucate au fost scrise de medici, iar bucătăria palatului 
a fost folosită şi în alte scopuri. De exemplu, în palatul 
destinat deserturilor nu se faceau numai deserturi ci erau 
preparaţi agenţi de curăţare, parfumuri şi diferite leacuri. 
În sec. al XVII în palatul desertului au fost înregistrate 183 
de reţete de medicamente.

Cofetarii erau instruiţi în pregătirea multor amestecuri 
medicinale, precum şi în prepararea dulceţurilor, halva-
lei şi a magiunurilor. Aceste preparate medicinale erau 
principala sursă de vindecare pentru afecţiuni. În timpul 
nopţilor lungi de iarnă câteva familii se adunau într-o casa 
şi se distrau şi stăateau de vorbă în timp ce preparau halva 
prăjită. Acest obicei de a se aduna în jurul mâncării juca 
un rol important în viaţa socială din această perioadă.

În sec. al XV. a Muhammed bin Mahmud Şirvanî era 
unul dintre cele mai importante nume atât ale medicinei 
otomane, cât şi ale istoriei gastronomiei turceşti. Cartea 
de bucate scrisă de Şirvanî, care este cunoscut ca "cel 
mai mare medic otoman", nu conţinea doar reţetele 
sale. Ceea ce face munca sa atât de valoroasă este 
că aceste reţete sunt văzute din perspectiva unui medic 
care descrie în detaliu toate beneficiile ingredientelor şi 
reţetelor sale.

Mehmed Kamil, autorul primei cărţi de bucate tipă-
rite în limba turcă "Melceu't-Tabbâhîn" publicat în 1844, a 
fost, de asemenea, unul dintre reprezentanţii şcolii de me-
dicină. Sultanul Mahmud al II iniţiatorul mişcării moderniste 
a imperiului l-a numit pe Mehmed Kamil, primul fondator 
a facultăţilor de medicină, a fost un expert în medicină 
legală, cunoscut şi respectat şi în ţările europene.

Un alt medic bucătar, Mahmud Nedim bin Tosun, în 
lucrarea sa intitulată Ascibaşı, publicată în 1898, a scris 
despre aromele care au supravieţuit în bucătăria turceas-
că de secole şi au ajuns până în zilele noastre. 

Tabiplerin Elinden Yemek 
Tarifleri

OSMANLI DÖNEMİNDE YEMEK KİTABI YAZMAK AŞÇILARDAN ZİYADE, AĞIRLIKLI OLARAK 
HEKİMLERİN İŞİYDİ.

Tatlı Et
İki kişilik
2 parça kuzu gerdan
2 kuru soğan
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
Yarım çay kaşığı yenibahar
Yarım çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Kuzu gerdanları tereyağında iyice kızarttıktan sonra 
başka bir kaba alın ve ince kıyılmış soğanları aynı yağda 
kavurun. Kızaran gerdanların üzerine kavrulmuş soğan-
ları, yağıyla birlikte ekleyin. Gerdanların üzerini geçecek 
kadar su ilave ederek tuz ve karabiberi de ekleyin. Son 
olarak iki yemek kaşığı üzüm pekmezini de ilave edip 
30-40 dakika kaynatın. Hazır olan gerdanlara yenibahar 
ve tarçın serpip servis edin.

Aside  
(Kuru Bamyadan)

İki kişilik
3 su bardağı et suyu
5 yemek kaşığı un
250 gr kuru bamya 
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber 
1 çay kaşığı tuz

Et suyuna tuz ile un ilave edip ocağa alın ve sürekli 
karıştırarak pişirin. Un kokusu yok oluncaya kadar pişirme-
ye devam edin. Kuru bamyaları hafif haşlayın ve süzün. 
Haşladığınız bamyaları tereyağında kısa bir süre kavurun; 
altını kapatırken pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. Et 
suyu ile hazırladığınız karışımı geniş bir kaba yayın ve 
ortasına bamyayı dökerek servis edin.

BİLGİ
Bamya, Afrika kökenli ve Kongo’dan gelip Osmanlı mutfağına giren bir sebze. Osmanlı mutfağında bamyanın 

kaydına ilk olarak Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde rastlanıyor. Saray mutfağında bamyacıbaşı diye bir memurluk da vardı. 
Bamyacıbaşı en iyi bamyaları padişah için seçer ve kalan diğer bamyaların da halka satılmasına izin verirdi.

Reţete culinare ale medicilor
ÎN PERIOADA OTOMANĂ, SCRIEREA UNEI CĂRȚI DE BUCATE ERA SARCINA MEDICILOR NU A 
BUCĂTARILOR

Carne dulce
Pentru 2 persoane
2 bucăţi de gât de miel
2 cepe
3 linguri de unt
2 linguri de pecmez
½ de linguriţă de ienibahar
½ de linguriţă de scorţişoară
1 linguriţă de piper negru
1 linguriţă de sare

După ce se prăjeşte gâtul de miel în unt, se pune 
într-un alt vas şi se căleşte ceapa tocată mărunt în 
acelaşi ulei. Adăugaţi ceapa prăjită împreună cu uleiul 
peste gătul prăjit. Se adaugă suficientă apă pentru a 
acoperi gâtul şi se asezonează după gust cu sare şi piper. 
Peste acest amestec se adaugă 2 linguri de pecmez şi 
fierbeţi timp de 30-40 de minute. Presăraţi ienibahar şi 
scorţişoară pe gâtul gata pregătit şi serviţi.

Bame uscate
2 persoane
3 căni de zeamă de carne
5 linguri de făină
250 g bame uscate
2 linguri de unt
1 linguriţă de ardei iute
1 linguriţă de piper negru
1 linguriţă de sare

În zeama de carne se adaugă sare şi făină şi se 
fierbe amestecând continuu. Continuaţi să fierbeţi 
până când dispare mirosul de făină. Separat se fierb 
uşor bamele uscate după care se strecoară. Se prăjeşte 
bamea fiartă în unt pentru scurt timp şi se asezonează 
cu baia dea ardei iute, sare şi piper. Amestecul pe care 
l-aţi pregătit cu zeama de carne se pune într-un castron 
mare şi se serveşte turnând bamea în mijloc.

INFORMAȚIE
Bamea este o legumă originară din Africa, provenită din Congo care intră în bucătăria otomană. Prima atestare 

a bamei din bucătăria otomană se găseşte în poeziile lui Kaygusuz Abdal. În bucătăria palatului exista, de asemenea, 
un birou numit “Bamyacıbaşı“a cărui sarcină era să aleagă cea mai bună bame pentru sultan şi permitea ca restul 
bamei să fie vândut publicului.
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TOP 10  
– Radio T – 

Mai

Uraz Kaygılaroğlu

OYNADIĞI FİLMLER
Eltilerin Savaşı (2020)
Karakomik Filmler (2019) – Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim
Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek
Dönerse Senindir (2016) – Kurt
Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
Ejder Kapanı (2009)
Mezuniyet (2009)
OYNADIĞI DİZİLER
Sefirin Kızı (2019-) – Gediz
Aynen Aynen (2019) – Emir
Ege’nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) – Mert
Klavye Delikanlı’ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) – Ömer
Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger
Es Es (2009-2010) – Fethi
Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009) – Ferhat
Milyonda Bir (2008) – Berke

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk 
dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 
mezunudur. Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik di-
zisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv’de 
yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandır-
mıştır. TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü 
canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışma-
sının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D’de yayınlanan Takip adlı 
bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1’de yayınlanan Yedi Güzel 
Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da popüler olan 
“Baba Candır “ dizisinde Haluk Güney rolünü can-
landırmıştır. Aynı zamanda TRT1’de yayınlanan Kuyruk 
adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV’de 
yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki 
rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV’ de yayınlanan 
Sefirin Kızı’ dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. 
Haziran 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine girdi. 
Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada 
doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.
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EL KÖFTESİ
Kullanılacak Malzemeler (6 kişilik)
• 1 su bardağı yoğurt veya süt
• Kızartmak için bir su bardağı sıvı yağ
• Hamuru için 1,5 çay bardağı sıvı yağ
• 5 su bardağı un
• 2 adet yumurta
• Bir çay kaşığı tuz
• Bir çay kaşığı karbonat
• 200 gr. beyaz peynir
• Maydanoz
• Bir yemek kaşığı limon suyu

İşlem Basamakları
1. Bir kabın içerisine sıvı yağ, yoğurt veya süt, yumurta, limon suyu, tuz ve kabartma tozu atılarak karıştı-

rılır.
2. Bu karışıma yeterince elenmiş un ilave edilerek yumuşak bir hamur yapılır.
3. Peynir rendelenerek ince kıyılmış maydanozla karıştırılır.
4. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yufka açılır.
5. Açılan yufka içerisine peynir, maydanoz karışımından koyulup yufkanın yarısı üzerine gelecek şekilde 

etrafı toparlanarak kapatılır.
6. Hazırlanan börekler kızgın yağda kızartılır.

CHIFTELUŢE ÎN FOIETAJ
Ingrediente (pentru 6 persoane)
• 1 pahar de apa cu iaurt sau lapte
• 1 pahar de apa cu ulei pentru prăjit
• 1,5 pahare de ceai cu ulei pentru aluat
• 5 pahare de apa de făină
• 2 oua
• O linguriţă de sare
• O linguriţă de bicarbonat de sodiu
• 200 gr. brânză feta
• Patrunjel
• O lingură de suc de lămâie

Mod de preparare
1. Într-un castron, adăugaţi uleiul, iaurtul sau lapte, ouăle, suc de lămâie, sare şi praf de copt şi se 

mixează.
2. Se face un aluat moale adăugând făină cernută până abţineţi un aluat elastic.
3. Brânza se rade şi se amestecă cu pătrunjel tocat mărunt.
4. Luaţi bucăţi de mărimea unei nuci din aluatul şi întindeţi aluatul.
5. Puneţi amestecul de brânză şi pătrunjel pe jumătate din foaia întinsă şi se închide 
6. Produsele astfel obţinut preparate se prăjesc în ulei fierbinte.

Dulceaţă de cireşe
Ingrediente:
un kg de zahăr
un kg de cireşe 
o linguriţă sare de lamâie

Mod de preparare:
1. Se spală şi se curăţă cireşele de sâmburi şi codiţe.
2. Se pun la fiert într-o oală de tuci mare împreună cu zahărul.
3. Se fierbe până compoziţia scoasă pe o farfuriuţă devine sticloasă.
4. Când este aproape gata se adaugă linguriţa de sare de lamâie.
5. Se lasă la răcit şi se pune în borcane de sticlă sterilizate.

Kiraz Reçeli
Malzemeler:
1 kilo kiraz(çekirdekleri çıkarılmış)
1 kg toz şeker
1 çay kaşığı limon tuzu

Yapilişi:
1. Öncelikle kirazları yıkayıp çekirdeklerini temizleyin.
2. Daha sonra tencereye koyun ve üzerine toz şekeri ilave edin.
3. Tencerenin kapağını kapatarak birkaç saat bu şekilde dinlendirin.
4. Toz şeker iyice eridiğinde ocağa alarak, kısık ateşte pişmeye bırakın.
5. Pişme sırasında oluşan köpükleri alın.
6. Reçel koyulaşmaya başladığında karanfili ilave edin.
7. Ocaktan almadan birkaç dakika önce limon tuzunu ekleyin.
8. Reçeliniz olduğunda ocaktan indirerek soğumaya bırakın.
9. Soğuduktan sonra cam kavanozların kapağını iyice kapatıp karanlık ve serin bir yerde tutun.

Afiyet olsun…
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Ambasada Republicii Turcia 
la Bucureşti

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

Consulatul General al  
Republicii Turcia  

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

Consulatul General 
al Republicii Turcia la 

Constanţa
Biroul Ataşatului comercial
B-dul Mamaia nr. 48, Constanţa
tel: 0341.147212 fax: 0341.146635 
 kostence@ekonomi.gov.tr

Muftiatul Cultului Musulman 
din România

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

T.I.A.D. -  
Asociaţia Oamenilor de  

Afaceri Turci din Dobrogea
str. Eliberării nr. 4 etaj 2, 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

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

Primăria  
Municipiului Constanţa

B-dul Tomis nr. 51 tel: 0241.708100

Primăria  
Municipiului Mangalia

Şos. Constanţei nr. 13 tel: 0241.751905

Primăria  
Municipiului Medgidia

Str. Decebal nr. 35 tel: 0241.812300
Primăria Tulcea   tel. 0240.511440
Prefectura Tulcea
Consiluiul Judeţean Tulcea

str. Păcii nr. 20 tel: 0240.512640

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Constanţa

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

Inspectoratul pentru situaţii 
de urgenţă „Dobrogea” al 

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

Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Constanţa

B-dul Mamaia 104 tel: 0241.611364

Poliţia  
Municipiului Constanţa

B-dul Mamaia nr. 104-106
 tel: 0241.502374

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

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

Ministerul Culturii şi Cultelor
Direcţia Judeţeană pentru 
cultură, culte şi patrimoniu 
cultural naţional Constanţa

str. Mircea cel Bătrân nr. 106 
 tel: 0241.613008

Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Constanţa
B-dul Tomis nr. 51
tel: 0241.708010 fax: 0241.708011

Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Constanţa
B-dul I. Gh. Duca nr. 18
tel: 0241.488010 fax: 0241.488011

Administrația 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. Traian nr. 35.C
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
str. Mircea cel Bătrân nr. 4
tel: 0241.755 567 tel-fax: 0241.755568

Judecătoria Medgidia
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

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. ENEL 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

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

Alte servicii 
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

Centrul de Educaţie şi 
Cultură Turcă – UDTR

Bd. Al. Lăpușneanu nr. 71, bl. LV1 parter
 tel: 0241.512528, 0341.432634

Mihail Kogălniceanu 
str. Tudor Vladimirescu nr. 4 
cod 907195, jud. Constanţa

telefon: 00 40 241 256456 
00 40 241 255100 int. 820

Adrese Utile
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