
„NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE“ ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ
ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
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HEPİNİZE, HEPİMİZE 
RAMAZAN BAYRAMI 

KUTLU OLSUN!
Sevgili okuyanlar, Ramazan Bayramı Müslümanların Bayramı’dır. Bayram günlerinde 

insanların birbirlerini kutlarlar. Bu Müslümanların büyük neşe ve sevinç içinde bayramlaşma 
anlamlı bir görevdir. Bayram günleri özel önem taşırlar. Ramazan ayında oruç tutarak, Allah’ın 
emrini yerine getiren, bayram namazlarını  topluca kılan müslümanlar görevlerini yapmış olmanın 
sevinç ve mutluluğunu yaşarlar.  Ramazan Bayram nasıl karşılanır? 

Evler temizlenir. Misafir odasına bir düzen verilir.
Geleneksel yemekler ve tatlılar ( baklavalar) hazırlanır.
Önceden alınan hediyeler bayram günü küçüklere verilir.
Bayram sabahı tüm Müslümanlar erken kalkarlar, yeni elbiseleri giyerler ve güler yüzle 

câmiye giderler.
Bayram namazından sonra câmi avlusunda bayramlaşma başlar. Orada tanıdık tanımadık 

herkes birbiriyle bayramlaşır. Ramazanda zekât ve fitrelerle yoksullara yardım elleri uzatılır. 
Bayramda, evde küçükler büyüklerin ellerini öperler; dargınlar barışırlar; konuşurlar, akraba ve 
komşulara hal hatır sorulur. Bayramda çocuklar sevinir. En güzel elbiselerini giyerek ve ellerinde 
küçük torba bulunarak komşulara giderler. Sonra karşılık olarak para ve diğer hediyeler (bombon, 
bisküvi, ceviz, elma v.s.) verilir. Gençler bayram gecesi buluşur, konuşur ve müziğin eşliğinde 
eğlenirler, dans ederler. Toplumda yaşanan bu ortak sevinç, dini ve milli duyguları kuvvetlendirir. 
Böylece bayram süresince, bayramlaşma yoluyla kardeşlik, dayanışma, birlik hisleri pekiştirilir.

Bizim için neşe kaynağı olan bayramınız, uğur, selamet ve saadet getirmesini isteriz.
Herkese Ramazan Bayramı kutlu olsun!

Hazırlayan Subihan IOMER
(Temel Dini Bilgiler – Seyfettin Y.)

1 DECEMBRIE
Sunt momente în istoria unui neam, a unui popor cu totul remarcabile. Pline de 

semnificaţii profunde. Pentru români, pentru toţi cetăţenii români, indiferent de etnie, deci 
şi pentru etnicii turci, cu o istorie de secole comună cu românii şi România, o asemenea 
zi este Ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României.

În această memorabilă zi, Transilvania venea la sânul ţării-mamă. Definitiv. În această 
zi rememorăm, cu mândrie şi recunoştinţă, pe acei buni români care au făcut posibilă, 
pas cu pas, prin actele lor de eroism şi abnegaţie, Marea Unire.

Veacurile n-au fost prea blânde cu românii. N-au lovit pe nimeni, n-au cucerit pe 
nimeni. Alţii i-au lovit, i-au cucerit. Durerea, nedreptatea, visele, i-au ţinut aproape unul 
de celălalt. 1600,1859,1866,1918,1989 sunt pietre de hotar de mare trăire patriotică. Ale 
tuturor românilor.

Chiar dacă, uneori, unii români şi-au trădat voievozii, şi-au vândut ţara en-gros 
şi en-detail, şi-au izgonit şi prigonit valorile, Marea Unire a venit ca un balsam peste 
sufletele bolnave. 1Decembrie este Ziua Unităţii în cuget şi simţire. O zi a bucuriei şi 
recunoştinţei.

1 Decembrie le este rugă, trudă şi destin. Străbunicii, ştiuţi şi neştiuţi, simpli, trudiţi, 
mândri, au mers la Alba Iulia şi au făcut istoria. Să ne închinăm lor, eroilor neamului, să-i 
cinstim, să ne bucurăm cu toţii. Acum, aici, şi în veacuri.

Noi, etnicii turci, am luptat pentru idealurile României mari, a României moderne. 
Parte a acestei istorii, ne simţim aici, pe străvechiul ţinut dintre Dunăre şi Mare, care este 
Dobrogea, ca acasă. Noi suntem aici, acasă. Aici ne-am identificat cu idealurile europene 
ale românilor, păstrându-ne identitatea, particularităţile originii, limbii şi religiei Islamice, 
ale culturii noastre turcice şi islamice.

Ca cetăţeni români de etnie turcă, aşezaţi aici de secole prin voia destinului, ne 
simţim bine aşa cum suntem. Adică, turci, români, europeni. Şi, de ziua României, din 
acest colţ de pagină exprimăm gândul nostru curat de bună convieţuire, de respect faţă de 
seamăn. Avem convingerea că fiind noi înşine, suntem mai bogaţi prin prezenţa celuilalt. 
Considerăm că fiecare om şi fiecare comunitate este o valoare. Şi trebuie valorizat.

Azi, 1 Decembrie, este ziua noastră, a tuturor. Noi, cu toţii, suntem ROMÂNIA.
Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

Kadınlar, hassas bir varlık olarak bazen kendisini savunmak 
için maalesef sadece sevkati ve gülümsesi olmaktadır.

Zaman içerisinde farklı kültürlerde ve medeniyetlerde 
kadının ekonomik ve manevi durumu sosyal hayatında 
değişiklikler göstermektedir. Tabi, mentalite ve kadının rölü de 
değişmiştir.

Örnekler verecek olursak:
Matematisyen ve filozof Pitagora için, erkekler iyi prensibleri, 

düzgünlüğü, ışığı temsil ederken, kadın kötü prensibleri, haos 
ve karanlığı temsil ediyordu.

Romalılarda, kadın şartsız bir şekilde erkek hükümüne ithat 
etmekte idi. O zamanlar, erkek ailenin dini amiri idi, kadınlarının 
ve cocuklarının sahibi idi ve isteğine göre, bunları hayatta 
bırakma ya da öldürmeye kendisine hak tanımış idi. Kadınlar, 
seksüel esir olmakta idi.

Yahudiler’de ve Hristiyanlar’da ise, Ademin düşüşüne 
bağlı olarak Kadın et ve Günahı, utanmazlığı, çekiciliği „bütün 
fenalıklarının sebebi“, „Cehennemin giriş kapısı“, hatta ve hatta, 
Allah’a kavuşmanın engeli idi.

Hindistan’da, Hintler bu güne dek kadının ölüm, hastalık, 
yılan, Cehennem olduğunu inanıyorlardı. Eşinin ölümü kadının 
da ölümü anlamına gelirdi. 

İslam öncesi Arap ülkelerinde kadın acılarının ve 
mutsuzluğunun sebebi idi ve kız çocukları bazen doğuşlarından 
sonra diri olarak toprağa gömülmekte idiler. Orta Çağında 
Katolik Kiliseler kadınları alt tabakadan vatandaş olduklarını 
uygun görmüşler, ve buna göre hareket edip kadınlara hüküm 
etmişlerdir. İngiltere’de 1850 yıllarının öncesinde kadınlar 
vatandaş bile değil iken, 1882’de ise, kadınlarının şahsi hakları 
yok idi. Shakespeare’nin ünlü siması olan Hamlet şunu söylemişti: 
„kadın, senin adın Çelimsizliktir“. Schopenhauer: „kadın küçük 
beyinli ve uzun saçlı bir hayvandır“ mesajını iletmişti. Nietzche: 
„kadın bir problemdir, ve bunun çözümü çocuk doğurmaktır“. 
Bismark kadına ünlü 3K programı empoze etmiştir (Kirsche 
– kilise, Küche – mutfak, Kinder - çocuklar) ve Julien Benda, 
günümüze yakın eşitlik işareti koyup: Bay- Erkeklik- Hikmetlik 
eşittir (=) Bayan- Dişlilik- Duygu mesajı vermiştir. 

Bayanlar, beyler, 
Sayın Konuklarımız, 
Hürmetli katılanlar,

İlk önce, Romanya’daki Türk Demokrat Birliğinin adına, 
şahsen kendi adıma size Romanya’ya, Köstence şehrimize ve 
bu salona „Hoş geldiniz“ diyorum. Elbette, bu salonda size sayın 
bayanlar, bugün genel anlamda kadının ve özellikle Balkan’daki 
kadının sosyal halinden bahsedip, izlenimlerinizi, düşüncelerinizi, 
tecrübelerinizin değişi yapacaksınız.

„Balkanlar’daki Türk Kadını“ uluslararası sempozyumu, 
bu türden ilki olarak, bizim RDTB’nin kadın komitesi tarafından 
girişim yapılıp, bu sempozyumun hedefi, gayesi, Avrupa’ya ait 
olan bu bölgenin kadınları hatta dünyanın kadınları ile el birliğidir, 
iletişimdir, ortak projeler ile iştiraktır.

Sempozyum ve buna benzer hareketler, sosyal kanun ve 
medeni cemiyet olan kadın organizasyonlarının eksiklerini, 
artılarını, temsil ettiğiniz ülkelerinin sosyal kadının yönetmenliğinizi 
ön plana çıkartıcaktır ve optimum gereçleri, kadınlar için 
yaşamalar, birkaç tanzimler, elbette bunlarla ilgili doyurucu 
proğramlar merkez dikkatinize getirilecektir.

Bütün romenler ve etnik türkler için bir kelimede romen 
vatandaşları için Romanya’nın Ulusal Bayramı iken, bu 
sempozyum gidişatını paralel olarak sürdürmektedir.

Bugün Romanya, Anayasa’ya dayalı, hukuka dayalı bir 
devlettir, politik ve sosyal demokrat hayatını, serbest piyasa 
ekonomisini, insanların heybeti, vatandaşlarının özgürlük 
seminatlı bir şekilde ilerlemektedir.

Tuna ve Kara Deniz arasında bulunan bu harikulade 
memleket, eski romen toprağı olan Dobruca’da etnik yapıları 
aldırmadan, uygar dâhinin ve bay ve bayan romen manevi 
yaratıcılığının, yapılacığının izlerini bırakmışlardır.

Halk çeşitliliğinin ötesinde, dillerinin , dini inançlarının 
ötesinde – tarihi ve gelenekli – bir bölge olan Dobruca, 
maneviyata dayalı bir bölge olmuş ve böylece kalacaktır.

Türkler yaklaşık 8 asırdır Dobruca’da yaşayıp, romen 
devletine sadık kalıp, Büyük Romanya’nın tamamlanmasına 
omuzlarını koymuşlardır, I ve II’ci Dünya Savaşlarında romen 
kahramanlar ile romenlerin idealleri adına türk kahramanlar da 

şehit düşmüşler ve bu günlere gelince, halen, Romanya’nın 
geleceği için katılıp, bunu haysiyetle ilahi bir borç olarak 
addetmektedirler.

Sayın davetliler,
Bütün insani hareketlerinde, kadın (fedakarlığının ve 

sevginin sembolü) güneş ışığı, hayatımızda renk veren, coşku 
veren enerjidir.

Hayatımızı, bulutsuz rüyalarımızı, mutluluğu ve sevgimizi 
size borçluyuz, Sayın Bayanlarımız.

Dünya’da kadınlar çoğunluktadırlar. Kendileri sosyal ve 
politik, ekonomik hayatına izlerini bırakmaktadır. Aynı zamanda, 
bugün kadınlar, sağlık, güvenceye ve bilimsel araştırmalara 
katılmaktadırlar. Kadınlar, hepimize evcil rahatlığını, manevi 
dakikalarımızın güvencesini vermektedirler.

Öğretmen ya da profesör, doktor ya da mühendis, bilim 
adamı ya da mimar, politik insanı veya işçi kadın reddi olmayan 
bir varlıktır. O’nu sevip sayarız. Kadınlar olmadan hayatımızın 
yönü olamaz, hayatımız zevksiz ve renksiz, ışıksız olurdu.

Onların yüce yardımı ile biz baylar hayatın zorluklarından 
daha kolay geçip, onların yardımı ile profesyonel, sosyal ve ailevi 
hayatımızı dolgunlaşmaktadırlar.

Biliniyor ki onlar almaktan çok, vermektedirler, ve bu yüzden 
kadınlar fedakarlığının şahididir.

„Balkanlar’da Türk Kadını“ sempozyum için sayın Nuredin 
Ibram beyin hazırlanmış ve sunulmuş olan konuşma

– devamı 4’cı sayfada –
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Filiala Techirghiol
Ciorobai Esat contribuie cu suma de 200.000 lei/lună pentru femeia de servici, 4 metri cubi lemne de foc, transport 

gratuit cu maşina covoare donate de către fundaţia „Semiluna“.
Culamet Neazi contribuie cu suma de 200.000 lei/lună pentru femeia de servici, 4 metri cubi lemne de foc.
Ismail Temungin contribuie cu necesarul organizării ceremoniilor de sărbători, aparate deodorant pentru schimbat aerul 

în încăpere, donează perdele şi cormize în holul geamiei.
Mustafa Naser a adus din Turcia simbol cu semiluna din Bronz pentru turnul minaretului.
Asan Nazmi şi Memet Sebatin donează oglindă, chiuvetă, rezervă WC şi reparaţii la instalaţiile de apă.
Menseit Taner donează suma de 1.000.000 lei.
Mustan Septar a cumpărat tablă zimţată pentru reparaţia învelişului minaretului.
Şachir Tair donează ornament final şi completare faianţă pentru holul geamiei.
Ismail Biran şi Murat Nurduhan contribuie la diferite lucrări de reparaţii cu diferite sume de bani.
Menagi Turgai şi Abduraman Munir donează 6 lămpi fluorescente complete, cu tuburi ce s-au montat la minaret.
Enoriaşii care participă efectiv la diferite lucrări în cadrul comunităţii:

Nedret Remzi Ibram Facredin Inan Sebadin Ibram Negeadin
Osman Beitula Abdula Ali Mologean Ridvan Musa Musin
Ciorobai Bilghin Fetin Iucsel Gafar Fein Ismail Techin
Duagi Erol Ibram Nejdet

Cu contribuţia acestor oameni se diminuează cheltuirea 
unor sume importante de bani pentru plata manoperelor 
la lucrări.

Conducerea UDTR, îndeosebi Preşedintele UDTR, 
Conf. Univ. dr. Nuredin Ibram şi Dl. Bairam Şaban, Secretar 
General al Uniunii, şi-au propus să „monitorizeze“, periodic, 
problemele ce apar în filiale, pentru a le rezolva.

Astfel că s-au deplasat în teritoriu.
Prima „descindere“ a avut loc la Dobromir, Văleni 

şi Băneasa. Aici au avut o discuţie neprotocolară, cu 
conducerile filialelor, cu membrii UDTR, cu autorităţile, cu 
primarul de Dobromir, Dl. Iliescu Dumitru, cu viceprimarul 
de Băneasa, Dl. Iordache Gelu care, cu solicitudine, ne-au 
expus problemele etnicilor turci.

Din datele furnizate a reieşit că starea lor materială 
este sub standardele sociale minime. Marea majoritate sunt 
şomeri, au familii cu mulţi copii şi prestează munci sezoniere. 
Peste 80% dintre locuitorii acestor sate, departe de 
standardele unei civilizaţii moderne, nu au obiectul muncii.

Acum, în prag de iarnă, problemele existenţiale au ajuns 
la limita suportabilităţii, căci locuinţele sunt, cele mai multe, 
dărăpănate, unele fără pereţi şi uşi, fără acoperiş, la care se 
adaugă lipsa combustibilului.

Abandonul şcolar este aici la el acasă. Marea majoritate 
a adulţilor sunt analfabeţi, foarte puţini ştiu să citească şi să 
se semneze. Singura „distracţie“ este alcoolul, atunci şi când 
poate fi procurat.

Din perspectiva activităţii filialelor UDTR, ea este 
sublimă, dar … inexistentă. Nu există nici măcar o evidenţă 
a membrilor UDTR. De activităţi specifice, nici vorbă. S-a 
atras atenţia preşedinţilor de filiale să se implice în viaţa 
comunităţii.

Toate conducerile UDTR, timp de peste 10 ani, n-au 
fost preocupate decât de a colecta… voturi. Dar nici acest 
obiectiv n-a fost atins. Căci şi realitatea este grăitoare, 

TUTUM, 
YATIRIM 
VE TÜRK 
MALLARI 
HAFTASI

(12-18 Aralık)
Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları, acıları, 

yoksulluğu giderilmeden, Ikinci Dünya Savaşı 
beklenmedik ve umulmadık bir zamanda bütün dünyayı 
kan gölü haline getirdi.

Savaşın çare olmadığı anlaşıldı. Bu kez başka bir 
savaş başladı.

Doğrudan savaştan kaçınmağa çalışan ülkeler bir 
başka yönden, gene insafsız kabul edilebilecek, sessiz, 
gizli bir savaşa girişmişlerdir. EKONOMİK SAVAŞ.

„EKONOMİ“ sözcüğü zamanımızın en önemli 
kavramıdır. Ulusların varlıklarını güvençle devam 
ettirebilmeleri için sağlam bir ekonomiye sahip olmaları 
gerekmektedir.

Bügüne kadar diğer alanlarda kazanılan zaferler 
ancak ekonomideki başarıların sürdürülmesiyle değer 
kazanmaktadırlar.

Sağlam bir ekonomik düzen için yerüstü ve yer 
altı kaynaklarımızı iyi işletip paraya çevirmek bu parayı 
iyi kullanmak, eldeki paramızın dış ülkelere gitmesine 
mani olmak, bilakis dışarıdan yeni kazanç kaynakları 
bulmak eldekileri de tutmak gerekir.

ZILELE DIVERSITÃÞII
În perioada 13-16 decembrie a.c. la Cluj-Napoca 

are loc simpozionul „Zilele Diversităţii“. Simpozionul este 
prilejuit de „Ziua Minorităţilor Naţionale din România“, 
zi sărbătorită în fiecare an pe 18 decembrie.

La această manifestare vor participa din partea 
Uniunii Democrate Turce din România d-nul prof.univ.
dr. Ibram Nuredin, preşedinte, d-na Gülten Abdula, 
vicepreşedinte şi d-nul prof. Ervin Ibraim, redactor-şef 
al publicaţiei „Genç Nesil“.

Cu prilejul „Zilei Minorităţilor Naţionale din 
România“ urăm tuturor minorităţilor naţionale din 
România un călduros „La mulţi Ani“!

Ervin IBRAIM

MÜBAREK 
CUMA GÜNÜ

Cuma günü günlerin seyydi, (efendisi usulu) ve en 
büyüğüdür. Cuma günü Allah katında Ramazan ve Kurban 
bayramı gününde daha büyük ve daha faziletli (daha 
üstün)dür. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı, en üstün 
gün, cuma günüdür. Hz.Adem cuma günü yaratıldı, cuma 
günü cennete girdi, cuma günü cennetten yeryüzüne 
indirildi. Tevbesi cuma günü kabul edildi. Cuma günü vefat 
etti. Kıyamet, cuma günü kopacak, cuma cennette bulunan 
mü’minlerin Cenab’ı Allah’ın mübarek cemalini görecekleri 
bir gündür.

HACI ŞACHİR ALİE
MEDCİDİYE

DIN VIAŢA FILIALELOR UDTRDIN VIAŢA FILIALELOR UDTR

deşi la Văleni, peste 95% din populaţie sunt etnici turci, la 
Dobromir peste 69%, iar la Lespezi peste 60%, etnicii turci 
nu au nici măcar un consilier care să-i reprezinte în primărie 
să le apere interesele. Oamenii au votat alte partide, nu 
UDTR.

Primăria nu poate acorda nici un ajutor social de 
circumstanţă, din lipsa nealimentării fondurilor ei din taxe, 
impozite şi alte surse.

Etnicii turci din zonă, mulţi nici nu există … oficial, nici 
nu au parteneri de viaţă. De ce? Simplu. Pentru că unii n-au 
certificate de naştere, buletine de identitate, certificate de 
căsătorie. Fără ele, nici ajutoarele sociale nu pot fi acordate. 
S-a decis ca Băneasa să fie centru de şomaj, şi o dată pe 
lună să poată fi pusă viza de ajutor social aici. Aici, în satele 
din sudul Dobrogei, suntem cu 50 – 100 de ani în urmă.

Geamia din Făurei a primit ceva fonduri din partea 
Primăriei şi a Muftiatului, pentru a fi funcţională. La fel, 
şcoala din Făurei; cimitirele din Făurei şi Băneasa sunt 
neîmprejmuite; imamul vine din când în când în unele sate, 
el nefiind din localitate.

Pentru a avea o viaţă de comunitate, în şedinţa 
Comitetului Executiv a UDTR, s-a analizat situaţia şi s-
a hotărât cumpărarea unor spaţii expertizate, care să 
funcţioneze ca sedii pentru localităţile Văleni şi Dobromir. 
Ceea ce s-a şi întâmplat; urmează reparaţiile necesare, 
amenajarea lor, astfel ca de Ramazan Bayram să fie 
inaugurate.

Noul an va fi prilejul de întărire organizatorică a filialelor, 
prin alegerile unor oameni în comitete şi a unor preşedinţi 
de filială reprezentativi, activi, ataşaţi comunităţii. Şi, de ce 
nu, cu ştiinţă de carte.

Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

La faþa locului
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ZIUA CADRULUI DIDACTIC
Sâmbătă, 24 noiembrie a.c., în aula Bibliotecii Judeţene Constanţa a avut loc sărbătorirea „Zilei Cadrului Didactic“. 

Manifestarea organizată de Uniunea Democrată Turcă din România şi Colegiul de Institutori „Kemal Atatürk“ din cadrul 
Universităţii „Ovidius“ Constanţa a cuprins un simpozion cu tema „Menirea dascălului în societate“ şi un program 
artistic susţinut de ansamblul „Boztorgay“.

Cuvântul de deschidere 
a fost rostit de d-nul prof.univ.
dr. Ibram Nuredin, preşedintele 
Uniunii Democrate Turce din 
România. Acesta a subliniat 
impor tanţa  dască lu lu i  în 
societate ca formator de 
personalităţi precum şi rolul 
decisiv al învăţământului în 
viaţa unui popor.

Au mai luat cuvântul d-
nul conf.univ. dr. Ali Aksu, 
cadru didactic al Colegiului de 
Institutori „Kemal Atatürk“ din 
cadrul Universităţii „Ovidius“, 
prof. Gelal Firdes, inspector 
de specia l i ta te  în  cadru l 
Inspectoratului Şcolar Jdeţean 
Constanţa, prof. Mârzali Nevzat, 
preeşedinte al Comisiei de 

Învăţământ a U.D.T.T.M.R., prof. Mehmet Feyzullah Yıldız, director al Liceului Internaţional de Informatică Constanţa. 
Aceştia au subliniat la unison importanţa „Zilei Cadrului Didactic“ pentru în învăţământul de limbă turcă din România.

A participat la acestă manifestare un bogat auditoriu alcătuit în majoritate din profesorii de limbă turcă şi religie 
islamică, profesori care predau în cadrul şcolilor de pe cuprinsul judeţului Constanţa precum şi reprezentanţi ai mass-
mediei constănţene. Îi felicităm cu ocazia zilei lor pe toţi profesorii din România şi Turcia.

Prof. Ervin Ibraim
Preşedintele Comisiei de Învăţământ a U.D.T.R.

În localităţile în care trăieşte şi populaţie din rândul 
minorităţilor, statul român asigură, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, organizarea şi funcţionarea învăţământului cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale.

Sistemul de învăţământ pentru minorităţile naţionale 
corespunde cu cel general din România şi cuprinde grădiniţe, 
şcoli primare şi gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi de 
ucenici, învăţământ postliceal. În învăţământul superior sunt 
organizate linii de studii în limbile minorităţilor naţionale.

În anul şcolar 2000 – 2001 în învăţământul preuniversitar 
erau cuprinşi 4.032.127 elevi elevi, ceea ce reprezintă 18,08% 
din populaţia ţării, din care 288.013 de copii şi elevi (5,1%) 
frecventează învăţământul în limba maternă. Învăţământul 
în limba maternă este organizat în unităţi de sine stătătoare 
(1355) dar şi în secţii (română – o altă limbă).

În cele 1358 de secţii (unităţile mixte), baza materială 
– săli de clasă, laboratoare, biblioteci, ş.a. – este folosită 
în comun, conducerea şcolii este unică, cu asigurarea 
unor directori adjuncţi din rândul minorităţilor naţionale din 
şcoală, în conformitate cu prevederile art.126 din Legea 
Învăţământului 84/1995 republicată. O serie de activităţi 
extraşcolare se organizează fie în limba română, fie în limba 
română şi în limba maternă.

În România au fost înscrişi în anul academic 2000-2001 
un număr de 382.478 de studenţi în învăţământul public, din 
care 21.355 aparţin minorităţilor naţionale (5,5%).

Dintre opţiunile strategice ale Guvernului României, 
realizată prin Direcţia Generală pentru Învăţământ în 
limbile minorităţilor naţionale sunt de semnalat, în esenţă 
următoarele:
- formarea competenţelor de bază pentru susţinerea 
limbilor şi culturilor minorităţilor din România;
- alinierea calităţii învăţământului pentru minorităţi la 
standardele de performanţă ale ţărilor din Uniunea 
Europeană;
- actualizarea permanentă a programelor şcolare şi 
adaptarea lor la nevoile financiare.
- dotarea şcolilor cu manuale şcolare în limbile 
minorităţilor;
- redimensionarea reţelei şcolare din învăţământul pentru 
minorităţi.

Învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale 
este parte componentă a

sistemului naţional de învăţământ, reglementat, tehnic, 
de Planul cadru.

Planul –cadru pentru învăţământul obligatoriu cuprinde 
în trunchiul comun disciplinele de limbă şi literatură maternă, 
istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale şi religia.

În unităţile şi seecţiile cu predare în limba unei minorităţi, 
limba şi literatura se studiază în clasele I şi II, într-un număr 
de 7 – 8 ore, în clasele III li IV, într-un număr de 5 – 7 ore, 
în calsa a V-a în 5 ore, în clasele VI – VIII, într-un număr de 
4 ore. Minoritatea turcă nu are unităţi şi secţii cu predare în 
limba turcă.

În unităţile şi secţiile în care limba maternă, cazul 
minorităţii turce, se studiază ca obiect de studiu, numărul 
de ore alocat est de 3 – 4 pe toată perioada şcolarizării 
(clasele I - XII).

Istoria şi tradiţiile minorităţii turce se studiază în clasele 
VI şi VIII. A fost elaborată o programă şcolară pentru această 
disciplină, dar nu avem încă un manual. Conform Ordinului 
Ministerului Educaţiei Naţionale nr.4646, religia islamică este 
obligatorie, în limba maternă a elevului.

Studiul limbii române, limba oficială de stat, pentru etnicii 
turci, poate asigura şanse egale ale acestora cu toţi cetăţenii 
ţării. Studiul limbii române pentru etnicii turci în ciclul primar 
are programe şi manuale speciale. Dar pentru clasele V – VIII, 
programa pentru limba română este aceeaşi ca pentru toate 
şcolile şi liceele din România. Manualele pentru clasele V – VIII 
sunt specifice, asigură însă atingerea aceloraşi obiective.

În realizarea manualelor primează conţinutul ştiinţific, 
valoarea artistică a textelor şi calitatea estetică a prezentării 
acestora. Ele sunt accesibile, adecvate vârstei elevilor şi 
liceenilor.

Pregătirea educatorilor şi a învăţătorilor se realizează 
în licee şi colegii, la Colegiul Naţional Pedagocic şi Teologic 
„Mustafa Kemal Atatürk“ din Medgidia, iar a profesorilor 
pentru clasele V – VIII în Colegiul de Institutori „Mustafa 
Kemal Atatürk“ din Constanţa, cu specializarea Turcă 
– Română şi Turcă – Engleză.

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa are din 1991 
în cadrul Facultăţii de Litere o specializare de Română 
– Turcă, iar Universitatea Bucureşti, specializarea de Turcă 
– Engleză.

Dobândirea de profesori în sistemul educaţional din 
învăţământul pentru minoritatea turcă se realizează şi prin 
studii în Turcia (câte 8 – 10 anual).

Din iunie 1998, s-a început demultiplicarea pregătirii şi 
expertizei profesionale a formatorilor naţionali prin sistemul 
de programe cascadă (1 – 2 săptămâni). Ei sunt selecţionaţi 
de Inspectoratele Şcolare şi M.E.C. şi demultiplică, la rândul 

lor, prin acţiuni ale Casei Corpului Didactic ce predau limba 
maternă.

Am propune, cum există pentru alte minorităţi, cum 
este minoritatea germană, ca să se înfiinţeze la Constanţa, 
cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale din Turcia, un 
Centru pentru Formare Continuă în limba turcă, ca instituţie 
subordonată M.E.C. din România, cu personalitate juridică, 
în baza unei Hotărâri a Guvernului României.

Acest Centru ar avea în vedere pregătirea personalului 
didactic pe toate treptele, inclusiv cel liceal, cu activităţi de 
specialitate coordonate de profesori – metodişti. Alte activităţi 
(seminarii la sfârşit de săptămână, stagii, tabere de limbă, 
cultură şi civilizaţie turcă) s-ar putea desfăşura şi cu sprijinul 
unor colaboratori externi din Turcia şi din ţătile turcice.

Acest Centru, creat, ar stabili relaţii de Parteneriat cu 
instituţii similare din Turcia şi alte state turcice (ex. Türk Dili 
Kurumu).

În România, există o Direcţie Generală pentru Învăţământ 
în Limbile Minorităţilor, care monitorizează realizarea 
obiectivelor educaţionale ale Guvernului României. Pentru 
minoritatea turcă şi tătară-turcă, avem doar structură de 
învăţământ cu predare parţială în limba română. Adică limba 
maternă se predă în anumite localităţi ca obiect de studiu în 
cadrul secţiilor şi şcolilor în care procesul de învăţământ nu 
se desfăşoară în limba maternă proprie. Minoritatea turcă nu 
are învăţământul monolingv matern.

Inspectoratele Şcolare Judeţene Constanţa şi Tulcea 
au reorganizat învăţământul în limba maternă începând cu 
anul şcolar 1989-1990. Şcolile cu predare în limba turcă au 
funcţionatpână prin 1956-1957, fiind apoi desfiinţate.

La cererea comunităţilor turcă şi tătară, în judeţele 
Constanţa şi Tulcea au fost înfiinţate grupe şi clase de 
studiu a limbii turce. Localităţi reprezentative în acest sens 
sunt: Constanţa, medgidia, Cobadin, Valu Traian, Mangalia, 
Tuyla, Castelu, Basarabi, Eforie Sud, Techirghiol, Fântăna 
Mare, Tulcea, Babadag.

În anul şcolar 2000 - 2001, 3159 de elevi studiază limba 
turcă cu sprijinul a 71 cadre didactice, a celor 2 (doi) metodişti 
voluntari. Există, lanivelul Inspectoratului Şcolar Constanşa 
şi un profesor inspector de limbă turcă.

Limba turcă se studiază ca disciplină în şcoli cu predare 
în limba română, în zonele şi cartierele unde avem etnici turci 
în număr mai mare, dar şi în unităţi şcolare bilingve.

În Municipiile Constanţa şi Bucureşti avem şi două 
licee particulare, cu profil informatică, cu predare în limbile 
română, turcă şi engleză. Liceele sunt frecventate de elevi de 
naţionalitate turcă şi tătară, de elevi români, dar şi de elevi ai 
căror părinţi sunt veniţi din Turcia şi prestează diferite activităţi 
în sistemul economic şi de servicii din România.

În anul 1998 s-au elaborat noile Programe analitice 
de limbă turcă, clasele I – XII, cât şi Programul de Religie 
Musulmană, programe aprobate prin Ordin al Ministrului.

Studiul limbii materne se realizează cu ajutorul 

manualelor revizuite şi reeditate în ţară, de Editura Didactică 
şi Pedagocică, a manualelor noi concepute (Comunicare, 
Abecedar, Limba şi Literatura Turcă clasa a VIII-a), cât şi a 
manualelor aduse din Republica Turcia.

Ca lectură ajutătoare, pentru preşcolari şi elevii de liceu 
au fost tipărite: Culegerea de basme în ediţie bilingvă Turcă 
– Română şi, respectiv, Culegerea de texte literare.

În cadrul Programului interguvernamental de schimbări 
în domeniul ştiinţei, culturii, învăţământului valabil pentru 
perioada 1997-2001, cât şi al înţelegerii între Ministerele de 
resort din cele două ţări, predarea disciplinelor vocaţionale 
în cadrul Liceului Pedagogic şi Teologic Musulman „Mustafa 
Kemal Atatürk“ se face cu ajutorul profesorilor veniţi din 
Turcia. Liceul este liceu cu predare bilingvă .

Protocolul de organizare şi funcţionare a liceului „Kemal 
Atatürk“ din Medgidia a fost reînnoit urmare a reprofilării 
liceelor cu profil pedagogic din România (şcolile normale 
s-au transformat în colegii universitare).

Uniunea Democrată Turcă din România consideră 
un obiectiv prioritar promovarea învăţământului în limba 
maternă.

U.D.T.R. sponsorizează:
- olimpiadele de limba turcă faza pe judeţ şi naţională (a 
4-a ediţie în 2001)
- olimpiadele de religie islamică (a 2-a ediţie în 2001)
- organizează şi sponsorizeată diferite concursuri de 
creaţie literară
- organizează periodic consfătuiri ale cadrelor didactice de 
limbă turcă
- prin reprezentanţii săi la nivel central în cadrul Consiliului 
Minorităţilor Naţionale, sprijină învăţământul în limba 
maternă, particularizând aplicarea legislaţiei în vigoare 
referitoare la predarea limbii materne turce.
- cu prilejul Zilei Învăţătorului din România şi Turcia (24 
noiembrie) a organizat simpozionul „Menirea dascălului în 
societate“, însoţit de manifestări artistice. Elevii merituoşi 
au fost premiaşi.
Încheiere

Pentru a-i stimula pe elevii merituoşi ce au participat 
la cursurile de limbă turcă, U.D.T.R. organizează tabere de 
limbă maternă turcă, tabere ce se ţin în diferite localitîţi din 
România, elevii aprofund cunoştinţele acumulate în timpul 
anului şcolar, stimulându-i pentru a preţui mai mult limba 
maternă.

U.D.T.R. a editat programele de limbă turcă pe bani 
proprii (cursuri de perfecţionare de limbă turcă şi islamică, 
cursuri tipărite au fost multiplicate la sediul U.D.T.R. din 
Constanţa). Prin sprijinul unor oameni de afaceri s-a încercat 
integrarea unor elevi de etnie turcă care abandonează şcoala 
datorită unei situaţii material – financiare precare.

Tabere şcolare: Babadag, Pârâul Rece, Vatra Dornei, 
Durău, Sibiel.

Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

MINORITATEA TURCÃ ªI 
ÎNVÃÞÃMÂNTUL ÎN ROMÂNIA
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Ancak XVIII’ci yüzyılda o dönemin filosoflarının (felsefecilerinin) eşitlik ve özgürlük fikirleri 
dağıtılması ile kadınlarda yeni bir mentalite doğuşu hareketlerine yol açmıştır. 

Yavaş yavaş kadınlar sosyal hayatında bile röllerini konumlarını değiştirmeye başlamışlardır. 
Böylece XVIII’ci yüzyılda Montesquieu „evlerinin idaresini başarıyorsa eğer, kesinlikle Kaleye’de 
reislik yapabilirler“ diyordu.

Condorcet „sadece alışkanlık bizi kadın hiçkimsedir fikirle alıştırıp kadın- vatandaş fikirden 
ise bizi uzak tutmuştur“. 

Modern çağıda ise, kadının sosyal hayatında kanun değişmiştir , sosyal heybet artıları 
toplumda rölü yükselmiştir. Sanmaktayız ki kadının dişlilik yönünde ilerlemesi söz konusu değildir, 
aksine bütün toplumun kadına bakış açısı değişmesi ile manevi, duygulu, positif yönde eşitliğe 
şans açılmıştır. Kadının başarısı kesinlikle erkeğe karşı olamaz. İkisi de, yani kadın ve erkek, 
yarışmacı değildir, aynı yolda koşmuyorlar, fakat ikisi de bir çift kurması gerekiyor. Sadece birlikte 
başarayabilirler. Kadının ilerlemesinden dolayı seksler arasında bir savaş olamaz. Düşman „hüküm 
etmeye seven erkekler“ değildir, aslında düşman bu mentaliteyi önemseyenlerdir. Kabul etmeliyiz 
ki, „hüküme dayanan kadın“ düşünceyi benimseyen kadın kendine düşmandır.

Kadınlar kendileri veya aralarında çoğu özgürlükten korkuyorlar ve korkutuluyorlar. Kadınlar 
kaderlerini kendi elleriyle kurmak isterler, fakat en küçük zorlukta bile, ya da çevrenin buna karşı 
gelmesi ile hemen ağlanıp, (doğrudur, duygulu ağlamalardır), fakat şunu söylüyorlar: „ben sadece 
zavallı bir kadınım“. Ama, bu kadın ev işleriyle uğraşır, eşine sağdık kalır, onu dinler, ve erkek 
çocuklarına „sen erkeksin“ çizen kadın, demek ki sen ve sadece sen sınırsız özgür olabilirsin, okul 
bahçesinde top oynayabilirsin veya geç kalabilirsin, fakat kız kardeşin evde kalmalı ve annesine 
yardım etmelidir.

Sanıyoruz ki, kadının ilerlemesi, sadece dişlilik okulunda çekiciliğinin sığırları öğrenen kadın 
anlamına gelmez, aksine, kadının ilerlemesi mesleğini özgürce seçen, kültürde yaratıcılığını ve 
kendi hayat okulunda tahrik eden, katılığı öğrenen kadın anlamına gelmektedir.

Kadınlar sadece kendi aralarında problemlerini, durumlarını konuşmamalı, tam tersi, bunun 
için sesini yükseltmeli ve bununla ilgili karar almalıdırlar.

Böylelikle, onlar, ekonomik, sosyal, ve manevi tarihinde, esas simalar olmalıdırlar. Bunun 
için yarışmaya büyük bir istekle ve kuvvet ile girmeleri gerekiyor. Miras kalan bazı kötü örnek 
geleneklerden kadın kopmalı, ve onun yerine çocuklara Bağlılığı, Ana sevgisini temsil etmelidir. 
Bu günlerde Görev bir istek olmalıdır. Modern toplum, ikisinin bio-fizyolojik otonomisi ve bu 
taraflarının benliğini kabul etmelidir. Tanıma sevgisi ve zekâ, sadece Erkekliğe ait değildir. Bunları 
kadınlarda benimseyip, kadınları kuvvetlendirmeli ve profesyonel hayatında kenara çekilmemeli 
aksine, bunu büyük toplulukların okuluna taşımalıdır. Bir kas, dünyaya aktif maneviyatlarıyla 
yönetmenlik yapmamalı ve tam tersine, bu erkeklere karşı kadınlarının konuşma şekilleri ile, 
çalışma ile, yaratıcılığı ile yollarını kapatmalıdırlar. Eskiye dayalı düşüncelere karşı çıkarak, 
gelişme yolu ancak bu şekilde açılır. 

Değerli bayanlar,
Kalbimize gizleyeceğimiz bu buluşmayı, umarım size, kadınlara, yeni bir ışık, manevi bir 

elbirliği, iletişimi kurmanızı sağlamıştır ve böylece sizi positifliğe yönlendirmiştir.
Bu düşüncelerle ve duygularla, bütün katılanlara saygımı sunup, herkese sağlık, mutluluk, 

başarılar diliyorum ve bütün müsülman kadınlara „Ramazan Bayramlarını“ kutluyorum.
Teşekkür ederim.

Doç. Dr. Nuredın IBRAM

Doamnelor, 
Domnilor, 
Stimate invitate,

Pentru început, în numele Uniunii Democrate Turcă din 
România şi al meu personal, vă urez un „Bine aţi venit“ în 
România, în Constanţa, în această sală, unde Dvs., stimate 
doamne, veţi cunoaşte şi veţi schimba impresii, gânduri, 
experienţe despre condiţia socială a femeii în general, a femeii 
din Balcani în special.

Simpozionul internaţional „Femeia turcă din Balcani“ este 
primul de acest gen şi el a fost iniţiat, organizat, pregătit de 
comisia de femei a UDTR, cu intenţia de a lărgi cooperarea, 
comunicarea, dialogul, parteneriatul, prin proiecte şi acţiuni 
comune, între femeile din această parte a Europei şi a lumii.

Simpozionul şi celelalte manifestări conexe lui, vor aduce 
în prim plan relaţia dintre organizaţiile de femei cu statul şi 
societatea civilă, plusurile şi minusurile status-ului social al 
femeii din ţările pe care le reprezentaţi, vor pune în centrul 
atenţiei Dvs. căile şi mijloacele de optimizare a situaţiei femeii 
prin promovarea unei legislaţii, a unor reglementări, abilităţi 
şi programe adecvate.

Manifestarea organizată de UDTR se desfăşoară într-o 
zi de sărbătoare pentru noi toţi, români şi etnici turci, cetăţeni 
români, Ziua Naţională a României. Astăzi România este un 
stat de drept, cu o viaţă politică şi socială democratică, cu o 
economie de piaţă, o ţară în care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii, 
pluralismul politic reprezintă valori supreme, consfinţite şi 
garantate de Constituţia ţării.

În acest mirific ţinut dintre Dunăre şi Marea Neagră, care 
este Dobrogea, vechi pământ românesc, s-a afirmat geniul 
civilizator şi spiritul creator, constructiv, al românilor, al tuturor 
cetăţenilor români, femei şi bărbaţi, indiferent de etnie.

Dincolo de diversitatea populaţiilor, a limbilor şi credinţelor 
religioase ale locuitorilor săi, Dobrogea – zonă istorică de 
tradiţie – a fost şi a rămas o parte a lumii şi spiritualităţii 
româneşti.

În Dobrogea, pământ românesc, s-au aşezat şi au trăit 
aproape 8 secole ernici turci care au fost mereu loiali statului 
român, au pus umărul la reîntregirea României Mari, au luptat 
în cele două războaie mondiale în numele idealurilor românilor 
şi şi-au înscris numele, prin jertfa lor de sânge, în rândul 
eroilor neamului românesc. Iar în timpurile mai apropiate şi 
astăzi, etnicii turci consideră o onoare şi o sfântă datorie a 
lor şi contribuie la progresul României, la integrarea ţării în 
Uniunea Europeană şi în structurile euro-atlantice.

Stimate invitate ţi participante,
În toate manifestările vieţii umane, Femeia (simbolul 

devotamentului şi iubirii), este raza de lumină, pata de culoare, 
energia activizantă. Lor, Dvs., Femeilor, vă datorăm viaţa, 
visele senine, bucuria şi dragostea noastră.

Femeile constituie azi mai mult de jumătate din populaţia 
lumii. Ele îşi pun amprenta pe viaţa economică, politică 
şi socială, participă la procesul educaţional, la asigurarea 
sănătăţii, în cercetarea ştiinţifică.

Femeile ne asigură tuturor confortul domestic, dar şi clipe 
de elevaţie spirituală.

Învăţătoare sau profesoară, medic sau inginer, om de 
ştiinţă sau arhitect, muncitoare sau lucrând în sfera serviciilor, 
om politic sau informatician, Femeia este o prezenţă de 
necontestat. Pe Ea o respectăm, o iubim, o apreciem. Lor, 
femeilor, le suntem îndatoraţi şi fără ele viaţa n-ar avea sens, 

ar fi fadă, lipsită de culoare, strălucire. Cu ajutorul lor nepreţuit, 
necontabilizat, noi, bărbaţii, trecem mai uşor peste asprimea şi 
dificultăţile vieţii, ne împlinim familial, profesional şi social.

Femeia, se ştie, mai mult dăruieşte decât primeşte. Ea 
este pildă de sacrificiu şi devotament. Femeia, fiinţă delicată, 
nu are, uneori, alte mijloace de apărare decât surâsul, 
tandreţea, gingăţia.

Stimate invitate ţi participante,
În timp, în diferite culturi şi civilizaţii, situaţia economică 

şi spirituală a femeii în societate a suferit schimbări. S-au 
schimbat şi mentalităţile noastre despre rolul femeii.

Să exemplificăm:
Pentru Pitagora, strălucitul matematician şi filosof, 

bărbatul era asimilat cu principiul bun, ordinea şi lumina, 
iar femeia cu principiul rău, cu haosul şi întunericul. Grecii 
considerau femeia ca un bun care de vinde şi se cumpără.

La romani, femeia, sexul slab (imbecillitas sexus) se 
supunea necondiţionat autorităţii absolute întruchipate de 
pater familias, care era stăpânul patrimoniului, şeful religios 
al familiei, stăpânul femeilor şi copiilor, cu drept de viaţă şi 
de moarte asupra acestora. Femeia este privită ca un sclav 
sexual.

În iudaism ţi în creţtinism, Femeia era carnea ţi Păcatul, 
cauza decăderii lui Adam, reprezenta neruşinea, ispita, era 
„pricina tuturor relelor“, „poarta Iadului“ (Sf. Tertulia), o piedică 
pe drumul mântuirii şi al unirii cu Dumnezeu.

În India, hinduşii, până de curând, considerau femeia mai 
rea ca moartea, molimele, şerpii sau chiar Iadul. Viaţa unei 
soţii se sfârşea cu viaţa soţului ei.

În statul arab preislamic, femeia era cauză de durere şi 
de nefericire, iar fetiţele erau, uneori, îngropate de vii, după 
naştere.

În Evul Mediu, Biserica Catolică le-a tratat pe femei ca 
cetăţeni de o clasă inferioară.

În Anglia, înainte de 1850, femeile nu erau considerate 
cetăţeni, iar în 1882, ele nu aveau nici un fel de drepturi 
personale.

Hamlet, celebrul personaj Shakespeare-ian a spus: „Ţi-e 
numele femeie, slăbiciune“.

Schopenhauer ne-a transmis: „femeia este un animal cu 
păr lung şi minte scurtă“.

Nietzche a spus: „femeia este o problemă a cărei soluţie 
este sarcina“.

Bismark a impus femeii faimosul program al celor 3K: 
Kirsche – Biserica, Küche – Bucătăria, Kinder – Copiii, iar 
julien Benda, aproape de zilele noastre, punea semnuil 
egalităţii între Bărbat – Virilitate – Raţiune şi Femeie 
– Feminitate – Sentiment.

Mişcarea de emancipare a femeii începe târziu, abia în 
secolul al XVIII – lea, odată cu răspândirea ideilor de libertate 
şi egalitate ale filosofilor iluminişti.

Treptat, se observă o schimbare de mentalitate în ceea 
ce priveşte femeia şi rolul ei în societate. Astfel, în secolul 
al XVIII – lea, Montesquieu aprecia că„dacă pot să conducă 
casa, femeile pot să conducă şi Cetatea“, iar Condorcet 
„numai obişnuinţa ne-a familiarizat cu ideea femeii-nimeni, 
şi nu cu ideea femeii-cetăţean“.

În contemporaneitate, statutul social al femeii s-a 
schimbat mult,în sensul creşterii competenţei ei, al plusului 
de demnitate socială, al rolului sporit în societate.

Dar, considerăm că nu este vorba de emanciparea femeii 
ca feminism, ca extindere a rolului femeii în societate, ci de 
schimbarea moravurilor, a mentalităţii întregii societăţi cu 

privire la femei, la o evoluţie în cuget şi simţire, spirituală, 
a egalizării şanselor, a nediscriminării femeilor, cel mult a 
discriminării lor pozitive.

Reuşita femeii(lor) nu este, nu poate fi împotriva 
bărbatului. Cei doi combatanţi nu sunt concurenţi, nu sunt 
adversari, nu aleargă pe acelaşi culoar, ci ei formează, trebuie 
să formeze o pereche, un cuplu. Numai împreună vor reuşi.

Emanciparea femeii nu este un război al sexelor sau 
dintre sexe. Duşmanul nu sunt „bărbaţii oprimatori“, ci 
mentalitatea lor, dar şi mentalitatea „femeilor oprimate“. Chiar 
femeile, sau cel puţin o mare parte din ele se sperie şi sunt 
speriate că vor fi, că pot fi independente.

Femeile vor să-şi clădească soarta cu mâinile proprii, dar 
la cea mai mică greutate, împotrivire a mediului, a vieţii, se 
tânguie, este adevărat, sensibil, duios, în tonalităţi muzicale 
şi spun: „eu nu-s decât o biată femeie“. Este aceeaşi femeie 
gospodină, casnică, soţie fidelă şi ascultătoare, care îşi creşte 
băieţii în mentalitatea: „tu eşti bărbat“, deci tu, doar tu, poţi fi 
liber, independent, neîngrădit,, poţi să baţi mingea în curtea 
şcolii sau poţi întârzia, în timp ce surioara trebuie să fie închisă 
în casă s-o ajute pe mămica.

Emanciparea femeii, credem că înseamnă şi alegerea 
liberă a profesiunii şi promovarea ei în structurile de decizie şi 
stimularea creativităţii în cultură şi formarea ei la şcoala vieţii 
(dure, imprevizibile, provocatoare), nu doar la şcoala feminităţii 
(cultivare a graţiei, farmecului, tandreţei, misterului).

Femeile nu trebuie să discute condiţia lor, doar între ele, 
ci trebuie să se implice în luarea deciziilor ce le privesc. Ca 
atare, ele trebuie să fie actori principali ai istoriei economice 
şi sociale, ctitori de istorie economică şi spirituală. Pentru 
aceasta, ele trebuie să intre în competiţie, să-şi sporească 
zestrea dorinţei de putere şi de prestigiu. Ruperea clişeelor 
tradiţionale, moştenite de secole, despre femeia obiect 
docil, femeia- obiect al pasiunii, iubirii, femeia – educatoare 
a copiilor, ce întruchipează Fidelitatea, Dragostea Maternă. 
Datoria este o necesitate, o cerinţă a timpurilor de azi.

Societatea contemporană trebuie să respecte 
particularităţile bio- fiziologice ale partenerilor, autonomia 
părţilor, individualitatea lor. Inteligenţa şi cunoaşterea, creaţia 
şi spiritul nu sunt doar apanajul Virilităţii, al Bărbatului. Ele 
pot fi şi particularităţi sau caracteristici ale Feminităţii, ale 
Femeii puternice caracteologic şi profesional, dar nu la scara 
individului izolat sau a grupurilor mici, ci la şcoala marilor 
colectivităţi. Un muşchi, bicepşii, tricepşii conduc lumea cu 
inteligenşele, spiritele active. Modul de exprimare şi al femeilor, 
şi al bărbaţilor puternici este munca, dinamismul, creaţia.

Calea spre prin progres trece prin lupta împotriva 
clişeelor, prin eliberarea de sisteme de referinţă conformiste, 
edulcorate, învechite.

Stimate doamne,
Închei, cu speranţa că această întâlnire de suflet a Dvs., 

a femeilor, să aducă o lumină nouă, o înţelegere şi un spirit 
de conlucrare. Sper ca această întâlnire să demoleze clişeele, 
rutina, şi indiferentismul.

Am convingerea că unele probleme ale condiţiei femeii în 
societate vor fi puse în adevărata lor matcă şi că vor fi schiţate 
soluţii pentru o lume mai bună. Astfel se va înnoi speranţa în 
schimbare, într-o pozitivă schimbare.

Cu aceste sentimente şi gânduri, adresez respectul meu 
tuturor participantelor. Vă doresc tuturor sănătate şi împliniri. 
Femeilor musulmane le urez un „Ramazan Bayram“ fericit!

Vă mulţumesc.
Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

–  1’ci sayfadan devam  –

Discursul rostit de Preşedintele UDTR, conf. univ. dr. 
Nuredin Ibram, la simpozionul „Femeia Turcă în Balcani“

„Balkanlar’da Türk Kadını“ sempozyum için sayın Nuredin 
Ibram beyin hazırlanmış ve sunulmuş olan konuşma
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Üç kere kadın 
buna denir

İşte değerli okuyucularımız dört günün sonuna geldik 
ve ne kadar çabuk geçtiğini anlıyamadık bile. Bu günlerde 
neler yapıldığını çoğunuz biliyorsunuz herhalde ve bilmeyen 
varsa eğer, o zaman lütfen biraz olsun dikkatinizi bana çevirip 
yazacaklarımı okuyun.

Geçenlerde, Mamaya’daki “PARK“ otelinde “Balkanlardaki 
Türk KADINI” adı altında uluslararası sempozyumu 
düzenlendi ve bunun başarısı Romanya Demokrat Türk Birliği”nin kadın komitesine borçluyuz. Hazırlıklar 
büyük bir heyecanla yapılıyordu ve hanımlarımızın yaşlısı, gencisi olsun, özveri ve beceri ile herşeyi 
büyük bir titizlikle düzlemişler. Onlar hazırlıkları zamanında yetiştirip, artık sadece konuklar bekleniyordu. 
Söz davetlilere gelince, dışardan gelen değerli hanımlarımız vardı. Makedoniya’dan gelen Türk Kadınları 
“Dostluk” Derneğinden, Drita Karahasan hanım, bu derneğin başkanı, Vildan Kayın ise, başkan yardımcısı, 
Kosovo’dan gelen Birsen Gota hanım, ”Zubeyde Hanım” derneğinin başkanı, Turkiyan Kala yönetim üyesi 
ve Türkiye’den, bizi kırmayıp sağolsunlar, davetimizi kabul etmişler. Tabi, Romanya’dan, gelen konuklarımızı 
unutmayıp böylece haksızlık etmemiş oluruz. 

Bu sempozyumun hedefi asla dişlilik değildi aksine, türk kadının özü, kadının sosyal konumu, kadına 
karşı çevre bakışı, kadının yaşam tarzı ve bu konular ile ilgili kadınlarının eksikleri ve gelecekte kendileri 
topluma daha da yararlı olmaları için neler yapabileceklerini ortaya koymuşlar.

Aslında, küçücük bir parantez açıcak olursam, bu sempozyumun gayesi dişlilik olmadığını sayın 
T.C.Romanya Başkonsolosu, Cengiz Sanay beyin davetliler arasında olması ile bu söylediklerimi 
ispatlamaktadır. Ayrıca size küçük bir sığır vermemi istiyorsanız bu projeyi destekleyen yine bir bay var 
idi ve başkası değil, bizim sayın RDTB’nin başkanı İbram Nuredin beydir. Hem sayın Başkonsolosumuza 
hem de İbram beye, bizler, hanımlar, ayrıca, teşekkür ediyoruz ve saygımız sonsuzdur, efendim.

Cumartesi günü, profesör, doktor, mühendis, anaokul öğretmeni, veya ne bileyim, hemşire meslekleri 
aldırmadan, ben o salonda, sanki büyük annelerimizi, annelerimizi ve gelecekteki anneleri görmüş gibi 
oldum. Neden soracak olursanız, cevap vereyim efendim. Resmiyetten çıkıp, artık hanımlarımız başbaşa 
idiler ve sadece bir kadının bildiği gibi, açık ve samimi bir şekilde konuşmaya katılmışlar. 

Salonda soğuk olmasına rağmen, heyecan, havada uçuşup içimizi ısıtmakta idi. Ve ben şunu anladım… 
Kadının nerede yaşadığını fark etmeden yine aynı kadındır. Yani her yere koşuşturan, bütün görevlerini 
tam tamına getirmeye çalışan kadın. Kadınlar kendi varlıklarından, kendi kuvvetlerinden bilinçli, hayatı 
tümüyle kendi ellerine almak, kesinlikle artık toplumun kenarı olmayacakları, tarihte olduğu gibi gelecekteki 
torunlar için güzel bir dünya kurmak istediklerini, nesilden nesile daha emin adımlar ile, daha iyi bir yön 
çizeceklerinden, sempozyum’da herkesi dinlerken bu düşüncelere kapıldım ansızın. 

Ve neden olmasın? Bu tür faaliyetler birinci olmakla kalmayıp bunun devamını da sizden istiyoruz 
hanımlar, çünkü bunu çok iyi başarıyorsunuz. Kendinizi ispatladınız ve bunun için sizi bizim güzel 
hanımlarımızı tebrik ediyoruz ve selamlıyoruz. Kendinize iyi bakıp tekrar yazılarda buluşmak ümidiyle.

İLMİA Suliman

Sevgili Yeğnim,
Şu anda seni mışıl mışıl uyurken seyretmekteyim .Tanrının,en 

büyük lütfu bana hediye etmiş bile. Gözlerini senden alamıyorum 
büyülenmiş böyle kalıp, seni saatlerce izleyebilirim.

Her zaman Emil Çioran’ın bir sözünü benimseyip sürekli onu 
söylerim: “dakikaya göre yaşamaktayım“… şu anda oldu gibi.

“Ey çimen gözleri, papatya başı“ sana büyükler ne gelecek 
hazırlamakta bilemiyorum fakat sana biraz kendimden, etrafımda 
gördüklerimden, biraz olsun bahsetmek isterim.

“Hayvanlardan farkımız düşüncedir“ hep söylenir, kendimizi yüce 
bir varlık sanıp gururlanırız. Doğrudur fakat bazen kim olduğmuzu, 

kimliğimizi, benliğimizi, unutuveriyoruz işte. Varlığımızdan objektif olarak haberdar 
olduğumuzda, hayatın sahnesine çıkıp, en iyi röllerine el koymaya çalışırız. 
Entrikalara karşı isyanlarla, vefasızıklara karşı ihmal ile, bazen kabul edip, bazen 
kırıcı veya sevecen, maskelerimizi takıp kendimize güvenceye koyuveriyoruz.

Aynaya bakmaktan sanki korkar olduk, sevgili yeğenim. Hevesli bir şekilde 
anılarımızdan, paylaşmaktan sevmekten, hele ve hele gelecekten korkar 
olduk, bir tanem. Biliyor musun, enteresan yanımız (yada trajik yanımız), 
kendimizi yanlızlık çeken ağaçlara, kuşlara veya ne bileyim, parlayan yıldızlara 
benzetmeye çalışırız fakat “ben insanım“ diyebilecek kadar cesaretli değiliz.

Ey, sahneye dönünce, bazen yetenek gerek bir tanem. Zordur! İnkârcı 
bir yapıya sahip olan bizler, insanlar asla ve asla, yeteneksiz olduğumuzu, 
davranışlarımızla bu sahneye yakışmadığımızı kimi kabul etmiyoruz ve 
ayaklarımız takılınca, düştüğümüzde ne yapıyoruz? Gizlice, adımlarımızın sesi 
duyulmadan sahneyi bir dakikalığına terk edip maskemizi hemen değiştirip, 
kaldığımız yerden devam ederiz. Bazen sakin saatlerde “ben nereden geldin, 
nereye gidiyorum? Kendimize sormaktan alıkoyamıyoruz. Bu sorular bilesin 
ki büyüklerimin beynini hep kurcalar ve bir canavar gibi, rahatlık vermiyor. Ne 
mutlu bu sorulara cevap vereyebilenlere.

Yeğenim, seni karamsarlığa boğmak niyetim değil ve haddime hiçte değil, 
fakat ne yapabilirim? Herşeyi ucu ucuna getirip, en iyisi sanırım hayatı bütünlüğü 
ile kabul etmek ve sahnenin dekoruna bir deniz koyup kendimizi dalgalarının 
coşkusuna bıramaktır. Elimde olmadan belki seni üzdüm fakat şahsen ben 
büyülmeni istemem… Büyüme çimen gözlüm, hep böyle kal… Hep biliyor 
musun? Senin şu anki röl aldığın sahnede maskenin yeri yoktur. Tertemiz, pırıl 
pırıl, alıcalı dünyanda hep böyle kal bir tanem. 

Fark etmeden, saatler birbilerini koşmuş ve gecenin üç’ü olmuş. Seni 
rüyaların ıle bırakıp. Yarın sabah yanağından öpücük almak ümüdiyle, 
mektubum burada sona eriyor.

Sevgilerle biricik, halan
İLMİA Suliman

Orice religie, orice confesiune reflectă o anumită organizare 
mentală, o relaţie, are în centru triunghiul OM-NATURĂ-
DUMNEZEU. Orice religie pretinde, poate fi, este Filosofie, ca 
reflectare, cunoaştere, valorizare, ca temei al atitudinii practice. 
Leszek Kolakowski spunea că viaţa religioasă a omului, ca 
fiinţă metafizică, încape în două ecuaţii: ecuaţia platoniciană a 
Absolutului „Dacă Unul nu este, atunci nimic nu este“ şi ecuaţia 
paulinică (Sf.Paul la catolici, Sf. Pavel la ortodocşi) a Dumnezeului 
întrupat: „Dacă dragoste nu e, nimic nu e“.

Orice religie pretinde, poate fi, este Morală, ca ansamblu de 
norme, reguli, recomandări chiar şi interdicţii de alimentaţie, de 
vestimentaţie, de raportare la membrii familiei şi comunităţii în 
diferite situaţii existenţiale: botez, nuntă, moarte, ceremonialuri, 
respect, drepturile omului.

Orice religie pretinde, poate fi, este Politică, în sens de 
legitimare, justificare, consolare a unei organizări sociale, în sens 
de acţiune practică interumană.

Orice religie pretinde, poate fi, este Psihologie socială 
(sentimentele, afectele, trăirile care au un temei şi o coloratură 
religioasă, un conţinut cu adresă la zei, spirite, divinităţi, 
Dumnezeu, Iehova, Allah).

Orice religie pretinde, poate fi, este Logică şi crdinţă a vieţii 
în forma populară.

Credinţa nu poate fi, nu trebuie justificată, pornind de la 
presupoziţiile ştiinţei şi filosofiei raţionaliste.

În Religie omul îşi caută un sens existenţei sale nu pe calea 
logicii, a raţionamentului, prin probe evidente, demonstrabile, 
ci prin credinţă, care admite ca unică modalitate de cunoaştere 
revelaţia divină, transmisă prin Profeţi.

Sf.Tertulian, într-un text din De presciptione contra 
haereticorum spune: „Noi nu mai avem nevoie de curiozitate după 
Iisus Christos şi nici de cercetare în afara Evangheliei. Odată ce 
am crezut, nu mai năzuim la ceva dincolo de credinţă“.

Deci, credinţa are caracter aprioric, transcendental, ea este 
un arc, un resort care pune în mişcare conduita, comportamentul 
personalităţii umane.

Din afară, nimeni nu ne poate face să aderăm la o idee, la o 
confesiune , la o religie, la un cult, nu ne poate constrânge. Nici 
o credinţă nu poate fi validată în termenii raţiunii.

Căci: „credinţa cuprinde indistinct obiectul şi subiectul, este 
trăire a «cuprinzătorului» K. Jaspers“.

Nae Ionescu a spus cu temei: „Dacă Dumnezeu este în noi, 
atunci drumul la Dumnezeu este foarte simplu; dacă Dumnezeu 
este în afară de noi, drumul la Dumnezeu este foarte complicat“.

Ne place sau nu, trebuie să recunoaştem că azi s-a prefigurat 
, există un conflict între civilizaţii, deşi paradoxal, toate marile 
religii monoteiste sunt, categoric, religii ale iubirii, întrajutorării, 
toleranţei, frăţiei dintre oameni, oameni creaţi de Dumnezeu cel 
Atotputernic şi Atotiertător.

Este adevărat că în acest conflict nu este loc, nu este 
momentul de situări axiologice.

Chiar dacă fiecare dintre cei implicaţi are senzaţia unei 
superiorităţi a propriei culturi, sau a adevărului doar a propriei 
religii (creştinii gândesc acest lucru, dar nu o recunosc oficial; 
musulmanii o declară sus şi tare, uneori în plină stradă).

Nu ne putem însă pronunţa, sau este greu, chiar imposibil 
să te pronunţi asupra unei religii, a unei culturi, civilizaţii, atâta 
vreme cât criteriile de apreciere sunt tot produsele unei religii, a 
unei culturi, civilizaţii, iar cei care apreciază sunt produsul uneia 
sau alteia dintre civilizaţiile aflate în conflict.

Curios este că, deşi pare mai ales un conflict de natură 
religioasă, islamiştii nu-i acuză pe occidentali în primul rând de 
exces de creştinism, ci de lipsă de credinţă şi de depravare.

Ciudat este că, pe de altă parte occidentalii nu contestă 
dreptul musulmanilor de a crede că adevăratul Dumnezeu este 
Allah , acceptă dreptul oricărei religii de a afirma că deţine adevărul 
absolut, dar pretind să respecte anumite condiţii (cum ar fi drepturile 
omului), aşa cum sunt ele privite de propria lor mentalitate, ceea 
ce pare totuşi destul de ciudat. Nu se ştie poate că, în Islam, 
drepturile fundamentale ale omului sunt, chiar la o sumară trecere 
în revistă: siguranţa vieţii, dreptul la o proprietate privată, dreptul 
la demnitatea umană, dreptul la intimitate, dreptul la dezacord, 
libertatea de asociere, libertatea de credinţă şi convingere, dreptul 
la toleranţă religioasă, principiul responsabilităţii personale, dreptul 
la apărare legală, dreptul la strictul necesar, dreptul la egalitate în 
faţa legii; la care se adaugă drepturile statului asupra cetăţenilor: 
loialitatea, menţinerea legii şi ordinii, cooperarea şi limitele ei, 
participarea la programe de apărare.

Bunurile cele mai de preţ ale omului în Islam sunt: viaţa, 
averea, onoarea şi demnitatea

Islamul a socotit şi socoteşte viaţa oamenilor sfântă şi apără 
inviolabilitatea sufletelor. El a considerat uciderea oamenilor cea 
mai mare crimă, după necredinţa în Allah PreaÎnaltul (uciderea 
unui singur suflet este o agresiune împotriva întregii specii, 
ucigaşul şi cel ucis vor ajunge în Iad). Islamul a condamnat 
sinuciderea căci viaţa omului nu este proprietatea sa, nu omul a 
creat sufletul său, nici o celulă din trup, ci Allah.

Islamul este îndurător chiar şi cu animalele, tratarea lor cu 
bunătate este o dovadă a credinţei, cei ce le provoacă vătămări 
animalelor ajung în Infern.

În ce priveşte relaţiile sociale, Islamul respinge şi condamnă 
categoric următoarele: 
- Luarea în derâdere şi batjocorirea oamenilor: chiar în spatele 
anecdotelor, a glumelor „nevinovate“ se poate ascunde 
ignoranţa, aroganţa, dispreţul faţă de ceilalţi şi ignorarea 
respectului şi mărinimiei: „Să nu râdă un neam, de alt neam , 
care s-ar putea să fie mai bun decât ei, nici de muierile care 
s-ar putea să fie mai bune decât ele“.
- Defăimarea (în arabă, lamz = împungerea cu vârful sabiei sau 
cu lancea); de altfel şfichiuirea cu limba este chiar mai aspră şi 
mai gravă, căci, aşa cum a spus un poet: „Rănile provocate de 
vârful lănciilor se închid, /Pe când rana produsă de limbă nu se 
închide“. (În Sura 49 din Coran se spune: „Nu ocărâţi“).
- Chemarea cu porecle care produc supărare şi disconfort şi 
exprimă lipsa bunei-cuviinţe
- Părerea proastă despre alţii fără motiv şi fără o dovadă clară 
şi supraaprecierea proprie
- Iscodirea fără temei, ascultarea vorbei fără ştirea şi 
consimţământul celor în cauză, care este un atentat la 
intimitate, la viaţa personală, privată. Această prescripţie e 

valabilă şi pentru conducător şi pentru cel condus.
Profetul Muhammad a interzis în mod categoric ca cineva 

să intre în în casa oamenilor fără să le ceară permisiunea şi a 
considerat justificată orice reacţie a acestora.
- Bârfirea, ponegrirea şi calomnierea neîndreptăţită care lovesc 
în onoarea oamenilor, în lucrurile lor sacre („puterea celor care 
nu are putere“ e asemănată cu a mânca carne de om = cea 
mai mare nelegiuire). Ponegrirea trebuie să fie o excepţie, să 
se limiteze numai la cazurile de necesitate. Este o limită între 
consultare şi defăimare, o măsură între critică şi ponegrire, sfat 
şi calomnie
- Clevetirea, ducerea vorbei urâte de la un loc la altul pentru a 
învrăjbi pe oameni, a tulbura raporturile interumane. Profetul a 
spus: „Nu intră în Rai (nici) un bârfitor“. Ba mai mult, un hadis 
relatat de Al+Bukhari spune: „Nu este mincinos acela care 
a împăcat doi oameni spunând lucruri bune sau adăugând 
vorbe bune“. Sunt de condamnat cei care aud vorba bună şi o 
ascund, cei care aud vorba urâtă şi o transmit rapid, cei care nu 
vor să audă nimic, deşi aud, aceştia din urmă sunt mincinoşi. 
Căci: „Dacă vine la voi un nechibzuit cu o veste, chibzuiţi cu 
(mare) băgare de seamă“ (pentru a vă convinge de adevărul 
sau neadevărul ei).

În Islam deci, onoarea şi demnitatea sunt bunurile cele mai de 
preţ. La ele se adaugă averea şi viaţa. După necredinţa în Allah, 
omorul este cea mai mare CRIMĂ. Uciderea unui singur suflet 
este o agresiune împotriva întregii specii.

Într-un hadis relatat de Abu Dawud se spune: „Nu face parte 
dintre noi acela care a luptat cu fanatism, nu este dintre noi acela 
care moare fanatic“.

Islamul respinge tradiţiile din Al Jahiliyya (tradiţiile preislamice, 
ale perioadei ignoranţei) care se bazau pe fanatism, pe aroganţă 
şi pe lăudarea tribului propriu.

Musulmanului nu-i este îngăduit să fie de partea neamului 
său numai pentru că-i aparţin lui, indiferent dacă are sau nu are 
dreptate, indiferent dacă este nedreptăţit sau nedrept.

Pentru un dreptcredincios musulman nici o rasă nu are, nu 
poate avea, anumite privilegii, nu este, nu poate fi superioară 
alteia. Islamul, Profetul Muhammad şi Cartea Sfântă a Coranului 
resping orice chemare printre musulmani la fanatism regional sau 
la fanatism rasial.

Profetul i-a zis lui Abu Zurr, unul din primii aderenţi la Islam: 
„Să ştii că tu nu eşti mai bun decât cineva care este roşu sau 
negru, ci superioritatea se află în evlavia faţă de Allah“.

Deci lauda cu obârşia, cu neamurile nobile, cu părinţii şi bunicii 
este neproductivă. Fiecare este răspunzător pentru valoarea sau 
nonvaloarea lui.

În Islam, formulele de genul: eu sunt fiul lui cutare, eu sunt 
din neamul cutare, tu eşti din cutare rasă, eu sunt alb iar tu eşti 
negru, eu sunt arab, iar tu eşti persan, sunt condamnate, nu pot 
fi benefice pentru o bună convieţuire socială.

Căci toţi „oamenii sunt fiii lui Allah, iar Adam a fost creat din 
ţărână“ (hadis relatat de Abu Dawud şi de At-Tirmizi.).

În Islam nu există teza păcatului originar, fiecare răspunde de 
ce face (2 îngeri contabilizează faptele bune sau rele).

Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

DREPTURILE OMULUI DIN PERSPECTIVA ISLAMULUI
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Bayanlar ve baylar,
İlk önce, Romanya Demokrat Türk Birliği adına, ve özellikle 

şahsım adına, saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyorum. Burada, bu 
önemli kurultay’a katıldığım için kıvanç ve onur hissediyorum.

RDTB - 1 ªubat 1990 tarihinde kuruldu, ve 21 Aralık 1993 
tarihinde tüzel kişiliğe kavuştu. RDTB - siyasal dışı bir teşkilaattır, 
ve Romanya’da yaşayan Türklerin haklarını, dilini, dinini, eğitimini, 
kültürünü, adetlerini ve örflerini, kanunlar çerçevesi içinde 
korunmasını, yaşatmasını, gelişmesini sağlamaktadır.

RDTB’nin temel hedefi üyelerin kültür, medeniyet ve etnik 
kimliklerini ifade etmek, edebilemek, korumak, geliştirmek ve 
Romanya’da sekiz asır’dan beri tarih nedeniyle yaşayan türk 
topluluğunu yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, temsil etmek, 
geleceğini sağlamaktır.

Bizler, Romanya Türkleri, iki kültürün ve medeniyetin 
sahipleriyiz: Türk ve Romen. Ve bu değerlerin tanınmasına, 
yaygılanmasına, aydın, bilinçli bir insanları olarak emeğimizi, 
enerjimizi, olan kabiliyetimizi harcıyoruz. Bunlar, benim ve bizim 
onur, kiºisel ve toplum olarak, borcumuzdur.

Bir Üniversite görevlisi olarak, Romanya’da, Köstence, 
Ovidius Üniversitesi, Güzel Sanatlar Departmanın Müdürü olarak, 
felsefeci ve sosyal bilgi uzman olarak, diyorum ki, ana türk dilinde 
kendimi ifade etmek, duygu ve düºüncelerimi aktarmak, ilk önce 
vicdani bir vazifedir, sonra hukuki bir mecburiyet ve mesuliyettir.

Romanya’da Komunist rejim 40 yıl sürdü (1948-1989). Bu 
sürede ana dildeki eğitim aşılamayan engellerle karşılaştı. 1948-
1959 yılları arasında ana dili eğitim zorlukla hayatta kalabilirken, 
1959-1989 yılları arasında ise öğretmen ve öğrencileriyle birlikte 
tamamen ortadan kaldırıldı.

 1959 yılına kadar Türkçe eğitim veren 152 okul ve 
Tatarca eğitim veren 18 okul varken, bu yıldan sonra bütün bu 
okullar kapatıldılar. Böylece milliyetsizleştirme ve asimile olayı 
kuvvetlendi.

Ana dili olan Türkçe, eğitimde, adliyede, resmi devlet 
dairelerinde kullanılamazken dar bir çevrede, yalnız aile içinde 
ve dini bayramlarında kullanır hale geldi.

1991 yılında hazırlanan ve yürülüğe geçen Romanya 
Anayasası tüm vatandaşlarına halkın birliğini, eşitliğini, kimlik 
hakkını, kendi ifade etme serbestliğini, vicdan özgürlüğünü ve 
eğitim hakkını tanımıştır (Romanya Anayasası, I. Başlık, 4.Madde, 
2 paragraf, I Baºlık, 6 Madde, 1 ve 2 paragraf’s, II Başlık, 29,30, 
ve 32 Madde).

Tüm azınlıklara Romen devleti 84/1995 Eğitim Kanununa 
göre Ulusal eğitimin çalışması ve organizasyonu sağlamaktadır. 
Azınlıklara ait olan eğitim sistemi Romanya’nın genel eğitimine 
uyumludur.

Romanya’nın stratejik seçmeleri ve eğitim yönetimin kararları 
esas olarak, şunlardır:
• Romanya azınlıklarının (19) ana dilleri ve kültürlerinin 
yaşanması için önemli yeteneklerinin oluşması;
• Avrupa Birliği’nin performansına göre buna yakışacak azınlık 
eğitimin kalitesi;
• Okul programları sürekli gündeleştirilir ve buna göre yardımlar 
ve eksiklere artmalar yapılması;
• Azınlıklarının dilinde okul kitapları basılması ve okullara 
verilmesi;
• Azınlıkların okul ünitelerinin tekrar gündeme getirilmesi;
• „Çerçeve- Planına“ göre azınlıklarının ana dilleri ulusal 
eğitimine göre ayarlanması ve bu eğitimde kesinlikle yer 
alması.
• „Çerçeve-Plan“ gövdesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi 
ve Gelenekleri, Din dersleri mecburi dersler olmaktadır.

Türk ve Tatar-Türk azınlığı için sadece ana dilimizde 

ders veren okullarımız yoktur. Türklerin çoğunlukta bulunduğu 
şehirlerde, mahalelerede ve köylerde, romen okullarda, Türkçe 
eğitimi ders olarak verilmektedir. Türk ve Tatar-Türk azınlığının 
isteği üzerine türkçe dersleri 1990’dan itibaren yeniden verilmeye 
başlanmıştır. Bu yönde imza atan önemli şehirlerimiz şunlardır: 
Köstence, Mecidiye, Kobadin, Hasança, Mangalya, Tuzla, 
Basarabi, Kastelu, Kuzey Eforye, Tekirgöl, Başpınar, Tulça ve 
Babadağı’dır.

Romanya Hükümet himayesindeki Milli Azınlıklar Koruma 
Dairesi’nin resmi bildirdiğine göre, 2000-2001 öğretim yılında 
71 didaktik ve 2 gönüllü kadro yardımıyla 3159 öğrenci türkçe 
dersleri görmektedirler. Köstence Müfetişliği izasında bir Türkçe 
Dili profesör müfetişimiz vardır. 1998 senesinde I ve XII’ci sınıflar 
için Anadil (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı) ve İslam Dini dersleri 
için yeni analitik proğramlar hazırlanmıştır.

Bu proğramlar Romen Eğitim Bakanlığı kabul edip 
onaylanmıştır, Romanya Milli Eğitim Bakanlığının, Ulusal 4646 
maddesine göre, İslam dersi ana dilimiz Türkçe ile verilmesine 
mecburiyeti ön görülmüştür. Bu proğramlar Romen Eğitim 
Bakanlığı kabul edip onaylanmıştır. Romanyada “Didaktik ve 
Pedagojik Yayım Evi’nden” kitaplarımızın basılması ile ana 
dilimizde derslerimizi vermekteyiz. Ana okulu ile ilk okullardaki 
ve orta ile,lise öğrencileri için yardımcı ders materyali olarak, 
yazılmış kitaplar yayınlanmıştır. Bunlar, Türkçe-Romence olarak 
“Türk Masalları” ve “Türk Dili Metinleri Antolojisi“. Ancak,Türk 
Azınlıklarının Tarihi ve Gelenekleri dersi üzerine VI’cı ve VII’ci 
sınıflar için okul proğraması yapılmıştır, malesef kitaplarımız 
yoktur. 

Romanya ile Türkiye arasında 13 Temmuz 1995 tarihinde 
imzalanan bir Protokolle Müslüman Semineri „Mustafa Kemal 
Atatürk“ İlahiyat ve Teoloji Lisesi’ne dönüştürüldü.Romanya 
eğitim sisteminde yer alan okul, Romen eğitim kanunlarına 
tabiidir.Türk ve Tatar topluluğuna mensup ve Romanya’nın 
değişik şehirlerden gelen öğrencilere,Türkçe , anadili egitimi 
yanındaki diğer disiplinlerde çağdaş metodlarla ve modern 
didaktik teknolojiyle verilmektedir.Okulun protokol açılışı Türkiye 
Cumhuriyeti 9’cu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ile 
Romanya Cumhurbaşkanı Sayın İon İliesku katıldığı bir törenle 
18 Nisan 1996 tarihinde yapılmıştır.

Bu okul mezunları öğretmenlik ve imam-hatiplik yapabildikleri 
gibi, istemeleri halinde yuksek öğremine devam edebilirler.
Okulda öğrencilere hem hümanist ve sosyal (Türkçe,Türk Dili 
ve Edebiyatı,Romen Edebiyatı,Romen Edebiyatı, Latince, Tarih 
Felsefe)hem de ilmi (Matematik, Fizik, Kimiya, Biyoloji, Fen Bilgisi) 
hem de seçimlerine göre dersler verilmektedir.Lisenin İlahiyat 
Bölümde okutulan dersler:Kur’an-I Kerim, Tefsir, Siyer-I, Nebi, 
Hadis, Kelam, Akait, Fıkıh, Dini,Müzik,Dinler Tarihi ve Arapça). 
Adı geçen lisede Romanya veya Türkiye’de yuksek öğrenimi 
tamamlamış tecrübeli Kıdemli Türk ve Romen öğretmenler 
görev yapmaktadırlar.Aynı zamanda, lise’nin iki müdürü vardır, 
biri Romen Cumhuriyeti, bizi Türk Cumhuriyeti tarafından. Onun 
dışında, Bükreş baş kentimize Köstence “Ovidius”, Devlet 
Üniversitede, Edebiyat Fakültesine ait, Romence- Türkçe bölümü, 
1Ekim 1991 tarihinde öğretime açıldı ve eğitim süresi 4 yıl olan 
bu bölümden, Lisan seviyesinde, 50 Türk ve Romen öğrenci 
mezun olmuştu. Mezunlarımız lise öğretmeni atanırlar. Romence 
ve Türkçe, dersleri verebilirler. Senede 8-10 lise mezunlarımız 
Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde eğitimi tamamlamaktadırlar. 
Aynı Üniversite’de Türk Toplumun ihtiyacını karşılamak üzere 
Romanya ve Türkiye hükümetleri arasında yapılan protokol 
ile kurulmuş 3 yıllık bir yüksek öğretim kurumu, 2000-2001 
öğretim yılında, 28 öğrenci ile öğretime kolejin mezunları Türkçe, 
Romence, İngilizce ve Din dersleri verebilirler.

Değerli dinleyeciler, 
RDTB Eğitim Komisiyonu, ana dili, türkçe eğitimi güçlendirmek 

için bir çok faaliyetlerde bulundu ve maddi imkanları karşılamıştır. 
Bunlardan, birkaç tanesi ön planda yer alıyor:
- Milli Türk Dili Olimpiyatı her sene düzenlenmesi (I’ciOlimpiyat 
1997 senesinde, IV ve XII’ci sınıflar arasındaki öğrencilerden 
oluşturuldu. 
- İslam Dini Olimpiyatı(2001, ikinci kez gerçekleşti). 
- Edebi eserler yarışması
- Sürekli Türk dilinin uzmanları toplantıları gerçekleştirildi.
- Romanya Ögretmenler Günü (30 Haziran) ve Türkiye 
Öğretmenler Günü (24 Kasım)düzenli konulu sempozyum, 
açık oturum, gösteriler, sergi resim, şiir gösterileri ile her sene 
kutlandı. 
- Köstence şubesinde, hem Türk dili hem İslam Dini için 
kurslarımız olmuştur, yayımlanmış ve dağıtılmıştır.
- 1998’dan itibaren Türk Dili, Kültürü ve Medeniyet Okul 
Kampları gerçekliştirildi. 
- Yine 1998 Haziran ayından itibaren profesiyonel anlamında 
öğretmenlerin yetiştirilmesi başlanmıştır ve bu sistem 
Çağlayan Program (1-2 hafta) halinde yürümektedir. Tabi 
bu programa katılan öğretmenleri Romanya Milli Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı ve Köstence Eğitim Müfetişliği tarafından 
seçilmektedir. Aynı zamanda bu iki Kurum kendi faaliyetlerine 
Didaktik Evi teşkilatı aktivitelerini açıklamaktadır.

Romanya da azınlıklarının olduğu gibi (mesela Alman azınlığı 
), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığın katkısı ile, Köstence şehrinde, bir 
TÖMER Merkezi , açılmasını teklif ediyorum. Bu TÖMER merkezi, 
Romanya kanunlara göre, Hükümet Kararına bağlanması ve 
yürümesini ön görülür. Söylediğim gibi Romanya’da Türk dilimizde 
olan eğitimizin çizgisinde tekrar hayata dönmesi için önemli 
adımlar atılmıştır.

Ama, kadro eksikliği halen akut bir haldedir. Düşüncelerimize 
göre, 10.000 üzerinde sayılan türk öğrenci nüfüsümuza 
yaklaşık 70-80 profesyonel olan kadromuz yeterli değildir. 
Öğretmenlerimize verilen, (50-100 dolar) bu maaş kesinlikle Türk 
dili bölümü için motive etmemektedir.

Geleceği düşünürsek, bu konuyu ilgilendiren perspektif 
açılardan, biz iyimseriz, fakat bu engelleri aşamayız (kadro 
azınlığı, kitap eksikliği, maddi sıkıntılar, Türkiye’den mütevazi 
yardımlar, v.s.).

Dışlama sendromu’nun kaynağı 1958-1960 yıllara 
dayanmaktadır. O zamanlar, Türkçe derslerimiz okullardan 
çıkarılmıştı ve en önemli nokta bu ders azınlığımızın en çok 
nüfüsü olan bölelerden çıkarılması idi.

Türk devleti, Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlığı biraz daha 
aktif olabilir. Mesela, Romanya’da biz türk dili ve edebiyatı 
için doktora ve master diplomaları alamıyoruz ve böylece 
kendimize üniversiter kadro yetiştiremiyoruz. Bükreş ve Köstence 
Üniversitelerimizde, Türk dili ve edebiyatı, Türk kültür dersimize 
ait olan hocalarımız vardır, fakat yeterli değildir.

Bu üniversiteler maalesef, bunlarla ve Türkiye’den gelen 
birkaç hocalarımız ile yetinmeliyiz.

Bu şekilde, bu yönde olan yardımlarınız umarım devam 
edecektir.

Değerli misafirler,
Seçtiğimiz meslek, en üstün mesleklerden biridir. Gençlere, 

tutku, yaratıcılık, bilgelik hisi veremek onursal bir görevdir. Öğretim 
ve eğitim düiünce özgürdür. Positif fikirler yapımı teşvik eder, 
karanlığa karşı çıkan aydınlıktır. Öğretim-eğitim hayatın önemli 
motivasyonudur ve insani ortamlar bir parçadır.

Hepinize sağlık, iş güçü, başarılar, memnunluklar dilerim. 
Sağ olun, var olun, esen kalın.

Teşekkürler  ederim.
Conf. univ. dr. Nuredin IBRAM

İlahi rahmetin bol bol ihsan edildiği Ramazan ayına veda ederken, yaptığımız ibadetlerin sevap 
ve mükafatının sevinci içerisinde, daha nice Ramazanlara sıhhat, afiyet ve gönül huzuru ile tekrar 
kavuşmamızı Cenab-ı Allah’dan niyaz ediyorum.

Bilindiği üzere, 11 Aralık 2001 Salı’yı 12 Aralık 2001 Çarşamba’ya bağlayan gece Kadir 
Gecesi’ni kutlayacağız.

Zaman ve mekanlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. 
Bu itibarla Kadir gecesi, hiçbir geceye nasip olmayan bir olayın meydana geldiği gecedir. Hakkında 
Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sure bulunan tek gece Kadir Gecesi olup, Yüce Allah’ın insanlığa 
gönderdiği son mesajı Kur’an-ı Kerim, bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e inmeye başlamıştır.

Cenab-ı Hakk, Kadr Suresi’nde şöyle buyurmaktadır: “Biz, Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. 
Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail 
o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir 
esenliktir”. Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitap olarak gönderildiği için talimatı da bütün insanlığı içine 
alacak şekilde evrensel hükümleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim, her şeyden 
önce Allah’ın varlığını, birliğini, O’nun yüksek ve eksiksiz sıfatlarını, yaratılmışlara olan rahmet ve 
mağfiretinin genişliğini tespit eden; insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak her şeyi içine alan ilahi 
bir kitaptır. O halde O’nu kendisine rehber olarak kabul eden insan yanılmaz; O’na sımsıkı sarılan 
sapıklığa düşmez ve O’nun gösterdiği yoldan yürüyen şaşırmaz. Bu sebeple, bütün insanlık için 
bir kurtuluş kaynağı olan ilahi kitabın, böyle bir gecede inmeye başlaması, o geceye müstesna bir 
şeref kazandırmıştır.

Bu gece; Cenab-ı Hakk’a açılan ellerin, O’na yönelen dua ve niyazların geri çevrilmeyeceğini 
düşünerek, bu geceye en büyük hususiyeti veren Kur’an-ı Kerim’i okuyarak, bilerek veya bilmeyerek 
işlenen günahlara tevbe ve istiğfar ederek, dua ve niyazda bulunarak, kaza ve nafile namazı kılarak 
bu gecenin ihyasına çalışıp, bayram sabahına kavuşmayı Yüce Mevla’mızdan dileyelim.

Ramazan bayramının birinci gününü 16 Aralık 2001 Pazar günü idrak edeceğiz. Bu tarihten 
itibaren kutlamaya çalışacağımız bayramı günleri, nüfusu bir buçuk milyarı aşan Müslümanların 
gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının filizleneceği, mü’minlerin arasında birlik ve beraberliğin 
en güzel bir şekilde tezahür edeceği, camilerin tıklım tıklım dolacağı, ilahi rahmetin çağlayacağı ve 
iman dolu kalplerin huzur bulacağı müstesna günlerdir. 

Dolayısıyla Bayram, Allah’ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı 
taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı, milli birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, 
dayanışma ve kaynaşmanın daha fazla yoğun yaşandığı mukaddes bir panayırdır. 

O halde Bayram sevinç ve neşe günü demektir. Bunun için Mü’min bir ay boyunca nefsiyle 
yaptığı mücadeleyi kazanmanın huzuru ve mutluluğunu bizzat yaşayacağı gibi, Ramazan ayı 

boyunca yapılan ibadetlerin verdiği huzur ve mutluluğun sevincini de bütün inanlarla birlikte 
paylaşacaktır. Bunun için. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş 
vesilesi olan Ramazan ayının bitiminde coşkuyla bayram yapılacaktır. Bunun için Bayramda birlik 
ve bütünlüğümüz daha iyi bir şekilde perçinlemeli, bütün Müslümanlarda sevgi, saygı ve merhamet 
duyguları coşmalı, küskünlük ve dargınlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Bu nedenle, bayramın mana 
ve ehemmiyetine uygun düşen Peygamberimiz (s.a.v.)’in inci gibi sözlerinden bazılarının meallerini 
vermek istiyorum.

Sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız 
müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar: Allah’ın Kitabı ve benim sünnetimdir”; “Sizden biriniz, kendisi için 
sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz”; “Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe 
cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız”; “Mü’minlerin imanca 
en mükemmel olanı, ahlâkı en güzel olanıdır. En hayırlı olanları da kadınlara karşı hayırlı olanlardır”; 
“Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize buğuz etmeyiniz. Birbirinizin bitmek 
üzere olan pazarlığını bozmayınız”; “Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Müslüman Müslüman’ın 
kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz. Ona hor bakmaz”; “Komşusu kötülüklerinden 
emin olmayan kimse cennete giremez”; “Hısım ve akraba ile alakayı kesenler cennete giremez”; 
“İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez”; “Fakirleri arayıp gözetiniz. Siz 
ancak fakirleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız”.

O halde, Bayram süresince; karşılaştığımız kimselere güler yüz göstermek, Fakirlere yardımda 
bulunarak, onları sevindirmek, ana-babamızı, büyüklerimizi ve dostlarımızı ziyaret etmek, din 
kardeşlerimizin bayramını tebrik etmek, ölülerimiz için sadaka vermek, kabirlerini ziyaret ederek, 
Kur’an okumak ve dua etmek, dargınlıkları bırakarak, dargınları barıştırmak, hediyeleşmek, özellikle 
çocuklara hediyeler vererek sevindirmek, bütün insanlarla iyi geçinmek, manevi değerlerimizi, örf 
ve adetlerimizi korumak gibi yapmamız gereken başlıca görevlerimiz vardır. Bayram; fitne, fesat, 
tefrika ve bölücülüğün kötülüğünü; insanlara sevgi, saygı, merhametle, şefkatle yaklaşmayı ve 
suçları bağışlamayı gibi iyi hasletleri; insan hakları, düzenli ve tutumlu yaşama, sosyal dayanışma 
ve yardımlaşmanın önemini, milli bütünlüğün pekiştirilmesini, böylece de Müslüman’ın samimi, 
duygulu, toplumun içinde bulunduğu manevi hastalıkları tedavi edici, ölçülü, yapıcı, teşvik edici, 
sevindirici ve müjdeleyici olması gibi üstün vasıfları benimsemesini hatırlatır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Romanya’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Kadir Geceleri’ni 
ve Ramazan Bayramlarını en iyi dileklerimle kutlar, bu gece ve bayramın tüm Romanya halkının 
ve İslâm âleminin huzur, birlik, beraberlik ve dirliğine, bütün insanlığın barış ve hidayetine vesile 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Mustafa ÇALIŞKAN

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI

Bu konuşma Türkiye, Istanbul, 21 -23 Aralık 20001, 9’cu Türk Devlet ve Topluluklar, Dostluk, 
Kardeşlik ve İş birliği Kurultayı (TÜDEV) için hazırlanmıştır ve sunulacaktır.
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Kemik erimesine 
karşı kalsiyum
Halk arasında ‘kemik erimesi’ de denen osteoporoz, 

insan hayatının uzaması ile kendini hissettirmeye başlayan 
bir hastalık. 

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri her yıl sadece 
bu hastalık nedeni ile ortaya çıkan kemik kırıklarının tedavisi 
için yaklaşık 12 milyar dolar harcıyor. Aslında kalsiyum, fosfor 
ve magnezyum gibi minerallerin oluşturduğu kristallerden 
yapılmış olan kemiklerde, kemik yapan ve kemik yıkan iki tip 
hücre bulunuyor. Hayatın başlarından 20-25 yaşlarına kadar 
kemik yapan hücrelerin üstünlüğü sürüyor. 40-45 yaşlarına 
kadar bir yapım-yıkım dengesi görülürse de bu yaşlardan 
itibaren yıkım artmaya başlıyor. İşte bu yıkımın artması 
kemiğin taşıdığı mineral miktarını kırıklara sebep olacak 
kadar ciddi boyutlarda azaltıyor. Kemiklerin taşıdıkları mineral 
içeriğinin ciddi olarak azaldığı durumlarda osteoporozdan 
bahsediliyor. 

Osteoporoz, kadınlarda kemik yıkan hücrelerin aşırı 
kemik yıkmalarını engelleyen faktörlerden birisi olan östrojen 
hormonunun miktarının düşmesi ile ortaya çıkıyor. Yaklaşık 
45 yaşlarına gelen kadınların menopoz dönemine girmesi 
ile yumurtalık faaliyetlerinin bitmesi, büyük miktarlarda 
yumurtalıklar tarafından üretilen östrojen miktarını birdenbire 
düşürüyor ve kemik yıkan hücreler kontrolsüzce kemikleri 
yıkmaya başlıyorlar. 

Ağrıları hafife almayın Çok sinsi bir hastalık olan 
osteoporoz, genelde başka hastalıkların arkasına saklanarak 
belirtilerini gösteriyor. Başlangıçta bir bulgu olmasa da 
menopozu takip eden 3-5 yıl içerisinde kemiklerin yüzde 
30’dan fazlası kaybedilebiliyor. Eğer osteoporoz tam olarak 
oluşmuş ise sırt ve bel ağrıları, sırtta kamburlaşma, boyda 
kısalma görülür. Özellikle omur kemikleri bu tip osteoporozdan 
çok etkilenirler, sıklıkla bu kemiklerde kırıklar olur. Ayrıca el 
bilek kemikleri de bu hastalıktan etkilenir. Osteoporoz daha 
sık olarak, ince ve narin yapılı, cilt ve saç rengi açık olan 
kadınlarda, erken menopoza giren, fiziksel aktivitesi az olan 
kadınlar ile sigara ve alkol kullananlarda, süt ve süt ürünlerini, 
besinleri ile az alanlar, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar, 
kortizon kullananlar, fazla doğum yapanlar ve ailesinde 
osteoporoz görülen kadınlarda görülüyor. 

Beslenme ve hareketlerinize dikkat edin Düzenli hekime 
gitme alışkanlığı bu hastalıktan koruyacak en önemli adım. 
Öncelikle de beslenmede bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. 
Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumca zengin besinlerin alınması 
gerekiyor. Ancak bu tip ürünler yüksek oranlarda da yağ 
içerebildikleri için yağsız veya yağı azaltılmış olan tipleri 
kullanılmalı. Özellikle magnezyum ve C vitamini takviyesi 
alınmalı. Yüksek proteinli beslenmeden de kaçınılmalı. Tuz 
alımı azaltılıp lifli besinlerle beslenilmeli. Alkol ve kahveden 
uzak durulmalı ve mutlaka doktorun uygun göreceği 
egzersizler yapılmalı. Kadınlar, hayatı kolaylaştırmak ve 
düşmekten korunmak için evlerinde de bazı değişiklikler 
yapmalı. İşte bunlardan bir kaçı: 

Çorap ve ayakkabı giyerken bir yere oturun, uygun 
ayakkabı seçin, ağır eşyaları taşımayın, eğilmeniz 
gerekiyorsa belinizi bükmeden, dizlerinizi bükerek eğilin, 
ani hareketlerden kaçının, buzlu ve kaygan zeminlerde 
dolaşmamaya özen gösterin, evinizin aydınlatmasını gözden 
geçirin ve daha iyi bir görüş sağlayacak şekilde aydınlatın, 
yatak odası ve banyo arasındaki yolu her zaman aydınlatın, 
sık kullandığınız eşyalarınızı yakınınıza yerleştirin, evinizde 
kolay erişilebilecek yerlerde telefonlar bulundurun, banyo ve 
tuvaletlere sağlam tutunabileceğiniz tutma kolları yaptırın, 
banyo küveti ve zemininin kayganlığını önleyecek tedbirleri 
alın, yanları destekli iskemleleri tercih edin. 

Şebnem Akçay

Ayrıntılı Haber
Küçük ciğerlerini koruyun
Meksika’da kent ve sahil kasabalarında yaşayan 

çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin 
okul çağındaki çocuklarda akciğer hastalıklarına neden 
olabildiğini ortaya koydu. Denek olarak ele alınan 
çocukların röntgenlerini inceleyen...

Çocuğunuza zaman ayırın
Çocuklar, anne babalarının ilgi ve sevgisi sayesinde 

yaºama daha olumlu ve mutlu bakabiliyorlar.
Elinden fırça düşmesin
Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı 3 - 4 yaşlarında 

kazandırılmalı. Dişlerini fırçalayan çocuklar ileride sağlıklı 
dişlere sahip oluyorlar

Sütümü arttırmak mümkün mü?
Anne sütünün daha çok gelmesi mümkün. Bunun 

için yapmanız gereken basit şeyleri uygulamanız yeterli 
olacaktır. Doktorların önerilerine kulak verin

Ani bebek ölümlerine karşı önlemler!
Dünyada bebek ölüm nedenleri arasında kazalardan 

sonra ikinci sırada yer alan ‘’Ani Bebek Ölümü 
Sendromu’’nun, alınacak basit tedbirlerle önlenebileceği 
bildirildi.

Ani bebek ölümlerine karşı önlemler!
Dünyada bebek ölüm nedenleri arasında kazalardan 

sonra ikinci sırada yer alan ‘’Ani Bebek Ölümü 
Sendromu’’nun, alınacak basit tedbirlerle önlenebileceği 
bildirildi.

Bebeğinize anne sütü verin
1 - 8 Ağustos tarihleri arasında ‘ Dünya Emzirme 

Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Erken doğanlar ‘çiftdikiş’ gidiyor
Erken doğan çocuklarla ilgili yeni bir araştırma, bu 

çocukların okulda daha zayıf olduklarını bir kez daha 
ortaya çıkardı

Karne çocuğunuzdan değerli değil
Uzmanlar, yaklaşık 15 milyon öğrencinin bu hafta 

sonunda karne alacağını hatırlatarak, velilerden, karnesi 
başarısız öğrencilere karşı daha anlayışlı davranmalarını 
istedi

Kirli havada top koşturmasın...
Bilim adamları, kirli havalarda top oynayan ve koşarak 

yorulan çocukların astım riskiyle karşı karşıya olduklarını 
saptadı

Besle çocuğu oymasın gözünü...
Saldırgan ve şiddet yanlısı çocukların, sağlıklı ve 

dengeli beslenince yumuşak huylu oldukları bildirildi
Çocuk sporlarında aşırı yüklenme zararlı
Çocuk yaştaki sporcuların sakatlıklarının önemli bir 

bölümünün aşırı yüklenme sonucu oluştuğu bildirildi
Bebeklerinizi hava kirliliğinden koruyun
Bilim adamları, ABD’nin 8 büyük kentinde yaptıkları 

araştırmada, hava kirliliğinin 1-12 aylık bebeklerde ölümlere 
yol açtığını saptadı

Gürültü çocuğun düşmanı
Bilim adamları, günlük kronik gürültünün, çocuklarda 

tansiyon, kalp atışları ve stres hormonlarının yükselmesine 
yol açtığını saptadı

Kırsal kesim çocukları daha sağlıklı...
Kırsal kesimde büyüyen çocukların vücut savunma 

sistemlerinin kent çocuklarından daha güçlü olduğu 
kanıtlandı

Çocukların da ‘başı belada’
Çocukların 3’te birinde kronik, yüzde 20’sinde 

süregelen baş ağrıları belirlendi

Alerjik çocuğu olanlar dikkat
Bahar aylarında sıkça yapılan pikniklerin alerjik 

çocuklarda krize neden olabileceğini belirten uzmanlar, 
evin içinde de dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

Asitli içecekler çocukları şişmanlatıyor
Asitli içeceklerin hiçbir besleyici özellik taşımadığını 

belirten uzmanlar, ailelerin süt ve meyve suyu tüketimini 
özendirmesini istiyor

Zeki çocuklar daha uzun yaşıyor
Bilimadamlarının, 1932 yılında yapılan bir zeka testinin 

sonuçlarını baz alarak yaptığı araştırma, zeki çocukların 
daha uzun yaşadığını gösterdi

Bebeğiniz ağlayarak konuşur
Araştırmalar, bebeklerin sıkıntı ve ihtiyaçlarına göre 

değişik şekillerde ağladıklarını gösteriyor
Bebeğinizin dişleri çürümesin
Süt dişleri çıkmaya başlayan bebeklerde çürüğe karşı 

yemekten sonra mutlaka su içirin
Yabancı çizgi filmler dil gelişimini olumsuz etkiliyor
Çeviri yoluyla dilimize girmiº, ancak Türkçe’de 

bulunmayan sözcüklerin yer aldığı yabancı kaynaklı çizgi 
filmler, öğrenme çağının en hızlı dönemini yaşayan 5-10 
yaşındaki çocukları etkiliyor

Teletubbies, çocukları şişmanlatıyor mu?
Dünyanın en çok iz lenen te levizyon kukla 

karakterlerinden Teletubbies’in, çocukları şişmanlığa 
teşvik ettiği öne sürüldü.

Sigara ile kuşatılan gençlik...
Sigara içicisinin yüzde 90’ı 20 yaşından önce tiryaki 

oluyor
Fast food zararlı...
Uzmanlar, fast food yaşam ve beslenme tarzının 

çocuklarda ve gençlerde şişmanlık, şeker hastalığı ve 
kemik erimesi gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu 
söylüyor

Aspirin çocukları zehirliyor
1 yaş altındaki çocuklarda görülen ölümlerin yarısı 

zehirlenme sonucu gerçekleşiyor. Zehirlenmeye yol açan 
maddelerin başında ise aspirin ve uyku ilacı geliyor

Bebekken katı gıda verin mızmız olmasın...
İngiltere yapılan araştırma, katı gıdalar yemeye geç 

başlayan bebeklerin, ileriki yaşlarında daha iştahsız ve 
seçici olduklarını ortaya koydu

Çocuğun huyu semte bağlı
Çocukta iyi veya kötü huyu, aile ortamının yanısıra 

yaşadığı semt belirliyor
Çocuğun gelişiminde oyun önemli...
Çocuğun duygusal ve fiziksel yönden gelişimini 

sağlayan en doğal öğrenme ortamı oyun zamanıdır
Alkole karşı global kavga
Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar ve gençler arasında 

alkol kullanımının artmasına karşı savaş açtı
Aşı takvimini kaçırmayın
Bebeğinizin sağlıklı bir hayat geçirmesi zamanında 

yapılan aşılara bağlı. Vakit kaybetmeden bu aşıları öğrenin 
ve yaptırmaya başlayın

Lolita parfümler
Yetişkinler için ne varsa artık çocuklar için de var. 

Çevrenize bir bakın. Yetişkinlerin giydiği, kullandıkları 
her şeyi çocuklarda da görebilirsiniz. Şimdi onlar anne ya 
da babalarının parfümlerini kullanmıyorlar. Artık çocuklar 
için özel üretilen...

Jön sigaraları, olumsuz etkiliyor
Araştırmalar, filmlerde bol bol sigara içen film 

yıldızlarının genç ve çocukları da bu alışkanlığa sürüklediğini 
ortaya çıkardı.

1. GÜNEŞ AY VE YILDIZLAR
“Ne Ay, ne Güneş varmış, insanlar uçarlarmış.
“Uçanlar ısı verir, ışıklar saçarlarmış...”

Türk - Altay Efsanesinden
GÜNEŞ

Türk mitolojisinde güneş, önceleri daha büyük bir öneme sahipti. M.S. 763 de Uygurlar 
“Mani” mezhebini kabul edince, yavaş yavaş “Ay”da büyük bir önem kazanmağa başlamıştı. 
Bununla beraber Büyük Hun Devleti zamanında hem güneşe, hem de aya, ayrı ayrı saygı 
gösterildikten sonra, kurbanlar kesildiğini de biliyoruz. “Türklerde güneş doğunun, ay da batının 
sembolü idiler”. Tabiî olarak zaman zaman, bütün bu düşünce düzenleri değişe durmuşlardı. 
Meselâ, Teleüt Türklerine ait bir efsane de, “Ay kuzeyin ve güneş de, güneyin sembolü idiler”. Bu 
yönleme, göğün en üst katında duran “Gök kartalı”nın duruşuna göre yapılmıştı. Söylendiğine 
göre, “Bu kartalın sol kanadı ayı, sağ kanadı da güneşi örtüyordu”. Bu duruma göre kartalın 
başının doğuya bakması gerekiyordu. Bu duruş da, Türk mitolojisine uygun bir yönleme idi. 
Yine aynı efsaneye göre ay, karanlıklar ve geceler diyarı olan kuzeyin; güneş de aydınlığın 
hüküm sürdüğü ve gündüzler diyarı olan güneyin sembolü idiler.

Fakat eski Türklerde, “Güneş doğunun sembolü idi”. Onlara göre güneşin doğduğu 
yön, çok önemli idi. Esasen yönlerin söylenişinde kullanılan deyimler de hep güneşle 
ilgili idiler. Meselâ “Gün batısı” “Gün doğusu” gibi. Göktürkler, yönlerini tayin ederlerken, 
yüzlerini doğuya, yani güneşin doğduğu yöne dönerlerdi. Bunun için de doğuya “İlgerü”, 

yani “İleri” demişlerdi. Oğuz Destanı’nda da, sabaha, tan ağırmasına ve gün çıkmasına 
büyük bir önem verilmişti. “Bütün hayat, o gün ve güneşle başlıyordu. Güneş battıktan 
sonra ise, her şey duruyordu”. Böyle bir anlayış, atlı Türkler ve savaş düzeninde yaşayan 
kavimler için, normal görülmelidir. Altay bölgesinde yaşayan Türk Şamanlarının kapıları 
da, daima doğuya açılıyordu. Halbuki normal olarak Türk halkları, güneş görebilmeleri 
için, kapılarını güneye açarlardı. Görülüyor ki, dinî ve manevî bir görevi olan Şaman, 
bu umumî kaideyi bozuyor ve eski din düzenine uyuyordu. Gerek Yakut Türklerinde 
ve gerekse Altay yaratılış destanlarında, “Cennet ile hayat ağacı da doğu bölgelerinde 
bulunuyorlardı”.

Türklerde genel olarak, “Güneş-Ana” ve “Ay-Baba” deyimleri kullanılıyordu. Bu 
sebeple bütün masal ve efsanelerde, güneşin dişi ve ayın de erkek olarak rol oynadığını 
görüyoruz. Önasya kültürlerinde de, güneş dişi ve ay da erkekti. Tabiî olarak karşılıklı 
tesirlerin ne zaman meydana geldiğini kestirmek çok güçtür. Mısır’daki Türklerin menşei 
ile ilgili olarak anlatılan efsanede de, “Güneş, Saratan burcuna girdiği bir sırada, suyu ve 
toprağı ısıtmağa başlıyor. Bu sular ile balçıklar bir mağarada toplanıyorlar ve mağara da, onlara 
bir ana rahmi vazifesi görüyor. Bu balçıklardan meydana gelen Türklerin ilk atası da, Ay-Ata adını 
alıyor”. Burada da güneş, yine anne rolünü oynar gibidir. Fakat baba ortada yoktur.

–  devam edecek  –

pagină realizată de Gülten Abdula

Futbol topu çocukları sakatlıyor
Hangi erkek çocuk futbol topunun peşinden koşmaktan hoşlanmaz ki. Hepsi anne babalarından bir futbol topu almasını 

ister. Oysa yetişkinler için üretilen top çocuklar için ciddi tehlikeler taşıyor
Araştırmacılar, yetişkinlerin oynadığı 450 gramlık futbol toplarının, 11 yaş grubu ve altındaki çocuklarda sakatlıklara 

yol açtığını saptadı. Dünyada 200 milyon kişinin futbol oynadığını belirten İngiliz araştırmacılar, sadece İngiltere’de 2 
milyon...

MİTOLOJİ

TÜRKLERE GÖRE UZAY ve İNSAN
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Bir varmiş bir yokmuş. Allah’ın kulu 
çokmuş. Çok demesi günahmış. 

Memleketin birinde bir Keloğlan’la yaşli 
annesi varmış. Annesi “Kel oğlum, kelem 
oğlum, dünyaya eş oğlum” diyerek oğlunu 
severmiş. Keloğlan da annesini sever 
sayarmış.

Annesi bir gün keloğlan’a seslenmiş:
- Oğlum, tuz ölçegimiz kırıldı. Git çarşıdan 

yenisini al getir, demiş. Keloğlan:
- Aman anne... Ne gerek var. Yemeğe 

göz kararı yağ, el kararı tuz at, demiş. Annesi 
kizmış:

- Keleş oğlan...Birak tembelliği. Haydi 
doğru çarşıya. Tuz öiçeğini al getir. Ne 
alacağını unutma. Yolda giderken “kırıldı, 
kırıldı” diye söylenirsen unutmazsın demiş.

Keloğlan’ın tembelliği üstündeymiş. 
Himbil himbil söylenerek yola düşmüş.

Kırıldı...Kırıldı.
Balıkçıla yol kenarındaki derede 

avlanıyorlarmış. Keloğlan’ın söylenişine 
bakarak kendileriyle alay ediyor sanmışlar. 
Bağırıp çağırmışlar:

- Keloğlan...Sen bizimle dalga geçiyorsun, 
hiç öyle denir mi?

- Ne diyeceğim ya?
- Biri çıktı, biri daha çıkar inşallah, 

diyeceksin.
Keloğlan çok üzülmüş. Balıkçılardan 

öğrendiği gibi söylenerek yoluna devam 
etmiş.

Biri çıktı, biri daha çıkar inşallah
Biri çıktı, biri daha çıkar inşallah
Çok gitmeden önüne bir cenaze 

çıkmış. Cenazeyi evin kapısından yeni 
çıkarıyorlarmış. Keloğlan tabuta bakarak 
söylenmeye devam ediyormuş.

Biri çıktı, biri daha çıkar inşallah
Biri çıktı, biri daha çıkar inşallah
Ölenin akrabası Keloğlan’ı duymuş. 

Koşup kulağına yapışmış. Kıvırdıkça kıvırmış. 
Sonra bağırmış:

- Ölünün arkasından böyle söylemeye 
utanmıyor musun?

- Ne demem gerekiyor?
- Allah rahmet eylesin, denir.
- Peki, şimdiden sonra öyle diyeceğim.
Keloğlan ezilip büzülerek yola devam 

etmiş. Bir yandan da söyleniyormuş.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
O gün her nasılsa domuzun biri yolunu 

şaşırmış, kasabanın içine kadar girmiş. Koca 
bir köpek domuzu tutup boğmuş. Domuz 
yerde debelenip son nefesini veriyor, köpek 
de yalanıyormuş. Keloğlan da durmadan 
söyleniyormuş:

Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Oradan geçmekte olan biri Keloğlan’ı 

duymuş. Iyice sinirlenip basmış tokatı:
- Budala oğlan. Kafanda saçın yok, 

içinde akıl yok. Domuza rahmet okunurmu?
- It dişi domuz derisine, diyeceksin.
- Sağol amca. Bundan sonra öyle derim.
Keloğlan yoluna devam etmiş. Bir 

yandan da söyleniyormuş:
It dişi domuz derisine.
It dişi domuz derisine
Yolun kenarindaki küçük bir kulubede 

bir ayakkabı tamircisi varmış. Tamirci 
pençe yapacaği bir çizmenin altını bir türlü 
sökemiyormuş. En sonunda tutmuş çizmenin 
ökçesini ağzına alarak çekip çıkarmaya 
çalışmış. Tam bu sırada Keloğlan söylenerek 
geçiyormuş:

It dişi domuz derisine
It dişi domuz derisine
Tamirci fırlayip elindeki çekici bizimkine 

yapıştırmış:
- It dişi senin ağzındadır. Utanmazmısın 

benimle alay etmeye?
- Amca, sana demedim.
- Kes...Kolay gelsin. Asıl çek kopsun, 

diyeceğin yerde, alay ediyor, bir de uzatiyor.
Çekiçten sonra paparayi da yiyen 

Keloğlan başını tuta tuta yola devam etmiş. 
Bir taraftan da söyleniyormuş:

Kolay gelsin. Asıl çek kopsun.

KELOĞLAN’IN TUZ ÖLÇEĞİ

Ne dersiniz?
Soldan sağa en üst sırada meyva isimi gizli. Yukardan aşağı üstlerinde resimler 
bulunan bölümlere bu resimlerin neler olduğunu yazarsanız saklı kelimeyi 
bulmanız pek zor olmayacak.

Herkes ondan haber alır,
Her gün ona bakıp durur,
Iş adamların haberi,
Hırsızların resimleri,
Kazalar ve kurbanlar,
Hepsi onun içinde var.

(gazete)

Kolay gelsin. Asıl çek kopsun.
Sapanla kuş peşinde koşan yaramazın 

biri bir evin camlarını kırmış. Çocuğun babası 
kızmış. Yaramazın kulağını tutmuş, “Elin 
camlarını niye taşladın” diye azarliyormuş. 
Keloğlan öfkeli babaya bakarak söylenmiş:

Kolay gelsin. Asıl çek kopsun.
Kolay gelsin. Asıl çek kopsun.
Baba oğlunun kulağını bırakmış. Koşup 

Keloğlan’ın kulağına yapışmış.
-  Ko lay  ge ls in  ha.  Kopsun ha. 

Kolaymıymış?
Keloğlan acı ile bağırmiş:
- Amca...Bırak kulağımı. Sana demedim.
- Bırak numarayı. Aklınca dalga 

geçeceksin. Etme ağam, bırak ağam, desen 
ne olurdu?

Keloğlan kulağını kurtarıp tabanları 
yağlamış. Bir yandan da yine söyleniyormui:

Etme ağam. Bırak ağam.
Etme ağam. Bırak ağam.
O gün kasabada bir kuduz köpek ölmüş. 

Ortalığı kokutmuş. Adamın biri sürükleyip 
bir çukura atmaya çalışıyormuş. Çukura 
attıktan sonra üstüne kireç atıp gömecekmiş. 
Adam koca köpeği güçlükle sürüklemeye 
çalışırken Keloğlan çıkagelmiş. Bir yandan 
da durmadan söyleniyormuş:

Etme ağam. Bırak ağam.
Etme ağam. Bırak ağam.
Adam köpegi olduğu yerde bırakıp 

Keloğlan’a saldırmış. Vurmuş. Vermiş 
veriştirmiş.

- Utanmaz kel. Akılsız kel. Köpeğe 
merhamet dilenirmi? Öf ne pis kokuyor, de 
geç git.

Keloğlan adamın elinden kaçip kurtulmuş. 
Bir yandan başına gelenleri düşünüyor 
yandan da söyleniyormuş:

Öf... Ne pis kokuyor.
Öf... Ne pis kokuyor.
Yol üstünde bir hamam varmiş. Genç 

bir kadın hamamdan çıkmış, hoş kokular 
sürünüp evine dönüyormuş. Bizim ki de 
söyleniyormuş:

Öf... Ne pis kokuyor.
Öf... Ne pis kokuyor.
Kadın kendisine lâf atıldığını sanmış. 

Koşup yakalamış. Öfkeden zangır zangır 
t i t reyerek  ağzına yüzüne vurmaya 
başlamış...

- Budala kel kafalı... Laf atmaya 
utanmıyormusun? Senin kafanı kıracağım.

- Ablacığım dur. Kıracağım dedin de 
aklıma geldi. Bizim tuz ölçüsü kırıldı. Gidip 
çarsidan alacağım.

Keloğlan böyle deyip bir dükkâna girmiş. 
Kadın ardından baka kalmış.

Keloğlan elinde TUZ ÖLÇÜSÜYLE eve 
dönmüş.

Bu masalda burada bi tmiş yeni 
masallarda tekrar buluşmak üzere.

Iomer Indira
Scoala nr 1 Medgidia

Akşamları ona bakar dururuz,
Kanalları değiştirip bakarız,
Dizileri hep onda izleriz,
Bir takım sesler duyarız,
Eyer bilmezseniz
Lütfen bana sorunuz.

(televizyon)

İki oku vardır onun,
Biri küçük biri büyük;
Tik, tak eder bütün gün,
Hemen cevabı bulun.

(saat)


