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Cuvânt înninte.
E o plăcută surpriză, pentru populaţia niusiilmanâ din Dobrogea, ovariţia revistei noastre, deoarece, până în prezent, în Ro^
mania, nu exista, afară de „EnieT. nici o publicaţie periodică în
limba turcă, care să se acupe, exclusiv, de chestiuni pur literare
şi ştiinţifice
încă de mult sc simţea lipsa unui organ în care să se re
flecte întreaga gamă de simţiri concepţii, idealuri, ce însufleţesc
pe tânărul intelectual turc, dar totul, Umitândiusc, bine-înţeles, în
cadrul strict ştiinţific- literar.
Ce urmărim? Răspunsul la această întrebare se deduce uşor
din cele scrise mai sus, dar, pentru o clarificare mai complectă,
adăogâm: Literaturo, după părererea noastră, e menită să oglin
dească totul, ce se referă la fehd de a gândi şi a trai al unui
popor, înir'im cuvânt, toate elementele ce sunt caracteristice mimai
lui, elemente ce-l reliefează puternic, scoţândiul din ansamblul ce
lorlalte unităţi etnice.
Un popor nu poate exista decât prin păstrarea intactă a par
ticularităţilor sale evidente, cari suni rezultuiul tiiturori factorilor,
ce. de secole, influenţează viaţa sa, ciot materială, cât şi cea rpirituală. îndată ce ei şi a pierdut toate elementele de identificare,
ce-i sunt transmise din generaţii în generaţii^ fără întrerupe!e, el
încetează să mai existe, ca atare, asirnilându-se şi inglobându-se
în concertul celorlalte neamuri, Vieaţa noastră dorinţă este ca orice
scriere literară să fie seamă de cele precedente ofirmaie, adică să
fie imaginea plasticizată a unei părţi oricât de mici, din viaţa sau
năzuinţele poporului nostru. Prin viaţa unui popor, nu înţeleg nu
mai cele referitoare la existenţa sa actuală, ci şi tot trecutul lui
privit sub toate unghiurile, căci numai cunoscând bine trecutul ne
vom da seama de prezent.
•

••

••••*

Prin urmare, sfătuim tinerele noastre energii ,literare să se
inspire, pe cât mai mult posibil, din viaţa poporului turco-tăiar,
fie din eroica-i istorie, fie din viaţa contemporană.
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Nu acceptăm decât lucrările pur originale, traducerile, numai
In cazuri excepţionale.
Scrierile să păstreze cu stricteţe nota decentă, imoralităţile
neavând acces la revista noastrăCu acest prilej ţin să afirm că numai o literatură sănătoasă,
scrisă cu un adânc simţ estetic şi moral, într’o formă impecabilă,
îşi va putea asigura succesul in masele publicului nostru cititorPrin prezenta publicaţie dăm posibilitate tinerilor înzestraţi
cu darul de a scrie frumos şi simţit, să se afirme energic pe tă~
nărui literaturii noastre, valorificându şi realele lor însuşiri.
Cât priveşte partea ştiinţifică revista noastră va publica in
teresante studii etnografice, istorice, geografice, fiind, în aceiaşi
iinp, ecoul tuturori manifestărilor noastre culturale.
Credem cam fost destul de clari şi înţeleşi.
Şi-acum ca îneheere nu-mi rămâne altceva, decât să vd urez
din tot sufletul: curaj, muncă, putere, ideal!
İrfan Feuzi

26

1917

Viaţa unui dodot, reprezentata grafic, se compune
dintr’o serie de sinuozimţ-, unele mai mari, altele mai
mici, după cum momenteie, aie rărori imagini pe. hârtie
arata, sunt însemnat-^ sau mei puţin însemnate în tumultuasa viaţa a acelui popor.
Una dia accentuatele sinuozităţi, de dată relativ
recentă, din istoria neamului tătăresc, este ziua de
26 Noemhrie 1917. Av^ni perfectă dreptate când afir
măm că această dată este un diamant cti refleze orbi
toare din şiragul de pietre preţioase sau comune, ce
simbolizează existenţa mult zbuciumată a fiilor iui
Tamerlan.
In această scumpă zi s’a citit mesagiul de deschi
dere al parlamentului statului crâmlean, de către CelebiGean, animatorul şi îniăptuitorul idealului de independenţă.
Generaţii întregi de tătari au activat neîncetat
pentru concretizarea acestui vis.
Mii de tineri au albit cu oasele lor câmpiile nes
fârşite ale îngheţatei Siberii.
Sute de hogi, întreţinătorii tocului sacru In sufle
tele conaţionalilor lor au murit, torturaţi în chinuri
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groaznice, fn umedele temniti subterane din pravoslav
nica Rusie. Mamele, cu inimele sfâşiate de durere, au
asistat la sâlbateKul spectacol în care trupurile prunci
lor lor, smulşi prin forţa şi brutalitate bestiala, se transfosmau in mase informe de carne sângerândă, sub greu
tatea cizmei ţinţinte a cazacului.
Pentru ce aceste şuterinţi? pentru ce aceste torturi
şi eforturi «upra-omeneşti? Numai pentru faptul câ aceşti
martiri nutreau şi se trudeau in speranţa reînvierii
vechiului lor Crâm.
In aceasta memorabila zi, idealul lor a devenit
fapt îndeplinit. Sacrificiul atâtori vieţi n’a rămas fără
roade. Noua Crimee este plămădită cu sângele fiilor
morţi, pentru cauza sfântă a realizării statului naţional
Flamura albastră ca azurul cerului senin, fâlfâie
iarăşi pe vechiul palat ai hanilor glorioşi de altădată^
Bahce-Seraiuî, seculara canitală a Crâmului, îşi reia
strălucirea, radiind pretutindeni splendoarea sa imaculată.
Cei osuta treizeci si patru ani de autoritate străină
sunt o clioa în imensitatea timpului. Totul pare c'a
trecut. Istoria Tătarilon întreruptă pentru un vec şi
jumătate, îşi reia cursul normal.
Poporul crâmîean s'a redeşteptat la o viaţa nouă,
ca după un vis cu coşmaruri. Acum a intrat în rândul
statelor civilizate, având o linie de conduita cu chi
bzuinţă trasata.
Au urmat multe zile de înălţare sufletească, în
care timp înţelepţii conducători au făcut minuni, adu
când îmbunătăţiri în toate domeni'Ie. Ca din pământ
s'au ivit şcoii, mnschei, spitale, s'a arganizat economia
naţională, armata, toate au fost puse la punct.
Dar vai! aceste luni admirabile, strălucitoare, lu
minate de aureola iubirii de patrie, au tost întunecate
de nori negri, dela hotarul nordic.
Hoardele bolşevice năvălesc în peninsulă. Urmează
lupte înverşunat;; cad mii de răniţi şi morţi. Ruşii cu
forţele lor brute cutropesc ţara. Celebi-Gean, preşedin
tele republicii, cade prizonier şi este executat. Crimeea
intră sub dominaţia bolşevică.
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Începe iar o perioadă tristă, întunecata pentru po
porul tătar.
Povestea se întrerupe aici, darnu-i terminată. Tineri
inimoşi în frunte cu aprigul iuptl^tor naţionalist, Giater
Seid-Ahmet, muncesc din răsputeri pentru înodarea
firului rupt.
Peste puţin, ţjeste toarte puţin timp, spun cei cuno
scători ai situaţiei internaţionaU’, istoria noastră se va
continua şi va ii mult mai frumoasă şi de lunga durata.
I. F.
(Caş Keda^/)

La 23 Februarie Î938 s’a comemorat de căire Tătarii din
Europa şi Asia 20 ani dela moartea primului preşedinte al Fîepublicei Crlrneea*
Presa mondială ne aduce şt rirea că prelntindeni s’au oficiat
slujbe religioase pentru iiod hna sutletiiiul eroului nosiru naţional.
In rândurile ce uruTează, \\n să irasez în câteva cuvinte per
sonalitatea excepţională a acesţui om, care a ilustrat puternic isto
ria neamului său, dându-i o nouă orientare politică şi sufletească.
Celebi-Cean s’a născut ia Or, o locaMate păoresc aşezată pe
ţărmul Mării /\zov. Clasele primare şi le-a făcut în Crimeea, iar
cele secundare şl unlvt^rsitare ia Istambul. După ce p>a însuşit o
solidă cultură, s'a înapoiat în patria sa, luptând din răsputeri pen
tru emanciparea culturală şi politică a Tătarilor,
Des'ănţuindu se revoluţia bolşevică şi colosul rusesc începând
a se desmembra, Crâmlenii, după exemplul ceF'rialie popoare subsubjugate foitului imperiu se declară independenţi, constiîuindu-se
într’un stat, bazat pe cel mai pur princTăi naţiona!.
Preşedinte al nouei republici a fost ales în oersoaiia înfăp
tuitorului ei; Celebi-Gean. Văzându şi idealul împlinit, a pornit în
dată la realizarea unei măreţe opere constructive pe care am
expus-o în articolul precedent.
Forţele bolşevice au cucerit pas cu pas peninsula, iar CelebiGean, după o eroică rezistenţă, a căzut prins în mâinile acestor
demenţi, cari, după ce l-au ucis. i au aruncat corpul, transformat
în piese detaşate în apele M. Negre.
După ce v’am pus în curent cu aceste date biografice, reviu
la ceiace mi-am propus să vă explic.
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța

Ceiace ne izbeşte la prime vedere este darul său extraor
dinar de a domina masele.
Vorbea atât de simplu, atât de logic şi convingător, încât
mulţimea îndată se indentifica cu simţămintele, cu gândurile, cu
năzuinţele sale.
Cuvintele sale aveau magica putere de a electriza, de a lumi
na şi încorda la maximum atenţia auditoriului, care exaltat şi con
vins, sorbea cu nesaţiu nectarul vorbelor sale.
A ştiut să facă să vibreze energic coarda războinică a suf
letului Tătarului, entuziasmandu-1, încât, cu o mână de oameni, a
învins forţe de sute de oii superioare în valoare numerică. Pe.
lângă marile sale calităţi de om de s»at şi strategic desăvârşit,
Celebi-Gean este autorul unei însemnate opere poetice, care-i oglin
da fidelă a nobilelor sale sentimente.
O primă caracteris’ică a poeziilor sale o constituie nota pa
triotică dusă la exces. Acest idealism exaltat se datoreşte misticismulni inspiraţiei sale. După ce şi-a încărcat surletul cu o imensă
revoltă, obsorbită din aspra privelişte a realiţăţi' prezentului, poe
tul se smulge dm lumea sensibilă, ca să se avânte pe înaltele ţărâmuri ale idealului său naţional, pe care-1 trăieşte cu atâta sălba
tică patimă şi în a cărui viitoare înfăptuire rămâne cutremurat de
extraz în contemplarea lui, ca în faţa unei revelaţiuni supranatura
le, menite să întroneze dreptatea prin foc şi sabie. In multe din
poeziile sale el întrezăreşte, cu o siguranţă uimitoare, soarta ce-1
aşteaptă, totuşi rămâne neînfricoşat, căci a muri pentru neamul
tău, pentru patria ta e cea mai frumoasă virtute pentru omul superior.
Din nefericire, profeţiile sale su deven t realităţi triste; a fost
suprunat de bolşevici, sa jertfit pentru năzuinţeje sale şi odată cu
el, Crimeea, a încetat de a mai fi independentă.
Celebi Gean! Fie-ţi memoria proslăvită! Te-ai sacrificiat pe
altarul idealului nostru naţional. Tu eşti mort.' Ideile pe care le-ai
semănat au prins rădăcini adânci în inimile noastre şi-au început
să dea roade.
Tătari... fie ca sângele acestui sfânt martir să pecetluiască
unirea, identificarea de vederi dintre noi. Alcătuind, astfel, un bloc
formidabil de forţe Invincibile, sub înţeleaptă conducere a domnului.
Giafer Seid-Ahmet, e imposibil să nu izbândim.
I. F.
(Caş Keday)

13 O R A
Redacţia şl Administraţia
Strada Plevnei No. 16 — Silistra — România
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„Debrocadaki tatar kizina“
Caş Keday

Tatat kizi şayli kiz
Cilama sen totay kîz
Senin toyin etermiz
Aruv yerge berermiz
Mina Keldi senin uşun bir cavşi
TomiomalQK KİpKİrmizi bir Kİşi
Dobrocanin yuvasından bir kİz isti
Asli, nesli, belli, başli bolsun di
Senday etıcen başka güzel Kİz’miz yoK
Kah işinde sağa uşar eşin yOK
Anay, babay bondan peıc ziyade Kuvandi
Kuvangandan Közlerinden çilli yaşlar aKİüL
Kolu, Komşu pcK munasib Kordüler
Karti, yaşi, cıyildida Keldiler.
Cavşi di: men almay KoytmaicaKman
Berermen deb ayhan caymaicaKman
Davul, zurna — şaebina darbuKalar urula
Kelin tuşeccK üyge ipcK perde kurula.
Caşlar oynay, onaylar bcKÜ collarda
Kizlar, ballar, cuvurup cure korada
Vakit Keldi kelinmızni alayh
Al ipCKten duvagina sarayh
Kan tuğmadan curtumızga basayik
Genç kirimga ayoKmizni barayik.

■aş tatarlarga.
Ey horlangan, nullug etken çiğitler, caş Tatarları
Oha, savga, Konga Korşi kayaday teş tatarlar!
Bu firsatta bizler gene parmak tişleb kalmayik
Kah sari may ulcşKen son bizler torta almayik.
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Biz zamanni anlamazsüK, zaman bizni anlamaz
Kul tobede aytişsoKta bizni kimse dinlemez
Kul tobeday kuI bolurda kokke uşub ketermiz
Iş Keşken son: „vay say eken'' der de peşman etermiz^
Romanoflar, Nmulaylar bizni coymaıc istedi
Avuz aşub bir söz aytsaıc ateş saçti, sus dedi
Tatar g.ene turlenmedi, aldanmadi, pitmedi
Bizni coymav istegenter maKsadına cetmedi.
Bu toprUK top parçalansa, cerni cuvsa deryalar
Butun dünya otka cansa, oıcsiz Kalsa keraylar
Bizler gene Tatar bolııb, tatar tusli kalarmiz,
Tarihlarni aKtardiumi bu sozierge Kanarmiz..
KoşulsüKta, çalişsaKta, bir işıce baş bolsaıda
Canlar Kİrgen KOpularga bizde Kİrib tcisakta
Gene işçi, KalpaK taban, Kara Tatar, Tatarmiz,
Bilmimenmen ne gumceşİK bizler cantik satarmiz.
Ay su carİK, şöl tahtataday tumtuz bolub turganda
HalK ciyilub, sir sirdaşub, cani iaşav Kurganda
Neçun bizler anda, minda Konca — pişa curemiz
Calişkanga yada misıdl ete, dudaK hâremiz.
HalK toy ete, biz saruşmiz yuKİamaga dalgamiz
Su şirinin kaymagiday uyuŞKunda Kalgamiz.
Kozimizni caltiratib turamiz.
— ,Ge/ arKUdaş gel!" deseler bizler çetKe buramız.
ArKadaşlar! eğer bizler bu Kusurnu Kormesen
Halkimizçün çalişmasoK, can talaşub curmescK
Bizler soysuz buzuK Kunni, atsiz, cayaiv Tatarmiz
ÇİKalmaymiz bastiriktan biz ebedi catarmiz . . .
Kattı kuşli caş Tatarlar ciyiliniz, aydiniz!. ..
Demesinler canlar bizge cigildiniz, taydiniz.
Koşuldikmi anlaşirmiz, çalişir, çalişir . ..
Şayte, şayte bu işlerge alişirmiz, alişir.
JakseltiyİK bu caşlİKni avelensun, aylansin
Butun Tatar yaşi, Karti dir kazİKKa baylansin
— ,Ey Tatarlar siz dunyani cutacaksiz’' desinler!
Bizler gene bakirayik »haKKİmizni bersinler ...
Hamdi Keray Bay
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[■

I:.;.

r

•.V*

l

I-<
K.

I

!'

r

I

8

Haya imandandir.
Musulmanlik büyük bir din oidugu pek çok edille ile
sâbit oidugu gibi şununlede anlaşila bilir.
Haya, yani utanmak imandan dir. Hayasi olmayan
insan, her fenaligi irtıkâb ider, her fenaligi yapmağa
curhet ider ve hattâ ana ve babsina bile hucum iderek,
onlari düğmeye ve vurmaya kaiKar. Çünkü onda haya
perdesi KaİKmiş, hayı namina bir şey kalmamiş, ve
haya kelimesi büsbütün silinmiş ve utanmak nedir hiç
bilmez.
Binaenaleyh, lıayazi o’mayana ne söz nede nasihat
tehsir ider. Bu hal züküf ve inâsta, yani erkek ve
kadinda müsavidir.
Hayasiz Kimse, hayasız insan yürüyişinde, hareket
inde, oturub kalkmasinda bile bttiii olur. Bir cemiyete
vardıkta edebsizce oturor, edebsizce konuşur ve cemietta bulunanlar taocir ider. Büyük demez, ehtiyar dimez,
haci, haca dimez, söze başlar, bilsede, biimesede konu
şur, cemiptln d.adini kaçirir, öyleya „boş Haladan
ne çikar“ kuran kerimedeki ,hei yestevillezine . .
ayet kerimesi, yani bilenle bilmeyen bir olurmu?
Tabihi bir olmaz. Bilen her vaKİt yüksek ve büen
her vaKİtta hanikati görür ve Konuştuğu vaKİtta eyi
mülâhaza ider, eyi düşünür, esasîi ve K’ymetli sözler
söyler. Bügün ortabkta bir cgaüte, yani müsavat Keli
mesi devran idub duruyor. Daha doğrusu,hiç bir mektebte tahsil görmemiş ve h'ç bir medresede tedderrüs
itmediği halde meydan okumak istiyor.
Nitekim, bir vakit, yani Türkiyede meşrutiyet ihlân
olduğu zeman herkes «yaşasin huriet, adalet, müsavat,
uhuvet diyereK, cadde boylarinda bagirib gezerek, bin
bir çeşint fenalıklara irtİKZ^.b ider; Kelimelerin manayı
hakikiyelerine vaki! olmayarak, asmak, kesmen ve çal
mak gibi tenaliga curhet itmeye başlamişlardi, çünkü
bunlari yapan hayasiz ve edebsiz insanlardi.
Fursat geçti diyeren yagmaciliga başladilar.
Memleketin ve milletin başinda bulunan büyük in
sanlar, idaresinde bulunan ihalisine büyük bir serbestlİK
ve büyÜK bir dogrulug vermen ister.

I

I
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LâKİn . .. milletin seviyesi o dereceye gelmedise,
bunu kaldiramaz. Mamafi, milletin seviyesine göre hak
vermeK, miileti zemana göre idare itmeK ve milletin
terbiyesini zemana göre virmeK lâzimdir. HalbuKİ zeman bir defa cigirindan çiKmiş. Demokraţie diye başlanin hayat kathiyen ona yaklaşmiyor, Zemani }^aKİnen
görmeyen, baba evlâdini terbiye itmekten aciz, çünKü
pek ÇOK feci, feci vaKalar gözümüzün önünde duruyor.
Zira, yetişmiz kizlar, yetişmiz çocuKİar intihar itmiş,
denize atmış bulunuyorlar. Sebebi hayasiziiKtan, hurmetsizlİKten ve terbiyesizlikten ileri geliyor. Yaptiklari
Kirli ve leKeli namussizliKİarini şu vecihle temizlemek
istiyorlar. Öyleya, haya varsa, hayatta vardır. Haya
olan yerde, KorKuda var, haya olan yerde itâhatta var,
haya olan yerde insaniyette var, haya olan yerde
medeniyete var yaşamakta vardır.
Binaenaleyh, haya, daha doğrusu utanmak, islâmıyetin prensiplerinden biri dir ki »elhayahü minei
ıman.“
Bora

BORA
Sabib ve müdür mesful: İRFAN FEUZI
idare hanesi: Silistre, Plevna caddesi No. 15 — Romanya
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^}^3\

* ^*^3^ ••^

y^
*»j^«k—«i i^j\

iij^'V^I 5iî{» »jliİAîLiii. 4»^» •jt^'ll

vi ^-*J^j' J.n^ •■»•-»j'.

ji J^ •

'*—/
j

t yjf jljfe % ıjtfU^Mİ Jj\ iita jljll

y if^}

(>V*i

i«#* ‘ J*"- <«>Kj .Aİk

A'ii« }5A‘>U .jr^ f U* ,V. *
•

j CfiU«

.

^î.' *>l*JiJ J^

fci-jftj J Ov»

'* »LbVl^Jj »\*U)I > ^ju«^

^Jk:il

4^1 •■»•.'• ji a ;•

•

jJL4«4Ü^Wj»

jbl 4.* 4ia*# JUij lljljv' s '*v*"

wjj/ jx« j «iAJ'ju
t. ZJjX\
Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța

^ jjjj/
*JU >C4i»U^*

•

3 %r^3}3'.

J?j> * jy^L <^U2.^ *l>.* liy

*#i>.«*^ *

«i^V j'-»** i! "^’j: J'j'

j Aîii

j0)*^

^

y'iy’* 3

‘

*j>2ţ>iij- iftl# W j C-ljl • {^^‘W
<«j4W j>4ij» *

hi4‘'» j 4*j»

4t
j. o^'fc^ ‘

t »!ij' . jJili# «îjW

% ^*J^*3*.

J-l*»

*■

*Ji6 4

Jjf*j t İJAi^3
;

. jj;:> wîy» j; âj^, 4 Uj5
•

‘-^y*

4#*

« jlT ,j,|
g:* O-^Viţ*

>JU \» U J^. >Jlj>-3 l jl îţ

jîj'J-«S»4*i» j»

i

g'^5**^^

i C-#'-J

*^i Ji*'*—>• j}

j,«.l J

• Jj’^ym» 4>,\
jllji jJ}\

j>^

ji^ jy’>’

4^*“*

• <î—' 4î«ijl «• !

^kl

j^',y
i

fgj

I O^yiCAşlı^î!
J

• rfJi- â^\A
-^J-^' iTi'

Jţ*. ( ja/’
jĂ

j,aŞ

İİİ-! (iJ»jî î
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