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În loc de introducere 
 

“Revista Dobrogeană” este o publicaţie privată, editată de U.D.T., liberă de orice 

constrângeri de natură politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de 

interese de grup. 

Avȃnd în vedere dorinţa sinceră de cultivare şi promovare a valorilor  autentice în ţară şi 

în străinătate, revista are drept scop prezentarea culturii, civilizaţiei, tradiţiei, 

credinţei, istoriei, educaţiei, medicinei, artei, ştirilor, sportului, legislaţiei precum  şi altele 

în continuitatea şi diversitatea lor  din trecut, prin prezent spre viitor. 

 

Pregătirea pentru SARCINĂ 
Gonul Iusein 

Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice 

Vă doriţi să rămâneţi însărcinată? Dacă răspunsul 

este da, atunci ar trebui să adoptaţi obiceiuri 

sănătoase şi să renunţaţi la cele dăunatoare. 

Alimentaţia sănătoasă nu numai că pregătește corpul 

pentru sarcină, ci poate chiar influenţa 

fertilitatea. Iată câteva recomandări 

dacă vă doriţi o sarcină: 

 

• Căutaţi să aveţi o greutate normală. 

Atât greutatea foarte scăzută cât şi 

obezitatea pot să afecteze ciclul 

ovulator şi să aibă un impact negativ 

asupra fertilităţii. Corpul femeii 

produce estrogen la nivelul ovarelor şi 

al ţesutului adipos. La femeile 

subponderale nu este produs suficient 

estrogen în celulele adipoase, pe când 

la femeile obeze se produce estrogen 

în exces. În ambele cazuri balanţa 

hormonală este perturbată, cu 

scăderea fertilităţii. 

 

• Atenţie la suplimentele alimentare despre care se 

crede că au un efect benefic 

asupra fertilităţii, dar care nu au 

fost suficient studiate. Prea 

puţine se cunosc despre riscurile 

şi beneficiile anumitor minerale, 

vitamine şi ierburi şi cum pot 

influenţa dezvoltarea fătului. 

 

• Dacă aveţi dificultăţi în a 

rămane însărcinată nu ezitaţi să 

solicitaţi ajutorul medicului 

pentru stabilirea cauzei şi găsirea 

unei soluţii terapeutice. 

 

Un loc special în alimentaţia sănătoasă înainte de 

sarcină îl ocupă folatul sau produsul sintetic numit 

acid folic(din grupul vitaminelor B). De ce este atât 

de important? Folatul este esenţial pentru 

dezvoltarea tubului neural, care se transformă în 

creierul și măduva spinării la făt. Femeile care 

consumă suficient acid folic în 

săptămânile precedând concepţia cât 

şi în primele 3 luni de sarcină, pot 

reduce semnificativ riscul defectelor 

de tub neural. Experţii in nutriţie 

recomandă un aport de 400 

micrograme de acid folic din alimente 

fortifiate, suplimente vitaminice sau 

din cele două, în plus faţă de folatul 

care se găseşte în mod normal în 

alimente(citrice, vegetale cu frunze 

verde închis, nuci, legume, ficat). 

Totuşi, atenţie la acidul folic în exces

(peste 1000 micrograme), care poate 

ascunde simptomele anemiei prin 

deficit de vitamina B12. 

Înainte de a rămâne însărcinată 

renunţaţi la obiceiurile nocive: fumat, consum de 

alcool sau de droguri. Acestea pot avea efecte nocive 

asupra produsului de concepţie 

înca din primele zile ale 

dezvoltării sale. 

Atenţie la medicamentele şi 

suplimentele pe care le puteţi lua 

fără prescripţie medicală de la 

farmacii. Şi acestea pot afecta 

sarcina. Nu luaţi medicamente 

sau suplimente fără acordul 

medicului care vă urmăreşte 

evoluţia sarcinii! 

Se recomandă să aveţi o activitate 

moderată zilnică pentru a fi in 

formă pe parcursul sarcinii  
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U. D. T. T. M. R. la 30 de ani 
Eden N. Kurtasan  

29 decembrie 1989 - fondarea 

Uniunii Democratice a Tătarilor 

Turco-Musulmani din România. 

Sărbătorim 30 de ani de la 

fondarea Uniunii Democratice a 

Tătarilor Turco-Musulmani din 

România! Ziua de 28 decembrie 

1989 găsea o Românie sfâșiată: 

muriseră peste o mie de persoane 

în toată țara și fuseseră rănite alte 

câteva mii după declanșarea 

Revoluției din 22 decembrie 

1989. Cuplul Ceaușescu fusese 

executat în ziua de luni pe 25 

decembrie. Regimul ceaușist se 

prăbușise și se iveau zorii 

democrației în România… Joi, pe 

28 decembrie, gloanțele încă 

șuierau răzleț prin București când 

o mână de tătari și turci curajoși 

și-a luat inima în dinți și s-au 

adunat la geamia din București la 

chemarea regretatului profesor 

Șucri Baubec, președintele 

Comitetului Musulman din 

București. Au fost prezente 

10 persoane dintre care 7 

tătari, 2 turci și un bosniac/

albanez: Tasin Gemil, 

Mustafa Ali Mehmed, Sabri 

Memet, Mustafa Abdula, 

Feuzi Bectemir, Memet Ali 

Ekrem, Enver Mamut, Nagi 

Geafer Ali găzduiți de 

imamul Aziz Osman. Ei au 

format un Comitet de Inițiativă cu 

scopul fondării Uniunii. A doua zi, 

vineri, 29 decembrie 1989, Grupul 

de Inițiativă a descins la Constanța 

în geamia Anadolchioi unde după 

slujba de vineri, s-a proclamat 

fondarea Uniunii Democrate Turcă 

Musulmană din România 

( UDTMR actuala Uniune 

Democratică a Tătarilor Turco-

Musulmani din România ) în 

uralele mulțimii entuziaste! Este o 

performanță civică formidabilă, 

tătarii fiind a doua etnie după 

prestigiosul UDMR maghiar, din 

cele 17 recunoscute oficial în 

România, care s-a organizat într-o 

uniune democratică. Profesorul 

Tasin Gemil a fost arhitectul noii 

structuri democratice.  

Astăzi la 30 de ani ne înclinăm 

respectuos în fața acestor pionieri 

cărora le datorăm această izbândă 

democratică extraordinară! PS 

Având în vedere vidul de 

putere legal de la ora 

actuală, conform legii, 

fondatorii rămași în viață 

au împuternicit Comitetul 

de Reorganizare al Uniunii 

Tătare pentru restaurarea 

pe baze democratice a 

UDTTMR. 

Autor articol 

Eden N. Kurtasan  
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*Romanya Demokrat Müslüman Türk-Tatarlar 

Birliğin kuruluşun 30.ncü Yıldönümünü kutluyoruz!  

28 Aralık 1989 Perşembe günü Romanya 22 

Aralık Ihtilali 

başladıktan sonra 

perişan haldeydi: 

binden fazla kişi 

ölmüş, binlerce kişi 

yaralanmış (bunlara 

Türk muhabir Emre 

Aygen dahil). 

Çavuşesku çifti 25 

Aralık günü idam 

edilmiş. Eski 

diktatörlük rejimi çöküyor, demokrasinin ilk ışıkları 

filizleniyordu… 

O günün öğleden sonrasında Bükreş’te hala 

kurşun sesleri duyuluyor, lâkin on cesur adam 

herşeye rağmen Aziz Osman hocaefendinin Bükreş 

Camisinde, Cemaatin başkanı Şükrü Baubek hocanın 

çağrısına cevap veriyordu. Tarihin altın sayfalarına 

isimlerini yazdıracak olan 7 Tatar, 2 Türk ve bir 

Boşnak/Arnavut: 

Tahsin Cemil, 

Mustafa Ali 

Mehmed, Sabri 

Memet, Mustafa 

Abdula, Fevzi 

Bektemir, Mehmet 

Ali Ekrem, Enver 

Mahmut, Naci 

Cafer Ali ve Aziz 

Osman hoca 

Inisiyatif Komitesini kuruyor. 

Ertesi gün aynı grup sabah trenine binip 

Köstence’ye doğru hareket ediyor. Burada 

Anadolköy Camisinde kılınan Cuma namazı 

müteakiben çoşkulu 

halkın önünde 

Romanya Demokrat 

Türk Müslüman 

Birliğin kuruluşunu 

ilan ediyor. 

Bu muhteşem bir 

siyasi başarıdır çünkü 

Tatarlar ve Türkler, 

güçlü Macar 

Birliğinden hemen 

sonra kurumsallaşan, Romanyadaki 17 soy arasında 

ikinci grup olma şerefine nail oluyor. 

Tahsin Cemil hoca yeni Birliğin fikir mimarıdır. 

Maalesef son senelerdeki RMTTDB’nin sözde 

yönetiminin hukuk dışı faaliyetlerinden dolayı Birlik 

şu an kanuni boşlukta bulunuyor. Romen hukukuna 

göre hareket eden  RMTTDB kurucu üyeleri Birliği 

yeniden demokratik temellere oturtup devam 

ettirmek için 

RMTTDB Kurtuluş 

Komitesine yetki 

veriyor. 

30 yıl sonra bu 

olağanüstü zaferi 

kazanan demokrasi 

ve milliyetçi 

kahramanları 

önünde saygıyla 

eğiliyoruz! (Eden 

Kurtasan) 

R. M. T. T. D. B.  30 yaşında 
Eden N. Kurtasan 
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Pentru tătari-mongoli- și celelalte popoare 

nomade ale stepei Eurasiatice, îmbrăcămintea a avut 

o mare semnificație simbolică, fiind folosita pentru a 

comunica lumii despre societate, tradiție, autoritate 

politică și relații 

personale.  

Componentele de 

bază ale îmbrăcămintei 

tătare din Evul Mediu, 

pe care le cunoaștem din 

etnografie, arta, 

literatură și surse 

arheologice, sunt: deelu-

l, cămașa, pantalonii, 

cizmele, pălăria și 

cureaua. 

Deel  (Buriat, degel; 

Kalmyk, lawhg) sau 

caftan-este o haina până 

la lungimea gleznei 

tăiată dintr-o bucata de 

pânză, fixată sub umărul 

drept; îmbrăcămintea 

principală tătară, atât pentru bărbați, cât și pentru 

femei și legată pentru bărbați cu o curea de piele sau 

o cârpă de pânză ( femeile căsătorite purtau o esarfă 

[büs] de aceea femeile adulte au fost numite büsgüi, 

adică „fără centură”). Fixările erau realizate din 

noduri sau butoane metalice agățate în bucle. 

Adesea, se purta o vesta peste deel. Mongolii nu 

țeseau și astfel materialele autohtone erau limitate la 

blană, piele și pâslă. Femeile tătare coseau hainele 

din țesături importate, în special bumbacul, mătasea 

și brocart de mătase. În perioada lui 

Chinggis Khaan (1162-1227) se 

cosea cu fire de tendoane dar mai 

târziu cu fir de bumbac și mătase. 

În timpul iernii, căptușeala era din 

umplutură de mătase pentru 

îmbrăcăminte nobililor sau de 

bumbac,  iar pentru tătarii obișnuiți 

lână brută sau fină de 

oaie .Garniturile erau din zibelină, 

hermină, veveriță, vulpe și alte 

blănuri. 

În mod tradițional, tătarii nu își 

spălau hainele sau trupurile, întrucât se temeau că 

poluarea apei ar mânia dragonii care controlează 

ciclul apei și vor aduce furtuni. Cu excepția 

sărbătorilor, hainele nu se schimbau până nu se 

destrămau. Mirosul atașat acestor haine neacoperite 

purtate constant a fost văzut ca un memento prețios 

al purtătorului. Astfel, un cadou de haine purtate de 

un Khan și care îi purta mirosul erau considerate o 

mare onoare pentru primitor. 

În timpul dinastii Yuan 

(1160-1368), deel-ul avea 

un guler înclinat de la gât 

până la sub-armă, ca un 

halat de baie. La unele 

deel-uri pentru bărbați, 

așa cum se vede într-un 

portret al lui Ögedei Khan 

(1229 – 1241), aveau un 

guler pătrat. Fusta deel-

ului era cusută de obicei 

separat cu puf. Frecvent, 

caftanul era legat atât cu o 

centură subțire de piele 

care trecea sub burtă, cât 

și cu o eșarfa largă care 

acoperea burta. 

 La căsătorie, femeile nu 

mai purtau hainele și 

purtau un deel foarte plin, cu guler înclinat, uneori 

cu o jachetă cu mânecă scurtă care se deschidea în 

față. În timp ce majoritatea femeilor purtau deel-uri 

care se suprapun pe dreapta lor, ele purtau deel-uri 

care se suprapun pe stânga.  Deel-urile femeilor erau 

adesea decorate cu un chenar gros de brocart(o stofă 

ornamentală de mătase naturală deseori țesută cu fir 

de argint sau aur) de-a lungul gulerului care se 

suprapunea. Doamnele din înalta societate purtau 

deel-uri cu mâneci foarte pline și o trenă ținută de 

servitori. Materialele variau foarte 

mult în funcție de starea 

purtătorului. Cele mai preferate vara 

au fost brocartule de mătase și aur 

din Orientul Mijlociu numite 

nashish (din arab nasij) și nakh. 

Țesătorii de brocard din Orientul 

Mijlociu au fost deportați în China 

în așezări pentru a satisface nevoile 

curții mongole din est. Mânecile din 

zibelină și hermină (blănuri 

prețioase)erau purtate iarna. Noqai 

(d. 1299), purta chiar cu mândrie 

piei de câine, ca semn al respectului său pentru 

vechile tradiții mongole. În timpul iernii, straturile 

erau făcute din piele cu blană iar blana era orientată 

spre exterior în partea superioară, în timp ce pentru 

stratul inferior blana era la interior. 

Moda tătară-mongolă secolul XIII-XIV 
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul 
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În timpul Quriltaiului, khanii ofereau curtenilor lor 

îmbrăcăminte în culori speciale. Astfel de haine de 

curte au fost denumite " jisün, ", din denumirea unei 

culori speciale pentru fiecare zi. Pe parcursul Lunii 

Albe, toți cei prezenți purtau mătase albă, în timp ce 

în marea vară, curtenii aveau 

de purtat o culoare diferită 

în fiecare zi. Folosirea 

neautorizată a acestor haine 

era  strict pedepsită. 

Cămașa apare în 

majoritatea imaginilor de 

epocă persane care prezintă 

lumea tătară. Din Istoria 

secreta a mongolilor  sunt 

doar  câteva informați 

sumare despre cămăși, și în 

special de aceea a lui 

Chinggis Khan care era din 

mătase. Materialul cel mai 

des folosit pentru acest obiect vestimentar era inul sau 

bumbacul. Mătasea era folosit pentru nobilime. 

Cămașa are o croială simplă, cu deschidere rotundă 

pentru gât, mânecă lungă și o lungime general 

întâlnită până în zona genunchiului. 

Pantalonii, ca și cămașa, erau din in, era umflați 

asemănători cu șalvarii din Orientul Mijlociu sau cu 

croială lejeră, largă. 

Cizmele tradiționale în rândul tătarilor erau 

similare cu cele din alte părți din estul Asiei, fără toc 

și fără distincție de dreapta și stânga. Fie că sunt din 

piele, bumbac sau mătase, cizmele erau cusute din 

tălpi plane multistraturi și cu 

capete și gambe separate, 

fiecare împărțită în partea 

dreaptă și stângă. Schema de 

culori preferată au fost 

picioarele închise și 

suprapunerile, cu talpa ușoară 

și fâșii ușoare de piele de-a 

lungul cusăturilor. Cizmele 

erau purtate cu ciorapi din 

pâslă, în funcție de vreme. În 

timp ce cizmele din perioada 

imperiului aveau forma 

dreaptă sau ușor înălțate, 

cizmele de călărit mongole 

deosebite, cu fața lor extrem 

de ridicată de „porci”, apar 

prima dată în secolul al XVI-lea, deși au existat mai 

devreme. 

Cea mai obișnuită pălărie de iarnă pentru bărbații 

din imperiu a fost o pălărie de „șoim” de piele, cu 

marginea scurtă și răsturnată în față și care îi acoperea 

gâtul în spate - chapka, realizată din piele sau fetru. In 

perioada Yuan, apar pălăriile cu bor, din fetru, având 

pene de șoim în vârf, montate într-un capăt decorativ 

metalic. Femeile purtau de asemenea chapka, cu 

lateralele mai lungi decât a bărbaților. Pentru femeile 

măritate nobile exista o structură decorativă specifică 

-boghta, de forma unui turn de 50-60cm, cu armătură 

realizată din scoarță de 

copac sau fir metalic, 

îmbrăcată în material și 

elaborat decorată, fixată 

deasupra unei chapka cu 

laturi lungi până la umăr, din 

materiale nobile. Structura 

are în vârf o baghetă 

metalică de aur sau argint, 

sau pene.  

Cureaua era, alături de 

pălărie, cea mai importanta 

caracteristică a 

îmbrăcămintei nomade. 

Importanta acesteia deriva 

din funcția primara a acesteia de a tine organele 

călărețului de a lungul calatoriilor și de a tine strâns 

deel-ul.  Pe cureaua principală erau puse curele de 

care erau legate cupa de băut, cuțitul și instrumentele 

de mâncat. De o altă curea era legata sabia, iar de altă 

curea( saadakul) erau legate tolba de arc și tolba cu 

săgeți. 

Atât pălăria cât și cureaua erau importante în viața 

tătarilor. Când Chinggis Khaan se ruga la Tengri, își 

scotea pălăria și cureaua. În afară de haine, atât 

pălăria cât și cureaua erau considerate ca semn de 

investitură la curtea khanului. Excluderea se făcea 

prin luarea celor două elemente 

vestimentare. 

Ca în toate civilizațiile 

stratificate social, și în lumea 

tătară vestimentația are un rol 

foarte important, statutul social 

în rândul comunității fiind 

exprimat și afișat prin haine. 

Culorile specifice, momentul în 

care se poartă un veșmânt sau 

altul, fac parte din universul 

casnic și războinic al tătarilor și 

ne ajută să înțelegem 

mecanismele sociale și militare 

care îi definesc. 
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To the members of the World Kurash Family ! 

 

My dearest Friends!  

 

The threat of corona virus that is causing an anxiety the world, today warn the world of 

Kurash Family as well.   

I have no doubt that our Kurash Family will be able to cope with such tragedies and 

calamities.  

Certainly we will win this disease with Halol way and popularize our favorite sport Kurash 

in order to make the most popular sport in the world.  

In the future, we will become even more powerful and strong enough to enter the Olympic 

Games.  

My wise and strong friends, I believe in our Kurash family and I am always proud of you. 

I wish you all a powerful will, patience and perseverance, good and kind blessings, strong 

health. 

 

Founder of Modern Kurash and International Kurash Association  

KOMIL YUSUPOV 

The message of the founder of modern Kurash 
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 Cîteva precizări istorice 

Acest balet este, într-adevăr, superb, fiind una din 

piesele bine 

cunoscute ale 

genului. Dar, din 

păcate, textul 

care însoţeşte 

această operă 

conţine greşeli 

istorice. Unele 

din ele cred că 

au fost făcute în 

mod intenţionat, 

cu scopul de a 

justifică politica 

rusească faţă de 

Crimeea. Iată, de 

pildă, se afirmă 

că Palatul din Bahcesaray ar fi fost construit de 

"sclavi ruşi şi ucraineni", ceea ce 

vrea să inducă ideea că aceste 

popoare ar avea un drept istoric 

acolo. De fapt, în acele vremuri nici 

nu existau ucrainieni. 
  
În realitate, Palatul Bahcesaray a 

fost construit de marele han Mengli 

Ghiray I ( 1469 -1515) şi extins de 

fiul său Sahib Ghiray (1533 -1559). 

Acest palat a fost edificat după 

modelul palatului sultanilor 

Topkapî, din Istanbul. Au lucrat în Bahcesaray şi 

artişti italieni renascentişti. Din cauza manevrelor 

Rusiei, Palatul Bahcesaray nu a fost luat încă sub 

ocrotirea UNESCO. 
  
Tătarii nu au năvălit în Crimeea, 

pentru că strămoşii lor, kîpceacii 

(cumanii), erau stăpâni acolo, 

încă din sec.X. Crimeea a fost 

baza europeană a marelui stat 

kîpceac Hoarda de Aur (1242-

1502). Relativ recent (2011), 

istoricul Aleksandr Yurcenko a 

calificat Hoardă de Aur că cel 

dintâi "stat iluminat sau 

laic" (svetskoe gosudarstvo) din 

istoria omenirii. În acest stat 

eurasiatic uriaş, toate credinţele 

religioase erau libere şi egale, iar 

femeile erau egale cu bărbaţii şi participau la actul 

de guvernare. 

 În 1736, generalul rus Münich a jefuit Palatul 

Bahcesaray şi l-a distrus parţial. Totodată, armata 

rusă a dat foc 

oraşului 

Bahcesaray, 

arzând peste 

2000 de case . 

Palatul a fost 

refăcut până în 

1738, dar 

reconstrucţia 

oraşului a durat 

mai mult. Au 

urmat alte 

distrugeri din 

cauza invaziilor 

ruseşti din 

timpul 

războiului ruso-turc dintre anii 1768-1774. În 1783, 

Rusia a pus capăt existenţei de peste 

500 de ani a statului tătar din 

Crimeea. De atunci, tătarii crimeeni 

au rămas orfani şi pribegi în lume. 
  
Hanul Qîrîm Ghiray (1758-1769, de 

trei ori) a fost un suveran luminat şi 

reformator, prieten cu istoricul Ch. 

de Peysonnel, consulul Franţei la 

Bahcesaray. Cu ajutorul acestuia, 

hanul a adus în Crimeea trupe de 

teatru francez, care au jucat şi piese 

de Molière. Qîrîm Ghiray a fost otrăvit de agenţii 

Rusiei, că urmare a apropierii sale de Franţa, cu 

sprijinul căreia plănuia să modernizeze statul tătar, 

inclusiv şi îndeosebi armata. 

Qîrîm Ghiray era un om de 

cultură. Într-adevăr, se ştie că el 

a iubit-o foarte mult pe soţia sa 

Dilara, care a murit prea 

devreme, dar nu asasinată. 

Mausoleul ridicat în memoria ei 

există şi astăzi. 
  
Într-adevăr, Stalin a vrut să 

distrugă palatul, pentru a şterge 

orice urmă istorică a tătarilor în 

Crimeea, dar nu a putut trece de 

Puşkin. Ceea ce nu a reuşit 

Stalin, face acum Putin, dar sub 

formă aşa-ziselor lucrări de 

restaurare... 
 

“Fântâna din Bahcesaray” 
Prof. Dr. Univ. Tasin Gemil 
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 FC IMUM 95 MEDGIDIA, se dorește a fi 

continuatoarea unui fost brand local , AS IMU 

MEDGIDIA, asociație înființată la începutul anilor 

50,fiind reprezentată în fotbalul românesc la nivelul 

ligilor a 2-a și a 3-a și participări la Cupa României 

până în ,,saisprezecimi", încheind călătoria în fotbalul 

de performanță la începutul anilor 90! În Cupa 

României , IMUM, a ajuns de două ori în ,, 

şaisprezecimile" competiției, 10.04.1963 IMUM- 

RAPID BUCUREȘTI 0-3(0-2) și 07.03.1971 IMUM-

FARUL CONSTANȚA 0-1(0-0) ! Între anii 1957-

1988 echipa a avut evoluții în liga a 3 a din România 

având de fiecare dată o clasare în partea superioară a 

clasamentului , numărându-se de fiecare dată printre 

fruntașe ! IMUM a evoluat în liga a 2 a de 2 ori în 

sezonul 1981-1982 (locul 8) și 1982-1983 (locul 16 ) ! 

De-a lungul anilor , a avut  numeroși jucători de 

valoare, numind aici doar câțiva (Bănică Oprea , 

Stelian Carabaș , Ion Straton, Ion Nițu , Ioan Horga , 

Virgil Preda  sau Nicu Braec), iar printre antrenori 

regăsindu-i pe Ion Pârcălab (de la Dinamo București ) 

sau Dumitru Nicolae  ( de la Steaua și Sportul 

Studențesc )! În anul 1995 , Marian Manolescu 

beneficiind de ajutorul unor sufletiști , a reușit să 

reinfiinteze asociația sportivă, plecând  de la 

punctul  zero din campionatul județean, însă fiind în 

contrasens cu latura financiară a întreprinderii care a 

dat numele echipei (falimentară la începutul anilor 

90 ) nu a rezistat decât 2 ani, având totuși reprezentații 

spectaculoase și aducând în tribunele bătrânului 

stadion până la 1500 de spectatori, ( azi  echipe  de 

prima liga  s-ar bucură de cifra asta ! ). Drumul spre 

2020 a mers extrem de anevoios , Marian 

Manolescu ,, sufletul " echipei  din 1995 până în 

prezent, reușind să mențină atenția 

iubitorilor  fotbalului medgidian trează vis a vis de 

numele IMUM, prin prezența la competiții de nivel 

local , Cupa Municipiului Medgidia și CUPA 

PRIETENIEI, această  din urmă găzduind timp de 5 

ani consecutiv (2016-2020) și dovedindu-se o rampă 

de relansare pentru echipa ! Având în Naim Belgin 

(UDT) un organizator de o foarte bună factură și un 

scop nobil ( ajutoarea copiilor nevoiași sau orfani ) 

CUPA PRIETENIEI , se dovedește a fi un model de 

fair play și mentalitate la nivelul anului 2020 ! FC 

IMUM , prin vocea sa reprezentativă , Marian 

Manolescu, mulțumește Uniunii Democrate Tătare , 

lui Naim Belgin și Cupei Prieteniei , pentru ocazia de 

a rămâne în atenția iubitorilor fotbalui medgidian sau 

județean , în speranța  că poate într-o zi va reveni pe 

tapetul fotbalului românesc ! 

FC IMUM 95 MEDGIDIA,  

ÎNTRE TRADIȚIE PREZENT ȘI VIITOR ! 
Marian Manolescu 
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A cincea ediţie a evenimentului caritabil Cupa Prieteniei, organizat de Uniunea 

Democrată Tătară (preşedinte Naim Belgin), în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al 

Comunei Castelu şi Extrem Fitness Medgidia, şi-a desemnat duminică, 1 martie, marea 

câştigătoare: nu vreo echipă, ci copiii! 

Rezultatele evenimentului sportiv au fost: 1. TTS OPERATOR CONSTANŢA; 2. CS 

Castel; 3. Sport Team; 4. Recolta Nicolae Bălcescu; Cupa Fair Play: Young Boys Balada; 

Gheata de Aur: Iulian Nichifor; Mănușa de Aur: Laurențiu Purcărea; Seniorul Turneului: 

Anton Marian; Juniorul Turneului: Yasin Esed Naim; Titlul fluierul de aur: Andrei Tudose; 

Edvin Ramazan; Edvin Gemambet; Viorel Pomalius; Ilhan Iusuf; Ionuț Dima; Asistentul 

medical al turneului: Alin Tudorache; Titlul de Sportivi inimoși: Young Boys Balada, FC 

Balada, FC IMUM 95, Alen Ares, Spălătoria la Ferit, Steaua Speranței Siliștea; Titlul de 

voluntari inimoși: Asociația Cultural Umanitară DUA, Asociația Musulmanilor din 

România, Uniunea Democrată Tătară, Fundaţia Balcani; Titlul de iubitori ai evenimentelor 

caritabile: Primăria Comunei Castelu, Consiliul Local al Comunei Castelu, Extrem Fitness 

Medgidia; Titlul de Excelență: domnului profesor Valentin Petricală (un profesor de educație 

fizică și sport dedicat, un simbol al fotbalului amator pentru veterani). 

„După festivitatea de premiere, două centre de plasament din Constanţa au primit vizita 

noastră! În luna ianuarie am vizitat aproximativ 750 de copii din: 2 centre de plasament, 2 

grădiniţe şi 3 şcoli, încărcaţi cu daruri”, au anunţat organizatorii. 

Cupa Prieteniei şi-a desemnat marea câştigătoare  

Adrian LUNGU , Telegraf  03 Martie 2020  
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Uniunea Democrată Tătară a organizat în data de 

13 decembrie 2019 un program cultural artistic la 

Centrul Multicultural Jean Constantin din Constanţa 

pentru a marca ziua etniei tătarilor din Romȃnia.  

Mulţumim în primul rând organizaţiei Mehmet 

Nyazi pentru cã a invitat 2 persoane foarte importante 

pentru comunitatea turco-tãtarã: Mustafa Gemil 

Oglu (Kirim Oglu foto 1 dr) simbolul tãtarilor 

crimeeni şi Rifat Ciubarov preşedintele Congresului 

Mondial al Tãtarilor Crimeeni (foto 1 stg mijloc). 

Mulţumim: Erol Murad, Ecrem Gafar, Şenol 

Murat, Cherim Gevat, Corului Dragoş Musiki 

Dernegi, Grupului Vocal “Boztorgay”, Ansamblului 

Akdeniz, Gener Band, Centrului Multicultural Jean 

Constantin, Consiliului Judeţean Constanţa, ş.m.a.  

Această dată a fost aleasă ca Zi a etniei tătare 

datorită faptului că pe 13 decembrie 1917 (calendar 

vechi; 26 decembrie 1917 calendarul nou), 

parlamentul tătarilor crimeeni a proclamat Republica 

Populară Crimeea și a aprobat constituția. Deşi tătarii 

care s-au stabilit în România, în urmă cu mai bine de 

800 de ani, nu sunt originari din Crimeea, aceste 

încercări sunt frumoase și noi salutăm inițiativa 

fostului deputat Amet Aledin în Parlamentul 

României din 2006. (Art 2 Legea 453/ 2006: În 

localitățile unde trăiesc etnici tătari, autoritățile 

administrației publice locale sprijină organizarea 

manifestărilor cultural-artistice dedicate zilei de 13 

decembrie...) 

Chiar dacă nu este ziua tătarilor de pretutindeni 

suntem solidari cu frații noștri crimeeni si sărbătorim 

împreună această zi importantă.  

13 Decembrie 

Ziua etniei tătarilor din Romȃnia 
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Iasemin Agi-Murat, născută și crescută în 

Medgidia, este profesor 

învățământ primar și mamă a 

doi copii, un băiețel, Emir în 

vârstă de 12 ani, și o fetiță, 

Amira în vârstă de 10 ani. 
În urma unui diagnostic al 

Amirei la vârsta de 3 ani, 

autism infantil, Iasemin a 

decis să se implice mai mult 

pentru a face cunoscută 

această cauză, pentru a fi 

vocea copiilor cu autism.  
A început prin a participa 

la cât mai multe activități ale 

Centrului Terapeutic Marea 

Neagră din Constanța, centrul 

unde Amira făcea terapie, și a 

continuat prin a face 

voluntariat în cadrul 

centrului.  
În 2015 a început să alerge 

la curse de semimaraton și 

maraton cu mesajul "Alerg 

pentru Autism" pe tricou, o 

acțiune la care s-au alăturat în 

jur de 60 de persoane în 

primul an. Timp de doi ani a 

participat la maratoane 

internaționale organizate în Constanța, București și 

Brașov, cum ar fi Maratonul Nisipului, Bucharest 

Half Marathon și Maratonul Internațional Brașov.  
În 2017 a 

condus Echipa 

Centrului Marea 

Neagră în 

calitate de 

căpitan de echipă 

la prima ediție a 

Ultramaratonului 

Alerg 24 h 

pentru Autism. 

Anul următor a 

decis să-și creeze 

propria echipă, 

Echipa Amirei 

sau Amy's Team. 

În a treia ediție a 

ultramaratonului, 

în 2019, a fost 

numită ambasador al evenimentului și ambasador al 

copiilor cu autism, iar Amy's Team a terminat cursa 

pe locul 9 din 60 de echipe participante.  

În calitate de Ambasador al copiilor, a colectat 

fonduri pentru dotarea cu 

echipamente necesare terapiei 

pentru 100 de copii cu autism 

din două centre din Constanța 

și Galați, fonduri care au 

depășit suma de 17000 din 

prima luna a campaniei de 

donații. Foarte multe 

persoane din Medgidia, și nu 

numai, s-au alăturat cauzei 

pentru care luptă Iasemin. 
De Ziua Dobrogei, pe 14 

Noiembrie 2019, Iasemin a 

fost unul din cele 10 persoane 

din județul Constanța 

premiate pentru implicarea în 

comunitate de către Asociația 

Viitorul Orașului Tău și 

Asociația Centrul Terapeutic 

Marea Neagră. 

Continuă să fie Ambasador 

pentru Autism și în 2020. 

Campania de strângere de 

donații se desfășoară până în 

vară, fiind urmată de o nouă 

participare alături de Amy's 

Team la Ultramaratonul Alerg 

24 h pentru Autism ce va fi organizat în toamnă. 

Acestei echipe s-au alăturat, încă de anul trecut, 

ultramatoniști 

renumiți, 

câștigători ai 

unor maratoane 

internaționale 

organizate în 

țară sau în 

străinătate, cum 

ar fi Maratonul 

Zidului 

Chinezesc sau 

Marathon de 

Sables, 

cunoscutul 

ultramaraton din 

deșert. 

Obiectivul 

propus anul acesta este să termine cursa în primele 

10 echipe din 80. 

Iasemin Agi-Murat 

Ambasadorul copiilor cu autism 
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Ул безгђ яћа гына кушылды ђле. Буага 

кайсыдыр авылдан књчеп килгђннђр икђн. 

Чибђр лђ њзе! Тњгђрђк йљзендђ серле зур 

књзлђр. Њз ояларында тар бугай аларга, шућа 

бераз кысык булып књренђлђр. Кара чђч, кара 

каш. Чын татар гњзђле. Пешеп тулган чия 

сыман иреннђре генђ ни тора… Нђфис буй, 

џђр ќире тњгђрђк, тыгыз бђдђн. Хатынкыз 

бит ул артык зђгыйфь булса да, чамадан тыш 

симезрђк булса да илђмсез. Ђ Дилђ њрнђк 

сыман. Ђйтерсећ лђ табигать анабыз аны 

яратканда: 

— Менђ књрегез, телђсђм мондый ђсђрлђр 

дђ тудыра алам мин,— дигђн. 

Харап итте шул кызый сыйныфыбыз 

егетлђрен. Аларны гынамы соћ. Ярты мђктђп 

њлеп гашыйк булды њзенђ. Укулар онытылды. 

Кљннђр буе, кайчан дђреслђр бетђр дђ, 

кайчан бу кызны љенђ озатырбыз икђн, дип 

уйлап утыралар. Аныћ яшђгђн ќирен 

мђктђбебездђ белмђгђн егет кисђге юктыр. 

Кљтњлђре белђн артыннан йљрилђр бит. 

Укуы белђн артык масаерлык тњгел њзе. 

Алай да «дњртле»гђ укучылар арасында инде. 

Тырыша. Тырышмас иде дђ, укуныћ кадере 

бар. Ђгђр «икеле» белђн «љчле» арасында 

йљрсђћ, алиџђдђй булсаћ да чњп урынына 

гына књрђчђклђр. Ђнђ начар укучы 

кызларыбыз арасында нинди сљйкемлелђре 

бар, ђмма аларны књрњчебелњче генђ юк… 

Хђер, уку-белем Дилђгђ кирђкмђс иде дђ. 

Ул бай, дђрђќђле бер ирнећ курчактай 

хатыны булырга яратылган. Ђйткђнемчђ, ул 

— хатын-кыз эталоны. Тђћре аны ирегет 

сокланыр, яратыр љчен ќибђргђн. Ул — 

эшлђнеп беткђн, џђр яктан ќитеш бер ђсђр. 

Уку аћа џич берни љстђмђячђк… 

Сез ялгыш ђллђни уйламагыз тагын. 

Боларныћ барысын да мин хђзерге акылым 

белђн генђ аћлыйм. Ул елларны исђ мин 

Дилђгђ артык игътибар итмђдем. Гел 

«бишле»гђ укулары ќићел тњгел. Кызлар 

артыннан чабып булмый… 

Њзен књккђ чљеп мактасам да, Дилђнећ 

мића зарары да булды. Аћлатыйм ђле 

њзегезгђ. Димђк ки, мин шулай тырышып 

укыйм. Тђнђфеслђрдђ дђ башкалар сыман 

љстђллђр љстеннђн чабып йљрмичђ, 

китапларны караштыргалыйм. Дилђ генђ, 

вакыт-вакыт килеп, йђ, укы, укы дия-дия, 

чђчемне сыйпап киткђн була, йђ, љстемђ 

ятардай булып, берђр нђрсђ аћлатуымны 

њтенђ. Юка књлмђге аша сизелеп торган каты 

књкрђклђре исђ ќилкђмђ кадала… Рђхђт була 

кебек. Мин Дилђнећ бу кыланышларына 

артык ђџђмият бирмим. Ни љчен алай 

эшлђвен да аћламыйм. Мин яшь бозау сыман 

ђле. Ђ башка егетлђр џђммђсен аћлый икђн. 

Берзаман бђйлђнделђр бит мића болар. Имеш 

мин Дилђ белђн шаярам. Дљресен аћлаттым, 

уемда да булмавын ђйттем. Зурракка 

ќибђрергђ њзлђре дђ курыктылар бугай. 

Миндђ бит буй да бар, кљчкуђт тђ 

ќитђрлек… 

Ни генђ булса да, Дилђ мђктђп 

тормышыбызга бер ямь љстђде. Матурлык 

янында булу књћелле ич. Џђркем аћа тартыла. 

Менђ сыйныфыбызныћ ат тђртђсе сыман 

озын буйлы, селђгђен агызып йљрњче Марсы 

да аныћ янында бљтерелђ. Атаанасын ђйтер 

идем инде, тапканнар балага исем. Тарих 

дђресендђ Марсныћ борынгы грекларныћ 

сугыш алласы булуы ачыкланды. Сугыш 

яхшы нђрсђме ул? Сугыш њлем тњгелме соћ 

ул? Алайса Газраил дип кушсыннар иде 

инде… Ким яисђ Днепрогрэс дигђн исемнђр 

дђ Марс кадђр хђтђр тњгел. Мескен 

халкыбызныћ њз исемнђре дђ юк. Тик, 

попугай кебек, башкаларны кабатлап йљрер 

— аныћ йђ Мљхђммђт йђ Альберт булыр. 

Айнур яисђ Минтимер ник онытыла икђн? 

Ярар, моны Марсныћ ђтиђнисенђ аћлатырга 

соћ инде. Марс бер сугыш чукмары шунда. Исеме 

ќисеменђ туры килгђн. Карагыз ђле, Дилђнећ 

љряћа курткасына акбур белђн сызды бит. 

Юньсез. Андый болон курткалар ђле яћа гына 

сатуга чыкты. Ясалма тукыма икђн. Фђн џђм 

техника казанышы, дилђр. Ђџђ, Дилђ дђ каушап 

калмады. Бирђ кирђген. Ђнђ битен тырнады. 

Хђзер чђченђ ябыша. Янгын каланчасы. Чђченђ 

ќитње дђ кыен бит аныћ. Сузылганда Дилђнећ 

матур йомры ботлары ялтырап китте. Шђп кыз 

шул. Шућа тњзђ дђ Марс. Нишлђмђк кирђк? 

Сугып булмый. Аћа ярты мђктђп гашыйк. Тисђћ 

њтерђлђр… 

  

МЂХЂББЂТ  ЂКЂМЂТЕ  
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Моны уйлап кына куйган идем, кулым акбурга сузылды. Валлаџи, шайтан 
котыртты ахры: 

— Сыз, Фирдњс, син дђ сыз,— ди… Менђ шулай, Дилђнећ ђле генђ юып 
киленгђн курткасы яћадан пычранды. Бљтен мђктђп тыптын калды. Хђзер 
кђмитнећ дђвамы булачак. Дђвамы да нинди ђле аныћ! Бу сића Марс кына 
тњгел. Мђктђптђ џђр заман макталган, укытучылар гел њрнђк итеп 
књрсђткђн Фирдњсне Дилђ адђм мђсхђрђсе итђчђк! Сыйныфташлар бу 
минутларны лђззђтлђнеп кичерергђ ќыендылар. Ничђмђничђ елларга 
мондый мизгел бер буладыр ул. 

Дилђ яћа курткасындагы минем сызыкны књреп шаккатты. Ђлбђттђ, 
миннђн бу эшне ул џич кљтмђгђн иде. Теге шайтан исђ котырынуын дђвам 
итђ. 

— Менђ сыздым ђле,— дип ђйттерђ бу миннђн. Бу сњзлђрне ишетњ белђн 
барлык тамашачы «аџ» дип куйды. «Бишле»гђ укыйм дип моныћ кадђре 
кыланырга ярамый ич. 

— Дилђ, бир њзенђ сабак!— дип талђп итђ халык. Бетте баш. Инде 
нишлђргђ? Дилђ исђ… кыланчык елмаеп: 

— Фирдњс, ник алай эшлисећ?— диде. Мића шундый ќићел булып китте, 
ќилкђлђрдђн бик авыр йљк тљште сыман. Сыйныфташлар гына 
канђгатьсезлђнеп таралыша башлады. Шундый кызык кђмит љзелде… 

Мин, акылыма килеп, бу ќњлђр адымымнан вђ Дилђнећ џич кљтелмђгђн 
ќавабыннан урынымда катып калдым. Ђ Дилђ џаман елмая. Язгы кояштай 
йљзе нур чђчђ. Бу серле нурлар минем авызны да ачтыра, књћелне кузгата, 
йљздђ ќавап елмаюы тудыра. Безгђ шундый рђхђт. Юк, њпкђлђмђде мића 
Дилђ. Киресенчђ, ул шат. Мљгаен, гњзђлкђем бњген ић бђхетле кљннәренең 
берсен яшидер...  

*** 

 

Despre autor 

 

Filozoful științific și scriitorul Firdevs DEVBAŞ este 

familiarizat cu reflecțiile profunde ale cititorului tătar 

despre trecutul, prezentul și viitorul poporului. În lu-

crările sale, el arată răul lumii, deschide căi spre fer-

icire, explică faptul că aproape totul în viață depinde 

de persoana în sine. Creativitatea lui dă cititorului vi-

talitatea și, prin urmare, atrage. Firdevs DEVBAŞ a 

încercat să recupereze moștenirea spirituală uitată, a 

scris cărți despre aspectul național, calitatea şi  istoria 

glorioasă a poporului nostru.    

 

Yazarin hakkinda kisa bilgi 

 1962 yılında Tataristan'da Bua ilçesinin Laşçıbaşı 

kőyünde doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Bua kentine yerleşti. Orta okulu 

tamamladıktan sonra beş yıl sonraki üniversite serüveninde, Kazan'da matematik 

dünyasıyla tanıştı. 1984 yılında mezun oldu, matematik őğretmeni olarak gőreve 

başladı. 

 Daha sonra Tataristanın ikinci büyük şehri olan Yarçallı'ya yerleşen Firdevs 

Devbaş Kama Politeknik Enstitüsünde felsefe őğretmeni olarak gőrev yaptı. 1987 

yılında Kazan a dőnüp Devlet Üniversitesinde felsefe dalında doktora programını 

kazandı. Matematik'in felsefi problemleri konusundaki tez çalışmalarını 1990 yılında 

bitirerek «Doktor» unvanı aldı.  

 Doç. Dr. Firdevs Devbaş halen Kazan Üniversitesinde felsefe őğretmenliği 

yapmaktadır. 1992 yılında kurulmuş Tataristan-Türkiye dostluk derneğinin başkanı. 

Rusya yazarlar birliği üyesidir. Yazarın 12 kitabı basılmış ve Tatar okuycusuna 

sunulmuştur. 
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În acest moment în România există 

probabil toate formele de luptă sportivă  în 

care adversarul este învins prin lovire, 

trântit, controlat prin tehnici articulare sau 

strangulat. De asemenea  aceste exerciții de 

atac și apărare sunt studiate și practicate și 

în scop utilitar dar și educativ și ca mijloc 

de  autocontrol, autodisciplinare sau 

autocunoaștere.  

Dar cum au apărut aceste sisteme de 

luptă în spațiul nostru și 

care au fost începuturile 

acestora… 

Despre influențele pe 

care le-a suportat 

tradiția luptei din 

spațiul românesc  

distingem următoarele 

….  

În antichitate cei mai 

buni luptători corp la 

corp erau considerați 

tinerii din tribul tracic al 

misienilor. Alexandru 

Macedon avea garda 

personală selecționată 

dintre acești luptători. 

Strabon referindu-se la 

misieni spune că se 

hrănesc cu lapte, miere, brînză, aceștia fiind 

vegetarieni şi asceţi. 

Primii prizonieri daci folosiți în luptele 

de gladiatori de mare succes la Roma au 

fost cei făcuți prizonieri de către Octavian 

Augustus în 31 î.e.n. în lupta de la Actium 

cu Marcus Antoniu care l-a avut aliat și pe 

regele get Dicomes.   

Date precise despre școala de gladiatori 

„Ludus Dacicus”, una dintre cele 5 școli de 

gladiatori din lumea romană  și  care 

funcționa chiar la Roma, amplasată la est de 

Colosseum,  avem de la istoricul roman Dio 

Casius.  Începutul construcției  școlii de 

gladiatori Ludus Dacicus a făcut-o  

Domițian și a terminat-o  Traian în secolul   

i. e.n. aceasta fiind  destinată  instruirii 

dacilor luați prizonieri în cele două razboaie 

dacice. 

În istoria sporturilor de luptă din 

România, o contribuție importantă au avut-

o tradițiile popoarelor care au trait în acest 

spațiu sau care în perioadele de migrație au 

traversat acest spațiu.  Teritoriul României 

de azi a fost locuit sau traversat de popoare  

migratoare cum au fost  

Sciții Alanii, Vizigoții, 

Goții, Gepizii, Avarii, 

Hunii, Bulgarii sau 

Maghiarii. Migrațiile 

popoarelor  de origine 

germanice, asiatice, sau 

slave  au loc între  

secolele  III- XI. Toate 

aceste popoare au avut 

un element comun, au 

fost invadatoare, deci 

ocupația lor de bază a 

fost războiul.  

 

O etnie importantă și 

din acest punct de 

vedere este cea turco-

tătara din Dobrogea care 

din cele mai vechi timpuri au practicat 

tradiții de luptă, care își au originea în Valea 

Orhon din Mongolia de azi, cunoscute sub 

denumirea generică de Kurash. Kurashul 

este o tradiție de luptă cu caracter de 

întrecere practicată de popoarele înrudite   

proto- mongole din Asia și Siberia, care 

trăiesc în zilele noastre în Mongolia, China, 

fostele state din Rusia, în Crimea,  dar și în 

sud estul României. Kurashul are zeci de 

denumiri în funcție de zona geografică de 

răspândire.  Eu o prefer pe cea de 

KURESH, probabil fiindcă așa am auzit eu 

prima oară de ea, dar mai ales din cauza 

etimologiei sale.   

Din istoria sporturilor de combat în România… 
de Sensei Alexandru Chirilă 
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Denumirea de Kures vine de la două rădăcini… 

„KUR” care înseamnă  puternic,  voinic, curajos…

și „EȘ”, care se traduce prin prieten, egal sau luptă 

dreaptă.  Și din denumire  reiese că,  Kureș-ul nu 

este o arta marțială, ci cu preponderență, un vehicul 

de educație fizică dar și a caracterului tinerei 

generații.  Apartenența sa din punctul de vedere al 

sistemelor de luptă de pe mapamond,  kureș-ul este 

un obicei sau o tradiție de luptă, care la origini se 

practica în haine obișnuite, echipamentul specific 

apărând doar în zilele noastre. Ca tehnică, în Kureș 

-ul traditional nu exista nici luptă la sol și nici 

tehnici articulare sau strangulări, cea cel face un 

sport sigur și accesibil, ușor de practicat și arbitrat. 

Versiunea modernă a Kureș-ului se aseamănă 

foatre mult cu Judo, atât ca echipament, tehnici, 

diferența constând în specificități de arbitraj, foarte 

interesante în spiritul de dreptate, dar și în lipsa 

tehnicilor de control și ştrangulare de tip Kansetsu-

waza și Shime-waza.    

Trânta, tradiția de 

luptă „românească” 

după  părerea mea are 

două origini, una dintre 

ele fiind chiar Kureș , 

Moldova și Țara 

Românească făcând 

parte din traseul 

migrațiilor dinspre  est 

și nord,  din toate 

timpurile.   Ca și 

argument, în sudul 

României există „lupta 

de curea” sau „lupta 

oltenească”, foarte asemănătoare cu Kureșul.  

„ Și la românii de astăzi lupta trupească a rămas 

din vechime un obicei care domnește  pretutindeni 

la munte și la câmpie și biruitorul este încununat de 

stimă și respect, precum odinioară la Roma 

gladiatorii cei mai vestiți ”, spune Vasile 

Alecsandri în studiul „Românii și poezia lor” 

Tot el  descrie  cum luptele erau folosite ca 

divertisment  mai ales la  sărbători  … „în vreme ce 

bătrânii stau culcați pe iarbă, povestind despre 

vremea veche, în vreme ce nevestele și însurățeii 

gioacă în horă, mulți din flăcăi fac rămășag pe 

trînte, se apucă la luptă și copii îi imitează prin 

pregiurul lor” 

Trânta este pomenită în creațiile populare 

românești, în basmele, legendele și baladele  

noastre. astfel calitățile fizice și morale ale lui Făt 

Frumos sunt scoase în evidență prin înfrângerea 

dușmanului. 

În broșura  „Trânta” editată de CC al UTC, o 

lucrare excepțională,  care din păcate nu-l 

pomenește pe autor ,  sunt însă pomenite personaje  

din creația populară,  ca Mihu Copilul care se luptă 

cu turcul Arin-Bașa,  Ghiță Cătănuță care se luptă 

și el într-o variantă a baladei cu acelaș turc, Gruia 

Căpitanul și haiducul Pacă-Roșianu și Gheorghiță  

Zătrean care folosesc  „lupta dreaptă ” , ultimul cu  

„un turc egal cu el  ca voinicie”. În balada  „Vidra” 

este prezentată  „lupta pe dreptate” dintre Păunașul 

Codrilor și Stoian Șoimul…, pantheonul 

luptătorilor legendari poate fi completată cu Toma 

Alimoș Radu Șerban, frații Jianu… 

O sursă excepțională a istoriei luptelor pe 

teritoriile locuite de români este lucrarea lui Tiberiu 

Stanciu și Tiberiu Țiganu, „Istoria luptelor sportive 

arădene” editura Astra Sport Arad-2009.  Aici 

aflăm despre rolul „pehlivanilor” în „promovarea” 

luptelor la noi. Pehlivanii în limba turcă înseamnă 

„luptători”… să le zicem profesioniști, care își 

demonstrau  virtuțiile cu ocazia adunărilor festive 

ca nunțile și serbările câmpenești. Pehlivanii sunt 

pomeniți  în „ 

Învățăturile lui Matei 

Basarab către fiul său 

Teodosie”, în cronicile 

lui Miron Costin, sau 

Ion Neculce.   În 

secolele XVII și XVIII, 

domnitorul Constantin 

Brâncoveanu  angaja  

pehlivani  și  maeștrii de 

„harțag”  pentru a învăța 

oștirile  meșterșugul 

luptei. Lucrarea 

italianului Antoniu 

Maria del Chiara „Storia 

della modern rivoluzionii della Valachia” descrie 

întrecerile de lupte de la curțile domnilor fanarioți. 

Trebuie pomenite și contribuția spectacolelor de 

circ ale trupelor străine și autohtone în 

popularizarea sportului de lupte la noi.  

La sfîrșitul secolului XVII, începutul secolului 

XVIII, aflăm deja nume de campioni români cum 

ar fi Mitică Donea, Gheorghe Predescu și 

N.Dumitrescu, care deschid o perioadă de glorie a 

sportului luptelor din țara noastră.  

Începînd cu 1912 apar semnele intrării Jiu-Jitsu-

lui în țara noastră prin cartea lui  Gheorghe 

Carapancea – „ Curs Complect de Jiu-Jitsu” 1912, 

după care Bucureștiul este vizitat de japonezul 

Keishici Ishiguro, care invitat la București în 1928 

ține trei luni cursuri de ju-jutsu studenților de la 

Institutul Național de Educație Fizică și Sport.  

Perioada se încheie  în 1935 când elevul  lui 

Ishiguro, căpitanul Teacă Emilian, profesor al 

institutului, publică cartea „Arta apărării personale  

(jiu-jitsu) ” editura Marvan… dar despre asta  în 

Istoria judo-ului românesc… 
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Uniunea Democrată Tătară (UDT) din România și

-a trimis reprezentanții la lucrãrile Congresului 

Mondial Tãtar, care s-au desfășurat în orașul Kazan 

(Republica Tatarstan) în perioada 17-19 decembrie 

2019. 

În cadrul festivitãţilor de încheiere a Congresului, 

la care a participat şi Preşedintele Republicii 

Tatarstan,  Rustem Minnihan,  UDT a înmânat o 

plachetă personalizatã președintelui Congresului 

Mondial al Tătarilor, "Şaihraziev Vasil fiul lui 

Gabtelgayaz,  personalitate politică care în prezent 

este                 viceprim-ministru", precizează un 

comunicat trimis redacției ziarului "România liberă" 

de Naim Belgin, președintele Uniunii Democrate 

Tătare. 

Reprezentanţii Republicii Tatarstan au fost 

prezenți și în România, la Festivalul Internaţional 

Kurultai, care s-a desfășurat în septembrie 2019 la 

Mangalia. 

România a participat la Congresul Mondial al 

Tãtarilor 
MIHAI DIAC, România Liberă, 29.12.2019   

Articol preluat 

 

Organizația care îi reprezintă pe etnicii tătari din România, Uniunea Democrată 

Tătară, a participat la lucrãrile celui mai recent Congres Mondial Tãtar.  
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Primul eveniment de acest gen din Romȃnia a fost introdus în marele festival Kurultai din 2019 de  către 

Uniunea Democrată Tătară  care cu sprijinul şi finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa a organizat, 

probabil cel mai mare festival cultural internaţional interactiv din Romȃnia în perioada 14-15 septembrie 

2019 în Medgidia, Constanţa şi Mangalia. Festivalul s-a încheiat duminică 15 septembrie 2019 cu 

programul Sabantoi din Mangalia în prezenţa a peste 5000 de participant şi 15 ţări participante. În 2018 cu 

sprijinul Guvernului României (DRI) şi 10 ţări participante iar  în 2017 cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Constanţa şi 4 ţări participante.  

Prin termenul “toi” tătarii de azi înţeleg nuntă iar prin sunnet toi botez dar în trecut avea înţelesul de 

întrunire , sfat , festival, petrecere etc. Termenul sabantoi format din termenul saban şi termenul toi are 

sensurile de: sărbătoarea pămȃntului, plugului, recoltei etc   

Noi preferăm termenul Kurultai (tătară /mongolă :  ᠻᠦᠷᠦᠯᠳᠠᠶ,Хуралдай, Khuruldai ; turcă : Kurultay ) 

pentru că desemnează un consiliu politic și militar al vechilor tătari/mongoli și al unor șefi 
și khani turci . Rădăcina cuvântului este „Khur” (întrunire/ a discuta) și care ajută la formarea „Khural” 

care înseamnă „întâlnire” sau „adunare” politică în limbile turcă și mongolă . Khuraldai (scris Khuruldai) 

sau Khuraldaan înseamnă „o adunare”, sau mai literal, „socializare”. Această rădăcină este aceeași în 

cuvântul mongol khurim , care înseamnă „sărbătoare” și „nuntă” și se referă inițial la mari adunări festive 

din stepă, dar este folosită mai ales în sensul nunții în timpurile moderne.  

În limba turcă, termenul ”kurul” semnifică o ”reuniune”, ”consiliu” sau ”organizație”. Din toate aceste 

rădăcini, interpretarea modernă este ”adunarea pentru stabilirea și aplicarea unei decizii”.  

Kurultai este utilizat în 40 de țări cu următoarele înțelesuri : congres, parlament, nuntă, sărbătoare, 

festival etc 

Pe timp de război era o întâlnire politico-militară dar pentru cei care însoţeau şefii era un festival ce 

întrunea cele trei elemente: concurs de călărie, tir cu arcul tradițional şi kureş-ul. Cu timpul elementele 

festivalului s-au îmbogăţit aşa de mult că la curtea lui Kubilai Han festivalul ţinea între 7 şi chiar mai mult 

de 30 de zile. De exemplu teatrul care în China era apanajul elitelor a fost modernizat şi a fost oferit 

maselor. Prima  reprezentaţie a fost dată de un grup mai mare de o mie de oameni şi au pus în scenă 

cuceririle bunicului Genghiz Han.  

Secole de-a rândul aceste întruniri au avut denumirea de kurultai sau toi, iar populaţia nu a găsit de 

cuviinţă să schimbe aceste nume cu ceva care să însemne în mod special festival, pentru că festivalele erau 

exact aceste întâlniri.  Recent aceste evenimente au început să primească denumiri specifice zonei sau 

dialectului fiecărei facţiuni: naadam (declarat în 2010 de către UNESCO, ca făcȃnd parte din lista 

“Patrimoniului cultural intangibil al umanității”), sabantoi, tepreş  etc Alţii au introdus aceste evenimente 

în cadrul unor sărbători etnice [naurez (zi declarată în 2009 de către UNESCO ca fiind parte a patrimoniului cultural 

intangibil al umanității ); nartugan] sau religioase (bairam).  

Este posibil ca acest festival să nu mai poată fi organizat în 2020 din cauza restricţiilor COVID-19! 

Mulţumim organizaţiilor care au contribuit la organizarea festivalului din 2019: Congresul Mondial al 

Tătarilor, Parlamentul R. Tatarstan, Fundaţia Turanică din Ungaria, Primăria Bursa din Turcia, Primăria 

Ruen din Bulgaria, Federaţia Mondială de Belt-Wrestling  Koresh, Federaţia Mondială de Aba Güreş, 

Federaţia Mondială de Toguz Korgool, Federaţia Mondială de Toguz Kumalak, Federaţia Mondială de 

Mangala, Federatia de Kuşak Kureş din Crimea şi multe alte organizaţii. 

Mulţumim pentru sprijinul acordat sponsorilor la acest mega eveniment: Foişor Com, Sterk Plast, Salis 

Taco (Evolution Business), Sultan Impex, Dr. Gonul Iusein, Edis Cutlacai, Ghiunal Menzat, Memur 

Derviş, Menabit Ozghiun Ozzy. 

    Mulţumim comisiei de organizare: Edis Cutlacai, Naim Ersin, Menabit Ozghiun Ozzy, Tansu Achif, 

Gabriel Cateliu, Memur Dervis, Subai Regep, Florin Nistor, Silviu Nedelcu, Eugenia Costache, Omer 

Diner, Birol Caiali, Ismail Bulent, Ciobanu Cosmin Adrian (reprezentant F.D.L.R. filiala Constanţa), Asan 

Asim Bechir, Bogdan Neagu, Gevat Cherim, Ramazan Edvin, Florin Cȃrȃc, Genghiz Cutlacai, Yasin Esed, 

Eden Kurtasan, Mihai Prisecaru, Septar Zişan. Mulţumiri speciale domnului consilier al Consiliului Local 

Municipal Constanţa Secil Cantaragiu şi domnului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa 

Claudiu Iorga Palaz. 
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До сих пор не умолкают споры о том, что 

можно назвать борьбой корэш, как 

классифицировать приемы борцов, 

профессионально выступающих в поясном 

стиле борьбы. Скажем так, в Татарстане 

исконно принято 

считать истинным 

стилем корэш, тот, в 

котором запрещены 

приемы ногами, так 

называемый 

классический стиль. Но 

в то же время такая 

большая диаспора, как 

московские татары, а это 

зачастую выходцы из 

Нижегородской области, 

справедливо считает, 

что и их стиль борьбы с 

подсечками и захватами ног имеет право на 

существование, между тем наша борьба корэш, 

это поясная борьба с более чем 1000-летней 

историей. Правда, только в  Татарстане и 

соседнем с нами Башкортостане прекрасно 

понимают, что такое корэш, в то же время, как 

во многих других регионах России и не только 

нам приходилось объясняться, какой вид 

борьбы развиваем. Тогда приходится пояснять, 

что это поясная борьба корэш, и все вопросы 

отпадают. 

Именно корэш (ранее татаро-башкирская 

борьба) получил статус официального вида 

спорта и уже второе десятилетие развивается 

под бессменным руководством Джаудата 

Миннахметова, который 

несмотря на свою 

занятость на основной 

работе (генеральный 

директор «Фонда 

газификации РТ») 

координирует работу 

федерации. Как опытный 

руководитель и человек с 

масштабным мышлением, 

он ставит целью развитие 

корэш по всей России и миру, чтобы им 

занимались представители других этногрупп. 

А наладить контакты и выстроить 

эффективную работу с федеральными 

ведомствами помог грамотный подход и 

полезные знакомства. Тут надо сказать о вице-

президенте российской федерации борьбы 

корэш Равиле Ногуманове, имеющем хороший 

опыт работы в видах спорта: награды главы 

международной 

федерации тенниса 

Франческо Риччи-Битти 

и президента FINA 

Хулио Маглионе тому 

подтверждение. Именно 

этот опыт помог в 

создании новой единой 

всероссийской 

классификации корэш. 

В минувшем году был 

ряд активностей 

международного 

масштаба. К примеру, в 

США, в штате Огайо в июле ежегодно 

проходит фестиваль «Ohaio State Fair», иными 

словами, американский аналог татарского 

сабантуя. На эти мероприятия собираются 

порядка 50 тысяч посетителей, которые могут 

наблюдать, как в середине фестивальной 

площадки ставится большой выставочный 

павильон, на котором расположены до 15 

борцовских ковров. 

В этом году по заявке федерации борьбы 

корэш России в программу включили корэш, в 

чем поспособствовал известный тренер по 

вольной борьбе сборной из Беларуси Сергей 

Китаѐв. На сегодняшний день он один из 

старших тренеров штата. Сам Китаѐв дважды 

приезжал в Татарстан в 2018 

и 2019 годах на чемпионат 

мира в Мингер, привозя 

солидную команду из шести 

участников и троих судей. 

По итогу была достигнута 

договоренность о 

сотрудничестве, и уже в 

Америке были отобраны 

четыре десятка борцов, 

которые и боролись по 

корэш. Был проведен мастер-класс для детей. 

Российскую делегацию представлял 

серебряный призѐр Олимпийских игр Мурад 

Гайдаров.  

Борьба Корэш 

от национального праздника к международному признанию 
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С другой стороны была заметна 

заинтересованность в развитии поясной борьбы 

корэш со стороны 

турецкого руководства. 

Стоит отметить, что 

Турция развивает 

отношения с 

тюркоязычными 

странами по многим 

направлениям, конкретно 

по спорту работу ведет 

сын президента страны 

Билал Эрдоган. При 

поддержке государства 

он создал 

международную 

конфедерацию этноспорта и именно эта 

организация будет в 2020 году проводить в 

Турции Игры кочевников. Сам Билал Эрдоган 

дал согласие посетить в качестве почетного 

гостя чемпионат мира по поясной борьбе корэш 

2020 в Мингере.  

Также нужно отметить еще один 
международный турнир, проходивший в 

сентябре 2019 года в Румынии в рамках 

масштабного этнофестиваля «Kurultai». В 

соревнованиях приняли участие более 70 борцов 

из 17 стран мира. 

Спортсмены боролись в трех весовых 

категориях. Россию (Татарстан) на 

соревнованиях представляли 6 спортсменов 

среди которых 2 чемпиона мира Муса Галямов и 

Азат Нурмухаметов, которые перед началом 

соревнований провели мастер-класс. Финальные 

поединки турнира прошли на главной площади 

фестиваля «Kurultai», там же состоялось и 

торжественное награждение победителей и 

призеров. 

В рамках церемонии награждения вице-

президент международной федерации поясной 

борьбы корэш Равиль 

Ногуманов вручил 

именную форму борца 

корэш председателю 

федерации корэш 

Румынии и 

организатору фестиваля 

«Kurultai» Наиму 

Бельджину. 

Федерация корэш 

Румынии ведет 

активную работу с 2010 

года и ежегодной 

принимает участие в 

Чемпионате мира по 

поясной борьбе корэш и многих международных 

турнирах.   

На прошедшем с 21 по 24 февраля в Турции 3

-м международном форуме этноспорта 

состоялось торжественное вручение сертификата 

о вступлении международной федерации корэш 

в состав всемирной конфедерации этноспорта.  

Сертификат из рук президента конфедерации 

Билала Эрдогана получил вице-президент 

Федерации корэш Равиль Ногуманов, который 

позднее с приветственной речью выступил на 

пленарном заседании форума.  

 

Джаудат Миннахметов: «Уходящий год 

подарил борьбе корэш новые перспективы» 

Подводя итоги годы Джаудат Миннахметов 

отметил, что «2019 год подарил корэш новые 

перспективы. Мы горды, что корэш вновь 

обретает популярность, в маленьких деревнях и 

мегаполисах тысячи спортсменов выходят на 

ковер, чтобы передать новым поколениям силу, 

красоту и мудрость предков, воплощенную в 

корэш». 
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History of koresh 

Hundreds of years ago national strong men – 

“batyrs” – whose strength was estimated in a fair 

contest known as Belt Wrestling Koresh were 

praised on the 

banks of the 

Volga River in 

Russia. 

The strongest 

wrestlers from 

across all the 

regions tried their 

strengths against 

each other on the 

wrestling area 

during  the main 

Tatar folk festival 

- Sabantuy. 

First records 

about Belt 

Wrestling Koresh 

competitions 

belong to Arab 

travelers Ahmad ibn Fadlan and Abu Hamid-al-

Gharnati who visited Volga Bulgaria (nowadays is 

Tatarstan Republic of Russian Federation) in 992 

and in 1131 correspondingly. 

Throughout the centuries 

Koresh has been gaining its 

unique shape and it succeeded in 

preserving its distinctive 

character.The first official 

national Belt Wrestling Koresh 

Tournament was held in the XX-

th (twentieth) century. 

 

Koresh in the world arena 

Within a few centuries Belt 

Wrestling Koresh took its place 

in the Volga region, spread 

across the eastern part of Russia. 

Nowadays Koresh is taking off 

in CIS countries, as well as in the 

states of the Central Asia and in 

a number of European and 

American countries. Every year in a Koresh Belt 

wrestling world championship taking part more than 

250 wrestlers from 42 countries. Koresh belt 

wrestling tournaments are taking place in America, 

Africa, Europe and Asia.  

Koresh wrestlers introducing live performances 

in worldwide wrestling festivals in Japan, France, 

Netherland, Korea and Russia.   

Present 

achievements of 

Koresh federation 

is a merit of the 

management 

team: president - 

Zaudat 

Minnahmetov and 

the vice-president 

Ravil 

Nogumanov. They 

took Koresh belt 

wrestling to a new 

level by saving 

it’s thousand year 

history and 

reaching a new 

international 

goals. From 2020 

Belt wrestling Koresh federation is a member of 

World Ethnosport Confederation with its president 

Bilal Erdogan.  

Koresh. Strength throughout 

the centuries.  

Today Belt Wrestling Koresh is 

an official sport. Thousands of 

fans and followers whose number 

is growing from year to year save 

and cherish its ancient traditions. 

Wrestling technics are being 

constantly developed; wrestlers` 

training methods as well as the 

level of Koresh Tournaments is 

being improved. 

Strength, will to win, 

commitment to excellence, 

bravery, high level of control and 

dedication. This is Koresh. 

Dynamic wrestle with an 

abundant historical treasure and 

positive future outlook. Heritage 

of the ancestors takes its honorable place within the 

martial arts in the world. 

Koresh. Strength throughout  the centuries. 

Koresh Belt Wrestling 
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Înțelepciunea populară turcă spune că Adam, 

care era modelat din lut, nu avea suflet. Se spune 

că doar melodiosul joc de tuiduk al Arhanghelului 

Gabriel ar putea inspira viață în Adam. 

Zurna/surna în turcă, persană şi armeană, în 

turca otomană:   زورنا  zurnâ, numită și surnay, 

birbynė, cornul de letă, zurla, surla, sornai, 

zournas, zurma sau zurnes, este un instrument de 

suflat din lemn, cu ancie dublă, folosit în Eurasia 

centrală, în vestul Asiei și în anumite părți din 

Africa de Nord. De obicei, este însoțit de un davul, 

bascul, în muzica populară anatoliană și asiriană. 

Sornai-ul, precum duduk-ul și kavalul, este un 

instrument de lemn folosit pentru a cânta muzică 

populară. Sornai-ul este obținut din lemnul cu 

creștere lentă și tare a pomilor fructiferi precum 

prunul sau caisul. Există mai multe tipuri de sornai/

zurna. Cel mai lung (și mai grav) este kaba zurna, 

folosit în vestul Turciei și în Bulgaria, cel mai 

scurt, și mai acut, care poate fi făcut din os, este 

zurna-ul folosit în Messolonghi și în alte sate din 

regiunea Aetolia-Acarnania din Grecia .  

Zurna, o rudă a oboi-ului, folosește o ancie 

dublă confecționată din trestia comună, și pornește 

la bază cu o formă cilindrică scurtă, care este legată 

de un tub de aramă conic pe un capăt, aplatizată 

într-o fanta îngustă pe celălalt capăt ca sursă de 

sunet. Nevoia de presiune ridicată îl face potrivit 

pentru a cânta fără oprire utilizand respirația 

circulară. Un disc de metal pe care buzele se pot 

sprijini ajută mușchii buzelor care țin aerul de 

înaltă presiune, să se odihnească și să se recupereze 

în timpul sesiunilor lungi de cântat. Șapte găuri pe 

față și un orificiu de deget mare asigură o gamă de 

peste o octavă, inclusiv o anumită transpunere. Este 

similar cu mizmarul. 

Sornai-ul / Zurna-ul este utilizat în muzica 

populară din multe țări, în special în Iran, Algeria, 

Azerbaidjan, Armenia, Asia Centrală, Irak, Siria, 

Turcia, Grecia, Bulgaria, Macedonia de Nord, 

Albania, Serbia, Bosnia, Croația și celelalte țări 

caucaziene, și acum s-au răspândit în toată India, 

China și Europa de Est. În națiunile slave din 

Balcani se numește de obicei zurla (зурла).  

Combinația dintre volumul constant și cântatul 

non stop face ca zurna-ul să nu fie foarte potrivit 

pentru nuanțări. Prin urmare, a fost combinat 

aproape invariabil cu tobe mari, davul, care asigură 

atât ritmul, cât și frecvențele joase. Datorită 

sunetului său puternic și direcțional, precum și a 

însoțirii lui de tobe mari, a fost folosit de-a lungul 

timpului în aer liber, în timpul evenimentelor 

festive precum nunți și sărbători publice. 

De asemenea, a fost folosit pentru a aduna 

mulțimi pentru a face anunțuri oficiale. Această 

utilizare a zurna-ului ca simbol al puterii 

conducătoare a fost dezvoltată mai târziu pentru 

formațiile de ieniceri și pentru muzica militară. 

La programul Sabantoi din Mangalia organizat 

de UDT în data de 15 septembrie 2019 a participat 

şi un ansamblu tătăresc din Republica Tatarstan 

care se numeşte Sornay. Liderul grupului, Rinat 

Giliaz,  autorul unui volum care descrie 

instrumente muzicale tradiţionale  ne-a făcut cadou 

această lucrare. 

Sornay - Zurna 
Cutlacai Genghiz: Profesor de muzică 
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Anumite instituții care nu existau până atunci își au 

originea în lumea islamică timpurie. Ne referim aici la: 

spitale publice, spitale psihiatrice, biblioteci publice, 

universități, observatoare astronomice, centre de 

cercetare etc. Astfel, cea mai veche universitate din lume 

a fost Universitatea Al-Qarawiyyin din Fès, Maroc, 

fondată în anul 859. De o vechime similară este și 

Universitatea Al-Azhar din Cairo, înființată un secol mai 

târziu, în 975. 

Prin secolul al X-lea, Córdoba avea 700 moschei, 

60.000 de palate și 70 de biblioteci, cea mai mare dintre 

acestea având 600.000 de manuscrise. În întregul Al-

Andalus, în fiecare an erau publicate peste 60.000 de 

tratate, poezii, polemici și compilații.  Biblioteca din 

Cairo avea peste două milioane de volume, iar cea din 

Tripoli se pare că deținea peste trei milioane de lucrări 

până să fie distrusă de cruciați. De asemenea, lucrările 

arabe în domeniul științelor matematice scrise în perioada 

evului mediu depășesc ca număr și importanță pe cele 

scrise în perioada clasică greco-romană. 

O transformare calitativă pronunțată au suferit-o 

bibliotecile, de la simple depozite de manuscrise la 

adevărate biblioteci publice în sensul modern al 

cuvântului, centre de știință și educație, de unde se 

răspândeau ideile și teoriile, unde aveau loc întâlniri 

pentru discuții și polemici. 

Savanții 

O altă caracteristică a Epocii de Aur a Islamului o 

constituie existența unui număr mare de savanți, 

comparabili cu acei oameni ai Renașterii (ca Leonardo da 

Vinci), adică erudiți multidisciplinari. Printre aceștia s-au 

remarcat: Al Biruni, Al-Jahiz, Al-Kindi, Avicenna, 

Geber, Al-Idrisi, Avenzoar, Alhazen, Ibn al-Nafis, Ibn 

Khaldun, Al-Khwarizmi (Al-Horezmi), Al-Masudi, Al-

Muqaddasi, Al-Tusi. 

Avicenna pune bazele medicinei moderne. Prin 

lucrarea sa, Canonul de medicină (care va rămâne o 

lucrare de referință pentru Europa secolelor care vor 

urma), introduce metoda experimentală și cea a măsurării 

în fiziologie. 

De asemenea, i se atribuie descoperirea bolilor 

infecțioase, introducerea metodei carantinei pentru 

tratarea acestora, a examenului clinic, a metodelor de 

testare clinică a substanțelor farmaceutice, prima 

descriere a agenților patogeni microscopici. Lui Avicenna 

i se atribuie prima descriere științifică a ochiului uman și 

a bolilor acestuia. Este printre primii care susține 

posibilitatea răspândirii bolilor prin apă sau prin solul 

contaminat și care realizează clasificarea bolilor cu 

transmitere sexuală. 

Avenzoar este primul mare chirurg experimental. 

Ibn al-Nafis descrie circulția sanguină și pune bazele 

teoriei fiziologiei circulatorii, în timp ce Ibn al-Lubudi 

respinge teoria umorală. 

Al-Zahrawi scrie Kitab al-Tasrif, un tratat de 

referință în domeniul chirurgiei. Publicată în jurul anului 

1.000, acesta descrie cu minuțiozitate o sumedenie de 

instrumente chirurgicale inventate. Maimonide, o altă 

mare personalitate, a fost medicul personal al sultanului 

Saladin. 

 Savantul musulman Avicenna a introdus medicina 

experimentală, a descoperit o serie de boli contagioase și 

a descris mai multe medicamente și anestezice empirice 

Medicii musulmani îndepărtau cataracta cu un mileniu 

mai înainte ca cei occidentali să încerce acest lucru. 

Ammar ibn Ali din Mosul inventează un fel de seringă 

hipodermică pentru tratarea chirurgicală a cataractei. 

Al-Razi, în lucrarea Kitab fi al-jadari wa-al-hasbah 

(care va fi de referință în europa Occidentală de mai 

târziu), se ocupă de rujeolă și variolă. Introduce utilizarea 

alcoolului în medicină. În domeniul chirurgiei s-a ocupat 

de tratarea litiazei renale, abcesului renal și a altor 

suferințe din domeniul urologiei. 

Alhazen descrie rolul retinei și al nervului optic în 

formarea senzației de imagine. 

Abu Sahl al-Masihi (căruia Avicenna i-a fost 

discipol) explică faptul că absorbția alimentelor are loc în 

intestine, nu în stomac. Avenzoar utilizeaza tubul gastric 

și introduce hrănirea artificială. Medicii arabi utilizau 

lavajul gastric în caz de otrăvire sau intoxicare. 

Pentru tratarea fracturilor, Abulcasis introduce 

bandajul ghipsat, utilizat și astăzi în lumea modernă. 

Procedura inoculării era deja cunoscută de medicina 

islamică. 

Acul chirurgical a fost inventat și descris de către Al-

Qasim, în jurul anului 1.000 și a fost utilizat pentru 

îndepărtarea cataractei. 

Chirurgul irakian Ammar ibn Ali al-Mawsili a 

inventat seringa folosind un tub de sticlă. 

Firul de catgut a fost inventat de Al-Qasim și este 

utilizat și astăzi. 

În ceea ce privește antisepticele și anestezicele, încă 

din secolul al X-lea, musulmanii utilizau alcoolul rafinat 

ca agent antiseptic în scopul tratării rănilor. Anestezia 

modernă tot de ei a fost inventată și dezvoltată. Ei au fost 

primii care au utilizat anestezice administrate pe cale 

orală sau sub formă de inhalări. Astfel, Avicenna 

utilizează anestezicele orale pe bază de opium. 

Arabii au dezvoltat o vastă rețea de spitale. În ceea ce 

privește etica medicală, una din importantele trăsături ale 

sistemului spitalicesc medieval islamic o constituie 

standardul înalt al actului medical. Spitalele aveau 

saloane separate, specializate pe anumite categorii de 

boli. Se tratau nu numai bolile somatice , ci și cele 

psihice. Dispuneau și de farmacii care acordau în mod 

gratuit medicamente celor internați. La tratarea 

pacienților nu se făceau discriminări legate de situația 

financiară a acestora. 

Numai personalului calificat și autorizat îi era permis 

să practice actul medical. În cadrul spitalelor, lucrau și 

studiau și viitorii medici. În acest scop, spitalele 

dispuneau de săli de conferințe și biblioteci. Astfel, 

biblioteca din cadrul spitalului Tulum, fondat în Cairo în 

anul 872, conținea peste 100.000 de cărți. 

Spitalele care s-au construit în Europa în perioada de 

după cruciade au avut ca model pe cele din Orientul 

Mijlociu. 

Primele spitale din lume, primele universităţi... 
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1. „Pentru a realiza lucruri mari trebuie să și 

visăm, nu numai să facem; trebuie să și credem, nu 

numai să plănuim.” (Anatole France) 

2. „Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că 

nu și-au dat seama cât de aproape au fost de 

succes înainte de a renunța.” (Thomas Edison) 

3. „Dacă tot aştepţi momentul potrivit, te întrec 

alţii care nu-l aşteaptă.” (Woody Allen) 

4. „Dacă lupți poți să pierzi, dacă nu 

lupți ai pierdut deja.” (Necunoscut) 

5. „Crede că poți și vei fi deja la jumătatea 

drumului.” (Theodore Roosevelt) 

6. „Cel mai bun moment pentru a te apuca de 

ceva e tot timpul – acum -.” (Graffiti) 

7. „Nu există nu știu, ci nu știu 

încă.” (Necunoscut) 

8. „Dacă nu-ţi cunoşti limitele, defineşte-le! 

Dacă le cunoşti, depăşeşte-le!” (Adrian Moisei) 

9. „Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul 

să fiu extraordinar.” (Peter O Toole) 

10. „Eşecul nu mă va doborî atât timp cât 

determinarea mea de a reuşi este suficient de 

puternică.” (Og Mandino) 

11. „Nu explica. Oamenii aud doar ce vor să 

audă.” (Paulo Coelho) 

12. „Pierzi 100% din incercarile pe care nu 

le faci.” (Wayne Gretzky) 

13. „Oportunitatile nu vin de multe ori. Atunci 

cand vin trebuie sa profiti de ele.” (Audrey 

Hepburn) 

14. „Daca nu iti place ceva, schimba. Daca nu se 

poate schimba, schimba-ti atitudinea.” (Maya 

Angelou) 

15. ,,Dacă am face toate lucrurile de care suntem 

capabili, ne-am uimi şi pe noi înşine.” (Thomas 

Edison) 

16. „Problema pe care o au oamenii nu este aceea 

că țintesc prea sus și eșuează, ci țintesc prea jos și 

reușesc.” (Michelangelo) 

17. „Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat 

echilibrul de care ai nevoie.” (Karyn Maria 

Lombrea) 

18. „Posibilitățile sunt numeroase atunci când ne 

decidem să acționăm și nu să 

reacționam” (George Bernard Shaw) 

19. „Victoria vine după multe lupte și nenumărate 

înfrângeri” (Og Mandino) 

20. „Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din 

cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din 

cauza celor pe care le-ai făcut.” (Mark Twain) 

21. „Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim 

niciodată.” (Octavian Paler) 

22. „Nu contează cât de încet mergi, cât timp nu 

te oprești.” (Confucius) 

23. „Schimbă-ți gândurile și îți poți schimba 

lumea.” (Norman Vincent Peale) 

24. ,,Succesul nu este final, eşecul nu este fatal: 

curajul de a continua este ceea ce 

contează.” (Winston Churchill) 

25. ,,Ziua de ieri nu mai este a noastră pentru a o 

recupera, dar ziua de mâine este a noastră pentru a 

o pierde sau o câştiga.” (Lyndon Johnson) 

26. ,,Nimeni nu poate să se întoarcă în timp şi să 

fabrice un nou început, dar oricine poate începe 

azi şi să facă un nou sfârşit.” (Maria Robinson) 

27. Învinșii văd străzile acoperite de gheața, dar 

învingătorii își pun în picioare patinele. (Denis 

Waitley) 

28. Nu lasa comportamentul altora să-ţi distrugă 

pacea interioară. (Dalai Lama) 

29. “Când pierzi, nu pierde lecția.” (Dalai Lama) 

30. “Omul este produsul gândurilor lui, el devine 

ceea ce gândește.” (Mahtama Ghandi)  

31.,,Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la 

un eşec la altul fără a-ţi pierzi entuziasmul.” 

(Winston Churchill) 

32. „Fericirea nu este o destinație. E un 

mod de a trăi.” (Burton Hills) 

 

Cuvinte care ne pun pe gânduri 
Proverbe şi citate II 
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Romȃnia a participat în perioada 11-18 

decembrie 2019 prin Uniunea Democrată Tătară   la 

Campionatul Mondial de Qazaq Kuresi din 

Aqtobe  Republica Kazakhstan (Kureşul Kazakh 

este unul din cele 5 stiluri promovate de UDT) . 

Echipa Romȃniei condusă de şeful delegaţiei Murat 

Şenol a fost formată din: Tănase George Alexandru, 

Naim Ersin, Ramazan Edvin si Costache Lucian 

Constantin. Ne-au însoţit douã personalitãţi din 

lumea sportului românesc: antrenorul lotului 

naţional de Judo  al României (2017-2018) Costache 

Lucian Constantin şi multiplul medaliat la kureş , 

sambo şi judo  Tănase George Alexandru.  

Delegaţia României a înmânat plachete în semn 

de apreciere următoarelor persoane: domnului 

preşedinte al FIQK Kanat Bozumbayev (în prezent 

vicepreşedintele Republicii Kazakhstan), domnului 

Secretar General Azamat  Tlevlessov al FIQK 

(devenit preşedintele federaţiei), domnului consilier 

juridic Rafail Sakhapov, domnului Secretar General 

Ulan Ryskul, preşedintelui Federaţiei Europene 

domnul Karen Arutinian ş. m. a. 

Acest sport a fost inclus de către UNESCO în 

lista patrimoniului cultural intangibil al 

umanităţii.  

Qazaq Kuresi a fost inclus în marele festival 

Kurultai pe care UDT îl organizează în fiecare an 

începȃnd cu 2017 (la şedinţa ediţiei cu numărul 3, în 

data de 15 septembrie 2019) . 

La Campionatul European de Qazaq Kuresi din 

Wroclaw  Polonia în perioada 7-8 iunie 2019 echipa 

noastră formată din Levent Ibram şi Tănase George 

Alexandru împreună cu şeful delegaţiei Naim Ersin 

au înmȃnat plachete în semn de recunoaştere şi 

preţuire următoarelor persoane: domnului preşedinte 

al FIQK Kanat Bozumbayev (prin  delegat) , 

domnului secretar general Azamat  Tlevlessov al FIQK şi domnului preşedinte al FEQK. 

România a participat la Campionatul Mondial de Qazaq Kuresi 
Aqtobe  Republica Kazakhstan , 11-18 decembrie 2019  
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Salvia face parte din familia Lamiaceae, fiind un 

subarbust cultivat, originar din zona mediteraneeană. 

Denumirea ştiinţifică a plantei ''Salvia'' provine din 

verbul latin ''salvare? care înseamnă a salva. În 

antichitate era considerată un panaceu universal, 

având peste 60 de indicaţii menţionate în textele 

istorice, cele mai cunoscute fiind utilizările sale ca 

remediu pentru: tratarea muşcăturilor de şerpi, 

creşterea fertilităţii la femei, scăderea transpiraţiei la 

bolnavii de tuberculoză, scăderea secreţiei lactate la 

lehuze, etc. Medicul şi botanistul grec 

Dioscoride recomanda planta ca diuretic, 

emenagog (pentru declanşarea ciclului menstrual) şi 

hemostatic. Se mai numeşte jaleş de grădină, salbie, 

cilvie, jalnică, selghie, etc. 

 

Acţiuni  
INTERN: 

Stomahic, coleretic şi colagog, carminativ, 

antiinflamator, antispastic, estrogen, emenagog 

(declanşează ciclul menstrual), reduce simptomele 

menopauzei (bufeurile şi transpiraţiile nocturne), 

îmbunătăţeşte memoria, creşte tonusul psihic, 

antisudorific, antiseptic, hipoglicemiant, 

antinevralgic, hemostatic. 

EXTERN: 

Dezinfectant, cicatrizant, antiinflamator, 

hemostatic. 

 

Contribuie la 

INTERN: 

- funcţionarea normală a sistemului digestiv, prin: 

     - stimularea producerii şi eliminării de bilă 

     - reducerea spasmelor gastro-intestinale şi a 

balonării 

- funcţionarea normală a sistemului hormonal 

feminin 

- reducerea stărilor neplăcute care apar la 

menopauză 

- funcţionarea în condiţii optime a memoriei 

- reducerea surmenajului psihic şi intelectual 

- funcţionarea normală a aparatului respirator 

- reducerea transpiraţiei abundente. 

EXTERN: 

- eliminarea disconfortului care apare la nivelul 

cavităţii bucale 

- menţinerea sănătăţii pielii 

- reducerea riscului de sângerare 

- reducerea transpiraţiei abundente. 

 

 
https://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-

gemoterapice/ceai-de-salvie-11402355 

Indicaţii 

INTERN: 

Se utilizează ca adjuvant în: dischinezii biliare, 

dispepsii, colici gastro-intestinale, meteorism 

(balonare), diabet zaharat, dismenoree, 

hipermenoree, menstruaţii neregulate, menopauză, 

surmenaj psihic şi intelectual, bronşite cronice, 

viroze respiratorii, hiperhidroză (transpiraţie 

excesivă), nevralgii. 

 EXTERN: 

Se utilizează ca adjuvant în: gingivite, stomatite, 

afte bucale, sângerări ale gingiei, plăgi, eczeme, 

dishidroză palmo-plantară, hiperhidroză (transpiraţie 

excesivă). 

 

Precautii 

SUPRADOZARE: 

Intoxicaţia cu salvie determină apariţia 

următoarelor simptome: agitaţie, vărsături, vertij, 

tahicardie, tremor, convulsii, tulburări renale. 

 

Contraindicatii 

Hipertensiune arterială, epilepsie, sarcină, 

alăptare, copii mici, alergie la salvie. 

Forma de prezentare: 50 g 

 

Administrare: 

INTERN: 

- pulbere – planta se macină fin cu o râşniţă 

electrică. Se ia o linguriţă rasă de 3 ori pe zi, pe 

stomacul gol. Pulberea se ţine sub limbă timp de 10-

15 min., după care se înghite cu apă. 

- macerat la rece – se prepară dintr-o lingură cu 

plantă adăugată la 250 ml de apă, se menţine timp de 

6-8 ore la temperatura camerei, apoi se strecoară şi 

se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu 

macerat pe zi, cu 30 min. înainte de mese. 

- infuzie – se prepară dintr-o lingură cu plantă 

adăugată la 250 ml de apă clocotită, se menţine timp 

de 15 min. la temperatura camerei, apoi se strecoară 

şi se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu 

infuzie pe zi, cu 30 min. înainte de mese. 

EXTERN: 

- pentru eliminarea disconfortului care apare la 

nivelul cavităţii bucale se fac spălături locale cu 

maceratul sau cu infuzia de plantă 

- pentru menţinerea sănătăţii pielii şi reducerea 

transpiraţiei abundente se fac spălături locale cu 

maceratul sau cu infuzia de plantă. 

 

Ingrediente: 

Salvie (Salvia officinalis), părţi aeriene. 
 

Ceaiul de salvie 

https://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-gemoterapice/ceai-de-salvie-11402355
https://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-gemoterapice/ceai-de-salvie-11402355
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În luna Aprilie 2020 se întâmplă evenimente 

importante pentru două mari religii monoteiste: 

Islamul si Creștinismul. Din respect pentru 

musulmani şi creştini, nu vreau acum să discut 

despre ceea ce ar trebui să facă instituțiile care 

reprezintă aceste religii și ce fac ele de fapt. Vreau 

doar să punctez la modul general că timpul, 

respectiv ora, ziua, săptămâna, luna, anul, 

deceniul, secolul, mileniul sunt toate la fel în timp, 

cu nimic mai valoroase, până când, Dumnezeu 

alege unele dintre ele pentru a le face cu totul 

deosebite prin anumite 

evenimente, pe care apoi drept-

credinciosul le comemorează . 

Dar de aici și până a crede că 

putem cumpăra credința în 

câteva zile, fără să trăim ca 

drept-credincioși, ar trebui să 

dea cel puțin de gândit. 

În acest scop am ales să 

pregătesc un articol despre cum 

trebuie să trăiască drept-

credinciosul și să contempleze 

măcar necredinciosul. 

În primul rând trebuie să 

învățăm să ne rugăm. Cred că 

ruga fiecarui om începe de cele 

mai multe ori cu: O, Doamne, dă-mi... iertare, 

sănătate, belșug, etc. Însă în spatele acestori rugi 

stau acțiuni care duc spre răspunsul pozitiv sau 

negativ, căci, așa cum știm, Dumnezeu nu îți bagă 

în sân. Dumnezeu te poate călăuzi și poate să îți 

deschidă calea spre împlinirea acelor dorințe. Asta 

pentru că cererea ta este o declarație de lipsă și 

spune că vrei ceva. Cererea ta acționează pentru a 

produce exact această experiență: lipsa din 

realitatea ta. Rugăciunea corectă nu este deci 

rugăciunea de cerere. Ci rugaciunea de 

recunoștință. Când îi mulțumeși Lui Dumnezeu în 

avans pentru ce alegi să trăiești, recunoști că 

Dumnezeu știe dacă este bine să îți răspundă sau 

nu. Asta creeaza realitatea ta pe termen lung. Ai 

negat atât de mult timp cine ești , că ai uitat cine 

ești de fapt: un muritor, creția Lui Dumnezeu, fie 

că tu crezi, sau nu, ai fost nimic și la Dumnezeu te 

vei întoarce. Și totuși, dacă ai ști cine ești, nu te-ai 

mai teme niciodată de cele lumești. Ai 

conștientiza că Dumnezeu te-a creat pentru a-L 

proslăvi și proslăvindu-L îți meriți răsplata. Odată 

împlinită porunca, de ce să te mai temi ? Dar tu nu 

știi cine ești ! De unde vii și unde mergi? 

Dacă vrei ca viața ta să se schimbe, începe 

imediat să-ti imaginezi cum vrei să fie și 

acționează. Nu uita că Dumnezeu dă celui care 

vrea această lume - lumea asta , iar celui care vrea 

viața de apoi – viața de apoi. Echilibrul și 

sârguința în viața aceasta sunt drumuri prin care 

poți avea și lumea aceasta și viața de apoi. Tot ce 

vezi în viața ta este produsul percepției tale despre 

aceasta. Sufletul acționează influențat de una 

dintre cele două emoții: frica sau dragostea. Este 

forță pură, este energia care 

conduce locomotiva experienței 

umane. În momentul în care 

promiți cea mai înaltă dragoste, 

îți recunoști cea mai mare frică. 

Și n-ai dezmierda de n-ar fi fost 

să simți durerea. 

Caut să înțeleg de ce în jurul 

nostru sunt oameni slabi, care 

fac religia de râs, duplicitari, 

falși, trădători, trișori, 

delăsători, leneși, invidioși și 

lași. Cred că sunt așa pentru că 

nu au inima plina de credință, 

de dragoste și frică față de 

Dumnezeu, nu au dorința de a 

arăta drept-credinciosul în cea mai frumoasă 

ipostază, omul în care să te încrezi pe deplin, care 

nu fuge când dă de greu, care suferă când un suflet 

suferă, care arată compasiune, care lupta pentru 

unitate, dragoste, care nu este indiferent, care se 

straduiește să schimbe ceva în bine. Suntem 

responsabili să mergem în direcția păcii! Vreau să 

fim fericiți, să zâmbim, să ne simțim bine cu toții. 

Un psiholog povestește care este reacția 

pacienților lui când le spune că mai au de trăit 

puțin (3 luni de exemplu). Paradoxal, acei oameni 

iau atitudine și trăiesc așa cum ar trebui ultimele 

clipe din viață. Un drept-credincios trebuie să 

aștepte ultimele clipe din viață pentru a se pregati 

de moarte? Atunci, haideți să fim un model de 

drept-credincios ideal, încă din acest moment și să 

luptăm să fim mai buni de la o zi la alta. Când îți 

schimbi modul de a gândi, îți schimbi viața! Dacă 

nu îți schimbi gândirea, experiențele anterioare se 

vor repeta la nesfârșit, fără să îți schimbe sufletul. 

Din articolul acesta vei reține 5%- e probat. 

Dacă aplici ce ai învățat aici, vei reține 90%! 

Sărbători fericite! 

DREPT-CREDINCIOSUL 
Aslan Egevit : Manager Proiecte 
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Dacă cauza care ne determină să facem 

unele lucruri şi să nu facem altele este  

educaţia, atunci care este motivaţia celor 

care ne educă? 

De aceea 

atunci cănd  

suntem întrebaţi 

de ce facem ceva 

şi ne abţinem de 

la altceva 

încercăm să 

răspundem aşa 

cum considerăm, 

ca un rezultat al 

educaţiei şi 

cunoştinţelor pe 

care le avem. 

Un musulman are convingerea că, 

creatorul a trimis profeţi pentru a transmite 

mesajul divin , iar utimul dintre aceştia este 

Muhammad (binecuvântat fie el), iar din 

mesajul divin face parte şi metodologia 

revelării acestuia 

care include la 

rândul ei 

motivaţia 

credincioşilor în a 

îndeplini 

îndrumările 

divine. 

Aşadar, deşi 

pot exista 

anumite beneficii 

din punct de 

vedere  medical 

precum igiena 

corporală în cazul 

spălării (ritualul 

abluţiunii înaintea rugăciunii), sau sănătatea 

fizică şi psihică în cazul postului din luna 

Ramadan  acestea rămăn în plan secundar, 

dat fiind că motivaţia pentru aceste fapte 

este în primul rând divină,  crezul în Allah. 

În susţinerea celor afirmate mai sus 

aducem un fragment din culegerea de 

relatări autentice a lui Buhari, prima 

relatare facând referire tocmai la motivare, 

astfel:  „Într-

adevăr faptele 

sunt conform 

intenţiilor , iar 

răsplata fiecărei 

persoane este ceea 

ce îşi doreşte, iar 

a cui migrare este 

pentru Allah îşi va 

primii răsplata de 

la Allah, iar a cui 

migrare este 

pentru  un lucru 

lumesc aceasta îşi 

va primii răsplata de la acel lucru.” Într-o 

altă relatare din aceeaşi culegere vorbele 

Trimisul lui Allah  sună astfel: „Cine nu 

renunţă la vorbele rele şi faptele 

necuviincioase, Allah nu are nevoie ca 

acesta să se abţină 

de la măncare şi 

băutură”. 

Din prima relatare 

reiese clar că 

faptele pot avea 

diferite motivaţii, 

şi care trebuie să 

fie  motivaţia 

celor care cred în  

Allah şi în 

Trimisul său , iar 

din a doua reiese 

clar că o altă 

motivaţie decăt 

crezul în Allah 

este  una inacceptabilă şi falsă.  

În finalul acestui articol îl rog pe creator 

să ne corecteze intenţiile şi faptele, astfel 

încât acestea să fie sincere . 

Faptele sunt conform intenţiilor 
Memur Derviş : Şeful comisiei de culte a UDT  
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România la Campionatul Mondial de Polo Călare pe Cămile 
International Camel Organization  

World Camel Polo Federation 

România prin Uniunea Democratã Tãtarã a avut 

plãcerea şi onoarea sã 

participle la primul eveniment 

international de Polo Cãlare pe 

Cãmile în perioada  15-22 

ianuarie 2020 în Riad (Riyadh) 

Arabia Saudită. La congresul 

mondial al acestui eveniment 

ne-a reprezentant, domnului 

Secretar General Memur 

Derviş iar în luna martie deşi 

eram hotãrâţi sã trimitem 

echipă completã, evenimentul 

a fost reprogramat din cauza 

noului coronavirus. 

Domnul Secretar General a 

mulţumit din partea noastră 

organizatorilor  

„International Camel 

Organization & World Camel Polo Federation”, 

sultanului 

Muhammad bin 

Saud Al Kabeer 

pentru ospitalitate şi 

nu în ultimul rând 

domnului 

vicepreşedinte 

Furqan Ahmed 

pentru buna 

colaborare şi 

invitaţie.  

Prietena mea 

Ana Claudia Collado a scris pe pagina ei de 

socializare: “Bellísima 

experiencia y 

recepción de parte del 

Sultán Muhammad 

bin Saud Al Kabeer. 

Soy muy afortunada 

de participar en estas 

generosas 

experiencias y 

aprender sobre las 

culturas nómadas del 

mundo y en especial 

la de los pueblo 

árabes, descendientes 

de Noé.” 

Polo călare este un 

sport ecvestru de 

echipă în care jucătorii călare, servindu-se de un 

ciocan cu mâner lung, caută să introducă o minge în 

poarta echipei adverse. Meciul 

are loc între două echipe de 

câte patru jucători și caii lor, 

pe durata a 6 reprize a câte 7 

minute.  Terenul de polo 

călare este cel mai mare din 

întreaga lume a sporturilor, cu 

dimensiunii de 270×150 

metri, echivalent cu nouă 

terenuri de fotbal. 

Chiar dacă çögen este unul 

dintre sporturile de călărie 

tradiționale turco-tătare, 

originea sa a fost atribuită 

greșit Persiei în majoritatea 

literaturilor internaționale, 

deşi literaturile din  Asia 

Centrală, au demostrat în toate 

modurile posibile că, de-a lungul veacurilor când 

viața era axată în 

jurul cailor, çöğen / 

çevken a fost 

rezultatul „culturii 

turco-tătare bazate 

pe caii de stepă”.  

Sportul este unul 

dintre cele mai 

vechi din lume. Cea 

mai veche relatare 

despre polo este cea 

din Șah-Namé, 

adică „Cartea regilor” sau „Cronica șahilor”, un 

poem epic scris de 

către poetul persan 

Firdoùsi între 977 și 

1010 care povesteşte 

de un meci pe care 

trimisul persanilor l-a 

văzut la curtea lui 

Afrasiab, regele 

Turanului (Alp Er 

Tunga, eroul turco-

tătar), cel mai mare 

duşman al iranienilor. 

Poetul relatează cum 

acest meci s-a 

desfăşurat aproximativ  

în anul 700 î.e.n. dar 

este posibil ca aceste 

date să nu fie întru-totul corecte.  
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Reţete culinare 

Revani 

Revani are rădăcini comune în vechea 

limbă a sciţilor şi în persană ravġanī  روغنى  : 

“este un fel de desert gătit în unt” 

Revani este o prăjitură preparată cu griş şi 

însiropată cu zahăr ; este foarte populară în 

multe ţări. De exemplu revani este cunoscuta 

sub numele de Basboussa în ţările arabe; 

Revani-Turcia; Ravani-Grecia; Ma’mounia-

Egipt; Harisa –Liban; Namura-Siria etc.  
 

Ingrediente 

2 căni de griş 

2 linguri de fulgi de cocos 

3/4 cană de zahăr 

1 lingură mare de praf de copt 

50 grame unt moale 

1 cană smântână 

    1 cană iaurt gras 

    2 linguri de migdale neprăjite 

    2 căni de zahar 

    2 căni de apă 

    1/2 linguriţă esenţă de vanilie 

    1 lingură suc de lămâie 

    1 lingură apă de trandafiri (sau apă de 

flori de portocali) 

    25 grame unt de palmier sau unt nesărat 

(sau untură de oaie) 

 

    Portii: 15  

    Timp de preparare: sub 90 minute  
 

    Mod de preparare  
 

Se amestecă grișul, fulgii de cocos, 

zahărul și praful de copt stins cu zeamă de 

lămâie. Separat se freacă spumă untul cu 

smântână, apoi se adaugă la ingredientele 

uscate și se amestecă bine. Se adaugă apoi 

iaurtul și se mai amestecă până se 

omogenizează. Se pune într-un vas de sticlă 

termorezistent, uns în prealabil cu unt și 

pudrat cu făină. Vasul poate fi dreptunghiular 

25/35 cm sau oval. Se trasează cu un cuțit 

romburi pe alaut și în fiecare romb se pune 

câte o jumătate de migdală. Se dă la cuptorul 

preîncălzit la 160 de grade Celsius cca 45 de 

minute . 

  

Între timp se prepară siropul. Se pune pe 

foc apa cu zahărul, sucul de lămâie, esență de 

vanilie și apă de roze; se lasă să fiarbă fără 

capac cca 15 minute , până s-a îngroșat; la 

ultimele clocote se adaugă untul. După ce s-a 

copt blatul , se scoate din cuptor și se toarnă 

siropul cald peste el să se pătrundă bine. Se 

pune înapoi în cuptor încă 5-10 minute până 

prăjitură devine aurie deasupra. Se servește 

după ce s-a răcit. 

Se pot înlocui migdalele cu fistic; în acest 

caz se presară cu fistic după ce s-a însiropat 

și răcit prăjitură. Este foarte gustoasă cu ceai. 

  

Poftă bună! 
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GüreĢ tarihi, Türk’ün tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte 

baĢlar. Herkes güreĢ yapar, ama en iyi biz 

yaparız… Futbolu Latinler oynar, boksu 

Amerikalılar yapar, güreĢ de bizden sorulur. 

Dünya Ģampiyonu olan Rusya Federasyonu 

güreĢçilerine bakınız, önemli bir kısmı Türk 

kökenlidir. Dünya geneline baktığımızda 

yaklaĢık 300 milyon Türk’ün yaĢadığını 

görürüz. Büyük Türk coğrafyasının her 

metrekaresinde güreĢ yapılmaktadır. ÇeĢit 

çeĢit, renk renk, boy boy… Kazak GüreĢi, 

Kırgız GüreĢi, Özbek KuraĢı, Aba GüreĢi, 

KuĢak GüreĢi, Karakucak, ġalvar GüreĢi, 

Ağaç GüreĢi, At Üstünde GüreĢ ve daha 

nicesi… 

GüreĢte böyle engin bir tarihimiz ve 

zengin bir kültürümüz olduğu için ne kadar 

iftihar etsek azdır… 

Lâkin, bizim bu iĢin tam manasıyla hakkını verdiğimiz 

söylenemez. 

Zira, Kırkpınar gibi dünya tarihinin en 

anlamlı ve ihtiĢamlı güreĢ geleneğini hem 

Türkiye’nin hem de dünyanın gündemine 

taĢımayı, marka değeri oluĢturmayı ve bütün 

unsurlarıyla birlikte bir sektör haline 

getirmeyi bir türlü beceremiyoruz.  

Biz, elimizin altındaki hazinenin 

kıymetini bilmiyoruz. Dünyada böyle 

emsalsiz bir organizasyon var mı; 656 yıldır 

devam eden… Her hareketi bir kültür, 

medeniyet ve insanlık değeri olarak 

karĢımıza çıkan… Bir türlü kıymetini 

bilemediğimiz, dünyada geleneksel sporların 

câzibe merkezi haline getiremediğimiz, 

ecdad yâdigârı Kırkpınar… 

Tarih, spor, kültür, gelenek birlikteliği 

olan Kırkpınar, dünyanın, devamlılığı en eski 

spor organizasyonudur.  

Dünyada Kırpınar’dan daha eski, daha köklü ve daha 

sürekli bir spor organizasyonu yoktur. Modern olimpiyatların 

baĢlangıcı 1896. Oysa Kırkpınar 653 yıldan bu yana 

yapılmaktadır.  

Kırkpınar’da bir milletin kültür ve 

medeniyet hazinesi bulunuyor. 

Geleneksel dokusunu zedelemeden, 

Kırkpınar’ı dünyanın cazibe merkezine 

dönüĢtürmemiz gerek. EĢsiz ve emsalsiz 

ecdad yâdigârı muhteĢem Kırkpınarımız’ı 

bütün dünyanın geleneksel sporlar merkezi 

haline getirmenin yollarını bulmalı ve bir an 

önce uygulamaya geçmeliyiz. Kırkpınar 

Edirne’ye, Türkiye’ye ve bütün Türk 

Dünyasına çok Ģey kazandıracak görkemli 

bir hazinedir.  

Kırkpınar’ı iki-üç gün ile sınırlamamalı, 

haftaya ve hatta haftalara yayarak, tam bir 

spor ve kültür Ģöleni haline getirmeliyiz. Bunun maddi ve 

manevi büyük kazanımları olacaktır.  

Kırkpınar’da Türk dünyasından güreĢçiler de “temsili” 

güreĢler yapabilmelidir. 

Azerbaycan’ın, Kırgızistan’ın, Kazakistan’ın, 

Özbekistan’ın, Türkmenistan’ın ve Türk dünyasının bütün 

bölgelerinin güreĢ kültürü, Edirne’de sergilenmelidir. 

Ayrıca, Anadolu’nun çeĢitli yerlerinde 

yapılacak ön elemeler ve Edirne’ye doğru 

taĢınacak meĢalelerle, Kırkpınar’a bir Türk 

Olimpiyatı havası verilip, organizasyonun  

tüm dünya tarafından ilgi ile takibi 

sağlandığında, Türk güreĢi ve kültürü 

dünyanın gündemine kurulacaktır.  

Kırkpınar bizim önemli bir devlet politikamız 

ve uluslararası alanda markamız haline 

getirilmelidir. Her iĢ ehline verilmelidir. 

Bütün bu saydığımız iĢleri yapacak 

profesyonel ekipler, ajanslar, sponsorluk 

kuruluĢları, özel sektör ve devlet 

mekanizmaları devreye sokulmalıdır. Oyunu 

kuralına göre oynayalım, Kırkpınar’ı dünya 

markası yapalım. 

GEÇMĠġTEN GELECEĞE 

GüreĢ, Türklerin milli sporudur ve Türklerin tarih sahnesine 

çıktığı günden bu güne yapılagelmektedir.  

Tarihi süreçte Türkler güreĢ yapmıĢ, ata 

binmiĢ ve ok atmıĢ ve bunları milli sporları 

haline getirmiĢtir. Sınırlı bir coğrafyada 

kalmayıp üç kıtaya yayılan Doğudan batıya 

âdeta bir yay gibi yayılan Türkler, güreĢe her 

zaman önem vermiĢlerdir.  

Karakucak güreĢi, aba güreĢi, Ģalvar güreĢi, 

kuĢak güreĢi, yağlı güreĢ, Kazak güreĢi, 

Kırgız güreĢi, AlıĢ güreĢi, Özbek KuraĢ gibi 

birçok Türk güreĢ çeĢidi vardır.  

Dünyada Kırkpınar’dan daha eski, daha 

köklü ve daha anlamlı bir spor 

organizasyonu yoktur. Modern 

olimpiyatların baĢlangıcı 1896’dır. Oysa biz 

Türkler, Kırkpınar’la, dünyanın en eski ve en 

görkemli spor organizasyonuna sahibiz.  

Karakucak güreĢi, bütün Türk coğrafyasında 

bilinen ve yapılan bir güreĢ çeĢididir. 

Aba güreĢinin doğuĢ yeri Orta Asya’dır. Tüm Türk 

cumhuriyetlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de Hatay ve 

Gaziantep bölgeleri aba güreĢinin merkezidir. 

ġalvar güreĢi Türkiye’de KahramanmaraĢ 

bölgesinde yapılmaktadır. ġalvar güreĢi, 

Türkmenler’de de yapılan bir güreĢ çeĢididir.  

KuĢak güreĢi, Anadolu’ya göç eden Kırım 

Tatarları tarafından getirilmiĢ olup, 

“hıdrellez, tepreç, harman, toy tüĢkende” 

yapılmaktadır. KuĢak güreĢi daha çok kuzey 

bölgesi Türkleri’nde yapılmaktadır. Bütün 

kuzey Türkleri’nde Tatarlar, Nogay, Sibir 

Tatarları, Malkarlar, Karaçaylar, Kumuklar, 

Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Kırım, Romanya ve Finlandiya’da 

yapılmaktadır. 

Günümüzde de büyük Türk coğrafyasında, 

Türk dünyasında bu geliĢme ve çeĢitlilik; 

Kazak GüreĢi, Kırgız GüreĢi, KuraĢ, KuĢak GüreĢi, Aba 

GüreĢi, ġalvar GüreĢi, Karakucak, Minder GüreĢi, Yağlı GüreĢ, 

At Üstünde GüreĢ ve Ağaç GüreĢi gibi çeĢitleriyle, Türk 

güreĢini renklendirmektedir. 

TÜRK’ÜN GÜREŞLE İMTİHANI 
Ahmet TÜZÜN 

Avrasya Kültür Spor Birliği Başkanı 

ayarhan@gmail.com  
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Türk Dünyasında yaygın olan güreĢ çeĢitlerinin 

bulundukları yerlerden çıkarılıp, bütün coğrafyamızda 

tanınması, yayılması ve yapılır hale gelmesi, spor 

kültürümüze ayrı bir zenginlik ve heyecan katacaktır. 

Tatar Türkleri’nin “belbağı” kuĢak güreĢi, Özbek 

Türkleri’nin “kuraĢ” güreĢi, Kırgız Türkleri’nin “AlıĢ” 

güreĢi gibi, Kazak Türkleri’nin de Kazak güreĢi de köklü 

bir geçmiĢe dayanmakta ve günümüzde de artan bir 

ilgiyle takip edilmektedir.  

NELER YAPILMAZ KĠ 

Yeryüzünde 656 yıldır yapılan yegâne spor 

organizasyonu Kırkpınar güreĢleridir.  Tarihi derinliği, 

kültürel motifleri ve câzibesi ile evrensel alana açılıma 

son derece müsait olan Kırkpınar, özünü ve değerlerini 

muhafaza ederek, uluslararası seviyede profesyonel bir 

yapılanmayla, dünya çapında bir marka değerine 

kavuĢturulabilir.   

Kırkpınar’ın sosyo-kültürel boyutu yerel bir panayır 

havasından kurtarılarak Türk Cumhuriyetleri, Balkan 

ülkeleri ve diğer 

dünya ülkelerinin 

katılımıyla evrensel 

bir seviyeye 

taĢınmalıdır. 

Bunun için 

oluĢturulacak 

fuarlarla ülkelere 

tanıtım stantları ve 

etkinlik alanları 

verilmeli, yazılı ve 

görsel dünya 

basınının katılımı ve 

yayını sağlanmalıdır. 

Amerika’dan 

Japonya’ya, 

Rusya’dan Katar’a 

birçok ülkenin basın 

ve tanıtım araçları 

kullanılmalıdır. Tüm bu etkinlikler, Türkiye Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluĢlar bizzat devreye 

sokularak, profesyonel bir yönetim anlayıĢıyla 

gerçekleĢtirilmelidir. Kırkpınarın tarihine ve kültürel 

derinliğine baktığımızda bütün söylediklerimizin 

geçerliliği ortaya çıkıyor: 

Tarih, spor, kültür, gelenek birlikteliği olan Kırkpınar, 

dünyanın, devamlılığı en eski spor organizasyonudur. 

Dünyada Kırpınar’dan daha eski, daha köklü ve daha 

sürekli bir spor organizasyonu yoktur. Geleneksel 

dokusunu zedelemeden, Kırkpınar’ı dünyanın cazibe 

merkezine dönüĢtürmemiz gerek. Kırkpınar’da Türk 

dünyasından güreĢçiler de temsili güreĢler yapabilmelidir. 

Anadolu’nun çeĢitli yerlerinde yapılacak ön elemeler ve 

taĢınacak  meĢalelerle, Kırkpınar’a bir Türk Olimpiyatı 

havası verilip, organizasyonun  tüm dünya tarafından ilgi 

ile takibi sağlandığında, Türk güreĢi ve kültürü dünyanın 

gündemine kurulacaktır.  

HAREKETE GEÇME ZAMANI 

Bünyesinde böylesine büyük bir tarihi birikime, kültür 

ve medeniyet hazinesine sahip Kırkpınar, çağdaĢ, modern 

ve evrensel ölçülerde yeni bir ihtiĢam hamlesi bekliyor… 

Dünyanın en köklü spor organizasyonu Kırkpınar, 

tarihi ihtiĢamına yakıĢır bir çağdaĢlık anlayıĢıyla dünya 

gündemine getirilmeyi hak ediyor. 

Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve diğer dünya 

milletlerini Kırkpınar’ın çeĢitli etkinliklerine yararlı bir 

Ģekilde dahil etme maharetini göstermeliyiz.  Kırkpınar, 

bir haftalık bir süreye yayılmalı, sportif müsabakaların 

yanısıra kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler 

düzenlenmelidir. 

Kırkpınar öncelikle; ülke içinde, “Ģehirlerden 

finallere” bir olimpiyat organizasyonu anlayıĢıyla tatbik 

edilmeli ve en son Edirne’de zirveye çıkacak bir kademe 

anlayıĢıyla uygulanmalı, elemelerden sonra ortaya 

çıkacak seçkin pehlivanlar Kırkpınar’da er meydanına 

çıkmalıdır.  

Kırkpınar’da, (müzik, halk oyunları, resim sergisi, 

sinema tiyatro vs. gibi) kültürel etkinliklere ağırlık 

verilmeli ve bu alanda Balkanlar ile Türk Dünyası 

ülkelerinin zengin kültürel unsurları özenle devreye 

sokulmalıdır.  

Sarayiçi’nin spor 

alanı dıĢındaki 

alanları, Kırkpınar 

haftası boyunca yerel 

bir panayır 

havasından 

kurtarılarak, 

uluslararası bir fuar 

merkezi haline 

getirilmelidir. Burada 

Balkanlar, Türk 

Cumhuriyetleri ve 

diğer ülkelere, 

tanıtım için uygun 

konular belirlenerek 

standlar verilmeli ve 

yüksek seviyede 

tanıtımlara imkan 

sağlanmalıdır. 

Sportif, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle birlikte 

Kırkpınar bütün unsurlarıyla dünyaya tanıtılmalıdır. Bu 

münasebetle dünyanın büyük basın kuruluĢlarından ve 

ajanslarından temsilciler Edirne’ye getirilmeli, çeĢitli 

ülkelerden basın mensupları davet edilmeli, tanıtım ve 

propaganda sistemi kurulmalıdır. 

Sahasında uzman kiĢilerden profesyonel anlamda bir 

Kırkpınar Ajansı kurulmalı ve bu kuruluĢ çalıĢmalarını 

yıl boyunca sürdürerek, bahsedilen konuları çağdaĢ, 

modern, akılcı ve faydacı bir anlayıĢla yerine 

getirmelidir. 

Trakya Üniversitesi’nin öncülüğünde Türk coğrafyası 

ağırlıklı olmak üzere, dünyada yapılan geleneksel 

sporların uluslararası sempozyumu, yüksek seviyede bir 

katılımla Edirne’de yapılmalıdır. 

Sözü geçen hedeflere ulaĢılması ve düzenlemelerin 

baĢarıyla uygulanması adına; Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BaĢbakanlık Tanıtma Fonu, 

Türk ĠĢbirliği Kalkınma Ajansı (TĠKA), TÜRKSOY, 

TÜRK KONSEYĠ, Edirne Valiliği, Edirne Belediye 

BaĢkanlığı, Trakya Üniversitesi,,,  gibi kuruluĢların 

tamamı iĢin içinde olmalı ve Türkiye için ortak bir 

çalıĢma sistemi oluĢturmalıdır.  
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România a participat prin Uniunea Democratã Tãtarã 

la Campionatul Mondial de Şalvar Güreşi  din 

Kahramanmaraş Turcia în perioada 30 ianuarie-3 

februarie 2020! 

Lângã cele 5 stiluri de kureş promovate se adaugã şi 

acest stil. Cunoscut şi sub altã denumire dar cu 

regulament asemãnãtor este kara-kucak gureşi unde 

kara înseamnă puternic sau mare, kucak în braţe iar 

gȕreş , echivalentul termenului kureş format din 2 

noţiuni: acest cuvȃnt (Kureş) este menţionat în 

scrierile turco-tătare descoperite în Valea Orhon 

(Mongolia de azi) şi scrierile de la Enisei (fluviul ce 

izvorăşte din Mongolia şi Tuva, apoi se varsă în 

Marea Kara parte a Oceanului Arctic) unde  rădăcina 

termenului este cuvȃntul “kur” care înseamnă 

“puternic”, “voinic”, “curajos”, “nezdruncinat”, 

“statornic”, “ferm” şi cuvȃntul “eş” care înseamnă 

“prieten”, “egal”, „măsurare”, „confruntare” astfel că 

putem spune că se înţelege “luptă dreaptă între 

viteji” dar cuvȃntul luptă nu există în termenul kureş. 

La cina Festivă a Campionatului Mondial de Şalvar 

Güreşi din Kahramanmaraş Turcia, reprezentanții 

noștri, Tănase George Alexandru și Naim Ersin au 

oferit plachete, cărți, reviste și calendare 

organizatorilor. Au avut ocazia să schimbe impresii 

cu autorul cărţii “şalvar gȕreşi” : Mehmet Emin Bay 

(foto sus dreapta). 

România prezentă la Campionatul Mondial de Şalvar Güreşi  
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În perioada 6-8 martie 2020 s-a desfășurat la 

Reșița etapa Finală a Campionatului Național de 

Lupte Feminine. Sportiva Ana-Maria Ciolan, 

legitimată la C.S.S. Medgidia, a obținut medalia de 

bronz la categoria 53 kg. 

Luptătoarea Ana, antrenată de domnul 

maestru Toader Daniel, a luptat la această 

competiție, cu o serioasă accidentare la genunchi. 

Medalie la naţionale pentru o 

luptătoare din Medgidia 
 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice 

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care , pana la 

15.03.2020, aproximativ 160.000 de persoane au fost 

infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea 

„Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la 

data de 11.03.2020, si luând în considerare experiența țărilor 

grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut 

impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au 

vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu 

limitarea sau întreruperea activităților socio-economice 

neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi 

și libertăți fundamentale, fără de care celelalte acțiuni 

desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat, Republica 

Romania, prin Presedintele Klaus Iohannis, a instituit starea 

de urgenta, urmare a emiterii Decretului 165/2020. 

Urmare a măsurilor adoptate la nivelul intregii tari 

prin instituirea unor stări excepționale în scopul prevenirii 

răspândirii comunitare a infecției,si luând act de evoluția 

situației epidemiologice pe teritoriul României și de 

evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada 

imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului 

de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost 

emise de catre Ministerul Afacerilor Interne o serie de 7 

Ordonante Militare, prin care au fost impuse o serie de 

restrictii de circulatie a cetatenilor, au fost dispuse 

suspendari ale activitatilor comerciale realizate in centrele 

comerciale si chiar si suspendarea zborurilor interne cat si 

internationale. 

Cu privire la limitarea dreptului de circulatie al 

persoanelor, s-a stabilit, pana la data publicarii articolului 

ca : 

a) persoanelor pana in 65 de ani care nu 

desfasoara activitati profesionale (nu sunt incadrate in 

campul muncii) si nici activitati agricole sa le fie permisa 

iesirea din casa doar in intervalul orar 11.00-13.00 in 

vederea asigurarii produselor alimentare ori a altor bunuri 

necesare. 

b) celorlalti cetateni li s-a permis iesirea din 

domicilii doar pentru anumite si exacte cazuri, cu obligatia 

detinerii unei adeverinte emise de angajator ori a unei 

declaratii pe propria raspundere si doar in intervalul orar 

06.00-22.00,  

c) persoanelor care efectueaza activitati pe 

timpul noptii, li s-a permis circulatia in baza unor adeverinte 

eliberate de angajatori. 

Lipsa adeverintelor ori a declaratiilor pe proprie 

raspundere a fost sanctionata cu amenzi contraventionale 

cuprinse intre 2.000 lei si 20.000 lei. 

Desi toate aceste masuri pot parea drastice, 

limitative, prin care sunt incalcate anumite drepturi ale 

cetatenilor, singurul motiv avut in vedere a fost in fapt 

protejarea starii de sanatate a persoanei si a colectivitatii. In 

conditiile in care nu erau instituite aceste interdictii exista 

posibilitatea unei majorari accentuate a transmiterii colective 

a acestui virus, consecintele imediate fiind supraaglomerarea 

institutiilor spitalicesti si reducerea ori lipsa unui tratament 

adecvat aplicat pacientilor. 

România în stare de urgenţă 

Noul coronavirus 
Enghin Osman 
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Aba güreĢi, Türk’lerin ve Turanı 

kavimlerin 5000 yıldan daha eski 

geleneksel ortak güreĢ sporudur. 

Bugünkü Orta Asya Türk 

devletlerinin yapmıĢ olduğu kuraĢ, 

kuĢak güreĢi veya belbağlı güreĢten 

çok az farklılıklar göstermektedir. 

Dünyada elbiseli güreĢin ilk 

Ģekli olup, Çin mücadele 

sporları ile Japon judosunun da 

atası bu aba güreĢidir. Bu güreĢ 

türü Ġskit, Saka, Uygur, 

Karahan, Moğol, Özbek, Kazak, 

Tatar, Çagatay ve diğer Orta 

Asya Türk milletlerinin en çok 

önem verdikleri ve 

de savaĢ beden 

eğitimi olarak 

geliĢtirdikleri spor 

Ģeklidir.  Türkiye’de 

yaygın olarak 

yapıldığı yerler 

Antakya (Hatay) ve 

Gaziantep illerimiz 

ile ilçeleri idi. Fakat 

Ģimdi tüm 

Türkiye’ye yayıldığı gibi Dünyada da 50 kadar 

ülkede Aba güreĢi 

federasyonları kurulmuĢ ve bu 

spor yapılmaktadır. 

Gaziantep’te aĢırtmalı, 

Antakya’da ise kapıĢmalı aba 

güreĢi yapılmaktadır. Bunların 

birbirinden küçük teknik 

farklılıkları bulunmaktadır. 

3’cu resim: Antakya Belediye 

Başkanı Doç.Dr. Lütfü SAVAŞ ve 

Almanya Aalen Eyalet Başkanı 

Martin GERLACH 

4’cu resim: Büyüklerin 

müsabakalarından bir örnek  

GüreĢe ismini veren aba; kaban 

boyunda, kolsuz veya kısa 

kollu, dayanıklı  kumaĢ, deri 

veya keçeden bir cekettir. Bu 

ceket, Türk’lerin eski 

çağlardan günümüze günlük 

giysisidir. Ceketin beline, bele 

bir kez dolanan örgülü bir 

kuĢak bağlanır. Alt kısma ise 

diz altına kadar 

uzanan koyu renk 

eĢofman tipi bir 

pantolon giyilir. 

Ayaklar çıplaktır. 

Aba güreĢi, düğün,  

dernek, harman 

günleri veya özel 

turnuvalar Ģeklinde 

daha çok yaz 

mevsiminde 

çayırlarda ya da harman yerlerinde  davul zurna 

eĢliğinde yapılır. YarıĢ alanı 

çayırdır. Ayakta yüz kadar 

oyun ve yerde mücadele ile 

rakibin sırtını yere getirme, 

omuz, kalça veya göbek 

üstüne düĢürme sonucu 

galibiyet elde edilir.  

ULUSLAR ARASI ALANDA 

GERÇEK ATA GÜREŞİ-ABA GÜREŞİ  
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK  
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YarıĢmalar, ümit, genç ve 

büyük kategorilerinde 8 siklette 

(ayak, tozkoparan, deste, 

küçükorta, orta, büyükorta, 

baĢaltı ve baĢ) yapılır. 

Genellikle 2 masa, bir meydan, 

bir kuĢak ve bir orta hakem 

tarafından yönetilen yarıĢ, belli 

bir süre için (5+5 dakika) 

sınırlandırılmakla beraber, 

yeniĢinceye kadar da 

sürdürülebilir. Buradaki güreĢ 

alanı gerçek er meydanıdır. 

Davul-zurna, yarıĢmanın 

temposunu hızlandırmak, 

sporculara hırs kazandırmak ve 

onları Ģevke getirmek için 

çalınır. Aba veya bazı 

yörelerde kuĢak güreĢi 

denilen bu spor, Orta 

Asya’da, Kafkas’larda ve 

Rusya’da çok yaygındır. 

Türk ülkelerinde çoklukla 

Milli güreĢ veya Uluttuk 

(ulusal) güreĢ olarak 

anılmaktadır. Bayan 

sporcular tarafından da 

büyük bir hevesle yapılır. 

Bu güreĢ biraz daha 

modernize edilerek Özbekler 

tarafından KuraĢ olarak 

Dünya’ya tanıtılmıĢtır. 

Antakya’da festivaller ve Aba 

Güreşi Dünya Şampiyonası 

Hatay’ın Türkiye’ye katılıĢı 

nedeniyle düzenlenen festivalde 

on beĢ yıldır düzenlenen Uluslar 

arası Aba GüreĢleri, Belediye 

Başkanı Doçent Dr. Lütfü 

SAVAŞ himayesinde 

yapılmaktadır. Aba güreĢleri 

Uluslar arası genel koordinatörü, 

kurucu baĢkan tanınmıĢ bilim ve 

spor adamı Prof. Dr. İbrahim 

ÖZTEK’tir.  Judo, KuraĢ ve 

benzeri spor dallarında dünyaca 

tanınmıĢ olması nedeni ile 

Aba güreĢinin dünyada 

tanıtılmasını 

kolaylaĢtırmıĢtır. 

Geçtiğimiz yıl Hatay’da 

yapılan 10. Dünya 

Ģampiyonasına 

Sibirya’dan Moğolistan’a, 

Romanya’dan Ġspanya’ya 

43 devlet katılmıĢtır.   
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Hastalık salgınları, baĢta viral, sona bakteriyel 

tipte olmak üzere  ülkeleri ve tüm dünyayı sarabilen 

büyük felaketlerin nedenidir.  

Bugün de Çin’de baĢlayıp, 

tüm dünyaya yayılan,  yani 

pandemiler oluĢturan 

Koronavirus (Coronavirus), 

yaklaĢık dört aydır. 220 bin 

kadar insana bulaĢmıĢ, 

bunlardan 85 bini tedavi 

edilmiĢ, bir kısmının hastalığı 

devam etmekte ve 9 bin kadarı 

da hayatını kaybetmiĢtir. 

Böylece sosyal ve ticari hayat 

büyük ölçüde etkilenmiĢtir. Bu 

arada Ġngiltere’de 9 aylık bir 

bebek hastalığa yakalanmıĢ, 

Hong Kong’da ise ölen evcil bir 

köpekte hastalığa ait virus 

saptanmıĢtır. Demek ki bu viral 

enfeksiyon küçük büyük, insan hayvan ayırmıyor.  

Hastalığı erken fark eden, Kontrol iĢlemleri ve 

Kontrol testlerini erkenden devreye sokan ülkeler 

hastalığın önlenmesinde baĢarılı olurken, Bazı 

Avrupa ülkeleri hastalığı önemsememiĢ, gereken 

önlemleri vakitlice almamıĢ, bunun da çok büyük 

zararlarını görmüĢ ve görmektedir. Örneğin Ġtalya’da 

toplamda 3000 ölüm olurken, basın açıklamalarına 

göre yalnız dün 475 insan hayatını kaybetmiĢtir. 

Hastalığın tanımlanmasında testin 

yaygınlaĢtırılamaması, virüsü taĢıyan insanların ve 

hafif hastaların gözden kaçmasına neden olmuĢ, bu 

da salgını artırmıĢtır.  

Salgınların ülkeden ülkeye olan değiĢikliğinde, 

genetik yapı, bazı kan grupları (Yine Çin’de hastalar 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada A grubunun rizkli, 

O grubunun daha dayanıklı olması gibi) , beslenme 

Ģekilleri, bağıĢıklığı artıran besinlerin sık 

kullanılması, geleneksel temizlik, ahlaki ve ananevi 

yaĢam tarzları önemli faktörlerdir.  

Ülke yetkililerinin konunun üzerine son derece 

ciddi bir Ģekilde eğilmesi ve halkın uyarı ve 

önlemlere mümkün olduğu kadar uyması hastalığın 

önlenmesinde son derece etkilidir.  

Devletin en önemli önlemleri; sınırları kontrol 

altına almak, uluslararası ulaĢım araçlarını 

sınırlamak, okul, Üniversite alıĢveriĢ merkezleri, 

topluluk oluĢturacak Ģekildeki yeme ve eğlenceye 

yönelik mahallerin kapatılması,  Bazı iĢyerlerinde 

özel önlemler alınması, bu gibi yerlerin 

sterilizasyonlarının sağlanması, derslerin uzaktan 

öğrenciye ulaĢtırılması Ģeklinde 

olup, bunda da baĢarı oranı 

yüksektir. 

Bu arada kıĢlaların tatil edilmesi 

söz konusu olamayacağına göre, 

buradaki önlemler daha da 

önemlidir.  

KiĢilik önlemlerini Ģöyle 

sıralayabiliriz; En önemli önlem 

hijyen kurallarına uymaktır. 

Bunun için ellerin takıntılı 

olmayacak Ģekilde sık, sabunla 

yıkanması, Özellikle tuvaletten 

kalkarken arada sabun 

kullanarak temizlenmek, Toka 

yapmamak, sarılıp öpüĢmemek, 

eli yüze göze sürmemek, maske 

takmak, hapĢırık ve öksürük 

damlacıklarını etrafa bulaĢtırmamak, Evde büroda iĢ 

yerlerinde ortamı günde birkaç kez havalandırmak, 

Ev ve iĢ yerlerinde kolonya ve sterilizasyonu 

sağlayacak maddeleri kullanmak, cep telefonu gibi 

elden düĢmeyen ve sık tutulan malzeme ve yerlerin 

kolonyalı mendil, çamaĢır suyu ve önleyici 

maddelerle sterilize etmek, Ev ve iĢ yeri giriĢlerinde 

ayakkabıları sürtmek için paspas üzerine çamaĢır 

suyu ile ıslatılmıĢ havlu sarmak, Eve dönüldüğünde 

eli yüzü sabunla yıkamak veya duĢ alıp çamaĢır 

değiĢtirmek, çamaĢırları 60 derecenin üzerinde 

yıkamak, mont palto Ģapka, eĢarp gibi giyecekleri 

eve geldikten sonra 15 dakika balkonda 

havalandırmak, DıĢarda yemek yememek, ev 

yemekleri ile beslenmek, besinlere bağıĢıklık 

sistemini güçlendirici takviyeler yapmak, Toplu 

hareket, toplantı ve topluluk oluĢturan yerlerden 

uzak durmak, toplu taĢıma araçlarına maskesiz 

binmemek gibi. 

Ġnsanlarımızın bir kısmı dini mekanlar, umre ve 

benzeri yerlerin ziyareti gibi durumlarda Allah’ın 

koruyacağı, Allah’ın evine virus girmeyeceği gibi 

bilim dıĢı düĢünce ve davranıĢlar içinde hareket 

etmeyi hüner saymaktadır. Bu gibi düĢüncelerden 

vaz geçilmeli, yüce kitabımız Kur’an’da defalarca 

bulaĢıcı hastalıklardan ve korunma yollarından 

örnekler verilmekte ve onlarca ayette aklını kullan 

demektedir.  

Sağlıklı ve mutlu günler dileği ile, saygılarımla.  

COVİD-19 TİPİ KORONAVİRUS 

Elden ele, elden yüze dokunma 
Prof. Dr. Ġbrahim Öztek 
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