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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.
De ce, când și cum să tratăm dislipidemiile?
Gonul Iusein
Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice
Dislipidemiile sunt modificări ale grăsimilor din
sânge(colesterol total, trigliceride, HDLcolestrol,
LDLcolesterol etc.) date de diferite modificări genetice
sau secundare altor boli.
Unele forme de dislipidemie sunt
severe și pun viața în pericol încă din
copilărie- de exemplu hipercolesterolemia
familială homozigota(valorile colestrolului
total și LDLcolesterolului sunt foarte
crescute, ducând la apariția de forme grave
de ateroscleroza, cu risc crescut de moarte
subită prin evenimente vasculare majore).
Alte forme sunt ușoare, dar pot avea impact
asupra sănătății persoanei afectate pe termen
lung, mai ales dacă sunt asociate cu alte
boli.
Principala complicație a dislipidemiilor
la nivel mondial este apariția aterosclerozei,
care nediagnosticată și netratată precoce
poate duce la evenimente vasculare majore:
infarct miocardic, tulburări de ritm și deces, accidente
vasculare cerebrale, ischemii de membre inferioare etc. O
complicație severă a excesului de trigliceride este
pancreatita acută, care în funcție de extensia procesului
inflamator se poate solda chiar cu decesul
celui afectat.
Riscul de evenimente vasculare
majore se stabilește în funcție de existența
bolii aterosclerotice și de numărul de
factori de risc. Factorii de risc sunt:
hipertensiunea arterială (valori peste
140/90 mmHg sau tratament pentru
hipertensiune), starea de fumător, vârstă
de peste 45 de ani la bărbați , respectiv 55
de ani la femei, HDLcolesterol sub 40 mg/
dl și istoricul familial de evenimente cardiovasculare
majore- dude de gradul I sub 55 de ani(bărbați), respectiv
65 de ani(femei).
Cei care sunt cunoscuți cu boală coronariană
ischemică, stenoza carotidiană peste 70 %, boală arterială
periferică , anevrism de aorta abdominală, diabet ,
evenimente cerebrovasculare majore au indicație de

tratament pentru reducerea LDLcolestrolului până sub 70
mg/dl sau la ½ din valoarea inițială.
Alterări în tabloul lipidic pot fi secundare: diabetului,
obezității, hipotiroidismului, afecțiunilor renale și
hepatice,
consumului
de
anumite
medicamente, consumului de alcool etc.
Tratamentul dislipidemiilor constă în primul
rând în optimizarea stilului de viață:
consum de cereale integrale, legume și
zarzavaturi, fructe, pește, carne albă, nuci,
alimente bogate în acizi grași omega-3,
evitând consumul de grăsimi săturate și
trans(prăjeli,margarine, carne roșie și
mezeluri, produse de patiserie, cerealele
rafinate etc); se recomandă evitarea
consumului de zahăr și alcool, abandonarea
fumatului și activitate fizică aerobă(minim
150 minute/săptămâna).
De multe ori optimizarea stilului de viață nu
este suficientă pentru a obține valori optime
ale
colesterolului
total,
LDLcolesterolului,
HDLcolesterolului și trigliceridelor, de aceea se impune
un tratament medicamentos constând în primul rând întro statină și/sau un fibrat și/sau alte clase terapeutice.
Există o temere legată de unele dintre
aceste medicamente în ceea ce privește
apariția de reacții adverse, dar acestea sunt
rare și beneficile obținute în urmă
tratamentului sunt mai mari decât riscurile
asociate. Este bine ca terapia să fie inițiată
precoce, tocmai pentru a preveni
evenimentele vasculare majore și nu după
ce pacientul a supraviețuit unui astfel de
eveniment.
În concluzie, cei care au istoric de
evenimente vasculare majore în familie(infarct miocardic,
accident vascular cerebral ischemic etc), se știu cu diabet,
obezitate, hipertensiune arterială, ar trebui să discute cu
medicul lor despre necesitatea efectuării unui profil
lipidic, calcularea riscului cardio-vascular și tratamentul
care se impune.

Muzeul Sănătății din Edirne
Zully Mustafa
remodelând-o în ceea ce se poate vedea azi din vechiul
Puțină istorie. Edirne
Din cauza poziției sale strategice, pentru că era calea de acces Istanbul.
către Istanbul, Bosfor și mai departe spre Asia, zona din jurul
orașului Edirne a fost mereu un câmp de bătălie. STimpul nu iartă
au dat aici pe puțin 16 bătălii importante încă din
Cât despre Dar al Shifa lui, clădirea a trecut prin
perioada Imperiului Bizantin. Edirne a fost
mai multe etape. Evacuată și lăsată la voia
întemeiat de romani sub numele de Adrianopol
întâmplării, pentru o anumită perioadă de timp a
(Hadrianoupolis), adică ”Orașul lui Hadrianus”,
fost loc de primire al migranților și închisoare.
numit astfel după împăratul roman Hadrian.
Devenită mai apoi Școală Medicală, câteva dintre
A fost capturat de otomani în secolul al XIV-lea,
încăperile fostului spital au fost transformate în
devenind capitala lor. Aici și-au planificat otomanii
dormitoare pentru studenți. De la Școală Medicală
atacul asupra Constantinopolului, ca mai apoi după
la Muzeu de Sănătate a fost doar un pas.
ce turcii i-au învins pe romani, capitala lor să se
Fosta moschee și-a
mute acolo.
păstrat
structura,
Între 1700 și 1750, Edirne a fost unul dintre cele
camerele cu tavane
mai populate orașe din Europa, aproximativ
joase, pentru care
350.000 de locuitori. Câteva războaie cu Rusia în
trebuie să te apleci
anii 1800, războaiele din Balcani de la sfârșitul
ca să intri în ele,
anilor 1800, apoi cel de-al doilea război mondial a
păstrează
dus la o depopulare masivă. Azi este de aproximativ 130.000. funcționalitatea pe care au avut-o cu secole în urmă, de la
camera unde se spălau rufele până la camerele unde dormeau
învățăceii care studiau să devină medici.
Cine a fost Bayazid al II-lea
Sultanul Bayazid al II-lea a fost cel mai mare fiu al lui Mehmed Sunt 26 cu totul și fiecare din ele îți
Cuceritorul și a lui Gülbahar (”trandafir de primăvară”) și avea dezvăluie cu câtă seriozitate își luau medicii
să fie tatăl sultanului Selim și bunicul lui Suleiman Magnificul. turci misiunea în primire. Pe mine personal
S-a născut în Dimetoka, iar la m-au fascinat camerele unde se preparau
vârsta de 7 ani a fost trimis la medicamentele, licorurile din trandafiri,
Manisa (un fel de județ pe theriacul (cel care avea efecte pozitive
vremea aceea. În perioada cât asupra pacienților care sufereau de febră sau
a fost șehzade (prinț) a luat halucinații). Medicii care le inventau le
lecții de caligrafie și italiană. foloseau pe propria lor piele mai întâi.
Era foarte sensibil la probleme
Trandafirul de Edirne folosit ca leac
de religie, de aceea a fost
supranumit Bayezid cel Sfânt. De prin secolul XVI, documentele otomanilor vorbesc despre apa de
Era un caracter calm și pentru roze, mai ales cea provenită de la trandafirii care creșteau în curțile
o bună bucată de timp a fost celor din Edirne. Astfel, în 1635 Abdurrahman Hibri scrie în istoria
sa despre Edirne: ”Fiecare regiune are
guvernatorul Amasyei. Înainte
câte un produs faimos. Acesta e
să devină sultan, nu-l interesau
prezentat oficialilor din Istanbul și
deloc treburile militare. Scria
altor
persoane
din
aparatul
poezii sub pseudonimul Adlî (cel Just), care au fost
administrativ. Cum Edirne era un oraș
colecționate mai târziu într-o carte.
sărac, nu prea avea ce prezenta. Însă
Pe 1 mai 1484, Baiazid al II-lea a venit la Edirne să finalizeze
apa de roze extrasă primăvara din
pregătirile de război pentru campania sa împotriva Moldovei.
grădinile de trandafiri avea un miros
Când i s-a spus că orașul avea nevoie de un spital, a decis să se
similar celui de mosc și în scurt timp a
construiască un complex de moschei care să includă și un ”dar
devenit produsul cu care Edirne se
al shifa”.
putea lăuda.” Evliya Celebi amintește
Cuvântul arab ”Dar al Shifa” însemna ”Casa de Sănătate” și se
și el de asta în lucrările lui. Zicea că
referă desigur la spital. Primul dar al shifa a fost ridicat în
parfumul de trandafiri și cel de
Anatolia în 1206. Pentru această construcție, Baiazid și-a dorit
hyacinth năvălea din toate părțile,
ca centrul lui de sănătate să se ridice ”într-un loc ca o grădină a
orașul fiind plin de grădini de
Paradisului”. A fost ales pentru asta unul din bancurile râului
trandafiri așa cum credea el că ar
Tunca. Marea ceremonie de deschidere a avut loc pe 23 mai
trebui
să
fie
cele
din
Paradis.
1484, iar sultanul a dat poruncă să se sacrifice animale pentru a
Întorcându-ne la Centrul Medical, apa de trandafiri era
celebra evenimentul. Carnea sacrificată a fost împărțită
foarte
importantă pentru vracii turci. În afară de faptul că
oamenilor din Edirne, deopotrivă cu haine și alte daruri.
Sultanul Baiazid al II-lea a poruncit ca cele 30 de paturi să fie trandafirii erau folosiți și în gastronomia turcească în tot felul
date în folosință pentru bolnavii vindecabili și pentru cei cu de preparate, pasta de trandafiri și siropul aveau proprietăți
curative pentru protejarea stomacului, pentru digestie și pentru
probleme mentale.
După moartea tatălui său, Mehmet Cuceritorul, sultanul Baiazid ficat. Pasta de trandafiri era recomandată și femeilor gravide
II a contribuit foarte mult la remodelarea Istanbului, mai ales sau celor care doar ce născuseră (trebuiau să ia o lingură de
după cutremurul devastator din 1509. A angajat constructori, pastă înainte de a merge la culcare). De asemenea pomadele din
tâmplari și arhitecți, cărora le-a ordonat să folosească materiale ulei de măsline în care fuseseră puse petale de trandafiri aveau
de cea mai bună calitate pentru reconstruirea orașului. În timpul efect pozitiv împotriva scărpinării și a bubelor provocate de
domniei sale, a dat o identitate arhitecturală capitalei otomane, râie.
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un chip frumos, o voce plăcută, sunetul sazului (un instrument
muzical) și o vorbă frumoasă liniștesc inimile și dispersează
durerea sufletului.”
Se mai credea că mirosurile plăcute calmau spiritul, așa că

Ce operații făceau medicii turci
Pentru operațiile de hernie, dna Saliha cu Cercei era
foarte renumită (până în 1923 când
Ataturk a dat ordin ca fiecare familie
să aibă un nume de familie, turcii
erau cunoscuți între ei pe porecle.
Saliha cu Cercei avea o astfel de
poreclă). Se pare că dna Saliha cu
Cercei învățase chirurgia de la soțul
ei Deniz. După ce soțul ei a murit sa apucat ea de operații. Cel mai
probabil l-a asistat îndelung în
tratamentele sale și le-a prins din
zbor. Pacienții ei erau din Rumelia,
Istanbul, Chios, Bursa, Erzurum, iar
prețurile variau între 300 și 3000 de
arginți. Prețul creștea în funcție de
cât de mare era urgența.
În secolul 15, bolile ginecologice
erau tratate de medici-femei sau moașe numite ”kaabile” sau
”mami”. Tratau negii și petelor roșii din regiunea vaginală,
abcesele, fetele care nășteau cu vaginul închis (ce o mai fi și
asta?) sau se îndepărtau pruncii născuți morți din pântecul
mamei cu diverse instrumente pe care le puteți găsi în muzeu,
în camera dedicată ginecologiei. Desigur, dacă femeile-doctor

spitalul lui Baiazid avea la vremea respectivă printre angajați și
fumigatori, adică cei care se ocupau cu arderea plantelor
aromate în fiecare dimineață și seară. Flori ca iasomie,
trandafiri, garofițe, hiacinte erau culese din grădinile spitalului
(actualul muzeu) și date pacienților. Unii le miroseau, alții le
mâncau.
Când s-a deschis Dar al Shifa, era un loc separat pentru
producția de leacuri, numit Șuruphane (un fel de bucătărie de
siropuri și prafuri). Acesta era destinat pacienților săraci. De
două ori pe săptămână li se dădeau medicamente sau leacuri
gratuite pentru bolile lor. A fost practic prima farmacie
deschisă în 1490. În producția de medicamente otomanii
foloseau practicile medicinei islamice, care și ea avea la bază
învățăturile civilizațiilor antice. Unele substanțe erau fierte,
mineralele erau pulverizate, unele fructe erau presate, unele
plante erau lăsate la uscat, iar uneori erau folosite insecte,
animale de uscat și de apă. Ce mai, o întreagă vrăjitorie!
În Palatul Topkapi, de exemplu, era o bucătărie specială
(helvahane) în care se găteau numai dulciuri, tot felul de
deserturi, dulcețuri, gemuri, dar tot aici se preparau și anumite
medicamente. În registrul hevahane-ului din perioada 16081767 erau scrise rețetele a 186 de leacuri. Siropurile erau
folosite pentru afecțiunile de ficat și greață.
Când în 1866 s-a construit un nou spital la Edirne, Dar al
Shifa al lui Baiazid al II-lea s-a transformat în azil de nebuni și
a primit numele de Edirne Bimarhane. În timpul războiului
Ruso-Turc (1878), când Edirne a fost sub ocupație rusă,
bolnavii psihici au fost evacuați, dar după război, Bimarhane-ul
din Edirne a fost reparat și a început să primească noi pacienți.
În 1910 a fost instalat un grătar
deasupra bazinului fântânii, iar
paturile boilnavilor au fost aranjate
afară în jurul fântânii. Cei mai
periculoși care aveau obiceiul să-și
facă rău lor înșiși sau mediului
înconjurător erau ținuți închiși în
camere. În 1915, la inițiativa
doctorului Mazhar Osman, pacienții
au fost transferați la Spitalul francez
din Kiyik. Astfel a fost închis un
spital vechi de 427 de ani.
Cum a ajuns însă muzeu, ba
chiar unul premiat de Consiliul
Muzeelor din Europa în 2014, și de
ce a luat acest premiu, e suficient să
-i faceți o vizită și veți înțelege
imediat de ce. Sper că v-am stârnit
curiozitatea și că dacă ajungeți vreodată în Edirne, nu uitați să
treceți și pe la acest muzeu.

nu făceau față intervențiilor mai dificile, sărea în ajutor și un
doctor-bărbat.
Ginecomastia (operația de reducere a sânilor bărbaților)
era o practică folosită de medicii turci. La unii bărbații sânii
deveneau flasci și dezagreabili, așa că hop apelau la un doctor
care le îndepărta grăsimea din interior, le cosea rana și apoi
începea recuperarea cu plante și alte medicamente preparate de
doctori (la vremea aia doctorii erau și farmaciști).
Bolile de ochi. Turcii otomani dădeau o atenție specială
bolilor de ochi. Au scris tratate întregi de îngrijire și tratare a
corneei. Cea mai completă dintre ele conținea informații despre
anatomia ochiului și peste 120 de boli ale ochiului.
Stomatologia. Despre bolile dentare, medicii turci s-au
ocupat mai mult cu tratarea durerilor de dinți. Dacă nu reușeau
să amelioreze durerea, extrăgeau măseaua sau dintele cu
probleme și se cuateriza locul. O atenție deosebită se acorda
igienei dentare, curățării tartrului cu diverse substanțe și albirii
dinților.
Bolnavii psihici și psihiatria
Evlya Celebi descrie în 1653 un spital de boli nervoase
astfel: ”În timpul primăverii, sezonul nebuniei, unele camere
sunt pline cu îndrăgostiți disperați care au căzut în Apele Iubirii
din Edirne. Stau acolo și rag ca niște lei. Unii dintre ei se uită
în fântână și vorbesc singuri ca într-un vis filosofic. Unii
ascultă păsările din grădinile înflorite și deodată se apucă să
urle cu voce tare caracteristică nebunilor. Frumoasele fete din
Edirne vin la spital în special primăvara și au grijă de bolnavi.
Cât de frumoase sunt fetele care vin aici! Dar doctorii spun că
3

Culoarea în lumea mongolă secolul XIII-XIV
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul
Istoria culorii este o zonă care a început prin a fi
studiată de istoricii de artă, după care a cucerit
domeniul sociologiei, sfârșind prin a triumfa în
studiile istorice ca
parte integrantă și
importantă a vieții
cotidiene. Dificultățile
de studiu sunt date de
lipsa
documentară,
care explica laconic, și
de lipsa metodologică.
Michel Pastoreau, în
”O istorie simbolică a
Evului
Mediu
occidental”
în
capitolul ”Să vezi
culorile
din
evul
mediu”
explică
lacunele acestei zone care se întrepătrunde cu
antropologia. În acest articol, încerc să arăt o parte a
imaginarului coloristic al lumii mongole.

mongolii fiind considerați ca poporul ales, qöq mongγol.
Albastrul cerului este simbolul eternității, al înțelepciunii,
a viselor si dorințelor sau ambiției, dar și al aerului, al
vântului și apei. Animalul totemic al mongolilor era lupul
albastru.
În
timpul
dinastiei
Yuan
ștampilele
pentru
documentele
oficiale
erau roșii și albastre.
Pecetea roșie era folosită
pentru
corespondența
obișnuită pe când qöqtamgha era folosită în
documentele care erau
adresate
familie
imperiale. Purtarea unei
vestimentații albastre te
apăra de spiritele rele. O
zicală mongolă spunea
că: „Deasupra fiecărei
ființe, mai presus de viață, este qöq mongyol.”
Negru (khara) este o non culoare care arată ghinionul,
întunericul, molimele, clasa de jos, frica si Răul. Qara
yasun, clasa socială a oamenilor obișnuiți și de cei mai de
jos nu erau văzuți ca pe niște paria în perioada Yuan.
Străinii erau văzuți ca niște spirite negre. Kara tuq sulde,
stindardul negru al lui Chinggis Khaan (1162-1227), era
de război. După un război sau o bătălie victorioasă era
sacrificat un prizonier de seamă lângă acest steag,
sacrificiul
fiind
ofrandă
duhurilor negre. Giovanni da
Pian del Carpine (1180, 1252)
observa că în capitala mongolă
Karakorum( Capitala nordică),
când cineva era bolnav, se
punea o suliță cu o haină neagră
în fața ger-ului. Informația că
existau ger (iurte) negre ale
oamenilor săraci nu este
confirmată, se pare că fetru
folosit la ger ar fi fost de altă
culoare si a devenit, cu timpul,
închise ca nuanță din cauza
prafului.
Albul era considerat simbolul
norocului și al binelui. De Anul
Nou, ”Luna Albă”, toți nobilii,
si nu numai, ei se îmbrăcau în alb, pentru a le aduce
noroc și multă fericire. Tuq-ul cu nouă cozi al lui
Chinggis Khaan, în comparație cu tuq-ul negru al
războiului, era stindardului păcii. Albul reprezenta binele
absolut, așa cum negrul era Răul. Existau șamani albi,
îmbrăcați în veșminte albastre( care reprezentau cerul) și
șamani negri, care erau îmbrăcați în haine albe(pentru
atragerea duhurilor negre). Albul era semnul distinctiv al
nobilimii (beki), și era folosit de un număr restrâns de
oficiali.

În zona Asiei Interioare, între secolele XIII-XIV,
percepția culorii a fost un instrument de clasificare
socială, profesională și religioasă. Pornind din societatea
chineza, folosirea acestui mijloc de stratificare socială a
pătruns si în lumea mongolă, care l-a transpus în perioada
Yuan(1160-1368), ca aparat de stat.
Culorile de bază din lumea mongolă sunt albastru
(qöq),
negru(kara),
roșu
( ulaan), alb( tsagaan, aq),
galben(shara, shira), și aur
(altan). Fiecare culoare are o
semnificație religioasă, având
legătură cu cosmologia tribală a
platoului mongol: cerul/Raiul
(albastru), aerul(alb), focul
(roșu), apa(negru), pământul
(galben). Chinezii identificau
punctele cardinale prin culori.
Negru - Nordul, Roșul - Sudul,
Albastru - Estul și AlbulVestul. Galbenul, fiind culoarea
imperială, reprezenta centrul
tuturor lucrurilor.
Mâncarea era clasificată în
funcție de culori. Produsele lactate era catalogate ca
Mâncare Alba, carnea - roșie, untul - galben,
condimentele –verde, pe când ceaiul și supa ca negre.
Roșul corespunde coraiului și rubinului, albastrul este
oțelul, albă este perla și argintul, galben este aurul și
chihlimbarul.
Albastru (qöq) a fost considerată o culoare de bun
augur în lumea cavalerilor stepei. Pentru șamani, această
culoare implică divinul și sacrul, deoarece albastru apare
în mitul creator al lumii mongole (qöq möngke tenggri),
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Roșu (ulan) Preferința mongolilor pentru roșu și tonurile
roșiatice este explicată prin asocierea acestei culori cu
focul. Cuvântul ula’an, derivat din verbul ulikh ” a deveni
roșu” se referă la un obiect care începe să strălucească
atunci când este înghițit de foc. Roșul implica o puternica
componentă a sacrului, având conexiune cu focul, care la
rândul sau este considerat o zeitate locală, a ”casei”( ca și
în lumea antică romană), fiind
strânsă legat de cultul
strămoșilor. Din acest motiv,
focul din ger nu trebuia atins
de străini. Hainele de culoare
roșie erau purtate numai de
familia imperială, care le
purtau iarna, vara fiind
înlocuite cu vestimentație
albă.
Galben (Shara). Este o
culoarea celestă. Este culoarea
clerului budist. Apare în
vestimentația imperială în
combinație cu albastru si roșu,
dar nu reprezintă puterea.
Fiind o preluare din lumea
chineză, unde reprezintă centrul universului, nu trebuie
confundat cu aurul (Altan)

gradele al VIII-lea si al IX-lea erau îmbrăcați în verde.
Verdele devine important doar în zona Ilhanidă(12561335), dinastia mongolă a Iranului care se convertește la
Islam.
Ulus-ul lui Jochi, fiul lui Chinggis, a fost împărțit între
fii lui. Batu, fiu al lui Jochi, a primit teritoriile din Vest si
gerul alb cu intrare de aur. Al cincilea fiu, Schyban, a
primit teritoriile de graniță de
lângă Batu, cu ger gri si o ușă
metalică iar fiul cel mai în
vârstă,
Orda
a
primit
teritoriile estice cu un ger
albastru și o ușă de argint.
Acestea sunt teritoriile care
vor deveni Hoarda de AurHoarda Albă, Hoarda Gri și
Hoarda Albastră.
Acest sistem al culorilor nu
dispare după secolul al –XIV
lea, doar că se schimbă. În
Istoria
albă
”CAQA'AN
TEUKE. " un document
mongol din perioada Yuan,
apare termenul ”Popoarele
celor cinci culori” (tabun öngge). Cele cinci culori se
referă la mongoli, coreeni, chinezi, tibetani si popoarele
din Turkestan. Mongolii sunt plasați în centru, coreenii în
Est si chinezii în Sud. Centrul acestei hărți este albastru. În
secolul al XVII-lea, un document tibetan avea să îi
poziționeze pe mongoli în centru referindu-se la ei ca
”galbeni”, în timp ce coreenii apar albaștri, chinezii sunt
roșii, tibetanii sunt negri iar
indienii albi.
Simbolistica practică a culorilor
nu este specifică lumii mongole.
Definirea structurii sociale pe
bază cromatică apare și în
lumea medievală Occidentala,
bizantină și persană, fiind un
element
care
simplifică
raportarea
indivizilor
unei
comunități la realitățile de statut
și poziție. Prin interpuneri
culturale,
împrumuturi
și
paralelisme
se
remarcă
asemănări
certe
între
simbolistica mongolă și cea
occidental europeană.

Aurul- Altan reprezintă cea mai importantă culoare
în lumea mongolă. Mitul creației lumii pleacă de la o
pasăre care se ridică din adâncimea oceanelor până la
Pământul de Aur, acolo unde natura începe să apară.
Soarele și cerurile de aur
reprezintă
conceptul
primordial, masculin, spre
deosebire
de
argint,
principiul
feminin,
reprezentat de pământ și
Lună.
Daca
conceptual
galbenul se combină cu
aurul, cuvântul pentru aur
Altan are în componența sa
termenul de roșu, al. Prin
urmare, aurul este conectat
la imaginea sacrosantă a
focului, deoarece rădăcina
etimologică
Altan
este
cuvântul de origine turcomongolă Al, roșu, care
conține
conotații
de
continuitate și stabilitate.
Cuvantul Altan apare în
”Istoria
secretă
a
mongolilor” unde este sinonim cu Chinggis Khaan și
se referă la persoana lui, la familia lui. Altan beye
( corpul de aur), altan chirai(fața de aur) erau
metafore pentru persoana imperială. Clanul Borjigit,
clanul lui Chinggis este denumit Altan urag, (Familia
de Aur).
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DIVERSITATEA CLIPEI - LA DIVERSITà DELL’ATTIMO
Claudia Crina Balint
Asociatia “Drum Comun spre o Lume Mai Buna”
Aprilie 2020

“ Sa vezi lumea intr-un bob de nisip, raiul intr-o
floare, sa tii infinitul in palma si vesnicia sa o
traiesti intr-o ora, aceasta este viata!”.....(Wiliam
Blake)
Oare am inteles cu totii acum semnificatia acestei
fraze? cat valoreaza o clipa pentru noi oamenii,
calatori in timp?!
Oare viata e o furnicatura ce te cuprinde iar
echilibrul deasupra la toata nebunia haosului?!
Cum intelegem raporturile noastre umane , locul
nostru in viata si in socieatate?
Adevarata intelegere depaseste sfera ratiunii si se
afunda in instinctul uman, in intuitie si suflet.
Uneori am cam uitat de existenta acestora si a
sufletului in fiecare dintre noi.
Acum, mai mult ca niciodata, cand Lumea s-a oprit
in loc, suntem nevoiti a accepta si intelege
diversitatea din noi care ne incarca de o energie
speciala si misterioasa.
Prin intermediul unui mic episod povestit si amintit
din viata noastra, a unei anecdote a vietii unui om,
a unui loc, putem, cred, explica si impartasi multe.
Ideea este de a participa in creearea unui camp de
energii capabil sa ne armonizeze viata in acord cu
Legea naturii....Intre Univers si Om trebuie sa
existe o armonie deplina care sa ne cuprinda in
actiunile noastre umane, in fiinta fiecaruia,
aparenta unui astfel de moment de reflectie a ceea
ce suntem.
Intr-o lume motivata si dominata doar de egoism si
orgolii, uitam sa cunoastem diversitatea semenilor
nostrii, privind doar limitele lor, fara a aprecia
meritele si frumusetile acestora.
Un vis frumos ma poarta in Arezzo, orasul care ma primit si gazduit atatia ani cu bratele deschise,
calm si linistit, fara temeri, gasindu-mi un loc in
inima lor. O iubire neconditionata, pura si eterna.
Intr-un alt vis minunat, m-am purtat intr-o lume a
povestii, intr-un oras iubit de mine, Napoli, pentru
energia pe care o impartaseste cu totii. Acea
energie, pe care o trezaresti pe strazile orasului si
care te invaluie, oamenii impartasind-o cu tine din
belsug fara niciun pic de egoism sau orgoliu.
Marea este intr-o armonie fantastica cu locul, cu
oamenii, intr-un ritm al vietii deschis spre bucurie
si fericire. Un oras deschis catre diversitate si
iubire...Nu te poate cuprinde decat daca si noi
suntem la fel de deschisi spre iubire si diversitatea
dintre noi.
Deci, hai sa nu pierdem clipa de a ne cunoaste
diversitatea, de a ne iubi asa cum suntem si de a
impartasi bogatiile noastre culturale pe un DRUM
COMUN!!!

“Vedere il mondo in un granello di sabbia, il cielo in
un fiore, tenere l’infinito nel palma e l’eternità di
vivere in un’ora, questa è la vita!”
Forze abbiamo capito tutti il significato di questa
frase?
Quanto
vale
un’attimo per
noi,
umanii,viaggiatori nel tempo?!
Forze la vita è un brivido che ti avvolge e l’echilibrio
sopra la follia del chaos?!
Come facciamo a capire in nostri raporti umani, il
nostro posto nella vita e nella società?
La vera compressione passa oltre la sfera della
razione e si afonda nel instito umano, nella intizione
e l’anima. Qualchevolta abbiamo scordato
dell’esistenza a tutte queste e dell’anima dentro di
ogniuno di noi.
Ora più che mai, quando il Mondo si è fermato,
siamo costretti a accettare e comprendere la diversità
di tutti noi che ni da un carico d’energia speciale e
misteriosa.
Attraverso un piccolo episodio raccontato e
riccordato dalla nostra vita, attraverso un anedotto di
l’esperienza di un uomo, di un villaggio, possiamo,
almeno cosi credo io, spiega e condivide tante cose.
L’idea è di participare nella creazione di un campo
di energie capabile di armonisare la nostra vita in
accordo con la Legge della Natura. Tra l’universo e
l’uomo deve esistere un’armonia perfetta che ci
avvolge nelle nostre azioni umani, nell’essere di
ogniuno, l’apparizione di un momento di reflessione
a quello che siamo. Il mare ce in una meravigliosa
armonia con il posto, la gente, in un ritmo di vita
vivace aperto alla gioia e alla felicità. Una cità aperta
per la diversità ed amore... Non ti può avvolgere solo
se anche noi abbiamo la stessa apertura verso
l’amore e la diversità tra noi.
In un mondo motivato e dominato solo dell’egoismo e
dall’orgolio, ci si dimentica di conoscere la diversità dei
nostri compagni, guradndo solo i loro limiti, senza
apprezare i suoi meriti e le loro belezze.
Un bel sogno mi porta in Arezzo, nella cità che mi ha
accolta e mi ha ospitata tanti anni con le braccie aperte,
una cità calma e tranquilla, senza paura, trovando un
posto per me nel suo cuore. Un’ amore necondizionato,
puro ed eterno....
Un altro meraviglioso sogno mi porta in un mondo delle
storie, in una cità che amo tantissimo, Napoli, per la sua
energi che la condivide con tutti noi. Quella energia che
la senti nelle strade della cità che ti avvolge, la gente
condividendo con te la sua richezza senza egoismo ed
orgoglio.
Quindi, non perdiamoci un attimo per conoscere la
diversità, per amarci cosi come siamo e di condividere le
nostre ricchezze culurale su un CAMMINO COMUNE!
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LA NOSTRA LIBERTà FERMATA - LIBERTATEA NOASTRA OPRITA
Claudia Crina Balint
Asociatia “Drum Comun spre o Lume Mai Buna”
Aprilie 2020

Il mondo è bloccato di 2 messi in un isolamento
mentale, di vivere, di esprimere liberamente i
propri desideri, qualità e capacità con l’eccezione
dell’utiliso delle technologie controlate e
manipulate al nivello mondiale.....
La situazione di straordinaria emergenza sanitaria
mondiale che stiamo vivendo stravolge in modo
irreversibile sul rispetto di alcuni diritti
fondamentali, come la dignità umana quella di
poter lavorare liberamente e alcuni altrettanto
basilari principi costituzionali di ogni paese.
In modo particolare riccordiamoci, il diritto alla
protezzione dei dati personali previsto dall’articolo
8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU) e dall’articolo 16 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), oggi
disciplinato dal GDPR (Reg. 2016/679/EU –
General Data Protection Regulation) che oggi
costituisce un diritto fondamentale dell’individuo,
tutelato da tanti paesi...
Tanti anni per lottare a ottenere i diritti
fundamentali dell’uomo e svaniscono in un’attimo
grazie all’egoismo dei poteri del mondo con un
virus?! Come è possibile che tutte le Organissazioni
istituite con un eforto grandissimo, di non essere in
grado di proteggere i nostri diritti e fare possibile
un’orgia cosi distruttibile???
Un lavoro infernale da parte delle Nazioni
sparisce come una bolla di sapone per combattere
un virus, quando le technologgie hanno superato il
limite dell’impossibile!!! Dobbiamo sconsiderare le
capacità conquistate della medicina a questi
tempi?....non credo sia possibile....
Sono rimasti solo questi ustensili cosi precari e
minuscoli in un’universo imenso?!
Non solo che la riconquista della sovranità
nazionale da parte di un popolo si e messo la firma,
ma dopo una lotta e un’ antitesi del mondo aperto
alla globalizzazione ha fattto uscire il vero
handicap per manipolare in masa l’umanità del
mondo.

Lumea s-a blocat de 2 luni intr-o izolare mentala,
de traire, de exprimare libere ale propriilor
dorintelor, calitati, capacitati cu exceptia utilizarii
tehnologiilor controlate si manipulate la nivel
mondial.....
Situatia extraordinara de urgenta sanitara
mondiala pe care o traim acum implica ireversibil
respectarea anumitor drepturi fundamentale ale
omului precum demnitatea de a putea lucra liber si
multe alte drepturi de baza, pricipii fundamentale a
multor Constitutii ale tarilor in lume.
Sa ne aducem aminte in mod special de dreptul la
protectia datelor personale, prevazut in art.8 din
Conventia Europeana a Dreturilor Omului(CEDU)
si de art.16 din Tratatul de functionare al EU
(TFUE), astazi prevazut de GDPR(Reg. 2016/679/
EU – General Data Protection Regulation), drept
care astazi constituie unul di drepturile
fundamentale individuale, tutelat de fiecare
natiune.
Atatia ani de lupta pentru a obtine libertatile
fundamentale ale omului dispar intr-o clipa
datorita egoismului marilor puteri in lume in fata
unui virus?!Cum este posibil ca toate Organizatiile
formate cu mari eforturi, sa nu fie in stare sa
protejeze drepturile noastre si sa faca posibila o
urgie atat de distrugatoare.
O munca infernala din partea Natiunilor lumii
dispare ca-ntrun balon de sapun ptr combaterea
virusului, cand tehnologiile au depasit limitele
imposibului!!!Putem nu lua in considerare
capacitatile medicinei din ziua de astazi....nu cred
sa fie posibil....
Au ramas doar aceste unelte precare si minuscule
dintr-un univers imens?!
Nu ca si-a pus doar amprenta castigarea
suveranitatii nationale a fiecarui popor, dar dupa o
lupta si o antiteza a “lumii deschise” catre
globalizare, a reusit sa scoata in evitenta un
handicap de manipulare in masa o umanitate a
lumii.

E come tutto si è compressato nel COVID, ci siamo
scordati dei veri problemi che abbiamo nel mondo. Però
noi umani abbiamo scoperto ora più che mai i nostri
valori fundamentali.
Quindi possiamo perdere per un periodo breve, 2-3
messi, la nostra libertà di viaggiare, di abbracciarsi, di
incontrarci, della dignità umana per il lavoro, ma non
perderci l’umanità di essere in una dimensione diversa
ma comune.
La diversità è la ricchezza del mondo che ci unisce nei
valori umani comuni!!!

Si ca si cum totul s-ar fi concentrat in COVID-19, am
uitat de adevaratele probleme ale lumii. Dar noi,
oamenii, am descoperit acum mai mult ca niciodata
valorile noastre fundamentale.
Prin urmare, putem pierde pentru o perioada scurta, 2
-3 luni, libertatea noastra de miscare, de imbratisare,
de intalnire cu altii, a demnitatii umane pentru munca,
dar sa nu pierdem umanitatea de a fi intr-o dimensiune
diferita dar comuna.
Diversitatea este bogatia Lumii care ne uneste in
valorile umane comune!
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EU SI PRIETENII MEI ,MUSULMANI !
Marian Manolescu

Salut dragi prieteni !
Astăzi, am să mă refer la un subiect drag mie ,
durabila prietenie pe care o am de-a lungul a 40 de
ani, cu concitadinii de
origine tătară! În vara
anului 1978 , pe când
aveam 9 anișori ,
împreună cu părinții mam stabilit în Medgidia ,
un oraș pe care l-am
îndrăgit încă de la
început ! Vis a vis de
apartamentul
nostru
locuia o familie de etnie
tătară , familie cu doi
copii, cu care am legat
o
prietenie
strânsă
(părinții
noștri
deasemeni) , care zic eu
că
a
fost,,
cheia
succesului'' și a deschis
drumul unor lungi și frumoase conviețuiri cu oameni
dragi de etnie turco-tătară ! După cum mulți oameni
din orașul nostru știu , am fost și voi rămâne un
fanatic iubitor al jocului cu balonul rotund , fotbalul,
acesta fiind un factor principal ce ne-a unit sub ,,
religia '' lui !
Astfel am reușit
până la vârstă de
50 de ani (wow,
jumătate
de
secol!
)
să
stabilesc
relații
strânse cu prieteni
tățări ,(cărora le
dedic
aceste
rânduri),
macedoni,
rromi,și alte etnii ,
Medgidia fiind un
exemplu
de
conviețuire
în
bună
înțelegere
inter-etnică ! În
continuare mă voi
telegrafic
la
câteva ipostaze care au marcat existența mea în
relațiile mai sus amintite , pentru a înțelege de ce de-a
lungul a atâtor ani am reușit să mă regăsesc alături de
alți români evident, în mijlocul acestei comunități
prietenoase ! Învățătoarea mea din gimnaziu era o
tătăroaica aprigă , atât de aprigă și intransigentă încât
ne înroșea mai mereu palmele cu rigla, când făceam

boacăne ! În viață mi-a prins bine acest lucru , am
reușit să deosebesc binele de rău , să fiu ordonat și să
iubesc adevărul ! Apoi contactul meu cu tătarii s-a
derulat
de-a
lungul
timpului sub bagheta
fotbalului ! Înscriindu-mă
la fotbal , pariintii mei sau opus , și nu-mi
permiteau să merg la
antrenamente
!
Rezolvarea situației a
venit din partea unui
coleg (tătar evident !), cu
părinți mai permisivi , la
care
îmi
țineam
echipamentul, mințindumi părinții că mă duc la
corul școlii, deși eu
veneam acasă roșu ca un
rac și transpirat din cap
până în picioare ! Apoi în
perioada junioratului și mai târziu când am devenit
antrenor -jucător , prietenii mei tătarii și-au pus serios
amprenta în legarea unor prietenii strânse și de
durata ! Așa cum esențele tari se țin în sticluțe mici ,
nedorind să fie un articol sinuos , laitmotivul acestor
rânduri
fiind
destul de limpede,
am să fac un salt
direct la prezent și
am să spun că
lucrurile nu s-au
schimbat
cu
nimic
!
Tot
sportul ne unește ,
leagă
prietenii
strânse
între
noi ,așa cum a fost
mereu , prilejuind
de fiecare dată
întâlniri
de
neuitat ! Și că sămi demonstrez că
nimic nu e de
domeniul
hazardului , astăzi
sintagma care ne unește poartă numele de Cupa
Prieteniei (logic, nu?) din an în an mai efervescență ,
organizată și condusă cu măiestrie de UDT
(președinte Naim Belgin ) și care relevă și întăresc în
mod clar și firesc , rândurile de mai sus !
Dragi prieteni musulmani (turco-tătari) mă înclin cu
respect în față dumneavoastră !
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Tunel de decontaminare, donat unității SAJ Medgidia

Reprezentanții Uniunii Democrate Tătare și
partenerul Foişor Market au donat unității din
Medgidia a Serviciului de Ambulanță Județean
Constanța un tunel de decontaminare. Tunelul,
dotat cu pulverizare și ultraviolete, este menit să
crească siguranța celor care îl folosesc, în special
cadre medicale și auxiliare, în lupta cu virusul
COVID 19.
UDT contribuie la dezvoltarea societăţii prin
fapte nu prin vorbe fără acoperire din 2008 de la
înfiinţare, subliniind astfel că noi toţi suntem o
singură comunitate indiferent de apartenenţa
etnică sau religioasă.
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Proverbele
– oglinda vie a existenţei şi personalităţii etniei turco-tătare
prof. univ. dr. Ibram Nuredin

Ca temei al spiritualităţii unei etnii a unui popor
proverbele sunt fotografii şi imagini în derulare ale
vieţii de altădată, ca şi lumini repere ale vieţii de „aici
şi acum” („hic et nunc”). Ele sunt
studiate de paremiologie („paroima” –
proverb; „logos” – ştiinţă) ca
disciplină specializată pe studiul
genezei, ariei de răspândire şi
circulaţiei lor.
Proverbele ca şi maxime („özek
söz”) aforisme („özli söz”) în genere
expresii cu tâlc („anlamlı, manalı
aytĭm”) ne vorbesc despre viaţa
omului şi etapele ei (naştere –
„tuwım”; botez – „sünnet”; logodnă –
„nışan”; nuntă – „toy”; moarte –
„olĭm”; copilărie – „balalık”; tinereţe – „caşlık”;
maturitate – „ergĭnlĭk”; şi bătrâneţe – „kartlık”;
despre familie – „ayle”; şi muncă – „ĭş”); despre
trăsăturile omului (bunătate – „iygĭlĭk”; cinste –
„namus”; curaj – „cĭgĭtlık”; libertate – „serbezlĭk”;
dragoste – „aşk, sewda, sùygĭ”; eroism –
„kahramanlıq”; recunoştinţă – „minnetarlık”;
renume – „nam, şöhret”; dreptate – „adalet”; respect
– „saygı, urmet”; despre condiţia familială şi socială
a omului (căsătorie – „üylenme”; cetăţenie –
„vatandaşlık”; ocupaţii şi meserii – „meşguliyet”,
„meslek”; tradiţii şi obiceiuri – „gelenek”, „adet”) şi
multe altele. În ultimă instanţă, proverbele vizează
relaţiile omului cu natura, cu divinităţi (Dumnezeu) şi
cu
ceilalţi
oameni,
în
contexte
istorice
particularizatoare, de cultură şi civilizaţie, dar şi cu
valoare universală.
Odată formulate, proverbele sunt/devin ghiduri de
conduită atitudinale, puncte de reper ale esenţei
umane. Ele pot generaliza cazul particular. generând
posibilitatea de a se repeta şi de a rămâne în mentalul
colectiv, în contexte, situaţii şi culturi diferite.
Dintre sutele, miile de proverbe axate pe o tematică
existenţial umană, iată câteva:
–munte cu munte nu se întâlnesc, omul cu om da –
„dağ dağman körĭşmez, insan insanman körĭşĭr”;
– dacă n-ai cap vai de picioare – „başta akıl
bolmasa ekĭ ayakka zor kelĭr cu varianta akılga
kelmegen başka kelĭr”;
– cel care umblă seara, sau este muşcat de câine sau
îl ajunge foamea – „akşamdan son cürgennĭ, ya it
kabar, ya aç”;
– ia exemplul furnicii, pregăteşte-te de vară pentru
iarnă – „kımırskadan örnek al, cazdan kışka
azırlan”;
– şi un măr mic îţi cucereşte inima – „yarím alma,
gönĭl alma”;

– animalele comunică (se înţeleg) prin miros,
oamenii prin vorbe – „aywanlar koklaşıp, insanlar
könĭşip anlaşır”;
–un prieten adevărat se câştigă în
patruzeci de ani – „asıl bĭr dost kırk
yılda kazanılır”;
– cine se scoală de dimineaţă îşi
sporeşte câştigul, cine nu, îl limitează
– „erte turgannın rezkı artık, keş
turgannıñ kısmetı tartık”;
– ochiul lacomului nu se satură
niciodată
– „aş toysa da közĭ
toymaz”;
– nu iese fum fără foc – „ateş
bolmagan yerden duman şıkmaz”;
– un nebun aruncă o piatră în puţ,
patruzeci de oameni inteligenţi nu o pot scoate – „bĭr
delĭ kuyuga bĭr taş atar, kırk akıllı şıgarmaz”;
– ignoranţa este o boală mai grea decât durerea de
cap – „cayıllĭk baş awrısından beterdĭr”
– musafirul stă puţin, vede mult – „mĭsapĭr az
otırır köp şiy körĭr”;
– mănâncă, bea cu rudele, dar nu face comerţ cu ele
– „akrabanman aşa, ĭş, alĭşberĭş etme”;
– nu este om (frate) fără cusur – „mĭnsĭz arkadaş
bolmaz”;
– cine nu munceşte, nu se hrăneşte – „ĭşĭ yoknıñ aşı
yok”;
– omul educat nu rămâne flămând
– „ĭlĭm
kazangan aş kalmaz”;
– sacul gol nu stă în picioare – „boş şuwal ayakta
turmaz”;
– orbului nu-i trebuie oglindă – „sokırga ayna
kerekmez”;
– dacă nu vorbeşte gura hoţului, vorbesc ochii lui –
„kırsızın awzi aytmasa, közĭ aytar”;
– trăieşte mult, trăieşte puţin, moartea vine oricum,
pentru oricine – „az yaşa, köp yaşa, kelĭr ölĭm er
başka”;
– unde este miere, roieşte (nu lipseşte) musca – „bal
bolgan cerde şıbın eksĭk bolmaz”;
– peştele mare înghite pe cel mic – „balaban balık
kĭşkene balĭknı cutar”;
– nu te bucura că eşti, nu te plânge că nu eşti, adică
nu ştii cu ce vine ziua de mâine – „barman dep
kuwanma, „yokman” dep cılanma”;
– intriga seamănă cu un şarpe adormit, nu-l călca pe
coadă – „fitne, catkan cılanga uşar, kuyruguna
basma”;
– fiecare are un necaz – „er başıñ özĭne köre dertĭ
bar”
– cel ce-şi ţine limba (nu vorbeşte prostii) îşi apără
capul (situaţia) – „tĭlĭn tıygan başin korur”;
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– omul sărac îşi laudă găina, omul bogat îşi laudă
calul – „pĭkare tawugun, bay atın maktar”;
– datornicul nu moare, se îngălbeneşte – „borclı
ölmez, benzĭ sarar”;
– unde este acţiune (muncă) este şi bunăstare –
„hareket
bolgan
yerde bereket bolır”
Proverbele
sunt
redate în limba tătară
folosită
de
comunitatea tătară din
România;
ele
particularizează
„sufletul”
aceste
comunităţi, sunt o
legitimare valorică şi
fizică a ei. Flori alese
ale gândului „în stare
de graţie”, zicătorile,
proverbele tătăreşti se
exprimă în propoziţii
simple, concise dar expresive, curg lin, parcă spuse
de la sursă. Căci subiectul lor şi cel care le
transmite este omul, etnicul, poporul tătar. La noi,
tătarii, limba, limbajul nu aleargă înaintea minţii, ci
face corp comun cu ea, cu sensibilitatea, cu emoţia,
cu trăirea. Pentru etnicul tătar – chiar şi religios –,
viaţa este o valoare, are un sens, o logică, o
legitimare, o demnitate.
Multe proverbe sunt simple prin compoziţie şi
număr de cuvinte. Predomină propoziţia enunţiativă
(„basit cümle”), simplă şi cel puţin aici avem mai
rar propoziţii dezvoltate („genĭş cümle”), fraze
(„koşma cümle”).
Exemplu de propoziţie simplă: „timpul costă
bani” – „vakıt nakıttır”; „nu vorbi înainte de a
gândi” – „tüşünmeden
konışma” şi propoziţii
compuse
„dacă
Allah
închide poarta de argint o
deschide pe cea de aur” –
„Alla
gümüş,
kapını
kapatsa,
altın
kapını
aşar”; „unde nu intră
soarele, intră doctorul” –
„Küneş kĭrmegen cerge,
doktor kĭrer”.
Expresiile,
de
o
concreteţe remarcabilă, pun
în faţa ochilor noştri
adevărate imagini, tablouri
desprinse
de
realitatea
imediată, de genul: „a vorbi
cu perdea” – „üstĭ kapalı
konışmak”; „dă câinelui carne şi calului iarbă” –
„atka ot, itke et ber”; „despică firul de păr în

patruzeci” – „kılı kırk carmak”; „triază, trece prin
ciur şi ţese des, strâns” – „ince elep sık tokumak”;
„muntele a născut un şoricel” – „dagdan şışan
tuwgan”; „a face mătură din păr” – „şaşın süpürge
etmek”; „a-i veni sufletul, inima la gură” – „cüregĭ
awzına kelmek”; „să
priveşti cerul şi să te
găseşti pe pământ” –
„kökke karaganda
cernı tapmak”; „a sta
ca pe ghimpi” –
„tegenegĭn üstünde
otırmak”.
Anumite
expresii
poartă sens real, nu au
nevoie de analiză şi de
interpretare, cum ar fi:
„kobĭ
kettĭ,
azı
kaldı” – a fost mult, a
rămas puţin; „algan
razı, satkan razı” –
este mulţumit şi cel ce vinde şi cel ce cumpără;
„adı bar, özĭ yok” – el nu este, dar i-a rămas (re)
numele; tradiţia să-şi găsească locul – „adet cerĭn
tapsın dep”; Dumnezeu (să-mi dea) mie, eu (să-ţi
dau) ţie – „Allah maga, men de saga”.
Deşi în majoritate simple, zicalele nu sunt lipsite
de măsură („ölşe”) şi rimă („uyak”). Dimpotrivă.
Iată câteva exemple: ban la ban trage – „paranı
para kazanır”; oaia nefolositoare este mâncată de
lup – „paydasız koynı kaşkır aşar”; peştele de la
cap se-mpute – „balık baştan kokır”; măsoară de
două ori, taie odată – „ekĭ ölşe, bĭr kes”; nu fii
vecin fără şansă – „ogırsız komşı bolma”.
Unele zicale sunt istorisiri, pot fi titluri de
povestioare. Iată: măgarul a fost chemat la nuntă şi
el a spus lipseşte apa sau
lipseşte arborele (lemnul,
copacul) – „eşeknı toyga
şakırganlar”, „ya agaş
eksĭk ya da su”; l-am
chemat pe croitor, el a spus:
am acul de cusut – „terzĭge
cuwır degenlar, inem
başımda degen”.
Nestematele şi nepreţuitele
creaţii populare ale tătarilor,
aforisme, ziceri, proverbe,
sunt mărturii ale unui trecut
istoric glorios, ale unui
tezaur impresionant de
valori
lingvistice-literare,
ale
contribuţiei lor la bogăţia multiculturală, etnică
şi religioasă a României de azi, la zidirea unei
societăţi a înţelegerii, a dialogului şi păcii sociale.
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Добружадағы той еуропадағы бүкіл түркінің басын қосты
Добружадағы "Түркі-татар құрылтайы"
шарасы спорт және мәдени дәстүрге,
сондай-ақ
татар
гастрономиясына
арналды.
Добружалықтардан
басқа,
шақырылған қонақтардың қатарында
Молдавиядағы Ғағаузия автономиясынан,
андолы түріктері, қазақтар, Қазан
татарлары, бұлғариялық татарлар мен
түріктер және мадиярлар болды.
"Тұрандықтар" әуелде түріктер негізін
қалаған Қарасу деп аталған, қазіргі атаумен
Медгидия
қаласында
жауынгерлік
шеру
өткізген.
Шерудің
басында
Мадияр-Тұран
қауымдастығының
көне
қару-жарақпен
қаруланған
сайлауыт
жігіттері,
тарихи
байрақтарды желбіретіп жүрді. Оның сапында
Түркияның Бурса қаласынан келген Мехтер
әскери оркестрі өнер көрсетті. Шеру Констанца
қаласының
орталығында
қайталанды.
Салтанатты
тамашалаған
сан
мыңдаған
жергілікті тұрғындарға ерекше көтеріңкі көңілкүй сыйлағанын айтысып жатты.
Ертеңінде
"Тұрандықтар"
Мангалия
қаласының теңіз айлағында екі киіз үй тігіп,
байырғы мәдениеттің сән-салтанатына арналған
шара өткізді. Күні бойы толастамаған
көреремендердің
қызығушылығында
шек
болмады, әсіресе киіз үйді жығуына дейін
тамашалағандар болды
Айлақта жауынгерлік шоу: сайыс, жүгіру,
қамшыгерлік, таяқпен қорғану, күрес, және өзінөзі қорғау сияқты дәстүрлі спорт түрлері
қамтылды.
Сонымен
қатар,
қолөнер
бұйымдарының жәрмеңкесі өтті.

Салтанатты қабылдаудан кейін Мадияр-Тұран

Қауысдастығы мен Добружадағы шараны
ұйымдастырушы Наим Белгин және Дервис

Мемур
қатарлы
азаматтар
арасында
ынтымақтастық туралы уағдаластыққа қол
қойылды. Түркі-татар қауымдастығы 2020 жылы
Мажарстанда өтетін Тұран халықтарының
Құрылтайына ресми шақырылды.
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Monumente pierdute ale Bucureştiului, de la Palatul Artelor la
moscheea din Parcul Carol
Moscheea şi Muzeul Militar din Parcul Moscheea, mutată în Piaţa Pieptănari
Carol, Teatrul Naţional din vremea lui
După instalarea comuniştilor toată amintirea
Caragiale sau Palatul Sturza din Piaţa
Victoriei sunt doar câteva dintre trecutului regalist a fost ştearsă din memoria colectivă.
monumentele Bucureştiului începutului de
De aceea, Moscheea „Hunchiar-Regele Carol I",
secol XX ce acum nu se mai regăsesc în
construită cu prilejul Expoziţiei Generale Române, a
Capitală, scrie Historia.ro.
fost demolată şi mutată ulterior în Piaţa Pieptănari.
În 1906, când se împlineau 40 de ani de la venirea
în România a Regelui Carol I şi 25 de ani de
Regalitate, Take Ionescu, pe vremea aceea ministru al
Domeniilor şi Agriculturii, a insistat pentru
organizarea unei Expoziţii Generale Române, potrivit
istoricului Dan Falcan. Aici erau invitaţi români din
toate zonele ţării, unele aflate sub ocupaţie
habsburgică, altele sub ocupaţie rusă. Locul ales
pentru acest mare eveniment a fost Dealul Filaretului.
Astfel, locul a fost amenajat de arhitectul francez
Edouard Redont. În doar câteva luni a fost construit
un adevărat oraş. Atunci au apărut Parcul Carol cu
Arenele Romane, Palatul Artelor, Turnul lui Ţepeş şi
o moschee. Două dintre aceste monumente au dispărut
de-a lungul timpului: Palatul Artelor, care a funcţionat
ulterior şi ca muzeu militar, şi moscheea.

Moscheea era amplasată pe o insuliţă de pe malul
lacului, iar în spatele ei se contura semeţul Turn al lui
Ţepeş. În anii '60 moscheea a fost mutată în Piaţa
Pieptănari.
O altă clădire dispărută din Parcul Carol este
Palatul Artelor care după Primul Război Mondial a
devenit Muzeul Militar. În 1940 acesta ars şi nu a mai
fost reconstruit. În locul său a fost ridicat în 1963
Cimitirul Eroilor Neamului. „Acolo a fost
înmormântat Gheorghe Gheorghiu Dej, iar pe margine
au fost înmormântaţi alţi eroi ai comunismului,
precum Petru Groza. Comuniştii au ţinut să demoleze
toate clădirile care aminteau de perioada anterioară", a
explicat istoricul Dan Falcan.
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Implantologia specială – O nouă speranță
(Articol preluat: Doru Iftime, Editor Coordonator LIFESTYLE | 02/09/2019 @ 10:34 AM |)
„Am făcut un test drive cu BMW Z4 și am ajuns la
concluzia că nu e pentru mine”, mi-a spus doctorul
Chemal Taner, căruia i se spune
#zygoman, fiind autorul unor operații în
premieră în stomatologia autohtonă și
mondială. Îi înmânasem dlui doctor,
fondatorul rețelei de clinici Implantodent,
ediția de luna trecută a revistei Forbes
Life, care avea pe copertă respectivul
automobil și, cum discuția apucase de la
sine pe un traseu lejer, am lăsat-o să
meargă înainte...
Ce faceți în timpul liber?
În timpul liber încerc să fiu tată, încerc
să fiu soț… Din păcate, am puțin timp
liber, dar încerc să-l petrec pe tot cu
familia. Am diverse hobby-uri, încă din
tinerețe – unul dintre ele este tirul cu arcul
tradițional, pe care probabil îl am în ADN – eu fiind tătar,
tătar dobrogean.
Este un sport cu totul deosebit de celelalte forme de tir
cu arcul pentru că țintirea se face instinctual. Nu ai sistem
de ochire, nu există nici măcar un punct de sprijin al
săgeții. Practic, săgeata se sprijină pe mână. Tătarii țineau
câte o săgeată între fiecare pereche de degete și puteau
încărca arcul foarte repede. Acesta era unul dintre
avantajele pe care le aveau în luptă. O altă deosebire este
că, dacă la toate celelalte arcuri întinzi coarda ca să tragi,
la cel mongol împingi crosa. De altfel, încă din copilărie
mă jucam cu arcuri și praștii…
Cum ați trecut de la aceste preocupări la o carieră
în medicina dentară?
A fost o alegere pe criterii pragmatice, făcută cu
ajutorul unor prieteni apropiați care activau în medicina
dentară. Interesul meu are la bază faptul că stomatologia
îmbina foarte bine medicina și spiritul antreprenorial pe
care îl moștenesc tot din familie, o familie de vechi
negustori tătari.
Dar nu poți face stomatologie fără anumite dotări.
Adică e nevoie din start de o investiție, pe când în
celelalte domenii medicale nu ai nevoie decât de un
birou.
Categoric. Dacă ar fi fost să mă iau după tata, trebuia
să am un serviciu călduț și atât. Și, într-adevăr, după
facultate am ajuns într-un astfel de
serviciu: era o policlinică de stat
semiprivatizată, în care nu se
investea nimic, doar se exploata
totul la maximum. După un an, am
realizat că din acea policlinică
viitorul se vedea destul de sumbru.
În primul rând, datorită mentalității
colegilor, care proveneau dintr-o
altă generație, obișnuită că medicul
nu trebuie să investească sau să
evolueze profesional în vreun fel. Și mi-am dat demisia,
fapt care s-a tradus, acasă, printr-un moment foarte
tensionat: concluzia tatei a fost că nu-mi place munca.
Însă, cu puțin timp înainte, interacționasem în Turcia cu

un altfel de medicină dentară, văzusem altfel de
aparatură; fiind tânăr, m-a fascinat noutatea și mi-am zis
că pot aduce această noutate și în
România. Așa că o perioadă am importat
aparatură medicală în România, unde piața
în domeniu era virgină. Am înțeles că
există anumiți oameni, chiar așa, la un
nivel timid, cât se putea la începutul anilor
’90, care caută altceva în privința
serviciilor medicale. Și am intuit că acest
gen de oameni va căuta altceva și în cazul
medicinei
dentare.
Prin
urmare,
deschiderea primului cabinet, pe un
bulevard central din Constanța, într-o
garsonieră închiriată, dar cu aparatură
performantă, a fost un succes din start.
Cum v-ați găsit pacienți?
Cum pe atunci nu existau reviste,
protipendada Constanței a fost cea care mi-a făcut
reclamă, pe cale orală. Pacienții au fost fascinați pentru
că propuneam un concept de cabinet total diferit de cel
din policlinică. Accentul a fost pus de la început pe
igienă. Am investit mult în echipamente de dezinfecție și
sterilizare, și am avut inspirația să marchetez acest aspect.
La scurt timp am deschis al doilea cabinet – aveam pe
atunci entuziasmul tinereții, puteam să muncesc 12-14
ore pe zi și nici nu mi se părea că muncesc. Era bucuria
unui business care mergea din plin, la care se adăuga
satisfacția medicului care-și tratează cum trebuie
pacienții.
Astăzi, 20 de ani mai târziu, munciți cu aceeași
plăcere?
Absolut, stau în fiecare zi în clinică minimum 10 ore.
Și nici azi nu simt că muncesc.
Știu că aveți specializări făcute în Statele Unite.
Când am considerat că din punct de vedere al dotărilor
îmi permit o relaxare, am început să investesc în educația
mea profesională. Mergând pe la diferite manifestări de
specialitate în străinătate, mi-am dat seama că noi, aici,
ieșim din facultate cu niște noțiuni învechite, nu suntem
la curent cu cele mai recente manopere sau materiale.
Colegii din generațiile anterioare nu au avut ocazia să
călătorească și să vadă alte lucruri, ei au fost prizonierii
acelor policlinici de stat.
Probabil că, după o vârstă,
intervine și blazarea.
Mulți s-au blazat, s-au plafonat, a
apărut autosuficiența, comoditatea
dată de un „loc călduț”. Pe de altă
parte, cea mai puternică opoziție am
avut-o din partea medicilor de vârstă
înaintată, care mai că-mi spuneau că
fac vrăjitorii. Dar era, pur și simplu,
vorba de noutate, de niște proceduri
pe care ei nu le cunoșteau. În plus,
existau și pacienți care-și doreau manopere de calitate –
nu mulți, e drept, eu am prins perioada de pionierat în
care trebuia să învățăm oamenii că spălatul pe dinți
trebuie să devină o prioritate.
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fiindcă sunt niște proceduri foarte scumpe, care se fac în săli
speciale, cu anestezie generală și cu echipă interdisciplinară
(anestezist, chirurg implantolog, chirurg maxilo-facial,
protetician, tehnician specializat). Cu cât aduci laolaltă
oameni mai mulți și mai specializați, costurile cresc.
Manoperele noastre sunt sub nivelul vestului Europei sau al
SUA. Un Quad Zygoma costă la noi 12.000 de euro, în timp
ce în Germania și Belgia este 40.000-50.000 de euro, și
70.000-100.000 de dolari în SUA.
Sunteți mulțumit?
Da. Dacă aș lua-o de la capăt, aș face
același lucru. Și, cu toate că sunt tătar
dobrogean și musulman, eu cred că
Dumnezeu este unul singur și Lui îi
mulțumesc când mă trezesc și când
adorm. Îmi place să spun că eu îl am pe
Dumnezeu în vârful bisturiului, fără El
nu s-ar fi întâmplat nimic, El a aliniat
niște planete și a făcut să am succes și o
familie frumoasă. Am doi băieți destul de
mari, pe care i-am crescut în spirit
bărbătesc, tătăresc. Cel mare face în
curând 18 ani și se pregătește pentru
medicină dentară. Va merge la Barcelona pentru că acolo este
cel mai bun nucleu de chirurgie maxilo-facială din Europa.
Cel mic are 16 ani. Sper ca ei să preia într-o zi și meseria
mea, și afacerea.
Și dvs. ce ați face? V-ați retrage pe o insulă? Cred că vați plictisi…
Nu pe o insulă, dar m-aș muta în Mongolia. Este țara
căreia am simțit că-i aparțin. Am fost anul trecut acolo și sper
să merg an de an în Mongolia. Anul acesta, pe lângă turul
deșertului Gobi, voi merge la Ulan Bator, unde țin un curs de
implantologie avansată. Mongolii sunt oameni calzi, sinceri,
recunoscători pentru puținul pe care îl au, oameni care trăiesc
liber. Am mers în partea central-nordică a Mongoliei și am
văzut ce înseamnă să trăiești în iurtă, în sinergie cu natura, să
călărești… Acolo m-aș retrage.
E totuși cale lungă de la tehnologia avansată din
cabinetele dvs. până la traiul nomad.
Este. Nu avem nici măcar curent electric, în iurtă folosim
lumânări. Simplitatea, bunătatea, spiritul pozitiv și dorința
mongolilor de a ajuta se regăsesc și în mine, în munca mea.
Am nevoie de tehnologie ca să aduc performanță în actul
medical, însă bunătatea și empatia sunt gratuite și vin din
suflet, nu e nevoie de tehnologie.
Familia vă însoțește când mergeți în Mongolia?
Nu, băieților mei încă nu am reușit să le trezesc interesul
asupra acestor chestiuni. Pentru ei ar fi mai tentant dacă le-aș
propune să mergem la
Los Angeles. Dar nici
nu am insistat, am
încercat să-mi dau
seama cum aș fi
reacționat eu, la 18 ani,
dacă tata mi-ar fi zis să
mergem în Mongolia.
Dar sunt sigur că băieții
mei își vor descoperi
într-o
bună
zi
rădăcinile. Deocamdată,
sunt mulțumit să știu că
au deprins tăria de
caracter, orgoliul, perseverența și adaptabilitatea caracteristice
mongolilor. Sunt elementele unei fundații solide pe care vor
reuși să-și construiască un viitor în domeniile în care vor
excela. Și cu siguranță vor excela.

Dar educația e la fel de necesară și azi, nu cred că stăm
grozav la capitolul igienă orală.
E adevărat. Azi e mai important să ai un obiect cu care te
poți lăuda decât să investești în sănătate. Însă calitatea vieții e
importantă. E drept, o dantură frumoasă nu-ți ia ochii ca o
mașină de lux. Revenind la America, acolo am găsit cea mai
interesantă abordare a medicinei dentare, bazată pe
pragmatismul lor în formă pură. Ei nu analizează foarte mult
biologia, ei raportează totul la bani, iar pacientul, fără să vrea,
se raportează și el la acest aspect. De la americani am învățat
să-mi ordonez foarte bine ideile și să
abordez un caz clinic pe principii clare și
pragmatice. Noi nu dialogam cu
pacienții, școala românească de medicină
avea această problemă. Stomatologia are
nevoie de comunicare, trebuie să
identifici din start așteptările pacientului
și ce buget are. Am învățat să planific
foarte riguros tratamentul și să am mereu
pregătită o alternativă. Nu în ultimul
rând, am învățat manopere foarte noi și
foarte avangardiste, americanii sunt ași
în acest domeniu.
Apropo de vrăjitorii: una dintre procedurile care v-au
adus notorietate se numește Quad Zygoma. Despre ce e
vorba?
Aveam pacienți care fie nu mai aveau niciun dinte, fie mai
aveau doar dentiție terminală, o dantură grav afectată de boala
parodontală. Întâmplarea face că mulți dintre acești pacienți,
după ce își neglijaseră ani de zile dantura, ajunseseră la un
confort financiar care să le permită soluția pe care am
descoperit-o în America – implanturile zigomatice. Aceste
implanturi te scutesc de adiție osoasă pentru că nu folosim
pentru ancorare osul maxilar, ci osul zigomatic, osul
pomeților. Comparativ cu implanturile tradiționale, aceste
implanturi sunt foarte lungi. Cu patru implanturi zigomatice,
tehnică denumită Quad Zygoma, pe care am adus-o noi din
America, îi schimbai efectiv viața unui pacient care nu mai
avea nicio șansă la dantură fixă și șanse mici la dantură
mobilă. Am reabilitat sute de pacienți cu această metodă; unii
dintre ei, când s-au văzut din nou cu dinți în gură, au început
să plângă. Apoi am făcut în premieră o operație care se
numește Six Zygoma. Este o procedură care nu s-a mai făcut
nicăieri în lume. Pacienții din Occident care ajunseseră în
stare de atrofie osoasă severă și fără dinți erau trecuți de 65 de
ani. Eu, în România, aveam pacienți care ajunseseră la acest
stadiu la 45-50 de ani. Din punct de vedere biologic, patru
implanturi ar fi fost suficiente, dar nu știam dacă vor
funcționa din punct de vedere biomecanic. Cum pacientul
avea oase zigomatice
voluminoase, am putut
să
inserăm
șase
implanturi, trei pe
fiecare parte, tehnică
pe care noi am botezato Six Zygoma. Pe urmă
am
introdus
implanturile
pterigoidiene
(se
ancorează
în
osul
pterigoidian),
implanturile
nazale,
transsinuzale – și așa
am intrat pe teritoriul implantologiei avansate, care utilizează
tehnici și implanturi speciale, care evită adițiile osoase
voluminoase și care îmbunătățește de a doua zi calitatea vieții.
Ce prețuri au procedurile pe care le faceți?
Încercăm să ținem manopera la nivelul pieței românești,
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Primii manageri organizare evenimente
cu specializarea “Festival Sabantoi” din România
08.06.2020-18.06.2020
România a participat în perioada 08.06.2020-18.06.2020 la cursurile online organizate de
Ministerul Culturii al Republicii Tatarstan în colaborare cu Congresul Mondial al Tãtarilor şi
Centrul de Promovare şi Dezvoltare al Culturii şi Tradiţiilor Tătarilor
Uniunea Democrată Tătară (UDT) din România a
participat la cursurile online cu tema Organizarea
Festivalului Sabantoi prin preşedintele Naim Belgin
în perioada 08.06.2020-18.06.2020.
În cadrul acestui program am învăţat lucruri noi
chiar dacă avem experianţă de aproximativ 12 ani în
domeniul organizării de evenimente.
În cadrul festivitãţilor de deschidere şi de
încheiere au fost citite scrisorile domnului
Preşedinte al Republicii Tatarstan,
Rustem
Minnihan adresate participanţilor care ajută în acest
fel la promovarea culturii tătare. Un alt mesaj foarte
important a venit din partea președintelui
Congresului Mondial al Tătarilor, "Şaihraziev Vasil
fiul lui Gabtelgayaz, personalitate politică care în
prezent este viceprim-ministru".

cadrul Festivalului Internaţional Kurultai, care s-a
desfășurat în septembrie 2019 la Mangalia.

Vă reamintim că UDT și-a trimis reprezentanții la
lucrãrile Congresului Mondial Tãtar, care s-au
desfășurat în orașul Kazan (Republica Tatarstan) în
perioada 17-19 decembrie 2019.
Reprezentanţii Republicii Tatarstan au fost
prezenți și în România, la Programul Sabantoi din
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Tătarii din România și pericolul pierderii identității
Sevghin Menan-Derviș

Au fost scrise, de-a lungul vremii, foarte
multe lucruri despre tătarii din România.
Unele dintre ele reale, altele imaginare.
Anumiți istorici au scris și declarat
apartenența tătarilor la popoare turcice. Alții
i-au afiliat la popoarele mongole, din familia
ungro-finică. Oricum ar fi, fiecare dintre cei
curioși și atrași de istorie îi definesc pe tătari
în funcție de propria părere, care poate fi
subiectivă.
Tătarii din România sunt o minoritate care
aparține statului român, iar în ultimii 150 de
ani au fost adoptați ca cetățeni și li s-au oferit
aceleași drepturi. Din păcate, comunitatea
tătară din România își pierde limba,
principala formă de recunoaștere a oricărui
popor. Limba tătară este unanim recunoscută
de ONU și UNESCO. Probabil, din păcate,
există pericolul ca peste 20-30 de ani vor mai
trăi tătari în România vorbitori doar de limbă
turcă și limba română.
propriului meu popor să se piardă în bogăția
Ca descendent al unui popor fără țară, îmi unei alte mărețe limbi – limba turcă. Să nu ne
pun în fiecare zi întrebarea: dacă tătarii își lăsăm asimilați!
Autor : Sevghin Menan-Derviș
vor pierde limba, ce vor fi ei, turci sau tătari?
Mulți dintre noi sunt constrânși de condiții
independente de crezul propriu în a accepta
să li se inoculeze limba turcă. Trăiesc în
fiecare zi cu speranța că într-o zi va apărea
un tătar, care va reuși să facă un Abecedar al
limbii tătare, cu caractere latine, după
alfabetul românesc – deoarece trăim în
România și e obligația noastră ca scrierea
propriei limbi să fie cu alfabet românesc.
Cărțile tipărite în Turcia pentru minoritatea
tătară conțin acum caractere și litere
nespecifice limbii tătare.
În al doisprezecelea ceas, sper că noi
tătarii ne vom trezi și nu ne vom pierde
identitatea. Frumusețea limbii tătare este
neprețuită și nu merităm să ne pierdem
amintirile copilăriei, petrecute într-unul din
fiefurile în care mai este vorbită limba tătară
nealterată: Dobrogea, alături de Kazahstan și
Kîrghistan. Iubesc și respect poporul turc,
dar n-am să accept niciodată ca limba
17

JUEGOS DE PELOTA EN MÉXICO
Ana Claudia Collado García
Presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, A.C.
rejilla, cintas protectoras en el antebrazo y en las
rodillas, así como un yugo en el abdomen.
El juego de Pelota Mixteca, paso por un proceso
de mestizaje y se pueden perfil algunas similitudes
y diferencias entre los juegos europeos y los
mesoamericanos, actualmente siguen evolucionado
generando un profundo sentido de pertenencia,
creando comunidad y orgullo,
especialmente para todo aquel
de origen Oaxaqueño lo han
hecho
un
símbolo
de
resistencia, el juego ha migrado
del estado de Oaxaca a la
Ciudad de México y los Estados
Unidos
por
población
oaxaqueña.

PELOTA MIXTECA
El juego y el deporte son rasgos culturales que
han compartido todos los pueblos del mundo. Los
juegos y deportes autóctonos de México cuentan
con más de 3,500 años de antigüedad, estos se han
transmitido por generaciones, manteniéndose en
ámbitos específicos en donde su desarrollo ha
seguido conservando parte de lo
sagrado, ritual, político, social o
simplemente recreativo. En el
juego
se
manifiestan
simbologías relacionadas con la
cultura del entorno en donde se
practica, de
hecho, son
actitudes y comportamientos
absolutamente culturales.
Dentro de la diversidad de
juegos
de
pelota
con
reminiscencias
mesoamericanas, llaman la
atención los denominados
juegos de pelota practicado por
diversas culturas (olmeca, maya, zapoteca, azteca
entre otras), para mantener el orden estatal, de
legitimización de élites políticas, de marcación de
territorios, así como el orden cósmico, nos
referiremos en particular al juego de Pelota
Mixteca.
La pelota Mixteca, es un deporte originario de
los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca (región
denominada antiguamente a una zona cultural,
política y económica)
existen
diversos
antecedentes de la
diversidad de los juegos
de pelota en el México
antiguo,
particularmente y en
torno al origen del
juego
de
pelota
mixteca,
llama
la
atención una cancha de
juego de pelota y una
lápida tallada en la
antigua ciudad de Dainzú (Dainzú es un asentamiento

EL JUEGO DE PELOTA
MIXTECA
Son tres las formas de esta
modalidad que se practican, el
juego de pelota de hule, el juego
de pelota de forro y el juego de pelota de esponja,
siendo el primero el más extendido y al que nos
abocaremos(Trabajo de campo en la región mixteca, Oaxaca,
México, Juan Mario Pérez Martínez, 2005).
INSTRUMENTOS
El guante y la pelota de hule son característicos
del Juego de Pelota Mixteca, sus tamaños y diseños
se han modificado a lo largo de los años. La pelota
está hecha de hule, resina extraída de la celulosa
del árbol del hule; tiene
un peso aproximado de
1 kilogramo y un
diámetro que va de los
12 a los 15 centímetros.
El
vulcanizado
del
plástico no impide que
cada equipo (quinta)
utilice
símbolos
y
colores que representen
aspectos culturales u
ornamentales.
Dainzú
es
un
asentamiento Zapoteca, localizado en el Valle de
Tlacolula, Oaxaca, su fundación data del siglo VII
a V a. C.
Trabajo de campo en la región mixteca, Oaxaca,
México, Juan Mario Pérez Martínez, 2005.

Zapoteca, localizado en el Valle de Tlacolula, Oaxaca, su fundación
data del siglo VII a V a. C.),

Oaxaca, en donde se puede
observar a un jugador de pelota usando máscara de
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Para la elaboración del guante se emplea rebasar por los escases, siempre que sea más allá de
“crudillo” (cuero humedecido que facilita la costura la botadera.
y maleabilidad del material). De acuerdo a
Se considera falta o bola mala cuando el saque no
testimonios de jugadores, inicialmente el guante
sólo protegía la mano para el golpe de la pelota, una
vez que observaron que se optimizaba el
rendimiento del jugador, se generalizó su uso y su
tamaño aumentó proporcionalmente al tamaño de la
pelota. Para lograr un mejor impacto y mayor peso
se le hizo una aplicación de clavos y un sistema de
correas ajustables, el resultado es el guante que
conocemos hoy en día, cuyo peso oscila entre los 3
y 5 kilogramos.
LOS PARTICIPANTES
Generalmente se practica en equipos de 5
personas llamados “quintas”, aunque también
pueden realizarse encuentros entre dos jugadores
(mano a mano), duetos, triadas o cuartetos. El
mediador o árbitro del encuentro se llama “chacero”
o “chasero” y es quien resuelve los aspectos
reglamentarios del juego. La máxima autoridad
dentro de la cancha o pasajuego la constituye el
“coime”, quien es el encargado de mantenerlo en
condiciones óptimas y puede otorgar la resolución
en los conflictos derivados del juego. Las posiciones
de los jugadores están directamente relacionadas
con su posición en el campo y/o función, de tal
modo tenemos: el saque; los atajes o rayeros; el
cuide; los largos y los restos. Todos los jugadores se
desplazan en la cancha, por lo que sus posiciones no
tienen un espacio estricto.

está bien realizado, si la pelota sale de los escases
laterales después de un rebote, o si la pelota es
detenida o tocada por un jugador. Después de dos
rebotes se marca una raya (entre la botadera y el
cajón) cada raya implica un juego pendiente y ésta
constituye el “límite central movible” que no puede
ser rebasado por el equipo contrario, limitando sus
posibilidades de ganar un tanto. Las rayas se juegan
después de que se marquen dos, situación que
implica que los equipos se cambien de cancha.
Los puntos se cuentan como en el tenis,

EL PASAJUEGO
La cancha o pasajuego tiene una dimensión de
100 metros de largo por 11 metros de ancho,
delimitada por dos líneas laterales o escases. Se
conforma de un área llamada cajón ubicada hacia el
sur de la cancha, le siguen el escase de atrás
transversal o zona de resto y el escase de adelante
transversal o raya. Posteriormente está la zona de
saque, el área de la botadura y el límite norte del
pasajuego denominado salva juego.
comprende cuatro jugadas que van de 15, 30, 40 y
juego, que equivale a 50. En los partidos libres se
juega a tres, y uno de cinco en los partidos de
EL JUEGO
Se inicia con el saque que consiste en picar la compromiso. Estos últimos encuentros tienen mayor
pelota con la botadera, (la botadera es una piedra relevancia y convocan a una cantidad considerable
lisa para realizar el saque de la pelota) para que una de quintas y de espectadores, ya que cada equipo
vez en el aire, pueda ser golpeada para enviarla representa a una comunidad(Collado García Ana Claudia,
hacia el cajón. Ya que la pelota ha sido sacada, el 2015, “Omacatl, intervención lúdica en Iztapalapa, recuperación de
equipo contrario puede devolverla o esperar un bote; saberes.” Revista: https://issuu.com/rammarnet/docs/omacatl).
la pelota puede ir y venir de un equipo a otro hasta
Ana Claudia Collado García / Presidente de la
que alguno consiga un tanto. El punto se logra si se
Federación
Mexicana de Juegos y Deportes
deja fuera la bola del alcance del equipo contrario al
Autóctonos y Tradicionales, A.C.
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Poezii în limba tătară,
una în dialectul din Tatarstan şi una în cel din Kazakhstan
O poezie în limba tătară
despre Suyumbike, regina
Hanatului Kazan(1516 –
cca după 1554), fata
nobilului
Nogai,
o
legendă şi o eroină a
tătarilor din Tatarstan.
Numele ei este format din
doi termeni: suyum şi
buke. Unul înseamnă
îndrăgită cu rădăcina
iubire iar al doilea termen
înseamnă regină.

Сөенбикә

Abdullah Tukay ( عبدهللا
 توقاي-Габдулла Тукай)
( 26.04.1886-15.04.1913)
este unul dintre cei mai
cunoscuţi poeţi tătari. Lucrărilor lui au fost traduse
în foarte multe limbi dar
noi vă aducem doar o
poezie tradusă în dialectul
kazahilor cu titlul “Foamea
este universală” (deoarece
seamănă foarte mult cu
limba tătarilor din Dobrogea)

Әркiмнiң де жегiсi келедi
Бiр шыбын ұшып кеттi көше бойлап,
Іарны ашып, iздеп тамаі, жемiн ойлал,
Көз келдi, ұшып жүрген 6iр аш шымшың,
Жүр едi тамаң iздеп, о дагы үшып.

Казан урамнарын урап йөрим
Килеп чыктым - ялгыз манара.
Якын килеп, барып сөялдем мин
Гасыр кайтавазын тыңларга.

Бiлмедi шыбын оѓан көз болѓанып,
Сезбедi шымшыітың ол ұстаѓанын,
Ауызгѓ бiр-аі салды, жедi оны.
Жем болды. Шыбынның да бiттi өмiрi.

«Кичер Казан мине, зинһар! -диеп
Үксеп елаганнар ишетелә.
Кем бу? Нигә болай елый микән?
Уйлап куйдым үз-үземә.

Сол жерде ұшып жүрдi бiр жапалаі,
О даѓы тiмiслiлеп, iздеп тамаі.
Көзiне көрiнген соң осы шымшыі,
Жапалаі пәрменiмен келдi ұшып.

Күктән яңгыр ява,
Тамчылары биткә сылана
Минем халкым елый. Нигә ярсына?
Күз яшьләрем ага тын гына.

Шымшыітың өмiрi де өндi тамам,
Ол болды жапалаііа майлы таѓам,
Жапалаі бiр-екм рет шұіыды да,
Жеп іойды шымшыѓыңды әл-уас-салам! (1)

«Син, Сөенбикә, ташлап китмә безне!
Ятим итеп, безне калдырма!
Синең белән генә Казан яши,
Синең хәтер белән ямьләнә!»

Көз болды әлдеіайдан үлкен бүркiт,
Желдетiп, іанат іаѓып, басын сiлкiп
Бас салды бiздiң батыр жапалаіты,
Етiн жеп, кезiн іылѓып, миын шұіып.

Ә мин тыңлыйм, салкын дивар аша,
Үз халкымның кайнар йөрәген!
Ак күгәрчен булып очты күккә,
Сөенбикәнең керсез күңеле.

Бiлмеймiн кездескенiн аңшы іайдан,
Кұс iздеп шыііан едi ол тоѓайдан.
Жаіындап бүркiтке кеп, бiздiң аңшы,
Атылды оі, сартылдады мылтыі даусы.

Минем йөрәк эрни
Минем жаным сызлана.
Мин дә бит татар баласы,
Сөенбикә дә минем йөрәктә!

Дәл тидi оі үлкен бүркiт іұлап түстi.
Жыѓылды ол, омаіаса жердi іұшты.

Ләйсән һәм Вәсилә Билалова

Уәссамләм — бiттi.

Ѓабдулла Тоіай
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Poveste tătărească - Muntele fericirii
Preluare şi adaptare: Iasemin Agi-Murat

Se spune că undeva, într-o ţară
îndepărtată, se găseşte Muntele Fericirii. La
poalele sale se găsesc
bălării, mărăcini, urzici şi
cucută, apoi, mai pe
coastă, orz şi grâne. De
treci şi de acestea, dai de o
pădure
frumoasă,
cu
stejari falnici, printre care
“joacă” vânatul de tot
soiul. Pe măsură ce
drumul devine însă mai
anevoios, iar panta mai
abruptă, pădurea nu mai
este verde, ci se întunecă
tare, copacii îmbătrânesc
şi devin schimonosiţi, iar poteci nu există,
desişul devenind fără putinţă de trecut.
Această parte a codrului se spune că este
blestemată şi fermecată: adesea alegi un
drum şi mergi înainte, iar peste cinci
minute,
te
găseşti înapoi
unde ai fost
cu un ceas în
urmă…
Nimeni nu a
trecut
vreodată de
pădurea asta
blestemată,
dar se spune
că dincolo de
ea,
vârful
muntelui este
cu totul şi cu
totul de aur,
şi că sus,
acolo,
pe
culme, locuieşte Fericirea. Mulţi oameni au
căutat să ajungă la ea, dar nimeni nu a văzut
-o cu adevărat niciodată. Se spune că odată,
mai mulţi oameni de vază ai lumii noastre,
printre care şi un Sultan şi un paşă de
Dobrogea ar fi încercat să ajungă la

Fericirea de pe Muntele de Aur. La hotarul
dintre Pădurea Verde şi cea Blestemată, ei
au întâlnit un moşneag
gârbovit de ani, care le-a
spus să nu îşi continue
drumul, căci nu vor ajunge
niciodată în vârf. Bătrânul
le-a mai zis că de copil a
încercat să treacă de
Codrii Întunecoşi dar că,
orice ai face, nu poţi
izbândi această “muncă”.
Oamenii de vază nu au
vrut să îl asculte şi şi-au
continuat drumul, gândind
că poate, cu soldaţii pe
care fiecare dintre ei îi avea atunci, ar putea
da jos toată pădurea, pentru a ajunge în cele
din urmă la Fericire. Povestea ne spune că
sub privirile rătăcite ale Moşneagului, ei au
intrat în Pădurea Blestemată şi că nu au mai
ieşit niciodată
de acolo. Unii
spun
că
rătăcesc
şi
acum
prin
labirintul de
copaci, alţii
povestesc că i
-au
ucis
spiritele
bătrâne
ale
codrilor. Sunt
însă şi câţiva
care cred că
acei oameni
de vază au
ajuns, în cele
din urmă, în
Vârf , că au găsit Fericirea şi că şi-au dat
seama că nu mai are niciun rost a se
întoarce în lumea noastră. Cine poate ştii…
Sursă bibliografie (adaptare) – Analele Dobrogei, serie
veche, 1920 – Poveste tătărească din Pervelia/Tatlageac,
culeasă
de
către
învăţătorul
I.Dumitrescu;
www.povestilemariinegre.ro, Sursă foto: Iasemin Agi-Murat
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Aduceți copiii în sălile de sport!
Cristian Iordache: antrenor kickbox

Asociația Club Sportiv Cristian Iordache
Absolut Fight este una dintre asociațiile de
sporturi de contact cu tradiție din București.
Aceasta
își
desfășoară
activitatea
București
Mall
Grand Arena sub
îndrumarea
antrenorului
Cristian Iordache,
în vârstă de 44 de
ani.
ACS Cristian Iordache Absolut Fight
pregătește iubitori ai
Kickbox-ului
și
ai
boxului ce au vârsta
cuprinsă între 5 și 45 de
ani. Clubul condus de
Cristian
Iordache
organizează anual 9
competiții de striking și
grappling.
"Cred că România are
un potențial enorm în
ceea ce privește sporturile de
contact. Copiii ar trebui ca
măcar
câteva
ore
pe
săptămână să renunțe la
PlayStation si PC și să fie
îndrumați de către părinți
către sălile de sport.
Mișcarea e esențială în
dezvoltarea celor mici",
explică Cristian Iordache.
Cum
se
desfășoară
antrenamentele?
“Antrenamentele diferă atât
pe categorii de vârstă, cât și
în funcție de elevi. Fie că vorbim despre

începători sau avansați, toți își găsesc locul la
Absolut
Fight”,
detaliază
antrenorul
bucureștean.
Unul dintre elevii
preferați
ai
lui
Cristian
Iordache
este chiar Andrei
Iordache, fiul său.
Puștiul în vârstă de
11
ani
este
câștigător a 13
turnee de judo, 7 de
Grappling, 16 de
lupte greco-romane. Andrei a fost selecționat
recent la lotul național
de juniori mici, lupte
greco romane. Asociația
Absolut Fight participă
totodată
și
la
competițiile de Kureș
Lupte
tradiționale
tătărăști, evenimente pe
care Andrei Iordache lea câștigat de multe ori.
"Andrei este un elev
disciplinat.
Nu
este
întotdeauna
ușor
să-ți
pregătești copilul, dar este
ambițios și dacă va munci la
fel de mult ca până acum,
poate să facă performanță la
nivel
internațional",
completează
Cristian
Iordache.
Pentru
informații
suplimentare,
Cristian
Iordache poate fi găsit la
numărul de telefon 0767 836
219 și la locația Mall Grand
Arena.
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Cuvinte care ne pun pe gânduri
Proverbe şi citate III
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

“Gândirea pozitivă, spre deosebire de cea
negativă, te va determina să faci orice lucru
mai bine.” (Zig Zaglar)
„Schimbarea nu vine din cer. Vine din
acţiunea umană.” (Tenzin Gyatso)
„Există doua lucruri esențiale care vă vor
face mai înțelept- cărțile pe care le cititi și
oamenii pe care îi întâlniți.” (Charles Jones)
„Nu spune niciodata nu se poate, ci începe
cu să vedem” (Nicolae Iorga)
,,Succesul reprezintă abilitatea de a trece de
la un eşec la altul fără a-ţi pierzi
entuziasmul.” (Winston Churchill)
„Toata lumea știe că anumite lucruri sunt
irealizabile, până când vine cineva care nu
știe acest lucru și le realizează.” (Albert
Einstein)
„Dezvoltarea vine numai dacă faci
întotdeauna mai mult decât ți se cere.” (Gary
Ryan)
„Oamenii bogați au televizoare mici și
biblioteci mari. Oamenii săraci au
televizoare mari și biblioteci mici.” (Zig
Ziglar)
„Indiferent câte obiective ai îndeplinit,
trebuie să privești către unul și mai
înalt.” (Jessica Savitch)
„Ce se află în spatele nostru și ce se află
înaintea noastră sunt chestii mărunte în
comparație cu ce se află în interiorul
nostru.” (Ralph Waldo Emerson)
„Dacă aș avea 9 ore la dispoziție să tai un
copac, mi le-aș petrece primele 6 ascuțindumi toporul.” (Abraham Lincoln)
„Cea mai mare glorie nu o dobândești
atunci când nu ești doborât niciodată, ci
atunci când te ridici după ce ai
căzut.” (Confucius)
„Una dintre cele mai mari slăbiciuni ale
omenirii este frecvența cu care se folosește
cuvântul – imposibil – .” (Napoleon Hill)
„Obstacolele sunt acelea lucruri groaznice
pe care le vezi când îți iei ochii de la țelul
tău.” (Henry Ford)
„Azi fac lucruri pe care alții nu vor să le
facă… Pentru că mâine să fac lucruri pe care
alții nu-și permit să le facă.” (Jerry Rice)
„Pentru a avea ceva succes trebuie să
găsești ceva de care să te agăți, care să te
motiveze, care să te inspire.” (Tony Dorset)
„Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar
ce spune, gândește.” (Aristotel)

18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
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„Cel mai simplu mijloc de a-ți păstra
voioșia este să mergi mereu înainte,
neprivind decât drept în fața ta.” (H.F.
Amiel)
„Dacă tu nu pui preţ pe timpul tău, nici alţii
nu o vor face. Nu-ţi mai pierde vremea şi
talentul, pune preţ pe ceea ce ştii şi începe să
faci bani din asta.” (Kim Garst)
„Un om sărac nu este cel fără bani. Un om
sărac este cel care nu are niciun
vis.” (Henry Ford)
„Nu te compara cu nimeni altcineva din
lume. Dacă o faci, te jîgnești pe tine.” (Bill
Gaets)
„Singurul lucru mai regretabil decât a
începe ceva și a eșua este… să nu faci
nimic.” (Seth Godin)
„De îndată ce ți-ai înlocuit gândurile
negative cu unele pozitive, vei începe să obții
rezultate pozitive.” (William Nelson)
„Obstacolele nu te pot opri din drum și
nici ceilalți oameni. Singurul care te
oprește ești tu.” (Jeffery Gitomer)
„Nu cunosc cheia succesului, dar cheia
eșecului este să încerci să mulțumești pe
toată lumea.” (Bill Cosby)
„Oamenii bogați se concentrează asupra
oportunitățiilor. Oamenii săraci se
concentrează asupra obstacolelor.” (T.
Harv Eker)
„Nu lăsa ca frica de a pierde să fie mai mare
decât entuziasmul de a câștiga.” (Robert
Kiyosaki)
„Toți trăim sub același cer, dar nu toți
avem același orizont.” (Konrad Adenauer)
Întotdeauna trebuie să te dedici complet,
deoarece, dacă nu o faci, cineva, undeva, se
va dedica şi te va învinge când te va întâlni.
(Charles Edward)
„Dacă vrei să ai o viață fericită, leag-o de
un
scop,
nu
de
oameni
sau
lucruri.” (Albert Einstein)
„Ceea ce contează nu este ce vei face, ci ceea
ce faci chiar acum.” (Napoleon Hill)
„Mințile luminate discută idei; mințile
mediocre discută evenimente; mințile mici
discută oamenii.” (Eleanor Roosevelt)
„Când o ușă se închide, o alta se deschide;
dar deseori ne uităm atât de mult la ușa
închisă că nu o mai vedem pe cea care s-a
deschis pentru noi.” (Alexander Graham Bell
& Hellen Adams Keller)

Calul Tătar
Mahmut Kaşgarlî spunea că “păsările au aripi dar
barbaţii au cai” iar în altă relatare spunea “caii sunt
aripile poporului meu”!
Rasa tătară de cai s-a scufundat aproape în uitare.
Chinezii antici i-au numit “celești”, pentru că aceste
animale se distingeau prin viteză mare, ca și cum ar
zbura. Marele khan al imperiului tătar
a cucerit lumea cu armata sa pe
calul tătar. Ceea ce este
remarcabil în legătură
cu această rasă este
descris în acest
articol.
Istoria rasei
Se crede că acești
cai au venit în Europa
pe
teritoriul
Tatarstanului modern odată
cu primele contacte cu tătarii, cu
mult timp în urmă - acum mai bine de 2000
de ani. Tătarii foloseau caii pentru apărare și muncă
grea. Când a apărut un conflict între chinezi și tătari,
caii tătari au participat la operațiunile militare.
Luptele au fost foarte aprige. Războinicii chinezi au
fost uimiți de cât de puternici și de tari erau caii
inamici. Au descris caii, numindu-i „cerești” pentru
neînfricarea și viteza lor.
Există informații că în timpul
luptelor aprige, caii tătari au
ajutat soldații, călcând pe
inamic cu copitele lor, şi
-au
folosit
dinții
rănindu-i.
În
documentele antice
este notat că acești
cai nu se temeau nici
de lupi, nici de urși.
Dacă este necesar, s-ar
putea angaja în luptă cu
animale
sălbatice,
protejându-l pe călăreț și pe ei
înșiși.
Când a început Marele Război, caii din Tatarstan
erau folosiți în ostilități. După încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial, caii au pierdut din
popularitate datorită dezvoltării mecanizării. În plus,
o lege a fost adoptată pe teritoriul Tatarstanului care
interzicea utilizarea cailor ca vehicul. Până în 1960,
rasa aproape că a dispărut de pe fața pământului, cu
excepţia fermelor private unde acești glorioși cai
erau crescuți. Așa s-a reușit salvarea calului tătar.
Astăzi, tătarii lucrează la reînvierea rasei vechi,
deoarece istoria oamenilor este legată de ea.

Temperament şi caracteristici
Aspectul calului tătar este simplu, mici de statură
iar fizicul este uscat. La prima vedere pare că
animalele sunt slabe și fragile, dar această impresie
este înșelătoare.
Caracteristici cheie:

înălţime: 133-135 cm;

Greutate: 350-450 kg;

fizic neted uscat;

membrele
de
lungime medie;

capul
este
mare, profilul este
drept;

urechi îngrijite,
verticale;

culoarea
pielii
predominant aurie, iar la
armăsari
auriu închis, mai
aproape de maro.
Atât iepele, cât și armăsarii au o rezistență fizică și
putere remarcabilă. Au mușchii picioarelor bine
dezvoltați, datorită cărora animalele sunt capabile să
acopere distanțe uriașe fără oprire.
Caii tătarilor sunt deștepți și ascultători. Răspund la
comenzile călărețului și sunt ușor de controlat. Sunt
cai fără nărav, reprezentanții rasei se obișnuiesc cu
proprietarul și îi ascultă de bună voie,
iar în plus iubesc și copiii. Caii
tătari sunt potriviți nu
numai pentru călărie, ci
sunt folosiți pentru a
efectua
lucrări
agricole. Animalele
arată
performanțe
uimitoare.
Pro și contra
Avantajele
calului
tătar includ următoarele
calități:

anduranță - indivizii nu
trebuie să echipeze grajduri calde,
tolerează ușor înghețul și vremea caldă;

curaj;

umilinţă;

capacitatea de a se hrăni pe sine - animalele
sunt capabile să obțină mâncare de sub
zăpadă;

aport redus de furaje (caii pot costa 1 kilogram
de fân pe zi);
principalul mers natural al acestei rase este ambulul.
Va continua
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2 articole ziar Republica Tatarstan
În Tatarstan a fost publicată o carte
despre caii cu pedigree tătar. Ministerul
Agriculturii și Alimentației din Republica
Tatarstan a asistat la publicarea unei cărți
în limba tătară despre modul de restaurare
a cailor cu pedigree tătar din republică.
Acest lucru a fost
raportat de serviciul
de presă al ministerului.
„În
decembrie
anul trecut, Comisia
de Stat al Federației
pentru Testarea și
Conservarea Realizărilor Selecției a
inclus rasa de cai
tătari în Registrul
federal al statului.
Acesta a fost rezultatul unui efort
de restaurare a
“semințelor” de 810 ani. Caii cu pedigree tătari sunt mândria noastră ”, a declarat Marat Akhmetov, viceprim-ministru și
ministru al Agriculturii și Alimentației din
Republica Tatarstan.
Mintimer Shaimiev, consilierul de stat
al Tatarstanului, în prefaţa cărţii încearcă
să ne insufle și dragostea sa de o viaţă
pentru cai, împărtășindune amintirile sale
personale din istoria familiei.
Autorii cărții sunt Ravil Khairutdinov, doctor în științe biologice, profesor,
șef al departamentului de biologie, genetică și zootehnie al Academiei de
Medicină Veterinară Bauman Kazan, ministrul adjunct al Agriculturii și Alimentației din Republica Tatarstan Najib Hajipel și ministrul Agriculturii Rishat
Zaripov, șeful Departamentului de Stat al
Agriculturii din Republica Tatarstan.
Această carte descrie în detaliu principalele trăsături ale cailor tătari: aspect exterior, temperament, caracteristici, constituție, calități productive și rezistență.
„Caii de origine tătară au fost deja
recunoscuți. Aceștia participă la cursele
de cai în sărbătoarea națională Sabantui,
câștigă premii și chiar participă în realizarea de filme. De exemplu, în următorul
film "Zulaikha's Eyes Open", protagonistul va veni la Kremlin pe un cal de origine
tătară", se arată în raport.

Vasil Shaikhraziev, viceprim-ministrul Tatarstanului și președinte al Federației sporturilor
ecvestre, a scris și el comentariile de deschidere.
„Fiecare tătar a avut un în viața lui un cal sau
măcar a avut contact cu caii și nu ar putea trăi fără
el. De aceea, caii au un loc special în istoria Tatarstanului. Caii semisălbatici au ajutat
strămoșii
noștri
străvechi să se mute în
diferite părți ale lumii.
În acest fel, tătarii au
putut să comunice cu
popoarele altor naționalități
și
să
se
protejeze de cuceritori.
Fiecare epocă din istoria umană are propria
sa tragedie, propri ei
eroi. Secolul XX și-a
lăsat
amprenta
și
asupra istoriei cailor
tătari. Pentru noi, acest secol a fost marcat de dispariția cailor cu pedigree tătar. Întoarcerea acestei
rase este o contribuție importantă la unitatea oamenilor din republica noastră, care are peste 170 de
grupuri etnice.
Astăzi, ca rezultat al multor ani de muncă atentă
de către experți, istorici și crescători de cai, putem
vedea o turmă de cai tătari în mai multe ferme din
Tatarstan. Sperăm că în curând vor fi zeci de astfel
de turme și că calul tătar se va dezvolta spre gloria
neamului nostru.
De asemenea, caii joacă un rol important în dezvoltarea sporturilor din republica noastră. Deoarece
cursele de cai și cursele profesionale la hipodromul
din cadrul sărbătorii Sabantui nu lasă pe nimeni indiferent, fără îndoială caii tătari vor fi participanți
activ la astfel de competiții. De exemplu, în timpul
Republicii „Ziua cailor”, a devenit o tradiţie să se
organizeze curse pe distanțe lungi pe cai tătari.
Aceste rase evocă un sentiment de coexistență cu
toate lucrurile vii din populație. Și sunteți încă o
dată convins că calul este un ajutor de încredere și
un prieten loial ", a scris Vasil Shaikhraziev,
preşedintele Congresului Mondial Tătar.
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IKA - TD / CAMPAIGN :INTERVIEW WITH MR. NAIM BELGIN PRESIDENT OF
“ROMANIAN KURASH FEDERATION”
PLEASE INTRODUCE YOUR SELF
I am Naim Belgin, president of the “Romanian Kurash Federation”
PLEASE TELL US BRIEFLY ABOUT YOUR SPORT ACTIVITIES AND
POSITIONS YOU MAY HAVE HAD IN SPORT ?
We promote several sports in Romania.
One of them is Kurash.
We wrote a book about Kurash in Romanian!
We are on the Directing Committee of the World Organization in 4
federations
In 2015 I had the honor to meet Kurash: The President of the European
Kurash Federation Merabi Iliadis and the representative of the Kurash
Federation of Uzbekistan Mr. Jemshid introduced me to this beautiful
sport.After this date I had the honor and pleasure to meet the founder of the
modern Kurash Komil Yusupov.All these meetings helped me to see the
beautiful face of kurash
WHICH CITY ARE YOU CURRENTLY OPERATING FROM ?
We are operating inMedgidia, but our frinds is operating Kursah sport in:
Bucharest, Constanta, Pitesti, Brasov, Mangalia, Techirghiol and many other
localities
HOW IS THE KURASH OPERATION SYSTEM IN YOUR COUNTRY?
AS FAR AS I KNOW KURASH IS NOT FEDERATION. HOW DO YOU
OPERATE ALONE OR WITH OTHER SPORTS?
It is true, Romania is one of the countries that do not have a very modern
sports development system, so the laws are confusing but we strive to make it
official. We have already won a lawsuit, the law has proved us right. They want
to introduce Kurash to other sports, but we want to make it a stand-alone
federation.
Through some donations from some friends
WHO IS NOW IN CHARGE OF KURASH AFFAIRS NOW IN YOUR
COUNTRY?
Naim Belgin is the president of the Romanian Kurash Federation
WHAT ACTIVITIES HAVE YOU HAD IN 2019 -2020
In 2019 we launched the book about Kurash in Romanian.
We organize local, national and even international Kurash competitions. We
have participated in 3 European Kurash Championships, a World Kurash
Championship and 5 international Kurash tournaments.
PLEASE TELL ME THE LAST RESULTS YOUR COUNTRY
OBTAINED DURING COMTINENTAL OR WORLD CHAMPIONSHIPS?
We have results only at the European Championships as follows:
In 2016 we have two medals: gold and silver for men (Alex Ferariu Flores
gold; Adrian Panainte silver)
In 2017 we have two medals: silver and bronze (Silver by Eugenia Costache;
Bronze by Gheorghe Lozovanu)
In 2019 we have a women's gold medal through Eugenia Costache
In the future we hope to get a medal at the world championship as well. We
started collaborating with very good judokas and sambo players who we hope
will promote kurash in Romania very well.
ARE YOU PERSONALLY MORE INTERESTED IN COACHING ,
REFEREEING OR MANAGEMENT?
We are interested in the three axes mentioned because people are very
interested in sports and refereeing.
WHAT IS YOU VISION FOR KURASH IN YOUR COUNTRY?
In constant development
FINALLY HOW IS CORONA EFFECTING KURASH NOW IN YOUR
COUNTRY?
Restrictions taken to prevent the virus called coronaaffected all facilities of life in my
country, but we continue training at home safely.
AT LAST IS THERE ANYTHING YOU WANT TO COMMENT ON OR
DISCUSS ?
We hope that this sport will develop very well so that we can see it at the Olympics.
We hope that IKA to give a hand in everything related to the kurash in my country to
spread and advance in the sport of kurash
Naim Belgin
THANK YOU FOR THE TIME

Thank you too Mr.Nassiri
26

UZUCAPIUNEA
Sau “cum sa fac actele de proprietate pe teren”
Osman Enghin
Avand in vedere instrumentele de masura folosite
incepand cu anii 1920 si intrucat terenurile aferente
gospodariilor, atat cele din mediul rural cat si cele din mediul
urban, erau mai mari sau mai mici decat suprafetele inscrise
in actele de proprietate, dupa 1997, data la care a fost
introdusa Carte Funciara la nivel national, problema
diferentelor suplimentare a afectat o mare parte a
proprietarilor.
Astfel, in mod des este intalnita situatia in care in actele
de proprietate apare o suprafata, de ex. 505 m.p., si in
realitate, prin masuratori cadastrale, se constata ca suprafata
reala este mai mare, de ex. 550 m.p.
O alta situatie este cea in care proprietarul terenului l-a
cumparat cu “chitanta de mana” , nefiind intocmite alte
documente, cumparatorul plătind o anumită sumă de bani
pentru terenul respectiv şi intrând în posesia lui de la
momentul încheierii chitanţei respective cu intenţia de a
dobândi dreptul de proprietate asupra sa.
Intrucat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara nu accepta intabularea (inscrierea/inregistrarea)
terenurilor care au suprafete diferite de actul de proprietate,
multi cetateni au apelat la instantele de judecata, solicitand
judecatorilor sa pronunte hotarari judecatoresti care sa ateste
dreptul de proprietate. Tehnic, aceste actiuni au ca obiect
UZUCAPIUNEA IMOBILIARA si reprezinta o modalitate
de dobandire a dreptului de proprietate
Inaintea introducerii unei asemenea cereri la judecatorie
trebuiesc indeplinite o serie de conditii, enumerate in mod
clar in Codul Civil.
Astfel, art. 928 statueaza ca “În condițiile prezentului
capitol, posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului
posedat sau, după caz, asupra fructelor produse de acesta.”
Dupa fel, uzucapiunea este de 2 feluri :
Uzucapiunea extratabulară
(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil și
dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în
temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de
10 ani, dacă:
a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori,
după caz, și-a încetat existența;
b) a fost înscrisă în cartea funciară declarația de renunțare
la proprietate;
c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.
(2) În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul
numai dacă și-a înregistrat cererea de înscriere în cartea
funciară înainte ca o terță persoană să își fi înregistrat propria
cerere de înscriere a dreptului în folosul său, pe baza unei
cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului
de uzucapiune.
Uzucapiunea tabulară
(1) Drepturile celui care a fost înscris, fără cauză legitimă,
în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al
unui alt drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu
bună-credință a posedat imobilul timp de 5 ani după
momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a
fost neviciată.
(2) Este suficient ca buna-credință să existe în momentul
înregistrării cererii de înscriere și în momentul intrării în
posesie.
In privinta termenului, art. 923 expune conditiile
necesare:
Curgerea termenului uzucapiunii
(1) În cazurile prevăzute la art. 930 alin. (1) lit. a) și b),

termenul uzucapiunii nu începe să curgă înainte de data
decesului sau, după caz, a încetării existenței juridice a
proprietarului, respectiv înainte de data înscrierii declarației
de renunțare la proprietate, chiar dacă intrarea în posesie s-a
produs la o dată anterioară.(2) Viciile posesiei suspendă
cursul uzucapiunii.
Despre posesie, legea arata la art. 916 ca
(1) Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor
dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana
care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar.
(2) Dispozițiile prezentului titlu se aplică, în mod
corespunzător, și în privința posesorului care se comportă ca
un titular al altui drept real, cu excepția drepturilor reale de
garanție.
Instanta competenta este Judecatoria, unde se va depune o
cerere, in conditiile art 1051 din Codul de Procedura Civila.
Instanța competentă. Cuprinsul cererii
(1) Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în
circumscripția căreia este situat imobilul.
(2) Reclamantul va arăta în cererea de înscriere data de la
care posedă imobilul sub nume de proprietar, temeiul
uzucapiunii, faptul dacă imobilul posedat este sau nu înscris
în cartea funciară, precum și numele ori denumirea vechiului
proprietar sau a succesorului acestuia, dacă îl cunoaște.
(3) La cerere se vor anexa:
a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local
de evidență a persoanelor, care atestă că titularul dreptului
înscris în cartea funciară este decedat, precum și data
decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea
competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a
dreptului înscris în cartea funciară și-a încetat existența;
b) un certificat eliberat de camera notarilor publici, din
care să rezulte faptul dacă moștenirea titularului înscris în
cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ,
care sunt persoanele care au cules moștenirea respectivă;
c) un certificat eliberat de primăria în a cărei rază
teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu
face parte din domeniul public al statului sau al unității
administrativ-teritoriale;
d) certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;
e) înscrisul constatator al actului juridic pe care
solicitantul și-a întemeiat posesia, atunci când este cazul;
f) documentația tehnică cadastrală a imobilului, realizată,
pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică
autorizată, potrivit legii;
g) extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea
titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației
de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul
este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de
cadastru și publicitate imobiliară; în cazul în care imobilul nu
este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane și nici
grevat de sarcini, un certificat emis de același birou, care
atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr
cadastral pentru înscrierea imobilului;
h) lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel
puțin 2 martori.
In concluzie, daca va aflati in cazurile aratate mai sus,
cand suprafata de teren difera de cea inscrisa in acte, ati
cumparat un teren cu “chitanta de mana” ori in temeiul
decretelor din comunism nu ati putut cumpara si terenul
odata cu casa cea mai la indemana procedura este cea a
uzucapiunii.
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Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) - beneficii şi proprietăţi
Autor: Paula Rotaru
Descriere
Lemnul-dulce este o plantã din familia
leguminoaselor, cunoscut încã de pe vremea
egiptenilor. Creşte în tufe cu flori liliachii, în
locurile joase, prin albiile pãrãsite ale râurilor.
În scop medicinal se recolteazã rãdãcinile de
culoare galbenã la interior şi dulci la gust.
Recoltarea se face fie în lunile martie-aprilie, fie în
lunile septembrie-octombrie. Acestea se folosesc
tăiate bucăţi, ca pulbere (pentru infuzii şi macerate)
sau ca suc.
Lemn-dulce
Compoziţie
Rãdãcinile de lemn-dulce conţin saponine
triterpenice, dintre care cea mai importantã este
glicirizina, prezentã fie ca atare, fie sub forma unor
compuşi derivaţi, cum este acidul gliciretic.
Rãdãcinile mai conţin fitosteroli şi flavonoizi
(liquirizina), care le şi conferã culoarea galbenã.
Gustul dulce al rãdãcinilor se explicã prin prezenţa
unor cantitãţi apreciabile de glucozã, fructozã şi
zaharozã.
Acţiune
Preparatele din rãdãcinã de lemn-dulce au acţiune
expectorantã, antispasticã, diureticã, estrogenã,
antialgicã şi antiinflamatoare, anorexigenã (scad
pofta de mâncare).
De asemenea, lemnul-dulce potenţeazã acţiunea
antiinflamatoarelor cortizonice. Experimental s-a
dovedit cã acidul gliciretic din lemnul-dulce are o
capacitate remarcabilã de a neutraliza toxine precum
cea a bacilului
tetanic sau alte
substanţe cu efect
letal cum ar fi
stricnina.
Lemn-dulce Indicaţii
terapeutice
Produsul
medicinal
din
lemn-dulce
are
aplicaţii
în
fitoterapia
gastritelor,
ulcerului gastric şi
ulcerului
duodenal, pentru
reducerea inflamaţiei şi calmarea durerii.
Lemnul-dulce poate fi folosit în tratamentul
adjuvant al obezitãţii, datoritã efectului de
diminuare a poftei de mâncare. Este util în

inflamaţiile gingiilor, în afecţiuni dermatologice,
cum este psoriazisul, sau în eczeme.
A mai fost folosit şi în tratamentul poliartritei
reumatoide. Acţiunea expectorantã are aplicaţii în
tratarea infecţiilor respiratorii.
Administrare:
Lemnul-dulce se utilizeazã sub cele mai diverse
forme. Maceratul la rece se preparã din ½ de
linguriţã de rãdãcinã mãrunţitã, la o canã cu apã. Se
ţine la macerat timp de 8 ore şi se bea pe parcursul
unei zile.
Un ceai compus recomandat de unii autori pentru
tratarea ulcerului include pe lângã rãdãcina de lemndulce şi muşeţel. Infuzia se preparã din 1 lingurã de
amestec de plante (lemn-dulce şi muşeţel în pãrţi
egale) la o canã cu apã. Cantitatea preparatã se bea
pe parcursul unei zile.
Pentru tratarea de scurtã duratã a constipaţiei se
poate prepara o infuzie din ½ de linguriţã de
rãdãcinã de lemn-dulce la 1 canã cu apã. Se bea o
canã pe zi. De asemenea, pulberea de rãdãcinã de
lemn-dulce poate fi administratã şi ca atare în dozã
de 1-3 g pe zi (câte 1 vârf de cuţit, de 1-3 ori pe zi).
Precauţii şi contraindicaţii
Orice tratament cu lemn-dulce trebuie însoţit de o
dietă hiposodată şi nu trebuie să dureze mai mult de
4-6 săptămâni.
Doza zilnică maximă admisă de glicirizină este
de 100 mg.
Este bine să vă asiguraţi că nu consumaţi băuturi
sau dulciuri care conţin lemn-dulce în timpul
tratamentului.
Planta nu trebuie
administrată
în
timpul sarcinii sau
persoanelor care
suferă
de
hipertensiune,
probleme cardiace
care
necesită
digitalice sau de
orice boală care
împiedică
eliminarea
sărurilor
din
organism,
cum
sunt
afecţiunile
hepatice.
Lemnul-dulce nu este recomandat persoanelor
care suferă de afecţiuni renale
https://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-sigemoterapice/lemn-dulce-glycyrrhiza-glabra-11455344
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Pachetele de Ramadan
Obiceiuri şi tradiţii la musulmanii din Dobrogea
Uniunea Democrată Tătară organizează o Yasemin AgiMurat
campanie de într-ajutorare în
Hakan Karabagli
fiecare an prin cei care sprijină
Adem Erten
aceste gen de activitate!
Ergün Caiali
Mulţumim că ne daţi ocazia să
Tansu Achif
fim mai buni cu ocazia lunii
Orhan Achif (Londra)
sfinte a Ramadanului!
Cherim Torgut (cenzor)
UDT a împărțit peste 500 de
Asan Samet
pachete în 3 zile în 12
Negiat
Sali
(Deputat
localități…
Parlamentul României 2000Pentru început subliniem că
2004)
motorul acestei acțiuni din
FLORIN Cârâc (responsabil
acest an este binecunoscuta
jocuri de strategie tătăreşti)
fabrică
de
dulciuri
din
Fiki Cherim
Medgidia : Sultan!!!
Marian Dimitriu
Mulţumim domnului Feuzi
Gihan Velisa
Ismail și domnului Sinan
Redin Ismail
Ismail pentru inițiativă!
Leila Kadir
Mulțumim pentru înțelegere și
Naim Sadet
sprijin următorilor sponsori:
Naim Ersin
Foişor Com (Şenol Murat)
Naim Tomris
Sultan Prodexim (Sinan și
Edvin Ramazan
Feuzi İsmail)
Edvin Gemambet
Diamed
Majestic
Clinic
Cherim Gevat
(Gönül și Dinçer Iusein)
Menabit Ozzy (Mangalia)
Asociația Turcilor "Osman
Adem Erten (București)
Gazi" (prin Asan Samet)
Edis Cutlacai
Free Time
Maie Sali
Fundației Balcani
Burak Isleam
Memur
Derviş
(Secretar
Mulțumim din suflet tuturor
General)
celor care ne-au sprijinit să ajutăm la rândul
Ismail
nostru!
Bülent
Și...dacă
(Şef
am uitat
Comisia
vreo
Tradiții)
persoană
care ne-a
oferit
sprijinul,
ne cerem
scuze!
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Balkanlarda, Anadolu‟da, bütün Türk dünyasında…

AŞIK OYUNU
Ahmet TÜZÜN: Avrasya Kültür Spor Birliği Başkanı
ayarhan@gmail.com
Aşık, koyun ve inek gibi hayvanların ön ayak
bileklerinden çıkan dikdörtgen seklindeki kemiklere
verilen addır. Aşıkla oynanan oyunlara da "aşık
oyunu" denilmektedir.
Aşık oyunu, koyunların dizinde bulunan dört
yüzlü kemikle oynanan bir oyun. Tarihi bir Türk
oyunudur. Kadim çağlardan günümüze gelene kadar
Türkistan ve Türkiye başta olmak üzere Türklerin
yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde bu oyuna rastlamak
mümkündür. Aşık oyunu günümüzde de Türk köy,
kasaba ve hattâ şehirlerinde oynanmaktadır.
Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne
ulaşan birçok oyundan biri olan “aşık oyunu“, bugün hâlâ Orta
Asya‟nın çeşitli bölgelerinde benzer adlarla oynanmaya devam
eden, Türkiye gibi bazı ülkelerde de değişik şekillere bürünen
millî bir oyundur. Bu oyun, ismini koyun, kuzu ve keçilerin
arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan aşık kemiğinden
almaktadır. Dört köşesi bulunan aşık kemiği,
oldukça dayanıklıdır ve eski zamanlarda insanlar
tarafından oyun aracı olarak kullanılmıştır. Bu oyun
bugün hâlâ en eski şekliyle Kırgızistan ve
Kazakistan
gibi
Türk
cumhuriyetlerinde
oynanmaktadır. Bununla birlikte, Anadolu‟daki
misket, bilye, gülle gibi adlarla anılan bazı oyunlara
ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir.
Aşık oyunları, kemiğin yüzleri dikkate alınarak,
oynama şekillerine göre, taş sayısına göre veya en
basit usullerde olmak üzere çeşitlidir. Bütün
oyunlarda aşık kemikleri, oyunu oynayacak kişinin
sermayesidir ve oyunun sonunda kemiği kaybetme veya yeni
kemikler kazanma ihtimali vardır. Bu oyunlardan bir tanesinde,
oyunu oynayacak kişiler, birer veya oyunun türüne göre birden
fazla aşık kemiğini hizalı biçimde yatay olarak dizerler. Sonra
dizilen kemikleri vurmak için kullanacakları kemikleri en
uzağa fırlatarak sıralama yaparlar. Birinci gelen ilk atar,
sonuncu gelen ise kaleyi belirler. Kale, dizilen kemiklerin sol
veya sağ başından biri olabilir. Sonra kemiklere yaklaşık beş
metre uzaktan bir çizgi çizilir ve o çizgiden sırayla yerdeki
kemiklere atış yapılmaya başlanır. Kaleyi vuran bütün
kemikleri alır, kaleye ne kadar yakın vurulursa o kadar kemik
alınır.
OYUN EN AZ İKİ KİŞİ İLE OYNANIR.
Aşıkları kibrit kutusuna benzetirsek, tüm yüzeylerin CİK,
TÖK, ÖPEN, ALŞI olarak adı
vardır. İlk atışı yapacak oyuncu ve
oyun sırası yazı tura gibi bu isimlere
göre belirlenir. Toprak üstüne
çizilen bir daire ve daire çapına, atış
mesafesine paralel olarak oyuncular
sırası ile aşık kemiklerini dizer.
Kura ile oyuna başlayan oyuncu,
yaklaşık üç dört metre mesafeye
dikilir. Koç bacağından elde edilen,
ağır olsun diye ve içi delinerek
kurşun dökülen „ŞAK‟ adı verilen
aşıkla daire içine dizilen aşıkları
hedef alarak atar. Aşıklardan biri
veya bir kaçı çizgi dışına
çıkarılmaya çalışılır. Çizgiden dışarı
çıkan aşık oyuncunun olur. Atış ıskalayıncaya kadar devam
eder. Sırası gelen oyuna başlar. Aşıklar bitkilerden elde edilen
kök boyalarla boyanarak süslenir.

OYNANIŞI
Aşık kemiğinin yüzleri cuk (ya da çik), tok, allı ve
kazak olarak adlandırılır. Aşık oyunlarından birisi
zıdalı'dır. kemikleri her oyuncudan eşit sayıda, yerde
zıda adı verilen bir dairenin ortasına tek sıra halinde
dizilir (allı ya da kazak olarak adlandırılan yüzeyleri
yere gelecek şekilde dik olarak) Daha sonra
oyuncular ellerinde bulunan ve genellikle daha iri ve/
veya içi kurşunla doldurulmuş enek adı verilen
aşıklarını daire içinde bulunan diğer aşıklara vurarak
daire dışına çıkarmaya çalışırlar. Dışarı çıkan aşık
atışı yapan oyuncunun olur. Dışarı çıkaramama ya da
ıska geçme durumlarında oyun sırası diğer oyuncuya geçer. İlk
atış daire dışından oyuncuların belirlediği bir mesafeden
yapılır. Daha sonraki vuruşlarda sırası gelen oyuncu daire
kenarından atış yapar. Eğer daire kenarından yaptığı atışla daire
içindeki aşıklardan bir veya daha fazlasını daire dışına çıkarırsa
oyuncu atış sonrası eneğin kaldığı yerden oyuna
devam eder. Enek genellikle daire içinde diğer
aşıklara yakın konumda kaldığından oyuncu sonraki
atışlarda daha avantajlıdır.
Bu oyunun "Çizgili Aşık, Aşıh Gala, Sultan, İkicik,
Hüllüoğlu, Mereli, Ütmeli, Attırmaç, Katmalı, Paralı,
Çakma" gibi değişik ad ve oynanış biçimleriyle
karşılaşmaktayız.
HÂTIRALAR…
Bir aşık sevdalısı Ersin Aybar, hâtıralarını şöyle
anlatıyor: “Rahmetli babam anlatırdı: 1922 de
Manastır'dan Selânik üzerinden İzmir'e göç etmişler.
Annem ise, altı aylıkken ana kucağında Anadolu‟ya hicret
edenlerden. Annemin büyük amcalarından Miralay Hilmi Bey,
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinde Fransız Baevaeut zırhlısını
batıran kahraman Mecidiye Tabyası'nın komutanı Yüzbaşı
Hilmi Beydir. Yani, " Seyit Çavuş'un da komutanı…"
Babamların köyünde kimse Türkçenin dışında tek kelime
başka dil konuşmazmış. Köylerinin adı Kınalı Manastır'ın 15
km. güneyinde, Yunanistan sınırında bir köy. Komşu köylerin
adları da ilginç; Germiyan- Mesçitli vs.. Malazgirt'ten sonra
1100 lerde Burdur yöresine gelip yerleşen "Tirkemiş'te 200
çadır kuran", Oğuzlar'ın Aziziye Kınalı boyundan olan aşiretin
1500‟lü yılların başında Makedonya'ya iskânları sonucu
kurulan köydür Kınalı Köyü.
"Burdur müzesi resmi sitesinde Kınalı yörükleri hakkında
verilen bilgide, tarih ve kayıt
numaraları, ilgili defter numaraları
ve adlarıyla bilgiler verilmektedir.
Topkapı Sarayı evkâf defterlerinde
bu kayıtlar mevcuttur-kayıt yılı 1527
Kınalı aşireti, Burdur dışında
Karaman civarında da yerleşen bir
aşirettir. Babam, işte bu Kınalı
Köyünde
Makedonya'da
ağabeylerinin "aşık" oynadıklarını
ballandırarak anlatırdı. Amcalarım
yaşça babamdan epey büyük
oldukları için aşık oyununu bütün
detayları ile anlatırlardı.
Balkanlar‟daki Türk varlığının Orta
Asya‟daki kökenleri ile aynı folklorik değerleri paylaştığına
dair çok güzel bir örnek. "
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ASYA’DAN ANADOLU’YA AŞIK OYUNU
Türkler‟in bütün Türk coğrafyasında asırlar boyu
oynadıkları ve Anadolu‟ya getirdikleri aşık oyunu, tüm
Türkistan‟da
ve
Anadolu‟da
halen
varlığını
sürdürmektedir.
Anadolu‟nun birçok yerinde iletişim araçlarının
yaygın olmadığı zamanlarda köylerde insanlar iş
zamanlarının dışında birtakım etkinlikler düzenlerdi. Köy
merkezinde ve ayrıca düğün vs. gibi sosyal etkinliklerde
bir araya gelenler, konuşma fırsatı ve oyun oynama
imkanı
bulur.
Bu
oyunların içinde “aşık”
oyununun
ayrı
bir
önemi vardır. “Aşık
atmak” ifadesi oyunla
birlikte dilimize girmiş
ve
bütün
Türk
dünyasında
çok
yaygınlaşmıştır. Aşık
bir
çeşit
kemiktir.
Aşığın
bulunması
zordur. Çünkü canlı bir
hayvanın kesilmesi ya
da
ölmesi
gerekmektedir.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ailelerin geçim kaynağı
olduğu için mecbur kalınmadıkça kolay kolay kesilmez.
Aşık oyununda kazanan kişinin itibarı artar. Ayrıca aşık
oyununun yanında çocuklar çalma topu da oynar.
Aşık; küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın arka
ayaklarının eklem yerlerinden elde edilir. Aşıkların iri
olanları seçilerek, ağırlaştırmak
için orta yerine kurşun dökülür.
Aşıklar, çeşitli kök boyalarıyla
boyanır. Oyunculardan her biri
birer
aşığı
sıraya
dizer.
(Günümüzde çocukların bilyelerle
oynadıkları oyuna benzer) Belli bir
uzaklıkta çizilen çizgiden sırasıyla
herkes dizilen aşıklara elindeki
kurşun dökülmüş aşıkları atarak
vurmaya çalışır. Bunun yanında
yerdeki aşıkları vurmak için lök de
kullanılır.
Vurulan
aşığın
kazanılması için, dizilen yerden üç
ayak gitmesi esastır. Bu şekilde
oyun devam eder. Aşık kemiğiyle
oynanan
farklı
oyunlar
da
mevcuttur.
Oyunları genellikle gençler oynar. Oyuna başlarken
aşık atan şu sözü söyler: “Aş sakkaları teper tokuş
değmeleri menim.” Bunu söylemenin sebebi; taşa, çöpe,
ayağa değdiği zaman, karşı taraf aşığı almak için
herhangi bir hak iddia etmemesidir. Oyunlar en az iki kişi
ile oynanır. Aşıklar kumaş boyası ile renklendirildiği gibi,
kaynar suya bırakılıp epey bekletilerek krem renginde de
elde edilir. Bu yapmanın bir faydası daha vardır ki; aşığı
sağlamlaştırır. Bu sağlam aşıklara “kursa aşık” denir.
Boyalı aşık diğerlerine nazaran iki üç misli daha
kıymetlidir. Sakka aşığın çukur kısmına, istenilen şeklin
gelmesi için kurşun dökülür. Ayrıca aşık, bazı yerlerinden
delinir ve buralara da kurşun dökülür. Kurşun yerine

mum ve karasakız yapıştırıldığı da olur. Sakkanın iyi
konması için alçı ve tohan kısmı aşındırılır. Fakat, fazla
aşındırılmış aşıkları rakip oyuncular, oyuna katmayabilir.
Sakkanın iyi konması için etrafına tel sarıldığı da olur.
Aşıklar, 15-20 yıl önce sedef düğme, yumurta (dört aşık
karşılığı) ve para karşılığı bir başkasına verilirdi.
Sakkalar özelliğine göre 3-5, hatta 10 aşık değerindedir.
Sağ baştan sola doğru şahıslar bir sofra tahtasının
üzerine aşıkları atar. İki sakka, cikler birbirine yapışık
olarak tutulur. Birinci şahıs, yanındakinden başlamak
suretiyle sıra ile herkesle
tek tek oynar. Atmadan
evvel rakibi, mesela;
“Denem üçer” der. Bu
söz; “elimde sakladığım
aşıklardan tanesi başına
üç ceviz” manasına gelir.
Aşığı atan “artırma yok”
derse, artırılmaz. Oyunda
kazanma veya kaybetme
durumu şu şekildedir:
Tohan + alçı, bök + cik +
tohan “Kırık” demektir.
yani, atan kaybeder. Bök
+ tohan, cik + alçı, tohan
+ tohan, alçı + alçı “Sağ” demektir. Yani, atan kazanır.
Cik + bök “Boş” demektir. Aşıklar böyle gelirse şahıslar
atma hakkını kaybeder, yanındakine verir. Atan kişi;
“Kon aşık!” der, göğsüne sertçe vurduktan sonra atar.
Aşık oyunları ile ilgili bazı kelimeler:
Sakka: Koç ve teke aşığı (Sıvas‟ta “Eneke” denir. )
Humar: Sakkanın başka ismi
Kurs: Kaynamakta olan suya
bırakılarak sağlamlaştırılan aşık
Mimik: Aşığın yere bozuk olarak
düşmesi. Bu durumda oyuncu
aşığını şökür, o şekilde ilk yerine
kor.
Sökümek: Aşığı alçı veya tohan
olarak kondurmaya çalışmak
Çulgur:
Oyuncuların
aşık
kaptırmamak veya dışarıdan gelen
birinin aşık almak için söylediği
söz. Bu, şu şekilde olur: Aşık
oynamakta olan çocukları gören
birisi, onların oyunun heyecanına
kapılmalarını fırsat bilip sessiz ve
hızlı olarak yanlarına gider,
“Çulgur” derse; yerdeki bütün aşıkları alır. Bu bir kâide
olduğu için oyuncular itiraz etmez. Şayet oyunculardan
birisi görür ve ondan evvel “Çulgur” derse: bütün aşıkları
kurtarmış olur.
Çık (Çık oyununda): Dâire dışı düşen aşık.
Öncü : İlk atışı yapan oyuncu
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DEDE KORKUT İÇİNDE YER ALAN TARİHİ
OYUNLARDAN: AŞIK OYUNU
Muharrem Ergin‟in, Dede Korkut Kitabında aşık oyunu:
“Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı‟nda "Meğer sultanım,
Dirse Han‟ın oğlancığı üç de kabile çocuğu meydanda aşık
oynuyorlardı" cümlesinde adı geçen aşık oyunu koyun, keçi gibi
hayvanlarının arka ayaklarının diz kısmından çıkarılan ve dört
yüzü değişik şekiller gösteren aşık kemiği
ile oynanan bir oyundur. Koyun aşığı
küçük olduğu ve yere düştüğü zaman her
yüzü üzerinde durabildiği için, çok eski
zamanlardan beri Anadolu, İç Asya
Kavimleri, sonraları da Yunan ve Roma
halkı tarafından zar yerine kullanılmıştır.
Anadolu‟daki aşık oyunları iki çeşittir:

1. Aşıkların yere atılması ve yerde
belli durumlarda oturmalarına göre atanın veya karşısındaki
oyuncunun kazanması;
2. Aşıkların, bir yere dizilerek eldeki daha iri ve çok
defa içine kurşun veya mum akıtılarak daha ağırlaştırılmış
bir aşıkla devrilmesi veya
belli
bir
çizgiden
çıkartılması.
Aşığın dört
yüzü ayrı değerler taşır:
daha enli yüzlerden çukur
olan taraf „aç‟ (çik, çuk),
bunun
karşı
tarafı
„tok‟ (tök), dar ve düzce
olan diğer iki yüzünden
kenarı hafifçe kalkık, ortası
çukurca
olan
yüzü
„bey‟ (say, kazak, kallek),
buna karşı olan tarafı da
„kit‟ (tokan, dalak) adlarını
alır. Yüzyıllardır oynanarak
günümüze gelen bu oyun
Anadolu‟da halen sevilerek oynanan bir çocuk oyunudur.
Aşık kemiği de gelişen hayatla birlikte para ile satılan bir
oyuncak durumuna gelmiştir.”
MANAS DESTANI’NDA AŞIK OYUNU:
“Çinlilerin, Kalmukların, Tırgotların arasına gözcü gönderip
onların sırrını öğrenmeyi, orduyu nasıl kurmak gerektiğini,
saklanmayı, avul içine bekçi koyup düşmana karşı silah yapmayı,
silahları gizleyip saklamayı, Manas'a akıllı
Akbalta öğretti.
Bir defasında Manas, canı sıkıldığı
için yatıyordu; atların doğum zamanı
gelmişti. Manas atlara bir bakayım diye
Aymanboz atına binerek dağ yolunu tuttu.
Dev gibi muhteşem Aymanboz, daha
sekizinci yaşında olmasına rağmen Manas
bindiğinde dimdik duruyordu. Dağda,
taşkınlık etmekte olan çobanlara gidip
doğurmamış kısrağı kesti. Azemil suyunun
kenarına, dokuz yolun kavşağına karargâh
kurup can sıkıntılarını gidermek istedi.
Manas, karargahta AŞIK oynuyordu; o sırada kalabalık bir
kervan geldi. Kervanın mahiyetinde Çinli, Kalmuk, Tırgot ve
Sart vardı. Kervanbaşı olan Çinli ile Kalmuk, Sart ile Tırgot
Manas'ı hiç umursamadan karargâha girdiler. “Hey, çek deveni‟
dediler kenarda duranlar, bağırarak. Eğlenmekte olanlar da
bağırdılar.
Altı Çin muhafızı, boynuna ipek sarılı, altın takılı devesini
yedeğe almışlardı. Hanın devesini sadece Kalmuk ve Çinliler
değil herkes biliyordu. Onun olduğu yerde kimse ona çıt

diyemezdi. Han'ın adamı ile Han'ın devesine karşı gelenler
ölümle cezalandırılırdı. Arada Han‟ın adamları yoktu, onlar
develerinin dizginini tutup, söz dinlemeden Çince birşeyler
söyleyerek karargâhı geçtiler.
Bu esnada arslan Manas elindeki aşıkla bir kenardaki aşığa
vurdu. Aşık sıçrayıp uçarak, önündeki devenin ayağına ok gibi
isabet etti, deve olduğu yerde düştü. İkinci aşık öndeki eşeğin
ayağına saplandı ve o da yıkıldı. "Hanın
devesini yıktı. Bu Kırgızı yakalayın." Diye
bağırdı kervanbaşı. Altı kişi Manas'a
yapıştı. Onlara Manas'ın yiğitleri engel
oldular. İki taraf dövüşmeye başladı. Er
Manas, Çinlilerin küstah kervanbaşını altın
kemerinden tutarak kaldırıp yere attı;
göğsüne
basarak
başını
kopardı.
Efendisinin öldüğünü gören Çinli, Kalmuk
ve Sartlar uslu bakıp durdular.”
DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK’DE AŞIK:
“AŞUK: Bugün aşık dediğimiz bir oyun da vardı Bu aşık,
bir kemiktir Bugünkü çocukların misketlerle oynadığı gibi bir
oyundur Bu kemiğin dört yüzeyi vardır Bu aşık denilen kemiğin
düz yüzü, sırt yüzü, çukur ve
anaç denilen yüzeyleri vardır
Anaç denilen kısım avuç içini
dolduran bir yüzeydir Bu
oyunda önemli olan bu aşık
kemiğinin düz yüzünün yere
gelmesidir Buna tam yerine
oturdu
manasında
„cuk
oturdu‟ denirdi”.
Göktürk Kağanı Bilge Kağan
Mezar Kompleksinde bulunan
eserler.."Göksel Binek" Geyik
Unutulmamış..Şamanların Fal
Baktıkları, günümüzde çocuk
oyunu olan "Aşık Kemikleri"
ve Yer altı Tanrısı ERLİK
HAN gibi eserler bulunmuş..
CUK OTURMAK DEYİMİ
Tam yerine denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak
anlamlarındaki bu deyimin kaynağı Aşık oyunudur. Aşık
oyununda aşık kemiğinin dört yüzünün bölgelere göre değişen
farklı adları vardır. Kemiğin enli kısmının çukur şekli olan
yüzeyine CUK ya da aç denir. İşte halk arasında çok kullanılan
bu deyimdeki Cuk sözü Aşık atıldığında kemiğin Cuk yüzünün
gelmesiyle alakalıdır. Zamanla deyimleşmiştir...
YENİDEN…
Sibirya‟dan
Asya‟ya,
Anadolu‟dan
Balkanlar‟a geleneksel zekâ sporu: AŞIK.
Tarihten günümüze büyük kültür mirası.
Geleneksel aşık oyunumuz. Büyük Avrasya
coğrafyasında Türk ortak kültür ve
geleneksel ortak spor değerlerimizden
mümtaz bir temsilci. Kaybolmaya yüz tutan
geleneksel
zeka
oyunu
ve
spor
değerlerinden AŞIK; tekrar canlandırılmayı
bekliyor.
Bugün keşfedilmeyi, dünya kamuoyuna çıkarılmayı,
tanıtılmayı ve dünya genelinde popüler hale getirilmeyi bekleyen
değerli hazineler gibi sıralanan, kökü asırlar öncesine ve tarihin
derinliklerine kadar uzanan spor dallarımızdan biri olan orijinal
AŞIK oyununu yeniden harekete geçirmenin zamanı geldi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan,
Türkiye, Özbekistan,
Moğolistan, Yakutistan, Tataristan,
Başkurtistan, Çuvaşistan, Hakas, Tuva, Altay, Gagauzya,
Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Finlandiya, Ukrayna gibi
ülkelerde halk arasında oynanıyor. Bazı ülkelerde federasyonları
ve milli takımları var.
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DOBROGEA, DUPĂ MOARTEA LUI NOGAI (partea 1-a)
Istorii Dobrogene - Notițe de Menabit Ozghiun
În termeni succesorali, lui Nogai i-au supraviețuit trei fii:
Chaka (Djeka) - a cărui mamă încă nu e cunoscută;
Teka - fiul lui Chubei;
Turei, fiul soției principale
Alakha (Baylak).
Toți trei au reușit să scape din
bătălia sângeroasă de la Kukanlyk,
strecurându-se
printre
liniile
inamice. S-au retras acasă, în
Dobrogea, la Saqci (Isaccea).
Chaka a reușit să strângă ce a rămas
din armata lui Nogai și să se
proclame succesor. Urmează un
destin tragic pentru urmașii lui
Nogai, descris de către istoricul
mameluc Baybars al-Mansuri,
menționat în scrierile lui Rashid al-Din, ori povestit de către
istoricul bizantin, George Pachymeres. Precum și în alte surse
diferite (scrisori).
Scriitorul bizantin George Pachymeres menționează că mama
lui Chaka a fost Alakha, supoziție acceptată în literatură, dar
Rashid al-Din, cât și Baybar al-Mansuri, au specificat că Chaka
și Teka (Theca) nu sunt fii lui Alakha.
Teka și Chubei au complotat cerând iertare hanului Tokhta,
pentru a stopa un viitor conflict. Chaka a acționat promt în a-și
elimina opoziția: și-a trimis oamenii să-l ucidă pe Teka, iar când
aceștia au ratat să-și îndeplinească misiunea s-a ocupat personal,
ucigând și pe Alakha, mama vitregă. Sursele dezvăluie două
tabere opuse: prima condusă de Chaka, dornic să continue lupta
cu hanul Tokhta, iar a doua având în centru pe Teka, al doilea
fiu al lui Nogai, și văduvele acestuia din urmă, toți dorind pacea
cu hanul Hoardei de Aur și să salveze ce mai putea fi salvat.
În urma fraticidului, s-a conturat o coaliție condusă de doi
emiri: Taz, ginerele lui Nogai, și Tunguz, fratele uneia dintre
soțiile lui Nogai. Amândoi erau respectați de către elita locală și
se bucurau de favorurile lui Chaka. Tunguz a fost numit locțiitor
și conducea armata lui Chaka.
Baybars al-Mansuri relatează că în anul 1300-1301 (anul 700
islamic), după moartea lui Teka, cei doi emiri au decis să meargă
în expediție împotriva vlahilor, referindu-se aici la teritoriul
Bulgariei, și Chaka împotriva rușilor, cu referire la cnezatele
rusești din vest. În drum spre Bulgaria au ținut consiliu și au
decis să întoarcă armele, să-l atace surprinzător pe Chaka. Dar
acesta a aflat despre planul de trădare al celor doi, printr-un
dezertor, și a fugit cu o trupă de 150 de oameni în țara Alanilor
(As), actualmente sudul Moldovei. În scurt timp a reușit să
strângă o armată, în mare parte formată din alanii care au rămas
loiali. În timp ce oamenii lui Taz și Tunguz petreceau în tabăra
părăsită, Chaka i-a atacat prin surprindere și i-a învins. Fiica lui
Nogai, Tegulja, a luptat eroic în bătălie de partea lui Chaka,
împotriva soțului ei, Taz. Rolul ei in conflict dezvăluie
disensiunile profunde dintre succesorii lui Nogai.
Mulți consideră că termenul de "vlahi" se referă la locuitorii
viitoarelor Valahia sau Moldova, dar Baybars al-Mansuri
folosește constant acest etnonim pentru locuitorii Țaratului
Vlaho-bulgar.
Cât timp confruntările sângeroase dintre oponenți au fost în
interesul lui Tokhta, acesta nu a intervenit. Dar când Taz și
Tunguz i-au cerut ajutorul după înfrângere, cu mare grabă le-a
trimis o mare armată, condusă de fratele său, Burluk. Încurajați
cu noile forțe, Taz și Tunguz au anunțat că vor continua lupta.
Chaka, pus din nou în fața unui inamic superior, a decis să-și
părăsească teritoriul (Dobrogea) și să treacă Dunărea în

Bulgaria, la cumnatul său Theodor Sviatoslav, fiul lui George I
Terter, de origine cuman. În 1285, pentru a se alia cu
conducătorul de la Trnovo, Nogai a decis ca Chaka să ia de soție
pe fiica lui Terter.
În istoriografia bulgară este acceptat
că după moartea lui Nogai, Chaka
devine țarul Bulgariei. Nu există
dovezi în acest sens.
***
Chaka.
În anii 1270', Nogai și-a impus
supremația pe teritoriile Bulgariei,
împărțită politic între țaratul de la
Trnovo și Principatul de la Vidin.
Ambele teritorii erau conduse de
nobili cu descendență cumană:
Terter, respectiv Shishman. În 1285, Nogai a decis un mariaj de
alianță între Chaka și fiica lui Terter. Curând, în 1292, Terter a
decăzut din favorurile lui Nogai și a fost înlocuit cu un aristocrat
local, Smilet. În continuare, ceilalți membrii ai familiei Terter au
beneficiat de suportul lui Nogai. Conform lui Pachymeres, spre
sfârșitul secolului 13, Theodor Sviatoslav, fiul lui Terter, pe
atunci locat în Dobrogea în comandamentul lui Nogai, s-a
căsătorit cu Eufrosina, fiica lui Mankous (nume grecizat al lui
Mangu), în același timp nepoata unui comerciant genovez bogat,
Panteleo de Vicina, iar nașa de cununie a fost altă Eufrosina,
soția bizantină a lui Nogai.(Panteleo de Vicina - Vicina nu este
localizată cu certitudine, dar cu siguranță în Dobrogea de Nord,
mulți istorici o poziționează lângă Isaccea.)
După moartea lui Smilet în 1298, probabil că Nogai a
intenționat să-l urce pe tron pe Sviatoslav și în aces sens a
organizat mariajul de alianță cu fina sa.
Dacă a existat un astfel de plan, nu a fost pus în aplicare
deoarece a început războiul lui Nogai cu hanul Hoardei de Aur,
Tokhta. În perioada sângeroasă a disensiunilor dintre
moștenitorii lui Nogai, Sviatoslav s-a aflat în Dobrogea, fiind cel
mai mare susținător al lui Chaka. În pofida originilor străine, era
considerat un membru important din elita tătarilor lui Nogai. A
avut un rol important în strategia lui Chaka, datorită influenței
asupra nobilimii locale și pentru cunoștințele sale despre țara
nativă. Conform lui Pachymeres, când Chaka a invadat Bulgaria,
Sviatoslav a reușit să convingă reprezentanții aristocrației locale,
Trnovo a fost cucerit fără luptă.
În istoriografia bulgară, Chaka ar fi fost înscăunat țar al
Bulgariei. Ipoteza este forțată, întrucât nu a fost încoronat, nici
nu a avut astfel de aspirații. Prințul genghisid nu ar fi avut
nevoie să devină conducătorul țaratului de la Trnovo, care se
afla deja sub suzeranitatea sa, prin succesiunea lui Nogai. Chaka
a dorit înscăunarea lui Sviatoslav deoarece acesta era bine văzut
de către nobilimea tătară, cât și de către cea locală, fiind un
element important al planului său, de a se întoarce în Dobrogea
de Nord pentru a recupera teritoriile tatălui său.
Acest plan nu a fost adus la îndeplinire, deoarece
Sviatoslav, - scrie Pachymeres, și-a atacat cumnatul pe
neașteptate, l-a capturat și a ordonat sugrumarea lui Chaka de
către călăii evrei, menținuți în palatul de la Trnovo pentru astfel
de scopuri.
Baybars al-Mansuri povestește puțin diferit acest incident,
menționând că hanul Tokhta a avut implicare în uciderea lui
Chaka. Conform lui al-Mansuri, conducătorul vlahilor, Theodor
Sviatoslav (referirea se face la țaratul vlaho-bulgar, cu capitala la
Trnovo), instigat de compatrioții care se temeau de Hoarda de
Aur, a decis să-l captureze pe Chaka. A trimis vorbă la hanul din
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Sarai, ca răspuns a primit ordinul de executare. Aceeași
poveste o repetă și istoricul Abul-Fida' al-Hamawi (Abulfeda),
care a mai adăugat detaliul că Sviatoslav a trimis capul lui
Chaka lui Tokhta, hanul Hoardei.
***
Turai
Descriind soarta lui Chaka, istoricul Baybar al-Mansuri ne
spune că hanul Tokhta a răsuflat ușurat pentru că oponenții săi
cei mai periculoși au fost nimiciți. Dar destinul a fost altul,
deoarece al treilea fiu al lui Nogai, pe nume Turai, rămăsese în
viață. Povestea sa ne-o dezvăluie istoricul Rashid al-Din.
Căsătorit cu fiica hanului Abakha al Ilkhanate, după cum
scrie istoricul persan, Turai a căutat refugiu în Persia, însoțit de
mama sa vitregă, Chubei. Hanul Gazan i-a acordat refugiu, dar
a refuzat să intervină în disputele interne din ulusul lui Juchi
(Hoarda de Aur, numită și Kypchak Khanate). Indignat, dar
determinat să continue lupta, Turai s-a întors în Dobrogea în
anul islamic 701 (1301-1302) și s-a aliat cu fratele mai mic al
lui Tokhta, pe nume Sarai Buga, care fusese pus în posesie cu
"teritoriile lui Nogai". Turai l-a convins pe Sarai Buga ca
împreună să-l detroneze pe Tokhta.
În disputele succesorilor lui Nogai, Turai nu a luat partea
lui Chaka, dar nici partea opoziției lui Teke și Alakha. Este
evident că a părăsit Dobrogea datorită venirii la putere a lui
Chaka, care a numit pe Tunguz comandantul armatei.
Analizând faptul că Chubei, care a fost adversara lui Chaka, l-a
urmat în Persia, ajungem la concluzia că viața lui Turai era
amenințată după uciderea lui Teke. S-a întors din Persia
(Ilkhanate) doar după moartea lui Chaka, în poziția celui mai
în vârstă urmaș al lui Nogai, deci succesor natural al tatălui
său. Conform lui Rashid al-Din și Baybars al-Mansuri, Turai
era condus de răzbunarea pentru moartea tatălui său. Scopul
său a fost organizarea unui puci în Hoarda de Aur pentru a
recupera teritoriile care au fost stăpânite de Nogai.
Momentul era favorabil pentru a-și atinge planurile. În est
pornise o mare dispută pentru controlul așa-numitei Hoarda
Albastră (ori ulusul lui Orda). După moartea succesorului lui
Orda, Konchi (Kunichi), în 1301, fii lui au început lupta între
ei pentru supremație. Unul dintre pretendenți, Kuyluk, a cerut
ajutorul lui Kaidu, stăpânul Asiei Centrale și conducătorul de
facto al khanatului Chagatai, motiv pentru care Tokhta a trimis
ajutor militar oponentului, Bayan.
În acest timp, Turai și Sarai Buga au trimis o armata de
câțiva tumeni (1 tumen=10.000 războinici) să treacă Volga
pentru a-l detrona pe Tokhta.
Greșeala lui Sarai Buga a fost încercarea de a-l atrage pe
Burluk de partea lui. Burluk nu doar că a rămas loial lui
Tokhta, s-a grăbit să-l informeze pe acesta din urmă despre
trădarea fratelui. Hanul s-a pregătit contra atacului surpriză,
astfel că rebeliunea a fost înfrântă pe câmpul de luptă, într-o
bătălie sângeroasă. Turai și Sarai Buga au fost capturați și
uciși.
După 9 ani de la moartea lui Nogai, toți fii săi au părăsit
scena politică: Teke a fost ucis de fratele mai mare, Chaka;
Chaka a a fost executat de țarul vlaho-bulgar; Turai a fost
capturat și ucis de către han.
Un singur membru al familiei lui Nogai mai era în viață,
nepotul său, fiul lui Chaka, Kara Kisek.
***
Kara Kisek
Nu se cunosc acțiunile lui Kara Kisek în evenimentele
precedente, dar cu siguranță nu a însoțit pe Turai și Sarai Buga
în campania împotriva lui Tokhta, deoarece - după cum
povestește Baybars al-Mansuri - după pedepsirea celor doi,
Burluk a trimis trupe să captureze pe tânărul prinț. Însoțit de
doi veri, Cherik Temur și Yol Kutlu, Kara Kisek nu s-a lăsat
prins și a fugit. Cu un contingent de 3000 de călăreți, atâți câți
au mai rămas loiali din măreața armată a lui Nogai, "s-a

refugiat pe țara lui Shishman și s-a așezat în locul numit Budul
(Vidin), în vecinătatea lui Kelar (Ungaria)". Shishman le-a
acordat refugiul și au trăit de pe urma sabiei.
În ultimii ani ai secolului 13, Principatul de la Vidin a
beneficiat de protecția tătarilor. Acțiunile lui Nogai și
presiunile diplomatice au determinat pe regele Serbiei, Ștefan
Uroș II Milutin, să își retragă armata din teritoriile Bulgariei și
să facă pace cu Shishman, în 1293 sau în 1294, aducând
stabilitate în Nordul Balcanilor și vasalitatea Serbiei față de
tătari. Luând în considerare că tătarii au fost un sprijin crucial
pentru Bulgaria, protejând-o în fața aspirațiilor Serbiei și
Ungariei, loialitatea lui Shishman față de urmașii lui Nogai
este explicată. Ajutorul acordat lui Kara Kisek l-a expus
pericolului, dar hanul Hoardei de Aur nu a întreprins nicio
acțiune, din moment ce tânărul prinț nu a avut ambițiile tatălui
său și ale unchiului său. Pe moment hanul Hoardei de Aur a
avut alte priorități.
În conflictele interne dintre urmașii lui Konchi, Bayan a
câștigat în fața lui Kuyluk, dar războiul a durat câțiva ani și a
secătuit resursele lui Tokhta. De altfel, datorită distrugerilor
războiului, Dobrogea a avut parte de o calamitate dezastruoasă
pentru economia locală. Istoricii al-Markizi și al-Ayni
povestesc că, după 3 ani de război, o secetă grea și ciuma au
lovit Dobrogea și stepele pontice.
Conform lui Baybars al-Din, teritoriile din vest au fost
date fiului lui Kurmish, Yanji. A urmat fratele mai mare al lui
Tokhta, Abaji; după acesta domeniile din vest au fost date
către doi din fii lui Tokhta, Ilbasar și Tukhal Buga. Ilbasar a
fost locat în nordul peninsulei Crimeea, iar Tukhal Buga la
Saqci (Isaccea), unde a avut Nogai comandamentul. Feuda lui
Tukhal Buga s-a întins până la Porțile de Fier.
După înfrângerea lui Nogai din 1299, zeci de mii de
noyani care au făcut parte din armata lui au dezertat către
Hoarda de Aur. Abaji, fratele mai mare al lui Tokhta, precum
și fratele mijlociu, Kharajin, au murit în confruntările cu
Chaka, Teke și Turai. Politica hanului Hoardei de Aur a avut
trei aspecte: dislocarea clanurilor care au făcut parte din armata
lui Nogai, confirmarea privilegiilor aristocrației locale care a
trecut de partea câștigătorului și împuternicirea rudelor
apropiate pe aceste teritorii.
Theodor Sviatoslav a fost recunoscut ca țar al Bulgariei de
către Tokhta, a eliminat brutal opoziția, inclusiv a executat pe
patriarhul Ioachim III cu pretextul că a sprijinit pe tătari
(nogaizi). Cât timp a trăit Tokhta, Sviatoslav i-a fost vasal.
Monetăria de la Saqci (Isaccea), înființată de Nogai, a
continuat să bată monezi și după victoria lui Tokhta, cel puțin
până în anul islamic 711 (1311-1312). Dovezile numismatice
ne confirmă vasalitatea lui Sviatoslav față de Hoarda de Aur.
Celălalt stat din Bulgaria - Principatul de la Vidin - unde s-au
refugiat Kara Kisek și oamenii lui, a acceptat supremația lui
Tokhta, în prima decadă a secolului 14. Tokhta a avut relații
cordiale cu imperiul bizantin, a luat de soție pe Maria, fiica
împăratului Andronicus II.
Datorită acestor circumstanțe politice, Ivanco Basarab (de
origine cuman), care a avut strânse legături cu tătarii, devine
conducătorul valahilor așezați între Carpați și Dunăre, reușește
să impună independenta unui stat valah. Basarab și tătarii au
fost alături în bătălia de la Velbužd (Serbia) și în lupta de la
Posada, împotriva regelui ungar Robert Carol de Anjou.
În 1325 Basarab a cucerit Severinul cu ajutorul tătarilor.
In 1327 refuză vasalitatea pretinsă de Ungaria, iar în 1330
regele Ungariei pornește o campanie cu o mare armată
împotriva lui Basarab. Basarab propune pacea, pentru a trage
de timp ca tătarii să organizeze o ambuscadă. Ambuscada a
avut loc într-un un loc numit "Posada" (bătălia de la Posada),
după strategiile tătărești, și oastea ungară a fost distrusă.
(Va urma)
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ABA-Ringen in Deutschland und Europa
„Alles braucht seine Zeit“ - Man darf einfach nicht
locker lassen
Seit 2014 finden in
Deutschland jedes Jahr
„Offene Internationale
Europa-ABA-Turniere“
statt. Trotz großer
werblicher
Anstrengung
und
großzügiger
Unterstützung
von
Sponsoren,
treuen
Freunden und Gönnern
ist das Interesse am
ABA-Ringen
noch
bescheiden, doch die
Zuschauerzahlen
wachsen. Grund der
zaghaften Zuwächse: olympischer Ringkampfsport ist
im Vergleich mit den populären Sportarten in
Deutschland nur eine
Randsportart, so hat es
ein ähnlicher Kampfsport
nicht leicht, sich zu
behaupten.
Das deutsche ABATeam hat 2017 den
Europameistertitel
erkämpft, davor schon
gute Platzierungen. Die
Ringer trainieren fleißig
und werden Zug um Zug
technisch
reifer.
Prominente
Persönlichkeiten,
vor
allem
ehemalige
Funktionäre
des
klassischen
Ringens,
zeigen Interesse, sie werden regelmäßig aktuell über die
Aktivitäten bei ABA informiert.
Diese Herren haben die Chancen
erkannt, dass man voneinander
profitieren kann, sie beeinflussen
das Sportpublikum über das
ABA-Ringen positiv. Über die
Beispiele und Erfolge von ABA,
von
den
enormen
Teilnehmerzahlen und über die
großartige
Zuschauerbegeisterung in der
Türkei, in Russland, in Iran, in
Rumänien, in Georgien und
anderen Ländern ist man in
Deutschland
und
den
westeuropäischen
Ländern
erstaunt.
Bekannte
nationale
und
internationale Ringer von Bundesligamannschaften und
anerkannt kompetente Funktionäre wollten am 11. April

2020 zum Erfolg des 5. Internationalen ABA-Turniers
beitragen. Ausgerechnet die Corona-Epidemie hat uns,
wie
alle
anderen
Sportarten,
ausgebremst. Doch es
wird weitergehen!
Zum positiven Bild
über ABA-Ringen in
der
breiten
Öffentlichkeit
haben
viele
attraktive
Aktionen beigetragen,
die der sehr engagierte
ABA-Deutschland- und
Europa-Präsident
Hamdan Iflazoglu, sein
Freundeskreis und seine
Ringergruppe
präsentieren, die in Deutschland als „Raubkatzen“
bekannt sind. Wenn das Corona-Problem vorbei ist, wird
das Team in der
Mannschaftsrunde 2021
des DRB (Deutscher
Ringerbund) teilnehmen.
2017 war das ABATeam Deutschland als
Teil des Festprogramms
sogar in Holland zum 50.
Geburtstag des Königs
Willem Alexander von
den
Niederlanden
eingeladen. Dort haben
sie den begeisterten
internationalen
Geburtstagsgästen
spektakuläre Aktionen
und Schaukämpfe im
Ringkampf vorgeführt.
Ebenso Riesenapplaus bekamen die „Raubkatzen“ mit
ihrer
Show
bei
einigen
kulturellen Großveranstaltungen
in mehreren deutschen Städten.
Die rumänische Delegation
zeigte bei der von der
Europäischen Föderation von
Aba Gűreş am 19.11.2017 in
Stuttgart - Aalen organisierten
Europameisterschaft in Kureş
eine sehr gute Leistung und
gewann zwei Medaillen: Silber
durch Lozovanu Gheorghe und
Bronze durch Mocanu Ionut. Zur
Delegation gehörte auch der
Präsident der FRK Naim Belgin
und
Mr.
Florin
Nistor,
internationaler
Schiedsrichter,
der zwei der fünf Endspiele des Turniers leitete.
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KORONA VE MÜCADELE SPORLARI
Prof. Dr. İbrahim Öztek
TMOK Üyesi, Türkiye Olimpian Derneği E. Başkanı
Dünya Geleneksel Sporlar ve Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı

Korona
salgını
dünyada
planlı
tüm
organizasyonları alt üst etti. Bir kısmı
iptal oldu, bir kısmı ertelendi. Bunların
içinde en önemlisi 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları idi. Olimpiyatlar,
gelecek yıl 23 Temmuz günü başlayıp, 8
Ağustos günü bitecek şekilde ertelendi.
İnternasyonal
Olimpiyat
Komitesi
(IOC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve
Japonya devlet yönetimi bu tarih
üzerinde birleştiler.
Olimpiyat
oyunları
düzenleyen
ülkeler madalya kazanımında birçok
ülkeden daha şanslıdır. Ev sahibi
olmanın avantajı büyüktür. Fakat
görülüyor ki, Japonlar hiçbir şeyi şansa ve sempatiye
bırakmak istemiyorlar. Tum spor dallarında hızlı bir
tempo ile çalışmalarını başlatmış bulunuyorlar.
Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı korona virüsü

etkisi altında olduğundan, spor veya diğer birçok
etkinliği ertelemiş ve ikinci plana atmıştır.
Japonya‟da da günde yüzden fala ölümün olduğu
günler yaşandı ve Nisan başından itibaren bu ülkede
de olağanüstü durum ilan edildi.
Fakat Japonlar, virüs enfeksiyonuna karşı sıkı
korunma önlemleri alarak, özellikle olimpik sportif
hazırlık çalışmalarını çok kısa bir aradan sonra tüm
korunma önlemlerini alarak sürdürmeye başladılar.
Korona hastalığı uzun sürecek olursa, bu bahane ile
çalışamayacak olan ülkelerin Olimpiyat oyunlarında
madalya şansı azalacaktır.
Bizim Aba güreşi, kuraş, kuşak güreşi, belbağlı
güreş ve judo gibi güreş tipi mücadele sporlarımız
veya geleneksel sporlarımızı yapan sporcularımız,
sıkı koruyucu önlemler altında çalışmalarını

sürdürebilirler.
Bu nasıl olmalıdır?
Sporcularımız çok geniş salonlarda, maske
takarak, çiftler aralarında belirli bir mesafe
bırakarak,
kondüsyon
ve
teknik
çalışmalarını
tam
kapasite
içinde
sürdürebilirler. Çalışırken salon devamlı
havalandırılır.
Antrenman
bitiminde
sporcular hep birlikte çalıştıkları minderi
dezenfektan
maddelerle
silerek,
kendilerinden sonra gelecek ekibe steril bir
salon bırakabilirler. Çıkışta da ellerini
dezenfekte etmelidirler.
Modern ülkelerde salon sporları ve açık
alan sporları tesisleri yeterli durumdadır.
Şehirlerden veya toplumdan uzak spor oteli
veya tesisleri öncelikle Olimpiyat oyunlarına hak
kazanmış sporcuların hizmetine sunulabilir. Bu tesislere
sağlık kontrolünden geçen sağlıklı sporcu ve antrenörler
dışında giriş ve çıkışlar engellendiğinde hastalıksız ortam
kendiliğinden oluşacaktır. Milli takım çalışmaları

muhakkak sürdürülmelidir.
Açık
havada
yapılacak
mücadele
sporları
antrenmanlarında korunma açısından maske yeterlidir.
Yine de duş yaparken, yemek yerken ve dinlenme
salonlarında, toplumsal önlem kuralları alınmalıdır.
Bireysel spor dallarında antrenörler sporcularına özel
programlar vermeli ve sporcularını her yönü ile kontrol
altında bulundurmalıdır.
Sporcu bir ay bile antrenmanlardan geri kalacak
olursa, performansları ileri derecede bozulacağı gibi
sıkletlerini muhafazada da zorlanacaklardır. Çalışmalara
ara verilirse, sporcuların hazırlık çalışmaları ile elde
ettikleri kotenjanlara da yazık olacaktır.
Bu salgın durumunda, sağlıklı ortamlarda, sıkı
korunma önlemleri içinde çalışılırsa, çalışan sporcuların,
denk oldukları sporculara karşı madalya şanslarını
artıracağı bir gerçektir.
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Sponsori
* Nilu Bari * Dincer Iusein * Achif Orhan * Redin Ismail * Gihan Velişa * Cherim Torgut * Florin Cârâc *Cherim Fichiran
* Ismail Bulent * Ismail Feuzi * Ismail Sinan * Achif Tansu * Leila Kadir *Adem Ertem*Hakan Karabagli*Marian Dimitriu
* Ghiunal Menzat * Cutlacai Adil-Edis * Ahmed Hamdi Alkan * Şenol Murat * Memur Derviş * Menabit Ozghiun

Parteneri

Asociaţia
Culturală
Mehmet Niyazi

În perioada 12-13
septembrie .2020,
Uniunea
Democrată Tătară
pregãteşte
festivalul
internaţional de
jocuri tradiţionale
ediţia a 4 a
***

