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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.

Scurt Istoric
SABAN-TOI
Toi este sinonimul termenului Kurultai (tătară / mongolă: ᠻᠦᠷᠦᠯᠳᠠᠶ,Хуралдай, Khuruldai ;
turcă : Kurultay ) şi desemnează un consiliu politic și militar al vechilor tătari/mongoli și al
unor șefi și khani turci . Rădăcina cuvântului este „Khur” (întrunire/ a discuta) și care ajută
la formarea „Khural” care înseamnă „întâlnire” sau „adunare” politică în limbile
turcă și mongolă. Khuraldai (scris Khuruldai) sau Khuraldaan înseamnă „o adunare”, sau
mai literal, „socializare”. Această rădăcină este aceeași în cuvântul mongol khurim , care
înseamnă „sărbătoare” și „nuntă” și se referă inițial la mari adunări festive din stepă, dar
este folosită mai ales în sensul nunții în timpurile moderne.
În limba turcă, termenul ‖kurul‖ semnifică o ‖reuniune‖, ‖consiliu‖ sau ‖organizație‖.
Din toate aceste rădăcini, interpretarea modernă este ‖adunarea pentru stabilirea și aplicarea
unei decizii‖.
Kurultai este utilizat în 40 de țări cu următoarele înțelesuri : congres, parlament, nuntă,
sărbătoare, festival etc
Poate pe timp de război era o întâlnire politico-militară dar pe timp de pace era un
festival ce întrunea cele trei elemente (concurs de călărie, tir cu arcul tradițional şi kureş cu
ilic).
Saban în tătara modernă are înțelesul de plug și oarecum se înțelege de ce multă lume
traduce cuvântul SABANTOI ca sărbătoarea recoltei sau a plugului dar noi ne raportăm la
trecut şi la etimologia reală a cuvântului astfel că saban provine din termenul sabian care
înseamnă nevinovați și are sensurile de popor, copii etc. Atunci când căpeteniile triburilor se
întâlneau la marea adunare tribală denumită Toi sau Kurultai toți ceilalți făceau un festival
cu cele 3 elemente principale : călăria, tirul cu arcul şi kureşul, unde nu lipseau nici deliciile
culinare. Azi este posibil ca tătarii să nu mai știe sensul adevărat al sărbătorii dar au rămas
evenimente care includ cele 3 elemente peste tot în lume unde trăiesc urmașii Ordei de Aur
dar cu denumiri diferite. Nadaam în Mongolia, Kurultai în Ungaria, Dobrogea, Kazakhstan
și alte zone din Asia, Jocurile Mondiale ale Nomazilor în Kîrgîzistan și multe altele.
Părinţii noştri ne-au lăsat impresia că toi este un consiliu mai mic decât kurultaiul, de
aceea noi avem convingerea că aşa este doar că este posibil ca aceste informaţii să fi fost
deturnate de la originea adevărată. Scopul nostru nu este să deschidem un subiect pe tema
diferenţelor şi asemănărilor dintre toi şi kurultai ci să aducem în actualitate tradiţiile,
obiceiurile şi cultura turcică şi tătară astfel încât urmaşii acestui neam mare să intre în
contact cu identitatea pierdută.

SABANTOI FESTIVAL - 2020
INTERCULTURAL DIALOGUE, KNOWLEDGE OF INTERETNETIC VALUES,
CULTURAL DIVERSITY AND SOCIAL INTEGRATION
Translations by Claudia Crina Balint,
Authorized Italian and English translator and interpreter at the Court of Arezzo Italy

Mangalia, hosted between September 18
and 20, at the Neptun Summer Theater and
Turquoise-Venus Beach, the Sabantoi International Festival organized and created by
the "Tatar Democratic Union". With the
Sabantoi project - we try to fill a guilty
gap and promote the knowledge of the
Turkish and Tatar ethnic culture and of the
different communities living in Romania,
because mutual knowledge helps to integrate.
Tatar Democratic Union with the support of the Department for Interethnic
Relations, Community Aid Association
Romania, Mangalia Culture and Sports Directorate, Embassy of the Republic of Kazakhstan in Romania, Embassy of the Republic of Azerbaijan in Romania, Foundation for Local and Regional Development
Southeast Branch, School Sports Club
Mangalia, Agigea Sports Club, Silver Samurai Sports Club, Sento School, Roma Party Medgidia Branch, “Osman Gazi” Turkish Association, Balkan Humanitarian
Foundation, DUA Cultural-Humanitarian
Association and Mehmet Niyazi Cultural
Association try to offer its audience
through film screenings and traditional interactive games, the opportunity to look in
the mirror, to know the surrounding reality,
to build interethnic dialogues. Culture can
play a decisive role today as a critical window on the world. This is also the reason
why we are very excited to be able to welcome the 2020 edition of the “Sabantoi
Festival ”.
Sabantoi is at the first edition but the
international festival that includes elements
from the project is in its fourth edition, so,
the event promoted by the Tatar Democratic Union was answered by entities from all
over the country and internationally (8
countries: Germany, Turkey, Bulgaria, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan,

the Netherlands), acknowledging the existence of widespread attention and sensitivity
around the context of interethnic social inclusion and interculturality. UDT also saw
the strong involvement of social promotion
associations, partners of the presented project, with a function of cultural mediation
meant to promote the meeting and dialogues between interethnic artistic-cultural
realities and the communities living in these lands. Mangalia enjoyed two exceptional
screenings of the Kazakh Film Festival,
part of Sabantoi, "Kazakh Khanate: The
Golden Throne" and "The Deep Fountain"
both with subtitles and finished with games
from the third day, seasoned with music,
culinary delights and good feelings. The
Sabantoi Festival involved interethnic
communities in the world and in Romania,
with special attention for young people of
the second generation, citizens who are an
integral part of the social our country and
who can be the main actors of dialogue
processes, mediators of intercultural meetings and “bridges” with interethnic communities of origin: a series of experiences
that, through shows, film, games, demonstrations of historical games and traditional
culinary delights, as well as workshops,
have created meeting places between different cultural heritages and values.
In a constantly evolving society, the cultural sector can, in fact, be an opportunity
and ground for fundamental experimentation, as art, traditions, sports games and experiences of practicing together, sharing
forms of artistic work, can help stimulate
the meeting and dialogues with another,
making listener a protagonist. All projects
are characterized by ways of rapprochement between artists, migrants and citizens
who draw the limitations of a new community.
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of "interethnic knowledge and coexistence", in search
of a land of confrontation of possibilities and contradictions, a place where art, culture, traditional sports,
traditional food become an instrument communication, proximity and understanding between people,
beyond their geographical, religious, cultural affiliation but also beyond their insertion in a “protected”
The event took place in special conditions in the interethnic cultural environment.
actually context of COVID 19 to develop the potential
of cultural processes initiated by UDT, actions and
activities considered intended to work to integrate territorial realities, through relations between interethnic
communities, promoting intercultural confrontation
practices, implementing tools that can contribute to
the transformation of coexistence and knowledge relations in society, between different generations, communities, between young and old, between natives and
ethnic groups, expressing and experimenting new potentials of artistic, cultural and communicative languages.
Our objective of setting up this project, which embraces Turkish and Tatar culture, was to stimulate and
define a broad reflection on the cultural affinities of a
The Sabantoi Festival aims to obtain a label renumber of subjects involved for years, also through served for initiatives that contribute to the reflection
differentiated and original tools in the fields of cul- and dialogue on the value that interethnic cultural herture, contemporary life and cultural ethnicities. These itage has for our society and to show everyone its imaffinities have entered society as an identity character portance in the various sectors of public and private
capable of creating a meeting ground that transcends life. A special time to enjoy our heritage by learning
to care for and preserve it.
A festival that develops together with the public
organisations of reference in the area, covering the
entire Turkish and Tatar interethnic cultural universe which, through "Sabantoi", is embraced in all
its genres.

“Sabantoi Festival ” is intended to be a repeatable encounter between intercultural activities and human, historical and artistic disciplines, which makes people have fun and reflect on the present and the future, with the exact awareness of our very old common story.

territorial diversifications, both artistic, urban and social, as well as different geographical locations, to
give rise to artistic residences between the Dobrogea
area and some of the the most significant associations
that dedicate their intercultural work, the tradition of
historically recognized “centers” and want to compare
themselves with them. The project, through a series of
detailed activities from each partner topic, tended to
create a new intercultural stimulus capable of dialogue, through screening films-artistical show, workshops, demonstrations of traditional Turkish and Tatar
sports and cultural games, the vocation for the contemporaneity of Dobrogea and its province with those
parts of the world that today constitute the territories
3

FESTIVALUL SABANTOI- 2020
DIALOG INTERCULTURAL, CUNOASTERE VALORI INTERETNICE, DIVERSITATE
CULTURALA SI INTEGRARE SOCIALA
Mangalia, a găzduit în perioada 18 – 20 septembrie,
la Teatrul de vară din Neptun şi Plaja Turquoise-Venus,
Festivalul Internaţional Sabantoi conceput și creat de
“Uniunea Democrată Tătară” . Cu proiectul Sabantoi încercăm să umplem o întârziere vinovată și să
promovăm cunoașterea culturii etnice turcice şi tătare și
a comunităților diferite care trăiesc în Romania, deoarece
cunoașterea reciprocă ajută la integrare. Uniunea
Democrată Tătară cu sprijinul Departamentului pentru
Relaţii Interetnice, Asociatia Community Aid Romania,
Direcţia de Cultură şi Sport Mangalia, Ambasada R.
Kazakhstan în România, Ambasada R. Azerbaidjan în
România, Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională
Filiala Sud-Est, Clubul Sportiv Scolar Mangalia, Club
Sportiv Agigea, Clubul Sportiv Silver Samurai, Şcoala de
Sento, Partida Romilor Filiala Medgidia, Asociaţia
Turcilor “Osman Gazi”, Fundaţia Umanitară Balcani,
Asociaţia Cultural-Umanitară D.U.A şi Asociaţia
Culturală Mehmet Niyazi încearcă să ofere publicului
său, prin proiecţii cinematografice şi jocuri tradiţionale
interactive, posibilitatea de a se uita în oglindă, de a
cunoaște realitatea înconjurătoare, de a construi dialoguri
interetnice. Cultura poate juca un rol decisiv astăzi ca o
fereastră critică asupra lumii. Acesta este și motivul
pentru care suntem deosebit de încântați să putem saluta
ediția 2020 a Festivalului Sabantoi ‖.
Sabantoi este la prima ediţie dar festivalul
internaţional care include elemente din proiect este la cea
de-a patra ediție, astfel, la evenimentul promovat de
Uniunea Democrată Tătară, au răspuns entități de pe tot
teritoriul național şi internaţional (8 ţări: Germania,
Turcia, Bulgaria, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan,
Pakistan, Olanda), mărturisind existența unei atenții și a
unei sensibilități răspândite în jurulul contextului
incluziunii sociale interetnice și al interculturalității. UDT
a văzut, de asemenea, implicarea puternică a asociațiilor
de promovare socială, parteneri ai proiectului prezentat,
cu o funcție de mediere culturală menită să promoveze
întâlnirea dintre realitățile artistice-culturale interetnice și
comunitățile care locuiesc pe aceste meleaguri. Mangalia
s-a bucurat în cadrul Festivalului de Film Kazakh, parte a
Sabantoiului, de doua proiecţii de film excepţionale
"Hanatul Kazakh: Tronul de Aur" şi "Fântâna adâncă"
ambele cu subtitrare şi s-a încheiat cu jocurile din a treia
zi, asezonate cu muzică, delicii culinare și voie bună.
Festivalul Sabantoi a implicat comunități interetnice în
lume şi în România, cu o atenție deosebită pentru tinerii
din a doua generație, cetățenii care fac parte integrantă
din țesătura socială a țării noastre și care pot fi principalii
actori ai proceselor de dialog, a mediatorilor de întâlniri
interculturale și a „punților‖ cu comunitățile interetnice
de origine: o serie de experiențe care, prin spectacole,
film, jocuri, demonstraţii de jocuri istorice şi delicii
culinare tradiţionale, precum și ateliere, au creat căi de
întâlnire între diferite patrimonii culturale și valori.
Într-o societate în continuă evoluție, sectorul cultural
poate reprezenta, de fapt, o oportunitate și un teren pentru

experimentarea fundamentală, deoarece arta, traditiile,

jocurile sportive și experiențele de a practica împreună,
împărtășind forme de muncă artistică, pot contribui la
stimularea întâlnirii cu altul, făcând din ascultare un
protagonist. Toate proiectele sunt caracterizate de căi de
apropiere între artiști, migranți și cetățeni care trasează
limitele unei noi comunități.

Festivalul Sabantoi” se dorește a fi o întâlnire
repetabilă între activitatile interculturale și disciplinele
umane, istorice și artistice, care îi face pe oameni să se
distreze și să reflecteze asupra prezentului și viitorului, cu
conștientizarea exactă a poveștii noastre comune foarte
vechi.
4

Evenimentul s-a desfasurat in conditii speciale publice de referință din zonă, acoperind întregul univers
în contextul actual COVID 19 pentru a dezvolta cultural interetnic turcic şi tătar care, prin „Sabantoi‖,
potențialul proceselor culturale inițiate de UDT, este îmbrățișat în toate genurile sale.
acțiunile si activitatile avute în vedere au intenționat
să lucreze la integrarea realităților teritoriale, prin
relațiile dintre comunitati interetnice, favorizând
practicile confruntării interculturale, implementarea
instrumentelor care pot contribui la transformarea
relațiilor de convietuire si cunoastere în societate,
între diferite generatii, comunitati, între tineri și
bătrâni, între nativi și etnici, exprimând și
experimentând noi potențiale ale limbajelor artistice,
culturale și comunicative.
Se exprimă aprecierea pozitivă pentru munca
depusă, pentru interesul și angajamentul care au
însoțit evenimentul.
Obiectivul declarat al înființării acestui proiect
care îmbrățișează cultura turcică şi tătară a fost de a
stimula și defini o reflecție largă asupra afinităților
culturale ale unei serii de subiecți implicați de ani de
zile, de asemenea, prin intermediul instrumentelor
diferențiate și originale, în domeniile culturii de
viață contemporane și ale etniilor culturale. Aceste
afinități au intrat în societate ca un caracter de
identitate capabil să creeze un teren de întâlnire care
să depășească diversificările teritoriale, atât artistice,
urbane și sociale, cât și diferitele locații geografice,
pentru a da nastere la reședințe artistice între zona
dobrogeană și unele dintre cele mai semnificative
asociații care își dedică munca interculturală, tradiția
„centrelor‖ recunoscute istoric și doresc să se
compare cu acestea. Proiectul, printr-o serie de
activitati detaliate de la fiecare subiect partener, a
avut tendința de a crea un nou stimul intercultural
capabil să facă dialog, prin proiectare film-spectacol,
ateliere, demonstratii jocuri sportive si culturale
tradiţionale turcică şi tătară, vocația pentru
contemporaneitatea teritoriului dobrogean și al
provinciei sale cu acele părți ale lumii care constituie
astăzi teritoriile „ cunoasterii si convietuirii
interetnice‖, în căutarea unui teren de confruntare a
posibilităților și contradicțiilor, un loc în care arta,
cultura, sportul traditional, mancarea traditionala
devin un instrument de comunicare, proximitate și
înțelegere între oameni, dincolo de apartenenta lor
geografică, religioasa, culturala dar și dincolo de
inserarea lor într-un mediu „protejat‖ interetnic
cultural.
Festivalul Sabantoi iși propune să obțină o eticheta
rezervată inițiativelor care sa contribuie la reflectarea și
dialogul asupra valorii pe care patrimoniul cultural
interetnic o are pentru societatea noastră și să arate
tuturor importanța acesteia în diferitele sectoare ale vieții
publice și private. Un moment special pentru a ne bucura
de moștenirea noastră învățând să-l îngrijim şi să-l
conservăm.
Un festival care se dezvoltă împreună cu organismele
5

FESTIVAL SABANTOI - 2020
DIALOGO INTERCULTURALE, CONOSCENZA DEI VALORI INTERETNETICI,
DIVERSITÀ CULTURALE E INTEGRAZIONE SOCIALE
Traduzioni di Claudia Crina Balint,
Traduttrice e interprete autorizzata di lingua italiana e inglese presso il Tribunale di Arezzo Italia

Mangalia, ha ospitato tra il 18 e il 20 settembre,
al Neptun Summer Theatre e Turquoise-Venus
Beach, il Festival
Internazionale di
Sabantoi ideato e realizzato dalla " Unione
Democratica Tatara ". Con il progetto Sabantoi,
cerchiamo di raggiungere una lacuna colpevole e
promuovere la conoscenza della cultura etnica
turcica e tartara e delle diverse comunità che vivono
in Romania, perché la conoscenza reciproca aiuta ad
integrarsi. Unione Democratica Tatara con il
sostegno del Dipartmento per le Relazioni
Interetniche, Community Aid Association
Romania, Direzione Cultura e Sport Mangalia,
L’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in
Romania,
L’Ambasciata
della
Repubblica
dell'Azerbaijan in Romania, Fondazione per lo
sviluppo locale e regionale del ramo sud-orientale,
School Sports Club Mangalia, Agigea Sports Club,
Silver Samurai Sports Club, Scuola Sento, Filiale di
Medgidia Romi Party, "Osman Gazi" Turkish
Association, Balkan Humanitarian Foundation,
Associazione Culturale-Umanitaria D.U.A. e
Associazione culturale Mehmet Niyazi cercano di
offrire al proprio pubblico attraverso proiezioni di
film e giochi interattivi tradizionali, l'opportunità di
guardarsi allo specchio, conoscere la realtà
circostante, costruire dialoghi interetnici. La cultura
può svolgere un ruolo decisivo oggi come una
finestra critica sul mondo. Anche per questo siamo
molto entusiasti di poter dare il benvenuto
all'edizione 2020 del “Sabantoi Festival ”.

Sabantoi è alla sua prima edizione ma il festival
internazionale che racchiude elementi del progetto è
alla sua quarta edizione, quindi, all'evento promosso
dall'Unione Democratica Tartara hanno risposto
entità provenienti da tutto il paese e internazionale
(8 paesi: Germania, Turchia, Bulgaria, Kazakistan,
Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan, Paesi Bassi),
riconoscendo l'esistenza di un'attenzione e una
sensibilità diffusa intorno al contesto dell'inclusione
sociale interetnica e dell'interculturalità. UDT ha
visto anche il forte coinvolgimento delle
associazioni di promozione sociale, i partner del
progetto presentato, con una funzione di mediazione
culturale intesa a favorire l'incontro tra le realtà
artistico-culturali interetniche e le comunità che
vivono in queste terre. Mangalia ha goduto di due
eccezionali proiezioni del Kazakh Film
Festival, parte del Sabantoi, "Kazakh Khanate:
The Golden Throne" e "The Deep Fountain"
entrambe con sottotitoli e si sono concluse con i
giochi del terzo giorno, conditi con musica, delizie
culinarie e buon umore. Il Sabantoi Festival ha
coinvolto le comunità interetniche nel mondo e in
Romania, con un'attenzione particolare ai giovani
della seconda generazione, cittadini che sono parte
integrante del tessuto sociale del nostro Paese e che
possono essere i principali attori dei processi di
dialogo, mediatori d’incontri interculturali e “ponti”
con le comunità interetniche di origine: una serie di
esperienze che, attraverso spettacoli, film, giochi,
dimostrazioni di giochi storici e delizie culinarie
tradizionali, nonché workshop, hanno creato modi
di incontro tra patrimoni e valori culturali differenti.
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In una società in continua evoluzione, il
settore culturale può, infatti, essere
l’occasione e il terreno di fondamentale
sperimentazione, in quanto l’arte, tradizioni,
giochi sportivi ed esperienze di pratica
insieme, condivisione di forme di lavoro
artistico, possono aiutare a stimolare
l'incontro uno con un altro, facendo
dell'obbedienza protagonista. Tutti i progetti
sono caratterizzati da modalità di
riavvicinamento tra artisti, migranti e
cittadini che disegnano i confini di una
nuova comunità.
“Sabantoi Festival ”vuole essere un
incontro ripetibile tra le attività interculturali
e discipline umane, storiche e artistiche, che
fa divertire e riflettere sul presente e sul
futuro, con la precisa consapevolezza della
nostra antichissima storia comune.
L'evento si è svolto in condizioni speciali
nel contesto attuale del COVID 19 per
sviluppare le potenzialità dei processi
culturali avviati da UDT, azioni e attività
considerate finalizzate a lavorare per
integrare realtà territoriali, attraverso le
relazioni
tra
comunità
interetniche,
promuovere
pratiche
di
confronto
interculturale, implementare strumenti che
possono contribuire alla trasformazione
della convivenza e delle relazioni di
conoscenza nella società, tra diverse
generazioni, comunità, tra giovani e anziani,
tra autoctoni ed etnie, esprimendo e
sperimentando nuove potenzialità dei
linguaggi artistici, culturali e comunicativi.
L'obiettivo dichiarato del raggiugimento
di questo progetto, che abbraccia la cultura
turcica e tatara, è stato quello di stimolare e
definire un'ampia riflessione sulle affinità
culturali di una serie di soggetti coinvolti da
anni, anche attraverso strumenti differenziati
e originali nel campo della cultura, della vita
contemporanea ed etnie culturali. Queste
affinità entrano nella società come carattere
identitario capace di creare un terreno
d'incontro che trascende le diversificazioni
territoriali, sia artistiche, urbane e sociali, sia
le diverse collocazioni geografiche, per dare

origine a residenze artistiche tra l'area della
Dobrogea e alcune delle associazioni più
significative che dedicano il loro lavoro
interculturale, alla tradizione dei “centri”
storicamente riconosciuti e vogliono
confrontarsi con loro. Il progetto, attraverso
una serie di attività dettagliate su ciascun
tema dei partner, tende a creare un nuovo
stimolo interculturale capace di dialogare,
attraverso la progettazione di spettacoli
cinematografici, laboratori, dimostrazioni di
sport e giochi culturali tradizionali turchi e
tartari, la vocazione per la contemporaneità
di Dobrogea e della sua provincia con quelle
parti del mondo che oggi costituiscono i
territori del "sapere e della convivenza
interetnica", alla ricerca di una terra di
confronto di possibilità e contraddizioni,
luogo dove l’arte, la cultura, lo sport
tradizionale, il cibo tradizionale diventano
l’istrumento di comunicazione, prossimità e
comprensione tra le persone, al di là della loro
appartenenza geografica, religiosa, culturale ma
anche al di là del loro inserimento in un ambiente
culturale interetnico “protetto”.
Il Festival di Sabantoi si propone di ottenere
un'etichetta
riservata
alle
iniziative
che
contribuiscono alla riflessione e al dialogo sul
valore che il patrimonio culturale interetnico ha per
la nostra società e di mostrare a tutti la sua
importanza nei diversi settori della vita pubblica e
privata. Un momento speciale per godere del nostro
patrimonio imparando a prendere cura e
preservarlo.
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Scurtă incursiune culinara în bucătăria mongol-tătară secolele XIII- XIV(1)
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul
Mâncarea a fost dintotdeauna un aspect important în
istoria omenirii, iar lumea mongol-tătară nu face
excepție.
Deoarece mongolii, la începutul secolului al XIIIlea, nu aveau scriere, o mare parte din ceea ce știm despre
bucătăria acestora vine din cronicile vizitatorilor străini
(Giovanni da Pian del Carpine, William Rubruck, Marco
Polo si alții). O excepție notabilă este Istoria secretă a
Mongolilor, scrisă pe la 1228, important izvor de
informație.
Mâncarea mongolă s-a schimbat în multe privințe de
-a lungul timpului, dar carnea de oaie și produsele lactate
tradiționale rămân în centrul acesteia. Alimentele din
zona eurasiatică sunt împărțite în mod tradițional în
„alimente albe‖ (tsagaan idee)- produsele lactate și
„alimente roșii‖ (ulaan idee)-carnea. Alimentele albe sunt
elementul de bază al verii și alimentele roșii ale iernii.
Tătari au împărțit cinci tipuri de vite în două
grupuri:
- bovine cu respirație fierbinte (haluun hoshuu mal)
- oi și cai;
- bovine cu respirație rece (huiten hoshuu small) cămile, capre, vite.
Cea mai importantă sursă de hrană pentru primii
mongoli erau oile, care alcătuiau cea mai mare parte a
turmelor lor. Oile produc lapte, din care se fac unt și
brânză, alte produse fermentate și, ocazional, sunt
sacrificate pentru carne. În timpul iernii erau singurule
animale domestice sacrificate frecvent
Caii produceau lapte din care se făcea koumiss. De
asemenea reprezentau o sursă de carne bogată în calorii și
se consuma si sângele. Însă erau sacrificați doar cu ocazii
speciale( nuntii, recepții sau evenimente religioase).
Giovanni da Pian del Carpine (1180-1252) relata: ‖Din
intestinele cailor ei făceau cârnați, mai buni decât cei de
porc, și îi mâncau proaspeți. Restul cărnii îl păstrau
pentru la iarnă.‖"
Un interes deosebit îl reprezintă sângele ca produs
alimentar. Mongolii îl mâncau din cele mai vechi timpuri
până în zilele noastre. Marco Polo scria că fiecare soldat
al armatei mongole din secolul al XIII-lea. putea avea
până la 18 cai pentru nevoile sale personale. În timpul
marșurilor rapide, în scopuri strategice și din cauza lipsei
de timp, nu ardeau focuri și nu găteau alimente, iar
sângele de cal devenea hrana principală a soldaților.
Legau animalul și făceau o incizie a unei vene de lângă
gât și extrăgeau sânge într-un vas sau, uneori, pur și
simplu lipeau buzele de incizie și beau direct. Este
nedureros pentru animal, nu luau mai mult de 300 g de
sânge dintr-o dată, în câteva zile calul își restabilea
această pierdere. Dozele de această dimensiune au fost
suficiente ca dietă zilnică. Ca hrană de tabără, sângele era
extrem de convenabil în sensul că nu necesita nici
transport special, nici preparat special.
Produsele de capră erau similare cu cele ale oilor;
cele de vită sunt binecunoscute. De asemenea, alte
animale domestice importante, acolo unde puteau fi
ținute, erau cămilele, sarlagul (o încrucișare între vite și

iac), măgar sălbatic și reni.
În plus, mongolii au vânat în mod regulat
majoritatea animalelor sălbatice din stepă- capre
sălbatice, berbeci de munte, antilope, căprioare, marmote
mari din zona de stepă a Eurasiei.
Carnea era consumată sub formă fiartă. Era
scufundată în apă clocotită, gătită pentru o perioadă
scurtă de timp, conservând astfel, dacă este posibil, acele
substanțe nutritive pe care animalul le-a absorbit cu
pășunile. În acest caz, aproape toate părțile unui animal,
inclusiv oasele, erau gătite. Giovanni da Pian del Carpine
spunea că: ” Este considerat un mare păcat printre ei,
dacă este permis să fie ceva risipit fie din mâncare, fie
din băutură. Astfel, nu permit oaselor să fie date câinilor,
cu

excepția cazului în care măduva a fost prima extrasă‖.
Scopul a fost de a produce o supă groasă și hrănitoare,
despre care se crede că ar conține însăși esența, sufletul,
sursei sale animale (shöl). Un condiment pentru carnea
fiartă era usturoiul sălbatic. Organele animalelor (inima,
rinichii, ficatul, plămânii, testiculele) erau mâncate
împreună cu carnea. Mongolii credeau că fiecare dintre
acestea îmbunătățește proprietățile corespunzătoare ale
naturii umane: ficatul - puterea, inima - curajul,
testiculele - potența sexuală etc.
Distribuția cărnii între cei prezenți și modul în care
este consumată este o artă complexă reglementată de
tradiție.
Pentru ocazii importante, carnea era preparată prin
prăjire cu sare. Pentru mesele zilnice, oasele și carnea
erau fierte împreună cu semințe, cereale, ceapă și ierburi
sălbatice pentru a face o supă groasă. În timp ce mongolii
omorau rareori animale în timpul verii, au fost
întotdeauna atenți să păstreze carnea animalelor care au
murit în mod natural, spre uimirea observatorilor creștini
și musulmani. Acest lucru îl făceau tăind carnea în fâșii și
uscându-le la soare și în vânt.
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Peștele era consumat numai de către o parte a iar supele mongole au fost însuflețite cu condimente
mongolilor, in special cei care locuiau in zona precum cardamom și ingrediente cum ar fi năutul și
semințele de schinduf. Khanii se bucurau de mâncăruri
lacurilor.

autentice turcice, cum ar fi șerbetul, produsele de patiserie
börek și güllach (o versiune timpurie a baklava) și pâinea
yufka. La masa khanului carnea principală rămâne carnea
de oaie. Porcul, cu toata influența chineză, nu apare la
mesele acestuia. Interesant că o parte din mâncare,descrisă
în această carte dedicată Khanului Tugh Temür, (13291332), denotă preocuparea pentru valoarea medicinală a
alimentelor și a rețetelor, iar prezentarea generală este în
ton cu nutriția chineză medievală de pe teritoriul
Imperiului.
Descrieri ale etichetei la masă nu există decât pentru
carnea prăjită consumată în rândul nobilimi. Carnea era
tăiată în bucăți mici, iar ordinea de mâncare era
determinată de gazdă. Bucățile de carne erau servite
oaspeților pe frigărui metalice. Cei însărcinați cu tăierea și
prezentarea mâncării erau ba’urchis,(bucătari) aparținând
keshig-ului(gărzilor imperiale) care aveau o poziție înaltă
la curtea Khanului. Este probabil că, așa cum apare în
cronici, diferitelor clanuri li s-au atribuit diferite părți de
carne în funcție de prestigiul lor și că o parte a rolului
ba’urchi era să cunoască aceste ierarhii. Mâncarea era
mâncată cu degetele, iar mâinile erau șterse pe haine sau
iarbă.
Povestiri ale festinurilor lui Qubilai Khan(1271-1294)
și Dinastiei Yuan(1271-1368), povestită de Marco Polo și
de alți contemporani, s-a răspândit cu mult dincolo de
limitele imperiului, chiar în îndepărtata Anglie. Și cum de

A doua componentă, nu mai puțin importantă decât
carnea, a modelului nutrițional al populației mongoletătare au fost produsele lactate. Giovanni da Pian del
Carpine scria că mongolii secolului al XIII-lea beau
atât lapte de iapă, cât și de oi, lapte de vacă și cămilă
Toate produsele lactate obținute în economia
nomazilor mongoli sunt împărțite în două grupe
principale: perisabile și de lungă durata. Primele
includ: smântână, lapte acru, lapte coagulat - masă semilichidă, gust amar-acru, brânză moale. Produsele
depozitate îndelung și pregătite anual pentru iarnă
includeau untul și mai multe soiuri de brânză de vaci
uscată.
Cerealele erau consumate de obicei ca pradă sau
mâncare comercială, deși a existat un oarecare început de
agricultură mai ales în Platoul Mongoliei. Meiul era
cumpărat de la comercianții ambulanți uiguri și chinezi.
Meiul se consuma fiert cel puțin de două ori pe zi iarna.
Giovanni da Pian del Carpine remarca că mongolii cu care
călătorea beau un fel de fiertură de mei. Câteva căni din
această supă de mei dimineața le erau suficiente până seara
și constituiau hrana zilei. Această supă de mei era lăsată la
îngroșat și, în cele din urmă, devenea un fel de turtă.
Legumele sălbatice, rădăcinile, fructele de pădure și
ciupercile au jucat un rol minor în dieta mongolă. Dar când
mama lui Cinggis-qan, Hö’elün-eke, a fost abandonată pe
pășuni cu copiii ei mici și cu câteva rezerve de mâncare,
după otrăvirea soțului său Yesügei de către tătari, tocmai
astfel de alimente au permis supraviețuirea lor. În această
situație, ea și copiii ei au fost nevoiți să consume astfel de
alimente disprețuite în mod normal. În Istoria secretă a
mongolilor sunt enumerate, printre alte fructe, următoarele:
pere sălbatice, mălin(este un arbust decorativ din familia
rozaceelor, cu flori albe mirositoare și cu fructe drupe mici,
negre) ceapa sălbatica, hașma, usturoi sălbatic (Allium
tuberosum).
Mâncarea mongolă se diversifică și capătă o varietate
normală după marile cuceriri mongole.
La curtea conducătorilor mongoli din China, așa cum se
vede în cartea Yin-shan cheng-yao(Bucătăria mongolă),
scrisa de uigurul Hu Szu-hui în anul 1330, influența
Orientul Mijlociu asupra mâncării mongole a fost foarte
puternică. Tăiețeii au devenit o parte importantă a dietei,

el să nu te sperii? Căci a sorbit lamura mierii. Și laptele
din paradis.( Kubla Khan: or, A Vision in a Dream: A
Fragment ) Samuel Taylor Coleridge(1772-1834)
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DIALOGUL INTERCULTURAL SI IUBIREA UNIVERSALA
Claudia Crina Balint
Consilier Juridic şi Mediator Autorizat

Dialogul intercultural este cheia prin care putem deschide orizontul cunoasterii, promova deschiderea
fata de celelalte culturi diverse de-ale noastre si prin care putem constientiza principiul colaborarii,
cooperarii si importanta de a fi impreuna intr-o lume diversa.
Cultura tolerantei si acceptarea celorlalti din jur, diferit de noi prin gandire, limba sau cultura, sunt
partenerii nostri in aceasta lume indiferent de asezarea geografica, origine, apartenenta religioasa si
culturala.
Un mesaj in acest sens care reflecta o încurajare pentru echipa proiectului
“SnapshotsFromTheBorders” si un îndemn la solidaritate și empatie față de migranți se regaseste in
discursul Sfântului Părinte Papa Francisc care a subliniat: "Trebuie să acționăm impreună, nu singuri.
Este esențial să schimbăm modul în care abordăm și prezentăm migrația: să punem în centru oamenii,
chipurile lor și istoriile de viață. De aici și importanța proiectelor, așa cum este cel pe care îl promovați,
care încearcă
să
propună
diferite
abordări,
inspirate
de
cultura
întâlnirii, care
este
calea
către un nou
umanism.....”
Am
fost
emotionata de
acest
mesaj,
avand
in
vedere ca in
putinul meu
ca al fiecaruia
din
aceasta
echipa am adus
o contributie
la acceptarea
diversitatii ca
o
valoare
culturala
umana,
iar
lupta
si
curajul pe care
l-am
armonizat
alaturi
de
Asociatia
Novapolis
prin
evenimentul
“Ziua
Europeana de
aducere aminte
si Bun Venit”
din 3 octombrie 2019 . Emotia a fost datorata tocmai constientizarii faptului de a fi, inca odata, fara
intrerupere, aproape de idealurile umanitatii, un pic mai departe unii de altii, dar uniti in aceleasi idealuri,
aceeasi lupta a umanitatii.
Am respirat o atmosfera minunata, comunicatul de presa, aducandu-mi o noua speranta si un optimism
pentru un indemn miscator si emotiv, plin de valori profunde.
Va sunt alaturi in lupta noastra si voi sprijini mereu prin contributia mea umana ca promotor al
diversitatii culturale, al dialogului intercultural, al integrarii sociale si aparator al libertatilor omului.
In aceste timpuri incercate pline de provocari care isi pun amprenta in ospitalitatea si primirea
migrantilor si refugiatilor in tarile noastre, cred ca intentia finala, aceea de a sensibiliza cetatenii din toata
Europa la cunoasterea valorilor culturale prin ospitalitatea solidara, umana si promovarea respectului
pentru culturi diverse, este un vector si o alternativa fundamentale in convietuirea armonioasa in cadrul
societatii si imbogatirea reciproca atat spirituala cat si culturala.
Secolul COVID reprezinta o poveste de viață grea, dificilă și brutală pentru noi, oamenii, forțați să
trăim în suferință și în căutarea afecțiunii lipsă și a dreptului la viață. Mesajul meu este clar și foarte
sensibil: toți, tineri și bătrâni, indiferent de religie, cultura si origine geografica, trebuie să învețe să se
trezească în dragoste și să fie stăpâni pe ei înșiși, mai toleranți și mai intelegatori față de noi toți si mai
deschisi catre noi orizunturi culturale.
Probabil ca primul pas este de a convinge pe toată lumea că diversitatea precum iubirea este o artă la
fel ca si viața care este o artă frumoasă dacă știm să o trăim în pace și armonie cu toti.
Cred ca trebuie să avem curajul să o trăim și să fim fericiți!
Iubirea este misterul dintre oameni și acest mister ne încarcă cu atâta energie pe fiecare care cautăm un
răspuns, o ospitalitate, o intelegere, o cunoaștere a celuilalt și a valorii sale.
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IL DIALOGO INTERCULTURALE E L’AMORE UNIVERSALE
Claudia Crina Balint
Consulente legale e mediatore autorizzato

Il dialogo interculturale è la chiave attraverso la quale possiamo aprire l'orizzonte della conoscenza,
promuovere l'apertura ad altre culture diverse dalla nostra e attraverso la quale possiamo prendere coscienza
dei principi della collaborazione, della cooperazione e dell'importanza di stare insieme sotto una luce diversa.
La cultura della tolleranza e dell'accettazione degli altri intorno a noi, diversi da noi nel pensiero, nella
lingua o nella cultura, sono i nostri partner in questo mondo indipendentemente dalla posizione geografica,
origine, appartenenza religiosa e culturale.
Un messaggio in questo senso che riflette un incoraggiamento al team di progetto “Snapshots From The
Borders” e un invito alla solidarietà e l’empatia per migranti, si trova nel suo intervento, del Santo Padre Papa
Francesco che ha sottolineato: ""Dobbiamo agire insieme, non da soli. È essenziale cambiare il modo in cui
affrontiamo e presentiamo la migrazione: concentrarci sulle persone, sui loro volti e sulle storie di vita. Da
qui l'importanza dei progetti, come quello che promuovate, che cerca di proporre approcci diversi, ispirati alla
cultura dell'incontro, che è la via per un nuovo umanesimo ..... ”
Ho respirato un'aria meravigliosa, il comunicato stampa, portandomi una nuova speranza e ottimismo per
una
spinta
commovente
ed
emotiva,
piena di valori
profondi.
Sono con voi
nella
nostra
lotta
e
vi
sosterrò
sempre
attraverso il
mio contributo
umano come
promotore della
diversità
culturale,
dialogo
interculturale,
integrazione
sociale
e
difensore delle
libertà e diritti
umani.
L’emozione è
stata
grazie
alla
consapevolezza
del fatto di
essere, un’altra
volta, senza
interrompere,
vicino
all’
ideali
dell’umanità,
un
pò
più
lontani
uno
dell’altro, ma uniti trammite gli stessi ideali, la stessa lotta e la stessa umanità.
Sono stata commossa da questo messaggio, guardando il fatto che nel mio modo di vivere, nel poco che
ho, come a ciascuno di questa squadra ho portato un contributo nell’accettare la diversità come valore
culturale umana, mentre la lotta e il corraggio con cui ci siamo armonizzati insieme all’Asociazione
Novapolis trammite l’evento del “Giorno Europeo del ricordo e del Benvenuto” nel 3 ottobre 2019.
In questi tempi difficili e pieni di sfide che lasciano il segno sull'ospitalità e l'accoglienza di migranti e
rifugiati nei nostri paesi, credo che l'intenzione finale sia sensibilizzare i cittadini di tutta l’Europa a
conoscere i valori culturali attraverso la solidarietà, l'ospitalità umana e promuovere il rispetto per le diverse
culture, è un vettore e un'alternativa fondamentale nella convivenza armoniosa all'interno della società e
nell'arricchimento reciproco sia spiritualmente che culturalmente.
Il tempo COVID è una storia della vita dura, difficile e brutale per noi umani, costretti a vivere in
sofferenza e nella ricerca dell’affetto mancante, e del diritto alla vita. Il mio messaggio è chiaro e molto
sensibile: tutti, giovani e adulti, indiferente dell’apartenenza reliogiosa, culturale o dell’origine geografica,
dobbiamo imparare a risvegliarci nel’amore e di essere padroni di se stessi, più tolleranti e compressivi nei
confronti di tutti noi e più aperti ai nuovi orizzonti culturali.
Forse il primo passo è di convincersi ogniuno che la diversità come l’amore è un arte così come la vita è
una bella arte se sappiamo viverla in pace e in armonia con tutti.
Credo che dobbiamo avere il coraggio di viverla e di essere felici!
L’amore è il mistero tra li uomini e questo mistero ci carica con tanta energia a chiunche cerca una
risposta, un’aproccio, una compressione, una conoscenza dell’altro e del suoa valore.
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Tătarii crimeeni din România (prima parte)
*Yrd.Doç.Dr. CEZMİ KARASU
Traducere: Eden N Kurtasan

Dintre minoritatile care traiesc in Romania –
tatarii sunt cei care au cel mai ridicat nivel socioeconomic si educational.In acest articol se va
prezenta istoricul prezentei tatarilor crimeeni,estimati
ca 24.000 la recensamantul din 2002, precum si
situatia acestora din trecut si din prezent.
Locul in care tatarii s-au asezat cu precadere in
Romania este Dobrogea. Regiunea Dobrogea
cuprinde ,grosier vorbind, partea dintre Dunarea care
isi schimba directia spre nord in directia Deltei, dupa
Silistra, si pana la Marea Neagra. Regiunea include o
parte in Bulgaria- campia incepand din nordul Varnei
si continuand pana spre Delta Dunarii in orasul
Tulcea. Suprafata Dobrogei este de 14.492 kilometri
patrati in Romania si 7.780 kilometri patrati in
Bulgaria – in total 23.626. Uneori, orasele Braila
( denumirea veche - Ibrail ) si Galati ( Kalas – vechea
denumire ) aflate de cealalta parte a Dunarii sunt
considerate ca fiind incluse in Dobrogea.
Tatarii s-au asezat in Dobrogea mai ales in orasul
Constanta si imprejurimile sale, precum si in preajma
Kaliakrai si Silistrei, care s-au dezlipit in 1940 de
Romania, alipindu-se Bulgariei. Cel mai important
factor in asezarea in aceste locuri a fost apropierea de
Marea Neagra.
Data venirii tatarilor coincide cu trecerea Crimeei
in mainile rusilor si cu razboaiele din zona. Declararea
independentei Hanatului Crimeei de Statul Otoman
prin Tratatul de la Küçük Kaynarca si apoi ocuparea
treptata de catre Rusia in anii 1780 au declansat primii
pasi din procesul emigrarii masive. Primul val de
emigrare dureaza pana la inceputul anilor 1790. Un alt
factor care a facut ca emigrarile sa continue a fost
Razboiul ruso-otoman incheiat prin Tratatul de la Iasi.
Majoritatea emigrarilor au fost catre Dobrogea.
Dobrogea a fost denumita pana in 1878 cand s-a
alaturat Romaniei ‚Meleagurile Albe’ ( ‚Ak
Topraklar’ ) – pamant stramosesc. Cu aceasta prima
emigrare masiva apare o colonie tatara crimeana in
Dobrogea.
Apoi razboiul otomano-rus inceput in 1806 si terminat
in 1812 cu Tratatul de la Bucuresti va aduce un nou val de
refugiati in Dobrogea... Chiar daca ocupatia ruseasca a
Dobrogei ii va nelinisti pe conationalii nostri, atacul lui
Napoleon Bonaparte asupra Rusiei va usura migrarea.
Conditiile grele de iarna nu vor opri mutarea tatarilor in
Dobrogea.
Celelalte migratii vor avea loc o data cu razboiul
otomano-rus. Razboiul din 1828 atunci cand rusii vor trece
Dunarea si vor ajunge pana la Edirne va aduce un nou val
de emigranti din Crimeea in Dobrogea.
Cea mai mare emigratie insa va avea loc incepand din
1856. In acest an, Statul Otoman va lupta si va castiga un
razboi alaturi de o coalitie ( cu Franta-Anglia si mai apoi

cu alaturarea Sardiniei ). Pentru ca marea parte a sa a avut
loc in apropierea portului Akyar ( Sevastopol ) – razboiul
va primi numele de ‚Razboiul Crimeei’ care se va incheia
dupa o lunga perioada cu infrangerea rusilor si va aduce
emigrari ca niste suvoaie din Crimeea catre Dobrogea si
Anatolia. Kaliakra si Constanta aproape vor ajunge ca si
niste judete tataresti.
Orase ca Medgidia ( n.t. numele orasului vine de la
sultanul Abdul Medgid care a domnit intre 1839-1861) si
sate noi vor apare pentru adapostirea celor veniti in aceasta
emigrare. Primul statut otoman al emigrarii va fi scris
pentru asezarea acestor emigrari. Populatia regiunii va fi
alcatuita de acum incolo de aproximativ 70% musulmani.
Micul port – Balcic, care astazi este in Bulgaria, era plin de
vase care aduceau emigranti. Orasele Mangalia si Bazargic
( azi Dobrici ) puteau fi socotite ca fiind orase tataresti.
Dobrogea va capata o cu totul alta infatisare o data cu
aceste migratii. Va avea loc o dezvoltare impresionanta a
agriculturii si comertului.
Viata din aceasta ‚Dobroge a Pamanturilor Albe’ (―Ak
Toprak Dobruca‖ ) sub adminstratie otomana va dura
aproximativ zece ani si se va sfarsi cu cel mai cumplit
razboi otomano-rus. Razboiul care a ramas in istorie sub
denumirea de ‚Razboiul din `93’ ( n.t. a avut loc in 1293 –
calendarul islamic ) – din 1877-1878 va face ca Imperiul
Otoman sa se retraga de la Dunare si din Dobrogea. Dupa o
scurta disputa dintre Rusia si Romania – Dobrogea se va
alatura Romaniei. Pentru conationalii nostri va incepe o
noua perioada in care vor fi cetateni ai unei alte tari.
Aceasta noua perioada va aduce multe greutati. ‚Legea
Integrarii Dobrogene’ promulgata de Statul Roman in 1881
va fi inceputul unei perioade de greutati. Cea mai mare
greutate va fi lipsa unor acte de proprietate asupra
pamanturilor detinute si ne-declararea acestora la timpul
potrivit ori conforme birocratiei. Din cauza acestui gen de
probleme tehnice multi dintre conationalii nostri isi pierd
pamanturile. Ca noi proprietari ai acestor pamanturi vor fi
asezati romani adusi din alte regiuni ale Romaniei.
Tatarii crimeeni care astfel isi pierd proprietatile vor lua
din nou calea pribegiei. Destinatia lor va fi ultimul bastion
– Anatolia. Procentul musulmanilor din Dobrogea va scade
rapid. Totusi datorita venirii romanilor populatia Dobrogei
va creste rapid.
Intre anii 1878-1912 cresterea medie a populatiei din
Dobrogea va fi de 19%. Chiar daca asteptarile erau ca acest
procent sa fie mult mai mic din cauza plecarii masive a
musulmanilor, va avea loc exact opusul. In aceasta
perioada va avea loc o adevarata explozie a populatiei. De
exemplu Constanta va creste cu 81%, Mangalia 30%,
Cernavoda cu 159%, Medgidia cu 91% - procente mult
peste medie.
* cadru universitar la Universitatea Osmangazi,
Eskisehir – Facultatea de Stiinte si Litere, sectia Istorie
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Tătarii crimeeni din România (a doua parte)
*Yrd.Doç.Dr. CEZMİ KARASU
Traducere: Eden N Kurtasan

Fara indoiala ca cea mai cuprinzatoare si influenta revista din istoria presei dobrogrene din anii `30 a fost
EMEL. Tanarul avocat idealist Müstecip Hacı Fazıl (Ülküsal) si prietenii sai decid sa editeze la Bazargic ( n.t.
azi Dobrici ) o revista care sa reflecte problemele cu care se confruntau musulmanii si carora sa le gaseasca
solutii. Mehmet Niyazi, la ale carui sfaturi se apeleaza, incurajeaza ideea si recomanda numele de Emel
pentru revista. Emel,care incepe sa apara pe 1 ianuarie 1930,avea sa isi continue publicarea la Constanta. In
1938 incepe sa apara cu litere noi (latine). Cea mai importanta schimbare pentru revista are loc dupa intalnirea
liderului tatarilor crimeeni, Müstecip Bey cu Cafer Seydahmet Bey.
Alaturarea Dobrogei la Romania si integrarea acesteia la standardele noului stat va lua timp. Aceasta perioada dificila va scoate
la iveala doua nevoi importante. Prima dintre acestea va fi invatarea limbii romane, cea de-a doua va fi nevoia de medii de
comunicare in masa cum ar fi ziarele sau revistele. Pentru indeplinirea primeia dintre acestea va fi nevoie de mai mult de o jumatate
de secol, dar nu se va intarzia cu aparitia primelor ziare sau reviste.
Primul exemplu va fi ziarul Dobrogea care apare in limbile turca si romana in 1888 si continua pana in 1894. ( Ziare cu acelasi
nume vor aparea mai tarziu in 1901 la Medgidia si in 1919 la Bazargic ( azi Dobrici ). ) Ii vor urma Şark ( Orientul ) aparut
incepand cu 1896 la Constanta si Sadakat ( Fidelitatea ) in 1897.
In aceasta perioada vor putea fi gasite in Dobrogea ziare din afara acesteia – Hareket ( Actiunea ) aparut in 1896 la Bucuresti si
din 1898 Sada-yı Millet ( Vocea Poporului ); putem deasemenea aminti de revistele Çolpan ( Steaua ) si Tonguç ( Renasterea ) si
ziarele Dobruca Sadası (Vocea Dobrogei ) si Teşvik ( Ajutorul ) aparute in Istanbul.
Primul razboi mondial nu va opri editarea ziarelor si revistelor. Ziarul Işık ( Lumina ) aparut la tipografia cu acelasi nume si
revista Mektep ve Aile ( Scoala si Familia ) sunt exemple stralucite ale genului. Ziarul Dobruca Postası ( Posta Dobrogei ) va
apare zilnic la Constanta in ciuda greutatilor razboiului.
Aici trebuie neaparat sa aducem aminte si despre cel mai celebru ganditor pe care l-a crescut Dobrogea – domnul Mehmet
Niyazi. Vom aminti mai pe larg de dumnealui in partile ce vor urma – in acei ani preda limba si literatura turca la Seminarul din
Medgidia. Pe de alta parte isi impartasea ideile prin intermediul ziarelor si revistelor. Dupa ce indeplineste functia de director
executiv la Vocea Dobrogei – va parasi aceasta functie din cauza neintelegerilor. Va scoate Teşvik ( Ajutorul) si mai apoi Işık
( Lumina ) la tipografia proprie. Revista Mektep ve Aile ( Scoala si Familia ) contine mai degraba amprenta pedagogica a
ganditorului.
In acest timp trebuie sa amintim si de Anuarul Seminarului din Medgidia care apare din 1913 pana in 1933 cu unele intreruperi;
este un izvor solid unde se pot regasi educatorii si clericii de mai apoi ai Dobrogei.
Dupa razboi vor apare mai multe ziare si reviste care s-au limitat la cateva numere. In aceasta privinta putem enumera
Dobruca’nın Sesi (Cuvantul Dobrogei) aparut in 1919 la Constanta in limba romana,revistele Hayat ( Viata ) si Tan ( Zorile )
aparute in 1921 la Bazargic ( azi Dobrici ), ziarul Haber ( Stirea ) aparut la Bazargic ( azi Dobrici ) in 1922 si ziarul Bizim
Sözümüz ( Cuvantul Nostru ) aparut in 1929 tot la Bazargic ( azi Dobrici ).
Totusi aceste publicatii de scurta durata nu inseama ca nu au existat si ziare si reviste de lunga durata. Primul exemplu important
este ziarul Romanya aparut la Bazargic ( azi Dobrici ) intre 1921 si 1936. Este un ziar care a aparut zilnic cu unele intreruperi timp
de 15 ani. Tot in Silistra din 1925 pana in 1938 cu unele intreruperi apare si Tuna. ( in aceasta perioada Silistra era in granitele
Romaniei ). Acest ziar Tuna nu trebuie confundat cu ziarele si revistele cu acelasi nume care apar in alte orase. Acestora li se va
alatura in Silistra Haksöz ( Cuvantul Drept ) intre anii 1929-1940.
In anii `30 ne vom intalni cu alte publicatii de scurta durata: Yıldırım ( Fulgerul – Bazargic ( azi Dobrici ) , 1932-1938),
Aydınlık ( Lumina - Silistra,1932) Halk (Poporul - Constanta, 1936-1939), Deliorman (Teleorman - Silistra, 1937-1938), Çardak
(Cerdacul - Silistra, 1937-1940), Bora (1938-1939).
Fara indoiala ca cea mai cuprinzatoare si cea mai influenta revista din anii `30 si chiar din intreaga istorie a publicatiilor din
Dobrogea a fost EMEL. Idealistul avocat Müstecip Hacı Fazıl (Ülküsal) si prietenii sai au hotarat sa editeze o revista in Bazargic
( azi Dobrici ) care sa exprime problemele musulmanilor din Romania si sa gaseasca solutii acestora. Mehmet Niyazi Bey, caruia ii
este cerut sfatul, incurajeaza aceasta idee si recomanda denumirea Emel. Emel, care este publicata prima oara in Bazargic pe 1
ianuarie 1930 avea sa se mute mai apoi in Constanta. Din 1938 avea sa fie publicata cu noile litere latine (n.t. in Turcia, Ataturk
indeplineste reforma alfabetului in 1928). Cea mai importanta schimbare din viata revistei avea sa aiba loc dupa intalnirea liderului
tatarilor crimeeni Müstecip Bey cu Cafer Seydahmet Bey. Dupa aceasta, revista Emel avea sa se concentreze pe problemele
Crimeei, istoria , literatura si folclorul sau. Ba chiar in ultimii ani ai revistei sub titlul revistei aveau sa se gaseasca cuvintele:
„organul oficial al Cauzei Crimeene‖. Numerele publicate in Romania alcatuiesc o colectie splendida de 5000 de pagini.
Revista Emel va apare pana in septembrie 1940 totalizand 154 de numere. Dar dupa emigrarea lui Müstecip Bey in Turcia ca
urmare a conditiilor insuportabile din al doilea razboi mondial, revista isi va inceta publicarea in Romania. Revista avea sa continue
de unde ramasese cu acelasi nume in Turcia.
Dupa cel de-al doilea razboi mondial regimul socialist din Romania avea sa intrerupa activitatile de editare. Relaxarea
conditiilor din anii `80 din tarile Cortinei de Fier avea sa ne aduca revista Renkler (Culori ) sub forma unor mici carti cu aparitie
anuala. O data cu incheierea perioadei socialiste si cu sprijinul acordat minoritatilor de noua constitutie vor aparea noi publicatii.
Dintre acestea cele mai importante sunt organul de presa al U.D.T.T.M.R. – revista lunara Karadeniz ( Marea Neagra ) si revista
tinerilor Caş (Tanarul ), revista lunara a U.D.T.R. – Hakses (Vocea Autentica) si revista tinerilor Genç Nesil ( Tanara Generatie ).
(va continua)
http://www.fikirdebirlik.com/yazi.asp?yazi=200706003
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TRADIȚII, OBICEIURI ȘI LEGENDE TURCEȘTI
LUNA MUHARREM ȘI ÂȘÛRE (3)
de Urfet Șachir

turcilor a adoptat religia musulmană. Cu toate acestea,
în ciuda acceptării religiei islamice, membri
comunităților au menținut, pentru o lungă perioadă de
timp, vechi obiceiuri și tradiții, cum ar fi: ceremonia
tăierii cozii calului pe care a fost urcat mortul, a da
mâncare (gătită), a sacrifica animale, comemorarea a 40
de zile și a unui an, ș.a. Astăzi, este foarte posibil să fie
găsite urme ale acestor tradiții la populația turkmenă din
Anatolia și Balcani. Pe lângă toate acestea, după
convertirea la islam, turcii au îndeplinit îndeaproape
obiceiurile de rugă și închinare, dând importanța
cuvenită zilelor și nopților sfinte, printre acestea fiind și
„Ziua și Noaptea de Âșûre”. A găti Âșûre, chiar și în
cantitate mică, însemna deținerea unei sume de bani.
Din acest motiv, în perioada otomană, bogații și, în
special, slujbașii seraiului au jucat un rol important în
păstrarea tradiției. Supa pregătită de bucătari și șefii
cămărilor era împărțită, sub supravegherea cofetaruluișef, în vase speciale. Aceste vase erau făcute din
porțelan, cu o singură toartă, în formă de ulcică delicată,
elegantă. Acestea erau fabricate în Europa și utilizate
doar pentru împărțirea Âșurelei. Pregătirea
acestei supe începea din dimineața celei
de-a noua zile din luna Muharrem, iar
în seara acelei zile, care o lega de
dimineața celei de a zecea zi a
lunii, pe parcursul întregii nopți,
vasele de porțelan erau umplute
cu această supă. În dimineața
celei de a zecea zile a sfintei
luni de Muharrem, servitorii
împărțeau la primele case
apărute în cale. Cel care primea
Âșure curăța vasul, punea în el
migdale, alune sau fistic și
înapoia vasul. Separat, se gătea
Âșure în cazane mari și se împărțea
mulțimii în piețele mari. Oamenii
săraci, care cunoșteau obiceiul și locația,
stăteau la rând încă de la primele ore ale dimineții
cu vasele în mână. Aceste vase erau uneori, ca volum,
cât o găleată de apă sau cât o canistră de gaz. Se făcea o
rugă, mulțimea spunea câte un „Âmin!‖ și începea
împărțeala. Împărțirea a zece tone de Âșure nu era ceva
neobișnuit. Anatolienii continuă, cu emoție, acest obicei
de împărțire a Âșurelei, întru bucuria, pacea sufletească
și alinarea tristeții. În toate rețetele de așure, primul
ingredient, sau ingredientul-mamă, este grâul; în al
doilea rând, sunt fasolea uscată și năutul. În afara
acestora, se pot adăuga: porumb, linte verde, orez (puțin
fiert) și bulgur nefiert. Alte ingrediente utilizate sunt:
fructe (precum: gutui, mere), fructe uscate (caise,
stafide, smochine, coacăze, fistic, alune, nuci, migdale),
fructe confiate, condimente (chimen, piper, busuioc,
cuișoare, scorțișoară), apă sfințită și șerbet (Kılıç ve ark.
2003: 391-393). Această rețetă de bază a rămas
neschimbată de-a lungul a cinci secole. Supa preparată
în seraiuri, fiind naturală, era cea preferată.

Joi, 20 august 2020, potrivit Calendarului Hicrî
(Hijri), lumea islamică a marcat sfârșitul anului
vechi Zilhicce, care corespundea anului 1441 și
începutul unui nou an, ”Anul Nou Hicrî” care a
debutat cu luna Muharrem și care corespunde
anului 1442. Luna Muharrem, prima lună a Noului
An, durează până pe 18 septembrie 2020, perioadă
în care musulmanii practică diverse obiceiuri
străvechi. Ziua de 29 august 2020 a reprezentat cea
mai importantă zi a lunii, denumită ”Ziua Âșure” și
a fost așteptată cu multă emoție de către credincioșii
musulmani.
*
* *

Luna Muharrem este o lună în care evenimentele
importante pot fi considerate puncte de cotitură, de-a
lungul istoriei, pentru umanitate, nu doar pentru
islamici. Lumea musulmană așteaptă cu nerăbdare și
emoție această lună, deoarece este considerată cea mai
sfântă, o lună binecuvântată, în care iertarea și
binefacerile sunt dăruite cu generozitate credincioșilor.
Ei își vor îndeplini postul și închinarea. A zecea zi
a lunii Muharrem este cea mai prețioasă și se
numește „Âșure”. Înainte de islam,
unele triburi au acordat acestei zile
respect și importanță, considerândo zi sfântă. În această zi, ei au ținut
post. În unele hadisuri se spune:
‖Sper ca postul din ziua de Âșure
să însemne ispășirea păcatelor
din anul precedent.‖(Tirmizî,
"Savm", 48)
Se crede că,
Atotputernicul Allah a acceptat
multe rugăciuni în această zi.
Tradiția Âșure este strâns legată de
evenimentele de la Kerbelâ și merge
până la momentul Potopului lui Noe.
Âșure este o specialitate culinară care se
prepară de doisprezece imami pentru
sufletele martirilor de la Kerbelâ (oraș în Irak
situat la sud-vest de Bagdad). Potrivit unor surse, spre
sfârșitul Potopului lui Noe, nu mai rămăsese nimic de
mâncare și fiecare a scos din tolba sa ce avea. Astfel, ei
au scos: douăsprezece feluri de alimente, precum:
cereale, năut, fasole, ș.a., pe care le-au fiert și le-au
consumat ca ciorbă. Această tradiție a dăinuit de la
incidentul din Kerbelâ până în zilele noastre. Conform
unor alte surse, s-a crezut de asemenea în prima
preparare a Âșurelei în acest context, în urma potopului
lui Noe, însă după acostarea pe vârful muntelui Ararat,
arca s-ar fi scuturat și ar fi căzut cereale, năut și fasole,
din acestea preparându-se ciorba cu această denumire
(Sadri Sema 2008: 311). Credința în sfințenia acestei
zile a constituit motivul deschiderii porților Kaabei din
Mecca, în această zi, pentru pelerini (Arslan- Erdoğan
2009: 66). Începând cu secolul al zecelea, comunitățile
turce au început să accepte islamul și, începând cu
primii ani ai secolului al doisprezecelea, majoritatea
14

Spre exemplu, la Palatul Topkapı, se preparau trei
feluri de Âșure în bucătării separate, împărțite astfel:
pentru ulemale și cei din interiorul palatului, pentru
angajații de stat din exteriorul palatului și mulțime și
pentru sultan și harem. Pentru sultan și haremul
imperial, s-a gătit, în bucătăria imperială, așure cu mosc
filtrat. În societatea noastră, sunt practici diferite de
preparare a așurelei. Principalele componente sunt: apă,
cuișoare, rodie, năut, semințe de susan, bob, fasole
uscată, grâu (arpacaș), stafide, fistic, orez, nuci, zahăr,
smochine, alune. Acestea sunt preparate după obiceiul
locului, după credință sau după climă. La modul
general, așure se prepară după cum urmează: arpacașul
și orezul se aleg, se spală și se pun într-o oală. Se
adaugă apă cât să treacă trei-patru degete deasupra, se
pune pe foc fără capac și se amestecă. Se lasă să fiarbă
cinci minute și se dă deoparte. Se acoperă cu un capac și
se lasă așa peste noapte. Fasolea și năutul se aleg, se
spală, se opăresc și se lasă să se înmoaie. A doua zi,
orezul și arpacașul, înmuiate peste noapte, se pun din
nou pe foc cu puțină apă caldă și se fierb fără capac. Se
amestecă din când în când cu o lingură, pentru a nu se
prinde. După un timp, se adaugă fasolea și năutul
înmuiate și se fierb la foc mic. Se adaugă apoi zahărul
(după gust) și, înainte de a lua oala de pe foc, se adaugă
coajă rasă de lămâie și se mai fierbe un pic, cât două
clocote. Se pune fierbinte în boluri. Înainte de servire, se
decorează cu alune și fistic prăjite puțin și coacăze.
Desigur, aceasta este doar o varietate, existând multe
altele, în funcție de preferințe. Luna Muharrem, postul și
prepararea așurelei ocupă un loc foarte important pentru
musulmani. Acest lucru se datorează iubirii față de
Profetul Hüseyin, devenit martir la Kerbelâ. De aceea,
Hz. Hüseyin este primul exemplu și primul arhetip
oprimat pentru societate, toate practicile din cursul
acestei luni având o importanță simbolică. În literatura
turcă, martiriul profetului Hüseyin a constituit un motiv
important, scriindu-se pe acest subiect elegii și proză. În
cele ce urmează, vă prezint, stimați cititori, un episod
din viața profetului Hüseyin.
*
* *
Într-o zi călduroasă, Profetul Hüseyin, mergând la
propria sa livadă de curmali, a văzut în grădina de
curmali a vecinului un muncitor. Felul cum muncea, cu
toată ființa lui, i-a atras atenția profetului. S-a așezat la
umbră și i-a urmărit efortul armonios. Timpul a trecut și
muncitorul nostru și-a șters sudoarea de pe frunte, s-a
spălat pe mâini și pe față, apoi a scos o bucată de pâine
de orz din bocceluța pe care o agățase de trunchiul unui
copac. În acest timp, a apărut un câine. El a înțeles că
era flămând și că își cere porția de pâine. Sclavul negru
a rupt pâinea în două și, înainte de a lăsa o bucată chiar
în fața câinelui, a renunțat. Profetul urmărea curios și
atent această întâmplare. Sclavul negru a mărunțit
bucata de pâine din cealaltă mână și i-a dat-o câinelui.
El a mâncat bucata rămasă, înmuind-o în apă. Cum s-a
terminat pauza de masă, profetul a venit lângă sclav.
După cuvintele de salut și de binețe, între ei a avut loc
următoarea conversație:

Te priveam! Eu cunosc proprietarii acestei grădini de
curmali. Ce noroc pe ei să fie posesorii unui sclav așa
harnic ca tine!
Vă mulțumesc, domnule! Eu doar îmi fac datoria.
Bun! Mă întrebam de ce ai întins bucata de pâine
câinelui, apoi ai renunțat și i-ai tăiat bucata din cealaltă
mână?
Domnule, prima bucată pe care am vrut să i-o dau
era mai mică decât cealaltă. Am observat chiar când să i
-o dau. Mi-a fost rușine să fac o nedreptate câinelui și iam tăiat lui partea mai mare.
Ochii profetului s-au umplut de lacrimi. Și-a pus
mâna pe umărul sclavului și l-a întrebat:
Dacă iau această grădină de curmali de la stăpânul
tău, vei lucra cu mine?
Treaba mea, asta este, domnule! Dacă găsiți potrivit,
voi lucra.
Profetul Hüseyin a plecat în oraș, l-a convins pe
proprietarul grădinii de curmali, a cumpărat și
grădina, și pe sclav și s-a întors. Sclavul muncea
dezinteresat și cu zel. Profetul l-a salutat.
Frate, am cumpărat această grădină de curmali!
Sclavul, văzându-și mai departe de treabă, i-a
răspuns:
Să vă fie cu noroc, domnule!
De acum încolo, și tu vei lucra cu mine.
Mulțumesc, domnule, să fie cu noroc!
În timpul acestor discuții, sclavul era preocupat
în continuare de treaba lui. Profetul Hüseyin i-a
prins mâna și l-a privit în ochi.
- Uite, fratele meu frumos! Eu te eliberez și-ți
dăruiesc această grădină de curmali.
Un zâmbet a apărut pe chipul sclavului și ochii i
-au sclipit. Apoi, cuvintele au curs din gura lui
unul câte unul:
- O, nepot al Profetului îndurării pentru lume!
Dumnezeu să primească! Iar eu voi face din
această grădină o fundație și voi fi în slujba ei toată
viața.
Profetul, cu ochii în lacrimi șiroind ca ploaia, s-a
îndepărtat...
Le-a povestit oamenilor din gospodăria sa de
atitudinea nobilă a acestui om. Ani la rând, mulți
oameni au beneficiat de această faptă caritabilă.

Publicat pe Leviathan.ro/rubrica Traditiones
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Cartea “Spiritualitatea tătară”
a domnului Profesor Universitar Ibram Nuredin a fost lansată şi la Medgidia

Uniunea Democrată Tătară în colaborare cu
Asociaţia de cultură tătară
“BARSĬN. BĬRSĬN”-“EXIŞTI.
EŞTI UNIC” a organizat
Vineri, 25.09. 2020, ora 17:00
la Restaurant Modern din
Medgidia (Tanţa şi Costel)
un eveniment de cultură: am
avut onoarea să vorbim despre
importanța zilei de aşure și
să lansăm la Medgidia cartea
domnului profesor universitar
Ibram Nuredin! Din cauza
restricțiilor
de
prevenire
împotriva virusului SarsCov19
locurile au fost limitate.
În pandemie, în era COVID19, când
nimeni nu mai
face nimic cu
atât mai puțin
evenimente
noi
ne-am
gândit
să
aducem
această
lucrare
de
cultură și în
Medgidia.
Pentru început
UDT
a
acordat titlul
de susținător al culturii domnului muftiu
Şanghirai Bagîş (pentru întreaga activitate a

excelenței sale), doamnei Iasemin Agi-Murat
(pentru sprijinul acordat culturii
și
activităților
umanitare),
domnului
Memur
Derviş,
domnului
İsmail
Bülent,
domnului
Ömer
Diner,
domnului Elfin Regep, doamnei
Naim Tomris, domnului Florin
Cârâc și nu în ultimul rând
domnului profesor universitar
Ibram Nuredin pentru sprijinul
acordat culturii și activităților
culturale!
Domnul muftiu și șeful
comisiei de culte au vorbit
despre importanța zilei de AŞURE.
Doamna Iasemin Agi-Murat a lăudat munca
domnului
profesor
universitar și a
mulțumit
inclusiv pentru
efortul depus
de domnia sa
când i-a fost
elevă.
Domnul
profesor a fost
ultimul care a
luat cuvântul și
a
uluit
audiența cu dârzenia de a promova cultura și
tradițiile tătarilor.
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Халықаралық Сабантой фестивалінде қазақ кинофестивалі
Festivalul Filmului Kazakh la Festivalul Internaţional Sabantoi
Ү.ж. 18-19 ҙыркүйекте "Сабантой" халыҙаралыҙ
мәдени фестивалі аясында Констанца округінде
"Шыңырау" және "Ҙазаҙ Хандығы.Алтын таҙ‖,
сондай-аҙ, ұлы ғалым әл-Фарабидің өмірі мен
ҙызметі туралы деректі фильм көрсетілді.
Фильмдерді көрсету барысында келушілерге
румын тіліне аударылған Абайдың "Ҙара
сөздері", Елбасының "Тәуелсіздік дәуірі"
кітаптары,
ҘР
Президенті
Ҙ.Тоҙаевтың
Ҙазаҙстан халҙына Жолдауы, сондай-аҙ еліміз
туралы басҙа да имидждік өнімдер ұсынылды.
Жыл сайын" Сабантой " түрлі елдерден
(Ҙазаҙстан, Түркия, Германия, Венгрия және
т.б.) мыңдаған адамдарды біріктіреді. Олар
ұлттыҙ салт-дәстүрлерді көрсете отырып, өз
мәдениетінің ерекшеліктерімен бөліседі.

Festivalul Filmului Kazakh a fost organizat de
Uniunea Democrată Tătară în colaborare cu
Ambasada Republicii Kazakhstan în România şi
Direcţia de Cultură şi Sport Mangalia din cadrul
Primăriei Municipiului Mangalia.

În perioada 18-19 septembrie 2020, în cadrul
Festivalului Internațional Cultural "Sabantoi" din
județul Constanța a avut loc prezentarea filmelor
kazahe „Shynyrau‖ și „Khanate kazah. Altyn Tak ‖,
precum și un scurt documentar despre viața și
activitățile
marelui
savant
Al-Farabi.
În timpul proiectării filmelor, vizitatorilor le-au fost
prezentate în cărțile traduse în limba romană a lui
Abai "Cartea învățăturilor", Elbasy "Epoca
Independenței", Mesajul președintelui Republicii
Kazahstan K. Tokayev către poporul Kazahstanului,
precum și alte produse de imagine despre țara
noastră. Materialele au fost prezentate şi la lansarea
de carte a profesorului universitar Nuredin Ibram
organizată de UDT.

Anual, "Sabantoi" unește mii de oameni din diferite
țări (Kazahstan, Turcia, Germania, Ungaria etc.),
care împărtășesc particularitățile culturii lor,
demonstrând obiceiurile și tradițiile lor naționale.
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SAVING THE LEGACY: THE PREHISPANIC BALLGAME
Arturo Iván Sánchez Monroy
Archeologist from the National School of Anthropology and History from Mexico
Member of the Mexican Federation of Traditional Sports and Games
In recent years, the practice of a sport that has its
origins more than 3000 years ago has caused interest in
several groups of enthusiastic young people in Mexico;
it is the ball game, today called Ulama.
Its main characteristic, which is at the same time its
greatest attraction, is that it is played by hitting a rubber
ball that ranges from 3 to 5 kg and in its most popular
version, this hit is made exclusively with the hip (in the
other two, people uses the forearm or a mallet) and
some records such as ceramic figures found in the area
of El Opeño, in the state of Nayarit, show that it was not
an exclusive practice of men, but also women played it.

common pattern in them is the presence of a deck in the
lower part, a slope with a variable inclination and height
in the middle and another deck in the upper part.
It was during the Mayan apogee in the classical
period that different figures began to appear on the
upper part of the slopes, such as bird heads, which serve
as markers and which will continue to be appreciated
until the epiclassic period in courts such as that of
Xochicalco in the state of Morelos. These markers later
gave way to the rings, sculptures that were placed in the
middle of the slopes and in their highest part. Many of
them were decorated with zoomorphic and
anthropomorphic figures, various symbols and calendar
dates, and a few were simply plain.
The largest court that is registered today is the one
located in Chichen Itzá, in the state of Yucatán. Its
measurements are 120 by 30 meters. In contrast, the
smallest field is located in Cantona, in the state of
Puebla and measures 14 by 6 meters.
This game is recorded as something more than a
simple sport, but as a very important ritual since in the
various cultures that inhabited the Mesoamerican region
(made up of Mexico and part of Central America) it is
part of their mythology.
An example of this is found in the Mayan culture,
who developed in the south of Mexico, Guatemala,
Belize and Honduras, because according to the Popol
Vuh, the main book that tells their myths of origin, the
sun and the
moon are two
brothers Hun
Hunahpú and
Ixbalanqué,
who
earned
their place in
the sky after
defeating the
gods of the
Mayan
underworld
one by one in
various
ball
game
encounters.

The beginnings of the Ulama date back, according to
the most recent archaeological studies, to approximately
1650 BC, in the Paso de la Amada region in the
Mexican state of Chiapas. There, archaeologists found
the remains of what would be the first space built for
their practice, the oldest court so far.
Another important discovery about the age of the
game is the one made in 1988 in the Manatí region, in
the state of Veracruz. There, along with some offerings,
rubber balls were found with which the game is carried
out, as well as other elements related to it. All this
material was dated to 1100 BC, during the preclassic
period of Mesoamerica.
The courts
in which it was
practiced had
different
shapes, since
some have the
shape of an
"I", others the
shape of a
joined double
"T"; on some
occasions they
were closed at
all four ends
while on others
one or two of their edges were open. However, the most
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The Aztecs, correctly called Mexica, used it in
different ways, either as part of a divinatory ritual
dedicated to specific gods or ceremonies, in some
occasions for recreational purposes and in some cases, as
an alternative to avoid war (in those cases, the governor
became one more player, making a greater effort because
the game was inclined in favor of his cause), and it is
precisely of this culture that we have more records, since
the Spanish conquerors kept in their chronicles the record
of all the activities they saw when they arrived in the
new
world,
including
the
ball
game.
It is from these writings that a few rules that applied to
the game are known, such as the one that mentions that
the game ends if any player managed to pass the hoop
with the ball.
According to oral tradition, it is also from this culture
that its current name comes from, since the Mexica
called the game Tlachtli or Ulamaliztli; however, and
over the years, this last name was gradually deformed
and shortened to give way to the name by which it is
known today: Ulama
For the Spanish, the ball game was such a spectacular
event that Hernán Cortés took a couple of players from
the state of Tlaxcala in 1528 to demonstrate in front of
King Charles V and Pope Clement VII. This moment
was recorded by the artist Christoph Weiditz, who made
an illustration of that presentation annexing his
interpretation: “In this way the Indians play with the
inflated ball, with their backside, without touching it with
their hands, on the ground; they also have a hard leather
on the butt, so that it receives the blow of the ball, they
also wear a leather glove"
Unfortunately, its spectacularity was not enough to
save it from the judgment of the Holy Inquisition, as it
was consider a blasphemous exercise that only heretics
practiced.

It was thus that after several years of tolerating its
practice, it was banned by Fray Fray Juan de
Torquemada a few years after the conquest in order to
facilitate the work of evangelization of the natives, being
destroyed the vast majority of the fields used to play it.
However, and in an effort to preserve it, the game
continued to be played secretly from the friars and the
Spaniards; its rules changed as well as the places where it
was practiced. The large courts were exchanged for areas
of land hidden among the planting bushes and it was no
longer practiced in the big cities to be played in small

towns far away from the conquerors. All this while in
New Spain (as Mexico was called during the colonial
era) the new religion, customs and traditions made the
people forget, step by step, the practices of the past.
There is little information about the game in those
centuries, and it was after the independence being
consummated on 1821 when some news talked about that
in the north of Mexico, more specifically in the region of
Sinaloa, a game of pre-Hispanic reminiscences was
played
and
was
called
Ulama.
It is well into the twentieth century when news of it are
heard again, since in the mid-1930s the Mexican
government again tried to ban it, this time considering it
absorbing and dangerous, this being a low blow that
would cause the game to be losing players until in the
mid-80s it was close to disappearance due to lack of
practitioners, to which the local government created
programs that motivated its return to practice among the
descendants of those players of yesteryear.
That is why in 2010, the document that declares Ulama
as Cultural Patrimony of the State of Sinaloa was
created, serving this to promote its practice again, this
time in more regions.
Currently Ulama is already played in more than half
of the states of Mexico and also in some regions of
Guatemala, Honduras and Belize. The number of
practitioners increases every day and all of them seek a
common goal, not only that the game does not disappear,
but also to return the greatness and importance that it had
more than 500 years ago.
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SABAN-TOI

SABAN-TOI

Toi means of assembly with a precise purpose
and has the following meanings: congress,
parliament, wedding, festivity, etc. Saban has the
meaning of plow and this is the reason why many
people translate the word SABANTOI as the
holiday of harvest, plow, etc. Saban comes from
the term sabian which means innocent and has
association with people, children, etc. When the
chiefs of the tribes met at the great assembly called
Toi or Kurultai, all the others celebrated a great
feast with the 3 main elements: horseback riding,
archery and Kuresh, where culinary delights were
not lacking either. Today it is possible that the
Tartars no longer know the true meaning of this
holiday, but there are still events that include the 3
elements all over the world where the descendants
of the “Golden Orda” live but with different names
for example: Nadaam in Mongolia, Kurultai in
Hungary, Dobrogea, Kazakhstan and other parts of
Asia, the World Nomad Games in Kyrgyzstan and
many more.

Toi ha il significato dell’assemblea con uno
scopo preciso e ha i seguenti significati: congresso,
parlamento, matrimonio, festa, ecc. Saban ha il
significato di aratro ed è in qualche modo
compreso il motivo per cui molte persone
traducono la parola SABANTOI come festa della
raccolta, aratro, ecc. Saban deriva dal termine
sabian che significa inocente e ha il significato di
persone, bambini, ecc. Quando i capi delle tribù si
incontravano alla grande assemblea chiamata Toi o
Kurultai, tutti gli altri celebravano una grande
festa con i 3 elementi principali: equitazione, tiro
con l'arco e Kureş, dove non mancavano nemmeno
le delizie culinarie. Oggi è possibile che i Tatari
non conoscano più il vero significato della festa,
ma ci sono ancora eventi che includono i 3
elementi in tutto il mondo dove vivono i
discendenti dell' „Orda d'Oro” ma con nomi
diversi: Nadaam in Mongolia, Kurultai in
Ungheria, Dobrogea, Kazakistan e in altre parti
dell'Asia, i World Nomad Games in Kirghizistan e
molti altri.

8 countries: Germany, Turkey, Bulgaria,
Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan, the
Netherlands
9 with Host country Romania

8 paesi: Germania, Turchia, Bulgaria,
Kazakistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan,
Paesi Bassi
9 con il paese ospitante Romania

1) The Tatar Democratic Union
2) the Department for Interethnic Relations,
3) Community Aid Association Romania,
4) Mangalia Culture and Sports Directorate,
5) The Embassy of Kazakhstan in Romania,
6) The Embassy of the Republic of Azerbaijan
in Romania,
7) South-East Branch Local and Regional
Development Foundation,
8) Mangalia School Sports Club,
9) Club Sportiv Agigea,
10) Silver Samurai Sports Club,
11) Sento School,
12) Romi Party Medgidia Branch,
13) The Osman Gazi Turkish Association,
14) The Balkans Humanitarian Foundation,
15) Cultural-Humanitarian Association D.U.A.
and
16) Mehmet Niyazi Cultural Association

1) L'Unione democratica tartara
2) il Dipartimento per le relazioni interetniche,
3) Community Aid Association Romania,
4) Direzione Cultura e Sport Mangalia,
5) L'Ambasciata del Kazakistan in Romania,
6)
L'Ambasciata
della
Repubblica
dell'Azerbaigian in Romania,
7) Fondazione per lo sviluppo locale e regionale
del ramo sud-orientale,
8) Mangalia School Sports Club,
9) Club Sportivo Agigea,
10) Silver Samurai Sports Club,
11) Scuola Sento,
12) Filiale di Medgidia Romi Party,
13) The Osman Gazi Turkish Association,
14) The Balkans Humanitarian Foundation,
15) Associazione Culturale-Umanitaria D.U.A.
e
16) Associazione culturale Mehmet Niyazi

***

***
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Румыния татарлары Сабан туенда сигез илдән килгән көрәшчеләр бил алышкан
Автор: Зилә Мөбәрәкшина
Милли бәйрәмдә кайбер бәйгеләргә үзгәреш
кертелгән.
(Казан, 22 сентябрь, «Татар-информ», Зилә
Мөбәрәкшина). 18-20 сентябрьдә Румыния
татарлары халыкара дәрәҗәдә Сабантуй
уздырган. Чарада сигез илдән килгән
милләттәшләребез катнашкан. Бу хакта «Татаринформ» хәбәрчесенә Истанбулда укучы
аспирант Айгөл Зара Кәбирова сөйләде.
«Фестивальне
оештыруда
Румыния
хөкүмәтенең этник мөнәсәбәтләр бүлегенең дә
өлеше бар. Румыния Көрәш Федерациясенең
рәисе Наим Белджин сүзләренчә, фестивальдә
сигез өлкәдән — Төркия, Азәрбайҗан,
Казахстан, Үзбәкстан, Германия, Нидерланд,
Болгария,
Пакистаннан
500ләп
кеше
катнашты», — диде ул.
Айгөл Зара Кәбирова 18-19 сентябрь
көннәрендә казак кино фестивале, 20 сентябрь
көнне ат чабышы, уктан ату, көрәш, капчыкта
йөгерү кебек бәйгеләр, остаханәләр һәм җырбию белән фестивальнең төп өлеше — Сабан
туе
оештырылганын
әйтте.
«Билгеле
сәбәпләрдән, кайбер традицион бәйгеләр
үзгәреш кичерде. Мәсәлән, йомырка салынган
кашык кабып йөгерү тупчык салынган кашык
тотып йөгерүгә үзгәртелде», — ди ул.
«Көрәшчеләр дә бер-берсенә якын килмичә
көрәште. Ул үзенә күрә бәйрәмгә кызыксыну
уятты. Җир шарындагы катлаулы вазгыять
булуга карамастан, оештыручылар Сабан туен
кагыйдәләренә
туры
китереп
үткәрергә
тырышты», — дип сөйләде ул.
https://tatar-inform.tatar/news/tatar_world/22-09-2020/
rumyniya-tatarlary-saban-tuenda-sigez-ild-n-kilg-n-k-r-shchel
-r-bil-alyshkan-5773374?

fbclid=IwAR0ZdabhKGbOVkhxjt8zLmxlug1ae6z1O7pTqV
DdvT-g9pxP6m1raFUmaSY
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Koresh Belt Wrestling World Championship was held in Kazan
2 – 5 october International Belt-Wrestling Koresh
Federation held Koresh Belt Wrestling World
Championship in Kazan city – birthplace of this
thousand year history wrestling. More than 130
strongest athletes from 26 countries took part in a
championship. There was 10 weight categories.
Romanian athlete Sharap Alikhanov got silver medal
at 90 kg category.
The winner of the most prestigious “more than
130 kg” weight category was one of the strongest
Koresh athletes from Russia – Sergey Pavlik that
weights 192 kg. At the finals, he defeated another
famous athlete, the Olympic games prizetaker –
Marid Mutalimov from Kazakhstan. Just like as it
was hundred years before, nowadays the winner gets
the big ram as a prize and a symbol of a power.
The awarding ceremony was held by international
Koresh belt wrestling federation president Djaudat
Minnahmetov and the Russian government
representers.
Koresh belt wrestling – is a unique martial art
that born at 922 year in Volga Bulgaria (now it’s
territory of Tatarstan Republics in Russia). Within a
few centuries Belt Wrestling Koresh took its place in
the Volga region, spread across the eastern part of
Russia. Nowadays Koresh is taking off in CIS
countries, as well as in the states of the Central Asia
and in a number of European and American
countries.
Nowadays Koresh belt wrestling is an official
sport. Thousands of fans and followers whose
number is growing from year to year save and
cherish its ancient traditions. Wrestling technics are
being constantly developed; wrestlers` training
methods as well as the level of Koresh Tournaments
is being improved.
At 2020 international belt wrestling Koresh
federation became a part of the International
Ethnosport Confederation.
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Trage Funia
Cursa cu oul
Cursa cu sacii

Cosmin Ciobanu

Eugenia Costache

Eugenia Costache
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Atelier de arc tradiţional
Alexandru şi Lăcrămioara Matei

ATELIERUL DE ARC
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Atelier de pictură mongolă
Alexandru şi Lăcrămioara Matei
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Uniunea Democrată Tătară organizează Festivalul Internaţional Sabantoi

Uniunea Democrată Tătară cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice,
Asociatia Community Aid Romania, Direcţia de Cultură şi Sport Mangalia, Ambasada
Kazakhstan în România şi Asociaţia Culturală Mehmet Niyazi organizează evenimentul
internaţional Sabantoi în perioada 18-20 septembrie 2020.
Anul 2017 a reunit 4 ţări, anul 2018 a reunit 10 ţări, anul 2019 a reunit 15 ţări şi peste 5 mii
devizitatori dar în 2020, deşi există confirmarea a 25 de ţări încă din septembrie 2019, din
cauza pandemiei doar 7 ţări reuşesc să ajungă la cel mai mare festival interactiv din
România, devenit tradiţie este la a 4-a ediție. Evenimentul se va limita la 4 ore în ziua de 20
septembrie 2020, între orele 14.30 – 18.30 pe plaja Turquoise din Venus Mangalia..
Puteți călări, trage cu arcul, savura bucătăria turco-tătară, participa la unul din cele 7 jocuri și
chiar câștiga premiile simbolice puse în joc!
Trebuie respectate distanțarea fizică și regulile de stopare / limitare a răspândirii
coronavirusului!
Evenimentul include şi Festivalul Filmului Kazakh. Pe data de 19 septembrie este programat
filmul “Fântâna adâncă”, subtitrat limba română. Acesta poate fi vizionat la
Teatrul de Vară Neptun. Intrarea este liberă
26

Festivalul Internaţional „Sabantoi“ are loc în acest weekend

Puteți călări, trage cu arcul, savura bucătăria turco-tătară, participa la unul din cele 7
jocuri și puteți chiar câștiga premiile simbolice puse în joc! Duminică, de la 14:30 la
18:30, pe plaja Turquoise din Venus Mangalia, doar la evenimentul internaţional
„Sabantoi“, ediţia a IV-a!
Evenimentul include şi Festivalul Filmului Kazakh, iar filmele care vor putea fi vizionate
sunt: „Hanatul Kazakh: Tronul de Aur“ (vineri, 18 septembrie, de la 19.30) şi „Fântâna
adâncă“(sâmbata, de la 19.30 ), ambele subtitrate în limba română. Proiecțiile vor avea loc
la Teatrul de Vară Neptun, cu intrarea liberă!
Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată Tătară, cu sprijinul Departamentului
pentru Relaţii Interetnice, Asociatia Community Aid Romania, Direcţia de Cultură şi Sport
Mangalia, Ambasada R. Kazakhstan în România şi Asociaţia Culturală Mehmet Niyazi.
Foto – Uniunea Democrată Tătară
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Uniunea Democrată Tătară cu sprijinul
Departamentului pentru Relaţii Interetnice,
Asociația Community Aid Romania, Direcţia
de Cultură şi Sport Mangalia, Ambasada
Republicii Kazakhstan în România şi
Asociaţia
Culturală
Mehmet
Niyazi
organizează
evenimentul
internaţional
Sabantoi, în perioada 18-20 septembrie
2020.
Potrivit conducerii Uniunii Democrate a Tătarilor
din România, anul 2017 a reunit 4 ţări, în 2018 au
participat reprezentanți din 10 ţări, iar anul trecut
participarea a fost mult mai mare.
Au fost
reprezentanți din 15 ţări şi peste 5.000 de vizitatori.
Anul acesta, deşi există confirmarea a 25 de ţări
încă din septembrie 2019, din cauza pandemiei doar
7 ţări vor reuşi să ajungă la cel mai mare festival
interactiv din România.
”Festivalul a devenit o tradiţie, este deja la a 4-a
ediție, doar că, în acest an ne limităm la doar 4 ore
în ziua de 20 septembrie 2020, interval orar 14.30 –
18.30 (plaja Turquoise din Venus Mangalia).
Puteți: călări, trage cu arcul, savura bucătăria
turco-tătară, participa la unul din cele 7 jocuri și,
puteți chiar câștiga premiile simbolice puse în joc!
Trebuie doar să respectăm, conform legii,
distanțarea fizică și regulile de stopare/limitare a
răspândirii coronavirusului!”, a precizat președintele
UDT, Naim Belgin.
Evenimentul include şi Festivalul Filmului
Kazakh, iar filmele care vor putea fi vizionate sunt:
“Hanatul Kazakh: Tronul de Aur” şi “Fântâna
adâncă”: ambele subtitrate în limba română.
Program: 18.09.2020 – 19.30 şi 19.09.2020 –
19.30, locație: Teatrul de Vară Neptun.
Intrarea este LIBERĂ!
”Mulţumim pentru sprijinul acordat tuturor celor
care iubesc cultura, tradiţiile, şi sportul! Vă
mulţumim!”, a spus Naim Belgin.
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Am întrebat 100 de tătari
Zully Mustafa
Ceea ce lipsește în momentul de față comunității
noastre este o voce autentică, modernă, care să
reușească să coalizeze în jurul ei tinerii tătari între
18 și 35 de ani. Am întrebat deja 100 de tineri tătari
dacă se simt reprezentați ca popor etnic într-o țară
destul de complicată ca România. Răspunsul
frecvent a fost tot o întrebare: de cine? Cel mai trist
a fost să aflu că mulți dintre ei vor să-și piardă
urmele din Dobrogea și să plece în lume,
mai abitir decât strămoșii lor nomazi.
Vremurile s-au schimbat, nu mai
migrează să-și găsească o patrie sau
să cucerească teritorii, dar pentru
că sunt ambițioși vor să exceleze
în domeniile pe care și le-au ales,
să se desprindă din tradițiile în
care nu se mai regăsesc și să
reușească în domenii în care
străbunicii lor nici nu-și imaginau
că există. Nepoții îmblânzitorilor de
cai de altădată stăpânesc acum misterele
softurilor de calculatoare, iar mlădioasele
tătăroaice sunt atrase acum de luxoasele reviste de la
București în care scriu sau chiar apar pe coperte.
Părinții nu le mai pot impune căsătorii convenabile
pentru a duce neamul mai departe în istorie, ba chiar,
în ziua de azi, rar se mai supără cineva când
superbele tătăroaice se îndrăgostesc de bărbați de
alte nații, alte religii sau din alte țări.
Vremurile s-au schimbat, iar cei care n-au stat de
vorbă cu tinerii de azi, nu știu cât de mult i-au
pierdut din vedere și ce prăpastie există acum între
generații, mai adâncă și mai primejdioasă ca
niciodată.
Dar asta și pentru că de când erau mici au fost tratați
de colegii lor de școală ca năvălitorii de altădată,
care făceau prăpăd în Moldova, Transilvania și pe
unde se nimerea. Nimeni nu le-a explicat că timpul
uneori vindecă rănile și ura ar trebui să aibă și ea o
limită. Desigur, nimeni nu recunoaște asta public, ne
tot povestim unii altora în ce comuniune minunată
trăim noi în Dobrogea, dar dacă întrebi 100 de tătari
cum și-au petrecut primii ani de școală, când nu se
inventase cuvântul bullying, îți vor spune că au fost
făcuți în toate felurile, mai în glumă, mai în serios,
de la ‖cap de tătar‖, ‖cap de oaie‖, ‖cipikoz‖, ‖voi,
ăștia răii, care ne-ați cotropit pământurile‖ și alte
amintiri cu jigniri de felul acesta. Iar când se preda
lecția ‖Stejarul din Borzești‖, Metin, Cetin sau Fetin
erau luați la bătaie pentru ce-a pățit puiul de dac din
poveste. Nimeni n-a scăpat de asta, chiar dacă nu
recunoaște. Alteori, când Baiazid își pierdea dinții

din față, într-o istorie inventată, deși Baiazid era turc
(altă diferență pe care mulți români nu o fac nici
până în ziua de azi), se întorceau pui de români
hlizindu-se la puii de tătari. Se mai stingeau
animozitățile pe la bairamuri când se trimiteau
baclavale prin vecini sau alte minuni din bucătăria
tătărească. Copiii care au crescut între timp n-au
stins nici ca adulți animozitățile și i-au făcut mereu
pe tătari să se simtă în plus aici, deși n-au
putut să ignore anumite calități (unele
venite și din frustrarea de a nu fi
văzuți cum trebuie), care-i făceau
pe tătarii ambițioși să se ia la
întrecere, cel puțin pe partea
cerebrală, cu locuitorii de drept ai
țării. Și chiar dacă le-o luau
înainte, erau imediat trimiși la
colț cu sabia lui Ștefan cel Mare,
cea din Topkapi (iar nicio legătură
cu ceea ce știau ei din istoria învățată
greșit).
Ați înțeles ideea, chiar dacă public n-o va
recunoaște nimeni. O fac eu, fiindcă n-am nimic de
pierdut. Cineva trebuie s-o facă. Nu o dată mi s-a
spus, mai ales când mi-am publicat primele cărți, că
‖n-are rost să-ți pui numele pe copertă, că e un nume
greu și nu va ști nimeni că ești din România‖, deși
era dreptul meu. Culmea e că ai noștri ca brazii nu
admit că ar face discriminări rasiale. Dar asta e
treaba lor.
Tătarii, prin firea lor aprigă și competitivă, rezolvă
foarte ușor astfel de divergențe, îți demonstrează că
nu e chiar așa. Încă au sânge în instalație și nostalgia
unui spirit liber, iubitor de natură, nu de funcții.
Chiar și așa, după ce am stat de vorbă cu cei 100 de
tineri tătari, răspândiți prin toate colțurile României
sau chiar ale lumii, e clar că avem o problemă de
identitate și niciun factor coalizator, nicio Uniune
reprezentativă și nicio viziiune a pericolului care ne
paște. Acela de a dispărea într-o lume robotică,
corporatistă, fiecare pe barba lui, pe puterile lui.
Tristețea e că va veni o vreme când nu vom mai avea
la ce să ne întoarcem, la un acasă al obiceiurilor
noastre, la o limbă cunoscută, dar rareori vorbită și
aproape deloc învățată într-un mod organizat în
școli, licee sau facultăți. Nucleele care au rămas sunt
din ce în ce mai slabe și tot mai diluate, așa că să nu
vă mirați dacă în 20 de ani veți reuși să faceți singuri
ceea ce n-a reușit să facă nici Crimeea. Să dispăreți
ca etnie. Acest articol e doar un avertisment, dar mai
mult se vrea a fi o trezire din somnul în care dormim
de vreo alți 20 de ani.
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Ġflazoğlu kehrte mit einer Goldmedaille nach Deutschland zurück
Als Welt Heimat Zeitung waren wir in Constanta in der rumänischen Region Dobruja. Die Stadt mit Blick auf das
Schwarze Meer ist das Zentrum, in dem die Donau mit Tourismus, Handel und Häfen ins Schwarze Meer mündet.
Constanta stammt aus dreitausend Jahren und ist die Wiege der Zivilisationen, in denen die tatarische und die
türkische Kultur zusammenlebten. Sie demonstrieren gekonnt und intelligent die Kunst des jahrhundertelangen
Zusammenlebens.
Wir wurden auch zu einem internationalen Festival eingeladen, das von tatarischen Türken organisiert wurde und
traditionell in Constanta in der rumänischen Region Dobruja stattfindet. Constanta umarmte uns überall, wo wir mit
der deutschen ABA-Wrestling- Nationalmannschaft waren. Sobald wir aus unserem Flugzeug stiegen, begrüßten sie
uns an der Tür. Wir kamen nach einer 3-stündigen Reise in Constanta an. Naim Belgin, einer der tatarischen Türken,
der das Turnier organisierte, traf sich an der Tür des Hotels. Ihre lächelnden Gesichter, freundliche Haltung und
Gastfreundschaft nahmen uns die Müdigkeit. Während des Essens haben wir Sportler aus verschiedenen Ländern
getroffen. Wir kannten bereits viele Landsportler aus verschiedenen Wettkämpfen.
Wir folgten dem Weg der Tataren zur Goldenen Armee im Open-Air-Kino
Am zweiten Tag Rumäniens aßen wir in einem alten türkischen Restaurant in der Stadt Constanta zu Abend. Alle
Athleten kauften Fahrzeuge. Der Vertreter der tatarischen Türken, Naim Belgin, kümmerte sich um einzelne Athleten
und motivierte sie. Diejenigen, die die Stadt nach dem Abendessen besuchen wollen. Am selben Tag wurde im Open
-Air-Kino ein Film über den Prozess der Tataren zur Goldenen Armee gesehen. Vor dem Film erhielt die
Bogenschießshow stehende Ovationen. In dem Film, der von einer überfüllten Gruppe gesehen wurde, wurden
aufgrund des Coronavirus viele Bewegungen ausgeführt. Sitzabstand und Hygieneregeln sind vollständig umgesetzt.
Das Internationale Festival wurde von der Rumänischen Demokratischen Türkischen Tataren-Föderation und der
Präsidentschaft der Rumänischen Internationalen Aba Wrestling-Föderation organisiert. 25 Länder nahmen an dem
internationalen Festival teil, das im Rahmen von Kultur-, Sport- und Sozialveranstaltungen stattfand. Es gab viele
Aktivitäten wie ABA Wrestling, Pferderennen, Bogenschießen, Armdrücken, Trupp, Seil ziehen, in Säcke springen,
Eier auf einem Löffel tragen. Das Interesse an den Wettbewerben war groß. Menschen jeden Alters nahmen teil, von
7 bis 77. Während der Wettbewerbe wurden köstliche Geschmäcker der tatarischen Türken zubereitet. Das etablierte
Oba war bunt, als wäre es aus der Geschichte. Lokale Kleidung faszinierte die Gäste. Pferderennen und Pferdeshows
haben Ihnen den Atem geraubt. Zu Beginn des Festivals fanden am Strand am Meer von Pferden gezogene Shows
und Pferderennen statt. Den Gewinnern wurden Medaillen, Trophäen und Urkunden verliehen. Der aserbaidschanische
Konsul war einer derjenigen, die den Teilnehmern den Preis verliehen haben. Auf dem Festivalgelände kamen alle Athleten
zusammen und zeigten ihre Fähigkeiten. Diese Ereignisse wurden von den rumänischen nationalen Fernsehteams aufgezeichnet
und Interviews mit den Behörden geführt. Später begannen internationale Aba Wrestling Wettbewerbe. Die Teams bestanden aus
extrem starken und technischen Athleten. Sie waren die Athleten, die an der internationalen Aba Wrestling-Weltmeisterschaft
teilnahmen. Die von internationalen Schiedsrichtern verwalteten Wettbewerbe wurden erfolgreich abgeschlossen. Wettbewerbe;
es ging in einer ernsten, disziplinierten, aber brüderlichen Atmosphäre vorbei. Die Athleten, die Stärke, Gleichgewicht, korrektes
Timing, Ausdauer und Entschlossenheit zeigten, zeigten einen heftigen Kampf. Hamdan İflazoğlu, der für die deutsche
Nationalmannschaft rang, gewann den ersten Platz im Wrestling. İflasoğlu, der die Goldmedaille und den Pokal gewann, wurde
mit seiner Leistung minutenlang begrüßt. Hamdan İflazoğlu, der auch ein deutscher Schiedsrichter ist, ist auch Präsident der
ABA Greşi European Federation.
İflazoğlu, der die Goldmedaille erhielt, sprach in unserer Zeitung. İflazoğlu stellte fest, dass er im Auftrag Deutschlands an
internationalen Wettbewerben teilnahm, und fuhr fort: Nachdem wir die Einladung erhalten hatten, begannen wir als Team eine
schwierige Vorbereitung. Aber unter meinen Schülern wurde ein anderes Thema diskutiert. Im Laufe der Zeit wurde der Schluss
gezogen, dass ich auch auf die Matte steigen und ringen musste. Ich habe viel nachgedacht, wenn es um mich ging. Ich war seit
Jahren nicht mehr bei internationalen Wettbewerben. Als Nationaler Schiedsrichter habe ich diese Wettbewerbe geleitet.
Tatsächlich wurden die Vorschläge meiner Schüler nach einer Weile attraktiv. Ich begann mich vorzubereiten, um sie auch nicht
zu brechen. Ich möchte meinen Schülern danken, die mich in diesem Prozess nicht alleine gelassen haben. Mein journalistischer
Freund Şevket Dalboy, der auch technischer Trainer unserer deutschen Nationalmannschaft ist, hat einen wichtigen Beitrag zu
meiner Vorbereitung geleistet. Außerdem ließ er mich nicht allein und kam mit unserer deutschen Nationalmannschaft nach
Rumänien, indem er unsere Einladung annahm. Auch hier haben wir unser Training systematisch fortgesetzt. Als Ergebnis
erhielten wir die Belohnung für unsere Bemühungen. Freut mich, mit einer Goldmedaille in mein Land zurückzukehren …
Mangala, das Gedankenspiel, das viertausend Jahre lang gespielt wurde Mangala, das seit viertausend Jahren auf dem
Internationalen Festival gespielt wird, stieß auf großes Interesse. Ich hatte auch Probleme mit diesen Spielen. Mangala, ein sehr
unterhaltsames und strategisches Spiel, wird in vielen Ländern weiterhin gespielt. Lehrer, die in Rumänien Türkisch unterrichten,
unterrichten ihre Schüler im Mangala-Gedankenspiel.
Es bestand großes Interesse an Athleten, die Pfeile in historischer Kleidung schossen. Das Interesse an den Dreharbeiten auf
dem Festivalgelände war groß. Kinder, Jugendliche und alte Menschen bildeten lange Schlangen, um diese Erfahrung zu leben.
Medaillen und Urkunden wurden an die Amateurbogenschützen vergeben, die in die Rangliste aufgenommen wurden. Ziel war
es, mehr Menschen zum Bogenschießen zu bewegen. Und sie hatten es geschafft.
Kinder zwitschern ihre eigenen Traditionen in vollen Zügen Kinder, die am Festival teilnahmen, hatten viel Spaß.
Zusätzlich zum Tauziehen ritten sie Pferde, schossen Pfeile, rangen Armdrücken, beobachteten Profisportler und versuchten, mit
ihnen zu ringen. Sie rannten in die Bucht, trugen Eier in Löffeln und testeten sich mit Kraft- und Gleichgewichtsspielen. Kerkez
war sehr glücklich und aufgeregt.
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IL TUO SORRISO E’ LA PACE DI TUTTI

ZÂMBETUL TĂU ESTE PACEA TUTUROR

Consulente legale e mediatore autorizzato Claudia Crina Balint
Associazione "Percorso comune verso un mondo migliore"

Consilier Juridic, Mediator Autorizat Claudia Crina Balint
Asociaţia „Drum comun spre o lume mai bună‖

Il mio sorriso ha cambiato la sfumatura delle vite
di tante persone e podarsi che ha dato anche il
corraggio di vivere con le onde della vita nei
momenti difficili come questi della pandemia. Ni
piace il mare ma non amiamo le suo
onde?! Cosi anche nella vita i veri
pensieri sono portati fuori alla verità
dalle onde, perchè il profondo di noi
stessi e difficile toccarlo.
Credo che è importante esprimere la
nostra verità con tranquilità e molta
chiarezza, ascoltando anche gli altri per
la loro storia. Quanta pace può essere
nel silenzio?! Non c’è cosa che
colpisce più del linguaggio della verità
e i pensieri d’incontro multiculturale.
Questo vuol dire avere riguardo e
considerazione verso la vita e di essere
rispettata la dignità umana. Quando si
arriva a conoscerci meglio e aprezzarci
i valori, possono venire all’incontro
l’amore e l’amicizia.
Secondo me, i migranti, le minorità
nazionale vengono da orizzonti diversi
che nel suo miscuglio ci può dare un arricchiamento
reciproco, superando la paura per la diversità e
scoprirci la meraviglia di tutto.
Nel sorriso si può toccare la sensibilità umana di
vivere felici nella pace. Un gesto cosi semplice e
sincero, può trasmettere molto sopratutto in un
mondo ricercato della mancanza dell’amore. Credo,
che assumere ogniuno di noi la diversità come
paradigma dell’identità stessa è l’occasione
privilegiata di apertura a tutte le differenze. Il
sorriso, ora, nei questi tempi difficili, e il miglior
abbraccio e baccio, restando vicino anche quando la
vita e contraria e i muri della nostra mente si alzano.

Zâmbetul meu a schimbat imaginea vieţii a
multe persoane şi probabil că le-a oferit curajul de a
trăi cu valurile vieţii în momentele dificile precum
acesta cu pandemia COVID. Ne place marea dar nu
iubim valurile ei?! Așa și în viață,
adevăratele gânduri ies la iveală
dintre valuri, deorece e dificil să
atingem profunzimea din noi.
Cred că este important să ne
exprimăm adevărul cu calm și multă
claritate, ascultând și poveștile
celorlalți. Câtă pace se găsește în
tăcere?! Nu există nimic care să
afecteze mai mult decât limbajul
adevărului și gândurile de întâlnire
multiculturală. Aceasta înseamnă să
ai respect și considerare pentru viața
demnitatea umană. Când ajungem să
ne cunoaștem și să ne apreciem
valorile, iubirea și prietenia pot veni
la întâlnire.
După părerea mea, migranții și
minoritățile naționale provin din
orizonturi diferite, care în amestecul
nostru ne pot oferi o îmbogățire reciprocă, depășind
frica de diversitate și descoperind minunea a tot.
Prin zâmbet poți atinge sensibilitatea umană de a
trăi fericit în pace. Un astfel de gest simplu și sincer
poate transmite mult, mai ales, într-o lume lipsită
de iubire. Consider că asumarea diversității
fiecăruia dintre noi ca paradigmă a identității de
sine este o oportunitate privilegiată de a fi deschiși
tuturor diferențelor. Zâmbetul, acum, în aceste
vremuri dificile, este cea mai bună îmbrățișare și
sărut, rămânând aproape chiar și atunci când viața
este contrară și zidurile minții noastre se ridică.
Cu toate durerile, suferințele și visele frânte,
aceasta este încă o lume admirabilă și minunată.

Con tutti i suoi dolori, le sofferenze e i sogni
infranti, questo è pur sempre un mondo stupendo e
meraviglioso.

După cum spunea Tarun Tejpal „Două lucruri ne
salvează în viață: iubirea și râsul. Dacă ai unul
dintre ele, este în regulă. Dacă le ai pe amândouă,
ești invincibil. "

Come diceva Tarun Tejpal “Due cose ci salvano
nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene.
Se le avete tutte e due siete invincibili”.

Să ne grăbim să iubim și să zâmbim, timpul
trece repede. Așa cum Begnini spune „întotdeauna
iubim prea puțin și prea târziu”, așa că zâmbește
repede cu multă dragoste.

Affrettiamoci ad amare e sorridere, il tempo passa
in fretta. E come dice Begnini “amiamo sempre
troppo poco e troppo tardi”, quindi sorridete in fretta
con tanto amore.

Împreună facem totul pentru a fi fericiți și
diferiți !!! Zâmbetul poate schimbă lumea!

Insieme facciamo di tutto per essere felici e
diversi!!! Il sorriso può cambiare il mondo!
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Tradiţia Aşure
Profesor Universitar Ibram Nuredin
Potrivit calendarului religios islamic (Hicri takvim), ziua de
Aşure cade în a 10-a zi a lunii Muharrem, prima lună a
calendarului islamic.
Într-un hadis, al lui Buhari se arată că în epoca ignoranţei
(Cahillĭk devrĭnde, İslam dan evvel devĭrde), cei din neamul
qurayişiţilor ţineau postul de Aşure. Profetul Muhammed
păstrând tradiţia a ţinut şi el postul Aşure.
Evreii de la Medina – locul unde a emigrat Profetul în 24
septembrie 622 – posteau în ziua de Aşure, sărbătorind ziua în
care Moise i-a scăpat de tirania Faraonului. Profetul Muhammed
a îmbrăţişat tradiţia postului Aşure, spunând: „Eu sunt din
stirpea profeţilor lui Allah ca şi Moise‖.
Atunci când Postul din luna Ramazan a devenit o
necesitate religioasă, o obligaţie (farz), o datorie a
musulmanului, Postul de Aşure a devenit inutil (nafile) sau cel
mult benevol (ĭsteklĭ), o recomandare, un sfat. Credinciosul
musulman dacă vroia ţinea postul, dacă nu, nu. În plus, pentru a
se desosebi de evrei care ţin postul în ziua de Aşure, musulmanii
trebuiau să-l ţină – dacă vor – în zilele de 9 şi de 11 ale lunii
Muharem (deci înainte şi după ziua a 10-a). În ziua de Aşure,
postul este benevol, drept credinciosul musulman hotărâşte dacă
ţine sau nu postul. Profetul, cel mai virtuos dintre musulmani,
recomandă şi acest post: „nafile oruç olarak tavsiye etmişti‖,
(Buhari, Savm, 69). Legenda şi tradiţia spun că desertul Aşure
îşi află originile în timpuri străvechi imemorabile, în perioada
Profetului Noe (Hz. Nuh). După potop (tufan), toţi cei aflaţi în
arca (corabia) lui Noe, ajunşi pe uscat, au căutat hrană şi au găsit
zece ingrediente (pe fundul hambarelor). Din acestea, din
rămăşiţele de provizii, Profetul Noe a pregătit un desert, o
gustare, un preparat dulce, o masă hrănitoare, dar şi plăcută
ochiului şi stomacului.
În cultura islamică, în mod clasic, desertul Aşure este
pregătit din minim şapte sau nouă ingrediente, ingrediente ce
diferă de la zonă la zonă geografică. Alţii plecând de la faptul că
Aşure vine din limba arabă şi se traduce prin (āşurā) cifra zece,
consideră că desertul tradiţional, energizant, dulce, hrănitor,
sănătos, conţine zece ingrediente.
Tradiţia Aşure, sărbătoare anuală a musulmanilor, este
un bun prilej de socializare, de zidire şi întărire a relaţiilor
interumane bazată pe solidaritate umană, pe fraternitate şi
prietenie, toleranţă şi pace.
În această zi musulmanul dă bineţe, salută politicos,
respectuos semenii „Selam alekĭm” (Sănătate vouă/Pace vouă/
Bine v-am găsit) şi răspunde prin expresia „Alekĭmselam (în
traducere Fie pacea asupra Ta/Lui. După numele profeţilor se
foloseşte expresia s.a.v. (sallallahu allaihi vessellem). În zi de
Aşure, musulmanul îşi face abluţiunea generală (îşi spală în
întregime corpul), îşi petrece timpul în rugăciune, îşi vizitează
rude, vecini, prieteni, naşi, îi întreabă de sănătate, detensionează
comunicarea cu ceilalţi, caută, îşi face noi cunoştinţe. În zi de
Aşure este bine să fie ajutaţi semenii – cu o vorbă bună sau
material-financiar, trebuie să fim generoşi, milostivi, în special
cu copii orfani, văduvi/văduve, bătrâni. Şi desigur, să dăruim
desertul „Aşure‖.
Desertul Aşure este o fiertură specială, un preparat
dulce, sănătos, care încântă ochiul şi papilele gustative. Este
preparat din grâu, porumb, fasole uscată, arpacaş – care se fierb
împreună cu zahărul până se înmoaie – la care, apoi, mai
adăugăm alune, smochine, stafide, caise, prune uscate, nucă din
abundenţă, fistic, struguri boabe-fără sâmburi, coacăze.
Desertul este pus în boluri şi se decorează cu
scorţişoară, rodie, coajă de portocală rasă, cuişoare (karampĭl).
Cantităţile de preparare a desertului diferă de la comunitate la
comunitate, de la familie la familie, iar reţetele preparării
desertului „Aşura‖, ţin evident şi de puterea financiară şi

experienţa culinară a musulmanului. Dar, ingredientele trebuie
să fie de minim 7,9 sau 10 produse. De ce? pentru că această
numerologie este benefică în cultura islamică. Este obligatoriu
ca acest desert să ajungă la minim 7,9 sau 10 familii şi
gospodării, fie ei musulmani, fie creştini sau altă credinţă. Astfel
că Aşure, este, devine şi un simbol al dialogului interreligios, al
multiculturalismului şi multilingvismului.
În cultura noastră religioasă musulmană, se spune că, în
această zi de Aşure a lunii sfinte Muharem, s-au întâmplat,
pentru noi şi pentru comunitate, un noian de evenimente. Pe
scurt, în ziua de „Aşure‖:
Allah a creat Coranul, bolta cerească, straturile cereşti,
Pământul, stelele, îngerii, Paradisul şi Raiul, dar şi Arş-ul, al 7lea cer, acoperişul lumii, caracterizat prin grandoare, măreţie,
sublimitate;
Allah l-a creat pe Adam (Hz. Adem) – primul om – cel care a
mâncat din pomul cunoaşterii, i-a acceptat căinţa, l-a iertat
(tewbesĭn kabul ettĭ);
Moise (HZ.Musa) a trecut Marea Roşie – printr-un drum
creionat, despicat de Allah – şi astfel a salvat poporul lui İsrael
din robia egipteană, iar Faraonul (Firavun) şi-a găsit sfârşitul,
înnecându-se;
în ziua de Aşure, Profetul İona (Hz. Yunus) a reuşit să scape
cu viaţă din burta balenei;
Profetul Noe (Hz. Nuh) a scăpat de potop, barca lui a ancorat
pe uscat;
Profetul Solomon(Hz.Suleyman) a devenit rege, i s-au dat
bogăţii (mülk);
în zi de Aşure, Profetul İdris (Hz.İdris) a fost ridicat la cer
(kökke şıgarıldı);
Profetul İov (Hz. Yusuf) a fost scos din fântâna adâncă;
Profetul Eyyup (Hz. Eyyup) s-a însănătoşit;
Profetul Avraam (Hz. İbrahim) nu a mai fost ars pe rug,
(Nemrud’un ateşĭnden kurtuldı), Nemrud fiind unul din
conducătorii Babilonului. Tot în zi de Aşure İbrahim a fost
recompensat cu un berbec (Koç, Kurban); i s-a făcut o favoare
pentru credinţa nestrămutată faţă de Allah, o credinţă mai
puternică decât dragostea paternă faţă de fiul İsmail;
În zi de Aşure s-a născut Profetul İsus (Hz. İsa);
Profetul İacob(Hz.Yakub) s-a regăsit cu fiul său.
În ziua de Aşure a anului 680 a fost martirizat Hussein (Hz.
Husein şehid bolgan), în oraşul irakian Kerbala. Pentru şiiţii –
credincioşi musulmani ce consideră că se trag din Ali, ginerele
Profetului – aceasta este o zi de doliu. Asasinarea lui Hussein a
dus la începutul marii schisme a İslamului, între şiiţi şi suniţi.
În textele hadisurilor (pilde, fapte, vorbe ale Profetului
Muhammad) se spune că în ziua de Aşure se iartă toate păcatele
de peste an („Aşure günü orucunun önceki yılın günahlara
kefaret olacagına umarım” – Tirmizı, Savm, 47), şi că Allah,
cel cu 99 de nume sublime, prea frumoase, răsplăteşte pe cei
care dăruiesc-chiar foarte puţin-celor săraci, nevoiaşi („Aşure
Künĭ zerre (moleculă)kadar sadaka bergen kĭmsege, Allahü
Tealâ Uhud Dağı, kadar sawap berĭr”).
Sărbătoarea Aşure, sărbătoare tradiţională a tătarilor şi a
tuturor musulmanilor este încă un prilej de bucurie, de
solidaritate şi de frăţietate a lumii musulmane şi nu numai, un
moment de venerare, de proslăvire a Creatorului şi
Cârmuitorului Suprem, Allah Cel Unic, Cel Milostiv (Er
Rahman) şi Îndurător (Er-Rahim).
Bibliografie selectivă:
*** Coranul Cel Sfânt, ediţia a III-a, Bucureşti, Edit. İslam, 2004,
Hamdi Mert – İslam İlmihali (Ansiklopedik), Tercüman Tesisleri, Topkapı,
İstanbul, 1986. Tercüman Aile ve Kitaplığı; Yazınları, s. 18-19
*** Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, cilt 1, Türkiye Gazetesi, s.199-204
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MÜCADELE SPORLARINDA
ANTRENÖR (SPOR EĞĠTĠMCĠSĠ) VE ANTRENÖRLÜĞÜN NĠTELĠKLERĠ
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Antrenör veya koç batı dillerinden dilimize girmiş
ve yerleşmiş kelimelerdir. Türkçe karşılığı çalıştırıcı
ya da öğretmendir. Spor öğretmeni, daha çok
okullarda görev yapan genel spor bilgisine sahip
öğretmenlerdir.
Spor öğretmenleri spor dalı ile birlikte de
anılabilir. Örneğin Kuraş öğretmeni, Judo
öğretmeni, Güreş öğretmeni, Karate öğretmeni gibi.
Antrenör veya spor öğretmeni; konusuna
hakim, spor dalının tüm inceliklerini bilen, aldığı
köklü eğitim ve beden eğitimi kültürünü yetiştirdiği
öğrencilerine aktaran ayrıca bunu yaparken,
gençliğimiz için sporun vatani ve milli gaye, milli
terbiye ve milli vazife olduğu bilincinde hareket
eden eğitimcilerdir. Tüm millete yani her yaştaki
insanımıza sporun mahiyeti ve kıymetini
anlatabilmelidir. Yetiştirdiği öğrencilerini kendi öz
evladı, yaşıtlarını kardeşleri, yaşı ilerlemiş olanları
da büyük kardeşleri yani aile fertleri gibi görmelidir.
Daima sevecen, saygılı, örnek kişiliğe sahip bir yapı
ile yaklaşımda bulunmalıdır. Zira özellikle küçük
yaştaki öğrenciler anne ve babasından çok
öğretmeninin hareketlerini taklit edecek, onlara
benzemeye çalışacaktır. Bu psikolojik yakınlık,
yüksek duygularla sporcuya kişilik kazandıracak ve
onun her alanda başarılı olmasını sağlayacaktır.
Bazen de bu ilişki, sporcudan çıkar sağlama şekline
de dönüşebilir Buradaki çıkar, başarılı sporcusu ile
haklı övünç, sevinç, ve taktir hisleri ile hareket
etmesi gereken antrenörün, başarılardan haksız
kazanç sağlamaya kalkışmasıdır.
Antrenör sporcusu ile iyi bir arkadaş, dert
ortağı, babacan yaklaşımlarla da saygı duyulan ve
en önemlisi itimat duyulan, güvenilen bir kişiliğe
sahip olmalıdır. Sporcuları arasında ayırım
gözetmemeli hatır gönül ilişkisinde bulunmamalıdır.
Bildiklerini en iyi şekilde öğretmeli, bilmediğini de
belirtmeli, bunu araştırıp öğrendikten sonra onlara
aktaracağını ifade etmelidir. Hiçbir zaman
olduğundan
fazla
görünmemeli,
kendini
öğrencilerine övmemeli, sporculuk yaşamındaki
başarılarını dile getirirken de olabildiğince alçak
gönüllü davranmalıdır. Her şeyi bilen ve her şeyi
eksiksiz öğrettiği iddiası yerine, öğrencilerine
verdiği bilgilerin anahtar niteliğinde olduğunu, bu
anahtarı iyi kullanıp, araştırıcı olup, gösterilen
yoldan gayretle ilerlendiğinde başarılı olunacağına
işaret etmelidir.
Antrenör, sporcusunu kesinlikle küçük
görmemelidir. Müsabık sporcuları azarlamalarının
altında, onu küçük düşürücü değil, daima teşvik
edici, moral verici, performansını olumlu yönde
etkileyici ve manevi hislerini güçlendirici telkinler

yatmalıdır. Yine çok başarılı sporcusunu gözünde
ve diğer arkadaşları arasında çok büyütmemeli,

başarılı sporcuya yapılan övgüler, başarısız olanları
da kıskandırmamalıdır. Başarılı olanın başarısından
takım arkadaşlarının da payı olduğu belirtilmelidir.
Başarının sevincinin ve başarısızlığın üzüntüsünün
de birlikte paylaşılması gerektiği öğretilmelidir.

Antrenör, sporcusunun kendinden büyük
olduğu hissine kapılmışsa zayıflık içine düşmüş
demektir. Bu durumdan sonra da sporcusuna
vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Antrenör
sporcusuna yeterince faydalı olamıyor, ülke ve
uluslararası düzeyde başarılı sporcu yetiştiremiyor
ise kendi eğitimi eksik kalmış demektir. Bu
durumda belirli bir seviyeden sonra halen yarışmacı
yetiştirme gayretinden vazgeçmeli, temel bilgi
eğitimi veya sağlıklı yaşam tipi sportif faaliyetlerle
ilgilenmelidir.
İyi
bir
antrenör
daima
sorumluluğunun bilinci içinde sporcusunda güven
oluşturmuş, takım ruhunu kurmuş ve motivasyonu
sağlayabilen bir kişiliğe sahip olmalıdır.

34

Kendisini sosyal ve kültürel açıdan yetiştirebilmeli, eğitimini sevgi dolu, samimi bir yaklaşım içinde,
psikoloji ve pedegoji kavramlarını iyi anlamış kimseyi kırmadan, tatlı örnekler vererek sürdürür.
olmalı ve her çeşit teknik ve teorik eleştirileri Sporcuları ile bir arkadaş, ağabey veya yakın
dosttur. Yaşamının büyük bir kısmını onlarla
paylaşır. Yenen veya yenilen sporcudan çok, spor
yapan sporcu onun için önemlidir. Kapris ve hırstan
uzak, sporu spor için yapan ve yaptıran
öğretmenlerdir.
3.Gergin ve telaşlı olanlar; Astenik tip
antrenörlerdir. Huzursuz, alıngan ve telaşlı bir
yapıya sahip ve çok hareketlidirler.
4.Gevşek olanlar; Bunlar ciddiyetten ve güven
rahatça göğüsleyebilmelidir. Kendini, düşünce ve oluşturmaktan uzak, rahat hareket etme özelliğinde
bilgilerini rahat ifade edebilmeli; konuşması sade, antrenörlerdir. Başarı ve başarısızlık pek
anlaşılır ve inandırıcı olmalıdır. Yarışma günleri de
iyi bir taktisyen olduğunu göstermelidir.
Birlikte çalıştığı diğer antrenörler ile uyum içinde
olmalıdır. Antrenör, aynı zamanda takımın doktoru,
masörü ve psikoloğudur. İlk yardım, sağlıklı sauna,
spor sakatlıkları, beslenme, spor psikolojisi, anatomi
ve fizyoloji bilimlerinde daima kendini yenilemeli,
bu bilgilerini derslerinde sporcularına aktarmalıdır.
Çalışmalarının tümü bir amaç ve hedef
doğrultusunda olmalıdır. Her antrenmanını birkaç
gün önceden tasarlamalı, planlamalı ve ona iyi
hazırlanmalıdır. Tüm sporcularının karakter ve
kişiliklerini iyi bilmeli ona göre yaklaşmalıdır.
Sporcularının gelişimlerini iyi takip
etmeli,
eksiklerini
tamamlamalı,
geleceğe
yönelik
projelerini iyi hesaplamalıdır. Giyim şekli, tutum ve
davranışları, konuşma biçimi, günlük yaşantısı,
sosyal ilişkileri ve ahlaki yapısı ile iyi örnek
olmalıdır. Yapılmasını istemediği, tenkit ettiği spor
dışı davranışları kendisi yapmamalıdır.
Klasik bilgiler ışığında 5 tip antrenör
belirlenmiştir. Bunlar;
Aşırı disiplinli ve otoriter
Uysal ve iyi huylu
Gergin ve hareketli
Gevşek
umurlarında değildir. Özel bir gayret göstermezler,
İş yapar görünüşlü ve gayretli
görevlerinin bilincinde de değillerdir.
şeklindedir.
5.Gayretli olanlar; Ciddi tavır gayret ve ağırbaşlılık
1.Aşırı disiplinli ve otoriter olanlar ; Daha çok içindedirler. Gayretleri daima başarıya giden yolu
antrenörlüğe yeni başlayanlar bu tür bir yapı araştırır. Kendi eksiklerini fark ettikçe kendini
sergilerler. Başarılı olmanın sertlikten geçtiğine yetiştirir ve yenilerler. Devamlı öğrenme isteği
inanırlar.
Kesin
talimatlarının,
tavizsiz içindedirler. Bilimsel araştırmaları takip ederler.
uygulanmasını, katı disiplin kuralları içinde Bu antrenör tiplerine daha birçoğunu ilave etmek
olunmasını isterler. Bazen sporcularını diğerlerinin mümkündür. Yerine göre hepsinin iyi yönleri
içinde azarlar ve hatta aşağılarlar.
mevcuttur. Yukarıda yer alan bilgiler iyi
anlaşıldığında ve uygulandığında iyi antrenör tipleri
2.Uysal ve iyi huylu olanlar; Son derece yumuşak, artacaktır.
uysal, halim selim tabiatlı antrenörlerdir. Tüm
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BİR OLİMPİYAT MADALYASI KAZANABİLMEK
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Türkiye Judo, Karate, Kuraş, Aikido,Vuşu Fed. Eski Başk.
Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu başkanı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi

Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor kendiliğinden gelir.
yarışmaları,
tanıtım
ve
propaganda
Her çocuğun spor yapma imkan ve
organizasyonudur. Geçmişte savaş için kullanılan mecburiyetinin bulunduğu, nüfusun % 20’ sinin
spor, yani beden eğitimi kültürü; bugün
lisanslı sporcu olduğu, devlet bütçesi
insanları bir araya getiren, sevgi ve
veya diğer kaynaklardan gençliğe, spor
dostluğu
pekiştiren,
kültürel
veya spor yatırımlarına % 8-12 pay
yakınlaşmayı sağlayan, evrensel barış
ayrılan gelişmiş ya da sporun değerinin
araçlarından biri olmuştur. Çağımızda
bilindiği ülkelere bakıldığında, spora
dünya devletleri, spor alanlarında
milletçe katılımı görürüz. Öyle olunca
güçlerini, zenginliklerini ve kültürlerini
da o ülkeler olimpiyat oyunlarında da
de sergileyerek, kendilerini kanıtlama
başarılı olmaktadır.
ve
kabul
ettirme
mücadelesi
vermektedirler. Ekonomik kalkınmışlık
Olimpik sporcu bebek gibi özenle
ve devletin zenginliği spora da
bakılmalıdır
yansımaktadır. Böylece savaşlar, savaş
Biz bir olimpik sporcunun nasıl
alanlarından kültür, sanat, bilim,
yetiştiğinin farkında değiliz. Halbuki
ekonomi ve spor alanlarına kaymıştır.
onlar bizim gurur kaynağımız, hatta
Bu nedenle Olimpiyat, en büyük propaganda milli kahramanlarımızdır. Bu sporculara ulvi
heyecan verilmelidir. Sürekli ruhlarına hitap eden
moral eğitimi uygulanmalıdır. Yediğinden içtiğine,
ilacına, giyimine, kuşamına, uykusuna, istirahatine,
moral yapısına, tıbbi kontrollerine, hatta attığı adıma
ve aldığı nefese kadar hepsi kontrol altında
olmalıdır. Özel doktoru, diyetisyeni, fiziko-terapisti,
kondüsyoneri, antrenörü, kamp müdürü ve psikoloğu
onu bebek gibi özenle bakmalı, hafiye gibi takip
etmeli ve moralini daima en üst seviyede tutmalıdır.
Bunun için, olimpik sporcunun kendini tümden
teslim edebileceği, inandığı, antrenör veya
kondüsyoner gibi, lider bir ağabeyine ihtiyacı vardır.
Başlangicindan günümüze, ekonomik olarak
dünyada ön sıralarda yerini alan
ülkeler, olimpiyat oyunlarına da
çok iyi hazırlanmaktadır. Ev
sahipliği de ayrı bir avantajdır
ve bunu en iyi kullanan Pekin
Olimpiyat Oyunlarında Çin
olmuştur. Başta da belirttiğim
gibi, sporda üstünlük artık,
küreselleşen
dünyada
hakimiyetin işaretidir.

aracıdır.
Bir olimpiyat madalyası kazanabilmek son
derece güçtür. Onun için gerçek bir savaş verilir.
Olimpiyatlarda dünyanın en yetenekli sporcu
gençleri ülkelerinin bayrağını göndere çektirebilmek
için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Başarı, verilen
imkan, çalışma ve inançla sağlanır.
Olimpiyatlarda 30 ana spor dalında (150’ye
yakın dal) yarışma yapılmaktadır. Her birinde 3
madalya verilse, toplamda 450 madalya
dağıtılmaktadır. Bu madalyaları kazanacak ülkelerin HÜSEYİN ÖZKAN 60 KG.
genel nüfusu önemli değildir. Önemli olan Olimpiyet SİDNEY 2000 ALTIN
oyunlarında o madalyalardan birini alacak sporcuyu
yetiştirmektir. Bunun için spor kültürü ve spor
MADALYALI SPORCUSU
bilinci en önemli başarı belirtecidir. Sporun temelini
atletizm, yüzme ve cimnastik oluşturmaktadır. Diğer
sporlar bu temel üzerine oturtulduğunda başarı
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