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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. 

 

Diabetul zaharat de tip 2  

Gonul Iusein 

Medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice 

Diabetul zaharat de tip 2 reprezintă aproximativ 

90% din totalitatea cazurilor de diabet. 

Se caracterizează prin rezistența la insulină la care 

se asociază un deficit variabil de secreție a insulinei 

la nivelul celulei beta pancreatice. 

Poate să apară la orice vârstă, dar incidența crește 

o dată cu înaintarea anilor. 

Mulți pacienți sunt 

supraponderali sau obezi, cu 

o acumulare a țesutului 

adipos mai ales la nivelul 

abdomenului (obezitate 

abdominală), prezintă valori 

crescute ale trigliceridelor și 

scăzute ale fracţiunii HDL a 

colesterolului cât și valori 

crescute ale tensiunii 

arteriale. 

Simptomatologia la debut 

lipsește sau este săracă și de 

cele mai multe ori boala este 

diagnosticată intâmplător, cu 

ocazia unor investigații de 

rutină sau a apariţiei uneia 

dintre complicațiile cronice 

ale diabetului. 

Screening-ul diabetului 

zaharat la adulți se va efectua 

la: 
1.Toate persoanele supraponderale sau obeze care 

prezintă unul sau mai mulți factori de risc: 

 au rude de gradul I cu diabet zaharat tip 2; 

 prezintă hipertensiune arterială sau 

beneficiază de tratament antihipertensiv; 

  obezitate severă; 

 femei diagnosticate cu ovar polichistic; 

 femei care au născut feți macrosomi (G>/

=4000g); 

 femei care au diabet gestațional în 

antecedente; 

 HDL c<40 mg/dl la 

bărbați și <50 mg/dl la femei; 

  TG> 150 mg/dl; 

 acanthosis nigricans; 

 boala cardiovasculară 

(în special coronariană); 

 HbA1c>/= 5, 7%; 

 glicemie bazală 

modificată; 

 alterarea toleranței la 

glucoză. 

2. La toate persoanele care au 

împlinit 45 de ani. 

Screening-ul se face printr-

una dintre următoarele 

metode: 

• determinarea glicemiei a 

jeun (din sânge venos) de cel 

puțin 2 ori - screening pozitiv 

dacă valoarea glicemiilor este 

mai mare sau egală cu 

valoarea de 126 mg/dl în ambele 

rânduri. 

• test de toleranță la glucoză orală - la 

2 ore după, valoarea epidemiei de cel 

puţin 200 mg/dl. 

•determinarea HbA1c - cel puţin 6, 5%. 

Dacă rezultatele screening-ului sunt negative, 

acesta va trebui repetat la intervale de 3 ani.  
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REALITATEA STATULUI DE DREPT 
Consilier Juridic şi Mediator Autorizat 

Claudia Crina Balint 

―UE consideră ca un răspuns socio-economic la 

pandemie trebuie să țină cont de drepturile omului 

pentru o redresare mai bună și mai durabilă, se 

arată în concluziile Consiliului, adoptate luni, 22 

februarie 2021. 

UE recunoaște că pandemia COVID-19 și 

consecințele sale socio-economice au un impact 

negativ din ce în ce mai mare asupra drepturilor 

omului, democrației și statului de drept, inclusiv 

asupra spațiului civic. Pandemia adâncește și mai 

mult inegalitățile preexistente și crește presiunea 

asupra persoanelor aflate în situații vulnerabile. 

Având în vedere acest lucru, UE reiterează că 

un răspuns socio-economic având drepturile 

omului în centrul său va permite o redresare mai 

bună și mai durabilă. 

UE se angajează să se asigure că 

răspunsul său la COVID-19 susține 

demnitatea și drepturile omului fără 

discriminare, deoarece nimeni nu trebuie 

lăsat în urmă și niciun drept uman nu 

trebuie ignorat. 

Prin urmare, drepturile omului, 

democrația și statul de drept vor rămâne în 

centrul răspunsului UE la pandemia 

COVID-19, așa cum se menționează în 

concluziile Consiliului privind Planul de 

acțiune al UE pentru drepturile omului și 

democrație 2020-2024 . 

Acțiunea UE ar trebui, de asemenea, să fie 

ghidată de Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice și Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă, întrucât pandemia COVID-19 reprezintă 

un semnal de alarmă pentru amenințarea și mai 

mare a schimbărilor climatice și a degradării 

mediului. 

În cele din urmă, Consiliul recunoaște 

contribuția importantă adusă de 

toți membrii Team Europe, ca 

parte a răspunsului global al UE la 

pandemia COVID-19, precum și 

contribuția acestora la 

demonstrarea poziției de lider, a 

responsabilității și solidarității la 

nivel mondial a UE.‖ 

Pornind de la acest articol 

minunat, nu pot decat sa constat 

confirmarea ca statul de drept si implicit 

respectarea drepturilor omului sunt compromise 

mai mult decat oricand, iar accentuarea acestui 

fapt se datoreaza in ultimul an restrictiilor la nivel 

european si mondial din cauza pandemiei COVID-

19, restrictii elaborate si impuse insusi de institutia 

care ar trebui sa aiba in vedere perotejarea 

acestora. 

Cum bine stim cu totii, statul de drept este 

coloana vertebrală a oricărei democrații 

constituționale moderne. Este unul dintre 

principiile fondatoare care decurg din tradițiile 

constituționale comune tuturor statelor membre ale 

UE și, ca atare, este una dintre principalele valori 

pe care se întemeiază Uniunea, după cum se 

reamintește la articolul 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană („TUE”), precum și prin 

preambulul aceluiași tratat și prin cel al Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

(„Carta‖). Tot din acest motiv, articolul 49 din 

TUE supune aderarea la UE sub rezerva 

respectării statului de drept. În plus, statul 

de drept constituie, alături de democrație și 

drepturile omului, unul dintre cei trei 

piloni ai Consiliului Europei, consacrat în 

preambulul Convenției pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („CEDO ") 

Încrederea tuturor cetățenilor Uniunii și a 

autorităților naționale în funcționarea 

statului de drept este deosebit de 

importantă pentru dezvoltarea în 

continuare a UE ca „spațiu de libertate, 

securitate și justiție fără frontiere interne‖( A se 

vedea articolul 3 alineatul (2) din TUE și articolul 

67 din TFUE
 
). Această încredere va fi construită 

și confirmată numai dacă statul de drept este 

respectat în toate statele membre. 

Cu toate acestea, evenimentele recente din 

unele state membre arată că lipsa respectului 

pentru statul de drept și, în consecință, pentru 

valorile fundamentale pe care își 

propune să le protejeze, poate 

deveni un motiv de îngrijorare 

serioasă. Cu aceste ocazii, opinia 

publică a îndemnat în mod explicit 

UE, și în special Comisia, să ia 

inițiative, care au condus la 

rezultate concrete. Dar Comisia și 

UE au fost forțate să elaboreze 

soluții ad hoc, deoarece 

mecanismele și procedurile actuale ale UE nu sunt 

întotdeauna adecvate pentru a asigura un răspuns 

eficient și în timp util la amenințările la adresa 

statului de drept. 

https://www.consilium.europa.eu/media/48558/st06324-en21.pdf
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Comisia este gardianul tratatelor și are 

responsabilitatea de a asigura respectarea valorilor pe 

care se întemeiază UE și de a proteja interesul general 

al Uniunii; de aceea trebuie să joace un rol activ în 

acest domeniu.Cu toate acestea, evenimentele recente 

din unele state membre arată că lipsa respectului 

pentru statul de drept și, în consecință, pentru valorile 

fundamentale pe care își propune să le protejeze, 

poate deveni un motiv de îngrijorare serioasă. Cu 

aceste ocazii, opinia publică a îndemnat în mod 

explicit UE, și în special Comisia, să ia inițiative, care 

au condus la rezultate concrete. Dar Comisia și UE au 

fost forțate să elaboreze soluții ad hoc, deoarece 

mecanismele și procedurile actuale ale UE nu sunt 

întotdeauna adecvate pentru a asigura un răspuns 

eficient și în timp util la amenințările la adresa statului 

de drept [A se vedea discursul Viviane Reding, 

vicepreședinte și comisar european pentru justiție, 

„UE și statul de drept - ce urmează?‖ (Http://

europa.eu/rapied/press-release_SPEECH-13-677_en. 

htm)]. 

  Experiența arată, totuși, 

că o amenințare sistemică 

la statul de drept în statele 

membre nu poate fi 

abordată în mod eficient în 

toate circumstanțele cu 

instrumentele existente în 

prezent la nivelul UE. 

  Dar ce înseamnă a 

avea în mod realist această 

criză și și existența efectivă 

a statului de drept?  

 Evident, înseamnă să 

remarcăm nenumăratele 

lacrimi, încălcări și 

nerespectări efectuate în 

ultima perioada de autoritățile publice la principiile 

democrației constituționale: incepand de la principiul 

legalității, adică al supunerii lor la lege, la separarea 

puterilor in stat, pana la pluralismul informațional, la 

principiul păcii și ansamblul drepturilor fundamentale. 

Dar înainte de asta, înseamnă, chiar ceva mult mai 

radical si anume, dacă este adevărat, că statul de drept 

constă în supunerea puterii legii, că orice abordare 

teoretică a temei noastre, fie ea realistă sau 

normativistă, trebuie să plece de la o rigurosă 

recunoaștere empirică a locurilor în care se află 

puterea, sau mai bine zis puterile, fie ele politice, 

economice, militare sau mass-media și altele 

asemenea. Prin urmare, presupoziția reflectării noastre 

este de fapt o analiză a fenomenologiei puterii în 

epoca globalizării. Ei bine, această analiză ne spune 

pe scurt două lucruri: Primul este că puterile ( toate 

puterile, publice și private, politice și economice) s-au 

deplasat în mare parte în afara statului: puteri publice 

în instituții supra-statale, puteri private în locuri 

transnaționale și oculte; unul și altul în afara 

granițelor eliminand  posibilitățile de control ale 

dreptului statului;                                                 Al 

doilea aspect al crizei este că aceste puteri sunt din ce 

în ce mai nereglementate și nelimitate. Criza statelor 

naționale și a capacității de reglementare a drepturilor 

statului nu a fost compensată prin dezvoltarea de noi 

instituții și o nouă lege egală cu noile puteri. 

 Este posibil, în fața acestui colaps al relației 

dintre oameni și deciziile care contează, să mai 

vorbim despre democrație politică într-un anumit sens 

al acestei expresii? 

 Concluzionez tot printr-o întrebare: declinul 

statului implică inevitabil si declinul democrației și 

al statului de drept, precum și garanțiile statului 

aferente drepturilor fundamentale? Sau este 

posibil( nu probabil, ci pur și simplu posibil) să 

restabilim democrația și statul de drept și, chiar 

înainte, teoria unuia și a celuilalt în conformitate 

cu noul - extra- sau supra-

stat – ca forme asumate de 

puteri și de încălcări ale 

drepturilor 

fundamentale?  

Pe scurt, există o legătură 

între statul național - 

ancorat la un „demos” sau 

la o „națiune”(sau similar)

și democrația și statul de 

drept, sau este posibilă 

democrația și un stat de 

drept fără un stat 

național? 

Sper în continuare să ne 

redresam atât la nivel 

naţional cât şi european şi mondial. Ca apărator al 

libertăţilor omului voi sprijini mereu prin contribuţia 

mea umană şi promova universul diversităţii culturale, 

al dialogului intercultural, al integrării sociale şi al 

garanției drepturilor fundamentale, promovarea 

statului de drept, al principiului egalităţii, legalităţii si 

volorificării acestora. 

Să nu uităm că sensibilizarea cetăţenilor din toată 

Europa şi de pretutindeni la cunoaşterea valorilor 

culturale prin ospitalitatea solidară, umană şi 

promovarea respectului pentru culturi diverse, este un 

vector şi o alternativă fundamentală în convieţuirea 

armonioasă în cadrul societăţii şi îmbogăţirea 

reciprocă atât spirituală cât şi culturală-primul pas 

spre un stat de drept. 

 
C. Jr. Claudia Crina BALINT, Mediator Autorizat 
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Meșteșuguri tradiționale - Call of the Winter 2021 
Lăcrămioara Matei - artist plastic 

Meșteșugurile reprezintă o parte importantă a 

culturii identitare a unui neam, specificul lor 

contribuind la amprenta culturală pe care o imprimă 

unei comunități și reprezentând prima linie de 

identificare în cadrul general. Trăsăturile specifice 

fiecărei culturi și regăsirea lor de-a lungul a perioade 

mari de timp permit urmărirea evoluției acesteia în 

teritoriu, influența pe care o are asupra populațiilor din 

aceeași zonă de locuire permițând evaluarea 

importanței sociale și politice. 

 

Arta meșteșugărească se regăsește generic în patru 

mari zone - prelucrarea lemnului, prelucrarea 

metalului, ceramică și țesături, cu subcategoriile 

specifice - unelte, arme și podoabe, mobilier și obiecte 

de uz casnic, vase și decorațiuni murale, textile, 

cusături, broderie. Un loc aparte îl ocupă prelucrarea 

pieilor sub formă de obiecte de uz practic. 

 

Meșteșugurile tradiționale tătărești au locul lor în 

cultura zonelor lor de locuire, punându-și amprenta pe 

comunitățile în sânul cărora s-au dezvoltat. Pictura pe 

lemn, bijuteria, broderia specifică sunt recunoscute ca 

atare și constituie un patrimoniu care trebuie păstrat și 

ocrotit. Recuperarea tehnicilor și modelelor specifice, 

popularizarea lor contribuie la conturarea identității 

culturale fără de care o comunitate nu poate exista, 

acestea fiind cartea de vizită și dovada apartenenței la 

grupul social specific, actul său de identitate. Așa cum 

citirea unui document arată cine este o persoană, 

meșteșugurile arată de unde vine, cum a evoluat și care 

îi sunt rosturile.  

Schimburile culturale presupun existența unor 

elemente diferite ce pot fi comparate. Unicitatea 

fiecărei culturi reprezintă o bucățică din întreg 

dezvoltată și cimentată stilistic pe o perioadă lungă de 

timp, cu evoluție specifică. De aceea colaborările, 

schimbul de experiență și comunicarea sunt 

importante pentru menținerea unei entități culturale 

unitare, artiștii având posibilitatea de a vedea cum 

fiecare comunitate păstrează și dezvoltă bogata 

moștenire primită. Evenimentul Call of the Winter -

Ianuarie 2021se încadrează în manifestările culturale 

dedicate.  
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Adunarea Generală a ONU a adoptat luni o 

rezoluţie prin care solicită Rusiei să pună capăt 

cât mai curând posibil ―ocupaţiei temporare‖ a 

Crimeei, peninsula ucraineană anexată în 2014 

de Moscova, informează marţi AFP, potrivit 

Agerpres. 

Rezoluţia, care se concentrează asupra 

militarizării Crimeei, Sevastopolului şi a unor 

părţi din Marea Neagră şi Marea Azov, a fost 

adoptată de 63 de ţări, în timp ce 17 au votat 

împotrivă şi 62 s-au abţinut. 

Rezoluţia nu are un caracter obligatoriu, dar 

are semnificaţie politică. Ea a fost supusă la vot 

de aproape 40 de ţări, inclusiv europene (Marea 

Britanie, Franţa, Germania, statele baltice etc.), 

Statele Unite, Australia, Canada şi Turcia. 

Rezoluţia ―îndeamnă Rusia, ca putere 

ocupantă, să îşi retragă imediat, complet şi 

necondiţionat forţele militare din Crimeea şi să 

înceteze fără întârziere ocupaţia temporară a 

teritoriului Ucrainei‖, informează un comunicat 

al ONU. 

 

În faţa ―destabilizării continue a Crimeei ca 

urmare a transferurilor de către Rusia a unor 

sisteme avansate de armament, inclusiv avioane 

şi rachete cu capacitate nucleară, arme, muniţii 

şi personal militar pe teritoriul Ucrainei‖, 

rezoluţia îndeamnă Moscova ―să pună capăt 

acestor activităţi fără întârziere‖. 

 

Conflictul dintre luptătorii separatişti susţinuţi 

de Rusia şi trupele ucrainene a provocat moartea 

a peste 13.000 de persoane începând din 2014, 

când Rusia a anexat Crimeea iar forţele proruse 

din estul Ucrainei s-au revoltat împotriva 

regimului de la Kiev. 

 

Tensiunile dintre Rusia şi statele occidentale 

pe acest dosar continuă să fie ridicate în cadrul 

Consiliului de Securitate al ONU, dovadă o 

reuniune informală organizată săptămâna trecută 

la iniţiativa Rusiei pe subiectul acordurile de la 

Minsk din 2015. Spre nemulţumirea Moscovei, 

Germania şi Franţa au boicotat această sesiune, 

considerată de cele două state europene drept o 

platformă internaţională oferită separatiştilor din 

Donbas, dintre care unii fuseseră invitaţi să ia 

cuvântul. 
 

https://www.caleaeuropeana.ro/adunarea-generala-onu-

defineste-rusia-drept-putere-ocupanta-si-cere-moscovei-sa-isi-

retraga-imediat-complet-si-neconditionat-fortele-militare-din-

crimeea/ 

Adunarea Generală ONU definește Rusia drept “putere ocupantă” și cere Moscovei 

“să își retragă imediat, complet și necondiționat forțele militare din Crimeea” 

https://www.caleaeuropeana.ro/adunarea-generala-onu-defineste-rusia-drept-putere-ocupanta-si-cere-moscovei-sa-isi-retraga-imediat-complet-si-neconditionat-fortele-militare-din-crimeea/
https://www.caleaeuropeana.ro/adunarea-generala-onu-defineste-rusia-drept-putere-ocupanta-si-cere-moscovei-sa-isi-retraga-imediat-complet-si-neconditionat-fortele-militare-din-crimeea/
https://www.caleaeuropeana.ro/adunarea-generala-onu-defineste-rusia-drept-putere-ocupanta-si-cere-moscovei-sa-isi-retraga-imediat-complet-si-neconditionat-fortele-militare-din-crimeea/
https://www.caleaeuropeana.ro/adunarea-generala-onu-defineste-rusia-drept-putere-ocupanta-si-cere-moscovei-sa-isi-retraga-imediat-complet-si-neconditionat-fortele-militare-din-crimeea/
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Acoperământul de cap în lumea mongolă-tătară secolele al XIII-lea–al XIV-lea. 
Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul 

De a lungul timpului, costumul a fost și este un 

indicator al caracteristicilor sociale și individuale 

ale unei persoane, al gustului, vârstei și sexului 

acesteia. Pe măsură ce civilizația s-a 

dezvoltat, complexitatea tuturor 

elementelor costumului a crescut, iar 

acoperământul de cap (bonete, tichia, 

pălăria) a început să se transforme 

dintr-un element simplu al costumului 

într-unul dintre simbolurile puterii. În 

același timp, funcția primară și cea 

mai importantă ale acestora a fost 

protecția împotriva zăpezii, ploii, 

razelor solare și a altor fenomene 

naturale. 

 În societatea mongolă-tătară, 

acoperământul de cap era diferit de ce se purta în 

Evul Mediu occidental și cel asiatic(chinez). Daca 

în Occident tichia și boneta diferențiau statutul 

social și sexul, în zona stepelor nu se putea afirma 

același lucru. 

Cel mai obișnuit acoperământ de cap pentru zona 

mongolă era o boneta de piele sau fetru cu marginea 

scurtă și răsturnată în față și care acoperea gâtul în 

spate. Asemănător cu acesta mai exista chapka, care 

era un fel de cască cu marginea proiectată de jur 

împrejur, un buton în partea de sus și un cozoroc 

din piele care proteja ceafa. Această bonetă era 

purtată de toata lumea indiferent de sex sau statut 

social 

Datorită acestor tichii și 

chapka, alături de purtarea 

purtarea pantalonilor, majoritatea 

călătorilor străini nu puteau 

identifica persoana după sex la 

prima vedere. Giovanni da Pian 

del Carpine (1180- 1252) 

spunea :‖ Femeile lor și tinerele se 

pot deosebi de bărbați numai cu 

mare dificultate, deoarece sunt 

îmbrăcate ca bărbații. Tătarii au 

pălării diferite de ale altor 

popoare, a căror formă nu o 

putem descrie clar ‖.După marile 

cuceriri ale lui Chinggis Khan a 

inceput o diferențiere prin contactul cu moda 

popoarelor cu care au intrat în contact. 

Practic toți călătorii au remarcat boqta purtată de 

femeile mongole căsătorite. Portretele 

conducătorilor Ilhanizilor și Yuan din secolele al –

XIII-lea și al XIV-lea arată această piesă 

vestimentară izbitoare. Boqta (bogtul mongol 

modern) avea o bază rotundă care se potrivea 

deasupra capului, o coloană înaltă(cel mult un 

metru) și un vârf pătrat. Pe vârful pătrat 

era așezat un smoc format din ramuri 

de salcie sau tije acoperite de pâslă 

verde. Cadrul boqtei era din lemn 

deschis, acoperit cu mătase verde sau 

roșie. Coloana și smocul din partea de 

sus erau decorate în funcție de rangul și 

bogăția purtătorului: pene de păun sau 

pietre prețioase. Purtătoarea își prindea 

părul într-un coc iar boneta era legată 

sub bărbie. A purta boqta a fost atât de 

strâns asociat cu statutul unei doamne 

căsătorite încât, „a pune boqta‖, a 

devenit un sinonim pentru căsătorie. Wiliam de 

Rubruck (1253-1255) povestește când a văzut 

primele doamne mongole: ‖Atunci când o mulțime 

de doamne împreună călătoresc și sunt văzute de la 

distanță, seamănă cu cavaleri cu căști pe cap și cu 

lance ridicate: pentru că această bocca arată ca o 

cască și snopul [proeminent] deasupra ca o lance.‖ 

Boqta ar putea transmite mai mult decât un statut 

social. În Istoria secretă al mongolilor, Ho'ellin 

mama lui Chinggis Khan și-a semnalat intenția de a 

începe o nouă etapă în viața ei (părăsită de tribul 

soțului) prin punerea centurii și o nouă boqta. 

Conducătorul mongol al Iranului, Arghun Khan 

(1284-1291), a semnalat acceptarea 

lui Tudai Khatun ca soție prin 

punerea unei boqta pe cap. Boqta a 

dispărut cu puțin timp înainte de 

sfârșitul secolului al XVI-lea. 

 Un alt obiect vestimentar care 

apare odată cu Imperiul Mongol 

este pălăria boli. Și-a câștigat 

numele din faptul că avea forma 

instrumentului muzical cinel (boli). 

Potrivit Yuan Shi, pălăriile au fost 

modificate de împărăteasa Chabi

(1260-1281), soția lui Kublai Khan (1260-

1294) care a adăugat bonetei hu un cozoroc, iar 

pălăria rezultată a devenit un standard. ‖În ceea ce 

privește boneta , anterior nu avea cozoroc. 

Împăratul(Kublai Khan) a fost orbit de soare. El i-a 

spus împărătesei despre asta. Împărăteasa a 

adăugat imediat un cozoroc. Împăratul a fost foarte 

fericit și, ca urmare, a ordonat ca acesta să devină 

un model.” 
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Pălăria a fost purtată de împărații Yuan, oficiali 

și oameni de rând. Înregistrările afirmă că „atât 

oficialii, cât și oamenii obișnuiți purtau pălăria 

(boli) cu un bord destul de rotund‖. Conform 

capitolului „Costume” din O istorie a dinastiei 

Yuan, această pălărie avea numeroase desene, 

inclusiv una decorată cu pietre prețioase și un fenix 

auriu. În același timp, pălăria boli a fost folosită și 

de mongolii obișnuiți în viața lor de zi cu zi și acest 

lucru a influențat de fapt grupul etnic Han.  

Aceste pălării aveau în centrul un orbelge

( dispozitiv pentru pene). Penele erau aranjate în 

numere specifice și, prin urmare, indică faptul că 

penele au jucat un rol crucial în sistemul de ranguri 

al Ilkhante și în Yuan. Penele prezentate în aceste 

picturi erau de vultur și de bufniță. Penele de 

bufniță erau folosite ca indicatori de rang în armata 

mongolă din Yuan. Riccoldo da Monte di Croce

(1243-1320) a fost un misionar dominican care a 

vizitat Imperiul Mongol între 1288 și 1301 și a 

descris într-o manieră particulară motivele pentru 

care erau purtate pene pe pălării de către tătari: 

„Prin aceasta s-a stabilit că toți tătarii distinși și 

nobili purtau piei de bufniță... și prin aceasta 

Tătarii se comportă ca spiritele rele, și anume 

demonii care își coasă pălăria din piei de animalele 

pe care le slujesc și, prin urmare, fac rău”. În 

imaginarul medieval european, orice pălărie cu pene 

de bufniță, pasăre de noapte considerată malefică, 

se presupunea a sluji răului. Aceasta descriere 

confirmă și alte mărturii documentare privind 

folosirea penelor ca mijloc de ierarhizare în 

societate mongolă. 

 Aceste obiecte vestimentare se răspândesc și în 

lumea europeană. În inventarul averii lui Marco 

Polo (1254-1324) apare o ‖bochta din aur cu pietre 

prețioase și perle‖. În reprezentările din Italia 

secolului al XIV-lea, apar pălării conice purtate de 

tătari, altele de unguri și de cumani și chiar de 

italieni. La începutul secolului al XV-lea, în 

Iluminatorul parizian apar descrieri bazate pe cartea 

lui Marco Polo și istoriile călătorilor în Extremul 

Orient, unde apar curteni de la curtea Marelui Khan

(Kubali Khan), femei și bărbați purtând pălării 

conice. Fascinația pentru această modă exotică și în 

special pentru boqta-ul nomadic a dus la apariția 

unei noi mode europene, prin crearea henninul 

flamand, acoperământul de cap înalt al Europei 

Renascentiste. Aceasta pălărie conica a rămas în 

imaginarul european multă vreme, până secolul al 

XXI-lea, filmele de desene animate Disney 

reprezentând zânele cu celebrul coif ascuțit cu 

eșarfă. 
 Dacă în lumea europeana pălăriile mongole-tătare au 

reprezentat doar un obiect de modă vestimentar trecător, 

pentru popoarele stepelor pălăriile, tichiile, chapka devin 

un element etnic permanent. Și astăzi ele reprezintă una 

din trăsăturile specifice ale stilului vestimentar. 
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Genocidul de la Hodjalî (în azeră Xocalı 

soyqırımı) este o monstruozitate înfăptuită de soldați 

armeni împotriva populației azere 

civile din orașul încercuit Hodjali 

(Xocalı) din provincia Karabahul 

de Munte. 

26 februarie 1992 

Consiliul de Securitate al ONU 

a adoptat patru rezoluții care cer 

retrocedarea necondiționată a 

teritoriilor azere ocupate, însă 

Armenia nu a dat curs până în 

prezent niciuneia dintre aceste 

rezoluții... 

În noaptea de 25 spre 26 

februarie a anului 1992 în oraşul 

Hodjalî din regiunea Nagorno-

Karabah din Azerbaidjan s-a 

petrecut una dintre cele mai monstruoase tragedii ale 

secolului XX. Forţele armate ale Armeniei au şters 

acest oraş de pe faţa pământului cu ajutorul 

vehiculelor blindate şi al efectivelor militare 

cantonate în oraşul Hankendi, al regimentului 

motorizat de infanterie nr. 366, comiţând genocidul 

împotriva azerilor etnici. 

Înainte de atac, seara pe 25 februarie oraşul a fost 

supus unui atac violent de focuri de tunuri şi artilerie 

grea. În consecinţă în jurul orei 5 în dimineaţa de 26 

februarie Hodjalî a fost în totalitate cuprins de 

flăcări. Circa 2500 de hodjalenieni înconjuraţi de 

inamici, au părăsit oraşul în speranţa de a ajunge la 

centrul raional Agdam. Însă în decurs de o zi din 

2500 de locuitori din Hodjalî care au părăsit oraşul 

şters de pe faţa 

pământului, au fost 

ucişi 613 de oameni, 

printre care 63 de copii, 

106 de femei şi 70 de 

bătrâni, 8 familii au 

fost nimicite complet, 

25 copii şi-au pierdut 

ambii părinţi, iar 130 - 

pe unul din părinţi. 

Printre cei 487 de 

persoane rănite de gloanţe inamice erau 76 de copii. 

1275 de hodjalenieni au fost luaţi prizonieri, iar 150 

au dispărut fără veste. Potrivit preţurilor actuale la 1 

aprilie 1992, bunurile statului şi ale populaţiei au 

suferit pierderi în valoare de 5 

miliarde de ruble. 

Evenimentul petrecut este 

comemorat în Azerbaidjan şi în 

Turcia fraternă ca 'Genocidul din 

Hodjalî', 'Tragedia din Hodjalî'. În 

schimb în Armenia această 

operaţiune este definită prin 

termenii precum 'Lupta de la 

Hodjalî', 'Evenimentul de la 

Hodjalî'. Presa occidentală şi 

mondială preferă să utilizeze 

termenul ,,Genocidul din 

Hodjalî' (en. 'Khojaly Massacre', fr. 

'Massacre de Khodjaly'). 

Oraşul Hodjalî cu populaţia de 7 

mii de oameni se afla la 10 kilometri spre sud-est de 

Hankendi, pe versantul muntos Karabah, pe 

drumurile Agdam-Şuşa şi Askeran-Hankendi. 

Singurul aeroport din Karabah de asemenea se află 

în Hodjalî. Interesele principale ale armenilor de 

asemenea au fost trezite de poziţia sa strategică. 

Hodjalî este spaţiul istoric unde au locuit oamenii, 

acolo şi în prezent se găsesc monumente istorice 

străvechi. În apropiere de Hodjalî se află 

monumentele culturii Hodjalî-Ghedebei, aparţinând 

secolelor XIV-VII î.e.n. Aici au fost găsite morminte 

- cripte din piatră, gorgane şi necropole ce aparţin 

ultimei perioade din epoca de bronz şi perioadei de 

început a epocii de fier. În plus, aici se găsesc 

monumente de arhitectură - mormântul circular (anii 

1356-1357) şi 

mormântul (secolul 

XIV). Pe parcursul 

căutărilor arheologice 

au fost găsite diverse 

obiecte de decor din 

piatră, bronz şi os, 

ustensile din lut şi 

altele. Pe una dintre 

mărgele găsite a fost 

gravat numele regelui 

asirian Adadnerarin (anii 807-788 î.e.n.). 

Genocidul de la Hodjali 

Xocali soyqirimi 
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Justin Trudeau and his entire cabinet abstained 

from the vote, which also calls for China to be 

stripped of Beijing Olympics 

Canada‘s parliament has voted to declare China‘s 

treatment of Uighur Muslims in the Xinjiang region a 

genocide, becoming only the second country in the 

world to do so after the US. 

Though Prime Minister Justin Trudeau and most of 

his cabinet abstained from the vote, the non-binding 

motion brought by the opposition Conservative Party 

received overwhelming support in the House of 

Commons and was passed by 266 votes to 0. 

The MPs also supported a motion calling on the 

International Olympic Committee to move the 2022 

Winter Olympics from Beijing if China ―continues 

this genocide‖. 

Mr Trudeau has been under pressure domestically 

to take a tougher stance on China but has so far 

exercised caution over labelling the Chinese state‘s 

actions in Xinjiang province a genocide, calling it an 

―extremely loaded‖ term. 

The vote in parliament is likely to further strain 

diplomatic ties between two countries whose 

relationship deteriorated dramatically in December 

2018 with the arrest of top Huawei executive Meng 

Wanzhou in Canada, following a US warrant. Within 

days, China detained two Canadian nationals – 

Michael Kovrig and Michael Spavor – on spying 

charges. 

China has been widely condemned for its detention 

of Uighur Muslims in the Xinjiang region in what a 

UN panel has called a ―massive internment camp that 

is shrouded in secrecy‖.   More than 1 million Uighurs 

are reported to have been placed in camps in Xinjiang 

province, where former detainees have accused 

guards and officials of systematic rape and sexual 

violence. 

Chinese foreign ministry spokesman Wang 

Wenbin said the motion ―disregards facts and 

common sense‖, adding that Beijing had ―lodged stern 

representations‖ with Canada. 

Preempting the result of the Canadian 

parliamentary vote, on Saturday China‘s ambassador 

to Canada Cong Peiwu said that ―there is no so-called 

‗genocide‘ in Xinjiang at all‖. 

 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/canada-china-

uighur-genocide-xinjiang-b1805929.html?

fbclid=IwAR0jxWqyCKGl0Z4C2ZBWxqTyV2a6-

TufGhZLqwPbyXE9itj0iejqF2K_5wo 

Canada declares Uighur persecution in China „genocide‟,  

becoming only second country to do so 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/canada-china-uighur-genocide-xinjiang-b1805929.html?fbclid=IwAR0jxWqyCKGl0Z4C2ZBWxqTyV2a6-TufGhZLqwPbyXE9itj0iejqF2K_5wo
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/canada-china-uighur-genocide-xinjiang-b1805929.html?fbclid=IwAR0jxWqyCKGl0Z4C2ZBWxqTyV2a6-TufGhZLqwPbyXE9itj0iejqF2K_5wo
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/canada-china-uighur-genocide-xinjiang-b1805929.html?fbclid=IwAR0jxWqyCKGl0Z4C2ZBWxqTyV2a6-TufGhZLqwPbyXE9itj0iejqF2K_5wo
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/canada-china-uighur-genocide-xinjiang-b1805929.html?fbclid=IwAR0jxWqyCKGl0Z4C2ZBWxqTyV2a6-TufGhZLqwPbyXE9itj0iejqF2K_5wo
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Anunț de ultim moment despre vaccinare! 

Consiliul Europei a decis 

Răsturnare de situație la nivel european privind 

campania de vaccinare. Consiliul Europei a interzis, 

luni, statelor membre să oblige populația să se 

vaccineze împotriva COVID-19 dacă nu vor să facă 

acest lucru. 

Consiliul Europei a anunțat recent că interzice 

statelor membre să facă obligatorie vaccinarea 

împotriva COVID-19 în campania de vaccinare. 

Ce a decis Consiliul Europei privind campania 

de vaccinare 

Astfel, prin Rezoluția nr.2361 (2021), Consiliul 

Europei a decis interzicerea statelor membre de a 

face obligatorie vaccinarea împotriva 

coronavirusului sau să utilizeze această metodă 

pentru discriminare împotriva celor ce nu sunt 

vaccinați. 

Statele Membre trebuie: 

„7.3.1 să se asigure că cetățenii sunt informați 

că vaccinarea NU este obligatorie și că nimeni nu 

este presat politic, social sau în alt mod să se 

vaccineze dacă nu dorește să facă acest lucru el 

însuși; 

7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat 

pentru că nu a fost vaccinat, din cauza unor posibile 

riscuri pentru sănătate sau pentru că nu dorește să 

fie vaccinat; 

7.3.3 să ia măsuri eficiente timpurii pentru a 

contracara dezinformarea și neclaritățile cu privire 

la vaccinurile Covid-19; 

7.3.4 să distribuie informații transparente 

despre siguranța și posibilele efecte secundare ale 

vaccinurilor, lucrând cu și reglementând 

platformele de socializare pentru a preveni 

răspândirea dezinformării; 

7.3.5 să comunice în mod transparent conținutul 

contractelor cu producătorii de vaccinuri și să le 

pună la dispoziția tuturor pentru examinare 

parlamentară și publică;‖ 

Răsturnare de situație privind campania de 

vaccinare! Consiliul Europei interzice statelor 

membre acest lucru 

Cine se va vaccina în luna februarie 

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a precizat 

într-o conferință de presă că luna februarie doar 

vârstnicii, cei cu boli cronice, persoanele cu 

dizabilități și cele cu imunitatea scăzută, precum și 

cei care îi îngrijesc sau locuiesc cu aceştia se vor 

putea programa la vaccinare. 

Am propus premierului şi avem acceptul 

dânsului ca în perioada următoare, pentru toate 

locurile care se deschid în platforma de programare 

pentru vaccinare eligibili să fie doar vârstnicii, cei 

cu boli cronice, cei cu handicap, respectiv cei care îi 

îngrijesc sau locuiesc cu aceştia. Repet, pe perioada 

lunii februarie toate locurile care vor fi scoase vor fi 

oferite în platforma de programare, vor merge către 

aceştia, nu către alte persoane‖, a declarat Vlad 

Voiculescu într-o conferință de presă. 

Ministrul Vlad Voiculescu a mai spus că cei 

care au fost programaţi sau reprogramaţi rămân în 

sistem, în schimb, pe parcursul lunii februarie 

programările noi se vor face doar la categoriile 

menţionate. 

 

Autor: Claudiu Popa  Data: 2 februarie 2021 

Sursă foto: Inquam Photos / Cornel Putan 

 

Răsturnare de situație privind campania de 

vaccinare! Consiliul Europei interzice statelor 

membre acest lucru 
 

https://www.capital.ro/anunt-de-ultim-moment-despre-

vaccinare-va-fi-total-interzis-acest-lucru-consiliul-europei-a-

decis.html 

Răsturnare de situație privind campania de vaccinare 

Consiliul Europei a decis 

https://www.capital.ro/anunt-de-ultim-moment-despre-vaccinare-va-fi-total-interzis-acest-lucru-consiliul-europei-a-decis.html
https://www.capital.ro/anunt-de-ultim-moment-despre-vaccinare-va-fi-total-interzis-acest-lucru-consiliul-europei-a-decis.html
https://www.capital.ro/anunt-de-ultim-moment-despre-vaccinare-va-fi-total-interzis-acest-lucru-consiliul-europei-a-decis.html
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Nur-Sultan. 5 ianuarie. KazTAG - Președintele 

Kassym-Jomart Tokayev, vorbind despre 

teritoriul Kazahstanului, în articolul său „Cel mai 

prețios lucru este independența‖ din ziarul 

„Egemen Kazahstan” a subliniat că nimeni nu a 

dăruit pământ kazahilor, iar istoria țării nu se 
măsoară prin anii 1991 sau 1936. 

 

„Pământul sfânt moștenit de la strămoșii noștri 

este principala noastră avere. Nimeni din exterior 

nu a dăruit acest teritoriu kazahilor. Povestea 

noastră de astăzi nu este măsurată prin anii 1991 

sau 1936. Poporul nostru a trăit și a evoluat pe 

acest pământ și în timpul Khanatului kazah, și 
chiar mai devreme - în timpul Hoardei de Aur, a 

Kaganatului turc, a epocilor Hun și Saka. Pe 

scurt, povestea noastră este înrădăcinată în 

antichitate profundă‖, se prezintă într-un articol a 

lui Tokaev, publicat marți.  

 

În ansamblu, a subliniat el, istoria ar trebui 

tratată nu de politicieni, ci de istorici. 
 

„Problema stabilirii liniilor de frontieră prin 

acorduri oficiale a fost recunoscută de 

comunitatea internațională de secole. Înainte de 

aceasta, nu existau concepte moderne de 

delimitare. Ne amintim cum unii politicieni și 

personalități publice, în timp ce ne ocupam de 
probleme specifice de frontieră, au spus „să nu ne 

grăbim‖, „o putem rezolva mai târziu‖, sugerând 

să amâne această problemă. Timpul a dovedit că 

consolidarea acordurilor și soluționarea 

problemelor de frontieră au fost foarte corecte. 

Oricine ar spune acum, am delimitat granițele, 

asigurate prin tratate bilaterale. Acum nimeni nu 

ne poate spune nimic‖, a adăugat președintele. 
 

El și-a exprimat opinia că declarațiile 

provocatoare ale unor persoane care pun sub 

semnul întrebării prietenia dintre țările vecine ar 

trebui să li se ofere o evaluare echilibrată și să 

efectueze în mod consecvent lucrări explicative. 

 
„Trebuie să fim gata să ne apărăm interesele 

naționale atât cu prietenie, cât și cu forță. După 

cum am spus, limitele noastre sunt clar 

delimitate. După ce am semnat Convenția privind 

statutul juridic al Mării Caspice în 2018, nu 

numai terenurile noastre, ci și frontierele noastre 

maritime au fost clar stabilite. Kazahstanul este 

un stat unic‖, a subliniat Șeful Statului. 

De asemenea, el a asigurat că „terenurile 

kazahe nu sunt vândute ca proprietate străinilor‖. 

„Fiecare cetățean al țării noastre ar trebui să 

înțeleagă clar acest lucru. Moratoriul asupra unor 

norme din Codul funciar se apropie de sfârșit 
anul viitor. Este important să se introducă 

terenurile în utilizarea agricolă și să le folosească 

în interesul oamenilor. Prin urmare, anul acesta 
este necesar să se creeze o comisie pe probleme 

funciare și să se ajungă la principii comune‖, a 

adăugat Tokayev. 
https://www.facebook.com/KAZEMBRO/

posts/3628787577218070  

Kazahilor nu le-a dăruit nimeni pământ – Tokayev 

https://www.facebook.com/KAZEMBRO/posts/3628787577218070
https://www.facebook.com/KAZEMBRO/posts/3628787577218070


12 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 10, Martie 2021 

Sugiyama Kiyohiko 

There is a tendency for historians to study Japan within the 

limited regional context of East Asia—China, Korea, and Japan. 

Sugiyama Kiyohiko illustrates how a broader, Eurasian perspective 

can shed new light on Japanese historical trends in the medieval 

and early modern periods. 

In the context of world history, Japan is usually subsumed 

under the category of East Asia (or the Far East), generally defined 

as the three major cultures that used the Chinese writing system: 

China, Korea, and Japan. But it would be a mistake to imagine that 

Japanese culture can be fully understood within the confines of 

East Asia thus defined, or that its history is somehow divorced 

from the broader currents of Eurasian history. To be sure, Chinese 

civilization and culture played a crucial role in Japan’s 

development, especially in the early stages of its history. But as far 

back as the medieval period, Japan began to experience the direct 

impact of larger political developments on the Eurasian continent. 

The first of these was the rise of the Mongol Empire in the 

thirteenth century. 

The Mongol Unification of Eurasia 

In the past, historians tended to view the Mongol Empire and 

its expansion over much of Eurasia as the triumph of raw military 

might and destructive power. Nowadays, they are more likely to 

regard it as the high water mark of Eurasian political unification. 

Born on the Eurasian steppes, the Mongol Empire expanded 

quickly as it took control of oasis market towns and trade routes. In 

their heyday, the Mongols not only wielded great political power 

but also played an important role in protecting and extending 

transportation and trade networks and in stimulating the movement 

and exchange of people, goods, and information across the 

Eurasian landmass. Today, Japanese scholars refer to the thirteenth 

and fourteenth centuries as the ―Mongol Period,‖ and regard it as a 

time of fertile Eurasian interaction and integration preceding the 

the Age of Exploration. 

On the eve of the Mongol conquests, the political map of 

Eurasia was highly fragmented, with control divided among a large 

number of relatively small states. In continental East Asia, China 

was split between the Jin Dynasty of the Jurchens in the north and 

the Southern Song Dynasty in the south. These were flanked by the 

Goryeo Kingdom on the Korean Peninsula, the Kingdom of Dali in 

present-day Yunnan Province, and the Tangut Empire (or Western 

Xia Dynasty) in the northwest. Central and Western Asia was 

likewise a collection of small polities, including those controlled 

by the Western Liao (Kara-Khitan Khanate), Khwarezmids, 

Ghurids, and Rum Seljuks, each divided into numerous local 

regimes. (Europe was similarly fragmented in the same period.) 

The man who transformed this landscape was a Mongol tribal 

leader by the name of Temujin, who performed the astonishing feat 

of uniting the scattered tribes of nomads who had ranged the 

Mongolian steppes for the previous three and a half centuries. At a 

council of Mongol chiefs in 1206, Temujin assumed the title of 

Genghis Khan, leader of the Greater Mongol Empire. Through a 

series of conquests Genghis and his successors rapidly extended 

Mongol control east and west across Eurasia. By the time of 

Kubilai Khan (r. 1260–94), Genghis’s grandson, the Mongols’ 

eastward thrust had vanquished the Jin, the Southern Song, the 

Western Xia, and Dali, while reducing Goryeo to a vassal state. 

Their westward advance penetrated Europe as far as modern-day 

Russia, Ukraine, and Poland. On the West Asian front, they sacked 

Baghdad and destroyed the Abbasid caliphate. 

While there is no question that the success of these campaigns 

rested on the power and prowess of the Mongols’ mounted armies, 

there was more to the Mongol Empire than military muscle. The 

nomadic state (a type of polity that originated with the Scythians in 

the west of Eurasia and the Xiongnu in the east and reached its 

apogee in the Mongol Empire) was ruled by nomads, but it was not 

made up of nomads alone. It was a kind of federation, under the 

political and military control of nomads but comprising the diverse 

inhabitants of the oases and agricultural regions. This population 

included international merchants, who were charged with 

conducting trade and diplomacy. The makeup of the federation was 

ethnically, linguistically, culturally, and industrially complex. 

Although centered on the military might of its nomad armies, the 

Mongol Empire expanded and functioned thanks to the combined 

military, diplomatic, trading, and production capabilities of the 

various nomads, international traders, farmers, city dwellers, and 

merchants united under Mongol rule. 

Nowhere is this more apparent than in China, where Kubilai 

Khan founded the Yuan Dynasty. In addition to building his capital 

at Daidu, which was eventually to become Beijing, he constructed 

a network of canals, roads, and post stations that connected the city 

with Eurasia’s major land and sea routes and opened it up to 

people, goods, and information from around the world. The wealth 

and magnificence of the East during this period is vividly 

described in Books of the Marvels of the World, based on Marco 

Polo’s account of his travels. 

Mongolian Maritime Expansion and Japan 

After vanquishing the Southern Song in 1276, Kubilai Khan 

exploited the sophisticated shipbuilding, navigational, and 

maritime know-how concentrated in China’s Jiangnan region by 

sending expeditionary forces throughout maritime Asia. Almost all 

these invasions were held off by fierce local resistance, but they 

achieved their main purpose, which was not so much to subdue the 

region militarily as to expand trade and secure trade routes. By the 

end of the thirteenth century the Yuan Dynasty had commercial 

ties with virtually every corner of Asia. 

Japan was no exception. The Yuan sent expeditions to Japan 

twice, in 1274 and 1281, both of which ended in military failure. 

These were the so-called Mongol invasions, also known in Japan 

as the Battle of Bun’ei and the Battle of Kōan. On both occasions 

the Mongol fleet arrived in Japanese waters and exchanged 

hostilities with defending Japanese forces, only to be routed by a 

severe storm, which the Japanese later dubbed the kamikaze, or 

―divine wind.‖ For Japan, a relatively isolated island nation, this 

was an unprecedented and momentous historical event, but for the 

Mongol Empire, it was just one in a series of naval adventures 

undertaken in the aftermath of its land conquests. From the 

Mongols’ standpoint, there was nothing uniquely valuable about 

Japan and therefore no reason to commit their full military power 

to the invasion. The theory that the invasions were inspired by 

descriptions of Japan as a ―land of gold,‖ as in Marco Polo’s 

account, is not substantiated by historical records. 

Although the Mongol invasions prevented Japan and the Yuan 

Dynasty from establishing diplomatic relations, they did not put an 

end to contact between Japan and the Eurasian continent. On the 

contrary, private maritime trade and human exchange accelerated 

in the years that followed. Since Japan stopped sending official 

missions to the Chinese court in the ninth century, the gap had 

been filled by private sea merchants from the Jiangnan area, who 

frequently arrived in Japan bearing Chinese goods. This flow of 

people and goods increased during the Mongol era, with the ports 

of Ningbo in Jiangnan and Hakata in Kyūshū as the main 

terminals. Hakata thrived as a base for Chinese sea merchants and 

became a huge center of the Japan-China trade. This resulted in a 

very different type of interaction from that which prevailed during 

the Tang Dynasty, when Japanese emissaries had journeyed to the 

capital Chang’an to observe and import Chinese systems. The 

commerce-centered relationship of later years brought the Japanese 

into direct contact with the elegant culture of the Jiangnan region, 

which had a major impact on Japan. As this suggests, interaction 

between Japan and the continent during the Mongol period was 

predicated on the separation of politics and economics. 

Historical Trends in Eurasia and Japan: From the Mongols to the Manchus 
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The Rise and Fall of the Ming 

The Mongol Empire represented the pinnacle of the nomad 

state, but it could not transcend the inherent weaknesses of such a 

state. As a peripatetic people living in a harsh environment, 

nomads rely on strong, capable leaders. For this reason nomad 

rulers were elected on merit, and no law of succession existed to 

ensure a smooth transfer of power. Moreover, nomadic peoples for 

whom the basis of wealth was the movable asset of livestock were 

accustomed to divide their estate among multiple heirs. Even after 

the creation of a vast empire, each nomad leader continued this 

tradition by parceling out fiefdoms among his sons and other male 

relatives. As a consequence, by the fourteenth century a gradual 

decline in the monarch’s central authority and conflicts over 

succession had eroded the cohesive power of the Yuan government 

and other Mongol regimes across Eurasia. Compounding the 

empire’s problems was a succession of natural disasters, famines, 

and plagues (among which we can count Europe’s Black Death) 

that swept Eurasia in the fourteenth century, destabilizing 

governments all over the continent. In China, a rebellion 

spearheaded by the White Lotus Society spread and escalated until 

in 1368 the rebel leader Zhu Yuanzhang (1328–98) proclaimed 

himself emperor. Adopting the reign name Hongwu, he founded 

the Ming Dynasty, with its capital in modern-day Nanjing. 

From the standpoint of Chinese dynastic history, 1368 thus 

marks the end of the Yuan Dynasty and the beginning of Ming. 

But viewed objectively, from a broader Eurasian perspective, the 

rise of the Ming did not mean the end of the Yuan. When the Yuan 

court abandoned Daidu and retreated to the Mongolian steppe, it 

was merely relinquishing its territory south of the Great Wall. The 

domain controlled by this northern court—often called the 

Northern Yuan Dynasty—was comparable in extent to that 

founded by Genghis Khan. In addition to Mongolia to the north, a 

number of lesser Mongol leaders controlled territories bordering 

China to the northeast (Manchuria), west (Gansu), and southwest 

(Yunnan). 

Looking at a political map of Eurasia as it stood in the early 

years of the Ming Dynasty, it is China that appears embattled and 

isolated. Although it had succeeded in driving the Northern Yuan 

beyond the Great Wall, in addition to the threat of invasion by 

land, the Ming Dynasty had to contend with increasingly powerful 

Wokou (―Japanese pirates‖), bands of coastal pirates based on the 

islands off Kyūshū. When the Hongwu emperor sent emissaries to 

Goryeo, Japan, and Ryūkyū on the ostensible mission of 

announcing his accession and seeking tribute, he was in fact 

acknowledging the weakness of the new regime by asking these 

lesser states to recognize his regime and cooperate in curbing 

piracy. 

After succession to the Northern Yuan throne shifted from 

Kubilai Khan’s descendents to another branch of the Mongol royal 

family, the Great Khan’s power continued to wane, and a 

succession of coups and counter-coups by competing warlords 

ensued. But despite these internal conflicts and power struggles, 

the Northern Yuan held firm against Ming forces, and the Great 

Wall—which underwent considerable construction and 

fortification from the early Ming on—became China’s de facto 

border. 
To cope with these security threats on land and sea, the early Ming 

government adopted the highly unusual policy of claiming a government 
monopoly on commerce and exchange with the outside world. This meant 

that the only legal form of international commerce was the exchange of 

gifts with foreign tribute missions. Private trade with foreign countries 

was outlawed. Under this principle of the inseparability of politics and 

economics, the Ming succeeded in bringing the coastal attacks under 

control by the early fifteenth century. But this was not the end of its 

troubles. In the north, the Mongols were applying military pressure to 

push for trading rights. And when maritime trade picked up again around 
the end of the fifteenth century, the economic inducements to ignore the 

government’s restrictions proved irresistible. 

Throughout the region, power began to shift toward those 

with the ability to amass wealth from this trade and use it to defeat 

their rivals by force. In Japan, this trend is embodied in the 

competing daimyō of the Sengoku (Warring States) period and the 

three warlords who eventually unified the country by force: Oda 

Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, and finally Tokugawa Ieyasu. In 

Ming China, trade along the southeastern seacoast and the northern 

frontier concentrated immense wealth and power in the hands of 

local landowners, merchants, and other influential figures who 

were nominally loyal to the Ming but increasingly likely to defy its 

wishes. The same applied to the garrison forces that the court 

stationed at great expense to guard the frontier and the coast. This 

phenomenon is epitomized in the career of Zheng Zhilong (1604–

61), a merchant, smuggler, and military commander who amassed 

a huge fortune by controlling trade in the East China Sea. 
In the north, the Mongol ruler Altan Khan (1507–82) led a 

succession of raids against the Ming and eventually succeeded in 

achieving his aim of forcing the Ming government to grant the Mongols 

trading rights. Hohhot, the southern Mongolian city where Altan Khan had 

established his capital, became a thriving center of trade. Trade with Ming 
China was also a motivating factor in the abortive Japanese invasions of 

Korea launched by Toyotomi Hideyoshi (1537–98) between 1592 and 

1598. In this respect, Hideyoshi’s invasions were comparable to the 

military campaigns waged by Altan Khan. Altan Khan’s Mongols 
subsequently settled into a peaceful relationship with Ming China, and 

Hideyoshi’s dreams of conquest died with him. But no sooner did these 

threats recede than a third menace emerged from the grassy plains of 

Manchuria: the Jurchen leader Nurhaci (1559–1626), founder of the Qing 

Dynasty. 

The Qing as a Eurasian Empire 

The Jurchens, a Tungusic people of Manchuria, had 

previously established the Jin Dynasty in northern China, but came 

under the control of the Yuan and Ming governments after the fall 

of the Jin. The situation began to change in the sixteenth century, 

when a lively trade sprang up between China and Manchuria 

centered on furs and ginseng from the northeast, luxury items 

much in demand among the affluent of Ming China. The profits 

from this booming trade fueled the rise of powerful, competing 

Manchurian warlords. Eventually, one of these strongmen, 

Nurhaci, united the Jurchen clans and proclaimed himself khan of 

the Later Jin Dynasty. His son and successor, Hong Taiji (r. 1626–

43) pushed into southern Mongolia and subdued the Chahar 

Mongols, descended from the Northern Yuan. After this victory, 

Hong Taiji renamed the Jurchen people the Manchu, and in 1636 

he proclaimed himself emperor of the Qing Dynasty. In this way 

the Manchu resurrected and assumed the power and status of the 

khanate under such Mongol leaders as Genghis and Kubilai Khan. 

In 1644, as the Ming Dynasty fell to rebellion, Manchu forces 

crossed the Great Wall and seized Beijing, proclaiming it the new 

Qing capital. Thus the Manchu Qing emperor acceded to the 

imperial throne of China. 

Japan was not unaffected by this turmoil on the Asian 

continent. After the fall of Beijing, Ming loyalists established 

strongholds throughout the south, collectively referred to as the 

Southern Ming Dynasty. But the loyalist camp was unable to 

overcome internal differences, and these bastions successively fell 

before the advancing Qing army over the next few years. One of 

these strongholds, Fuzhou in Fujian Province, was under the 

military command of Zheng Zhilong, the previously mentioned 

pirate, magnate, and Ming admiral. On two occasions, in 1645 and 

1646, Zheng Zhilong sent emissaries to Japan requesting armed 

intervention, but the Shōgun Tokugawa Iemitsu (r. 1623–51) 

refused both requests after consulting with his advisors. With the 

Qing in control of northern and central China, he saw that it would 

be sheer foolishness to send a large military force across the sea in 

support of a dying regime to which Japan owed nothing. But the 

impact of these events on Japan did not end there, for even after 

Zheng Zhilong surrendered to the Qing, the resistance campaign 

continued under his son Zheng Chenggong (1624–62)—known in 

the West as Koxinga. Koxinga was born in Hirado (Nagasaki 

Prefecture) to a Japanese mother, and his exploits inspired 

Chikamatsu Monzaemon’s most popular bunraku puppet play. 

 

https://www.nippon.com/en/features/c00101/
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The Turkvision Song Contest 2020 (Turkish: Türkvizyon 

Şarkı Yarışması 2020) was the fourth edition of 

the Turkvision Song Contest. It took place in Istanbul, 

Turkey, with performances filmed remotely, and 

organised by Turkish Music Box Television (TMB TV). 

The contest took place on 20 December 2020. Twenty-

six Turkic regions, which have either a large Turkic 

population or a widely spoken Turkic language, 

participated in the contest. The Iraqi Turkmen, Romania, 

Moldova, the Nogais, Poland and Tyumen Oblast made 

their debuts in the contest, while Bashkortostan, 

Khakassia,Moscow, Tatarstan, Tuva and Yakutia returne

d to the contest, having been absent in 2015. 

Ukraine won the contest with the song "Tikenli yol" 

performed by Natalie Papazoglu.Yakutia and Bosnia and 

Herzegovina placed second and third respectively, with 

Yakutia, Bosnia and Herzegovina, Germany,  Moscow, 

Găgăuzia, Khakassia, Serbia and Tuva achieving their 

highest placings in the contest to date. 

The representative of Romania was Sunai Giolacai who 

performed a song composed by Nek Music and the lyrics 

written by the music teacher at the Ataturk National 

College in Medgidia Abdulvahap Uluata. 

The music teacher Gengiz Erhan Cutlacai  was part of 

the jury , the one who represented Romania at the 

2013 and 2014 contests. 

The pre-selection was organized by the Tatar Democratic 

Union, the organization that has contributed since the 

beginning of this project in 2013. 

Romania participated in 

Turkvision Song Contest 2020 

 

Koxinga continued to command loyalist naval forces, repeatedly 

launching raids on Qing-occupied territory in the south, and he sent a 

number of emissaries to Japan to ask for assistance. In 1661, a year 
before the last Ming claimant to the throne was captured by the Qing, 

Koxinga seized Taiwan (then in possession of the Dutch) and 

established a Ming loyalist regime. The loyalist regime on Taiwan 

continued its resistance for the next two decades. 

It was the Kangxi emperor (r. 1661–1722)—the fourth 

Qing emperor and the second to rule over China—who finally 

destroyed the Zheng fleet and annexed Taiwan in 1683. Kangxi 

was also busy in the northeastern frontier, engaging with 

Russian forces to block the Russian Empire’s expansion toward 

the Amur River and ultimately seizing control of the Amur 

River valley with the conclusion of the Treaty of Nerchinsk in 

1689. Meanwhile, another threat was brewing in the heart of the 

Eurasian continent in the form of the rapidly expanding 

Zunghar Khanate, a nation of western Mongols. 
From the perspective of Japan, an island nation separated from 

the Eurasian landmass by water, the 1680s are apt to appear as the 

beginning of a long period of peace after years of rebellion in China 

and the nearby seas. But from a Eurasian perspective the decade 
marked the beginning of a ―great game‖ of military confrontation and 

diplomatic maneuvering among three empires competing for control 

over the heart of the continent: the Qing Dynasty, the Russian Empire, 

and the Zunghar Khanate. The reason for Kangxi’s ban on ships sailing 
to the southern seas in 1717, when the world was presumably at peace, 

was a desire to bolster coastal defenses, the better to wage war against 

the Zunghar in the west. For a great continental empire like the 

Manchu Qing Dynasty, maritime and land defense were inextricably 
connected. 

This period of tension finally came to an end with the fall 

of the Zunghar Khanate in 1755, under the Qing emperor 

Qianlong (r. 1735–96). With the annexation of this ―new 

territory‖—or Xinjiang, as Qianlong named it—the boundaries 

of the Qing Empire reached their furthest extent. As the ruler of 

this vast and ethnically diverse empire, the Qing dynasty, which 

started out as the ruling clan of the Manchu people, claimed not 

only the imperial throne of China but also the Mongol position 

of great khan. For those living in the interior, the emperor was 

the protector of Islam and Tibetan Buddhism, while for the Han 

Chinese and the populations of China’s East Asian tributaries, 

he was the upholder of ancient Confucian doctrine and tradition. 

Eurasian History as a Mirror 

As this brief overview indicates, Japan was by no means 

isolated from developments on the continent, nor was it merely 

the passive recipient of continental influences. 

One of the most fundamental changes in world history was 

the shift in the main theater of action, from land to sea. This 

applies not only to the maritime expansion of the European 

powers but also to Asia, where the focus shifted from the 

impact of nomadic peoples, which peaked with the Mongol 

Empire, to that of maritime trade and naval power. In Japanese 

history, the influence of these trends can be seen in the rise of 

the Wokou, the military exploits of Hideyoshi, and finally the 

unignorable presence of the Tokugawa shogunate. From a 

modern-day perspective, the vast territory of the People’s 

Republic of China is a legacy of the Manchu Qing Dynasty, 

which in turn inherited much of its far-flung and complex 

Eurasian empire from the Mongols. 

In these and countless other ways, Eurasian history holds 

up a mirror in which Japan and China alike can see themselves 

reflected in a new and revealing light. 

https://www.nippon.com/en/features/c00102/ 

Historical Trends in Eurasia and Japan: 

From the Mongols to the Manchus 

Conclusions 

https://www.nippon.com/en/features/c00102/
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Korona virus hastalığı tüm dünyada yayılalı 

yaklaşık bir yıl oldu. Bu tür yayılmaya pandemi 

diyoruz. Pandemiden 60 milyon insan 

etkilendi ve bunların 2 milyona yakını 

hayatını kaybetti. Dünyadaki en 

büyük salgın ise 1346-1353 yılları 

arasında İtalya’da meydana gelen, 

Avrupa nüfusunun üçte birini, 

dünyada ise 100 milyon insanın 

ölümüne yol açan mikrobik veba 

salgını idi.  

Viruslar; ağız, burun ve göz yolu 

ile ve damlacık içinde insan vücuduna 

girerek hastalık yapan, insandan insana bulaşan 

hastalık etkenleridir.  Bu hastalıktan korunmanın 

birkaç yolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; 

maske, gözlük, hijyen ve toplu yerlerden mümkün 

olduğNC uzak durmak. İkincisi immün sistem 

dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bunu 

da başlıca C vitamininden zengin gıdalarla 

sağlamak. Üçüncüsü ise aşılanmak. Şimdi sıra 

aşılanmaya gelmiştir.  

Bir hastalığa karşı aşılama söz konusu 

olduğunda; halk arasında ilk akla gelen; acaba bu 

aşı ile insan nesline yönelik bir zarar verilecek mi, 

Bu ilk aşıyı acaba insanlar üzerinde deneme amacı 

ile mi yapıyorlar? Bunun yan etkileri ne olacak gibi 

ve benzeri sorulardır.  

Aşının ana amacı; yaygın olan hastalığa ait 

hastalık yapma etkisinden arındırılmış, hastalık 

oluşturacak toksinleri ortadan kaldırılmış biyolojik 

ürünlerin insana iğne ile verilerek, bu hastalık 

etkenleri ile savaşacak kan hücrelerini daha güçlü 

ve savaşı kazanacak hale getirmektir. Yani savaş 

için savaş eğitimi görmüş araçlarla/antikorlarla 

bağışıklık sistemini güçlendirerek virus veya 

mikroplarla mücadele yolunu açmaktır. 

Bugün Çin, Amerika ve Almanya gibi tıpta ileri 

ülkelerde hemen hemen aynı günlerde Korona virus 

hastalığına karşı aşı geliştirildiğini görmekteyiz. 

Almanya’da Aşıyı bulan doktorların Türk olması 

da bizim içim övünç kaynağıdır. Prof. Dr. Uğur 

Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’yi, 

tebrik etmek milletçe borcumuzdur. 

Dünya insanlığına büyük hizmette 

bulunmuşlardır. 

Aşının aynı anda üretilip insanlık 

hizmetine sunulmasının sebebine 

gelince; konu üzerinde çalışan bilim 

adamları kongre, sempozyum ve ortak 

çalışmalar nedeni ile sık sık bir araya 

gelmekte ve bilgi alış verişinde 

bulunmaktadırlar. Böylece beklenen 

sonuca da aynı günlerde ulaşmış olmaktadırlar.  

Aşı yapıldığında insanda o hastalığa ait ufak 

tefek belirtilerin ortaya çıkması doğaldır. Eskiden 

verem aşısı olan çocukların bir kısmında aşı yerine 

yakın koltukaltı bezelerinde aşının dozuna bağlı 

olarak lenf bezi tüberkülozu/veremi görülürdü. 

Ama bu durum basit tedavilerle atlatılırdı. 

Bugün de Korona virus aşısı sonrası; bazı 

insanlarda ateşlenme, hafif bir nefes darlığı, eklem 

ağrıları gibi yakınmalar ve alerjik reaksiyonlar 

görülebilir. Bu yakınmalar kısa sürede ortadan 

kalkar. Kural olarak, hayvan deneyleri ile bu etkiler 

zaten defalarca kontrolden geçirilmiştir. 

Bugün dünyayı istila eden, giderek artan ve 

insanların korkulu rüyası haline gelen bu virutik 

hastalığı önlemede tek yol artık aşılanma olacaktır. 

Onun için insanların bundan böyle aşılanma 

konusunda duyarlılık göstermesi insanlığın 

sağlığınadır. 

Saygılarımla. 

*Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı BaĢkanı  

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel BaĢkanı 

KORONA VE AġI 
Prof. Dr. Ġbrahim ÖZTEK* 
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Am ajuns în comuna Poarta Albă şi ne-am întors 

în timp cu peste un secol şi jumătate. Suntem în 

mijlocul unei comunităţi tătare extrem de 

numeroase… Satul se numeşte acum Alakapî, care 

se traduce prin Uşa lui Dumnezeu, Arcada sau Bolta 

(n.a. ultimele două variante se regăsesc în dicţionarul 

tătar-crimeean – român 2011 întocmit de Murat 

Taner). Alakapî este centrul unui teritoriu tătăresc 

semi-autonom, creat cu acordul Înaltei Porţi şi dat 

spre conducere lui Mârza Han (Bey). Tătar de 

origine, destoinicul Mârza a ajuns în Dobrogea 

centrală după ce a fost ―vali‖ de Silistra Rusciuk, sub 

numele de Said Mârza Paşa. A 

primit dreptul de a stăpâni 

ţinutul tătăresc de la 

protectorul său Mahmud II 

(1808 – 1839), căruia legenda 

spune că i-ar fi salvat odată 

viaţa, în timpul unei bătălii cu 

ruşii ţarişti. Marza Khan este 

acum stăpânul unei întinse 

zone din sudul Văii Kara-Su şi 

unde tătari de origine 

crimeeană trăiesc de sute de 

ani. Despre Alakapî, aşezarea 

tătarilor a scris pentru prima 

dată poetul şi calvinistul 

polonez Erasm Otwinowski, 

ajuns pe aceste locuri în anul 

1557. Românii, tătarii şi turcii 

au trăit mereu în bună pace dar 

treptat, din secolul XVIII, zona 

Alakapî a devenit un ţinut 

tătăresc. Este anul 1855 iar de 

ceva timp în acest ţinut se 

aşează continuu zeci şi sute de 

familii tătăreşti, alungate de persecuţiile ruseşti şi 

mai apoi de Războiul Crimeii. Vin la chemarea lui 

Mârza Bey, care i-a promis sultanului Abdul Medgid 

(fiul fostului său protector) că va popula şi 

administra corect zona… Mulţi dintre românii vechi 

au plecat spre Dunăre şi dincolo de ea pentru că le 

este astfel mai uşor să se ferească de vitregiile şi 

nedreptăţile războiului… Dar Mârza Bey, deşi şi-a 

făcut propria ―ţară‖ ştie că este nevoie şi de valahi pe 

un tărâm istoric al valahilor…Îl convinge pe Abdul 

Medgid să le acorde drepturi şi scutiri de taxe 

păstorilor mocani, care încep să se aşeze în Valea 

Karasu… La Alakapî domneşte însă legea tătarilor şi 

foarte rar slujbaşii Porţii îndrăznesc să se bage în 

treburile acestui ţinut. Mârza Khan îşi respectă 

promisiunile: de fiecare dată când este chemat de 

sultan porneşte la luptă contra ruşilor, în fruntea 

propriei sale mici armate… Este în continuare un om 

rafinat dar modest, acelaşi pe care cărturarul Ion 

Ionescu de la Brad l-a cunoscut într-o vară toridă a 

anului 1850, la umbra bine-cuvântată a ceadârului 

(cortului) său… Mârza şi-a permis doar un ceaflik (o 

moşie) la Mahmut Cuiusu (Izvorul Mare), aşezare 

numită astfel tot în cinstea regretatului său protector 

Mahmud II… Alakapî şi celelalte aşezări tătăreşti 

înfloresc sub conducerea Khanului… El ridică un 

pod pentru a uşura comerţul şi pentru a permite 

venirea altor români… Sunt timpuri bune pentru toţi 

dobrogenii, fie ei valahi sau musulmani… dar 

vremurile bune trec din păcate 

adesea repede… Mârza 

îmbătrâneşte, braţul său betegit 

în bătălie este doar un prim 

semn al neputinţei… Un timp 

îşi revine, după ce se îmbăiază 

în apele miraculosului Lac 

Vărgat Techirghiol… Vremea 

lui a apus însă şi Mârza Khan 

trece în nefiinţă… Un timp 

―statul‖ tătarilor mai 

funcţionează autonom… 

Întorşi în veacul XXI şi 

consultând operele istoricilor, 

aflăm că o vreme acest ţinut 

aproape independent a mai 

existat un timp dar apoi 

Imperiul Otoman a desfiinţat 

autonomia sa şi a preluat total 

controlul asupra ţinutului… 

După 1878, multe dintre 

familiile de tătari din zonă au 

părăsit Dobrogea, dar multe au 

rămas… Astăzi nu mai vorbim 

despre un ţinut tătăresc în Dobrogea centrală… 

Avem aici tătari, turci şi români majoritari, dar toţi 

vorbesc aceeaşi limbă nescrisă a Dobrogei, cu 

amestecul său minunat de cuvinte… Mârza Khan şi 

tătarii ţinutului său au lăsat în urma lor poveşti 

frumoase de viaţă, de arme şi de muncă grea, poveşti 

ce nu fac altceva decât să îmbogăţească istoria 

acestui ţinut… Alakapî este astăzi aşezarea modernă 

Poarta Albă dar nu avem voie să uităm de ―Uşa lui 

Dumnezeu‖ şi să ne întrebăm de unde îi vine 

numele… Poate vom găsi o altă poveste…. 

La mulți ani sănătoși, dragi tătari!  

Sursa text Poveștile Mării Negre / Cristian 

Cealera  
Sursa foto: https://www.historia.ro/sectiune/general/

articol/turco-tatarii-din-dobrogea-in-secolul-xx  

Alakapî – “Uşa lui Dumnezeu”, capitala tătarilor şi Hanul Mârza 
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В Казани завершилось Первенство России по поясной борьбе корэш 

С 12 по 14 марта во дворце единоборств «Ак 

Барс» города Казани проходило Первенство 

России по поясной борьбе корэш. В 

соревнованиях приняли участие более 200 

спортсменов из более чем 20 регионов страны. 

Всего на первенстве было разыграно 27 

комплектов наград в трех возрастных категориях.  

На церемонии открытия соревнований была 

представлена музыкально-хореографическая 

композиция о древнем боевом искусстве «Кара 

Каплан», частью которого является и корэш. В 

композиции с «живым звуком» будет применена 

технология захвата движения Kinect, благодаря 

которой движения борцов будут визуализированы 

на большом экране. 

В церемонии приняли участие первый 

заместитель министра спорта Республики 

Татарстан Халил Шайхутдинов, вице-президент 

Федерации корэш России Равиль Ногуманов, 7-

кратный Чемпион России по корэш, руководитель 

исполкома Балтасинского района Татарстана 

Айдар Хайрутдинов, многократный чемпион 

России и мира, мастер спорта международного 

класса Ренас Калимуллин и другие почетные 

гости.  

По результатам Первенства России будет 

сформирована юношеская сборная России по 

корэш, которая в июне этого года представит 

страну на Первенстве мира по корэш, 

запланированном к проведению в Татарстане.  
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Nauryz is the first day of the new year according 

to the solar calendar in many Turkic cultures and 

symbolizes the renewal of nature associated with the 

cult of fertility. Nauryz unites people around 

traditional values. Before the holiday, it is necessary 

to pay off debts, forgive each other‘s offenses, tidy up 

the house, prepare refreshments, clean the springs, 

and plant trees. All people are in a hurry to 

congratulate relatives, friends, colleagues, and 

neighbors; they smile and say warm words when 

meeting people by chance as well as invite them over 

and sit down at a dastarkhan, which has a round shape 

like a table many more people can fit around than 

from behind a rectangular one. This shows the 

original hospitality and kindliness of Kazakhs. 

 

Legends Associated with the Name of Nauryz 

Holiday 

 

According to one legend, Nauryz is the name of 

the ancestor of Kazakhs, he did not have children. 

Before his death, Nauryz turned to Abdraim (the 

prophet) with 

words of regret that 

he had no one to 

leave his name. To 

preserve the name 

of the old man, 

Abdraim gave the 

name to Nauryz-

kozhe. Nauryz is 

the birthday and death of this old 

man. On this day they prepare a sacrificial meal, read 

prayers from the Koran in memory of their ancestors. 

According to another version, Nauryz is the name of a 

beggar. Before his death, he turned to the old people 

with the words that he had no one to leave his name. 

Old people promised to cook Nauryz-kozhe annually 

and read prayers from the Koran in memory of him. 

 

Holiday Symbols 

 

The white color on the dastarkhan is a symbol of 

contentment, welfare, and prosperity. Therefore, its 

mandatory attributes are: koumiss, kurt, cottage 

cheese—livestock products. 

The most indispensable thing in Nauryz is the 

presence of a traditional dish—nauryz-kozhe on each 

holiday table. Kazakhs believe that in Nauryz you 

need to eat this dish to e fulfilled and then the year 

will pass in abundance. Nauryz-kozhe is a nourishing 

and rich soup prepared from seven ingredients: meat, 

water, flour, butter, millet (can be replaced with rice 

or corn), salt, and milk. Each component of the dish 

symbolizes one of the seven vital principles: growth, 

luck, happiness, wealth, health, wisdom, and the 

patronage of heaven. Nauryz is generally full of 

symbols. At the celebration of Nauryz the presence of 

the number seven was obligatory for Kazakhs, which 

represent seven days of the week, units of time of 

universal eternity: seven cups were placed before the 

elders with a nauryz-kozhe drink made from seven 

varieties of seven types of cereals. 

 

Amusements 

 

The celebration of Nauryz has always been 

accompanied by mass games, traditional horse racing 

and amusements. Improvised contests of wit poets 

(akyns) take place in Nauryz, the holiday is not 

without national competitions among which 

the kazaksha kures national wrestling, the game of 

logic called toguz kumalak and of course kyz-

ku and baiga horse games. Actors play theatrical 

performances right 

on the streets. 

Another ancient 

tradition of Nauryz 

celebrating revered 

to this day is 

called altybakan when girls and boys come 

together to chat and ride on a swing. 

All people, regardless of gender, age, and 

communal affiliation are released from everyday 

duties and take part in fun and games on equal terms. 

The day ends with a performance where two akyns in 

poetic form competed in songs. Their competitions 

stopped when the sun goes down over the horizon, 

when good conquers evil. Then they make a fire, and 

people with torches light them up from go around all 

the neighborhoods of the village, singing and 

dancing, thereby completing the festival of spring 

renewal and the equinox. 

Nauryz was inscribed on UNESCO‘s 

Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity in 2016. 

 

https://www.unesco-ichcap.org/nauryz/?

fbclid=IwAR2MViNzjJmzlaCxHdaKBQerLgjqdU6s

Zo0lqzrgmC2n8u0Nna4GjX3axIs 

 

Nauryz 
Contributed by Nazym Malibayeva  
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Nawrez 

 
Nawrez keldı korıñız 

Korımlıgın berıñız 

Cennet bolsın cerıñız 

A  za,nawrezım mibarek. 

Yaz keldı yaban 

Tıgıldı yerge saban 

El hayatu vel iman 

A za, nawrezım mibarek. 

Yaz keldı carık boldı 

Aywanlar arık boldı 

Konlerı șarık boldı 

A za, nawrezım mibarek. 

Nawrez keldı yaz keldı 

Ordek keldı,kaz keldı 

Kușlardan awaz keldı 

A za, nawrezım mibarek. 

Çeșmelerden suw akar 

Cengem kapıdan bakar 

Tokızga șewre takar 

A za, nawrezım mibarek. 

Üyum  aldında bakșa 

Aktar totam bır bokșa 

Ya marama,ya akșa 

A za, nawrezım mibarek 

Awalarda ușar kaz  

Men aytayım,ozın yaz 

İște keldı baar,yaz 

A za, nawrezım mibarek. 

*Kaynak kitap:Boztorgay 

A tavasz csillagászati kezdete erre a napra esik, 

amely a nap állállásától függően a 2010-es évekig 

március 21-ére esett, innentől ez az időpont március 

20. napja, több évtizeden keresztül. Ezen a napon a 

nappal és éjszaka hossza megegyezik. Mivel a 

napéjegyenlőségkor a fény és a sötétség aránya azo-

nos, így egyfajta nyugalmi egyensúly jön létre. 

Őseink teljesen beilleszkedtek az őket körülvevő 

természet rendjébe, ez mutatott nekik példát, ebből 

merítettek energiát. A tavaszünnep magában hordozza 

a születést, a megújulást. A nap-éj egyenlőség hete 

fontos üzenettel bír, a megtisztulás és a felszabadulás 

lehetőségét ígéri. A keresztény hagyomány Szent 

Benedek emléknapját ünnepli, azonban az ősibb népi 

gyökereink a keleti puszták múltjába vezetnek vissza.  

A legtöbb rokon népünknél kiemelkedő ünnep a 

Tavaszünnep. Kazakisztánban, például 3 napos mun-

kaszünettel ünnepelnek, a keleti népeknél ugyanis ez 

számít igazán az újév kezdetének. A tavasz, a 

természet újjáéledése, a szerelem, a termékenység 

ünnepe, szkíta múlttal rendelkező hagyomány. A 

közép-ázsiai népeknél Nauryz-nak (Nevruz, Naurus, 

Naurusz) hívják, mely óperzsa gyökerű, Nav – Ruz 

szóösszetételből származik, jelentése Új – Nap. A ka-

zakoknál ilyenkor szintén felelevenednek a régi 

(iszlám előtti) sámánista, Tengrista hagyományok. A 

természet tisztelete áll a középpontban, (lovas) 

sportjátékokat szerveznek, fákat és növényeket ültet-

nek, a parkokat megtisztítják. Nauryz ünnepén 

szertartásos ételfogás a ―nauryz közse‖, melynek 7 

összetevőből kell állnia, ezek szimbolizálják a 

egészséget, boldogságot, sikert, bölcsességet, 

növekedést, gazdagságot és az Ég védel-

mét. Azerbajdzsánban pedig, március 20-án 5 napos 

hosszú ünnepségsorozat – a Novruz Bajrami – veszi 

kezdetét, az óperzsa kulturális hagyományokat is 

magába építő ünnephez kapcsolódnak a különböző 

nap és tűzszertartások, a hagyományos tűzugrások is.  

Az ünnep legfontosabb üzenete az ember 

harmóniája a természettel, a régi hagyományok 

örökségének fenntartása. A tavaszi nap-éj egyenlőség, 

a tavaszi megújhodás megünneplése Magyarországon 

is évről – évre népszerűbb a hagyományőrző közös-

ségeknél. Szerte az országban szertüzek gyúlnak már-

cius 20-21-ét követő ―újjászületés‖ hetében. Ismét 

visszatérünk őseink természetközpontú felfogásához, 

ünnepeihez, melyek nem tűntek el az elmúlt időszak-

ban, csak kissé elhalványodtak.  

http://kurultaj.hu/2021/03/kozeleg-a-tavaszunnep-a

-tavaszi-nap-ej-egyenloseg-unnepe/ 

 

Boldog Tavaszünnepet!  

 Most van a tavaszi napéjegyenlőség ünnepe 

A világ minden táján megünneplik a tavasz csillagászati kezdetét, azonban a keleti lovasnomád gyökerű né-

peknél a tavaszi megújulás hajnala kiemelkedő ünnepek közé tartozik. A néphagyomány szerint a téli és nyári 

napfordulók, illetve az őszi és tavaszi napéjegyenlőségek meghatározó energiákat hordoznak, sokszor sors-

fordító erőt tulajdonítanak ezeknek a napoknak.  
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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 anılır. 

Örneğin Judo öğretmeni, Güreş öğretmeni, Vuşu 

öğretmeni gibi. 

Mücadele sporlarında 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. Öğretmen de bu ilişkiden psikolojik 

olarak kendisine bir pay çıkartabilir. Bu pay, 

yüksek duygularla onur verici şekilde olabileceği 

gibi  sporcusundan çıkar sağlama şeklinde de 

olabilir.  

Mücadele Sporları antrenörü 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 çok büyük bir 

hoca gibi anlatmamalıdır. Sporculuk yaşamındaki 

başarıları 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. 

Mücadele sporları antrenörü, sporcusunu 

kesinlikle küçük görmemelidir. Sporcuları 

azarlamamalı, onu küçük düşürücü davranışlarda 

bulunmamalıdır. Sporcusunu daima teşvik edici,  

moral verici, performansını olumlu yönde etkileyici 

ve manevi hislerini güçlendirici telkinlerde 

bulunmalıdır. Yine çok başarılı sporcusunu 

gözünde ve diğer arkadaşları arasında çok 

büyütmemeli, başarılı sporcuya yapılan övgüler, 

başarısız olanları kıskandırmamalıdır. Başarılı 

olanın başarısından takım arkadaşlarının da payı 

olduğu belirtilmelidir. Başarının sevincinin ve 

başarısızlığın üzüntüsünün birlikte paylaşılması 

gerektiği öğretilmelidir. 

Antrenör, sporcusunun kendinden büyük olduğu 

hissine kapılmışsa zayıflık içine düşmüş demektir. 

Bu durumdan sonra da o 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.  

Kendisini sosyal ve kültürel açıdan 

yetiştirebilmeli, psikoloji ve pedagoji kavramlarını 

iyi anlamış olmalı ve her çeşit teknik ve teorik 

eleştirileri rahatça  göğüsleyebilmelidir. Kendini, 

düşünce ve bilgilerini rahat ifade edebilmeli; 

konuşması sade, 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  

ANTRENÖR / SPOR EĞĠTĠMCĠSĠ  

KĠMDĠR VE NASIL OLMALIDIR? 
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK* 
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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,  

davranışları, konuşma biçimi, günlük yaşantısı, 

sosyal ilişkileri ve ahlaki yapısı ile iyi örnek 

olmalıdır. Yapılmasını istemediği, tenkit ettiği spor 

dışı davranışları kendisi yapmamalıdır. 

Birçok spor dalında, klasik bilgiler ışığında 5 tip 

antrenör belirlenmiştir. Bunlar; 

1.Aşırı disiplinli ve otoriter 

2.Uysal ve iyi huylu 

3.Gergin ve hareketli 

4.Gevşek 

5.İş yapar görünüşlü ve gayretli şeklindedir. 

1. Aşırı disiplinli ve otoriter olanlar ; Daha çok 

antrenörlüğe yeni başlayanlar bu tür bir yapı 

sergilerler. Başarılı olmanın sertlikten geçtiğine 

inanırlar.  Talimatlarının kesin olarak uygulanmasını 

isterler. Son derece  katı disiplin kuralları 

uygularlar. Bazen sporcularını diğerlerinin içinde 

azarlar ve hatta aşağılarlar. 

2. Uysal ve iyi huylu olanlar;  Son derece 

yumuşak, uysal, halim selim tabiatlı antrenörlerdir. 

Tüm eğitimini sevgi dolu, samimi bir yaklaşım 

içinde, kimseyi kırmadan, tatlı örnekler vererek 

sürdürür. 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 

oluşturmaktan uzak, rahat hareket etme özelliğinde 

antrenörlerdir. Başarı ve başarısızlık pek 

umurlarında değildir. Özel bir gayret göstermezler, 

görevlerinin bilincinde de değillerdir. 

5. Gayretli olanlar; Ciddi tavır gayret ve 

ağırbaşlılık içindedirler. Gayretleri daima başarıya 

giden yolu araştırır. Kendi eksiklerini fark ettikçe 

kendini yetiştirir ve yenilerler. Devamlı öğrenme 

isteği içindedirler. Bilimsel araştırmaları takip 

ederler. 

Bu antrenör tiplerine daha birçoğunu ilave etmek 

mümkündür. Yerine göre hepsinin iyi yönleri 

mevcuttur. Yukarıda yer alan bilgiler iyi 

anlaşıldığında ve uygulandığında iyi antrenör tipleri 

artacaktır. 

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK 

* Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar 

Federasyonu Başkanı 

Türkiye Judo Karate Kuraş Aikido Vuşu-Kungfu 

Fed. Eski Başkanı  

Türkiye Olimpian Derneği Başkanı (E), TMOK 

Üyesi 
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Rusya Federasyonu‘nun St. Petersburg şehri savcılığı, 

ünlü Türkolog Zeki Velidi Togan anıtını sözde Rusya 

Ceza Kanunu‘ndaki aşırılıkla mücadele yasasını ihlal 

ettiğini gerekçe göstererek kaldırılmasını talep etti. 

Türkoloji alanında önemli eserler veren Togan‘ın anıtı, 

üniversiteden mahkeme kararıyla kaldırıldı. 

Ünlü Türkolog, Ordinaryüs Prof. Dr. Zeki Velidi 

Togan‘ın St. Petersburg Devlet Üniversitesinde bulunan 

büstü, Rusya Federasyonu savcılarını rahatsız etti. St. 

Petersburg Üniversitesine, 20 Ocak 2021 tarihinde bölge 

savcılığından bir bildiri gönderildi. Üniversiteden yapılan 

açıklamaya göre savcılık Togan‘ın 2008‘de dikilen 

büstünün kaldırılması talebinde bulundu. Zeki Velidi 

Togan‘ın büstünün, dün bulunduğu yerden kaldırıldığı 

öğrenildi. 
 

RUS SAVCILIĞI, ZEKİ VELİDİ TOGAN‟IN 

BÜSTÜNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU! 

Hatırlanacağı üzere, savcılığın üniversiteye 

gönderdiği mesajda, üniversitedeki Türkolog Zeki Velidi 

Togan‘ın büstünün aşırılıkla mücadele yasasını ihlal ettiği 

kaydedilmişti. Rus Savcılığı, Togan‘ın güya ―Nazi lideri 

Hitler‘in destekçisi‖ olduğu öne sürmüştü. 
 

BÜYÜK TÜRKOLOG ZEKİ VELİDİ TOGAN 

Başkurt tarihçi ve fikir adamı Zeki Velidi Togan, 26 

Temmuz 1970 yılında İstanbul‘da hayata gözlerini yumdu. 

Vefatından yarım asır geçmesine rağmen bıraktığı miras 

bugün hala silinmedi. 

Zeki Velidi Togan, İdil Ural coğrafyasında Tatar ve 

Başkurt halklarının yoğun olarak yaşadığı bir bölgede 

dünyaya geldi. 1890 yılında Başkurt bir ailede, 

İsterlitamak şehrinin Közen köyünde dünyaya gelen 

Togan, küçüklüğünde Arapça ve Farsça üzerine inşa 

edilen klasik bir eğitim aldı. 

1908 yılına gelindiğinde ise Zeki Velidi Togan, 

ailesine haber vermeden eğitim arzusu ile Tataristan‘ın 

Kazan şehrine geldi. Kazan‘da Türk tarihi ve edebiyatı 

üzerine yetkinlik kazandı. Yayınladığı ―Türk ve Tatar 

Tarihi‖ ona daha 1911 yılında akademik bir ün sağladı. 

1913‘te Türkistan yolculuğuna çıkan Zeki Velidi 

Togan, Fergana bölgesinde Kutadgu Bilig‘in 11. yüzyıla 

ait el yazması bir nüshasını buldu. 

Akademik alanda çok hızlı bir yükseliş yaşayan Zeki 

Velidi Togan, siyasi alanda da kendi halkının temsilcisi 

oldu. Duma‘da Ufa Başkurt Müslümanlarının temsilcisi 

olarak yer aldı. 
 

BAŞKURTLARIN İLK VE TEK CUMHURBAŞKANI 

Bolşevik Devrimi‘nin patlak vermesinden sonra ortaya 

çıkan iktidar boşluğu ve kaos ortamında 29 Kasım 1917‘de 

Başkurtistan‘ın bağımsızlığını ilan etti. Zeki Velidi Togan, 

Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 

Ancak Başkurtistan girişimi sadece 3 ay içerisinde 

Bolşeviklerin Orenburg‘u işgal etmesi ile sonlandı. Zeki Velidi 

Togan ilk olarak hapse atıldı ancak daha sonra kaçmayı başardı. 

Zeki Velidi, 1920li yılların başında Basmacı Hareketi ile 

Ruslara karşı mücadele içerisinde bulundu. 

 

AVRUPA YERİNE TÜRKİYE‟Yİ SEÇTİ 

Parlak akademik kariyeri nedeniyle Avrupa‘nın büyük 

üniversitelerinin kapıları Zeki Velidi Togan‘a açık olsa da 

o soydaşı olan Türkiye‘yi seçti. 

1925‘te Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı‘nda 

tercüme ofisinde görev aldı. Çeşitli üniversitelerin 

Türkoloji sahasındaki kaynak yetersizliğine çözümler 

üretti. 

1939 yılında İstanbul Üniversitesi, Genel Türk Tarihi 

Kürsüsü‘nü kurdu. 1970 yılında İstanbul‘da hayata veda 

etti. 

Zeki Velidi Togan‘ın birçok eseri hala Genel Türk 

Tarihi alanında birincil kaynak olarak kullanılmaktadır. 

İslam öncesi Türk tarihi alanında bilimsel olarak akla 

gelen ilk öncülerdendir. 
https://qha.com.tr/haberler/zeki-velidi-togan-in-st-

petersburg-daki-aniti-kaldirildi/298510/?fbclid=IwAR0MkSR-

ifYWdEHOymVUxVJaziFeAsa4yV8ubCOAEE1mP1TAxH4W

f9rlUqE 

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın St. Petersburg'daki anıtı kaldırıldı! 

https://qha.com.tr/haberler/zeki-velidi-togan-in-st-petersburg-daki-aniti-kaldirildi/298510/?fbclid=IwAR0MkSR-ifYWdEHOymVUxVJaziFeAsa4yV8ubCOAEE1mP1TAxH4Wf9rlUqE
https://qha.com.tr/haberler/zeki-velidi-togan-in-st-petersburg-daki-aniti-kaldirildi/298510/?fbclid=IwAR0MkSR-ifYWdEHOymVUxVJaziFeAsa4yV8ubCOAEE1mP1TAxH4Wf9rlUqE
https://qha.com.tr/haberler/zeki-velidi-togan-in-st-petersburg-daki-aniti-kaldirildi/298510/?fbclid=IwAR0MkSR-ifYWdEHOymVUxVJaziFeAsa4yV8ubCOAEE1mP1TAxH4Wf9rlUqE
https://qha.com.tr/haberler/zeki-velidi-togan-in-st-petersburg-daki-aniti-kaldirildi/298510/?fbclid=IwAR0MkSR-ifYWdEHOymVUxVJaziFeAsa4yV8ubCOAEE1mP1TAxH4Wf9rlUqE
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Istanbul (având în vedere și cartierele asiatice) 

este cel mai popular centru municipal din Europa (al 

cincilea din lume) înaintea Moscovei și a Londrei. 

Este o megalopolă situată în nord-vestul Turciei, ce 

se întinde de-a lungul strâmtorii Bosforului, la 

capătul sudic al căruia se află portul natural al 

Cornului de Aur și de-a lungul țărmului nordic al 

Mării Marmara. Orașul, împărțit de Bosfor, se 

extinde atât în Europa, cât și în Asia (Anatolia), 

făcându-l unic si singura metropolă din lume 

aparținând celor două continente. 

De-a lungul istoriei sale îndelungate, orașul a fost 

capitala: Imperiului Roman (330-395); Imperiului 

Bizantin (395-1204 și 1261-1453); Imperiului Latin 

(1204-1261);Imperiului Otoman (1453-1922). 

Ei bine, Istanbulul este mare, minunat, romantic, 

fascinant, primitor si cu o energie de viata fantastica 

care te invaluie si-ti ofera bucurie si fericire, 

imparatsind-o cu tine fara niciun pic de egoism sau 

retinere. Eu m-am îndrăgostit nebunește de Istanbul. 

Ceaiul  în Turcia se numește cay (posibil 

cuvântul sa provina din chinezul cha) și este de 

departe fara nicio indoiala cea mai populară băutură 

din întreaga țară.Se bea la micul dejun, la orice ora 

cu prietenii și la sfârșitul mesei, acesta fiind oferit 

atunci când mergi la cumpărături într-un magazin și 

simbolizand un semn de bun venit. 

Ceaiul turcesc are un gust complet diferit de 

plicul pe care îl cunoastem cu totii si alte arome 

cunoscute. Este un amestec special de ceai negru 

care nu este foarte aromat sau de gust intens, care 

este servit aici în pahare mici de sticlă cu forma 

tipică de lalea. Se îndulcește cu zahăr tăiat cubulețe 

la alegere și se servește în aceste paharele de sticlă 

mult mai mici decât canile noastre traditionale. 

Pentru a-l pregăti, este nevoie de un ceainic special 

format din două părți: în cea inferioară se pune apă, 

în cea superioară se pun frunzele. Se spune că în 

fiecare casă turcească ceainicul este mereu pe foc, 

deoarece oportunitățile de a bea ceai nu lipsesc 

niciodată! Aroma sa bogata cuprinde sensul primirii, 

al umanitatii si al intregii calatorii istorice. 

Un pahar de ceai deschis catre iubire, cunoastere 

si diversitate! 

Prepararea și consumul de ceai și cafea fac parte 

integrantă din cultura turcă și din viața de zi cu zi la 

Istanbul. 

Oferirea unui pahar de ceai către un nou venit sau 

oaspete este obișnuită, iar refuzul este neauzit. 

Çay este în esență cel mai bun pretext si o 

fereastra pentru socializare în orice moment al zilei 

și probabil al nopții. Afacerile se încheie în jurul 

acestor păhărele drăguțe, întregirea prieteniilor şi  

familiei de asemenea, sau pur și simplu o revigorare 

după un drum lung! 

Adevaratul çay nu este „exportabil‖ şi trebuie 

încercat şi cunoscut pe străzile Istanbulului, cu briza 

Bosforului, oferindu-ţi ocazia de a cunoaşte, iubi şi 

împărtăşi bogăţiile şi valorile umanităţii şi al 

ospitalităţii! 

UN CEAI LA ISTANBUL 
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Genialitatea e apropriată de copilărie. O anumită 

puritate estetică, o anumită naivitate, care e uneori 

încrederea în orice, dar mai ales încrederea în propra

-i misiune, o anumită predominare a instinctelor. 

Copilăria reprezintă pentru oricine un 

―tărâm de poveste‖. Nimeni nu știe când 

începe și când se termină. Știm doar că 

ne trezim într-o bună zi oameni mari și 

ne amintim apoi ce frumos era și cât de 

fericiți eram în acel rai care nu se mai 

întoarce. Indiferent în ce an sau secol ne

-am născut și ne-am petrecut copilăria, 

aceasta rămâne la fel de frumoasă, 

deorece un copil e mereu pus pe glume, 

jocuri și se bucură de toate micile plăceri 

ale vieții: fie de un fluture, fie de natură, 

fie de prieteni... , indiferent de 

problemele din jurul lui. 

Orice copil se joacă indiferent dacă o face cu 

părinții, prietenii sau singur. De multe ori copiii 

inventează jocuri folosindu-se de imaginație: unii 

băieți se cred supereroi, piloți de curse care se pricep 

la ce fac sau spioni care salvează lumea, iar fetele se 

cred prințese sau își imaginează că sunt pe un 

unicorn colorat care le duc departe, în altă lume, 

plină de magie, curcubee și animale drăguțe. Alții se 

joacă jocuri pe care cred că toți copiii le-au jucat 

cândva, precum: baba oarba, de-a v-ați ascunselea, 

prinselea... Toate aceste jocuri îi fac pe copii, nu 

numai să se bucure, dar și să își facă prieteni, să 

învețe să lucreze în echipă, să-și dezvolte imaginația 

și să rămână sănătoși făcând mișcare, în plus făcând-

o cu bună conștiință, bucuroși și nu din obligație. 

De câte ori nu ne amintim de ce făceam acum 20 

de ani și nu ne amuzam? 

Mereu când vorbim despre anumite lucruri sau 

vedem un loc preferat din copilărie ne amintim cu 

drag de acele momente, râzând și impărtășindu-le cu 

persoanele dragi. Chiar și copiii noștri ne amintesc 

de noi in tinerețe și încercăm să le oferim aceași 

copilărie plină de fericire și de ―curcubee‖. 

Jocurile pentru copii, sunt o modalitate de a 

învăța, dar și de a se elibera de anumite gânduri, 

cum ar fi: școala sau grădinița, problemele pe care le 

au parinții sau disputele lor cu alți copii de vârsta lor 

sau chiar mai mari. Imaginația și fantezia sunt 

simbolurile copilăriei. Astfel, fantezia prinde 

putere....cel puțin în mintea noastră și uneori ne 

putem consola și visa cu ochii deschiși, imaginând 

chiar și viitorul pe care ni-l dorim.  

Uneori chiar și adulții se joacă cu copiii, deoarece 

copiii au un efect foarte bun asupra părinților și a 

oamenilor din jur, iar naivitatea lor și drăgălășenia 

ne fac să uităm de toate problemele și să ne bucurăm 

de micile plăceri ale vieții alături de prieteni, familie 

sau colegi; în principal persoanele dragi.  

Făcând voluntariat am observat cum 

copiii preferă să se joace în loc să învețe 

și bănuiesc că e normal, deoarece uneori 

chiar și eu gândesc așa, dar învățatul ne 

ajută să mergem mai departe in viață, să 

ne dezvoltăm. De asemenea, am observat 

că profesorii și voluntarii atunci când 

sunt înconjurați de copii uită de 

probleme, de oboseală și responsabilități 

jucându-se cu copiii, aceștia fiind și mai 

bucuroși având cu cine să se joace și să 

împărtășească bucuria lor cu toți ceilalți, 

mici și mari.  Deseori, oamenii văzându-ne așa ne 

fac copii și ne spun să ne maturizăm. Eu cred că 

maturizarea e bună, dar faptul că uneori te porți ca 

un copil nu înseamnă că nu ești responsabil sau nu ai 

grijă de anumite ―efecte și reacții din viața ta‖. Poți 

fi un adult responsabil și un om maturizat și jucându

-te. Faptul că te joci înseamnă că îți amintești de 

copilărie și că nu ai uitat cum să te bucuri de 

frumusețea naturii sau a lucrurilor care te înconjoară. 

Astfel arăți tuturor că viața e frumoasă și atunci când 

ai trecut de copilărie, pentru că aceasta deși trece și 

te maturizezi și crești, mereu va fi în interiorul tău și 

în amintirile tale.   

Ce au în comun o istorie infinită, jocuri ale 

copilăriei și vise cu ochii deschiși-?Fantezia, puterea 

minții care ne proiectează în lumi inexistente unde 

totul este posibil. Prin joc, copiii creează fantezie 

care le permite să depășeasca limitele lor și să 

exprime lumea lor interioară, dezvoltănd 

creativitatea sa pentru tot restul vieții.                                                  

Astfel, copilăria reprezintă un moment important 

din viața fiecăruia alături de celelalte 

(preadolescența, adolescența, tinerețea, maturitatea, 

bătrânețea), deoarece aproape toate etapele vieții au 

un semnificat aparte pentru om. Copilăria este cea 

mai frumoasă pentru că e plină de bucurie și 

naivitate, de jocuri, de prietenii, locul unde 

imaginația își găsește cea mai originală expresie, 

strada către un gând creativ.  

Prin urmare, copilăria, fructul imaginației și 

fanteziei, este una din cele mai frumoase etape ale 

omului fiind fundamentală pentru dezvoltarea sa.  

Filippelli Swami  

Colegiul Naţional ―Ion Neculce‖ Bucureşti 2017 

JOCURILE COPILĂRIEI  
Filippelli Swami  
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Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan’ın UNESCO’ya sunduğu 

zeka ve strateji oyunu Mangala diğer adıyla Göçürme, UNESCO 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 

kaydedildi. Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen 

Kırım Haber Ajansı’na (QHA) konu ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. Özgen, Mangala’nın UNESCO İnsanlığın Somut 

Olmayan Kültürel Mirası Temsili 

Listesi’ne kaydedilmesi ile 

ilgili, ―Oyunun tanınması adına çok 

önemli bir gelişme.‖ dedi. 

Kökleri derin bir geçmişe 

dayanan geleneksel strateji ve 

zeka oyunu Mangala/

Göçürme insanlığın ortak mirası 

oldu. Türkiye, Kazakistan ve 

Kırgızistan ile ortaklaşa sunulan 

―Geleneksel Zeka ve Strateji 

Oyunu: Togyzqumalaq, Toguz 

Korgool, Mangala/Göçürme‖ adlı 

çok- uluslu adaylık dosyası, 14- 19 

Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenen 15’inci Somut 

Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı’nda UNESCO 

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 

kaydedildi. Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, 

bugün QHA’ya yaptığı açıklamada, ―2015 yılında uluslararası bir 

Mangala turnuvasına katıldığımda oyun, Afrika oyunu olarak 

biliniyordu. Bu turnuvada oyunun aslında bir Türk kökenli bir 

oyun olduğunun mücadelesini verdim. Şu an uluslararası 

seviyede oyunu oynayan herkes, oyunun atasının Orta Asya’dan 

çıkan 9 Kumalak olduğunu kabul ediyor.‖ diye konuştu. 

“OYUN BİLİNMEDİĞİ İÇİN FEDERASYON 

KURULDUĞUNDA SIKINTI YAŞADIK” 

Özgen, Türkiye Mangala Federasyonun kurulduğu dönemde 

oyunun bilinmemesinden kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını 

belirterek, ―Federasyonumuz, 1 Nisan 2015 yılında kuruldu. 

Kurulduğumuz dönemde Mangala oyunu ülkemizde çok bilinen 

bir oyun olmadığı için çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Daha çok yurt 

dışında bilinen bir oyundu. Afrika ve Amerika kıtasında oynanan 

Oware versiyonu, Türk dünyasında ise 9 Kumalak versiyonu 

sebebiyle yurtdışında bilinen bir oyundu. O nedenle yurt dışında 

Türkiye’den çok daha rahat bir şekilde ilerleyebildik. Geldiğimiz 

süreçte elimizden geldiği kadar her yere destek olmaya 

çalışıyoruz. Letonya, Altay Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Afrika 

ülkelerine yani bizimle iletişim kuran herkese imkanlarımız 

doğrultusunda yardımcı oluyoruz. Yurt dışında düzenli olarak 

turnuvalar düzenliyoruz. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Kazakistan ve Kırgızistan’da çalışmalar var. Bizimle bağlantılı 

olarak Letonya’a bir grup var, Romanya’daki Tatar Türkleri ile 

beraber çalışmalarımız da bulunuyor. Romanya Müslüman Tatar 

Türkleri Demokrat Birliğinde Naim Belgin ile çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Her yıl düzenli olarak Çekya, Macaristan, 

Romanya, Kazakistan ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası 

turnuvalar yapılıyor.‖ dedi. 

“MANGALA, TÜRK STRATEJİ VE ZEKA 

OYUNUDUR” 

Mangala’nın oynanışı ile ilgili bilgi veren Özgen, ―Mangala/

Köçürme oyunu, genellikle 2 kişi tarafından oynanan; ancak 2 

grubun birlikte oynamasına da imkan sağlayan Türk strateji ve 

zeka oyunudur. Toprağa kazılacak çukurlarda da oynanabileceği 

gibi oyun için tasarlanmış tahtalarda da oynanabilir. Oyun şu 

şekilde oynanıyor; küçük kuyu dediğimiz 12 adet kuyu 

bulunuyor. Her oyuncunun 6 adet küçük kuyusu var. Bir tane de 

hazine dediğimiz büyük kuyu var. Oyun 48 taş ile oynanıyor. 

Oyun başında küçük kuyulara dörder tane taş dağıtılıyor. Oyuna 

başlayan taraf istediği kuyudan taşları dağıtmaya başlıyor. 

Kurallar doğrultusunda bu şekilde hamleler yapılıyor. Taş alma 

durumları da olabiliyor. Alınan taş hazineye taşınıyor ve 

hazineye taşınan taşları biten taraf karşı tarafın taşlarını da 

alabiliyor. Hazine de 24’ten fazla taşı olan taraf oyunu 

kazanıyor.‖ diye kaydetti. 

“OYUNDA KÜLTÜREL FARKLILIKLAR 

BULUNUYOR” 

Oyunun kültür farkından dolayı 

farklı şekillerde oynandığına vurgu 

yapan Türkiye Mangala 

Federasyonu Başkanı, şunları 

söyledi: 

―Oyunda kültürel farklılıklar da 

yaşanıyor. Oyun askerlik mantığı 

üzerine kurulduğu için biz de bir 

tarafın taşlarını bitirmeye yönelik 

oynanıyor. Afrika’da oynanan 

Oware versiyonunda, tamamen 

bölgenin yaşam şartlarına göre bir 

mantıkla hareket ediliyor. 

Oware’de taşları biten tarafa taş geçirme gibi zorunlu hamleler 

bulunuyor ve buna açlık hamlesi diyorlar. Onlar taşlara tohum 

olarak bakıyor ve toprağın boş bırakılmamasını düşünüyorlar. 

Bizde ise oyun savaş meydanı olarak düşünülüyor ve oyuncunun 

rakibin taşlarını bitirmesi şeklinde bakılıyor. Bu şekilde kültürel 

kural değişiklikleri neticesinde bine yakın oyun bulunuyor. 

Aslında 1200’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor ama zamanla 

oyunun kurallarının unutulması nedeniyle sayı azalmış durumda. 

Türk dünyasında oynanan oyunlarda kurallar birbirine daha 

yakın.‖ 

“OYUNUN TÜRK KÖKENLİ OLDUĞUNU 

KANITLAMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE VERDİM” 

Mangala’nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 

Mirası Temsili Listesi’ne girmesinin çok önemli bir adım 

olduğunu kaydeden Özgen, ―Mangala’nın UNESCO İnsanlığın 

Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne girmesi 

oyunun tanınması adına çok önemli bir gelişme. Aslında oyun 

biliniyor ancak farklı isimlerle adlandırılıyor. Ben 2015 yılında 

uluslararası bir Mangala turnuvasına katıldığımda oyun, Afrika 

oyunu olarak biliniyordu. Bu turnuvada oyunun aslında bir Türk 

kökenli bir oyun olduğunun mücadelesini verdim. Yıllarca bu 

turnuvaya katılan Kazakistanlı ve Kırgızistanlı oyuncular, benim 

bu mücadeleme şaşırdı ve benim savunmamdan sonra bu görüşü 

desteklemeye başladılar. Şu an uluslararası seviyede oyunu 

oynayan herkes, oyunun atasının Orta Asya’dan çıkan 9 

Kumalak olduğunu kabul ediyor. Uluslararası anlamda bir 

Mangala turnuvasına Türkiye’den katılan ilk kişiyim ve bununla 

da gurur duyuyorum. İlk gittiğimde gözlemci olarak katıldım 

ancak daha sonraki sene Çek Cumhuriyetinde düzenlenen 

turnuvaya 30 oyuncu ile katılım sağladım.‖ dedi. 

“ÖĞRENMEK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM 

VERECEĞİZ” 

Mangala’yı öğrenmek isteyenler için ücretsiz online 

eğitimlere başlayacaklarını duyuran Rauf Özgen, ―Maalesef şu 

an profesyonel oyuncu varlığı açısından diğer ülkelerin 

gerisindeyiz. Ama bu konudaki çalışmalarımız güzel devam 

ediyor. Özellikle uluslararası yarışmalarda, varlık gösterecek 

oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Genelde Mangala’nın 

eğitiminde yanlışlar yapılıyor. Mangala kolay öğrenilebilen ama 

ustalaşması zor olan bir oyun. Mangala’yı öğrenmek isteyenler 

için internet sitemizde kurallar bulunuyor. Bunun dışında 1 Ocak 

2021 tarihinden itibaren online eğitimlere de başlayacağız. Bu 

eğitimleri ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Öte yandan 

isteyenler için online olarak turnuvalar da düzenleyeceğiz.‖ diye 

konuştu. 

Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Özgen  

“Mangala'nın tanınması için önemli bir adım atıldı” 
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Întâlnirea Uniunii Democrate Tătare cu 

Ambasadorul Republicii Kazahstan în 

România, Excelența Sa Nurbakh Rustemov 

din data de 02.03.2021 a culminat și onorat 

vizita oficială a Excelenței Sale la Consiliul 

Județean Constanța, consolidând oportunitatea de 

colaborare interculturală și dezvoltarea de proiecte și 

programe concrete și eficiente în domeniul cultural 

și economic. 

 UDT felicită și salută inițiativa acordului de 

parteneriat și colaborare dintre cele două instituții, 

intenționând astfel să contribuim și să fructificăm 

împreună la dezvoltarea și realizarea viitoarele 

proiecte. 

Astfel, UDT a organizat întâlnirea cu 

oamenii de afaceri din zonă unde au fost 

discutate perspectivele dezvoltării unor 

cooperări în domeniul economic și 

colaborarea în cadrul proiectelor culturale. 
Salutăm inițiativa ridicării unui Monument al 

marelui compozitor kazah Kurmangazy și 

deschiderea unei piețe ‖Kazahstan‖ în judeţul 

Constanța, şi de ce să nu recunoaştem, am dori ca 

acest edificiu să fie instalat în capitala tătarilor din 

România – Medgidia,  acordând sprijinul necesar în 

realizarea acestor obiective, astfel favorizând 

cunoașterea reciprocă, creșterea și comunicarea în 

diversitate, precum și dezvoltarea potențialului 

proceselor culturale inițiate de UDT. 

Acțiunile și activitățile  au în vedere și 

intenționeaza să lucreze la integrarea realităților 

teritoriale, prin relațiile dintre comunități interetnice, 

favorizând practicile confruntării interculturale, 

implementarea instrumentelor care pot contribui la 

transformarea relațiilor de conviețuire și cunoaștere 

în societate, între diferite generații, comunități, 

transnaționale. 

Aceste activități au misiunea de a intra 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 naștere la reședințe artistice între zona 

dobrogeană și Republica Kazahstan, dedicand astfel 

munca interculturală, tradiția „centrelor‖ 

recunoscute istoric și dezvoltarea economică a celor 

două state. 

La întâlnirea cu Excelența Sa Nurbakh 

Rustemov, am exprimat interesul reciproc în 

organizarea de întâlniri periodice și 

evenimente culturale și comerciale comune 

care să dezvolte proiecte de colaborare 

interculturală. 

UDT- ÎNTÂLNIREA CU AMBASADORUL KAZAHSTANULUI ÎN ROMÂNIA 
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Întâlnirea din dată de 04.03.2021 cu Ministrul 

Tineretului și Sportului, domnul Carol-Eduard Novak 

a reușit să îmbrățișeze atât dimensiunea sportivă cât și 

cea socio-culturală. 

Suntem onorați de 

admirația  domnului 

ministru pentru activitățile 

socio-culturale și sportive 

promovate și realizate de 

Uniunea Democrată 

Tătară, prin care a reușit 

renașterea universului 

cultural interetnic turcic și 

tătar, precum și de 

palmaresul obținut de 

sportivii români la 

competițiile internaționale 

de Kures susținute și 

promovate de asociația     

noastră. 

Felicitări domnului ministru Eduard Novak pentru 

obiectivele și valorile sociale pe care le promovează și 

sprijină,  pentru sportul românesc, precum și pentru 

consolidarea sportivității, a egalității, a fair-playului, a 

unității și solidarității atât de necesare pentru 

pregătirea perfomanțelor sportive. 

UDT a prezentat sportul Kures de la origini până în 

prezent, precum şi sporturile tradiţionale de strategie 

Mangala și Toguzkumalak. Această oportunitate a 

întărit atitudinea noastră pozitivă de a crea      armonia 

și de a favoriza cunoașterea reciprocă, creșterea și 

comunicarea în diversitate contribuind astfel la 

dezvoltarea unei societăți sănătoase și armonioase. 

Intenționăm 

ca în viitorul  

apropiat să 

fructificăm 

această 

întâlnire și să 

contribuim la 

proiectele de 

colaborare 

instituțională 

și 

internaționale 

pentru ca 

sportul 

românesc să dezvolte performanța și educaţia  

sportivă. 

   Mulţumim pentru sprijinul acordat domnului 

Ministru Carol-Eduard Novak şi tuturor celor care 

iubesc cultura, tradiţiile, şi sportul!  

Milenarul sport Kureş la MTS 

The meeting of 04.03.2021 with the Minister of 

Youth and Sports, Mr. Carol-Eduard Novak man-

aged to embrace both the 

sports and the socio-

cultural dimension. We 

are honored by the Minis-

ter's admiration for the 

socio-cultural and sports 

activities promoted and 

carried out by the Tatar 

Democratic Union, 

through which he man-

aged to revive the Turkish 

and Tatar Interethnic cul-

tural universe, as well as 

the record obtained by 

Romanian athletes at In-

ternational Kures compe-

titions supported and pro-

moted by our association. 

Our congratulations to Minister Eduard  Novak for 

the objectives and social values he promotes and 

supports, for Romanian sport, as well as for strength-

ening the sportsmanship, equality, fair play, unity 

and solidarity so necessary for the preparation of 

sports performances.  

UDT presented the sport of Kures from its origins 

to the present, as well as the traditional sports of 

strategy Mangala and Toguzkumalak. This oppor-

tunity has strengthened our positive attitude to create 

harmony and encourages mutual knowledge, growth 

and communication in diversity, thus contributing to 

the development of a healthy and harmonious socie-

ty. 

We intend to 

make this 

meeting fruit-

ful in the near 

future and to 

contribute to 

institutional 

and interna-

tional collab-

oration pro-

jects for Ro-

manian sport 

to develop 

performance and sports education. 

  Thank you for the support to Minister Carol-

Eduard Novak and to everyone who love culture, 

traditions, and sports! 

The millennial sports Kureş at MTS 
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18 august 1538, malul drept al Prutului din 

zona Falciu. A opta expeditie imperiala 

condusa de Kanuni Sultan Süleyman 

(„Sultanul Soliman Legislatorul― sau 

„Magnificul―, cum ii spuneau europenii), se 

afla in impas: podul ridicat de genistii 

padisahului s-a scufundat in smircurile 

locului, punind temuta armata otomana in 

imposibilitatea de a-si continua inaintarea pe 

teritoriul Moldovei si de a-l schimba din 

domnie pe razvratitul ei voievod, Petru Rares. 

În acele momente dificile, sultanul face inca o 

data dovada unui discernamint remarcabil si 

accepta sugestia sfetnicului Çelebi Lütfi Pasa, 

incredintind construirea noului pod lui subasi 

Sinan („ofiterul Sinan―), din garda imperiala. 

Nascut, dupa toate probabilitatile, in 

aprilie sau mai 1489, in oraselul A??rnas 

(astazi Mimarsinanköy) din Anatolia, de linga 

Kayseri (denumirea turceasca a Cesareei 

Capadociei), subasi Sinan era la origine un crestin 

(grec sau armean), pe numele sau de botez Iosif. În 

anul 1512, a fost recrutat conform sistemului 

devsirme, convertit la Islam si inrolat in corpul de 

armata al ienicerilor. A participat apoi la mai multe 

campanii militare, care l-au purtat din Egipt in Austria 

si din Persia in Moldova. În timpul acestora, se 

remarcase printr-o serie de lucrari de inginerie 

militara si civila. Mentionam, spre exemplu, 

darimarea fortificatiilor dusmanului prin distrugerea 

pilonilor de rezistenta ale acestora, construirea a doua 

nave care au permis transportul trupelor si artileriei 

peste Lacul Van (1534) sau transformarea in moschei 

a unor biserici crestine din teritoriile recent cucerite. 

Constructia ce-i fusese incredintata, in august 1538, 

depasea insa, ca amploare si ca importanta politico-

militara, tot ceea ce realizase el pina atunci. 

Subasi Sinan s-a achitat cu brio de sarcina 

primita, ridicind, in numai 13 zile, primul pod din 

prodigioasa lui cariera, robust si suficient de mare, 

care a permis ordiei otomane sa se reverse rapid spre 

Suceava, cu consecintele cunoscute: fuga lui Petru 

Rares in Transilvania (inlocuit cu ?tefan Lacusta), 

anexarea la imperiu a unei parti din sud-estul tarii, de 

la Tighina la Falciu, si capturarea tezaurului 

domnitorilor Moldovei, din care facea parte si sabia 

lui ?tefan cel Mare si Sfint, expusa astazi la Muzeul 

Topkap? Saray? din Istanbul. 

Pentru Sinan, aceasta lucrare avea sa marcheze, 

practic, debutul unei exceptionale cariere de inginer si 

arhitect, care se va desfasura in continuarea si, in 

buna masura, dupa incheierea carierei militare. Daca 

podul de peste Prut, o constructie temporara, nu s-a 

pastrat, nu la fel au stat lucrurile cu celelalte sapte 

poduri ridicate de Sinan, unele dintre acestea fiind 

inca in picioare si chiar utilizate. Dintre acestea, cel 

mai cunoscut este, fara indoiala, podul lui Sokollu 

Mehmet Pasa de la Višegrad, devenit celebru datorita 

romanului Podul de peste Drina (1945), pentru care 

autorul lui, scriitorul iugoslav de origine bosniaca Ivo 

Andri?, a primit Premiul Nobel pentru Literatura in 

1961. Podul pastreaza amintirea celui care a dispus 

construirea sa, Sokollu Mehmet Pasa, mare vizir intre 

1565 – 1579 si casatorit cu Esmahan Sultan („printesa 

Esmahan―), fiica sultanului Selim al II-lea si nepoata 

lui Kanuni Sultan Süleyman. Dupa 1574, aceasta a 

construit, la Mangalia, moscheea care-i poarta numele 

si care este astazi cel mai vechi lacas de cult 

musulman de pe teritoriul Romaniei. 

Ingineri celebri pe meleaguri romanesti  

Koca Mimar Sinan Aga (c.1489 – 1588), cel mai mare inginer si arhitect otoman 
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Dar cele mai importante opere ale lui Sinan 

sunt cele care l-au impus in domeniul arhitecturii si 

ingineriei civile si i-au adus supranumele de Mimar 

(„Arhitectul―). Astazi ii sunt atribuite 476 de 

constructii cu destinatii si functiuni diverse, dintre 

care mai dainuie 196. Conform propriei sale 

marturisiri, facuta poetului si cronicarului Mustafa 

Sii Çelebi, care ii era prieten, Mimar Sinan a 

realizat, intr-o cariera pe care nu si-o incheiase inca 

la virsta de 80 de ani, 81 de geamii (moschei mari), 

50 de moschei, 55 de medrese (scoli confesionale 

islamice), 7 „case de lectura―, 19 mausolee (printre 

care se cuvin enumerate cel al sultanului Soliman 

Magnificul, al sotiei sale favorite H?rrem Sultan, al 

celebrului corsar Barbaros Hayreddin Pasa si al sau 

personal), 14 „case de binefacere―, 3 spitale, 8 

poduri mari, 7 baraje si apeducte, 16 

caravanseraiuri (hanuri), 33 de saraiuri („palate―), 

6 magazii si 32 de bai. Daca el considera drept 

capodopera carierei sale splendida geamie 

Selimiye din Edirne, urmasii sunt de acord ca 

incununarea operei marelui arhitect este complexul 

Süleymaniye din Istanbul, avind in centru 

impunatoarea geamie construita in cinstea lui 

Kanuni Sultan Süleyman, o replica musulmana de 

mari dimensiuni la fosta biserica crestina Hagia 

Sofia, de care este legata printr-un bulevard ce 

poarta astazi numele creatorului, Mimar Sinan 

Caddesi. 

Mimar Sinan a revolutionat arhitectura 

otomana, introducind un stil care, in ciuda 

simplitatii si soliditatii sale, nu este lipsit de o 

poezie a decoratiunilor specific islamica, stil 

considerat de unii specialisti ca fiind echivalentul 

musulman al Goticului european. Prin realizarile 

sale, el se inscrie in istoria turcilor ca una dintre 

personalitatile de exceptie care au dat stralucire 

epocii de aur a civilizatiei otomane, asa cum este 

azi unanim apreciata perioada domniei sultanului 

Soliman Magnificul (1520 – 1566). Numele sau a 

fost atribuit Universitatii de Arte Frumoase din 

Istanbul, iar un presupus portret a figurat, intre anii 

1982 – 1995, pe bancnota turceasca de 10 000 de 

lire. 

În timp, marele inginer si arhitect care a fost 

Koca Mimar Sinan A?a a dobindit si recunoastere 

internationala. Astfel, podul de peste riul Drina a 

fost inclus de UNESCO in Patrimoniul Cultural al 

Umanitatii, iar in 1976, Uniunea Astronomica 

Internationala a atribuit numele sau unui crater de 

impact de pe planeta Mercur. 

 

Ing. dipl. Ion Marin 
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https://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-9-2010/ingineri-celebri-pe-meleaguri-romanesti-koca-mimar-sinan-aga-c1489-%E2%80%93-1588-cel-mai-mare-inginer-si-arhitect-otoman_2907.html?fbclid=IwAR0D0gf8zj0aYht_g4AddygPk7UZMsaXVfG7SQIqO2_yuCJjZRi8lUFrdt0
https://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-9-2010/ingineri-celebri-pe-meleaguri-romanesti-koca-mimar-sinan-aga-c1489-%E2%80%93-1588-cel-mai-mare-inginer-si-arhitect-otoman_2907.html?fbclid=IwAR0D0gf8zj0aYht_g4AddygPk7UZMsaXVfG7SQIqO2_yuCJjZRi8lUFrdt0
https://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-9-2010/ingineri-celebri-pe-meleaguri-romanesti-koca-mimar-sinan-aga-c1489-%E2%80%93-1588-cel-mai-mare-inginer-si-arhitect-otoman_2907.html?fbclid=IwAR0D0gf8zj0aYht_g4AddygPk7UZMsaXVfG7SQIqO2_yuCJjZRi8lUFrdt0
https://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-9-2010/ingineri-celebri-pe-meleaguri-romanesti-koca-mimar-sinan-aga-c1489-%E2%80%93-1588-cel-mai-mare-inginer-si-arhitect-otoman_2907.html?fbclid=IwAR0D0gf8zj0aYht_g4AddygPk7UZMsaXVfG7SQIqO2_yuCJjZRi8lUFrdt0
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Restrospectiva 2020- ce am realizat în era covid! 

2020 a fost un an deosebit și dureros în multe 

privințe, chiar și în mijlocul unei pandemii, dar 

există câteva lecții pe care trebuie să le învățăm 

pentru a fi mai buni.  

―În momente de criză apare ce este mai bun la 

fiecare, căci fără criză toate furtunile sunt doar 

adieri. Criza este cea mai mare binecuvântare pentru 

oameni și națiuni, deoarece criza aduce progrese. 

Creativitatea apare din angoasă pe măsură ce ziua şi 

lumina apare din noaptea întunecată. În criză ies la 

lumina inventivitatea, descoperirile și strategiile 

extraordinare. Oricine depășește criza se învinge pe 

sine fără să fie depășit.‖(Einstein) 

Cu această convingere, chiar şi în aceste 

momente dificile pentru cultura şi acţiunile sociale, 

Uniunea Democrată Tătară a reuşit să împlinească 

misiunea şi scopul ei şi în aceste condiţii şi timpuri 

greu încercate, valorificând la maxim resursele 

noastre. 

A fost un an dificil pentru toată lumea și acest 

lucru trebuie să ne poarte să înțelegem mai bine cu 

ce ne confruntăm. 

În mijlocul unei crize, cea mai răspândită și mai 

confortabilă reacție este de a da vina în mod pasiv 

asupra factorilor externi pentru eșecurile noastre, 

fără a lua în considerare aspectele pozitive pe care le 

presupune o criză. În primul rând, criza este prima 

motivație de a înțelege lumea din jurul nostru, de a 

ne întreba ce nu este în regulă, de a ne concentra 

asupra problemei și de a căuta soluția, sau cel puțin 

o interpretare matură a faptelor. 
Dacă ne uităm la puţinul nostru și începem să facem 

ceva pentru ceilalți, știm că ceea ce facem nu este în 

zadar și asta ne umple de bucurie. 

Prin urmare, am reuşit să sprijinim şi să donăm în 

acţiunile noastre social-umanitare astfel: cu proiectul 

Cupa Prieteniei ajuns la ediția a 5-a am donat celor două 

centre de plasament din Constanţa, şcolii din Castelu şi 

Liceului din Dobromir; cu proiectul „Din casă în casă‖ 

am donat alimente de luna Ramazan apoi carne de 

sărbătoarea sacrificiului persoanelor nevoiaşe; am 

sponsorizat cu un tunel de decontaminare Unitatea 

Medgidia a Serviciului de Ambulanţă; etc 

Sub egida „Cultura nu se oprește‖ am realizat în 

condiţii speciale acţiunile noastre culturale: de exemplu 

Festivalul Internaţional Sabantoi care deşi la prima ediţie, 

Festivalul Internaţional ce include elemente comune este 

la a 4-a; lansarea de carte a profesorului universitar 

Nuredin Ibram dar şi desertul cultural aşure; am 

participat la Congresul Mondial al Federației Mondiale 

Polo pe Cămile; am participat la Campionatul Mondial de 

Gȕreş în Şalvari; am participat la evenimentul cultural 

„Povestioare Dobrogene” organizat de Camera de 

Comerț Constanța în colaborare cu Cora aducând aport 

considerabil la cunoașterea culturii tătare; la Ziua școlii 

nr 6 din Medgidia la proiectul cultural despre 

personalitățile tătare; am intervenit online la emisiunea 

despre deportarea tătarilor crimeeni de către Stalin în 

1944 pentru a lumina anumite aspecte despre tătarii 

crimeeni; am participat la cursuri on-line de organizare a 

Festivalului Internațional Sabantoi; am participat la 

lucrările de revitalizare a sportului tradițional Yağlı 

Güreş; am participat la webinarul "Drepturile 

Minorităților și Multiculturalismul" unde ne-am adus 

aportul la cunoașterea minorității tătare; am organizat 

Cupa Prieteniei în formatul vechi cel pe care îl organizăm 

de la înfiinţare din 2008; am scos 4 reviste culturale 

(Revista Dobrogeană Nr 6, 7, 8 şi 9), 3 cărţi de cultură şi 

multe alte evenimente culturale cu speranţa de a cultiva şi 

promova armonia diversităţii si a patrimoniului etnic 

tătar.  

Este necesar să fim pregătiţi şi umili în previziuni; 

astfel am introdus în strategiile noastre şi adaptarea 

tehnologică pentru a putea veni în sprijinul promovării, 

menţinerii şi dezvoltării acţiunilor noastre în timpurile 

acestea. 

UDT a participat cu consecvenţă la conferinţele şi 

seminariile online desfăşurate atât naţional cât şi 

internaţional. În acest sens, a realizat şi implicat în 

participarea Romaniei la Turkvision editia a 4-a, 

decembrie 2020 cu participarea a 26 de ţări.  

În concluzie, am învățat să apreciem toate lucrurile 

evidente din viața noastră, pentru că înțelegem valoarea 

şi esenţa lucrurilor doar atunci când suntem privați de ele. 

Coronavirusul, de fapt, ne-a răsturnat complet scara 

valorilor, forțându-ne să vedem viața cu o perspectivă 

diferită, poate mult mai largă. Am învățat cât de 

vulnerabilă este ființa umană și cât de important este să ai 

și să menții propriul echilibru interior. 

Această pandemie ne amintește că suntem musafiri pe 

această planetă: credem că avem doar drepturi, dar nu 

este cazul. În această perioadă vremurile noastre sunt mai 

lente și mai în concordanță cu ritmurile naturii care își 

continuă evoluția netulburată. 

Din această experiență am extras, prin urmare, multe 

lucruri pozitive care ne-au condus la creșterea interioară, 

dezvoltarea valorilor umane și am putut, de asemenea, să 

vedem si cele mai bune laturi ale acestei carantine care 

inițial părea să aibă doar cele negative. 

Pentru a dezvolta potențialul proceselor culturale 

inițiate de UDT, acțiunile si activitățile  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, adaptate la o noua realitate dar promovând 

și susținând mereu relațiile interumane și interacțiunea 

între culturi și comunități.  

Se exprimă aprecierea pozitivă pentru munca depusă, 

pentru interesul și angajamentul care au însoțit activitățile 

noastre. 
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Toguz Kumalak / Toguz Korgool 

PREMIER JEU DE SOCIÉTÉ INSCRIT AU  

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L‟HUMANITÉV 

C‘est la première fois qu‘un jeu de société est 

reconnu comme tel par l‘UNESCO et quel jeu ! Un 

jeu abstrait bien sûr ! Le TOGUZ KUMALAK ou 

TOGUZ KORGOOL est un jeu de semaille 

considéré comme un véritable sport au Kazakhstan 

et au Kirghizistan. Ses origines sont très 

certainement Turques où l‘on pratique encore le 

Mangala/Göçürme, un jeu aux règles similaires et 

qui semble en être l‘ancêtre. Depuis quelques 

années, le Toguz Kumalak est sorti de ses frontières 

grâce à l‘organisation de compétitions à l‘échelle 

internationale, dont le championnat du monde, 

organisé tous les deux ans et qui s‘est déroulé dans 

différents pays. Une très belle reconnaissance pour 

ce formidable jeu traditionnel en plein 

développement et pour les sports de l‘esprit d‘une 

manière générale. 

Personnellement, j‘ai très peu joué au Toguz 

Kumalak dont les règles sont très simples et 

finalement assez proches de l‘Awalé. Il y a plus de 

cases et plus de graines mais la principale différence 

est la possibilité de s‘approprier une case du camp 

adverse où toutes les graines y passant seront 

comptabilisées dans votre score. D‘après certains 

spécialistes, il semble que le Toguz Kumalak soit le 

plus riche et le plus subtil des jeux de semailles. A 

découvrir et à approfondir donc … 

Et si vous êtes un peu curieux alors je vous 

conseille d‘y jouer en ligne. Deux sites pour cela, 

totalement gratuits, où vous n‘aurez aucun mal à 

trouver des adversaires de tous 

niveaux : Playok et igGameCenter. 

https://regle.escaleajeux.fr/togyz_rg.pdf  

 

Source de l'article 

https://www.jeux-abstraits.fr/?

p=4394&fbclid=IwAR29aBdnOkniQSST7kbAgI_q

4u2d9pGiwpY52YGFXmo8v1GGzsRzhqoHCmE 
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„Nu știu ce semne de recunoștință vor da 

Musulmanii dobrogeni amintirii lui Selim 

Abdulachim. Atâta știu: Cinstindu-l pe el, se vor 

cinsti pe ei!” (Dimitrie Goga, 1944) 

Selim Abdulakim (sau Abdulachim, n. 

1886, Dobrogea – d. 1943, Constanța), una 

dintre personalitățile dobrogene pe 

nedrept uitate de posteritate și o figură 

puțin înțeleasă de contemporanii și 

conaționalii săi, a fost un tătar, 

veteran al Armatei Române, 

participant la Primul Război 

Mondial, militant pentru cauza 

etnicilor tătari și turci musulmani 

din România, iubitor de folclor și 

cântăreț la mandolină. 

Selim a fost primul absolvent 

musulman de studii superioare din 

Regatul României, până atunci 

studiile se făceau la Istanbul, primul 

avocat și, totodată, primul parlamentar 

tătar din România, decorat cu „Coroana 

României” cu spade și panglică de Virtute 

militară și invalid de război. 
A fost fratele eroului sublocotenent Kazim 

Abdulakim, care și-a pierdut viața în Primul Război 

Mondial, în Bătălia de la Mărășești din 1917, și 

cumnatul poetului Mehmet Niyazi. A fost căsătorit cu 

Sayide (Saide) Abulachim. 

Bursier al Fundației Universitare „Carol I‖ din 

București 

După ce a absolvit, ca bursier, Liceul Internat din 

Iași, actualul Colegiu Național „Costache Negruzzi‖, 

Selim Abdulakim este admis la Facultatea Juridică 

din București. Încă din anul I de studiu, 1911, în urma 

unei cereri, fiind lipsit de „mijloace materiale‖, i se 

aprobă o bursă lunară de 300 de lei din partea 

Fundației Universitare „Carol I‖, situată în clădirea de 

azi a „Palatului Fundației Universitare Carol I din 

București. 
După înființarea Academiei Române, Carol I și-a dorit 

înființarea unei fundații și a unui așezământ „spre binele 

tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, al 

cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de 

întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, 

unde vor putea satisface iubirea lor de studiu‖. De 

beneficiile acestei fundații s-a bucurat și Selim 

Abdulakim, primul tătar român înscris la Facultatea 

Juridică din București. De altfel, regele Carol I, încă din 

1878, a impus o politică foarte înțeleaptă de integrare a 

comunităţii turco-tătare rămase în Dobrogea într-o 

Românie care le devenise patrie. 

Sursă foto: www.bcub.ro/cataloage 

Pe colţul din stânga sus al cererii lui Selim Abdulakim 

pentru acordarea bursei, datată 28 mai 1911, se poate 

observa aprobarea rectorului Universităţii Bucureşti Ermil 

A. Pangratti, membru al comitetului de conducere al 

Fundaţiei, prin care îi era „acordat un ajutor de 30 

lei‖. 

Motivul pentru care și-a părăsit unitatea 

dobrogeană ca să se transfere într-un 

regiment moldovenesc 

„Războiul întregirii neamului prinse pe 

Selim Abdulachim în fiorii aceluiași 

entuziasm, care a ridicat întreaga sa 

generație de români pe cele mai înalte 

culmi ale jertfei și ale biruinței. 

Familia sa dovedi cu acest prilej totala 

sa identificare cu idealurile românești 

și plăti partea sa de jertfă: Kiazim 

Abdulachim, fratele mai mic, ofițer 

activ, căzu la Mărășești, iar Selim 

Abdulachim, ofițer de rezervă, fu grav 

rănit‖, arată profesorul Dimitrie Goga în 

ziarul Dobrogea Nouă, aflat în colecțiile 

Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman‖ 

Constnața, la un an de la plecarea din această 

lume a lui Selim Abdulakim. 

Fost camarad de arme al lui Selim, Dimitrie Goga 

povestește cum acesta a ajuns ca, în Marele Război, să 

ceară transferul de la unitatea lui din Dobrogea la una din 

Moldova. Întâmplarea este una demnă de un subiect de 

film: 

„În ceasurile lungi și grele ale veghii pe plaiurile 

vrâncene, cu ochii la inamic și cu toate gândurile la 

drama țării, am aflat pentru ce locotenentul Selim 

Abdulachim și-a părăsit unitatea sa dobrogeană ca să 

vină într-un regiment moldovenesc: într-una din luptele 

din sudul Dobrogei, într-o unitate inamică pe care o 

capturase, el a găsit câțiva turci de cetățenie bulgară, 

între care și rude de ale sale. Nu erau românii aceia care 

să silească pe cineva să lupte împotriva fraților săi‖. 

Grav rănit în război, după perioada de recuperare și 

rămas cu o infirmitate, alege să rămână pe front până la 

sfârșitul războiului, potrivit profesorului Dimitrie Goga: 

„Am petrecut împreună convalescența, la Centrul de 

Instrucție de la Bacău și când ofițerii români ne-am 

manifestat dorința să plecăm mai repede pe front, Selim 

Abdulachim nu vru pentru nimic în lume să se despartă de 

noi. Așa s-a întâmplat să fiu tovarăș de arme, până la 

sfârșitul războiului, cu cel mai desăvârșit camarad, ca să-

mi rămână apoi, până la sfârșitul vieții, un prieten plin de 

gingășie în sentimentele sale și de hotărâre în actele sale. 

Acolo în Vrancea, alături de camarazi distinși și 

neobosita dragoste de cântec a lui Selim, au făcut 

adeseori, să nu simțim urâtul, nici deznădejdea, să ne 

lăsăm răpiți de muzică și de discuții, să facem de neuitat 

ore care ar fi fost, altfel, celei mai negre tristeți, agoniei 

sufletelor noastre.‖ 

 

Selim Abdulakim, părintele musulmanilor dobrogeni,  

primul parlamentar tătar în România 
By Ionuț Druche, noiembrie 20, 2020 
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După război a conceput un plan de înălțare morală 

pentru musulmanii dobrogeni 

Dobrogea Jună, 31 martie 1934 / Sursa: Biblioteca 

Județeană „Ioan N. Roman‖ Constnața 

Pentru o perioadă scurtă, după sfârșitul războiului, a 

practicat magistratura, dar, pentru a se implica activ în viața 

musulmanilor dobrogeni și pentru a veni în sprijinul acestora, 

până la sfârșitul vieții va practica avocatura. 

Un interes deosebit l-a acordat, după propria experiență de 

viață, culturalizării turcilor și tătarilor, reușind să trimită și să 

susțină la studii în țară, peste 200 de elevi și studenți, ajunși, 

ulterior, ofițeri, ingineri, medici, avocați etc., toți, oameni care 

„au făcut cinste musulmanilor din România‖. 

„Când s-a isprăvit războiul și ne-am înapoiat la rosturile 

noastre, Selim Abdulachim concepuse pentru musulmanii 

dobrogeni un plan de înălțare morală, căruia i-a jertfit toate 

puterile sale de muncă și de generozitate. El nu vedea pentru 

ei altă putință de ridicare decât prin școala românească și 

printr-o alipire sinceră și devotată idealurilor noastre. 

Părintește le urmărea pregătirea și, deși, cu o sănătate care 

se împuțina an cu an, alerga pentru „turcaleții‖ săi pe toate 

drumurile și în toate orașele. Nu obosea niciodată alergând de 

la un capăt la altul al țării, ca să câștige o bunăvoință sau un 

sprijin pentru elevii turci‖, mai arată Dimitrie Goga. 

În acest sens a înființat în anul 1929 Fondul Cultural 

Musulman Selim Abdulakim, „o asociație a etnicilor tătari din 

România de ajutorare a elevilor musulmani din școalele 

secundare și superioare românești‖. 

„Un frate al sufletului românesc” 
„Un frate al sufletului românesc” este caracterizarea pe care 

i-a făcut-o decanul Baroului din Constanța, Teodorescu 

Valahu, etichetă pe care și-a construit-o singur și de care nu s-a 

dezis până la sfârșitul vieții. 

Ca prim parlamentar tătar din România, Selim Abdulakim 

a avut trei mandate de deputat, prin care s-a făcut remarcat, 

în opinia marelui ziarist Constantin Sarry, ca „mare Musulman 

și tot așa de mare Român‖, reușind în Parlamentul României să 

își atragă „simpatii, pe cât de numeroase, pe atât de bine 

meritate, în rândul păturii conducătoare românești‖. 

A fost atât de apreciat de colegii săi parlamentari și pentru 

cuvântările înflăcărate pe care le ținea și prin care „apăra cu 

aceeași ardoare interesele românilor dobrogeni (…) fară 

deosebire între Musulmani și Români‖, arată Dimitrie Goga. 

Un exemplu în acest sens este discursul pe care l-a ținut în 

Parlamentul României legat de situația Gimnaziului „Traian‖ 

din Adamclisi și în urma căruia i-a determinat pe toți 

deputații să cedeze diurna pe ziua respectivă 

gimnaziului din zona în care au fost puși „primii pioni ai 

adevăratei civilizații, în acest colț de țară‖: 

„La Adamclisi, sub inspirația și sub scutul pietrelor, care, 

în limba și în neclintirea lor în două mii de ani au mărturisit 

tuturor hoardelor trecătoare că Dobrogea este și va rămâne 

pământ românesc, funcționează de la războiu încoace un 

gimnaziu, cu numele împăratului care a împlântat cei dintâi 

pioni ai adevăratei civilizații ai acestui colț de țară‖, sublinia 

deputatul Selim Abdulakim în Parlamentul României. 

„Astăzi abia, toți Musulmanii din Dobrogea vor putea 

constata ce gol imens lasă Selim în urma lui‖ 

Selim Abulakim trecut la cele veșnice pe 28 martie 1943, 

după o suferință de câteva luni, și a fost înmormântat cu 

onoruri militare în Cimitirul Central Constanța. Din nefericire, 

întrega sa activitate a fost umbrită de faptul că mulți dintre 

conaționalii săi nu l-au înțeles și nu i-au înteles activitatea, fapt 

ce i-a produs lui Selim o profundă dezamăgire, care nu l-a 

împidicat să își ducă misiunea la bun sfârșit. 

Toate articolele de presă apărute după moartea sa vorbesc 

despre bârfele pe nedrept aduse unuia dintre „cele mai 

minunate prinse altoiuri românești pe tulpina dobrogeană‖, 

după cum îl descria Constantin Sarry. 

Conștient de această situație, la înmormântarea lui Selim, 

directorul Școlii Musulmane din Constanța, Tesim Ibraim a 

impresionat auditoriul când „a cerut iertare defunctului 

binefăcător pentru supărările ce i-au putu produce conaționalii 

săi‖. 

„Selim Abdulachim a putut să se scuture de toate 

meschinăriile și josniciile făpturii omenești, făcând din 

năzuinele lui un Apostolat. El a căutat ca din suflete negative 

să facă suflete de profet; din cetățeni indiferenți să facă 

făuritori ai culturii și civilizației româno-turcești. Orice gând 

îndreptat spre năzuinețele răposatului, orice pas îndreptat spre 

faptele regretatului îi va mângâia sufletul și îi va ușura 

țărâna‖. (Negip Fazâl, 1943, Constanța) 

„Astăzi când în fața mormântului său vor amuți toate 

patimile și bârfirile de care n-a fost scutit nici această 

inacrnațiune a bunătății și a dragostei de aproape, ce a fost 

prietenul tuturor Selim, și care i-au amărât atăt de des și atât 

de mult existența, astăzi abia, toți Musulmanii din Dobrogea 

vor putea constata ce gol imens lasă Selim în urma lui și ce 

lipsă incomensurabilă ănseamnă pentru ei prematura și 

dureroasa lui dispariție 

Frate Selim, te plângem azi și nu te vom uita niciodată!”. 

(Constantin Sarry, 1943, Constanța) 
https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-

musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-

romania/?

fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFr

NhKSUMuI46a0qW3T4gpY 

https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-romania/?fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFrNhKSUMuI46a0qW3T4gpY
https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-romania/?fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFrNhKSUMuI46a0qW3T4gpY
https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-romania/?fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFrNhKSUMuI46a0qW3T4gpY
https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-romania/?fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFrNhKSUMuI46a0qW3T4gpY
https://dobrogealive.ro/selim-abdulakim-parintele-musulmanilor-dobrogeni-primul-parlamentar-tatar-in-romania/?fbclid=IwAR3fGj6bTOuOhUFA6P3lxY7oYIOf5LjrXgXxvFrNhKSUMuI46a0qW3T4gpY
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In  data de 8 decembrie 2020 am sustinut acest 

webinar care a fost un prilej de cunoastere si 

acceptare a diversitatii, a drepturilor minoritatilor, 

de constientizare si intelegere a identitatii etnice, 

lingvistice culturale si religioase a minoritatilor si a 

indivizilor care apartin acestora. 

Am precedat cu acest webinar Ziua Internationala 

a Drepturilor Omului din 10 decembrie si Ziua 

Minoritatilor din Romania sarbatorita pe 18 

decembrie, considerand  ca drepturile omului pot fi 

respectate in masura in care sunt cunoscute si astfel 

pot fi insusite. 

Pe 2 noiembrie 2001 UNESCO  a adoptat 

Declaratia universala privind diversitatea 

culturala care stipuleaza la Articolul 1: „ Ca 

sursa de schimburi, inovatie si creativitate, 

diversitatea culturala este necesara umanitatii 

asa cum biodiversitatea este pentru natura. In 

acest sens, patrimoniul comun al umanitatii 

trebuie sa fie recunoscut si afirmat pentru 

generatiile prezente si viitoare”. Ulterior in 

cadrul  Adunarii Generale a ONU din decembrie 

2002 a fost adoptata rezolutia 57/249 prin care 

ziua de 21 mai era proclamata Ziua mondiala 

pentru diversitate culturala, pentru dialog si 

dezvoltare. Astfel,  Ziua Internationala pentru 

Diversitatea Culturala Anual este sarbatorita in 

data de 21 mai. 

S-a discutat rolul art. 27 din Pactul internațional 

din 1966 privind drepturile civile și politice, fiind 

incontestabil că acest articol confirmă 

conștientizarea necesității unor instrumente de 

reglementare ad hoc pentru protecția eficientă a 

minorităților, aceasta fiind prima dată în care a fost 

instituită o disciplină specifică pentru minoritățile 

dintr-un tratat internațional privind drepturile 

omului. 

Art. 27, textual, enunta: „În acele state în care 

există minorități etnice, religioase sau lingvistice, 

persoanelor care aparțin acestor minorități nu li se 

poate refuza dreptul de a se bucura de propria lor 

cultură, de a-și profesa religia și de a folosi propria 

limbă în cadrul comunității în sine ‖. 

Prin urmare, în esență, art. 27 recunoaște dreptul 

celor care aparțin minorităților etnice, religioase și 

lingvistice de a-și păstra identitatea prin utilizarea 

religiei, culturii și limbii lor. 
Am mentionat ca acest articol reprezintă în 

continuare singura formă de protecție explicită pe 

care ONU a acordat-o minorităților și am subliniat 

ca este foarte important aprobarea sa unanimă de 

către aceleași state care cu câțiva ani înainte au 

refuzat să includă în Convenția împotriva 

genocidului, un articol specific care a interzis 

genocidul cultural. 

Am evidentiat cum Convenția-cadru încearcă să 

echilibreze nevoia de conservare și dezvoltare a 

culturii și a celorlalte elemente esențiale care 

alcătuiesc identitatea persoanelor care aparțin unei 

minorități naționale, pe de o parte, și libertatea lor 

participarea și integrarea în societățile în care 

trăiesc, pe de altă parte. 

WEBINAR- DREPTUL MINORITATILOR SI MULTICULTURALISMUL 
C.Jr. Claudia-Crina Balint* 
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Invitatul special in cadrul webinarului a fost 

dnul NAIM BELGIN, Presedintele Uniunii 

Democrate Tătare, care a adus un aport 

considerabil la valorificarea si imbogatirea 

cunostintelor culturale si istorice pentru minoritatea 

nationala tatara. A punctat si prezentat spatiul 

dobrogean  ca o multitudine diversa de culturi, in 

armonie si intelegere, prin cunoasterea reciproca si 

exemplul de convietuire in acest spatiu. De 

asemenea am putut afla cunostinte valoroase de 

istorie privind existenta etniei tatare pe teritoriul 

national, precum si  actiunile interculturale de 

promovare, conservare, interactiune si cunoastere a 

culturii etniei tatare: Festivalul international 
Sabantoi, promovarea sportului si al 

jocurilor traditionale. Un rol important pe 

care l-am discutat cu domnia sa a fost 

implicarea tinerilor si copiilor ca o parte 

importanta in procesul dialogului, 

interactiunii si promovarii interculturale, ca 

actori  principali. 
O alta activitate prezentata a fost si „Revista 

Dobrogeana” care da posibilitatea exprimarii, a 

cunoasterii libere a diferitelor culturi, stiluri de viata 

si promoveaza in acelasi timp interculturalitatea si 

diversitatea, deconstruirea preconceptiilor si 

Habitudinilor cotidiane de gandire catre o minte 

deschisa,liberă de orice constrângeri de natură 

politică sau ideologică, străină de partizanate sau 

comenzi impuse de interese de grup. 

De asemenea, s-a  subliniat dublu şi apăsat 

necesitatea că ar trebui ca legea minorităţilor să fie 

modificată astfel incat să nu mai existe discriminare 

nici a etniei ca minoritate dar nici între organizaţiile 

de aceaşi etnie, ca un tratament privilegiat în faţa 

statului. 

Aceasta este cu atat mai important in prezent cu 

cat impactul COVID-19 asupra sectorului cultural 

este unul dramatic, fie ca vorbim de festivaluri 

culturale anulate, de muzee inchise sau de alte efecte 

colaterale. 

Consider ca trainer al acestui webinar ca am atins 

subiectele sensibile ale minoritatilor cu spiritul si 

scopul pentru protectia diversitatii culturale si a 

drepturilor minoritatilor care  trebuie sa reprezinte si 

in aceste conditii dificile o prioritate, prezenta criza 

putand avea ca finalitate o renastere a culturii in 

folosul tuturor cetatenilor si o constientizare activa a 

drepturilor omului, cu atentie speciala asupra 

drepturilor minoritatilor. Acesta constituie un bun 

indispensabil al societatii avand un efect durabil 

asupra intregii comunitati, reducand disparitatile 

dintre cetateni si ducand la sporirea nivelului de 

respect reciproc si a cooperarii dintre comunitati. 

 

*Claudia-Crina Balint  

Consilier juridic  

Mediator autorizat 



36 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 10, Martie 2021 

The meeting of the Tatar Democratic Union 

with the Ambassador of the Republic of 

Kazakhstan in Romania, His Excellency Nurbakh 

Rustemov on 02.03.2021 culminated and honored 

the official visit of His Excellency to the Constanța 

County Council, strengthening the opportunity for 

intercultural collaboration and development of 

concrete and effective projects and programs cultural 

and economic field. 

UDT congratulates and welcomes the initiative of 

the partnership and collaboration agreement between 

the two institutions, thus intending to contribute and 

bear fruit together in the development and realization 

of future projects. 

Thus, UDT organized the meeting with 

businessmen in the area where the prospects of 

developing cooperation in the economic field and 

collaboration in cultural projects were discussed. 

We welcome the initiative to build a Monument 

of the great kazakh composer Kurmangazy and the 

opening of a market "Kazakhstan" in Constanța 

County, and why not recognize, we would like this 

building to be installed in the capital of the Tatars in 

Romania - Medgidia, providing the necessary 

support objectives, thus favoring mutual knowledge, 

growth and communication in diversity, as well as 

the development of the potential of the cultural 

processes initiated by UDT. 

The actions and activities envisage and intend to 

work on the integration of territorial realities, 

through the relations between interethnic 

communities, favoring the practices of intercultural 

confrontation, implementing tools that can 

contribute to transforming coexistence and 

knowledge relations in society, between different 

generations, communities, transnationals. 

These activities have the mission to enter society 

as an identity character capable of creating a meeting 

ground that transcends territorial diversifications, 

both artistic, urban and social, as well as different 

geographical locations, to give birth to artistic 

residences between the Dobrogea area. and the 

Republic of Kazakhstan, thus dedicating 

intercultural work, the tradition of historically 

recognized "centers" and the economic development 

of the two states. 

At the meeting with His Excellency Nurbakh 

Rustemov, I expressed my mutual interest in 

organizing regular meetings and joint cultural and 

commercial events to develop intercultural 

collaboration projects. 

UDT- MEETING WITH THE AMBASSADOR OF KAZAKHSTAN IN ROMANIA 
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