
Revista Dobrogeana 
Revistă periodică de cultură, tradiţii, credinţă, istorie, educaţie, medicină, arte, ştiri, sport, legislaţie ş.a. 

Nr 14, Aprilie 2022 , Medgidia, Constanţa, Romȃnia 

RTT 

Kutlu bolsîn! 

Hîdîrllez 

Festival Hîdîrllez: proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii 

Revistă tipărită în cadrul proiectului 



Revista Dobrogeană 
 

Revistă periodică de cultură, tradiţii, 

credinţă, istorie, educaţie, medicină, arte, ştiri, 

sport, legislaţie ş.a. 

Nr 14, Aprilie 2022, Medgidia, Constanţa, 

Romȃnia 

Publicaţie editată de  

Uniunea Democrată Tătară 

 ISSN 2601 - 5838  
ISSN-L 2601 - 5838  

Preşedinte: Belgin Naim 

Redacţia 

Redactor şef 

Belgin Naim; Edis-Adil Cutlacai 

Secretar general: Memur Derviş 

Departament juridic 
Claudia Crina Balint, Gherlan Gabriel Marius; 

Ernis Sali; Enghin Osman; Matei Petre; 

Ruxandra Naim 

Echipa redacţională 

Editor şef 

Belgin Naim 

Educaţie:  

Tomris Naim; Erol Nurla 

Medicină 
Gonul Iusein; Camel Derviş; Hazel Leila 

Sport 
Ibrahim Öztek; Komil Yusupov; Ersin Naim; 

Florin Nistor; Torgut Cherim; Lucian 

Constantin Costache; Toader Daniel; Silviu 

Nedelcu; Sorin Ştefan; Bogdan Neagu; Sorin 

Radu; Eugenia Costache;Toader Daniel Eugen; 

David Bogdan;  

Economie 
Aslan Egevit; Ilhan Iusuf;  

Resul Muhammer Negiat; Negiat Sali 

Istorie 

Alexandru Matei; Edis Cutlacai 

Religie: Memur Derviş 

Tradiţii: Bulent Ismail;  

Negiat Sali; Ahmet Tűzűn 

Arte: Genghiz-Erhan Cutlacai 

Colaboratori 
Traian Bocu; Adrian Ilie; Ecrem Gafar;  Erol 

Murad; Niculae Constantin 

Fotoreporter 

Secil Omer; Aidin Abibula 
Traducător arabă (Derviş Memur): 0744.241.300 

Traducător turcă (Nurla Ozghin): 0774.013.213 

Adresa redacţiei: Str Munteniei Nr 2A, 

Medgidia (905600), udt@udt.ro 
Colectivul redacţional nu îşi asumă responsabilitatea 

pentru conţinutul articolelor publicate în revistă, care 

revine exclusiv autorilor. Articolele semnate reflectă 
punctul de vedere al autorului nu al organizaţiei. 

Cuprins 
 

1. În loc de introducere ………………………………1 

2. Recensământul populației  2021 se realizează acum în 

2022 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ……………….1 

3. Uniţi în diversitate! No discrimination…………….2 

4. Turneul de Mangala și Togyzkumalak/9Korgool și-a 

desemnat câștigătorii... .. .. .. .. .. .. . ... ... .. .. ... .. ...5 

5. O scurtă istorie a literaturi medievale tătare .. .. . ....6 

6. Erdoğan inaugurates Islamic Civilizations Museum in 

Istanbul .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ...8 

7. A fost inaugurat Muzeul Civilizaţiilor Islamice, la 

Istanbul ..................................... .............................9 

8. Din inimă către inimă............................................10 

9. 8 martie - ziua internațională a femeii..... .............11 

10. Ziua maghiarilor de pretutindeni 15 martie...........11 

11. FUEN Conference on the Future of Europe in 

Flensburg ...............................................................12 

12. România la turneul internaţional din Turcia ... ... ..13 

13. The Turkic peoples in Eastern Roman („Byzantine‟) 

ethnography .. ........................................................14 

14. A 2022. évi Kurultaj időpontja:augusztus 12-14....17 

15. NOKORS................................................................17 

16. CulTurEd-Direcția Cultură, Învățământ, Turism a 

Municipiului București sprijină şi promovează 

proiectul „Uniţi în Diversitate! No Discrimination”18 

17. L‟Unione Democrata Tatara lancia a Bucarest il 

progetto “Uniti in Diversità! No alla 

Discriminazione”....................................................19 

18. “HIDIRELLEZ” FESTIVAL -BAIRAM................20 

19. Asırlardır kutlanan renkli buluşma: 'Hıdırellez'.......21 

20. Primăria Capitalei şi Arcub gazdele conferinţei de 

presă a proiectului „Uniţi în Diversitate! No 

Discrimination”........................................................22 

21. Sesiuni de formare susținute de IRDO.....................23 

22. Кураш - Олимпия сари!  Гендер тенглик.............25 

23. Anul Istoriei și culturii tătarilor lituanieni...............26 

24. Seminar susţinut de ISACCLevantului....................27 

25. Asociaţia “Qazaq Kuresi”  are un nou preşedinte....27 

26. Nevruz......................................................................28 

27. Comemorarea genocidului armenilor împotriva 

azerilor.....................................................................29 

28. Cum au înfruntat tătarii din Dobrogea ororile 

comunismului. ........................................................30 

29. Ermenistan parlamentosu turklerden ozur dilemeli.32 

30. Lecția de limbă tătară..............................................33 

31. România la Cupa Mondială de Şalvar Gűreş din 

Turcia......................................................................34 

32. Dobrogea, o mică incursiune în istoria ei adevărată36 

33. Consul onorific al Kazakhstanului...........................38 

34. Hîdîrlez / Qĭdĭrlez : sărbătoarea naturii!..................40 



  

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 14, Aprilie 2022 

Este un chestionar cu câteva întrebări (150) pe care îl 

completăm în doar 30 de minute!  

Deși recensământul are ca scop stabilirea pe întreg 

teritoriul unei țări, la un moment dat, a numărului și a 

structurii populației ne contrariază doar un pic numărul 

record de întrebări. 

Sunt țări care au 6 întrebări și altele care au chiar 9 

întrebări. Să nu fim răutăcioși că există și țări cu 30 sau 

51 de întrebări dar la care mai mult de 60% sunt 

opționale. 

Exact aici vreau să ajung. 

Pentru comunitatea tătară din România 2 întrebări 

sunt importante: 

1) Etnia : tătară 

2) Limba: tătară 

Ce se întâmplă dacă nu răspund 100% corect la 

maratonul de 150 de întrebări al recensământului 

populației?! 

Nimic! 

Noi subliniem dublu și apăsat că răspunsurile legate 

de etnie și limbă sunt foarte importante iar restul nu sunt 

prioritare pentru subiectul recensământului populației. 

Familiile mixte se pot declara tătari dacă asta simt cu 

adevărat. 

Este momentul ca fiecare tătar (sau afin) să 

consilieze pe cei care nu se descurcă să completeze 

formularul deoarece de data asta se face on-line. Cum 

formularul se completează încet sau foarte încet vă dați 

seama cât de important este completarea lui de către 

întreaga comunitate tătară. 

Membrii Uniunii Democrate Tătare au fost instruiți 

să consilieze membrii comunității Tătare care nu se 

descurcă cu completarea formularului.  

"Cetățenii români care au acces la computer și la 

internet se pot autorecenza pe site-ul special dedicat  

http://www.xn--recensmntromania-2mb60d.ro/, unde vor 

putea completa singuri formularul de "doar"  7 pagini în 

care vor trebui să declare cetățenia, adresa, starea civilă, 

etnia, nivelul de studii, limba, religia etc 

Formularul este disponibil pe site-ul amintit mai sus, 

începând cu 14 martie..." 

O zi minunată tuturor celor care au inima curată și 

un comportament pe măsură! 

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. 

 

Recensământul populației  2021 se realizează acum în 2022 
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“UNIȚI ÎN DIVERSITATE! NO DISCRIMINATION” 
-EDITIA A II-A 2022- 

 un proiect pentru tineri şi copii, pentru o comunitate în pace si armonie 

Din inițiativa a 2 organizatori Uniunea 

Democrată Tătară și Birou mediator-Balint Claudia 

Crina, proiectul nostru prin specificul său dă 

posibilitatea exprimării, a cunoașterii libere a 

diferitelor culturi, stiluri de viață și promovează în 

acelasi timp interculturalitatea și diversitatea, 

deconstruirea preconcepțiilor și habitudinilor cotidiane 

de gândire către o minte deschisă, cunoașterea și 

educarea contribuind la combaterea discriminării de 

orice fel. 

Editia a II-a a proiectului am lansat-o  cu sprijinul 

Primăriei Municipiului București în data de 26 

ianuarie 2022, in cadrul Conferinței de Presă pentru 

inaugurarea si lansarea celei de-a II-a Editii a 

proiectului “Uniți în Diversitate! No 

Discrimination”, la sediul Centrului 

Cultural al Municipiului București - 

ARCUB. 

 Incepand cu luna februarie 2022, 

intr-o caravana de scoli partenere

( Colegiul National”Ion Neculce”, 

Liceul Teoretic Jean Monnet, Licel 

Teoretic “C.A. Rosetti”, școala 

gimnazială Petre Ispirescu, Colegiul 

National Gh.Lazar), am realizat si 

desfasurat o multitudine de activitati 

desfășurate cu elevii, cat si cadrele 

didactice în perioada februarie-mai 

2022, menite să motiveze și să 

sensibilizeze integrarea sociala, 

promovarea drepturilor omului și a 

minorităților, a egalității de șanse, să 

contribuie la combaterea discriminării 

și a discursurilor de ură în rândul 

tinerilor și copiilor și la formarea și 

educarea multiculturală, la cunoașterea 

rolului patrimoniului cultural și a medierii 

interculturale. Seminariile au fost susținute de 

specialiștii nostri precum și de specialiștii partenerilor 

noștri din cadrul acestui proiect: Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării(CNCD), 

Institutul Român pentru Drepturile Omului 

(IRDO), Consiliul de Mediere(CM), precum si 

reprezentanți ai misiunilor diplomatice( ambasada 

Ungariei, ambasada UAE) și Institutul de Studii 

Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului

(ISACCL).  

Suntem bucurosi ca am reusit ca dintr-un total de 

aproximativ 6000 elevi, sa beneficieze de seminariile si 

activitatile proiectului in cadrul editiei a2-a, un numar 

care a depasit asteptarile noastre de aproximativ 1500 

elevi. 

In cadrul modului “Drepturile omului, instigarea 

la ura, rasismul si discriminarea”, seminariile au fost 

sustinute de partenerii nostri IRDO si CNCD, care au 

contribuit la cunoasterea si educarea atat a elevilor cat 

si a cadrelor didactice in spiritul umanitatii, a 

drepturilor minoritatilor si a respectului reciproc. Astfel 

prin prezentarea deosebita a doamnei Beatrice Berna, 

din partea IRDO, elevii au înțeles ce înseamnă 

rasismul, discriminarea pe baza etniei, precum și alte 

forme de discriminare, precum si efectele dezastruase 

ale acestora asupra omenirii, la nivel teoretic cu 

exemple practice in seminarii interactive cu participare 

directa a elevilor si profesorilor și au îmbrățișat valorile 

umanității care ne pot ajuta in combaterea 

discriminării: educarea și cunoașterea, toleranta, 

solidaritatea,empatia, respectul pentru diversitate, etc. 

In cadrul seminariilor deosebite sustinute de domnul 

Istvan Haller din partea CNCD, am experimentet cu 

totii interactivitatea si exemplele practice aplicate, 

extrase din practica profesionala de zi cu zi si cazurile 

de discriminare sesizate si gestionate, care au adus o 

contributie valoroasa in constientizarea de catre elevi si 

cadre didactice a efectelor produse de discriminare. S-a 

punctat și interacționat pe subiectele discriminării cu 

care elevii se confruntă zi de zi, despre egalitatea de 

șanse, despre dizabilitate, solidaritate, atitudine, religie, 

etnie. Am dezbătut impreuna cu profesorii subiecte 

precum echitatea, solidaritatea, cunoașterea propriei 

religii și a celorlalți, cunoașterea etniilor, respectul 

reciproc, importanța cunoașterii drepturilor persoanelor 

cu dizabilități și implementarea acestora în educarea 

elevilor. 

Reprezentarea pe care tinerii au oferit-o in cadrul 

seminariilor legată de propria lor experiență, a reușit a 

ne reda imaginea unei societăți în continuă schimbare 

și transformare, care își găsește puterea și vitalitatea în 

diversitate culturală și deschiderea generațiilor tinere la 

o comunitate tolerantă și bogată în diversitate, un viitor 

creat de ei in armonie. 
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Modulul “Multiculturalism si mediere” cu 

seminariile atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice 

sustinute de domnul Ignat Claudiu din partea Consiliului 

de Mediere si de doamna Balint Claudia Crina, mediator 

autorizat,  a imbratisat informatii profesionale privind 

medierea conflictului, a deslușit secretele unei bune 

comunicări în mediere, a lămurit problemele legate de 

bulling și soluțiile pentru o conviețuire armonioasă precum 

si secretul unei peer madiation atat de utila pentru elevi. 

Cel mai bogat in activitati cu elevii, modulul “ 

Minoritati si diversitate culturala” a beneficiat de 

implicarea si contributia partenerilor nostri: Ambasada 

Emiratelor Arabe Unite(UAE), Ambasada Ungariei, 

ISACCL, grupul de reconstituire istorica Nokors si 

reprezentantii UDT. 

Astfel, elevii au putut in cadrul seminariilor sa 

cunoasca direct de la sursa diversitatea culturala. 

Am avut onoarea și bucuria sa avem ca invitat special 

din partea Ambasadei UAE la București, î.a. Dna. 

MAHRA ALI AL-SHAYA. Elevii au interacționat 

extraordinar și au aflat informații deosebite despre cultura, 

obiceiurile, limba, religia, istoria și sporturile specifice 

UAE, precum și să descopere multe informații de interes 

pentru ei prin participare interactiva din partea elevilor. De 

asemenea, au înțeles valorile toleranței, cunoașterii și 

respectului diversității culturale promovate de UAE. 

Am avut bucuria și onoarea in cadrul acestei editii a 

proiectului de seminarii interactive cu elevii foarte bogate 

in prezentare prin participarea din partea Ambasadei 

Ungariei la București a domnului consilier SOLTÉSZ 

LEVENTE. Am călătorit în istorie și ne-am îmbogățit in 

cunoașterea influențelor multiculturale ale maghiarilor, 

precum și informații prețioase despre cultura și sport, 

despre istoria comuna cu tătarii și lumea turcică. In cadrul 

seminarului am marcat și celebrarea zilei de 15 martie 

"Ziua maghiarilor de pretutindeni", simbolul libertății 

maghiare. Elevii au înțeles că prin educare și cunoaștere 

multiculturala, prin toleranta și respect reciproc, putem 

combate discriminarea. 

Participarea ISACCL, prin prezentarea deosebita a 

doamnei cercetator Oana Brânda, a contribuit la 

constientizarea valorii diversitatii culturale si a bogatiei 

minoritatilor nationale. Elevii au avut ocazia să cunoască 

proiectele Institutului axate pe diversitatea culturală, 

importanța și rolul diversității în viața cotidiană, precum și 

bogăția culturală a Dobrogei, prezentată atât din 

perspectiva interetnică, cât și a relațiilor internaționale. 

Seminariile realizate cu prezentarea și interactivitatea 

deosebita si profunda  de catre Uniunea Democrată 

Tătară prin dl.Naim Belgin și grupul Nokors, au oferit 

ocaziaca elevii să cunoască istoria și cultura tătarilor, 

obiceiurile și tradițiile, precum și stilul lor de viață, dar nu 

în ultimul rând contribuția acestora la formarea statelor 

românești. Tinerii si copiii s-au bucurat de cunoașterea 

elementelor culturale, tradiționale ale tătarilor, costumele și 

obiceiurile acestora, metodele de lupta și armele folosite in 

evul mediu. 

Seminarul „Jocurile nomazilor” realizat de UDT si 

grupul de reconstituire istorica Nokors, a oferit elevilor o 

experienta inedita si valoroasa pentru promovarea 

patrimoniului cultural al umanitatii UNESCO. Tinerii si 

copii s-au bucurat și au învățat să tragă cu arcul, sa lupte cu 

diferite armuri, sa joace Mangala și Toguz Kumalak / 9 

Korgool, jocuri de strategie înscrise în patrimoniul 

UNESCO, lupta cu spada precum și demonstrațiile de lupte 

medievale și armurile specifice. Produl acestor seminarii a 

culminat cu  
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Concursul de Mangala și Togyz Kumalak/9Korgool 
din data de 9 aprilie 2022 la sediul Centrului de Proiectele 

Educaționale și Sportive- PROEDUS, partenerul nostru in 

cadrul proiectului.  Participarea deosebita a unui numar 

de aproximativ 80 copii, a fost incununata de foarte multe 

premii, medalii si diplome, precum si jocuri de mangala 

pentru toti copii participanti. 

Seminariile se vor finaliza cu produsele realizate de 

către cadrele didactice implicând tinerii elevi, respectiv 

filmulețe și proiecte care vor realiza prezentarea deosebita 

„Identitate interculturală: o viziune pentru România” 
menite să contribuie la campania de combatere a 

discriminării si incitării la ură prin cunoaștere și educare, 

promovarea toleranței și a respectului reciproc, ce vor fi 

prezentate in premiera la Conferinta Internationala a 

proiectului din data de 21 mai 2022. Reprezentarea pe 

care tinerii o vor oferi identității, a sinelui și a diversitatii 

culturale va fi strâns legată de propria lor experiență in 

cadrul acestui proiect, reușind a ne reda imaginea unei 

societăți în continuă transformare, care își găsește puterea 

și vitalitatea din diferite origini culturale, contribuind la o 

comunitate tolerantă și bogată în diversitate culturală, un 

Bun Comun al Umanității. 

Ediția aII-a a proiectului “Uniți în Diversitate! No 

Discrimination” se va termina cu  Conferința 

Internațională “Uniti în Diversitate!No Discrimination” 

din data de 21 mai 2022 menită să celebreze “Ziua 

Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și 

Dezvoltare”, în parteneriat cu Primaria Municipiului 

Bucuresti-Directia Cultura,Invatamant si Turism si 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

PROEDUS. Gazda evenimentului este Centrul cultural 

al Municipiului Bucuresti- ARCUB. Conferinta se va 

bucura de prezenta a peste 25 ambasade, personalitati si 

invitati speciali nationali si internationali, in cadrul căreia 

vom prezenta acțiunile și produsele ediției a II-a a 

proiectului, mesajele speciale din parte invitatilor speciali  

și o expoziție multiculturală realizata cu sprijinul 

ambasadei Regatului Arabiei Saudite, ambasadei UAE, a 

ambasadei Ungariei, ambasadei Turkmenistan, IRDO, 

CNCD, CdM, Uniunea artistilor plastici din Romania, 

PROEDUS, Nokors, UDT. 

Suntem bucuroși si multumiti de realizarea si 

numarul de beneficiari ai proiectului precum si de 

implicarea partenerilor noștri în acest proiect, care au 

adus un plus valoare luptei noastre împotriva 

discriminării prin cunoaștere și educare interculturală, 

mai ales în rândul tinerilor. 
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UDT a organizat în data de 9 aprilie 2022 la Bucureşti 

în cadrul proiectului <<Uniți în Diversitate! No 

Discrimination>>  cu sprijinul partenerilor și voluntarilor 

un eveniment menit să facă cunoscute jocurile strategice 

ale nomazilor Mangala și Toguz Kumalak / 9 Korgool, 

înscrise în lista patrimoniului cultural imaterial al 

umanității a UNESCO.  

Mulțumim Primăriei Municipiului București! 

Mulțumim frumos gazdei : Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive- PROEDUS! 

Mulțumiri speciale către Direcția Cultură ,Învățământ 

și Turism a Municipiului București! 

Mulțumim Asociației de Reconstituire Istorică 

Nokors! 

Mulțumiri speciale pentru implicare și participare 

Liceului Teoretic Jean Monnet și doamnei profesor 

Marinela Pantea! 

Mulțumim frumos voluntarilor: Edis Cutlacai, Radu 

Cârâc, Florin Cârac, Alexandru Matei, Dan Corbu, Balint 

Claudia, Caiali Ergün, Abdullah Işık etc 

Mulțumim sponsorilor: Aqirys IT, Foișor Market, 

Sterk Plast, Sultan Prodexim, Fine Prod (Free Time), 

Asociația DUA, Dr. Gönül Iusein, Irpan Textile! 

Rezultate 

CATEGORIA 1-4 

1. ȚÎRDEL ALBERT NICHOLAS -Școala 

Gimnazială „Petre Ispirescu” 

2. Mărgineanu Maria (4A)-Lic.Teoretic„Jean Monnet” 

3. TĂNASE ANDREI (4A) - Lic.Teoretic „Jean 

Monnet” 

CATEGORIA 5-8 

1. GHEORGHIU RADU - Școala Gimnazială „Petre 

Ispirescu” 

2. CONSTANTIN RĂZVAN - Școala Gimnazială 

„Petre Ispirescu” 

3. AOSTĂCIOAE TUDOR (7A) - Lic.Teoretic „Jean 

Monnet” 

4. MADAN VLAD (6D) - Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

5. CIULEI DENISA (5A) - Lic.Teoretic „Jean 

Monnet” 

CATEGORIA 9-12 

1. POPESCU ERIKA (10E)- Lic.Teoretic „Jean 

Monnet” 

2. UȚĂ ILINCA (10E)- Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

3. Cotigă Mara (10E) - Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

4.Cosmulescu Delia(10E)-Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

Rezultate Togyzkumalak 

Open 

Locul 1 Aostăcioaie Tudor Lic.Teoretic „Jean 

Monnet” 

Locul 2 Negrău Vlad Cristian (6C)- Lic.Teoretic „Jean 

Monnet 

Locul 3 Radu Alice - Petre Ispirescu 

Locul 4 Efrem Andreea 

ȘIȚU CATINCA (6C) - Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

ȚĂPUȘ LUCA (7C) - Lic.Teoretic „Jean Monnet” 

Turneul de Mangala și Togyzkumalak/9Korgool și-a desemnat câștigătorii 
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O scurtă istorie a literaturi medievale tătare  

Alexandru Matei : Prof. istorie şi instructor de tir cu arcul 

 Literatura tătară medievală din secolul al XIII-XIV 

este unul din capitolele mai puțin cercetate in 

istoriografie, motivul acestei lipse de interes fiind in 

mare parte cauzat de distrugerea bibliotecilor tătare- 

mongole de-a lungul timpului . Cu toate că existența 

acestora era cunoscută, multe lucrări au dispărut din 

cauza unor ”revoluții culturale” și abia la sfârșitul 

secolului al XX-lea interesul pentru cultura medievala 

tătară a crescut suficient cât să se înceapă studierea 

aprofundată. În aceasta perioadă sunt cercetate lucrări 

care se mai găsesc in arhivele rusești, chineze sau 

europene și se fac corelații de informație pentru a umple 

golurile. 

 Opera beletristică tătară a început cu crearea 

marelui Ikh Mongol Ulus. În momentul creării acestui 

stat a apărut necesitate unei scrieri pentru a fi general 

acceptată în birocrație și educație. Chinggis Khan a 

preluat alfabetul uigur ca scriere oficiala. Odată cu 

Kublai Khan, care întemeiază dinastia Yuan, apar cele 

mai multe lucrări istorice sau literare, multe sub 

influența culturii chineze, mai închegată la acea dată. 

Din 1260 până în 1350 multe texte religioase au fost 

traduse în mongolă de către uiguri. Dintre aceste lucrări 

enumeram: „Xiaojing” (Clasicul Pietății Filiale),  

„Subhāṣitaratnanidhi din Sa Skya Paṇḍita„( Un tezaur 

de bijuterii aforistice”) o lucrare tibetană de aforisme 

didactice. 

 Cea mai cunoscută opera literară este „ Istoria 

secretă a mongolilor” scrisă în jurul  anului 1252, la 

doar câteva decenii după adoptarea scrisului uigur. Deși 

și alte lucrări istorice au fost scrise în uigură în această 

perioadă, niciunul nu a supraviețuit în original, doar în 

traducere și, judecând după acestea, niciuna nu are 

calitatea literară a „ Istoriei secrete”. Autorul anonim 

povestește ascensiunea tumultoasă lui Temugin/Chinggis 

Khan si a familiei sale.  

 Invazia mongolă-tătare a dat o lovitură gravă 

dezvoltării literaturii în Asia Centrală. În această 

perioadă dificilă, centrul activității literare persane-

turcice s-a mutat temporar din Asia Centrală în Hanatul 

Hoardei de Aur, Chagatai, Ilhanat și în Egiptul 

Mameluk. Totuși centrul cultural se afla în Juchi-ululs 

sau Hoarda de Aur. 

Existența Hoardei de Aur ca stat centralizat și 

conexiunea cu numeroase orașe și țări a creat condiții 

pentru dezvoltarea culturii. Din ultimele cercetări 

istorice se arată că Hoarda de Aur avea o infrastructură 

foarte dezvoltată a vieții urbane. Saray a fost unul dintre 

cele mai bogate orașe din lumea secolului al XIV-lea. 

Există motive bazate pe documente și descoperiri 

arheologice să credem că Saray  a fost un centrul cultural 

și al științei. În capitala Hanatului exista o universitate. 

Conducătorii Hoardei de Aur au investit financiar pentru 

dezvoltarea educației, meșteșugurilor și comerțului. De 

exemplu, în timpul domniei lui Berke Khan, el a 

construit moschei și școli în statul său și tătarii 

musulmani făceau adesea  pelerinaj Hajj în orașele sfinte 

Mecca și Medina. 

În timpul domniei lui Uzbek Khan, scrierea uigură 

este schimbată cu cea arabă, după ce se adoptă islamul 

ca religie de stat. Dar vechea scriere nu este uitată. 

În 1930, pe malul stâng al Volgăi, aproape vizavi de 

Ukek, lângă satul Ternovka (Podgorny), s-a descoperit o 

cutie din scoarță de mesteacăn, care conținea un mic 

manuscris scris pe mesteacăn. Ulterior, o cercetare 

arheologică a acestei zone a descoperit acolo rămășițele  

unei așezării tătare. De asemenea, s-a stabilit că 

manuscrisul este datat între secolul al XIV-lea și al XV-

lea. Întregul manuscris este format din 25 de fragmente, 

dintre care 19 conțin text pe ambele fețe, iar șase sunt 

scrise doar pe o singură față. Textul este scris în uigură. 
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Subiectului acestui manuscris este un schimb de 

scrisori între un tânăr războinic mongol obișnuit și 

mama sa îngrijorată de soarta fiului ei, sub forma 

unor poezii. Fiul este numit șoim, privighetoare de 

aur și alte nume de păsări. Cercetări recente au 

interpretat aceste păsări sunt reprezentări ale 

sufletului, iar poeziile din scrisori sunt texte tengrist 

sau șamanic.  

Această descoperire este de mare interes, 

deoarece manuscrisul în prima sa parte aparține 

celor mai vechi momente ale scrierii mongole și, în 

plus, a fost descoperit în regiunea Volga, adică pe 

teritoriul Hoardei de Aur, fiind chiar prima 

descoperire de acest fel. De asemenea, 

demonstrează că nivelul de alfabetizare a populației 

era generalizat într-un procent remarcabil din 

moment ce oameni simpli aveau acces la el. 

Astăzi, în depozitele bibliotecilor din Kazan se 

păstrează lucrări despre fiqh (jurisprudența 

islamică) scrise în epoca Hoardei de Aur: „Dav as-

siraj” (Lumina lămpii lui Siraj ) Muhammad al-

Kilabadi (Kalabadi, Kalabazi) (d.1300), „Tuhfa al-

muluk” (Ofertă către conducători) Zain ad-din 

Muhammad Abi Bakr ar-Razi (sfârșitul secolului al 

VII-lea / al XIII-lea), „Talvih 'ala kashfi khakaik at-

tankikh” Sadr ad-din Mas'ud b. 'Umar at-Taftazani 

(d.1390). În Saray au trăit oameni de știință și poeți 

remarcabili ai Orientului musulman precum 

Kutbutdin ar Rahibash, Sogutdin Taftazani, Hafiz 

ibn Bazadi, Kamaletdin Kujandi și mulți alții. Este 

de remarcat faptul că mulți poeți sau oamenii de 

știință și-au luat pseudonime Sarai sau Bulgari.  

Scriitori și poeți din epoca lui Ulus Jochi și-au 

compus operele unice în genuri literare precum: 

dastan, kyissa, hikayat, ghazal, kasyda, poeme, 

rubai (quatrain), ode - madhya, marsiya - elegia, 

fabule etc. Autori precum Rabguzi, Saif Sarai, 

Mahmud Bulgari au scris opere literare, istorice, 

mitologice sau fabule. Este important de remarcat o 

altă tendință caracteristică: poeții și scriitorii 

Hoardei de Aur au dezvoltat și au urmărit activ 

căutări ale sensului existenței umane, problemele 

morale și etice ale societății, relația omului cu 

Dumnezeu, iubirea, relațiile dintre conducători și 

supușii lor. Motivele seculare din literatură sunt cel 

mai adesea împletite cu credințele religioase sufi. 

  Din nefericire, din anumite motive

( războaiele civile, ciuma, distrugere Saray-ule de 

către Timur Lenk) arhivele și bibliotecile Hoardei 

de Aur au dispărut. Ce s-a mai putut salva au ajuns 

în muzeele din Turcia, Egipt, Germania, Marea 

Britanie, Franța. O mica parte au putut fi păstrate în 

orașul Kazan. Opera lui Qutb „ Khosrov și 

Shirin”(1342), poemul lui Kharazmi „ Muhabbat 

nama”(1353), operele literare „Gulistan bit-

Turki”(1391) și „Suhail va Guldursun ” (1394) au 

fost publicate în turcă sau în rusă. Alte lucrări 

literare așteaptă sa fie traduse și publicate, pentru a 

îmbogăți zestrea culturală a lumii. 
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President Recep Tayyip Erdoğan inaugurated on 

Friday the Islamic Civilizations Museum on the grounds 

of the Grand Çamlıca Mosque, the country's largest, in 

the Üsküdar district of Istanbul. 

The museum, which will be run by the Turkish Grand 

People’s Assembly’s (TBMM) Directorate of National 

Palaces, showcases many relics from Islamic 

civilizations. The museum also features unique artifacts 

that trace 1,200 years of Islamic history, many of which 

have never been exhibited before. 

Speaking at the inauguration ceremony, Erdoğan said, 

"Each of our ancient cities is an open-air museum. 

Istanbul, which is the apple of the eye of this geography, 

is our biggest museum. While all classical museums 

preserve only the past, Istanbul is a museum where the 

past and the present coexist." 

"We introduced the newest pearl of Istanbul, Grand 

Çamlıca Mosque, with its art gallery, library, conference 

hall, workshops and museum, to our civilization heritage 

as a sign of the richness of our geography, which will 

serve for centuries," said Erdoğan, highlighting that 

civilizations develop thanks to the combined efforts of 

cities that add value to culture, the arts and sciences. 

Stating that each civilization gives an identity to the 

city within the framework of its own understanding of 

morality, art, philosophy and religion, Erdoğan said, "The 

identities of cities have been shaped by their historical, 

literary and cultural and artistic accumulations." 

Turkey is on very special geography that has played a 

leading role in history as well as being the cradle of many 

civilizations, he added. 

"Our mosque and complex, which we opened for 

worship about three years ago, is a work that adds value 

to the silhouette of Istanbul. The Islamic Civilizations 

Museum is one of the most important parts of our 

complex. The works to be exhibited in our museum 

represent the thousand-year accumulation of Islamic 

civilization, which brought a brand new face to these 

lands," said Erdoğan, adding that valuable works, 

including the belongings of the Prophet Muhammad and 

the first copies of the Quran, are exhibited in the 

museum. 

"I hope our Museum of Islamic Civilizations is 

beneficial for our city, our country, and our world of 

culture and art," he said. 

The new museum, constructed in a closed area of 

10,000 square meters (107,639 square feet), was prepared 

with works selected from the collections of the Topkapı 

Palace and Palace Collections Museum, the Turkish and 

Islamic Arts Museum, the Istanbul Archaeology 

Museum, the Istanbul Tombs Museum and the 

Foundations Museum. 

With nearly 800 pieces reflecting the development of 

Islamic art from the seventh to the 19th centuries, the 

museum includes 15 thematic sections including woven 

Turkish art, works attributed to the Prophet Muhammad, 

and architectural and decorative elements in Islamic art. 

Visitors to the museum will have the opportunity to 

see many more works such as representative footprints of 

the Prophet Muhammad, the curtain of Mecca’s holy 

Kaaba, sultan's caftans, the childhood notebook of Sultan 

Mehmet the Conqueror and Ottoman-era coins. 

Special UV-blocking glass with low reflection and 

high transparency has been used to house some of the 

museum’s most fragile displays. The showcases are 

designed to keep out foreign air and dust, and air 

conditioning is used to maintain a suitable temperature. 

 

The lighting fixtures were designed to draw focus to 

the displays and highlight the works in the exhibit. 

Special sensors generate an alarm at any sign of impact, 

unauthorized opening or breakage. The museum is also 

protected by 130 security cameras and two facial 

recognition cameras. 

Grand Çamlıca Mosque 
Evoking the atmosphere of mosques commissioned by 

the Ottoman Empire, Grand Çamlıca Mosque is the most 

modern complex of its kind in Turkey with its art gallery, 

library, conference hall, art studio and the Museum of 

Islamic Civilization – set to open later – as well as a 

peaceful place for worship. Attracting attention with its 

fine details, Çamlıca Mosque also has some interesting 

features. The mosque has six minarets to represent the six 

pillars of the Islamic faith. Four of these minarets, which 

feature three balconies, are 107.1 meters (351 feet) high 

and are dedicated to the victory of Manzikert (Malazgirt), 

and the two other minarets feature two balconies and 

reach 90 meters high. 

The main dome of the mosque, which is 72 meters 

high, symbolizes the 72 nations living in Istanbul, and its 

34-meter dome symbolizes the city of Istanbul. On the 

main dome of the mosque, there is a 3.12-meter-wide and 

7.77-meter-high finial weighing 4.5 tons. The finial, 

which was painted with nanotechnology and consists of 

three parts, is the biggest finial in the world. The mosque 

has some of the largest gates for a place of worship in the 

world, with its main gate spanning 5 meters, 6.5 meters 

high and weighing in at 6 tons. 

The mosque has also an art gallery of 3,500 square 

meters, a library of 3,000 square meters, a conference 

hall that can seat 1,071 people, eight art workshops and 

an indoor parking lot for 3,500 vehicles. The mosque is 

distinguished by its acoustic, light, heating, ventilation 

and security systems. 

https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/erdogan-

inaugurates-islamic-civilizations-museum-in-istanbul 

Erdoğan inaugurates Islamic Civilizations Museum in Istanbul 

The Islamic Civilizations Museum, inaugurated by President Erdoğan, showcases many 

relics from Islamic civilizations and unique artifacts that trace 1,200 years of Islamic 

history, many of which have never been exhibited before 

https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/erdogan-inaugurates-islamic-civilizations-museum-in-istanbul
https://www.dailysabah.com/turkey/istanbul/erdogan-inaugurates-islamic-civilizations-museum-in-istanbul
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Recent a fost inaugurat la Istanbul unul dintre cele 

mai de preț muzee nu numai din Turcia, ci şi din 

întreaga lumea islamică: Muzeul Civilizaţiilor 

Islamice. Acesta prezintă artefacte unice care 

urmăresc 1.200 de ani de istorie islamică, dintre care 

multe nu au mai fost expuse până acum. 

Muzeul Civilizaţiilor Islamice este situat în 

complexul celei mai mari moschei din Turcia, 

Çamlîca, pe dealul cu cea mai frumoasă priveliște 

asupra Istanbulului, și se află în subordinea Direcției 

Palatelor Naţionale a Marii Adunări a Poporului Turc 

(TBMM). 

Noul reper pe harta turistică a Istanbulului este 

construit pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați și 

expune și lucrări selectate din colecțiile Palatului 

Topkapi si Muzeul Colecţiilor Palatului, Muzeului de 

Artă Turcă și Islamică, 

Muzeele de Arheologie, Muzeul Mormintelor din 

Istanbul și Muzeul Fundațiilor, Cu aproape 800 de 

piese care reflectă dezvoltarea artei islamice din 

secolele al VII-lea până în secolele al  XIX-lea, 

muzeul include 15 secțiuni tematice, cum ar fi arta 

țesăturii turcești, lucrări atribuite profetului Mahomed 

și elemente arhitecturale şi decorative din arta 

islamică. 

Muzeul are o colecţie rafinată de lucrări selectate 

din colecțiile Muzeului Palatului Topkapi, Muzeului 

de Artă Turcă și Islamică, Muzeele de Arheologie din 

Istanbul, Muzeul Mormintelor din Istanbul și Muzeul 

Fundațiilor, care sunt afiliate Palatelor Naţionale. 

Vizitatorii au acum ocazia să vadă multe artefacte 

precum amprenta reprezentativă a profetului 

Mahomed, perdeaua ușii Kaaba, cămăși talismanice, 

caftanele sultanului, caietul din copilărie al lui Fatih 

Sultan Mehmet, monede din perioada otomană, 

rozariile dervișilor și săbiile sultanului. 

Unele dintre cele mai fragile expoziții ale muzeului 

sunt protejate de o sticlă specială care blochează UV, 

cu reflexie scăzută și transparență ridicată. Vitrinele 

sunt special concepute și izolate, iar aerul condiționat 

este folosit pentru a menţine o temperatură adecvată. 

Corpurile de iluminat au fost concepute pentru a 

focaliza la distanța dorită și pentru a evidenția 

anumite lucrări. Senzorii speciali generează o alarmă 

la orice semn de impact, deschidere neautorizată sau 

spargere. De asemenea, muzeul este protejat de 130 

de camere de securitate și două camere de 

recunoaștere facială. 

Prezent la inaugurare, preşedintele Recep Tayyip 

Erdogan a declarat că fiecare  civilizație conferă o 

identitate orașului și o proprie înțelegere a moralității, 

artei, filosofiei și religiei: „Identitățile orașelor au fost 

modelate de acumulările lor istorice, literare, culturale 

și artistice”. Turcia se află într-o zonă geografică 

foarte specială, care a jucat un rol principal în istorie, 

fiind leagănul multor civilizații, a adăugat acesta. 

Fiind deschis pentru vizitatori din data de 8 aprilie, 

până la data publicării acestui articol, nu a fost făcut 

niciun anunţ cu privire la taxa de intrare la Muzeul 

Civilizaţiilor Islamice. 

A fost inaugurat Muzeul Civilizaţiilor Islamice, la Istanbul  
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Ca de obicei UDT desfăşoară activităţi caritabile tot 

timpul anului nu doar de sărbători. Vom aminti doar 

câteva din activităţile noastre deoarece spaţiul nu ne 

permite.  Sunt acţiuni de la care nu putem pune poze 

public dar putem pune la dispoziţia sponsorilor dovezi: 

de exemplu daruri la Centrul de plasament “Antonio”, 

transport pentru refugiaţii din Ucraina către Turcia,  

sprijin logistic şi alimentar pentru refugiaţi, programe şi 

daruri persoanelor private de libertate etc. 

În data de 17 februarie 2022 UDT a vizitat satul 

Hagieni în scop umanitar dăruind prin amabilitatea 

Fabricii Sultan din Medgidia pachete persoanelor 

afectate de recentele scumpiri. 

Mulțumim frumos sponsorului și celor care au pus 

umărul: Subai Regep, Menabit Ozghiun, Edy ș.a. 

În data de 1 aprilie 2022, cu ocazia intrării în luna 

Ramadan am dat o mână de ajutor Asociației AMR 

Umanitar și Fundației Umanitare IHH pentru a împărții 

555 de pachete în Medgidia. În această zi la apusul 

soarelui am intrat în luna Ramadan. Pachetele au fost 

împărțite începând cu rugăciunea de vineri și s-a încheiat 

mult după apusul soarelui. 

Mulțumim frumos celor care au contribuit într-un 

fel sau altul la această acțiune caritabilă! 

Mulțumim frumos și asociației Turcilor Osman Gazi 

pentru implicare! 

Mulțumim frumos AMR Umanitar și Fundației 

Umanitare IHH pentru dăruire! 

În data de 8 aprilie 2022 am reușit să împărțim 

pachete comunității Hagieni cu sprijinul Sultan 

Prodexim SRL 

Mulțumim pentru sprijin domnului Ednar Talip! 

Mulțumim pentru ajutor și domnului Menabit 

Ozghiun! 
Cei care vor sã contribuie  prin noi au aceastã variantã: 

UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ   

CONT:  RO38 UGBI 0000 4020 1602 6RON 

CUI 24419791  

ÎNCHEIEREA NR 40/PJ/04.08.2008, 

Explicație: Pachete 2022  
email:udt@udt.ro  

Din inimă către inimă 
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Nu este ziua mamei! În 2022 ziua mamei se sărbătorește în 

data de 1 mai! 

Ziua mamei este de regulă sărbătorită pe mapamond anual 

într-a doua duminică a lunii mai. Circa 70 de state ale 

lumii au așadar o dată comună pentru această sărbătoare. 

Australia, Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria, 

Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India,  

 
Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Elveția, Turcia, Ucraina, 

Statele Unite ale Americii, țările baltice, statele din 

America de Sud, țările nordice sărbătoresc această zi în a 

doua duminică a lunii mai. 

Până în anul 2009, România era printre puținele state ale 

lumii care, în lipsa unei Zile a mamei, a marcat doar Ziua 

Femeii – 8 Martie, extinzându-i acesteia aria de 

semnificații. Astfel, această sărbătorea a femeilor de 

pretutindeni a ajuns la noi să aibă neoficial și statutul de zi 

a mamei, în lipsa unei sărbători distincte destinate mamei. 

Sărbătorirea în România 

Ziua mamei se va sărbători în România începând din anul 

2010 în prima duminică a lunii mai. Sărbătorile în acest an 

și anul viitor vor fi în următoarele date calendaristice: 

2 mai 2021 

1 mai 2022 

7 mai 2023 

8 martie - ziua internațională a femeii 

La mulți ani femeie!  

Astăzi, 15 martie, cu ocazia "Zilei maghiarilor de 

pretutindeni", revoluția împotriva hasburgilor- o zi ce 

simbolizează libertatea maghiarilor, urăm etniei 

maghiare și tuturor maghiarilor cele mai frumoase 

gânduri și realizări. 

De asemenea, cu această ocazie transmitem deosebite 

considerații Ambasadei Ungariei la București! 

Proclamația revoluționarilor citită la 15 martie 1848: 

"1. Dorim libertatea presei, desfiinţarea cenzurii 

2. Guvern responsabil în Buda-Pesta  

3. Adunare Naţională anuală la Pesta.  

4. Egalitate în faţa legii în chestiunile civile şi religioase.  

5. Gardă naţională.  

6. Plata dărilor de toţi deopotrivă.  

7. Desfiinţarea iobăgiei.  

8. Curte cu juri, pe baza egalei reprezentativităţi.  

9. Bancă Naţională.  

10. Armata să depună jurământul pe Constituţie, militarii 

maghiari să nu fie duşi înafara ţării, militarii străini să 

părăsească ţara.  

11. Deţinuţii politici de stat să fie eliberaţi.  

12. Uniune" 

Demonstraţiile masive l-au forţat pe guvernatorul 

imperial să accepte toate cele cele 12 puncte ale actului 

revoluției. Revoluționarii au preluat puterea, au înființat 

primul parlament modern maghiar și au format un 

Guvern condus de Lajos Batthyány. Confruntată cu 

revoluția de la Viena, care a izbucnit pe 13 martie, 

monarhia Habsburgică a fost nevoită să accepte noul 

Guvern al Ungariei. 

După înfrângerea revoluției austriece și înlocuirea 

împăratului Ferdinand I cu nepotul său, Franz Joseph (2 

decembrie 1848), monarhia Habsburgică s-a întors 

împotriva revoluției maghiare. Noul împărat a ordonat 

dizolvarea Guvernului de la Budapesta. Profitând de 

conflictele dintre maghiari și celelalte minorități din 

Imperiul Habsburgic, în special români, sârbi și croați, 

Viena a reușit să înfrângă Revoluția Maghiară (1849). 

(text Tudor Duică) 

Ziua maghiarilor de pretutindeni 

15 martie 
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What can the European Union do to ensure that its 

minorities enjoy better rights? "It is the EU's damned 

duty that the results of conferences like this do not end 

up in the dustbin of European history", said Karl-Heinz 

Lambertz at the Conference on the Future of Europe 

organised by FUEN in Flensburg/Flensborg on 28 

March. The President of the Parliament of Ostbelgien 

(the Parliament of Germans in Belgium) does not believe 

that a universal solution exists: “I think it is an illusion 

that we will ever find a ready-made model for minorities 

that will solve all our problems”. And this is why it is of 

high importance that representatives of the minorities 

come together at events like this and formulate together 

their requests and asprirations. 

Karl-Heinz Lambertz (above) was connected from 

East Belgium during the panel discussion.  

The Conference on the Future of Europe is a 

widespread campaign for citizen participation. The aim: 

to let Europeans actively shape EU policy. What ideas do 

they have for their Europe of the future? After the 

rejected Minority SafePack Initiative, FUEN sees this as 

a welcome opportunity to raise the voice of minorities 

again. At the event in Flensburg, the "Future 

Manifesto" was presented – eight concrete wishes and 

demands of the European minorities for their Europe of 

the future. The spectrum ranges from tangible political 

frameworks for the protection of minorities to the 

abolition of geo-blocking and the establishment of a 

centre for linguistic diversity. A clear work order to the 

EU on how minority rights can remain more than just an 

empty phrase and be implemented concretely. 

The location of the conference was carefully chosen: 

The German-Danish borderland serves as a best-practice 

model of lived diversity and cooperation after historical 

divides have been overcome. 

"Actually, the EU itself should fight for better 

minority protection, after all it is at the core of European 

values," said FUEN President MEP Loránt Vincze. But if 

the Commission does not do this, then "the contribution 

we can make is to organise conferences like this and 

convince people that this is the right thing to do and that 

these European values will be important not only today 

but also in the future". 

The fact that better protection of minorities also 

benefits the majority was made clear by Johannes 

Callsen, Schleswig-Holstein's Commissioner for 

Minorities. "They are an added value for our society. 

Minorities must be actively involved in shaping the 

future of Europe, because all Europeans benefit from 

this," he emphasised. For this to happen, however, the 

view on minorities has to change in many places: they 

have to be seen as important parts and values of society 

and not as a threat. 

Aminata Touré, Vice-President of the Schleswig-

Holstein Parliament, emphasised that Russia's terrible 

war against Ukraine shows once again that minority 

policy is always also peace policy. "We have to counter 

this with values, ideas and concrete proposals on how it 

is possible for different people and nationalities to live 

together," she demanded, calling the proposals developed 

by the minorities at the conference "active peace work". 

The German-Danish border area was an excellent 

example of this, she said, because here the divides had 

been overcome, although this would hardly have been 

conceivable just a few decades ago. 

Dr. Fernand de Varennes, UN Special Rapporteur on 

Minority Issues, made further proposals for strengthening 

minorities in Europe: "The Framework Convention for 

the Protection of National Minorities is not enough. No 

one can derive a right from it. We need to get the 

European Court of Human Rights on board and shorten 

the reporting periods – then the mechanism would be 

much more effective," he demanded. For he never tires of 

emphasising: Minority rights are human rights. 

All eight proposals from the "Future Manifesto" can 

be supported on the official EU platform. 

Photos: Martin Ziemer 

https://www.fuen.org/en/article/FUEN-Conference-on

-the-Future-of-Europe-in-Flensburg-Minorities-give-EU-

a-clear-work-order 

 

FUEN Conference on the Future of Europe in Flensburg:  

Minorities give EU a clear work order 



13 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 14, Aprilie 2022 

România a participat în data de 24.04.2022 prin 

UDT la turneul internațional de Togyzkumalak și 

Mangala din İstanbul Turcia. 

Jocurile intelectuale ale nomazilor Mangala și 

Toguz Kumalak / 9 Korgool, sunt înscrise în lista 

patrimoniului cultural imaterial al umanității a 

UNESCO. 

Am făcut schimb de cadouri protocolare cu 

delegația din Kazakhstan și din  Turcia. 

Am avut onoarea și placerea să interacționăm cu 

vicepreședintele federației mondiale de Togyzkumalak 

Maksat Shotayev și președintele federației turce de 

Mangala Rauf Özgen. 

Am jucat chiar și așîk... și am primit în dar un set 

de așîk și jocul pentru dezvoltarea copiilor bestemshe. 

Interesant...se lucrează la dezvoltarea jocurile 

tradiționale. 

Am primit și cartea Sporturile comune ale 

neamurilor turcice a prietenului nostru Ahmet Tüzün. 

Din delegația României a făcut parte Naim Belgin, 

Bolat Romi, Metin Aslan și Tănase George Alexandru. 

România la turneul internaţional din Turcia 
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First, the Turkic peoples belonged to the most general 

category of “barbarians” (βάρβαροη). In Byzantine times, 

“barbarians” were opposed not so much to 

“Hellenes” (Ἕιιενες ), as in the classical and Hellenistic 

periods, but rather to the “Romans”,  Ῥωµαῖοη. The transition 

from the model Ἕιιενες θαὶ βάρβαροη to that of Ῥωµαῖοη θαὶ 

βάρβαροη, after the introduction of the Christian component 

into the Roman imperial identity, has been described in detail 

by Kilian Lechner. As Lechner showed, the concept of 

“barbarians” had a negative meaning supplementary to the 

concept of the “Romans”. The basic binary model Ῥωµαῖοη 

θαὶ βάρβαροη divided mankind into “us”, i.e., Christians and 

citizens of the Roman empire, and all others living outside the 

empire. In this case, “barbarian” was a political-cultural 

concept and not an ethnic designation. I do not delve here into 

the polysemantic definition of “barbarian”, in particular into 

its functions in the Byzantine descriptions of the “Roman” 

self, that is, the subjects of the Roman state. It will suffice to 

indicate that the Turks were regarded as a part of the barbarian 

sea outside the Roman empire. 

The traditional classification model of the Scythian 

nomads, with its subsequent modifications, was the most 

universal description of the Turkic peoples. The name Σθύζαη 

marked a special class of peoples living in the north and 

northeast of the mouth of the Danube, in the northern Black 

Sea region and further to the east to the limits of the habitable 

land. Besides the main locative feature of their ethnic 

classification, the Byzantines (again following ancient 

science) used additional sociocultural criteria. Ancient science 

distinguished three main types of barbarian societies: 

sedentary barbarians, hunters, and nomadic herders. 

Accordingly, all peoples of the north and northeast wholed a 

nomadic life belonged to the category of “Scythians”. The 

common prevalence and functionality of this identification 

criterion are attested by the numerous references of Byzantine 

authors to the nomadic life of the Scythians/Turks, who, in the 

sources, are also called νοµάδες, ποηµνῖηαη, ζθενῖηαη. In the 

thirteenth century, Nikephoros Blemmydes, basing himself on 

Dionysios Periegetes, continued to classify all nomadic 

peoples inhabiting the northeast generally as Scythians. In the 

fourteenth century, the northern Black Sea coast (including 

Crimea) was marked as ἡ Σθσζία by John Kantakouzenos, 

who also called the population of the Golden Horde 

“Scythians”. 

Turkic peoples matched an additional criterion 

characterizing the “Scythian” type, which was developed 

primarily by military thought: the Turks, like the Scythians, 

fought on horseback, were archers, and were a highly mobile 

light cavalry. In the Byzantine historiography of the eleventh 

to the fifteenth centuries, this feature of the Turkic military art 

became a commonplace characteristic of the Turks (those 

living both to the north of the Danube and in Anatolia) and 

was described in detail by many authors from Attaleiates to 

Nikephoros Gregoras. Turkic military contingents in the 

Byzantine army (Pechenegs, Uzes, Cumans, Anatolian Turks) 

as a rule formed the light cavalry. 

At various times in the historical narrative, the generic 

category of Scythians was applied to Huns, Göktürks, 

Khazars, Avars, Bulgars, Hungarians, Pechenegs, Uzes, 

Cumans, Mongols, and Tatars; the Anatolian Turks of the 

Seljuk period and Ottoman Turks could also be designated as 

Scythians. In the eleventh to the fourteenth centuries, the 

category “Scythians” acquired the more restrictive sense as a 

designation of the northern nomads (Pechenegs, Cumans, and 

Golden Horde Mongols and Turks), as opposed to the 

“Persians” of Anatolia and Iran. 

The Byzantines first met the Altaic peoples in the fourth 

century, in the form of the Huns, who, apparently, were 

closely related to the later Turks. The Greco-Roman world, 

however, had possibly known about the Huns since the second 

century A.D. (Οὖννοη, Χοῦνοη); Ptolemy believed that Χοῦνοη 

were one of the tribes of Sarmatia. As early as the sixth 

century, the name “Hun” shifted from the level of species to 

the generic category; Agathias of Myrina considered the 

names “Scythian” and “Hun” as synonymous. “Huns” from 

then on was used as a synonym of “Scythians” a generic label 

for the Bulgarians, Avars, Göktürks, Uzes, Hungarians, and 

Cumans; from time to time the Anatolian Seljuk Turks and, 

more rarely, the Ottomans were also classified as “Huns.” 

There was some fluctuation of the categorical status of 

“Huns”; in the twelfth century, the term “Huns” was applied to 

Hungarians, being moved to the lower level of species (John 

Kinnamos, Niketas Choniates) since the Hungarians were 

considered the same as a Scythian people. 

In the Black Sea, Göktürks in the sixth century were first 

referred to by the Byzantines as Τοῦρθοη (Turks). They 

qualified them as a type of “Scythian” and “Hun.” For 

Maurikios in the second half of the sixth century, “Scythians” 

and “Huns” were functionally interchangeable, belonging to 

generic categories, while Τοῦρθοη and Ἀβάρεης (Avars) were 

attributed to species. In the middle of seventh century, 

Simokatta testified that in his time the name Τοῦρθοη was used 

mainly in common language and, therefore, had the status of 

species: “These are Huns, who dwell in the east as neighbors 

of the Persians and whom it is more familiar for the many to 

call Turks”. 

The ethnic name Τοῦρθοη was borrowed from the Middle 

Persian language (it was a Persian denomination of the 

Göktürks), as was pointed out by Theophylaktos Simokatta. 

At about the same time, the name “Turks” from the Iranians 

penetrated the Arab linguistic space, where it was first 

recorded in written form in pre-Islamic poetry of the early 

seventh century. Muslim ethnography, which was more 

sensitive to linguistic criteria than either classical or Byzantine 

thought, used the term “Turks” in the modern sense to signify 

the nations and tribes that were closely related by language 

and origin. 

In the ninth century, the name Τοῦρθοη, being applied to 

the Khazars, Hungarians, and Turks in the service of the 

Caliphate, began to serve as a generic category. Since then 

“Turks”, as a generic concept, partly replaced“Huns,” labeling 

all the Turkish people who came to the attention of 

Byzantium. In historical literature, Turkic nomads Uzes and 

Pechenegs were never called “Turks”, although this does not 

mean that they were not considered as belonging to the 

generic category of Τοῦρθοη. The name Τοῦρθοη was common 

for denoting the Anatolian Turks, both the Seljuks and 

Ottomans, and for the latter it was the most prevalent. Along 

with “Turks”, Byzantine writers continued to call the Black 

Sea and Anatolian nomads “Scythians” and “Huns”. 

In late astrological literature, “Scythians” was replaced 

by Τοῦρθοη almost everywhere. In a fourteenth-century 

astrological text (Vat. gr. 191, f. 232r), the following 

relationship between heavenly bodies and the national 

character of the Turks is recorded: “The rising sign of the 

second [region] Tourkia is Leo in the house of the Sun, the 

Moon is in Sagittarius, [the region’s] ruler is Mars.  

The Turkic peoples in Eastern Roman („Byzantine‟) ethnography 
Research-Selection for NovoScriptorium: Anastasius Philoponus 
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For this reason, most of them due to the rising Leo have an 

animal nature, being robbers and unsociable, due to Mars they 

are bloodthirsty and warlike, due to Sagittarius they are 

dissolute, zoophiles, and horsemen”. Despite the complete 

mismatch between links to celestial bodies in Ptolemy and in 

this anonymous text, their conclusions about the sociocultural 

physiognomy of Scythians and Turks are identical. 

The transformation of the ethnic name Τοῦρθοη into the 

place-name Τοσρθία is rather curious. By the ninth century 

Τοσρθία turned into a full equivalent of “Scythia” denoting 

the lands north of the Danube (including the lands of the 

Hungarians) and eastward up to the Caspian Sea. In this 

sense, Τοσρθία was commonly used until Late Byzantine 

times, as seen in later astrological treatises where Τοσρθία 

designated the northern climates. However, from the eleventh 

century, Τοσρθία was sometimes applied to Turkish Anatolia, 

while in Ottoman times it signified the territory of the 

Ottoman Sultanate. 

In summary, the main generic categories designating the 

Altaic nomadic peoples were Σθύζαη, Οὖννοη, and Τοῦρθοη. 

The most common was the name Σθύζαη, which could be 

applied to the nomadic peoples originating in the regions 

north and east of the Danube, the northern Black Sea, and 

Caspian Sea. These three terms were synonyms, from which a 

Byzantine was free to choose any of the categories. The most 

prevalent and generally accepted was the name Σθύζαη, which 

ideally covered all the nomadic (and sometimes even the 

settled) peoples who lived north of the civilized world. The 

neologisms Οὖννοη and Τοῦρθοη often appeared to be 

functionally interchangeable with “Scythians”, but one may 

notice in their use some restrictive tendencies; we have no 

information about some “Scythian” peoples called “Huns” 

and “Turks”. Nevertheless, at least by the eleventh century, 

the categories Huns and Turks, along with the Scythians, 

belonged to the higher generic level in Byzantine 

classification. 

The species represented a lower taxonomic level, 

labeling individual nations and tribes, those that belonged to 

the generic class of “Scythians”, with some distinguishing 

features. Among the species, there are both traditional ethnic 

names dating back to antiquity and new ones. Contrary to the 

modern accusations of blind imitation of antiquity and an 

inability to perceive new information, a large number of new 

ethnic names often originated from ethnic self-names and can 

be found in the Byzantine nomenclature. These new 

ethnonyms most often first appeared at the level of spoken 

discourse and were only later adopted by “scientific” 

discourse. 

There were several ways to designate specific categories. 

First, traditional nomenclature was used, as for example the 

rather widespread term Μαζζαγέηαη (Massagets), which was 

applied to the Huns, Alans, Göktürks, Mongols, Tatars, and 

eastern Turks. “Massagets” designated nomadic peoples, who 

belonged to the generic category “Scythians” that came from 

the regions northeast of the Caspian Sea, as was clearly 

outlined by Laonikos Chalkokondyles in his account of the 

origin of Tamerlane (whom he regarded as being originally 

Massaget). The concept of “Massagets” bore a distinct 

restrictive sense in comparison with the category “Scythians”; 

“Massagets” was used mostly to emphasize an origin from the 

extreme Transcaspian steppes of the northeast. That is why in 

the Late Byzantine period it was used to designate Mongols 

and eastern Turks by Michael VIII Palaiologos, Pseudo-

Sphrantzes, and Chalkokondyles, for example. However, this 

usage was not stable. Although Nikephoros Blemmydes, the 

elder contemporary of Michael Palaiologos, localizes the 

Massagets to the right of the Caspian Sea and south of 

Khorezm (i.e., rather far to the east), the younger 

contemporary of Michael VIII, Nikephoros Gregoras, 

consistently refers to the Iranian nomads, Alans, as Massagets 

and places them closer to Europe in the areas east to the 

Tanais. 

Turks were occasionally called by the ancient name 

Σασροµάηαη, “Sarmatians”, the people who, according to 

ancient Greeks, conquered the northern steppes from the 

Scythians. At times the term “Sarmatians” was applied to the 

Hungarians, Pechenegs, and Uzes. A rare case of the 

designation of the Ottomans as Sarmatians can be found in 

post-Byzantine tradition, in the sixteenth century, namely in 

the apocalyptic text of George Klontzas, although it is 

possible that the Byzantines themselves would have 

considered this identification as incorrect. “Sarmatians” and 

“Sarmatia” were reserved more or less consistently for 

Russians and Russia respectively. 

Niketas Choniates, on several occasions, used 

Τασροζθύζαη as an alternative term for the Cumans. This 

attribution, however, was not supported by other authors. In 

general, Τασροζθύζαη consistently signified the settled 

population of Old Russia. The bipartite compound names of 

the same type indicated only the species categories. 

In addition to traditional “scientific” Μαζζαγέηαη, 

Σασροµάηαη, and Τασροζθύζαη, the Byzantines used as 

species categories new “barbarian” ethnic terminology, some 

of which was adopted from civilized neighbors of the 

Byzantines (both eastern Muslims and western Christians) or 

gleaned from their own communication practices with new 

tribes. These specific names quite accurately identified 

various Turkic tribal groups. For example, in the tenth to 

twelfth centuries, one can find the neologisms Παηδηνάθοη and 

Οὖδοη designating the Oğuz confederation of the Turkic 

tribes, which invaded the Balkans from the south Russian 

steppes.  

 

Uzii 

Cumanii Pecenegii 

Gok Turk Hunii 

Avarii Selgiucizii 
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Both names appeared to be Turkic self-denominations 

(Παηδηνάθοη ← Turkic beçenek; Οὖδοη ← Turkic üz ← oğuz). 

In the same way, from the eleventh through the fourteenth 

century, the Byzantines used the tribal name Κούµανοη (← 

Turkic quman). 

A number of new ethnic names came to the Byzantine 

world during the Mongol invasions. In addition to the generic 

terms “Scythians” and “Huns,” and the species name 

“Massagets” applied to the Tatars and Mongols, the Byzantines 

knew the specific terms Τάηαροη (thirteenth-fifteenth c.), 

Μοσγούιηοη and Μοσγούιαη, which were adopted from the 

Perso-Arabic world (respectively, tātār and mughūl). In 

addition, the eastern Turks, Tatars, and Mongols in the 

fourteenth century were labeled with the term Χαηαΐδες, 

corresponding to the place-name Χαηάϊα, which the Byzantines 

localized somewhere in the east near China. In addition, in the 

mid-fourteenth century, for “Chinese” the Byzantines may have 

used one more foreign neologism, ζηνηηηθός ← Arabic ṣīnī 

“Chinese”. These new species were analogized with the 

traditional equivalents Τόταροη and Κηµµέρηοη, also designating 

the Mongols and Tatars. 

In the post-Byzantine period, under the influence of the 

Ottoman terminology, Greek historiography made further 

borrowings of Oriental terminology: Ὀζοµανοί and the like 

(from the fifteenth century), Ὀγούδηοη (i.e., the Oğuz tribes in 

Chalkokondyles). 

To specific categories the names of smaller tribal 

groupings and individual tribes should be added, names that 

often were borrowed from the Turks themselves, such as 

Ποζδογάνες (← Turkic bozdoğan), Καρµανοί and Καρµηάν 

(← Turk. germiyan), Καραµάνοη and Καραµάν (← Turk. 

qaraman), Ἀµηηηῶηαη tribes (probably ← the place-name 

Omidie; Greek equivalent for the Aqquyunlu tribes), and the 

like. 

The differences in ethnic origin were clearly reflected in 

Byzantine personal names, as one can see in a variety of 

foreign tribal and ethnic names, including Τοῦρθος (found as 

an independent nickname and as the first element in compound 

names Τοσρθοζεόδωρος, Τοσρθοζερηανός, Τοσρθοϊωάννες, 

etc.), Κούµανος/Κοσµάνος, Κοσνούθες (← Turkic tribal name 

qınıq?), Μοσγούι(ες), Ἀράπες, Κοῦρηος, and the like. Most of 

these names were nicknames that indicated the ethnicity of 

their owners or their immediate ancestors. 

Another major taxonomic category was given the name 

Πέρζαη. Since the eleventh century, the category Πέρζαη was 

widely used to designate the Anatolian Turks, as well as the 

residents of the historic Περζίς, that is, Azerbaijan, Iran, and 

Khorasan, including the Turks and Mongols who settled there. 

For instance, Kinnamos refers to the Anatolian Turks only as 

“Persians” and never as “Turks”. Generally speaking, in 

Classical times and up to the eleventh century, Πέρζαη and 

Περζίς were important generic categories, being a general 

definition for many geographical and ethnic individualities. 

Πέρζαη and Περζίς, as generic categories, stood in the same 

line with Σθύζαη and Σθσζία. However, in the later period, as 

an element of the nomenclature of the Turkic/Scythian peoples, 

Πέρζαη and Περζίς underwent a curious metamorphosis, 

having been reduced in their status from the generic level to the 

species. Πέρζαη, as the designation of the Anatolian Turks and 

Iranian Mongols, was in a subordinate position in relation to 

the generic concepts of Scythians/Huns/Turks. 

Attaleiates was the most explicit in identifying the 

Anatolian Turks with “Persians”, applying the name to them 

only by virtue of their settlement in the territory of historical 

Persia: “the Persians, who are now often referred to as the 

Turks”, and “since the Turks emerging from Persia attacked the 

Roman lands”. Such an understanding is also found in 

Nikephoros Bryennios and Anna Komnene, who extended the 

name “Persians” to include the Turks because the latter had 

mastered Persia. In the thirteenth century, Theodore 

Skoutariotes confηrmed that the pair Turks/Persians were 

synonymous in regard to the Seljuk Turks, maintaining that 

they were “Turks who were also called Persians”. 

However, the Byzantines never forgot about the Scythian/

Hun/Turkish origin of the Anatolian and Iranian Turks. Their 

Scythian origin was discussed by all the major historians who 

were contemporaries of the Seljuk conquests in Asia Minor in 

the eleventh century. Michael Attaleiates, calling the Seljuk 

Turks “Persians”, at the same time defines them as a type of 

Hun (Οὖννοη Νεθζαιῖηαη; ηῶν Νεθζαιηηῶν Οὔννων ἤηοη ηῶν 

Τούρθων). Michael Psellos and Nikephoros Bryennios 

qualified the Seljuk Turks as a Hunnic tribe. Similarly, 

Theodore Gazes in the middle of the fifteenth century, in his 

letter to Francesco Filelfo, reproduced the old tradition and 

repeated that the Turks belong to the Hunnic peoples (Τοῦρθοη 

ἔζνος Οὐννηθὸν εἶναί θεζην). Nikephoros Gregoras, describing 

the Seljuk embassy to the emperor John III Vatatzes, called the 

Anatolian Seljuks “Turks” and the Iranian Mongols 

“Scythians”. The Byzantines had not the slightest doubt about 

the origins of Middle Eastern Turks and Mongols, who 

acquired the name “Persians” due to the locative criterion. 

The transfer of the name “Persian” to the Anatolian Turks 

was caused by the geographical views of the Byzantines, who 

considered the region east to Anatolia as Persia and its 

inhabitants as Persians. The Turks who invaded Anatolia in the 

eleventh century came from Persia and, according to the locus 

of their origin, were called Persians. However, the Byzantine 

practice was not due only to the internal logic of traditional 

Byzantine geographic views. The name Πέρζαη, being assigned 

to the Turks of Anatolia, overshadowed (but did not eliminate) 

the term Τοῦρθοη. The formation of the Byzantine 

nomenclature occurred simultaneously with the development 

among the Anatolian Turks of the idea of a connection between 

their states and the Iranian imperial Achaemenid and Sasanid 

tradition. Persian culture and language played a significant role 

in all strata of Seljuk society. 

The upper class of Muslim society in Anatolia associated 

itself with the Persians, and not with the Turkic nomads, whose 

civilizational status in the Muslim Middle Ages was rather low. 

One may assume that it was the Byzantine identification of the 

Anatolian Turks as Persians that provided an important impulse 

for constructing such ideological connections between Muslim 

Anatolia and Iranian civilization in the self-identity models of 

the Anatolian Turks. In addition, the Persian element in the 

Turkic self-identity might well have been strengthened by 

analogizing the transfer of the traditional model of Greco-

Persian relations in the ancient and early medieval period to the 

Byzantine-Turkish relations in Anatolia, which was attested in 

Byzantine literature of the eleventh and twelfth centuries. This 

external stimulus, given by the Byzantines, coincided with a 

broad influx of Persian immigrants to Anatolia from northern 

Iran, Khorasan, and Mawarannahr, which peaked in the first 

half of the thirteenth century. Persian was the predominant 

spoken language of the Muslim population in Anatolian urban 

centers, as well as the language of the official chancellery, 

palace culture, and literature until the last decades of the 

thirteenth century. Possibly, the sudden combination of these 

two factors – the Byzantine interpretation of the Anatolian 

Muslims as Persians and the physical presence of Iranians and 

Iranian culture – prompted the Seljuk elite to such a surprising 

turn in its search for an Anatolian Muslim identity. 
https://novoscriptorium.com/2019/12/07/the-turkic-peoples-in-eastern-roman-

byzantine-ethnography/ 

https://novoscriptorium.com/2019/12/07/the-turkic-peoples-in-eastern-roman-byzantine-ethnography/
https://novoscriptorium.com/2019/12/07/the-turkic-peoples-in-eastern-roman-byzantine-ethnography/
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A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott 

Magyar Turán Szövetség 2022-ben, augusztus 12. és 

14. között rendezi meg a Kurultaj – Magyar Törzsi 

Gyűlés ünnepét Bugacon, amely a Kárpát-medence 

legnagyobb hagyományőrző ünnepe, és egyben a hun 

és türk tudatú népek legnagyobb találkozója. 

A Turán Szövetség hívására száznál több csapat 

érkezik Bugacra, ahol képviseltetik magukat Erdély, 

Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék hagyományőrzői 

is. 

A Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar 

történelem nagy alakjainak állít emléket, és olyan 

összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-

medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az ünnep az 

sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén 

egy nagy törzsi gyűlés, a magyarokkal rokon keleti 

népek kulturális találkozója is. A három napos 

Kurultajon 25-nél több rokon nemzet lesz jelen, és 

több mint 50 olyan program kerül megrendezésre, 

melyen a hun-türk tudatú népek képviselői 

kultúrájukból adnak ízelítőt. 

Az ünnepségen hagyományőrző seregszemle, 

harci bemutatók, lovas versenyek és lovas 

vetélkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar 

örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok 

lesznek megtartva. Hatalmas jurtatábor épül, 

kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek 

programok és tudományos ismeretterjesztő előadások 

fogják emelni az ünnepi hangulatot. 

A Kurultaj Magyar Törzsi gyűlés ünnepének 

programjai ingyenesen látogathatóak. Szeretettel 

várjuk az ősi magyar, és turáni rokonnépeink 

hagyományai és kultúrája iránt érdeklődő 

közönséget. 
További információk folyamatosan olvashatók a 

hivatalos honlapon: kurultaj.hu és a hivatalos facebook 

oldalunkon: Kurultaj-Magyar Törzsi Gyűlés (közösség) 

http://www.facebook.com/kurultaj 

A 2022. évi Kurultaj időpontja:  

augusztus 12-13-14. 

Uniunea Democrată Tătară alături de Birou mediator 

Balint Claudia Crina a organizat  cu sprijinul Primăriei 

Municipiului București, ediția a II-a a proiectului "Uniți 

în Diversitate! No Discrimination", în perioada februarie-

mai 2022.  Proiectul s-a desfășurat în următoarele unități 

de învățămănt: Școala Gimnaziala „Petre Ispirescu”, 

Colegiul Național „Ion Neculce”,  Liceul Teoretic 

„C.A.Rosetti”,  Liceul Teoretic „Jean Monnet” și la 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”. 

In cadrul acestui proiect, grupul de reconstituire 

„Nokors” a prezentat, in luna februarie, viața de zi cu zi, 

elementele culturale și tradiționale ale tătarilor, 

costumele și obiceiurile acestora, metodele de lupta și 

armele folosite in evul mediu, iar în luna martie elemente 

de strategie, arcul istoric si demonstrații de lupte 

medievale. 

Grupul de reconstituire istorică „Nokors” își propune 

să facă cunoscută prezența neîntreruptă  a tătarilor în 

arealul geografic dobrogean încă din secolul al XIII-lea, 

urmărind influențele pe care această prezență le-a 

impregnat în obiceiurile, tradițiile și genealogia locală, 

pentru a sublinia aportul  comunității tătare la definirea 

profilului zonei și a obiceiurilor actuale. 

NOKORS 

Grup de reconstituire istorică 
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Cul Tur Ed - Direcția Cultură, Învățământ, Turism a Municipiului București  

sprijină şi promovează proiectul „Uniţi în Diversitate! No Discrimination” 

Elevi și cadre didactice din 5 unități de 

învățământ bucureștene vor învăța, în perioada 

februarie-mai 2022, despre 

respectul față de minorități de 

la reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice şi institutelor 

culturale din România, ai 

Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, ai 

Institutului Român pentru 

Drepturile Omului și ai 

Consiliului de Mediere. 

Activitățile fac parte din 

proiectul „Uniţi în Diversitate! 

No Discrimination”, un 

program dedicat dialogului 

intercultural şi educaţiei pentru 

toleranţă, inițiat de Uniunea 

Democrată Tătară și susținut 

de Primăria Municipiului 

Bucureşti. 

Proiectul îți propune să 

transmită un important mesaj 

național și internațional: 

educaţia interculturală și pentru toleranţă ar trebui să

-i ajute pe copii şi tineri să-şi formeze un 

comportament civilizat, să dezvolte o cultură a 

toleranţei, să se raporteze corect la identitatea 

celuilalt, să-şi dezvolte capacitatea de a conviețui și 

de a impărtăși propriile valori culturale în termeni 

etici. 

La conferința de lansare a celei de-a doua ediții a 

proiectului au participat: preşedintele Uniunii 

Democrate Tătare, Naim Belgin, managerul 

proiectului, Balint Claudia Crina, Administratorul 

Public al Municipiului Bucureşti, Diana Punga, 

directorul Direcţiei Cultură din cadrul PMB, Liliana 

Maria Toderiuc-Fedorca, reprezentanţi diplomatici 

ai ambasadelor Poloniei şi 

Ungariei în România, oficiali 

din cadrul Ministerului 

Culturii, Ministerului 

Educaţiei, Consiliului 

Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, Institutului 

Român pentru Drepturile 

Omului și reprezentanţi ai 

Consiliului de Mediere. 

Cele 5 unităţi de învăţământ 

incluse în proiect sunt: 

Colegiul Naţional Ion 

Neculce, Liceul Teoretic 

Jean Monnet, Liceul Teoretic 

C.A Rosetti, Şcoala Generală 

Petre Ispirescu, Colegiul 

Naţional Gheorghe Lazăr. 

 

 

Link articol: 

 https://www.facebook.com/

DirectiaCulturaInvatamantTurism/

posts/316966793776670 

https://www.facebook.com/udtatar/?__cft__%5b0%5d=AZVYpsgYsnU6PyQ7r14BSGjnuYUHnTI-L1boI_CsPskm1aRhHqhmM2eseQeaLcyYDYeVKbslcMPL18VqxpuY2PeiSgBszPHQA37uN3XiZWO7sUFcrWLnYMDBvxJ3AEmc4_kNu7F4fvalSsJjnvJHiqOZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/udtatar/?__cft__%5b0%5d=AZVYpsgYsnU6PyQ7r14BSGjnuYUHnTI-L1boI_CsPskm1aRhHqhmM2eseQeaLcyYDYeVKbslcMPL18VqxpuY2PeiSgBszPHQA37uN3XiZWO7sUFcrWLnYMDBvxJ3AEmc4_kNu7F4fvalSsJjnvJHiqOZ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__%5b0%5d=AZVYpsgYsnU6PyQ7r14BSGjnuYUHnTI-L1boI_CsPskm1aRhHqhmM2eseQeaLcyYDYeVKbslcMPL18VqxpuY2PeiSgBszPHQA37uN3XiZWO7sUFcrWLnYMDBvxJ3AEmc4_kNu7F4fvalSsJjnvJHiqOZ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PMBucuresti?__cft__%5b0%5d=AZVYpsgYsnU6PyQ7r14BSGjnuYUHnTI-L1boI_CsPskm1aRhHqhmM2eseQeaLcyYDYeVKbslcMPL18VqxpuY2PeiSgBszPHQA37uN3XiZWO7sUFcrWLnYMDBvxJ3AEmc4_kNu7F4fvalSsJjnvJHiqOZ&__tn__=-%5dK-R
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L’UDT – Unione Democrata Tartara – insieme 

all’Ufficio di Mediazioni Balint Claudia Crina e con 

l’appoggio del Comune di Bucarest ha presentato con 

una conferenza stampa presso la sede dl Centro 

Culturale di Bucarest – ARCUB – la seconda 

Edizione del progetto “Uniti in Diversitate – No 

Discrimination”. 

Alla Conferenza ha partecipato la Sig.ra Diana 

Punga, Amministratore del Comune di Bucarest, che 

col suo intervento ha dato un notevole contributo alla 

promozione del Peogetto findato sui valori europei 

della tolleranza e del rispetto delle minoranze 

attraverso la consapevolezza che il valore 

dell’interculturalita’ incoraggia la condivisione a 

costruire una moderna societa’ centrata sui valori 

della comprensione della diversita’ e quindi dei diritti 

delle minoranze. 

Il Sig. Naim Belgin, Presidente dell’Unione 

Democrata Tartara, ha presentato l’iniziativa 

soffermandosi sulla necessaria presenza 

dell’Associazione nella realta’ dello stato di Romania, 

sugli obiettivi di infondere nei giovani i valori della 

diversita’ culturale e del rispetto della stessa. Il 

Presidente UDT ha anche parlato di Dobrogena come 

esempio di armonia tra le diverse etnie culturali e 

sociali presenti nella regione. 

Ha poi preso la parola la Sig.ra Claudia Crina 

Balint, Project Manager dell’iniziativa, che ha 

illustrato piu’ nel dettaglio le attivita’ del Progetto. 

Questo infatti vedra’ la partecipazione di numerose 

scuole (Collegio Nazionale Ion Neculce, Liceo 

Teoretico Jeran Monnet, Liceo Teoretico CA Rossetti, 

Scuola Secondaria Petre Ispirescu, Collegio Nazionale 

Gh Lazar ed altre). Queste scuole saranno coinvolte in 

attivita’ per giovani e bambini ed in seminari per gli 

insegnanti per il periodo febbraio-maggio 2022. 

Le finalita’ di queste numerose attivita’, oltre alla 

promozione dei valori della divesrita’ interculturale, 

sono anche la lotta contro la discrimiziazione e contro 

l’incitamento all’odio. Grande importanza hanno 

quindi i Seminari che saranno tenuti da Specialisti 

vicini all’Associazione e da Specialisti del CNCD 

(Consiglio Nazionale per la lotta alla 

Discriminazione , dal RDO (Istituto Rumeno per i 

Diritti umani) e dal CM (Consiglio di Mediazione) 

che sono partner del Progetto. 

Tanti sono stati i messaggi di adesione, 

collaborazione e di incoraggiamento a portare avanti 

questa iniziativa. Tra questi importanza notevole 

hanno avuto i messaggi dell’Ambasciata di Polonia, 

dell’Ambasciata di Ungheria, partner del Progetto, il 

discorso del Sottosegretario di Stato Irina Marin Cajal 

del Ministero della Cultura, il messaggio del Sig. 

Sorin Cimpeanu, Ministro dell’Istruzione, trasmesso 

con l’intervento del Consigliere Radu Szekely, 

l’intervento del Segretario di Stato Istvan Haller del 

CNCD che ha evidenziato la necessita’ di questo 

progetto nella realta’ rumena, la parteciupazione ed il 

sostegno di IRDO portato dalla Sig.ra Daniela Albu. 

La conferenza si e’ chiusa in un clima di grande 

amicizia e fratellanza. Tutti i partecipanti hanno 

espresso la volonta’ di promuovere la diversita’ 

culturale come valore di ricchezza, per la tolleranza, 

per i diritti delle minoranze e per la lotta alla 

discriminazione. 

L‟Unione Democrata Tatara lancia a Bucarest il progetto 

“Uniti in Diversità! No alla Discriminazione” 
https://www.cronachedellacampania.it/2022/01/unione-democrata-tatara/?refresh_ce 
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When looked at antiquity (ancient times) in 

Mesopotamia, Anatolia, Iran, Greece and even in 

countries surrounding the Mediterranean it has been seen 

that rituals and celebrations had been performed in the 

name of some Gods in relation with arrival of spring or 

summer. Documents showing that one of the oldest of 

these rituals had been performed in Ur city of 

Mesopotamia by the end of III. Thousand B.C.. The said 

ritual had been performed at the end of Winter in the 

name of “Tammuz” representing stimulating power of 

Euphrates (Fırat) and Tigris (Dicle) irrigating 

Mesopotamia plain. Upon arrival of Spring revival of 

nature and prosperity and abundance and productivity had 

been celebrated by festivals in the name of the God called 

“Dumuzi”. It has been known that culture of “Tammuz” 

had been transferred to the ancient Greece and Anatolia 

via Hebrew over Syria and Egypt.     

Arrival of Spring or Summer which means revival of 

Nature and its starting to live again is an important event 

in the life of human being in every corner of the World. A 

widespread belief in connection with tradition of 

“Hıdırellez” is performance of a celebration for 

commemoration of the date on which “Hızır” and “İlyas” 

came together. The day of “Hıdırellez” has been generally 

celebrated on May 6th. In some regions May 5th has been 

accepted as the day of Festival and May 6th as the day of 

“Hıdırellez” and ceremonies have been arranged 

accordingly. The day of “Hıdırellez” (Ruz-ı Hızır) has 

been considered as the beginning of Summer in the Public 

Calendar. According to the Public Calendar among Turks 

one year has been divided into two sections. The period 

from the day of “Hıdırellez” (May 6th) to November 8th is 

186 days and mentioned under the name of “Hızır Days”. 

This period has been named as the Summer season. The 

second  period extending  from November 8th to May 

6th is the Winter season and named as “Days of 

November”, lasting  179 days. 

Traditions, beliefs, ceremonies established around 

“Hıdırellez” have been confused generally with “Sultan 

Nevruz” and other traditions and ceremonies performed 

for meeting the Spring. Because Spring Festivals have 

been concentrated on several important days. In this 

connection it is possible to see whole of “Hıdırellez” or 

other Spring ceremonies in the course of celebration of 

any one of them. 

In Turkish communities both in Anatolia and out of 

Anatolia with the approach of “Hıdırellez” assorted 

preparations have been made. Houses have been 

thoroughly cleaned up, household effects, kitchenware, 

clothes have been cleaned from top to toe. These works 

have been performed in order to have “Hızır” (A.S.) visit 

the house. On the other hand on “Hıdırellez” day lamb or 

kid, assortment of dishes have been cooked, and in the 

mean time preparation of a lot of food has been 

completed. In some regions there are some people who 

meet “Hıdırellez” by fasting (oruç) one day  before the 

day of “Hıdırellez”. Upon completion of all preparations 

people go to the nearest picnic places full of trees and 

having spring and try to pass the day of “Hıdırellez” 

happily with various plays, entertainments. 

Places where “Hıdırellez” has been celebrated are 

generally watery and green areas. In conformity with the 

tradition there are picnic places called “Hıdırlık” at 

various regions of Anatolia. At these regions such 

customs  as visiting tombs of great religious leaders, 

vowing or tying a piece of cloth at such places as 

graveyard, tomb of a holy person (saint), etc. which have 

been considered sacred places by indigenous people have 

also been exercised. 

Of course the most important ceremony exercised in 

“Hıdırellez” is  the “play of wish”. It has been exercised 

in order that young girls become lucky, determine their 

fortune. According to regions the play has different 

names: drawing lots of wish, fortune pot, lucky, 

prosperity, etc. The play has been performed as follows: 

water brought in a pitcher is poured in a pot. Everybody 

throws a sign into the pot holding water. Such signs may 

be also sweet basil, mint, “mantuvar” flower in addition to 

usually ring, earring, etc. The pot is covered with a cloth 

on the eve of “Hıdırellez” and placed under a rosewood. 

A lock is put on the pot and locked as a custom. On the 

other day girls coming together again take the pot under 

rosewood. Lock is opened and one of them starts to draw 

lots. In the mean time folk songs are sung. Each folk song 

is accepted for the fate of the girl whose sign is drawn. 

This play goes on until the last sign is drawn. In folk 

songs which have been sung during performance of the 

play such themes as hope, joy, firmness, love, affection, 

tenderness, goodness, brotherhood, living abroad, 

patriotism, etc have been treated. 

Followings are a  few examples of these folk songs: 

Hey fortunate, fortunate 

There is time for being fortunate. 

One beautiful has the time 

to embrace an ugly one. 

Are the head of “Martufal”? 

Are you Jewellery? 

Come let us sing a song 

Will you carry it in your pocket ?     

One of the widespread beliefs concerning the day of 

“Hıdırellez” has shown itself in the tradition of making 

yoghurt. On the day of “Hıdırellez” yoghurt is made 

without using ferment. If it becomes yoghurt it is believed 

that “Hızır” visited home. 

Project for Compilation of Tradition of “Hıdırellez” in 

Turkey arranged in 1990 by the Ministry of Culture, 

Directorate General of Research and Development of 

Cultures of People ensured that such information are 

recorded in orderly manner. In Field Studies carried out in 

various cities every year by our Directorate General, 

compilations has been still proceeding in relation with the 

subject. 

Furthermore, through studies carried out by our 

Directorate General, celebration of “Hıdırellez” Culture-

Spring Festival has been ensured nationwide.  

https://www.ktb.gov.tr/EN-98599/hidirellez.html 

“HIDIRELLEZ” FESTIVAL  

BAIRAM 
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İzmir 

Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı 

olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna 

inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün 

olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır 

nesilden nesile aktarılıyor. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ile 

Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında 

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal 

Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve 

gelenekleriyle dikkati çekiyor. 

Her yıl 6 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında çeşitli 

etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanan Hıdırellez 

için bu yıl ise dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs 

önlemleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler 

yapılamayacak. 

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, 

araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının 

dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine 

yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının 

dibine para da gömülüyor. 

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda 

ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile 

Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak 

kutlanıyor. 

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her 

yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada 

darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı 

zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların 

koruyucusu olduğuna inanılıyor. 

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler 

oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, 

temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları 

kabul ediliyor. 

Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, 

Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, 

Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, 

İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır 

Günü) isimleriyle de anılıyor. 

Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Rromanlar  ise bu 

güne "Kakava" ismini veriyor. 

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, Hıdrellez kutlamalarında görülen bazı 

adetlerin İslamiyet öncesine ait olmasının bu geleneğin 

Türklerde eskiden beri var olduğunu gösterdiğini söyledi. 

Hıdrellez geleneğinin Türk dünyası ve Anadolu 

coğrafyası ile sınırlı olmadığını, Irak, Suriye ve Balkan 

ülkelerinde de kutlandığını ifade eden İnayet, "İnanca göre 

Hızır ile İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir 

gül ağacı altında buluşmaktadır. Dolayısıyla bu iki kutsalın 

buluştuğu günün, temas ettikleri her şeyin de insanlara 

bereket, kısmet ve sıhhat getirdiğine inanılmaktadır. Dilek 

dileyenlerin gül dalına, ağaçlara bez bağlaması, hastaların 

çimenler üzerinde yuvarlanması, o gecenin suyuyla yıkanıp 

arınmaları bu inanıştan kaynaklanır." dedi. 

Alimcan İnayet, bu gün öncesinde ev, çevre ve beden 

temizliğinin yapılması, giysilerin yenilenip değiştirilmesi, 

Hıdırellez'de ise kırlara çıkıp eğlence şenlik ve oyunlar 

düzenlenmesi, sofralar kurulup yemek yenmesi, ateş yakılıp 

üzerinden atlanması, mezar ziyareti, bolluk bereket duaları, 

dilek tutulması gibi pratikler İslamiyet öncesi uygulamaları 

yansıttığını anlattı. 

"Kutlamalar özel seçilmiş mekanlarda yapılır" 

Hıdrellez'in Türk dünyasındaki çeşitli bölgelerde farklı 

uygulamalarla kutlandığına dikkati çeken İnayet, şöyle 

konuştu: 

"Hıdrellez gününde kutlamalar özel seçilmiş mekanlarda 

yapılır. Bu mekanlar genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve 

su kenarlarıdır. Kutlamalar sırasında kurban kesilir. Sofralar 

kurulur, yumurta pişirilir. Güreş düzenlenir, mendil kapma, 

ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır. Kır gezisi 

yapılır, at yarışları yapılır. Maniler söylenir, salıncakta 

sallanılır. Çeşitli yarışlar düzenlenir. Elma, yoğurt yeme, 

kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapılır. Kesilen kurbanlar 

fakirlere dağıtılır. Dargınlar barıştırılır ayrıca Hıdrellez 

kutlamaları sırasında Türk mutfak kültürünün zenginlikleri 

de sergilenmektedir. Sofralarda Hıdırellez çorbası, keşkek, 

sütlaç, un helvası, kete, çörek, baklava, börek, kuzu çevirme, 

yumurta, peynir, gözleme, dolma, lokum, pide, mantı, 

güveç, tavuk dolması, hamsi buğulama, mıhlama, bandırma, 

kaymakçina, sütpite, gölle gibi yemekler yapılır. Sofraların 

bu denli zengin olması insanların bolluk ve bereket dileğiyle 

ilgilidir." 

İnsanların bolluk, bereket gibi dilek ve isteklerini 

yansıtan Hıdırellez geleneğini işlevsel olarak sosyal 

dayanışmayı güçlendirdiğini belirten İnayet, "Hıdrellez Türk 

dünyasının, Orta Doğu ve Balkanların ortak değerlerinden 

birisidir. Bu geleneği korumak, yaşatmak ve zenginleştirmek 

çok önemlidir." ifadelerini kullandı. 
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/asirlardir-kutlanan-renkli

-bulusma-hidirellez/1828042 

Asırlardır kutlanan renkli buluşma: 'Hıdırellez' 
"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"nde yer alan Hıdırellez, etkileyici hikayesi 

ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor. 
Halil Fidan 04.05.2020 
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Primăria Capitalei şi Arcub au găzduit astăzi 

Conferinţa de Presă privind inaugurarea celei de-a 

doua ediţii a proiectului „Uniţi în Diversitate! No 

Discrimination”, un program dedicat dialogului 

intercultural şi educaţiei pentru toleranţă. 

La eveniment, alături de organizatori – 

preşedintele Uniunii Democrate Tătare, Naim 

Belgin şi managerul proiectului, Balint Claudia 

Crina - au participat Administratorul Public al 

Municipiului Bucureşti, Diana Punga, directorul 

Direcţiei Cultură din cadrul PMB, Liliana Maria 

Toderiuc-Fedorca, reprezentanţi diplomatici ai 

ambasadelor Poloniei şi Ungariei în România, 

oficiali din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului 

Educaţiei, Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, Institutului Român pentru Drepturile 

Omului, dar şi reprezentanţi ai Consiliului de 

Mediere şi ai unităţilor de învăţământ partenere. 

Proiectul vizează, în principal, elevii şi cadrele 

didactice, prin implicarea acestora într-un proces 

educativ şi non-formal de combatere a 

comportamentelor discriminatorii, dar şi 

comunităţile în ansamblul lor, prin promovarea 

toleranţei, a diversităţii şi incluziunii sociale şi 

asigurarea dialogului interetnic. 

Diana Punga, Administratorul Public al 

Municipiului Bucureşti: 

„Bucureştiul este cămin primitor pentru 

comunităţi etnice diverse cu istorie mai recentă sau 

mai îndelungată, iar promovarea cunoaşterii 

reciproce şi a armoniei intercomunitare sunt 

obiective de bază ale Primăriei Capitalei în 

domeniul relaţiilor dintre diversele etnii care trăiesc 

aici. 

Proiectul pe care îl lansam astăzi este o acţiune 

socială bazată pe o convingere morală: aceea că 

promovarea unei întelegeri interetnice este o datorie 

de onoare. Ne dorim un spaţiu public în care să ne 

simţim bine cu toţii, în care să învăţăm unii de la 

alţii şi în care să ne îmbogăţim unii pe alţii din punct 

de vedere cultural, social şi moral. 

Acest proiect îşi propune să informeze tinerii, să-

i orienteze spre ceea ce e bine şi să valideze efortul 

de a-i întelege pe cei alături de care trăim. Felicit 

instituţiile de învăţământ implicate şi am încredere 

că programul se va dovedi util pentru elevii care 

învaţă acolo, precum şi pentru întreaga comunitate 

bucureşteană”. 

În cadrul proiectului, în perioada februarie - mai 

2022, vor avea loc o serie de activităţi cu elevii 

şcolilor şi liceelor incluse in program, dar şi 

seminarii tip curs pentru cadrele didactice. 

„Seminariile vor fi grupate în 3 module şi vor fi 

susţinute de specialiştii din cadrul proiectului: 

reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi institutelor 

culturale din România, ai Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, ai Institutului 

Român pentru Drepturile Omului sau ai Consiliului 

de Mediere. Acestea vor avea ca scop să motiveze şi 

să sensibilizeze integrarea socială, să promoveze 

drepturile omului şi ale minorităţilor, egalitătea de 

şansă, combaterea discriminării şi a discursurilor de 

ură în rândul tinerilor şi copiilor”, a declarat 

managerul de proiect Balint Claudia Crina. 

Cele 5 unităţi de învăţământ incluse în proiect 

sunt: Colegiul Naţional Ion Neculce, Liceul Teoretic 

Jean Monnet, Liceul Teoretic C.A Rosetti, Şcoala 

Generală Petre Ispirescu, Colegiul Naţional 

Gheorghe Lazăr. 
Link articol: 

https://www.facebook.com/PMBucuresti/

posts/243212454653133 

Primăria Capitalei şi Arcub gazdele conferinţei de presă  

a proiectului „Uniţi în Diversitate! No Discrimination” 
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În temeiul colaborării interinstituționale dintre 

Institutul Român pentru Drepturile Omului și Uniunea 

Democrată Tătară, Institutul a continuat implicarea în 

activitățile Proiectului „Uniți în diversitate! NO 

DISCRIMINATION” prin realizarea unor sesiuni de 

formare adresate beneficiarilor – cadrelor didactice și 

elevilor – având conținutul științific adaptat în funcție de 

beneficiari.   

 Sesiunile de formare au fost organizate și desfășurate 

în acord cu următorul calendar:  

 • 24 februarie 2022 – Sesiune de formare cu elevii 

Școlii Generale Petre Ispirescu 

• 25 februarie 2022 – Sesiune de formare cu profesorii 

de la școlile și liceele participante în Proiect: Școala 

Generală Petre Ispirescu, Colegiul Național Ion Neculce, 

Liceul Teoretic Jean Monnet, Colegiu Național Gheorghe 

Lazăr, Liceul Teoretic C.A. Rosetti 

• 7 martie 2022 – Sesiuni de formare cu elevii de la 

Liceul Teoretic C.A. Rosetti (desfășurate consecutiv, 

pentru elevii din clasele V-VIII și pentru elevii din clasele 

IX-XII) 

• 16 martie 2022 – Sesiuni de formare cu elevii de la 

Colegiul Național Ion Neculce (desfășurate consecutiv, 

pentru elevii din clasele V-VIII și pentru elevii din clasele 

IX-XII) 

• 17 martie 2022 – Sesiuni de formare cu elevii de la 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr (desfășurate 

consecutiv, pentru elevii din clasele V-VIII și pentru 

elevii din clasele IX-XII) 

• 21 martie 2022 – Sesiuni de formare cu elevii de la 

Liceul Teoretic Jean Monnet (desfășurate consecutiv, 

pentru elevii din clasele V-VIII și pentru elevii din clasele 

IX-XII). 

 Sesiunile de formare au fost proiectate pornind de la 

cadrul teoretic general aplicabil în domeniul drepturilor 

persoanelor aparținând minorităților naționale, fiind 

evidențiate criteriile discriminatorii, tipologiile 

discriminatorii (discriminarea directă, discriminarea 

indirectă, discriminarea multiplă, victimizarea sau 

hărțuirea), standardele internaționale și regionale adoptate 

în domeniul discriminării, precum și mijloacele efective 

de prevenire și combatere a fenomenului discriminării. În 

relație cu acest ultim punct, mijloacele efective de 

prevenire și combatere a fenomenului de discriminare au 

fost evaluate în raport de contribuția efectivă a elevilor/

profesorilor în identificarea unor mijloace adecvate de 

abordare. Urmărind principiul adaptării conținutului 

științific la capacitatea de înțelegere a participanților, 

structura cursurilor a fost diferită. Astfel, în cazul cursului 

adresat cadrelor didactice au fost accentuate educația 

incluzivă, prevenirea și combaterea conflictelor și a 

segregării școlare – ca obiective urmărite în scopul 

prevenirii și combaterii discriminării. Pe de altă parte, 

cursul având ca beneficiari elevii s-a bazat pe evidențierea 

importanței educației în spiritul valorilor umane (ale 

toleranței, egalității și nediscriminării, empatiei) și al 

drepturilor omului – acestea fiind prezentate ca 

principalele mijloace ale modelării personalității umane în 

sensul nediscriminării.  

 În cadrul sesiunilor de formare, Institutul a diseminat 

informații referitoare la Campania de prevenire și 

combatere a rasismului „Solidaritatea și pacea nu cunosc 

frontiere! Tinerii iau atitudine împotriva rasismului!” 

desfășurată de Institut în perioada 14-27 martie 2022 în 

acord cu demersurile europene inițiate sub denumirea 

Săptămânile europene împotriva rasismului. Campania își 

propune sensibilizarea tinerilor față de efectele negative 

ale rasismului și cultivarea unui climat de pace și toleranță 

prin comunicarea mesajelor artistice ale tinerilor 

exprimate sub diferite forme (videoclipuri, scurte eseuri, 

poezii etc.). 

https://irdo.ro/cursuri-formare.php 

Sesiuni de formare susținute de Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul 

Proiectului „Uniți în diversitate! NO DISCRIMINATION” 

24 februarie - 21 martie 2022 
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Mezzosoprana Lavinia Bocu 

Fundatia Turan din Ungaria 

T U R K S O Y 

Yerlan Zhandarbay 

Serzhan Mussaiyn 

Kunduz Karyppaeva  

ANKARA KULUBU DIN TURCIA 

Maksud  

Iuldasnev 

Iliusa Khuzina 

Kiram Satiev  

NUNTĂ TĂTARĂ 

Chiamiran Chivu 

Mesud Baubec 

 Metin Zeadin 

Ansamblu 

Gagauzia 

TĂTARI ŞI 

UNGURI 

Adham  

Soliev  

Roza 

Rajapova 

Nedealcov  

Ilia– Gagauzia 

Artizan  Elvisa din Crimeea 

În 2022 festivalul se va organiza în perioada 16-19 septembrie 
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Гендер стратегиясининг асосий мақсади — ирқи, 

миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, 

эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий 

назар хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳақиқий 

тенглигини таъминлашдан иборатдир.  

Тарихга назар ташлар эканмиз, Шарқ қомусий 

олимлардан Абу Наср Форобий “Фозил одамлар 

шаҳри” асарида тенглик ҳукм сурган давлатни 

фозилликка интилган давлат сифатида қайд этган 

бўлса, 1791 йилда Олимпия Де Гуж томонидан 

тайёрланган фуқаролик ва аёл ҳуқуқи декларациясида 

илк бор аёлларнинг эркин фикрлаш ва ўз фикрини 

билдириш ҳуқуқига эга эканлиги  эътироф этилган 

Сўнгги   йилларда хотин-қизлар ва эркаклар учун 

тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эришиш, жамият ва 

давлат ишларини бошқаришда уларнинг тенг иштирок 

этишини таъминлаш, хотин-қизларни ижтимоий-

ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, 

хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя 

қилишга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга 

оширилди. 

Гендер тенглик масаласи давлат сиёсати 

даражасига кўтарилди. 

Куни кеча Президент Шавкат Мирзиёев 

раислигида  ўтказилган хотин-қизларни қўллаб-

қувватлаш тизими ҳамда уларнинг жамиятдаги 

мавқейини янада мустаҳкамлаш бўйича 

видеоселекторда ҳам бу масалаларга чуқур урғу 

берилди ва бу мақсад мамлакатимизнинг тараққиёт 

стратегиясида энг муҳим йўналишлардандир. 

 Айнан спорт соҳасига келадиган бўлсак бу 

тамойил Олимпия хартиясининг талабларидан 

биридир. Олимпия хартияси олимпия ҳаракати учун 

қонунлар мажмуасидир. 
Хартияга биноан Олимпиада ўйинлари “Ҳаққоний ва 

тенг ҳуқуқли мусобақаларда бутун дунё  спортчиларини 

бирлаштириб, мамлакатлар, алоҳида шахсларга нисбатан 

ирқий, диний ёки сиёсий камситилишга йўл қўйилмайди”. 

Бирон спорт турининг Олимпия ўйинлари дастурига 

кириши учун қатъий мезонлар, талаблар бўлади. Улардан 

бири спортдаги гендер тенглик масаласи. Яъни Олимпия 

ўйинларига даъвогар спорт тури билан эркаклар қатори 

хотин-қизлар ҳам тенг шуғулланиши керак. 

Сизу бизнинг миллий спортимиз кураш ҳам Олимпиада 

сари одимламоқда. 

Бугун курашимиз замонавий спорт тури бўлди. Осиё 

ўйинларидан мустаҳкам жой олди.  Дунё полвонлари 

“ўртага”, “таъзим”, “кураш”, “ҳалол”, “ёнбош”, “чала”, 

“дакки”, “танбеҳ”, “ғирром”, “бекор”, “тенг”, “тўхта” каби  

ўзбек сўзларини баралла айтмоқда.  

Замонавий Кураш қоидалари асосчиси Комил Юсупов 

кураш қоидаларида  Гендер тенглиги тамойилига алоҳида 

эътибор қаратган.  

 Комил Юсупов қоидаларга эркаклар учун 7 та вазн 

тоифаси  киритган бўлса,  8 та вазн аёллар учундир. 

Курашга хотин-қизларни жалб этиш масаласига келсак, 

муаммоли масала. Бу айниқса, шарқона менталитет 

ҳукмрон халқларда жуда оғир кечади.   

Аммо қоидалар асосчиси буларга  ҳам  ечим топди. 

 Биринчидан, оғритиш, бўғиш ёки ерда ётиб курашиш 

каби усуллар тақиқланган. Ерга тизза тегдими кураш 

тўхтатилади. Иккинчидан, кураш яктаклари ҳам 

менталитетимизга хос. Спорт кийимимиз ёпиқ, тананинг 

деярли бирон жойи очиқ намоён бўлмайди. Демак, кураш 

аёллар учун жуда мос спорт тури ҳисобланади. Бундай 

ҳолда  хотин-қизлар ҳам кураш билан тенг ҳуқуқли 

шуғулланиш имконига эга. Бу ўз навбатида, қариялар, 

болалар учун ҳам қулай ва хавфсиз.   

Кураш - Олимпия сари!  Гендер тенглик 
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În data de 7 aprilie 2022 Uniunea Democrată Tătară a 

participat la expoziția organizată de către Ambasada 

Lituaniei "2021-Anul istoriei și culturii tătarilor 

lituanieni" în colaborare cu Muzeul de Istorie 

Națională și Arheologie Constanța. 

Evenimentul a marcat împlinirea a şapte secole de 

istorie şi cultură a grupului etnic tătar în Lituania iar 

expoziţia reprezintă o incursiune inedită în povestea 

adevărată a acestei comunităţi creată în a doua 

jumătate a secolului al XIV -lea în Marele Ducat. 

Dovadă în acest sens stau obiecte şi podoabe inedite 

păstrate de-a lungul veacurilor, cărţi şi manuscrise 

vechi precum şi lăcaşe de cult ce există şi astăzi în 

diverse localităţi ale Lituaniei. Vernisajul organizat 

în Aula “Adrian Rădulescu” [Sala Pictată] din cadrul 

Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa va fi urmat de o recepţie. 

Ne-a plăcut documentarul „Inelul loialităţii” pe care l

-am urmărit până la final. 

Discursul doamnei ambasador a fost educativ şi 

plăcut. 

Felicitări și domnului Omer Metin pentru  discursul 

despre tătarii din Lituania! 

Un eveniment reușit, felicitări și succes în 

continuare! 

Detalii pe site-ul muzeului: https://www.minac.ro/

calendar-evenimente.html 

Vernisajul Expoziției  

„2021 – Anul Istoriei și culturii tătarilor lituanieni”  

și proiecția filmului „Inelul Loialității”.  

https://www.minac.ro/calendar-evenimente.html
https://www.minac.ro/calendar-evenimente.html
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Seminar susţinut în cadrul proiectului 

«Uniţi în diversitate! No discrimination» 

Dr. Oana Brânda, cercetător al Institutului de 

Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, a susținut astăzi (12.04.2022), în cadrul 

proiectului «Uniţi în diversitate! No discrimination» 

în fața elevilor Colegiului Național Gheorghe Lazăr, 

seminarul "Minorități și diversitate culturală". 

Liceenii au avut ocazia să cunoască proiectele 

Institutului axate pe diversitatea culturală, importanța 

și rolul diversității în viața cotidiană, precum și 

bogăția culturală a Dobrogei, prezentată atât din 

perspectiva interetnică, cât și a relațiilor 

internaționale. 

https://www.facebook.com/241403416518547/

posts/994742571184624 

 

Asociaţia “Qazaq Kuresi” 

 are un nou preşedinte 

În urma Adunării Generale ordinare a 

fondatorilor Asociației „Qazaq Kuresi”, domnul 

Ergaliyev Samat Serikkanovich a fost numit 

președinte al Organizației Internaționale. 

Îi urăm putere de muncă și succes în organizarea 

kuresului în lumea largă. 

*** 

«Qazaq kuresi» Ассоциациясы 

құрылтайшыларының кезекті жалпы жиналысы 

қорытындысы бойынша Ассоциация Президенті 

лауазымына Ерғалиев Самат Серікқанұлы 

тағайындалды. 

*** 

Following the Ordinary General Meeting of the 

Founders of the Qazaq Kuresi Association, Mr. 

Ergaliyev Samat Serikkanovich was appointed 

President of the International Organization. 

We wish him hard work and success in 

organizing the race in the world. 
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Nevruz 
La mulți ani tuturor tătarilor! 

Subiectul special al neamurilor turcice, 

sărbătoarea Nevruz, sperând in valorificarea 

culturii si renașterea acesteia. 

Să nu uităm că tătarii sunt la origine şamani, iar 

religia acestora tengrism. De-a lungul timpului unii 

dintre ei s-au făcut musulmani, creștini, budiști și 

alte religii. (există și atei dar nu este subiectul 

nostru în acest articol). Pentru ei, anul nou este 

NEVRUZUL care coincide cu echinocțiul de 

primăvară (20 martie 2022), zi declarată de către 

UNESCO ca fiind parte a patrimoniului cultural 

intangibil al umanității. Cuvântul este compus din 

2 părți care au semnificația de "ziua nouă", 

renașterea, un nou început etc.  

Această zi este sărbătorită în următoarele țări 

sau regiuni: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turcia, 

Ungaria, Turkmenistan, Uzbekistan, Crimeea, 

Tataristan, Tuva, Altai, Dobrogea, Tajikistan, 

Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, India, Iran și 

Iraq. 

De asemenea,Tătarii mai aveau o sărbătoare 

numită Nartugan care coincidea cu solstițiul de 

iarnă (21/22 decembrie). Putem adăuga multe alte 

sărbători, dar dorim sa subliniem dublu și apăsat că 

deși termenii provin din limba persană, asta nu 

înseamnă că sărbătorile sunt împrumutate de la 

perşi ci că ei au împrumutat si impartasit multe 

lucruri culturilor dar și reciproc au absorbit din 

culturile cu care au intrat în contact. Este foarte 

adevărat că au influențat întreaga lume dar au fost 

și influențați. {de exemplu,dacă vorbim despre 

musulmani, ei au 1 muharrem ca început de an nou 

(pentru 2022 este în data de 30 iulie)... Doar că nu 

se sărbătorește. Musulmanii au cea mai mare 

sărbătoare în fiecare săptămână vinerea, dar cu 

sensul strict au în fiecare an 2 evenimente 

importante foarte cunoscute : aid ul fitr (Ramadan 

Bayramı) şi aid al adha (Kurban Bayramı).} 

Revenind la Nevruz: Să ne vedem sănătoși, să 

renaştem şi să avem un nou început plin de 

cunoaştere şi iubire!  
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Azi am participat la un eveniment de comemorare a 

unui episod dureros din istoria omeniri ca invitat al 

ambasadei Azerbaijan în România: 

Comemorarea genocidului armenilor împotriva azerilor: 

26 februarie 1992 

Să ne rugăm ca astfel de nenorociri să nu se mai 

întâmple niciodată! 

Să ne rugăm și să luptăm ca războiul să nu mai fie 

niciodată o opțiune! 

Scurt istoric: 

Genocidul din Hodjalî (în azeră Xocalı soyqırımı) a fost 

o acțiune cu caracter de genocid făptuită de trupe 

armene impotrivă populației azere civile din orașul 

încercuit Hodjali (Xocalı) din provincia Karabahul de 

Munte. 

Noaptea de 25/26 februarie 1992 s-a înscris cu literele 

negre în istoria poporului azer. În acea noapte au 

acționat forțe militare armene, cu ajutorul tehnicii 

blindate și al militarilor din regimentul de infanterie de 

gardă nr. 366 staționat în orașul Hankendi din timpul 

URSS-ului. Personalul era constituit în majoritate din 

armeni. Orașul Hodjalî a fost distrus în întregime. 

Ca și genocidelurile de la Katîn, Lidice (Lidițe), 

Oradour-sur-Glane, tragedia din Hodjalî a fost un 

eveniment sângeros din istoria omenirii. Masacrul s-a 

soldat cu moartea a 613 azeri, între care 106 femei, 63 

copii, 70 bătrâni. 1275 locuitori inocenți au fost 

capturați, iar despre soarta a 150 persoane nu se știe 

nimic, nici în momentul de față. 

Potrivit dreptului internațional, genocidul este o crimă 

impotrivă păcii și omenirii și este considerat pe plan 

internațional cea mai gravă crimă. În Convenția nr. 260 

(III) din 9 decembrie 1948 pentru prevenirea și 

pedepsirea crimelor de genocid adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite - intrată în 

vigoare în 1961 - a fost definită noțiunea de bază 

juridică a crimei de genocid. În timpul conflictului 

armat dintre Armenia și Azerbaidjan au fost comise 

toate actele ce constituie crima de genocid definite în 

această Convenție. 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. 

Comemorarea genocidului armenilor împotriva azerilor: 26 februarie 1992 

28 februarie 2022 Bucureşti, România 
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Cum au înfruntat tătarii din Dobrogea ororile comunismului.  

Povestea muftiului şef condamnat pentru uneltire împotriva URSS  
Adevărul, 7 octombrie 2017, 19:31de Călin Gavrilaş 

Tătarii reprezintă cea mai numeroasă comunitate etnică 

musulmană din Dobrogea. Instaurarea regimului comunist în 

România a avut aceleaşi efecte şi asupra lor ca pentru 

majoritatea populaţiei ţării: pierderea pământurilor, arestări, 

condamnări cu ani grei de puşcărie sau muncă la Canal, 

terorizarea familiilor celor condamnaţi.  

Problema minorităţii tătare apare în atenţia organelor de 

represiune comuniste după terminarea celui de-Al Doilea 

Război Mondial, când în România apar primii refugiaţi tătari 

din Crimeea.  

Pe 11 mai 1944, Stalin ordonă ca populaţia tătară din 

Crimeea să fie deportată în alte părţi ale Rusiei – Uzbekistan, 

Asia Centrală, Siberia. Dictatorul rus a luat această decizie ca 

un gest de represiune împotriva populaţiei tătarem, care de la 

înfiinţarea URSS luptase împotriva noilor stăpânitori de la 

Moscova. Tătarii din Crimeea au fost de partea „albilor“ în 

războiul civil care a urmat Revoluţiei bolşevice din octombrie 

1917, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au oferit 

sprijn naziştilor în lupta cu Armata Roşie, în speranţa 

redobândirii independenţei. 

 Însă, în urma declanşării acţiunii de deportare o parte 

dintre tătarii din Crimeea se refugiază în Dobrogea. „Crimeenii 

au fost primiţi ca fraţii lor de sânge, credinţă şi limbă de tătarii 

stabiliţi în Dobrogea“, notează profesorul Guner Akmola, 

urmaşă a unei familii de tătari din Crimeea. Venirea acestor 

refugiaţi dezlănţuie o adevărată prigoană din partea serviciilor 

de securitate asupra celor care i-au adăpostit, ascuns sau ajutat. 

La solicitarea URSS, autorităţile comuniste de la Bucureşti vor 

purcede la o adevărată epurare a comunităţii tătăreşti din 

Dobrogea de „elementele contrarevoluţionare“. 

 Liderul acestor mişcări de primire, găzduire şi ajutorare a 

refugiaţilor din Crimeea este Negip Hagi Fazâl, preşedintele 

Comitetului de Ajutoare. Sistemul de ascundere a tătarilor 

refugiaţi este destul de simplu, dar foarte eficient: oamenii sunt 

mutaţi foarte des, noaptea, dintr-un sat în altul, astfel încât 

Securitatea să nu le poată lua urma. Între 1945 şi 1948, Negip, 

originar din satul constănţean Tătaru (Azaplar), stă ascuns prin 

diferite localităţi dobrogene, la fel ca şi refugiaţii pe care-i 

ajută.  

Negip a fost arestat în octombrie 1948, torturat şi omorât 

în numai şase zile de Securitate. Prinderea lui, ca şi a celorlaţi 

tătari s-a datorat unor trădări venite din rândul comunităţii.                                              

Profesorul universitar Marian Cojoc susţine că 

„monitorizarea minorităţii tătare din Dobrogea, începută în anii 

celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost o realitate 

indubitabilă, amplificată chiar la începutul anului 1948. Ca 

dovadă, în ziua de 31 ianuarie, Direcţia Generală a Siguranţei a 

emis ordinul 58.120 S, prin care cerea comisariatelor de poliţie 

portuară să ia măsuri pentru arestarea foştilor membri ai 

Comitetului Tătarilor din Crimeea care stăteau ascunşi în ţară. 

Este vorba despre Abduramitov Aidul Djemil (preşedinte), 

Kurtseitov Eredjen (vicepreşedinte), Geamanov Mamet, Abalai 

Feumei, Sadîc Fazal şi Husein Apan.  

Incapacitatea autorităţilor de a-i reţine pe cei vizaţi este 

demonstrată, spune profesorul, de numeroasele ordine care 

succed celui din 1948. Însă, în vizorul securiştilor intră şi 

tătarii dobrogeni care i-au ajutat sau ascuns pe crimeeni. Astfel, 

în perioda 1949-1953 curg acuzaţiile de spionaj împotriva 

statului român sau de uneltire împotriva URSS, la adresa unor 

tătari din judeţul Constanţa. Urmează un val de arestări şi 

condamnări a celor bănuiţi că şi-au ajutat fraţii refugiaţi din 

Crimeea.  

Constantin Ionaşcu, fost deţinut politic, notează în cartea 

„Rezistenţa anticomunistă în Dobrogea“ că în 1953 a avut loc 

„un genocid al naţionalităţii turco-tătare din Dobrogea. 

Familiile celor condamnaţi au fost urcate în camioane sau 

vagoane de vite şi au fost duse la Bicaz sau pe alte şantiere 

socialiste, la muncă forţată, fiindcă nu iubeau URSS şi Partidul 

Roşu“.  

LOTUL CELOR 15 TĂTARI CONDAMNAŢI 

PENTRU CĂ ŞI-AU AJUTAT FRAŢII  

Pe 11 martie 1953, Tribunalului Militar Teritorial 

Bucureşti dă sentinţa în cazul „lotului celor 15 tătari“ din 

judeţul Constanţa arestaţi de Securitate pentru ascunderea şi 

găzduirea de „cetăţeni sovietici crimeeni“, precum şi pentru 

propagarea ideilor de eliberare a Crimeii. Pedepsele primite au 

variat de la muncă silnică pe viaţă, până la cinci ani de detenţie 

simplă.  

Lotul era compus din preoţi musulmani, învăţători sau 

simplii ţărani tătari din diferite localităţi ale judeţului 

Constanţa: Irstmambet Iusuf (hoge în Constanţa), Mustegep 

Husein (hoge), Memet Mendu (tâmplar), Ali Osman 

Becmambet (învăţător), Memet Ali Vani (învăţător), Abdula 

Teofic Isleam, Serafedin Ibraim (tâmplar), Sultan Fazâl 

(văduvă cu doi copii), Salia Mendu, Nazif Geanacai (hoge), 

Geafer Iusuf (învăţător), Saib Veli Abdula (hoge), Amet 

Mustafa (profesor), Malic Cadâr, Anan Curtmola (hoge) şi un 

român, Căruntu Ştefan.  

Etem Curt-Mola, Baş Muftiu - foto Arhiva familiei Curt-Mola  

Tătarii din Dobrogea care au suferit în închisorile comuniste  

 

 

 

[FOTO Constantin Ionaşcu ] 

Sediul fostei Securităţi din Constanţa - foto Călin Gavrilaş  
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Din dosarele întocmite de Securitate celor 15 inculpaţi 

reiese faptul că turco-tătarii din Dobrogea – în acea perioadă 

autorităţile nu făceau distincţia între turci şi tătari – erau în 

vizorul organelor de ceva timp, că şefii lor spirituali erau 

urmăriţi pentru a se cunoaşte contactele pe care le au şi 

informaţiile pe care le furnizează mai ales Turciei prin 

Consulatul din Constanţa. Astfel, din interogatoriul lui 

Irstmambet Iusuf rezultă că Serviciul de Spionaj Turc lua 

legătura cu turco-tătarii din Dobrogea prin intermediul 

marinarilor turci sosiţi în Constanţa, interesându-se, printre 

altele, de situaţia Canalului Dunăre-Marea Neagră, situaţia 

economică a ţării, despre armata sovietică din Constanţa sau 

despre situaţia Armatei Române.  

De asemenea, din rechizitoriile întocmite în cazul „lotului 

celor 15 tătari“, vedem că unii dintre aceştia, deşi musulmani, 

sunt acuzaţi de simpatii legionare, iar alţii, cum e cazul lui Ali 

Osman Becmambet şi Irstmambet Iusuf, că erau chiar şefi de 

cuiburi în jurul anului 1937.  

Din rechizitoriul Procuraturii Militare Bucureşti, întocmit 

în februarie 1953, reiese că inculpaţii se făceau vinovaţi de 

„crimă de uneltire contra ordinii sociale, prin toate aceste 

acţiuni ale lor, au căutat să ştirbească independenţa statului 

sovietic, să desprindă din teritoriul acestui stat provincia 

Crimeea şi s-o aducă în stăpânirea naţionaliştilor tătari, români 

şi crimeeni, sub forma unui stat liber“.  

„Fiecare din membrii organizaţiei naţionaliste tătare, avea 

misiunea să colecteze bani, alimente să dea găzduire 

elementelor naţionaliste refugiate din Crimeea. În afară de 

aceasta, membrii aveau sarcina de a culege informaţii din 

domeniul politic, economic şi social din ţara noastră“, se mai 

arată în rechizitoriul numărul 81, întocmit de procuratura 

Militară Bucureşti, în 27 februarie 1953.  

Conform profesorului universitar Marian Cojoc, problema 

comunităţii turco-tătare a persistat în atenţia Securităţii până în 

1966.  

ÎN ÎNCHISOARE, DIN TREI MOTIVE  

Paul Andreescu, fost deţinut politic, îşi aminteşte de colegi 

de închisoare tătari. „Am suferit alături de tătari. Tătarii au fost 

mai numeroşi în închisorile comuniste faţă de alte etnii“. 

Conform acestuia, tătari ajunseseră în închisorile comuniste din 

trei motive.  

În primul rând, apărarea şi tăinuirea refugiaţilor din 

Crimeea. „Au fost urmăriţi imediat ce poliţiile ruse au intrat în 

România. În satul meu a fost prins ultimul refugiat din Crimeea, 

un hoge care era găzduit şi apărat de trei sate şi în fiecare noapte 

era purtat dintr-o parte în alta. În final, prin trădare, a fost prins 

în timp ce-l deplasau dintr-un sat în altul“, îşi aminteşte 

Andreescu.  

În al doilea rând, fiind tătari şi având legături cu Consulatul 

Turciei din Constanţa sau cu rude din ţările capitaliste puteau 

ajunge în închisoare doar pentru că primeau o simplă scrisoare 

sau treceau pragul consulatului. A treia cauză identificată de 

Paul Andreescu pentru care tătarii erau închişi de către 

comunişti era că „s-au opus sistemului şi au făcut parte din 

organizaţii anticomuniste. 90 dintre ei n-au fost prinşi datorită 

capacităţii Securităţii, ci datorită trădării“. ;  

Decimarea unei populaţii  

Decizia lui Stalin de a deporta populaţia tătară din Crimeea 

a fost pusă în practică începând cu 18 mai 1944. Zeci de mii de 

militari sovietici au participat la operaţiunea care ţinut câteva 

zile şi în urma căreia peste 190.000 de etnici tătari au fost 

ridicaţi din casele lor şi duşi în Siberia şi Asia Centrală. Odată 

ajunşi la destinaţie, tătarii sunt cazaţi în cămine şi puşi să 

muncească în industrii şi ferme de stat, în condiţii extrem de 

dure. După călătorie, căreia mulţi nu i-au supravieţuit, clima, 

lipsa de hrană şi propagarea rapidă a bolilor au decimat aproape 

45% dintre deportaţi, potrivit unor surse tătare. 

 “Fiecare dintre membrii organizaţiei naţionaliste tătare, 

avea misiunea să colecteze bani, alimente să dea găzduire 

elementelor naţionaliste refugiate din Crimeea. În afară de 

aceasta, membrii aveau sarcina de a culege informaţii din 

domeniul politic, economic şi social din ţara noastră” - 

rechizitoriul Procuraturii Militare (1953)  

Muftiul şef, condamnat pentru uneltire împotriva 

URSS 

Pentru gestionarea problemelor cultului musulman, în 1920 

s-a înfiinţat instituţia Baş Muftiului (Marele muftiu), iar primul 

baş muftiu a fost numit hogea din Medgidia, Etem Curt-Mola.  

Scopul creării Baş Muftiatului era acela de a coordona 

activitatea tuturor clericilor musulmani.  

Etem Curt-Mola s-a născut în 31 martie 1884 în comuna 

Medgidia. Absolvent al seminarului musulman, ajunge hoge în 

aceeaşi localitate, Securitatea notând despre el faptul că provine 

dintr-o familie de chiaburi. În 1943, se face remarcat prin apelul 

pe care-l face în rândul musulmanilor de a sprijini regimul 

antonescian în timpul războiului. Mesajul lui se răspândeşte 

repede în rândul celorlalţi hogi din Dobrogea.                                          

Conform Fişei Matricole Penale, pe 12 septembrie 1953 

începe să-şi execute pedeapsa cu închisoarea pentru „uneltire 

contra unui stat străin“. Cu alte cuvinte, liderul spiritual al 

musulmanilor este arestat pentru că a „ajutat cu bani şi alimente 

tătari fugiţi din URSS“. La 69 de ani trece prin închisorile 

Tulcea, Constanţa, Poarta Albă, Jilava şi Codlea. Toată averea îi 

este confiscată, familia mutându-se la Braşov. Primul Baş 

Muftiu al musulmanilor din România moare în 1963.  

TĂTARII, CU SECURIŞTII LOR  

Fiind o comunitate etnică numeroasă, era imposibil ca din 

rândurile tătarilor să nu fie şi persoane care să facă parte, în mod 

vizibil, din structurile fostei Securităţii. Este cazul lui Ismail 

Semsedin  din Cernavodă, fost gardian în perioada 1953-1957 la 

direcţia la Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de 

Muncă. După această perioadă, cariera fostului gardian în 

structurile Securităţii cunoaşte o traiectorie ascendentă 

remarcabilă. În 1957, este numit căpitan la Direcţia a 2-a a 

Securităţii, serviciul contraspionaj.  În 1963, devine şef de birou 

şi este avansat la gradul de maior. Ajunge locotenent-colonel în 

1973, când ocupa un post în Divizia a 3-a a Securităţii, urmând 

ca pe final de carieră să aibă gradul de colonel şi o funcţie la 

Securitatea Inspectoratului de Poliţie a Municipiului Bucureşti.  

TĂTARUL-LEGIONAR  

O poveste interesantă este ce a lui Seitisleam Seladin. 

Născut în 1911, în comuna Basarabi, azi oraşul Murfatlar, într-o 

familie înstărită, Seladin  este trimis la Iaşi pentru a studia patru 

clase de liceu. Acolo, mărturiseşte nepotul acestuia, Omer 

Sunay, îl cunoaşte pe Corneliu Zelea Codreanu şi devine adept 

al legionarilor. Era unul dintre puţinii musulmani care aderă la 

această ideologie. Apropierea lui de legionari avea să fie taxată 

de comunişti.  

În 1958, este arestat şi trimis pentru 36 de luni la Colonia 

Culmea să-şi execute pedeapsa prin muncă. Este eliberat la 

finalul lui 1959, pentru ca în câteva luni să fie găsit mort pe o 

stradă din Constanţa.                                                      

 Seitisleam Seladin - foto Arhiva familiei Sunay  

„Abia în 1994 am aflat cine a fost bunicul meu. Părinţilor 

mei şi bunicii mele le-a fost frică să vorbească chiar şi după 

Revoluţie. Bunica a fost urmărită, chemată la interogatorii şi 

bătută mulţi ani după moartea bunicului. Familia mea pierduse 

tot, aveau o carieră de cretă şi o fabrică de cărămidă în Basarabi, 

600 de hectare de teren în zona Medgidia, peste 100.000 de 

metri pătraţi de teren intravilan în Basarabi. Comuniştii au 

naţionalizat tot. Din spusele tatălui meu, bunicul ştia toate 

poeziile lui Radu Gyr“, spune Omer Sunay.  

Citeste mai mult: adev.ro/pbdm01 
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1071 yılında Malazgirt zaferinden sonra Alpaslan 

Ermenileri Bizans zulmünden kurtardı ve Anadolu’da 

yaşayan Ermeniler Selçuklulara şükran borçlandılar. 

Fatih Sultan Mehmet, 1473 yılında Otlukbeli savaşı 

ile Doğu Anadolu’da hüküm süren Akkoyunluları 

yendikten sonra o da Alpaslan gibi Ermenilerin 

koruyucusu oldu. 1915 yılına kadar Türklerin 

himayesinde dillerinde, dinlerinde, kültürlerinde, sanat ve 

ticaretlerinde serbest mutlu ve bahtiyar olarak yaşadılar. 

1800’lü yıllara gelindiğinde, Ruslar tarafından 

kullanılmaya ve koruyucusu olan Türklere karşı 

kışkırtılmaya başladılar. 1804, 1813 ve 1828 yıllarında ya 

da Osmanlı Rus savaşlarından sonra Anadolu’da ve 

İran’da yaşayan Ermenilerin bir kısmı bugünkü 

Azerbaycan topraklarına taşınarak, Türklerle aralarında 

tampon bir topluluk oluşturdular. Ermeniler Papazları, 

Hınçak ve Taşnak çeteleri ve daha sonra Osmanlı 

milletvekili olan Ermeniler tarafından Rusların 

yardımıyla silahlandırıldılar, eğitildiler, donatıldılar 

Anadolu’da ve Azerbaycan’da katliamlara başladılar.  

20 Haziran 1890 tarihinde Adana ve İstanbul’da 

büyük isyanlar oluşturdular. 1882-1893 yıllarında 

Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon’da halka katliamlar 

yaptılar.  

1893, 1894, 1895 yıllarında Kahramanmaraş Sason 

ve Zeytun katliamlarını gerçekleştirdiler.  

Bu katliamlar Fransa’da Le Petit Jurnal gazetesinde 

baş sayfada yayınlandı. 

1905 yılında Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamit’e 

bombalı suikast düzenlediler. 

1905-1907 yıllarında Revan Hanlığında binlerce 

soydaşımızı öldürdüler. 

1909 yılında Adana’da, 1914 yılında 

Kahramanmaraş ve Muşta 50 bin kadar insanımızı 

katlettiler.  

1914 Sarıkamış savaşları sırasında ordularımızı 

arkadan vurdular. 

1915 yılında Ruslarla birlikte girdikleri Van Bitlis ve 

Muşta 179 bin Müslüman Türk ve Kürt’ü yok ettiler.  

Erkeği savaşta olan korumasız İnsanlarımızı 

Camilere, Ahırlara, samanlıklara doldurarak diri diri 

yaktılar. Ordularımızın ikmal yollarını keserek, 

askerimize giden silah ve mühimmata engel oldular. Bu 

nedenle 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan bir kanunla 

toplanan hainler Osmanlının bir başka bölgesi olan 

Suriye’ye sürgün edildi. Sürgün sırasında yine 

askerlerimiz tarafından güven altına alındılar. Yolda 

sağlık istasyonlarında hastaları tedavi edildi, yaraları 

sarıldı, karınları doyuruldu. 

1917, 1918 yıllarında Azerbaycan’da 40 binden fazla 

soydaşımızı katlettiler. Yalnız Bakü’de bir günde 17 bin 

insanımızı şehit ettiler. Bunun üzerine Nuri Paşanın 

Kafkas İslam Ordusu hareketı gerçekleştirildi.  

İstiklal savaşımız günlerinde de hainliklerine devam 

ettiler güney illerimizde Fransızlarla birleşerek 70 bin 

insanımızı yok ettiler. Doğu Anadolu’da da aynı şeyler 

yaşandı ve 1920 yılında Kazım Karabekir Paşa Ermeni 

ordularını toptan esir aldı. Böylece Erzurum ve Kars 

bölgelerinden geri püskürtüldüler 

Şimdi Ermeniler, Türkler bize soykırım yaptı 

diyerek, yalanla dolanla dünya parlamentolarını ayağa 

kaldırıyor, özellikle Amerika ve Fransa’da büyük 

faaliyetlerde bulunuyorlar. Her 24 Nisan günü 

İstanbul’un göbeğinde taksimde, Beyoğlu’nda, hatta bazı 

üniversitelerimizde etkinlikler yapıyorlar, resimler afişler 

asıyorlar, mumlar yakıyorlar, yalandan ağlayıp sızlıyorlar 

sonra bizi en ağır şekilde suçlayarak çekip gidiyorlar. 

Hatta bunlara bazı milletvekilleri  destek vererek, eşlik 

ediyorlar. Hiçbir yetkili veya görevli de bunlara siz ne 

yapıyorsunuz demiyorlar. 

Birinci Dünya savaşı günlerinde Osmanlı Devletinin 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Paul Bronsart Won 

Shellendorf ve Aynı yıllar Anadolu’da bir Ermeni Devleti 

kurmak için Amerika tarafından görevlendirilmiş 

Orgeneral James Guthrie Harbord raporları Ermeni 

ihanet, katliam ve soykırımları ile doludur. Kazım 

Karabekir Paşanın gördükleri ise insanın kanını 

dondurmaktadır. 

 

ERMENİSTAN PARLAMENTOSU TÜRKLERDEN ÖZÜR DİLEMELİ 
Prof. Dr. İbrahim Öztek 

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı  

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı 
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1935 yılında Bükreşte yapılan büyük Ermeni 

kongresinde konuşan Ermenistan Başbakanı Ohannes 

Kaçaznuni bütün suç bizde, Rusya İngiltere ve Fransa 

tarafından kandırıldık, kullanıldık, Türklere karşı 

ihanette bulunduk diyor. Bu kitap yayınevlerinde 

mevcuttur. Ayrıca Birinci Dünya savaşı günlerinde Rus 

yarbay Tverdohlebov’un “I Witnessed and Lived 

Through, Erzurum 1917-1918/ Gördüklerim 

Yaşadıklarım)” ve Fransız yazar Pierre Lyautey’in 

yazdığı “Le Drame Oriental” kitapları Ermeni ihanet ve 

katliamlarını dile getirmektedir.  

Günümüze geldiğimizde Pek çok Amerikalı tarihçi, 

devlet adamı, asker ve sosyolog Prof. Dr. Stanfort Shaw, 

Prof. Dr. Norman Stone, Prof. Dr. Guenter Lewy, 

Michael Gunter, Edward Erickson, Justin Mccarthy, 

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Şükrü Server Aya’nın 

Raporları ve kitapları tamamen Ermenilerin Türklere 

soykırım uyguladığını kanıtlayan eserlerdir. Prof. Dr. 

Yusuf Halaçoğlu ise köy köy, ev ev, isim isim belirlediği 

125 bin şehidimizi anlatmaktadır.  

Amerikan devlet başkanı Reagan’ın hukuk 

danışmanı Bruce Fein 1998 yılında, Amerikan arşivlerini 

taradığını ve bu arşivlerde Ermenilerin 2 milyon Türk’ü 

katlettiklerinin belgelerine ulaştığını belirtiyor. Yine 

Osmanlı Paşası olan Ermeni Bogos Nubar, Lozan’da 

Ermeni haklarını savunurken, savaş, tehcir ve hastalıklar 

sonucu kaybımız 300 bindir diyor.  

Bu sözde soykırım yalanı Ermenilerin yaşam iksiri 

haline gelmiştir. Ermenistan’da 2-2,5 milyon ve toplam 

yeryüzündeki 6 milyon Ermeni’nin asimile olmalarını 

önleyen tek tutanaklarıdır. Bu nedenle bu büyük 

yalandan vazgeçmeleri zordur. Karabağ ve Hocalı 

katliamlarının hesabını, geçtiğimiz yıl Büyük Vatan 

Zaferi ile Azerbaycan’a ödemişlerdir. 
 Ermenistan’ın dünyaya açılan, onları fakirlikten 

kurtaracak, insanca yaşama hakkına ulaşacakları kapı Türkiye 

ve Azerbaycan’dır. Biz birlikte barış içinde kardeşçe 

yaşamaktan ve Kafkaslarda kalıcı barışı sağlamaktan yanayız. 

Geleceğimiz için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve 

Gürcistan el ele vermek ve tüm güçlükleri birlikte aşmak 

zorundadır. Onun için Ermeniler akıllarını başlarına toplamalı 

ve Ermenistan Parlamentosu Türklerden özür dilemelidir.  

Hatta başta Ermeniler, Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırplar; 

kendilerini dillerinde, dinlerinde ve kültürlerinde serbest 

bıraktıkları için “Türk’e Şükran Günü” düzenlemelidirler. Bu 

onların hayat borcudur. Zira Türkler isteselerdi hepsini 

Türkleştirir ve Müslüman ederdi.   

Lecția de limbă tătară 
Kain- 

 

Kainata = Socru 

Kainana = Soacră 

Ata = Tată 

Ana = Mamă 

Dar oare termenul de "kain" îl putem traduce prin 

hain din limba română?! 

Eu cred că nu. Pentru că termenul trecut în limba 

română, pe filiera turcă / tătară din limba arabă nu are 

nicio legătură cu termenul kain din kainata sau kainana. 

O dovadă a folosirii acestui termen este dicționarul din 

1070 al lui Mahmut Kaşgarlî "Dīwān Lughāt al-Türk" 

 Tratat al limbilor Turcice", cu înțelesul")ديوان لغات الترك( 

de rudă prin intermediul căsătoriei. De exemplu "tatăl 

soțului / soției" , "mama soțului / soției"... socru sau 

soacră... 

Asta nu înseamnă că termenul a fost folosit pentru 

prima dată acum 1000 de ani ci că a fost consemnat 

chiar și în cea mai cunoscută lucrare despre limbile 

turcice. 

De ce nu dăm credit utilizării "hain" - ului din 

limba arabă? Pentru că deșii neamurile turcice au aderat 

la islam termenii au fost împrumutați mult mai târziu. 

Al doilea argument este că tătarii își iubeau prea mult 

socrii care le oferiseră cel mai de preț dar pentru a-i 

jigni cu un astfel de apelativ. 

Alte exemple : kayınbaba (socru), kayınbirader 

(cumnat), kayınpeder (socru) , kayınvalide (soacra), 

kaynata(socru) , kayinço (cumnat) 

birader (brother) = frate în persană 

Peder (Pater, Pateras "Παηέρας") = Tată în persană 

Baba = Tată , etimologic vorbind termenul este 

aproape imposibil de atribuit vreunei limbi deoarece se 

găsește în toate colțurile lumii : aba, baba, papa, buba, 

etc 

Valide = Mamă (femeie care a născut) în arabă والدة 

 

 



34 

Uniunea Democrată Tătară , “REVISTA DOBROGEANĂ” ,   Nr. 14, Aprilie 2022 

Echipa României a participat la Campionatul Mondial 

de Şalvar Güreş azi 6 februarie 2022,  Duminică în 

Kahramanmaraş Turcia, Merkez Spor Kompleksi 

Felicitări sportivilor veniți cu mare greutate din afara 

hotarelor Turciei! 

Ne-am revăzut cu mare plăcere cu prietenii noștri din 

Turcia, Bulgaria, Germania, Bangladesh etc 

Felicitări domnului vicepreședinte Şahin Hopur căruia 

echipa noastră i-a înmânat revista, cartea, calendarul și 

placheta din partea UDT! 

Autorul cărții Şalvar Güreş, Mehmet Emin Bay a 

primit de asemenea semnul aprecierii noastre iar noi am 

primit cartea domniei sale și sperăm să introducem 

informații în următoarea carte. 

*România a participat astfel prin Federația Română de 

Kures (Uniunea Democrată Tătară) în 2018, 2020 și acest 

an 2022. După o pauză destul de lungă datorată în primul 

rând restricțiilor impuse de pandemie salutăm din inimă 

reluarea activităților. 

Felicitări tuturor sportivilor! 

La întoarcere, Uniunea Democrată Tătară a făcut o 

vizită domnului director adjunct, profesor Özal Akdeniz 

în renumita regiune Kayseri din Turcia. 

Poate iubitorii jocurilor de strategiei turcice își aduc 

aminte de domnul profesor care a luat numeroase medalii 

la evenimentele organizate de noi, și care a făcut pași 

importanți în a populariza Mangala și Togyz Kumalak in 

rândul elevilor, în acea perioadă fiind profesor la Colegiul 

National Kemal Atatürk din Medgidia, România. 
După cum bine știți Kayseri provine din numele Caesarea, 

după numele lui Augustus  Octavian și care pentru a nu se 

confunda cu alte localități cu același nume au adăugat și cetatea 

de scaun, astfel s-a numit "Caesarea in Cappadocia". Numele a 

fost schimbat de ultimul rege al Cappadocia Archelaus (36 î.e.n 

- 14 e.n.). În 1080 când au venit Selgiucizii au schimbat acest 

nume conform pronunției turcice in Kayseri. 

Îi urăm succes in continuare și pe cât posibil să continue ceea 

ce a început în România! 

România la Cupa Mondială de Şalvar Gűreş din Turcia 
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În 2022 festivalul se va organiza în perioada 16-19 septembrie 
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Dobrogea, o mică incursiune în istoria ei adevărată 
De către Gazeta Sentinela - 13 noiembrie 2021 356 0 

Aurel FLEISCHMANN  

La 143 de ani de la anexarea ei de către România, pe 

14 noiembrie 1878, iată cateva clișee despre Dobrogea față 

în față cu istoria. 

În această zi veți auzi și citi des despre „reîntoarcerea 

Dobrogei la Patria Mama”! O sintagma oarecum ieftină și 

un fals istoric, născută din nevoia de a accepta și justifica 

anexarea Dobrogei, o provincie otomană. O anexare 

condiţionatată în urma războiului ruso-turc prin Tratatul de 

pace la San Stefano şi ratificată de Congresul de la Berlin 

în 1878. 

Dobrogea din punct de vedere geografic, aparține de 

Peninsula Balcanică iar istoria ei este strâns legată de 

Balcani și de soarta lor, fără sa aibă o „patrie mamă” la 

1878, cel puţin nu România. 
Este adevărat că Mircea cel Bătrân a stăpânit și Dobrogea 

30 de ani, între 1388 și 1418, până la moartea sa. Din 1400 

obține chiar Dobrogea întreagă, cu „Gurile Dunării” și „părţile 

tătăreşti”, de la Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, pentru 

ajutorul acordat acestuia de a obține tronul. 

Dar înaintea lui au fost, sute de ani, bizantinii, bulgarii 

lui Asparuch, iar bizantinii și iar bulgarii, cumanii și 

mongolii … și mulți alții. Până și rușii kieveni în frunte cu 

Sviatoslav (Svetoslav) regele Kievului, au debarcat în 968 

în Delta Dunării, o armata de 60.000 de oameni. S-au 

confruntat aici cu 30.000 de bulgari, pe care i-au urmărit 

până la Nistru, ridicând apoi la Prislava, în Dobrogea, 

capitala Rusiei Kievene, asta până în 971 când au fost 

alungați de basileul Ioan Tzmiskes. 

Dar în față acestor evidențe ale istoriografiei 

universale, să conteze oare numai cei 30 de ani de 

stăpânire a lui Mircea cel Bătrân? Stridența afirmației ar 

trebui să fie clară chiar și pentru cei fără veleități de 

istoric. 

Reîntorcandu-ne la timpurile mai noi, de unde ne-au 

rămas surse istorice mai proaspete, să vedem cum arăta 

Dobrogea. 

În harta otomană din imagine de la mijlocul secolului 

XIX (1850), ceea ce la vremea respectivă era provincia 

„Vilayetul Dunării”, pe harta este inscripționat că 

„Bulgaristan”/Bulgaria, fără nici o mențiune la Dobrogea. 

(pentru detalii vezi: https://techirghiol.com/bulgarii-si-

dobrogea ) 

Nici europenii prin cartografii și geografii lor nu o 

vedeau altfel. Iată aici o harta europeană a imperiului 

otoman din 1871, unde Dobrogea nu este de fel 

reprezentată explicit ci, apare ca parte a provinciei 

otomane „Bulgaria”. 

Pentru cei care poate nu cunosc detaliile nașterii 

statului nostru, România a apărut ca entitate statală 

condusă de Alexandru Ion Cuza în 1859, prin unirea 

Moldovei și a Munteniei (Țării Românești), construcţie 

care avea să poarte numele de „Țările române”, sau 

„Principatele Unite”. Iată mai jos dintr-un manual de 

geografie al „Țărilor Române” din 1863, detalii privitor la 

Dobrogea, pământ românesc sau „Moșia lui Mircea cel 

Bătrân”, cum mai e numită astăzi. De fapt iata lipsa de 

detalii privitor la această provincie. 

Dobrogea este pomenită numai de două ori în tot acest 

nou manual de geografie al statului român. Apare inițial 

sub numele anterior de „Moesia”, cu specificația noului 

nume „Dobrogia”. Adică în Principatele Române la 1863, 

încă nu se avea habar de „moștenirea” dacilor și a lui 

Mircea cel Bătrân dintre Dunăre și Marea Neagră. 

Și dacă tot e să demontăm clișeele răspândite de 

naționaliștii, istoricii și jurnaliștii români în privința 

Dobrogei, clișee probabil bine intentionante dar care nu 

corespund adevărului istoric, iată câteva argumente 

împotriva surprizei trădării înțelegerii comune a rușilor în 

războiul ruso-turc, care pe nepusă masă, au cerut 

retrocedarea celor trei județe basarabene Cahul, Ismail și 

Bolgrad. 

Iată ce scrie Telegraful de București din 6 ianuarie 

1876, citând din „Pall Mall Gazette”: 

«Ecä ce ne spune „Pall Mall Gazette”: 

„Ni se asicura ca guvernulu romanu voesce sa cupere 

de la Sultanulu complecta independinîa a României. Rusia 

aru adera la aceastu faptu cu condiţiunea de a i se înapoia 

Basarabia ce’i a luat-o puterile semnatoare ale tratatului 

de la Paris la 1856. În schimbu, Principatele Dunarene 

voru lua Dobrogea cu unu portu în Marea Neagră.” 

Spaciulu şi timpulu ne lipsesc a trata astă-di această 

însemnată cestiune.» 

Deci încă de la începutul anului 1876, Principatele 

Române speculau ideea de a obține independența plătită, 

cu prețul schimbului sudului Basarabiei cu provincia 

otomană Dobrogea, provincie care de asemenea trebuia 

plătită sau în război câștigată? 

Dar câteva zile mai târziu Telegraful de București din 

18 ianuarie 1876, mai notează: 

«Este esactu cee ce unu ziaru francesu „Le Monde” 

dice ca in 1872 s’a tratat la Constantinopole cestiunea de 

a se oferi Romaniei Dobrogea in schimbul Basarabiei, si 

ca Anglia si Austria s’au opusu atatu, ca pasurile 

combinate a le ambasadoriloru, englesu si austriacu, 

fusera causa care a facutu se cada Mahmud Pasa”..» 

Deci discuția despre un eventual schimb al sudului 

Basarabiei cu Dobrogea se purta deja din 1872 ?! 

Iar în Telegraful de București din 19 iulie 1877, deci 

înainte deintrarea efectivă a Principatelor Unite în război, 

se dădea o notiță despre „spionii” României deplasați în 

teritoriu, pentru a afla dacă „se merită” o eventuală 

anexare a Dobrogei, pământ necunoscut în România: 
«Bucuresci, 26 Iuliu – Ivanovici, fostu agentu comercialu in 

Tulcea, si Aurelianu directorulu scolei de agricultura din 

Bucuresti, au primit de la guvernu insarcinarea sa se duca in 

Dobrogea, spre a studia localitatile de pe acolo si a face unu 

raportu, deca Dobrogea merita sa fie anecsata la Romania..» 

Cu această sper că am lămurit și așa zisă trădare a aliatului 

Rusia în războiul ruso-turc din 1877 ?! 

Dar cum stăm cu situația în țară, privitoare la această 

anexare a unui teritoriu străin din „Țară Turcească” așa cum era 

Dobrgea denumită de mocanii care coborau la pășunat aici ? 

Iată ce scria Eminescu în Timpul la începutul lui 1878 

despre eventuală anexare a Dobrogei: 
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«”Misiunea României este pe malul stâng al Dunărei, n-are 

ce căta pe malul drept, unde, deși locuiesc mulți români, totuși 

majoritatea populațiunei este de ginte slavă (…) de la echitatea 

și înțelepciunea ei (a Rusiei) și a Europei am putea cere numai 

Delta Dunărei, care a fost a noastră, și indemnitatea pentru 

pagubele noastre de răzbel.”» 

Iar un alt ziar conservator „Presa”: 

«”Pentru a ține în respect și în ordine populațiunile 

sălbatice ale Dobrogei, ne va trebui să întreținem acolo o 

armată considerabilă.”» (pentru detalii: https://techirghiol.com/

caderea-plevnei-si-dorul-de-anexiune-al-romanilor)  

După cum se știe, România care oricum nu prea avea de 

ales, a „acceptat” schimbul de teritorii și s-a pricopsit cu 

Dobrogea. 

Un alt clișeu dobrogean privește faptul cum istoricii 

timpului au creat ad-hoc istorisiri „eroice”, despre cum s-a 

desfășurat preluarea Dobrogei de către armata română și Carol I, 

istorisiri preluate cu plăcere de toți cei care le-au urmat, fără 

discernământ în care imaginea descrisă era aceea a sentimentelor 

favorabile și de consimțire cu care a fost întâmpinat regele și 

aramata sa de catre populatia Dobrogei 

Față în față cu acest clișeu dulceag, stă o realitate cenușie, 

deloc eroică. Festivitățile românești de „preluare” a Dobrogei s-

au ținut la Brăila în Țara Românească. Acolo și-a citit regele 

cunoascuta „Declarația către Dobrogeni” căci situația de partea 

cealaltă a Dunării se pare că era deja cunoscută. Acolo nu-l 

aștepta nimeni pe rege. 

Trecerea Dunării s-a făcut în dreptul Brăilei, la Ghecet 

(Smârdan astăzi) pe partea Dobrogei. Dobrogea era un pământ 

slab populat de români și puțîn cunoscut în Regatul României. 

Pentru toată lumea era „Țară Turcească”. De la Măcin și din 

împrejurimi de abia s-a reușit să se organizeze 40 de oameni care 

să vină cale de 10 km la Ghecet, pentru a întâmpină pe rege. Dar 

și aceștia au fost împiedicați până la urmă de către bulgari să 

organizeze „primirea triumfală” a regelui Carol pe pământ 

dobrogean. Rușii erau de asemenea reticenți la predarea 

administrației, probabil se așteptau la orice, chiar și la o 

răsturnare a situației în care românii poate nu ar mai fi acceptat 

în ultimul moment schimbul de teritorii, Basarabia de sud cu 

Dobrogea, sau să le fie blocat drumul de retragere a trupelor din 

Bulgaria. 

Regele a pus piciorul pe pământul Dobrogei, dar nu a fost 

întâmpinat de nici un dobrogean. A fost salutat de proprii soldați 

care au debarcat o dată cu el, după care s-a întors la Brăila și mai 

departe la București. 

Relatarea despre situația adevărată la debarcarea regelui în 

Dobrogea o face „România Liberă” într-u articol apărut mai 

târziu, la 8 decembrie 1878: 

« … deşi în plan era de mai nainte făcută programa 

primirei A. S. R. Carol I, la trecerea Sa peste Dunăre la Ghicet; 

când densul va pune piciorul mai întaiu pe pămîntul Dobrogei, 

adică era să vină vr’o 40 de români călări, de la Mácin şi de 

prin satele circum-vecine, să vină preoţii cu protopopul în 

frunte, aci să se sântească apa, şi stropind pe Domnitor, să i se 

zică un cuvânt pregătit de profesorul N. Bălăşescu, şi numai 

după această primire la Ghicet să treacă toate trupele la oraşul 

Măcin, unde să i se facă de primarul oraşului o nouă recepţiune. 

Dar lucrul pentru primirea la Ghicet s’a scamotat, prin planul 

bulgarilor din Măcin, adică luni în ajunul trecerii, seara, 

poliţaiul din Măcin a chiemat pe preoţii români la poliţie, şi le-

au poruncit, ca a doua zi, marti, în 14 (ziua trecerii), să nu 

cumva să se mişte care-va preot din Măcin, ci să fie toţi la 

biserică, că este sărbătoare mare, numele prinţesei rusesci, 

Maria, nepoata sau sora împăratului Alexandru, şi trebue să se 

facă slujbă cu Te Deum, şi se mai porunci, ca în acea zi nici o 

prăvălie să nu fie deschisă. Această poruncă luând-o protopopul 

cu preotii, nici unul nu putu să se misce din oraş şi să meargă la 

Ghicet, spre primirea Românilor, după cum era 

programa.» (detalii aici: https://techirghiol.com/adevarul-

despre-ziua-de-14-noiembrie-1878-la-preluarea-dobrogei-de-

catre-romania) 

În ceea ce privește un ultim clișeu cu drag răspândit 

despre Dobrogea și dobrogeni, „Dobrogea exemplu 

de convieture interetnică și toleranță”, nu este decât o 

autolingusire a dobrogenilor, o „calitate” apărută în 

urma românizării depline a Dobrogei și o dată cu 

dominantă etnică românescă. În rest, istoria 

Dobrogei, ca și înainte de anexare a fost plină de 

conflicte interetnice între români și greci, între 

coloniști români și tătari, între români și bulgari, 

între aromâni și bulgari, între aromâni și greci etc. iar 

antisemitismul adus în Dobrogea de coloniști nu se 

deoseba pre amult de restul țării. Ziarele vremii au 

tot publicat despre aceste conflicte încă de la 

începuturile Dobrogei românești. Iată aici o relatare 

din „Unirea Poporului” din 13 Aprilie 1930: 

«Dumineca în 30 Martie Bulgarii şi coloniştii 

macedo-români din comuna Bogdanova din 

Dobrogea s-au încăierat pentru nişte pământ. Bulgarii au atacat 

cu focuri de armă pe colonişti, rănind pe românul macedonean 

Tuşa Cehene , iar pe fratele acestuia bătându-l cu ciomege. 

Coloniştii s-au apărat, împuşcând şi ei asupra Bulgarilor şi 

rănind pe 7 dintre ei, iar pe unul omorându-l. Jandarmii venind 

au arestat zece Bulgari şi cinci colonişti.» 

Cum dobrogenii nativi, românii aflați deja la 1877 în 

Dobrogea, raportat la teritoriu, erau foarte puțini, (o statistică 

neadevărată a rușilor la 1877, ce voia să convingă România să 

accepte schimbul de teritorii, notează 47.000 de români în 

Dobrogea, majoritatea aflați în satele presărate de-a lungul 

Dunării) a făcut ca noii cetățeni să fie lipsiți mai bine de trei 

decenii de drepturi politice. Votul cenzitar, bazat pe avere și 

impozitul plătit care s-a practicat în sistemul electoral românesc 

până în 1917, dacă ar fi fost aplicat în Dobrogea, ar fi dus la o 

dominantă politică a „străinilor” („cu sistemul actual de vot s-ar 

da, oricum, o putere, o prioritate burghesimii străine. (Neamul 

Romănesc, 5 Noiembrie 1906)” 

De aceea, pentru oficialitățile române, intelectuali, istorici, 

jurnaliști, țelul în Dobrogea de la începuturile ei românești, a fost 

românizarea acesteia cu orice preț, miza finală fiind dominația 

etnică. Cu toate acestea, la 143 de ani de la preluarea Dobrogei 

de către România, putem spune, cu toate nesiguranțele, greșelile 

și teoriile false sau închipuite, că avem o Dobroge românească 

pe care am făurit-o nou și pe care o merităm pe deplin, împreună 

cu toți „străinii de neam” care au reușit să reziste aici și să se 

adapteze noii societăți, alcătuind un mic colț modern de Balcani, 

absolut românesc. 
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Onorata sa fiu investita ca si Consul Onorific al 

Republicii Kazakhstan la Constanta! 

Multumesc pentru incredere, Ambasadei Republicii 

Kazakhstan in Romania, Excellentei Sale, Dl. 

Ambassador Nurbakh Rustemov! 

Investirea  mea oficiala ca si Consul Onorific al 

Republicii Kazakhstan, având drept circumscripție 

consulară județele Constanţa, lalomița, Călăraşi, Giurgiu, 

Teleorman şi Tulcea, ma onoreaza si imi da o sansa 

extraordinara sa pot contribui la dezvoltarea relatiilor 

economice si culturale intre Kazakhstan si Romania, in 

urmatorii ani. 

Sunt onorata si recunoscatoare pentru increderea pe 

care mi-a acordat-o Excelenta Sa, Ambasadorul 

Republicii Kazakhstan in Romania, Dl.Nurbakh 

Rustemov si ma angajez sa respect si sa onorez misiunea 

incredintata mie. 

Colaborez cu Ambasada Kazakhstanului in Romania 

din 2015, dar odata cu intalnirea cu actualul Ambasador, 

am dezvoltat mai multe proiecte comune, care mi-au adus 

Invitatia de a reprezenta Republica Kazakhstan, ca si 

Consul Onorific, invitatie pe care am acceptat-o, cu 

mandrie si cu recunostinta. 

Republica Kazakhstan acelebrat, anul trecut, 30 de 

ani de Independenta! 

In acesti 30 de ani, tara a facut remarcabile si 

consistente progrese in construirea unui stat democratic si 

a unei economii dinamice, in continua dezvoltare, astfel 

incat, in acest timp Republica Kazakhstan si-a castigat un 

loc meritoriu si apreciat in arena internationala. 

In Septembrie al acestui an aduceam reprezentantii a  

9 Turoperatori din KAZAKHSTAN in Romania, in 

premiera in istoria colaborarii turistice dintre cele doua 

tari, istorie care..aproape ca nu exista. 

Cu sprijinul Turkish Airlines Constanta si al echipei 

mele de la agentia noastra turoperatoare, Mistral Tours, in 

permanenta legatura cu romanul nostru Andrei Baculea 

din Almaty, Kazakhstan, cu suportul Ambasadei 

Republicii Kazakhstan in Romania si cu sustinerea 

directa a Ambasadei Romaniei in Kazakhstan, cu 

participarea directa a mai multor Parteneri Hotelieri din 

Industria Ospitalitatii din Romania de pe Litoral, din 

Delta Dunarii, din Brasov si Bucuresti, si cu suportul 

primit in intalnirile oficiale din partea Primăria Constanța 

si Consiliul Județean Brașov, am reusit ceea ce a 

insemnat o Premiera in turismul romanesc! 

Incepand de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu 

Constanta, am oferit oaspetilor kazahi impresii si 

experiente in Constanta, Mamaia, Eforie Nord, Olimp, 

apoi  au urmat alte trei zile in Delta Dunarii, la Brasov, 

Bran, Sinaia si in Bucuresti, incheiate cu o Conferinta de 

presa in care am prezentat massmedia rezultatele acestui 

proiect de promovare a destinatiilor romanesti catre 

turoperatorii kazahi. 

Consul onorific al Kazakhstanului 

Corina Martin 
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Ca urmare a succesului colaborarii care a inceput astfel, am 

reusit sa obtinem suportul Primariei orasului Almaty din 

Kazakhstan, care, prin organizatia sa de turism, cu insistenta si 

sprijinul si implicarea romanului nostru rezident in Almaty, 

Andrei, Baculea si astfel am plecat in Kazakhstan, in noiembrie 

anul trecut, cu o delegatie de presa, conducerea Aeroportului 

Mihail Kogalniceanu Constanta siconducerea Turkish Airlines 

Constanta - Partener oficial in proiect. 

Scopul meu, declarat, era acela de a reuni turoperatori 

kazahis i romani pentru a putea introduce un Zbor Charter 

Constanta-Almaty in Vara 2022, care sa ne poate aduce turisti 

kazahi in Circuit in Romania sau in Sejur Litoral-Delta Dunarii, 

si care va putea duce romani in vacanta in Kazakhstan, tara de 

legende si istorie fascinanta! 

Asa am ajuns in Almaty, Kazakhstan! 

Un amestec de traditii nomade, modernism, cultura 

amestecata din sangele a 120 de minoritati, natura salbatica si 

gastronomie savuroasa si bogata, curiozitati si particularitati 

spectaculoase si oameni cu care, in mod neasteptat, ne si 

asemanam in dorinta de a rade si petrece si a ne bucura. 

Am avut parte de un program inedit, pregatit de organizatia 

“Visit Almaty”, care ne-a adus experiente fascinante - in orasul 

Almaty, in vizita la Lacul Ysik, apoi la la Satul traditional 

"Ethno-Aul Gunny”, unde am urmarit un program spectaculos - 

traditii, mestesuguri, istorie, un pranz cu carne de cal si de 

berbec si un Spectacol de Exceptie, pe cai. Turul nostru de o 

saptamana a continuat cu vizita in Canyonul Charyn, cu o 

vechime de 12 milioane de ani, intr-un peisaj natural 

spectaculos, apoi la  Oi-Qaragai Lesnaya Skazka Mountain 

Resort, unde ne-am bucurat de o noua experienta pe cai si de 

cazarea in yurte tataresti. Am ajuns apoi intr-o comunitate de 

“uyguri”, unde ne-am bucurat de traditii specifice si de caldura 

si ospitalitatea gazdelor, am vizitat Crama Arba Wine dar am 

avut si intaniri oficiale, la Primaria Alamty si cu conducerea 

Aeroportului International Almaty. 

Succesul viiztei noastre a fost amplu prezentat de 

massmedia si urmarit indeaproape de mii de dobrogeni si 

romani, care au avit astfel ocazia sa descopere o destinatie 

fascinanta. 

Cu atat mai mult cu cat, din ianuarie acest an, vom putea 

calatori in Kazakhstan, de acum FARA VIZA! 

Astfel, cetățenii României care au un test PCR negativ 

(valabil 72 de ore) pot călători în Kazahstan până la 30 de zile 

fără autorizații suplimentare și fără eliberarea vizei. 

Tocmai de aceea, agentia noastra de turism, Mistral Tours, 

pregateste un prim Grup de turisti in calatorie la Nur Sultan si 

Almaty, pentru care avem deja foarte multe familii inscrise. 

Intre timp, in decembrie anul trecut, odata cu investirea 

mea oficiala ca si Consul Onorific al Republicii Kazakhstan, 

pregatim, impreuna cu Ambasada Republicii Kazakhstan la 

Bucuresti un Calendar amplu si atractiv de evenimente culturale 

si economice la Constanta, Cluj, Bucuresti si in alte orase, 

pentru a prezemta si promova, in Romania, traditiile, cultura, 

istoria si spiritul kazah. Un prima stfel eveniment a avut deja loc 

la Constanta in perioada 17-18 martie a.c., odata cu Masa 

rotunda de interes economic si cu Festivalul Filmului Kazah, 

unde am putut sa urmarim, impreuna, celebrul film ce o evoca 

pe legendara regina a stepei, Tomiris. 

Ma bucur de o excelenta colaborare cu Uniunea Democrata 

Tatara, condusa de dl Naim Belgin si de suportul si sustinerea 

altor membri ai comunitatii tatare din Dobrogea, intre care 

Egevit Aslan, Feuzi Ismail si altii si ne propunem sa dezvoltam, 

impreuna, mai multe evenimente sportive si culturale in acest an, 

in care sa atragem si comunitatea kazaha ce locuieste in judetul 

Constanta, angajati ai Rompetrol, investitie a statului kazah. 

Ne bucuram sa fim parte, impreuna, din seria ampla de 

Evenimente pregatite pentru a celebra 30 de ani de relatii 

diplomatice intre Romania si Kazakhstan. 

Cu multumiri si recunostinta pentru eforturile Uniunii 

Democrate Tatare de a pastra valorile si traditiile comunitatii de 

tatari in Dobrogea si in Romania, raman alaturi, prin eforturile si 

contributia mea, pentru a promova si integra si valorile si spiritul 

kazah in aceste evenimente. 

Corina Martin 

Consul Onorific al Republicii Kazakhstan la Constanta, 

Tulcea, Ialomita, Giurgiu si Teleorman 
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De ce spunem aşa?  

Pentru că Qĭdĭrlez (Hıdırlez) are rădăcina HDR 

 care înseamnă verde, natura redevine verde şi)أخضر( 

planeta reînvie. 

După cum bine ştiţi am sărbătorit în 21 martie intrarea 

în noul an tătar, Nevruzul, 

astfel că sărbătoarea Qıdırlez 

simbolizează intrarea într-un 

nou anotimp, vara. (Anul, la 

unele triburi de tătari era 

împărţit în iarnă şi vară, doar 

că delimitarea nu era 5/6 mai 

ci 21/22 aprilie, iar diferenţa 

este data de trecerea de la 

calendarul Iulian la calendarul 

modern care nici el nu este 

foarte exact). 

Ce spun legendele? 

„Această sărbătoare 

preislamică* îşi are originile în 

cultul dualităţii şi celebrării 

reîntoarcerii la viaţă. După 

legendă, cei doi fraţi gemeni 

Hızır şi Iliaz, au fost alungaţi 

din Cer de către Creator şi au 

primit dreptul de a se întâlni, o 

singură dată pe an (în ziua de 

Qıdırlez- Hıdırlez), unul 

devenind stăpânul Pământului 

şi celălalt al Cerului. Aceştia 

au fost consideraţi patronii 

astronomici ai vieţii umane. 

Cei doi profeţi Hîdîr şi Ilias se 

întîlnesc în fiecare an pe 6 mai, pe pămînt ca să vestească 

musulmanilor primăvara....” 

Ce spune islamul?  

În islam există doar două 

sărbători : Sărbătoarea Postului si 

Sărbătoarea cea mare a 

Pelerinajului. 

Interzice sau permite islamul 

această sărbătoare? 

Cât timp este o sărbătoare 

câmpenească, un eveniment pur 

social şi nu se încearcă îmbrăcarea 

în alte haine, de activitate 

religioasă nu este niciun 

impediment în a declara 

manifestarea ca permisă. 

Dacă focul peste care sar 

oamenii nu este considerat a avea 

puteri divine atunci nu se ridică 

niciun semn de întrebare. 

Qıdırlez kunîmîz kutlu 

bolsîn !!! 

Hîdîrlez  

Qĭdĭrlez : sărbătoarea naturii! 

Mangalia, va ospita între 7-8 mai 2022 la 

Plaja Turqoise din Venus, Festivalul Internațional 

Hîdîrlez, aflat la cea de-a 7-a ediție a festivalului 

istoric renăscut, organizat și realizat de UNIUNEA 

DEMOCRATĂ 

TĂTARĂ cu sprijinul 

Ministerului Culturii. 

Festivalul se va bucura de 

jocurile si sporturile 

traditionale inscrise in 

lista patrimoniului 

cultural imaterial al 

umanitatii a UNESCO, 

mancare si muzica 

traditionala, film turcic, 

ateliere creative si 

mestesugaresti. 

In cadrul festivalului vom 

lansa cartea 

Toguzkumalak, un joc 

istoric intelectual turcic si 

Revista Dobrogeana 

nr.14, ediţie specială 

pentru Hîdîrlez si vom 

avea onoarea de invitati 

speciali si deosebiti 

nationali si internationali. 

Există mai multe variante 

în privința originii lui 

Hızır și a sărbătorii 

Hıdırellezului, iar una dintre acestea spune că 

Hîdîrellez aparține culturilor 

mesopotamiene și anatoliene 

iar altele că aparține culturii 

turce pre-islamice din Asia 

Centrală. Deşi sursa este 

imposibil de identificat cu 

acurateţe termenul este din 

limba araba pe filiera tătară şi 

turcă, Hîdîr=Verde, cu sensul 

că natura reînvie începând cu 6 

mai şi iarna îşi intră în drepturi 

la 17 noiembrie. La UNESCO 

au depus documentaţie Turcia 

şi Macedonia de Nord dar se 

sărbătoreşte în tot bazinul 

Mării „Negre” şi al Mării 

Mediteraneene. 
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Festival Hîdîrllez: proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii 

Revistă tipărită în cadrul proiectului 

Asociaţia  Culturală  

Mehmet Niyazi  

 



Mangalia 2019 

În perioada 16-19 septembrie 2022, Uniunea Democrată Tătară  organizează 

festivalul internaţional de jocuri tradiţionale  ediţia a 6 a 


