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APARITIA IN ROMANIA
•

Pe teritoriul României prezenţa turcilor şi a tătarilor, mai ales în zona Dobrogei, datează încă din
secolul al XIII-lea , fiind consolidată în perioada otomană. Element important al sistemului militar otoman,
protejând Constantinopolul şi asigurând canalul de comunicare cu Crimeea, Dobrogea a fost intens
populată cu turci şi tătari proveniti din Asia Mică, respectiv din Crimeea. Au existat două valuri migratorii
tătare mai intense înspre Dobrogea. Primul, care a urmat anexării Hanatului Crimeei de către Rusia
ţaristă în 1783, iar al doilea ca urmare a Războiului Crimeei (1853-1856), când numeroşi tătari au fost
deposedaţi de bunuri şi izgoniţi din satele şi oraşele din Crimeea .

•

Probabil cele mai complete şi corecte date privind populaţia din Dobrogea care urma să fie anexată
României la 1878 se găsesc întrun tabel statistic obţinut de consulatul francez din Tulcea . Conform
afirmaţiei consulului francez, aceste date au fost culese de către un trimis special al guvernului român,
care avea misiunea de a face o estimare cât mai corectă a populaţiei ce urma să fie încorporată în
România, conform Tratatului de la Berlin din 1878. Astfel, potrivit acestei surse, populaţia totală a
Dobrogei de Nord era de 225.753 de persoane. Din aceştia, 126.924 erau musulmani (48.784 turci,
71.146 tătari şi 6.994 circasieni)

• La primul recensămînt din perioada postcomunistă, organizat
în anul 1992, au fost înregistraţi 29.832 de turci şi 24.956 de
tătari , în vreme ce la următorul recensământ, din anul 2002,
au fost înregsitraţi 32.098 de turci şi 23.935 de tătari . Datele
ultimului recensământ, din anul 2011, indică un număr de
28.226 de turci şi 20.464 de tătari .
• În cadrul raportului în cauză se sublinia insuficienţa proprietăţii
rurale, din ce în ce mai redusă pentru turcii şi tătarii de la sate,
ca urmare a aplicării reformei agrare, verificarea titlurilor de
proprietate, stabilirea unor impozite ridicate şi imposibilitatea
plăţii acestora, alături de acţiunile burgheziei bulgare, la toate
acestea adăugându-se condiţiile grele de viaţă cauzate de
lipsa apei, de abuzurile jandarmilor şi administraţiilor locale,
prin folosirea populaţiei turce la diferite activităţi, stării de
sărăcie a comunităţilor şi nu în ultimul rând, prin omiterea din
procesul de împroprietărire a unor turci ce deţineau titluri de
proprietate în regulă

Procesul de migrare a populaţiei
• Perioada de după ocuparea peninsulei de Rusia țaristă,
urmată de perioada Războaielor Crimeene (1853-1856) și a
Războiului din 1877-1878, au determinat migrarea în masă a
populației turco-tătare din țara natală spre teritoriile Imperiului
Otoman .
• Unii au urmat calea apei și s-au stabilit în provincia otomană
Anatolia, iar alții au urmat calea continentală, așezându-se în
provincia otomană Tuna Vilayeti ,sancak-ul Tulcea , kaza-ua
Constanța , regiune care între timp primisedenumirea de
Dobrogea de Nord. După Războiul din 1877-1878, principatele
române și-au câștigat independența și, deși au pierdut o parte
din Basarabia, au fost recompensate cu regiunea numită
Dobrogea de Nord. Scopul noului guvern al României era de a
româniza regiunea și de a integra populația majoritar
musulmană .

• Procesul de migrare a determinat modificări la nivelul compoziţiei
etnice a provinciei şi în acelaşi timp a afectat modelul de
proprietate funciară din provincie. Mai exact, în anul 1882,
Dobrogea avea 175.075 de hectare terenuri arabile. Turcii şi
tătarii reprezentau comunitatea care deţinea cel mai mult pământ
în provincie, adică 50% din terenurile arabile, urmaţi de români şi
bulgari, fiecare grup etnic posedând aproximativ 23% din
terenurile agricole. Această repartiţie a fost radical modificată prin
procesul de colonizare. În 1905, 63% din terenurile arabile aveau
proprietari români, în vreme ce turcii şi tătarii deţineau doar 7%
din terenurile arabile .

Obiceiuri
•

Vremurile în care se realizau cusături migăloase pe
pânză extrem de fină la lumina lămpii sau broderiile
făcute cu multă răbdare pe mătase de către turcoaice și
tătăroaice cu un secol în urmă, au apus. Aceste obiecte
însă, au fost păstrate generații de-a rândul și reprezintă
un motiv de mândrie pentru familiile de musulmani din
Dobrogea, care le oferă copiilor zestrea străbunilor, astfel
încât obiceiurile din vechime să nu fie uitate.

• La turci, părinții mirelui trebuie să plătească familiei
miresei o sumă stabilită inițial, în monede de aur, numită
”prețul miresei”. Astfel, se consideră că soția care este
câștigată greu, va fi mult mai prețuită și respectată .

• Existau câteva obiceiuri menite să mai destindă atmosfera, atunci când mirele
mergea împreună cu familia să discute cu părinții fetei. Cafeaua cu sare este unul
dintre ele . În timp ce familia viitorului mire se află în vizită, fata trebuie să prepare
cafeaua turcească. În funcție de cât de mult îi plăcea băiatul , eapunea mai mult
zahăr sau adăuga sare. Datoria tânărului era să bea cafeaua, indiferent că era
bună sau rea. Acest obicei merge pe principiul că în viață, doar împreună treci
peste toate.

• Un obicei despre care turcoaicele din Dobrogea spun că nu trebuie uitat, este cel
privind decorarea casei ca un palat din povești. Camerele împodobite cu zestrea
miresei semănau cu o expoziție. Turcii dobrogeni obișnuiau să ornamenteze casa
cu șaluri de mătase, articole de artizanat, marame, perne de toate formele
geometrice și carpete pe care le puneau pe pereți.

SARBATORI
• Sărbătoare preislamică, Hîdîrlezul marchează începutul anului
agricol și trecerea la anotimpul cald. Este una dintre cele mai
vechi sărbători laice, păstrată de turcii și tătarii dobrogeni, dar
și de comunitățile turce din Balcani și Anatolia. Hîdîrlezul se
sărbătorește în fiecare an în ziua de 6 mai, conform
calendarului gregorian, și marchează începutul unui nou
anotimp.Este o sărbătoare câmpenească și se desfășoară în
natură. Cu prilejul Hîdîrlezului se prepară bucate tradiționale,
se spun legende, proverbe, zicători, se cântă și se dansează
pe muzică tradițională. Printre bucatele pe care gospodinele le
pregătesc pentru această zi se numără plăcintele cu brânză
sau cu carne și turtele din aluat nedospit.

• Specifice acestei sărbători sunt și unele ritualuri, precum
rostogolirea prin iarbă sau săritul peste foc, ambele
semnificând îndepărtarea relelor. De asemenea, la tătari,
specific acestei sărbători este și obiceiul „qalakay
tıgırmaq”. De pe o pantă se rostogolea la vale o plăcintă
numită qalaqay. Dacă aceasta se oprea cu baza în sus
se anunța un an sărăcăcios, iar dacă se oprea așa cum
fusese așezată în tavă se anunța un an rodnic.

• Cea mai importantă sărbătoare a turcilor, din punct de vedere
al unităţii lumii turce, sărbătorită anual şi de turcii dobrogeni
este Nevruzul. Aceasta este şi cea mai veche sărbătoare a lor,
datând de peste 5000 de ani.
Cuvântul “Nevruz”, în traducere din limba persană, înseamnă
“zi nouă”, de la “Nev”, adică nou şi de la “ruz”, adică zi. Este
vorba aşadar de o nouă zi în care natura reînvie, şi oamenii se
bucură de începutul unui nou an ca şi de venirea primăverii.
În România cei peste 66 de mii de turci şi tătari sărbătoresc
primăvara pe 21 martie, deşi nu pentru toţi Nevruzul începe în
primul minut din dimineaţa ce premerge zodiei berbecului.
La unele popoare ea ţine între 3-7 zile, la altele poate dura şi
până la 14 zile.
Din China, pînă în Asia şi Europa, fiecare popor turcic îşi are
proriile legende în legătură cu Nevruzul. Una dintre legende
spune că în urmă cu mii de ani turcii au fost izolaţi în
Erghenegon pe nişte munţi de care nu puteau trece, datorită
unor cataclisme naturale. Ei şi-au continuat totuşi viaţa, au
extras zăcămintele de cărbuni, au crescut animale. Într-o zi au
văzut un lup intrând şi ieşind printr-o strâmtoare şi, urmărindul, au ieşit din Erghenegon. Este ziua în care poporul turc s-a
răspândit în cele patru zări ale lumii.Musulmanii suniţi leagă
momentul de Nevruz de naşterea lui Ali, fiul profetului
Mohamed.

Delicatese tătăreşti din
satele Dobrogei
• Döner kebab
Kebabul vine în diferite forme și a fost creat de otomani,
fiind preparat inițial pe orizontală, din carne de miel, porc
sau pui. De-a lungul timpului însă carnea a început să fie
așezată pe verticală pentru a se învârti pe rotisor. Este
consumat nu doar în Turcia, ci și în Europa, Canada și
Australia, fiind iubit de mulți pentru gustul său,
prospețimea și rapiditatea cu care este preparat. Este o
variantă mai proaspătă a clasicelor preparate de fast food.

• Lokum
Lokum sau Rahat Lokum este ceea ce în România este
cunoscut sub numele de „rahat” (și nu în sensul peiorativ).
Desertul turcesc gelatinos a fost creat tot în timpul
Imperiului Otoman și s-a răspândit în toate teritoriile
cucerite de aceștia. Rahatul turcesc este făcut în mare
parte din curmale, fistic, alune de pădure sau arahide
mărunțite și înconjurate de gelatină, deși e foarte comună
și varianta cunoscută în România, exclusiv gelatinoase, de
obicei aromatizate cu apă de trandafir, fistic, pergamută
sau lămâie

• Baklava
Există o teorie cum că rețeta de baclava turcească este de
fapt o adaptare a tortului „placenta” (plăcintă) al romanilor
din secolul 2 Înaintea Erei Noastre. Cea mai veche
mențiune a baclavalei așa cum este preparată în prezent
este din secolul 15, când Sultanul Imperiului Otoman
obișnuia să servească această prăjitură în timpul
Ramadanului. Baclavaua este făcută din aluat de foietaj,
uneori umplut cu nucă, alteori cu fistic sau gol, însiropat în
miere și cu fistic măcinat presărat peste.
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