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COMUNITATEA TURCO-TÃTARÃ DIN DOBROGEA ÎN ARMATÃ

Dupã cucerirea Dobrogei, otomanii au transformat-o într-un sangeac al provinciei Rumelia,
dupã care, în 1599, a fost înfiin˛at elayetul Silistra1, ce cuprindea Dobrogea (toatã), Bugeacul ºi
Edisanul. În secolul al XVII-lea, acestui elayet i-au mai fost adãugate o mare parte din Bulgaria ºi
Turcia europeanã de astãzi. În 1864 ce mai rãmãsese din elayetul Silistrei (pãr˛ile la nord de Dunãre
fiind anexate de Imperiul Rus) a fost transformat în vilayetul Dunãrii. De la stabilirea popula˛iei
turco-tãtare pe teritoriul României, cu deosebire în Dobrogea, în urmã cu aproape 800 de ani,
numeroºi cãlãtori români ºi strãini au observat ºi au scris despre aceastã minoritate.

Grupurile etnice sunt caracterizate de continuitatea în timp prin transmiterea, de-a lungul
genera˛iilor, limbii, institu˛iilor ºi tradi˛iilor proprii ºi de imitarea anumitor modele apar˛inând
spa˛iului în care locuiesc. Un grup etnic este un grup de persoane ce se raporteazã unul la altul, pe
baza unor elemente – rasiale, culturale, lingvistice, economice, religioase politice – ce îl deosebeºte
de alte grupuri. În consecin˛ã rela˛iile interetnice pot fi definite drept totalitatea raporturilor ºi
schimburilor spirituale, sociale ºi economice stabilite de-a lungul timpului între grupurile etnice ce
locuiesc în acelaºi spa˛iu.2

De-a lungul celor patru secole de domina˛ie otomanã, islamul a avut prilejul sã se aºeze într-o
structurã coerentã, legatã intrinsec de administra˛ie ºi prezen˛a locuitorilor turci ºi tãtari. Activitatea
spiritualã era coordonatã de preo˛ii cãrturari (ulema) ºi se desfãºura în geamii, mânãstiri (tekke) ºi
ºcoli, atestate în secolul al XVII-lea la Carasu, Silistra ºi Babadag.

Începând cu cãlãtorul turc Evlia Celebi sau arabii Ibn Batutta ºi Ibn Kaldun ºi continuând cu
revolu˛ionarul paºoptist, Ion Ionescu de la Brad, istoricii Nicolae Iorga, Alexandru Arbore sau
învã˛ãtorul Ion Dumitrescu Frasin de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, to˛i
aceºtia ne-au lãsat mãrturii în ceea ce priveºte originea turco-tãtarilor, limba, obiceiurile, modul de
via˛ã, ocupa˛iile, caracteristicile exterioare ale locuin˛elor ºi aspectul lor interior, despre religia,
portul ºi sãrbãtorile acestora. Oameni de na˛ionalitã˛i diferite ºi având profesii variate au poposit timp 
mai mult sau mai pu˛in îndelungat în zona de diversitate etnicã a Dobrogei.

Potrivit tradi˛iei pãstratã de locuitorii din Enisala ºi reprodusã de cãlãtorul turc Evlia Celebi
(secolul al XVII-lea), prima aºezare a coloniei turceºti a purtat numele conducãtorului lor,
Baba-Saltuk. Sultanul Baiazid al II-lea „Veli” (Sfântul), cu ocazia expedi˛iei sale împotriva Chiliei ºi
Cetã˛ii Albe în 1484, a poruncit sã se construiascã un mausoleu pentru Baba Sari Saltuk, care,
ulterior, a fost vizitat de to˛i sultanii în expedi˛iile lor spre nord. Numele localitã˛ii avea sã fie
schimbat dupã distrugerea mormântului acestuia de cãtre creºtini, în Babadag, adicã „Muntele
tatãlui” sau mai bine zis „Muntele strãmoºului”3.

Trecutul glorios al cetã˛ii Chilia este evocat de cãlãtorul Evlia Celebi. Bizantinã, apoi genovezã,
cetatea Chilia, aºezatã la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã, a fost stãpânitã de Mircea cel Bãtrân, la
sfârºitul secolului al XV-lea, apoi de Alexandru cel Bun ºi de ªtefan cel Mare, acesta din urmã
întreprinzând aici importante lucrãri de construc˛ie. Oraºul Chilia, de formã pentagonalã, se
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1 Vilaiet-ul (limba arabã: wilâyah sau limba turcã: vilâyet, eyalet) – este un tip de unitate administrativã, echivalentul unei
„provincii”. Numele vine de la cuvântul din limba arabã waliyah care înseamnã „a administra”. Provinciile Imperiului
Otoman erau numite vilâyet-uri. În limba românã termenul a rãmas ca o descriere a fostelor provincii otomane de pe
actualul teritoriu al României. Au existat de-a lungul timpului Vilaieturi-le Silistra (Silistre, 1599), Timiºoara (Timiþvar,
1552), Oradea (Varad 1661-1692). Limona Rãzvan, Popula˛ia Dobrogei în perioada interbelicã, Semãnãtorul,
Editura-online, august, 2009, p. 152.

2 Limona Rãzvan, op. cit., p. 91.
3 Cintian Bãrbuleanu, Monografia oraºului Babadag, 1998, pp. 86-88.



constituia din unsprezece mahalale, având douã mii de case simple ºi cu etaj, învelite cu ºindrilã ºi ale
cãror cur˛i erau îngrãdite cu scânduri. Raiaua era valahã ºi moldoveneascã. Referindu-se la cetatea
Chilia, Dimitrie Cantemir men˛iona cã aceasta nu este prea întinsã, dar din vestitul port comercial,
cercetat de tot felul de corãbii – egiptene, vene˛iene, ragusane –, plecau mari cantitã˛i de cearã ºi piei
crude de bou. Locuitorii erau turci, evrei, creºtini, armeni ºi alte neamuri. În aceste cetã˛i aveau sã se
organizeze garnizoane otomane bine înzestrate ºi cu trupe pe mãsura importan˛ei cetã˛ilor unde se
aflau.

Dupã ce Dobrogea a revenit la România, Alte˛a Regalã Carol scria despre prima vizitã în
Dobrogea, între 14/26-20 octombrie/1 noiembrie 1879, cã: „Am fost primit într-un mod foarte
cãlduros de cãtre turci ºi tãtari, ale cãror moschei de asemenea le-am vizitat ºi le-am dat bani pentru
restaurarea acestora. Am fost salutat ca Sultan Carol ceea ce m-a mãgulit mai pu˛in”4.

În martie 1880, Alte˛a Regalã Carol a sanc˛ionat Legea pentru organizarea Dobrogei. Capitolul
VII con˛inea referiri la exercitarea serviciului militar. Locuitorii dobrogeni erau scuti˛i pentru 10 ani
de recrutarea în unitã˛i de linie, fiind admise recrutãrile cu caracter voluntar. Dobrogenii aveau însã
posibilitatea sã formeze un corp de oºtire teritorialã, alcãtuit din cãlãraºi ºi doroban˛i, în serviu de o
sãptãmânã pe lunã, între˛inut de stat5. Comunitatea turco-tãtarã putea sã formeze companii ºi
escadroane speciale, pãstrându-ºi fesul ºi turbanul în uniforma armatei române. Locuitorii litoralului
ºi regiunii riverane Dunãrii urmau sã-ºi satisfacã serviciul militar la marinã6.

Unirea cu România a condus la numirea ca muftii în 1880 a lui Hagi Mustafa ªerif la Constan˛a
ºi Enis – efendi la Tulcea „dintre persoanele mahomedane locuitori în Dobrogea, demne ºi oneste,
cari sã aibã ºi cunoºtin˛ele teologice musulmane ºi de se va putea ºi cunoºtin˛e de carte de limba
românã”7. Ziarul turc „Ikdam” men˛iona la 1909 peste 300 de moschei ºi douã tribunale religioase în 
subordinea cultului. Ele erau îngrijite de 319 imami ºi personal de cult ºi doi muftii, plãti˛i de statul
român cu sume cuprinse între 300 ºi 2500 de piaºtri.8

În Dobrogea se dezvolta un curent al integrãrii cetã˛enilor români de religie musulmanã în
institu˛iile publice locale ºi centrale, precum ºi sã acceadã la gradele superioare în armatã.9 „Türic
Birligi”, („Unitatea turcã”) avea urmãtorul motto: „fiara care î˛i este patrie î˛i garanteazã
drepturile ºi via˛a. Respectã legile ei ºi nu te teme de nimic!”. Într-un numãr din anul 1909, ziarul turc 
„Ikdam” enumera libertã˛ile de care se bucura comunitatea turco-tãtarã în Dobrogea, religioasã,
educa˛ionalã10 ºi militarã în armata românã. „Existã turci ofi˛eri activi în armata românã ºi ministrul
de Rãzboi, [Alexandru, n.a.] Averescu vrea sã alcãtuiascã o companie specialã din musulmani în
cadrul regimentului de cãlãraºi din Bucureºti”. Referindu-se la unele abuzuri ale func˛ionarilor,
ziarul „Ikdam” informeazã cã guvernul român a amendat ºi chiar a destituit func˛ionari sau profesori
care au avut o atitudine necorespunzãtoare fa˛ã de elementul turc care trãieºte pe teritoriul
României.11 Plecând de la faptul cã 80% dintre cetã˛enii români de etnie musulmanã dezerteazã ºi
apoi emigreazã cu familiile lor Ali Kadîr l-a rugat pe rege ca tinerii musulmani sã-ºi satisfacã stagiul
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4 Sorin Cristescu, Coresponden˛a personalã a Regelui Carol I (1878–1912), Bucureºti, Editura Tritonic, p. 73.
5 Adrian Rãdulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Constan˛a, Editura Ex Ponto, 1998, pp. 355-356.
6 Vezi pe larg, Costin Scurtu, Turco-tãtarii din Dobrogea în armata românã (sfârºitul secolului al XIX-lea – începutul

secolului XX), în „Minoritã˛i etnice în România în secolul al XIX-lea”, coordonatori Venera Achim, Viorel Achim,
Bucureºti, Editura Academiei Române, 2010, pp. 141-151.

7 Limona Rãzvan, op. cit., p. 91, Direc˛ia Jude˛eanã Constan˛a a Arhivelor Na˛ionale (DJCAN), fond Primãria oraºului
Constan˛a, dosar nr. 7/1895, f. 1.

8 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Bucureºti, Editura Kriterion, 1994, p. 89.
9 „Türic Birligi”, („Unitatea turcã”) din 16 eylül (septembrie) 1934.
10 Din ini˛iativa poetului tãtar Mehter Niyazi, la Medgidia, în 1914, a apãrut ziarul „Iºik” („Lumina”). Ziarul era imprimat în

prima tipografie cu caractere arabe din Medgidia, denumitã tot „Iºik”. Directorul ziarului era Cevdet Kemal, redactor-ºef
Medmet Niyazi.

11 Arhivele Ministrului de Externe, (Arh. M.A.E.), fond 21, vol. 55, f. 248-252. Vezi, Mehmet Ali Ekrem, op. cit., pp. 87-89.



militar pe lângã vetrele lor ºi, cât se poate, în infanterie. Regele Carol I a spus cã va cãuta solu˛iile ca
sã aducã pe to˛i musulmani din diverse regimente din ˛arã în Dobrogea ºi va forma 2-3 companii.12

La nivel oficial, imaginea etniilor de religie musulmanã este asociatã loialitã˛ii ºi cinstei de cãtre
Nicolae Martinial, subprefectul plasei Mãcin la 1907. În anul 1909, o delega˛ie jude˛eanã a
Constan˛ei a prezentat regelui Carol I un memoriu privind nevoile imediate ale jude˛ului. Dupã
întâlnirea cu ministrul de Interne, Ion Brãtianu, care i-a asigurat cã vor avea reprezentan˛i în
Parlament, delega˛ia s-a întâlnit ºi cu regele, care a întãrit promisiunea primului ministru. Din
delega˛ie a fãcut parte ºi Ali Carîd, care i-a vorbit regelui despre emigrarea musulmanilor, pe care o
considera justificatã în condi˛iile în care s-a dat dispozi˛ie ca tinerii musulmani sã fie repartiza˛i la
diferite regimente din ˛arã. 

La 13 mai 1913, a avut loc inaugurarea Moscheii Melik (Regalã) în prezen˛a suveranilor
României, regele Carol I ºi regina Elisabeta, a lui Take Ionescu, ministrul de Interne ºi ad-interim la
Culte ºi Instruc˛iune Publicã ºi a oficialitã˛ilor locale.13

Cadrilaterul a intrat în componen˛a Regatului României dupã rãzboaiele balcanice din 1913,
fiind luat Bulgariei. S-a realizat în acest fel unificarea provinciei Dobrogea, unitarã pânã la 1878. În
sudul Dobrogei, în jude˛ele Durostor ºi Caliacra, bulgarii au procedat la colonizãri cu bulgari, dupã
1878, astfel cã, în 1913, aproximativ 50% din popula˛ia Cadrilaterului era bulgãreascã, restul de 50 % 
fiind româneascã ºi turceascã. 

Nicolae Iorga în prima sa cãlãtorie în Dobrogea, de la începutul secolului al XX-lea, avea sã
noteze despre cele gãsite în jude˛ul Tulcea. „Bravo, bãie˛ele, ºi, zi, ce eºti tu? Musulman, fireºte, dar,
încolo, român. Bãiatul stã pe gânduri o clipã, apoi rãspunde blând, supus, dar hotãrât: Nu, turc”14.
Întâmplarea este tulburãtoare ºi plinã de în˛elesuri. Bãie˛elul Mamut Abdula sau Cadâr Asan (numele
nu sunt alese întâmplãtor ºi le vom mai întâlni întrupate în viitori ostaºi ai României) putea avea
atunci 9-10 ani. În 1916 când a fost încorporat în Rãzboiul de Reîntregire, avea 20-21 de ani ºi, dacã
în urmã cu un deceniu putea afirma cu mândrie cã este turc, dar nu ºtia ce înseamnã a fi ºi un bun
român (în în˛elesul dat de Iorga afirma˛iei sale), vrãjmaºii care i-au cotropit ˛ara au aflat-o cu
prisosin˛ã la Turtucaia, Muncelu, Mãrãºeºti sau Oituz unde s-a distins prin vitejie.15 

În timpul Rãzboiului de Reîntregire din anii 1916-1919, deºi Turcia a fãcut parte din tabãra
inamicã, ofi˛erii turco-tãtari din armata românã au luptat exemplar, unii înscriindu-ºi numele printre
eroii ce ºi-au jertfit via˛a pentru patria lor, România.16 Popula˛ia Dobrogei ºi-a manifestat sprijinul
fa˛ã de cauza reîntregirii neamului prin manifestãri publice ºi contribu˛ii substan˛iale la înzestrarea
armatei. Înfrângerile militare ºi ocuparea Dobrogei sunt rezultatul dispropor˛iei raportului de for˛e
dintre cele douã tabere în conflict ºi defec˛iunilor din sistemul de comandã aliat. 

În Primul Rãzboi Mondial, Armata a III-a românã, condusã de generalul Mihai Aslan, dublatã de 
corpul de armate rus al generalului Zaiancicovski ºi o unitate sârbã s-a vãzut depãºitã, pierzând
bãtãlia de la Turtucaia ºi Silistra. Trupele inamice strãpung defensiva românã ºi ocupã provincia,
împãr˛itã în ºase subprefecturi sub conducerea unui guvernator bulgar cu sediul la Constan˛a.
Ulterior, s-a stabilit un condominium al Puterilor Centrale în paralel cu refugierea autoritã˛ilor,
armatei ºi popula˛iei române la Chilia Veche. 
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12 Reporter, Delega˛iunea jude˛eanã în Capitalã, în „Dobrogea Junã”, V, nr. 7, 5 mar. 1909, pp. 1-2.
13 O lungã cuvântare a avut muftiul jude˛ului Constan˛a, Hafuz Rifat Abdul Gelil care îl asigura pe Suveran „de dragoste ºi

devotamentul supuºilor musulmani”. Vezi dr. Stoica Lascu, Prezen˛e ale turco-tãtarilor în via˛a spiritualã a Dobrogei
(1913-1915) în „Tãtarii în istoria românilor”, sub egida UDTTMR ºi a Universitã˛ii „Ovidius”, Constan˛a, Editura
Muntenia, 2004. De remarcat cã aceastã moschee este prima construc˛ie din beton armat din România.

14 N. Iorga, România cum era pânã la 1918, vol. II, Bucureºti, Editura Minerva, 1972, pp. 301-303. Vezi Ioan Bitoleanu,
Eroii musulmani de la Mãrãºeºti ºi Oituz, în Revista „Document”, Nr. 1(43)/2009, An XII, pp. 12-14.

15 Ioan Bitoleanu, op. cit., p. 13.
16 Adrian Rãdulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 363.



Generalul Gheorghe P. Georgescu relateazã despre întâlnirea pe care a avut-o la malul Dunãrii
cu militarii musulmani. „Cu acestã ocazie, comandantul [companiei musulmane din Regimentul 34
infanterie „Constan˛a”], cãpitanul Refik, pe a cãrui lealitate mã spijinisem ca sã creez acea unitate
de turci, m-a asigurat, din nou, cã solda˛ii sãi coreligionari vor fi la înãl˛imea încrederii ce le-am
arãtat, ºi cã se vor bate vitejeºte pentru mine, cã se vor bate bine”17. 

Din eviden˛ele Societã˛ii Demobiliza˛ilor din Medgidia rezultã cã numãrul ostaºilor din
Medgidia participan˛i la Rãzboi de Reîntregire a neamului a fost de 242, din care 28 musulmani.18

Volumul I din Registrul-manuscris cuprinde 21 de nume, indicând unitatea militarã în care au fost
încorpora˛i, luptele la care au participat, decora˛iile primite, cât ºi alte detalii de interes pentru
reconstituirea faptelor sãvârºite. Aceºtia sunt: Abdul Gani Idris; Abdul Gani Regep; Abdul Moiun
Ghengi Amet; Abdul Septar Mubin; Ali Osman; Benliºa Ilias; Cadâr Asan; Cadâr Faic; Elmambet
Ilias; Emin Mamut; Gafar Vabid Omer; Gelal Ibraim Asir; Gimadin Ismail19; Iusuf Ablai; Iusuf Gani; 
Mamut Abdula; Memedula Feizula; Omer Velila; ªefchi Isleam; Veli Abdul Azis.20 

Erau oameni cu cele mai diverse profesiuni, aºa cum sunt men˛ionate în registru: plugari ºi
muncitori, cultivatori de fructe, potcovari, cizmari ºi tãbãcari, precupe˛i ºi negustori, geambaºi ºi
cafegii. Ei au fost încorpora˛i sau mobiliza˛i în cele mai diferite unitã˛i: regimentele 34 ºi 74
infanterie, regimentele 9 ºi 25 artilerie, Regimentul 9 Roºiori, Regimentul 9 Cãlãraºi, Regimentul 2
Grãniceri, Batalionul 9 Pionieri. Din eviden˛ele ˛inute rezultã cã aceºti ostaºi, având gradul de la
soldat pânã la ofi˛er, au participat de la începutul pânã la sfârºitul rãzboiului la luptele din Dobrogea,
de la Turtucaia, Tg. Ocna, Nãmoloasa, Muncelu, Mãrãºeºti ºi Oituz, unul dintre ei chiar la campania
din vara anului 1919 din Ungaria. Doi dintre ei au fost rãni˛i, unul având statutul de invalid de rãzboi.
Pentru faptele de arme sãvârºite, au fost recompensa˛i cu medaliile „Avântul fiãrii”, „Crucea
Comemorativã a Marelui Rãzboi” cu barete, „Victoria”, „Coroana României”, „Steaua
României”, „Bãrbã˛ie ºi Credin˛ã”. 

În rândul eroilor neamului românesc se aflã la loc de cinste sublocotenentul Kiazim Abdulakim
din Regimentul 9 Vânãtori, care a cãzut la datorie la Mãrãºeºti în vara anului 1917. 

Sergentul Iusuf Ablai de pildã, din contingentul 1910, a primit medaliile „Avântul fiãrii”,
„Crucea Comemorativã”, „Coroana României” ºi „Steaua României”. Cinci dintre ostaºii de
origine musulmanã au cãzut prizonieri în timpul înfruntãrii dramatice de la Turtucaia, fiind interna˛i
în lagãrele din Bulgaria ºi Turcia, state inamice componente ale Puterilor Centrale cu care România
s-a aflat în rãzboi. Este de în˛eles mânia nestãvilitã ºi indignarea autoritã˛ilor militare din aceste ˛ãri
fa˛ã de ostaºii bulgari, turci ºi tãtari ai armatei române, lua˛i prizonieri, considera˛i trãdãtori ºi trata˛i
cu deosebitã asprime în timpul captivitã˛ii lor. 

Soldatul Atmola Ablachim din comuna Valu lui Traian, jude˛ul Constan˛a, a fost luat în
captivitate, alãturi de al˛i ostaºi musulmani. Interna˛i într-un lagãr din partea europeanã a Turciei,
ei au avut parte de un tratament sever, fiind hrãni˛i numai cu pâine ºi apã. Cum, însã, paza lãsa de dorit 
– unde puteau sã scape prinºii afla˛i în inima Imperiului otoman – soldatul Atmola a evadat, o lunã de
la capturare, aºadar prin octombrie 1916. Stând ascuns, ziua, prin pãduri, râpe sau lãstãriºuri,
mergând doar noaptea, cãlãuzindu-se prin mijloace empirice ºi hrãnindu-se numai cu ce-i oferea
natura, el a strãbãtut Bulgaria, ajungând din nou în patria sa, în sudul Dobrogei, dupã aproape douã
luni de marº istovitor ºi presãrat cu felurite primejdii. 
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17 General de divizie Gheorghe P. Georgescu, Cauzele dezastrului. Vina comandamentului. Ipoteza X. Rolul Corpului 5
Armatã. Zilele cumplite de la Turtucaia, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare”, An IX, nr. 1-4 (31-34)/2006, p. 11.

18 Ioan Bitoleanu, op. cit., p. 14. Vezi pe larg, Corneliu Marinescu, Medgidia, Studiu monografic, Editura Dobrogea, 2006, p.
68.

19 Gimadin Ismail din Regimentul 9 Artilerie, cãzut prizonier în luptele de la Corabia, a fost distins cu medalia „Avântul
fiãrii”.

20 Veli Abdul Azis din Regimentul 34 Infanterie, participant la luptele de la Panciu ºi Mãrãºeºti, a fost decorat cu medalia
„Crucea comemorativã a rãzboiului 1916-1918” cu barete.



În timp ce o parte a popula˛iei civile, armata ºi autoritã˛ile române se retrag în Delta Dunãrii,
oraºul Tulcea este pus sub comanda colonelului Nicholas N. Mihailoff ce foloseºte numeroase case ºi 
edificii publice drept cazãrmi. Clãdirea Tribunalului este transformatã în grajd, sediile Prefecturii,
Administra˛iei Pescãriilor Statului, Primãriei, Penitenciarul sunt distruse ºi popula˛ia între 15 ºi 70 de 
ani este obligatã sã presteze muncã for˛atã la sãparea tranºeelor ºi sã plãteascã amenzi colective,
ridicate la 1.500.000 lei doar în 1917.21 

La 20 februarie/5 martie 1918, s-a semnat Tratatul preliminar de pace cu Puterile Centrale, care
fixa condi˛ii grele României. S-a aflat de semnarea tratatului preliminar de pace între România ºi
Puterile Centrale, care în afarã de faptul cã fãcea din ̨ ara noastrã o colonie germanã, obliga guvernul
român sã demobilizeze cât mai repede cea mai mare parte din armatã ºi sã scoatã din ˛arã pe to˛i
strãinii care serviserã în misiunea francezã22. 

În aceastã atmosferã au fost organizate douã congrese ale „popoarelor din Dobrogea” de la
Babadag – din decembrie 1917 ºi iulie 1918, cu scopul de a se arãta dorin˛a locuitorilor din dreapta
Dunãrii de a se uni cu statul bulgar.23 Prin vocea profesorului Mustafa Hagi Abduraman musulmanii,
patrio˛i din Dobrogea au denun˛at aceastã înscenare.24 

La Congresul de Pace de la Paris dupã rãzboiul mondial, a participat ºi o delega˛ie a turcilor ºi
tãtarilor dobrogeni, care s-a opus ca Dobrogea sã fie datã Bulgariei ºi care a apãrat drepturile
României, în calitate de cetã˛eni români, devota˛i ˛ãrii. 

Sfârºitul rãzboiului aducea cu sine dezastrul care era în localitã˛ile din Dobrogea, lipsite de
alimente, monumente istorice ºi serviciile publice de bazã. La Tulcea „În oraº toatã strada portului
ºi cheiul Dunãrii erau ˛esute cu sârmã ghimpatã ºi brãzdate cu tranºee fãrã folos, numai ca sã
dãrâme casele. Cercul Militar era ars ºi ruinat pânã la pãmânt. Pe frumoasele strãzi de odinioarã,
Isaccei ºi Carol nu mai sunt nici zece clãdiri intacte... Va trebui timp de zece ani ºi cheltuialã de
milioane spre a reface totul. Lucrul acesta nu se va întâmpla nici în douã decenii, dacã nu se va veni
în ajutorul nenoroci˛ilor locuitori, rãmaºi sãraci lipi˛i pãmântului”25.

Repara˛iile extensive ale clãdirilor particulare, administrative ºi religioase s-au întins pe o
perioadã scurtã de timp, impulsionate de reluarea activitã˛ii comerciale ºi eforturile locuitorilor ce
reuºesc sã depãºeascã mult mai devreme decât era prevãzut dificultã˛ile provocate de ocupa˛ia
strãinã.

Eroi români de etnie tãtarã ºi turcã au fost înhuma˛i în cimitirele militare româneºti Grupuri
funerare de eroi din Cimitirul Central din municipiul Constan˛a: Eroi musulmani (1916) – Cimitirul
eroilor din Primul Rãzboi Mondial, Cimitirul Central. La Pecineaga este Monumentul închinat
tuturor eroilor comunei (români ºi tãtari musulmani), amplasat în fa˛a ºcolii, la ºosea lângã Primãrie.
Monumentele din Cobadin, Mircea Vodã, Topraisar, Movila-Verde – jude˛ul Constan˛a, Brãila,
Tulcea stau mãrturie faptelor de viteje ale lui Ali, Osman, Ibram ºi al˛ii). Al˛ii eroi turco-tãtari au
sfârºit în lagãrele de deten˛ie a prizonierilor din strãinãtate. Numãrul ostaºilor români de etnie tãtarã
ºi turcã musulmanã care au murit în lagãrul Tuchola (Polonia) în Primul Rãzboi Mondial:
29, din totalul de 2.460 prizonieri români, potrivit eviden˛elor realizate în 1920 de Societatea 
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21 I. Colcer, V. Mãgureanu, File din istoria Dobrogei, Inspectoratul pentru Culturã al jude˛ului Tulcea, 1998, pp. 187-192; A. 
Rãdulescu, I. Bitoleanu, op. cit., pp. 384-387.

22 Istoria României în date, Bucureºti, Editura Enciclopedicã Românã, 1971, p. 308.
23 I.N. Roman, Iridenta Bulgarã în Dobrogea, în „Analele Dobrogei”, VXI, 1935, p. 10.
24 Adrian Rãdulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 390, Apud „Dobrogea junã”, nr. 3 din 30 noiembrie 1918.
25 M.D. Ionescu, Invazia barbarã din 1916-1918 în jude˛ul Tulcea, în „Arhivele Dobrogei”, An II, 1919, p. 191.



„Cultul Eroilor”.26 Numãrul prizonierilor români de etnie tãtarã ºi turcã, mor˛i în lagãrul de la„Cultul Eroilor”.26 Numãrul prizonierilor români de etnie tãtarã ºi turcã, mor˛i în lagãrul de laOstffyasszonyfa (Ungaria), în Primul Rãzboi Mondial, în lunile aprilie-august 1917: 11, din totalulde 4.718 prizonieri români înregistra˛i. Amintim pe câ˛iva dintre solda˛ii din Regimentul 74infanterie cãzu˛i la datorie: Menam Aghivitz; Monahei Menahei Alip; Suit Lemel; Filip Mahomei;Radu Meca; Mahmet Salim.27Fiecare cult religios a avut în armata românã pe timpul rãzboiului reprezentantul sãu religios, fiemãcar cu titlul de rezervã. Pentru acomodarea preotului la mediul militar, acesta trebuia sã participela toate manevrele militare ale unitã˛ii28. În plus, ºi militarii trebuiau deprinºi a-l vedea pe preot înpreajma lor, mai mult, trebuiau sã în˛eleagã rolul acestuia în armatã. În cazul în care nu era muftiul29la companie ºi vreun soldat mahomedan sau evreu cerea sã fie spovedit ºi împãrtãºit, acest lucru nu se putea face decât numai cu condi˛ia convertirii lui la creºtinism.30 Potrivit imamului Osman Aziz31, credincioºii de religie musulmanã au avut un cimitir înBucureºti încã de pe vremea otomanilor.32 Cimitirul era situat pe strada Mecet (înseamnã bisericã înlimba turcã), în spatele Liceului „Mihai Viteazul” din Bucureºti. Apoi, în martie 1864, domnitorulAlexandru Ioan Cuza, a semnat actul de înfiin˛are a unui cimitir musulman. Însã în 1931, în timpulregelui Carol al II-lea, cimitirul musulman a fost vândut ambasadei Turciei. Azi este Cimitirul

Eroilor Turci din Ghencea.Imanul Aziz avea o via˛ã care se împletea cu cea a comunitã˛ii musulmane. Originar dinTechirghiol, imanul Aziz este nepotul unui orfan din Primul Rãzboi Mondial, un turc care ºi-a datvia˛a pentru România.33 Obiceiurile legate de înmormântare reflectã într-o mãsurã mult mai mare influen˛ele româneîntr-o serie de practici specifice turcilor dobrogeni. Su selasi este o ceremonie ºi un cântec religiosmusulman ce se desfãºoarã înaintea rugãciunii de înmormântare, dupã ce corpul mortului a fostspãlat ºi învelit în giulgiu ºi este urmatã de împãr˛irea unor batiste participan˛ilor. La capulmuribundului oamenii în vârstã citeau Coranul, iar în cazul celor bolnavi de moarte se fãcea spãlarearitualã ºi citirea sutrelor potrivite momentului. În timpul slujbei, hogea le spunea credincioºilor urmãtoarele cuvinte: „Ei, voi, musulmanilor,

atât i-a fost rânduit acestui om sã mãnânce ºi sã bea pe aceastã lume. Nu trebuie sã plânge˛i. Trebuie 

doar, de acum, sã face˛i numai fapte bune”

34.Ritualul continua cu întrebarea dacã decedatul s-a comportat bine ºi meritã binefacerile lui Allah ºi la rãspunsul lor afirmativ, încheia cu fraza „Sã nu zacã în pãmânt, ci sã se odihneascã în luminã”.
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26 În lagãrul din Tuchola (Tuchel), regiunea Kujawsko-Pomorskie, Polonia (101 km S-V de Gdansk), au murit 2.460prizonieri români, potrivit eviden˛elor realizate, în 1920, de Societatea „Cultul Eroilor”. Cauzele au fost diverse (inani˛ie,frig, epidemii). Majoritatea eroilor români au fost înhuma˛i în gropi comune alãturi de solda˛i ruºi. Mormintele comuneerau marcate prin cruci din lemn, prevãzute cu o placã metalicã pe care erau inscrip˛ionate numele deceda˛ilor.Monumentul din Tuchola a fost ridicat din ini˛iativa celor care au fost interna˛i în lagãr. Primãria din Tuchola l-a restauratîn 1998. http://www.once.ro/cimitire/lagar_tuchola.php26 http://www.once.ro/ro/doc/ostffyaszonyfa.xls28 Muftii jude˛ului Constan˛a: Mehmet Ali (1914-1917), Ibram Cadir Muedin (1918-1926).29 Muftiu – Lider spiritual (echivalentul unui „ºef rabin” sau „arhiepiscop”), conducãtorul cultului musulman al uneicomunitã˛i locale.30 Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond 4.991, dosar nr. 15, f. 289-292.31 Imam – Principalul slujitor al ceremoniilor religioase, echivalentul preotului creºtin.32 În privin˛a musulmanilor, autoritã˛ile române nu interveneau în problemele de ordin religios cum ar fi numirea clerului,între˛inerea ºi repararea lãcaºurilor de cult, salarizarea personalului: hatipi, imami, muezini, vaizi. În România s-au pãstratdin vremea Imperiului Otoman patru muftiate: Constan˛a, Tulcea, Silistra ºi Bazargic. Personalul acestora era retribuit dela bugetul de stat. Muftii erau numi˛i ºi demiºi de cãtre Ministerul Cultelor. Marele Muftiu era conducãtorul Cultuluiislamic, având ºi atribu˛ii judecãtoreºti pe lângã cele de ordin religios. Pe lângã acestea, alãturi de conducerea supremã aclerului musulman, se implicau în solu˛ionarea problemelor religioase ale comunitã˛ii turco-tãtare, colaborarea cuautoritã˛ile române, pentru promovarea intereselor credincioºilor musulmani.33 Antonie Ghelase, Românii din umbra Semilunii.http://www.qmagazine.ro/articole/1762/Romanii-din-umbra-Semilunii.html34 Limona Rãzvan, op. cit., p. 113. M.N. Önal, Din folclorul turcilor dobrogeni, Bucureºti, Editura Kriterion, 1992, p. 308.



Imediat mortul era pus pe scânduri cãrate de patru bãrba˛i ºi îngropat în aceiaºi zi, fiecare musulman
prezent luând un pumn de pãmânt ºi aruncându-l peste decedat.

Piatra funerarã era pânã în 1940 o scândurã pe care se scria numele mortului (Babadag). La
˛iganii musulmanii corpul era ̨ inut douã sau trei zile în casã ºi la intervale fixe se pregãtea ºi împãr˛ea
mâncarea pentru pomenire, separat pentru bãrba˛i ºi femei.

Un alt fenomen a fost emigrarea turco-tãtarilor în Turcia. Pentru a emigra ei invocau: sãrãcia,
lipsa de lucru, legea Dobrogei din 1921, biruri grele, reaua purtare a administra˛iei35, dar ºi
obligativitatea serviciului militar în armata românã, contrar convingerilor lor. Aceastã stare cumulatã 
cu promisiunile cã în Turcia vor avea o via˛ã uºoarã ºi prosperã, oamenii simpli, naivi, mul˛i dintre ei
neºtiind unde se aflã Turcia Kemalistã, au vândut totul (pe un pre˛ mic), ºi s-au aventurat în pribegie.
Victoria lui Mustafa Kemal Ataturk în fa˛a armatelor greceºti ºi proclamarea Republicii Turcia în
1923 marcheazã începutul unei politici coerente în ceea ce priveºte sprijinirea emigrãrii
cona˛ionalilor din alte state. Etnicii turci din jude˛ul Caliacra acuzã reprezentarea lor scãzutã în
organele administrative locale ºi domina˛ia unei bune pãr˛i a institu˛iilor statului de cãtre bulgari,
situa˛ie ce le readucea în memorie dificultã˛ile ºi persecu˛iile dintre 1878-1913.

În privin˛a tinerilor, pentru a putea pleca din ˛arã, aveau nevoie de un act administrativ, care
legal costa 20 lei, la negru ajungea pânã la 1.000 lei. Acest act era în fapt o scutire de serviciul militar,
fãrã de care nu puteau pãrãsi ˛ara. În cotidianul „Curentul” la 17 mai, se semnala drama prin care
trece minoritatea turcã, rãmasã pe drumuri în iarna anului 1936/37. „La început au rãmas zile ºi nop˛i 
întregi în port, în frig, în ploaie, în vecinãtatea rigorilor mãrii. ªi nu numai fãrã adãpost, ci lipsi˛i ºi
de pâinea zilnicã. Au fost izgoni˛i de aici. Rãtãceau pe strãzile Constan˛ei, jerpeli˛i, rebegi˛i, cerºind
pomanã. fii-era mai mare mila de ei”36.

Emigra˛ia lor este privitã drept pierderea unui aliat fidel împotriva iredentismului bulgar de cãtre 
M. Roman, ce întãrea simpatia generalã fa˛ã de o popula˛ie în care „copii turci spun cu mândrie cã
sunt români, iar tinerii amâna˛i sau dispensa˛i de serviciul militar se roagã, plângând, sã nu li se
facã ruºinea de a fi socoti˛i nevolnici”37.

În privin˛a musulmanilor, autoritã˛ile române nu interveneau în problemele de ordin religios
cum ar fi numirea clerului, între˛inerea ºi repararea lãcaºurilor de cult, salarizarea personalului:
hatipi, imami, muezini, vaizi. În România s-au pãstrat din vremea Imperiului Otoman patru muftiate:
Constan˛a, Tulcea, Silistra ºi Bazargic. Personalul acestora era retribuit de la bugetul de stat. Muftii
erau numi˛i ºi demiºi de cãtre Ministerul Cultelor. Marele Muftiu era conducãtorul Cultului islamic,
având ºi atribu˛ii judecãtoreºti pe lângã cele de ordin religios. Pe lângã acestea, alãturi de conducerea
supremã a clerului musulman, se implicau în solu˛ionarea problemelor religioase ale comunitã˛ii
turco-tãtare, colaborarea cu autoritã˛ile române pentru promovarea intereselor credincioºilor
musulmani. Delega˛ia muftiilor dobrogeni sublinia în fa˛a Î.P.S.S. Califul Abdul Megid toleran˛a ºi
prietenia românilor (1923).

Numãrul clãdirilor religioase creºte la 428 în 1930 ºi 454 la 1931, îngrijite de 205 persoane
apar˛inând ierarhiei religioase, a cãror între˛inere implica efortul comun al statului ºi comunitã˛ilor.
În primul rând, comunitã˛ile se confruntã cu repara˛iile capitale ale geamiilor, activitate circumscrisã
folosirii resturilor de la construc˛iile în ruinã (Ceauºchioi), cererilor de ajutor cãtre prefecturã
(Caraibil) sau colectelor financiare vizând popula˛ia islamicã ºi autoritã˛ile de stat (Mãcin).38 De
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35 „Curentul”, din 16 mai 1936.
36 „Curentul”, din 17 mai 1936.
37 M. Roman, Studiu asupra popula˛iei turceºti din Dobrogea ºi sudul Basarabiei, în „Analele Dobrogei”, An XVII, 1936, p.

104.
38 Limona Rãzvan, op. cit., p. 92, Direc˛ia Jude˛eanã Tulcea a Arhivelor Na˛ionale (se va cita în continuare DJTAN), fond

Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosarele nr. 388/1927, f. 4 ºi 576/1931, f. 58.



asemenea, clerul islamic cerea împroprietãrirea personalului religios ºi a moscheilor dupã modelul
creºtin ºi sprijinirea financiarã a seminarului musulman din Silistra.

Chiar dacã numirea în posturilor de muftiu ºi imam cãdea în sarcina Ministerului Cultelor ºi
Instruc˛iunii Publice, liderii acestuia preferau sã consulte autoritatea localã, în spe˛ã prefectul, pentru
a fi sigur cã ia decizia corectã. Grija este întâlnitã ºi la nivelul primãriilor ºi prefecturilor ce sprijinã
fãrã ezitare solicitãrile de destituire a imamilor (Sulina) sau epitropilor (Babadag) considera˛i
necorespunzãtori de cãtre comunitatea proprie.

Contribu˛ia comunitã˛ii turco-tãtare în armatã este tratatã în actele oficiale în legãturã directã cu
scopurile finale ale administra˛iei româneºti. Participarea lor în armatã oferã cadrul implicãrii
comunitã˛ilor etnice dobrogene fa˛ã de Statul român, prezentând într-o formã organizatã elementele
comune ºi diferen˛ele apãrute, dar fãrã a afecta actul militar. Ministerul Instruc˛iunii Publice
înfiin˛eazã la 1927 ºapte regiuni de propagandã culturalã ºi pune Dobrogea în grija profesorului ºi
scriitorului bucureºtean Apostol Culea39.

Regiunile de propagandã aveau în subordine centre culturale rurale ce func˛ionau în jude˛ele de
frontierã „unde pe lângã nevoia de întãrire sufleteascã a popula˛iei rurale, este nevoie ºi de
rãspândirea culturii române în masele popula˛iei eteroglote pentru a familiariza masele minoritare
cu aceastã culturã ºi a le atrage cãtre ea”40.

În fruntea cercurilor culturale sunt numi˛i de obicei învã˛ãtori, cum ar fi N. Roziade (Mãcin), N.
Bonjug (Regele Ferdinand), R. Demetrian (Sulina) sau V. Sarandi (Sf. Gheorghe), organizatori ai
unor conferin˛e culturale, ºezãtori ºi serbãri menite a rãspândi cultura ºi legile României printre
locuitori.

Drept recunoºtin˛ã pentru eroismul ºi jertfa comunitã˛ii turco-tãtare în armata românã, la 9
februarie 2010, în plenul Camarei Deputa˛ilor s-a aprobat cu 215 voturi „pentru”, douã „ab˛ineri” ºi
trei voturi „împotrivã”, propunerea legislativã ini˛iatã de deputatul UDTTMR, Amet Aledin,
ridicarea unui monument dedicat eroilor musulmani, care ºi-au dat via˛a pentru România, în cele
douã rãzboaie mondiale. Camera Deputa˛ilor a fost, în acest caz, camera decizionalã. „[...] Pentru
construirea monumentului comemorativ, Ministerul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului Na˛ional
alocã UDTTMR suma de 50.000 lei, cu încadrarea în sumele aprobate la bugetul de stat pe anul
2010”, a declarat deputatul constãn˛ean.

Monumentul a fost înãl˛at în curtea Cimitirului Musulman din Constan˛a la 13 decembrie 2010.
Data are o semnifica˛ie aparte pentru comunitatea tãtarã.41 La 13 decembrie 2006 se publica în
Monitorul Oficial Legea nr. 453 din 6.12.2006 prin care ziua de 13 decembrie era declaratã de
Parlamentul României drept „Sãrbãtoare a etniei tãtare” din ˛ara noastrã. Evenimentul a debutat cu
o slujbã oficiatã de muftiul Muurat Iusuf, ºeful Cultului Musulman din România.42

Prezentarea comunã, acolo unde este posibil, a tradi˛iilor ºi obiceiurilor, a faptelor de armã ºi
eroism oferã imaginea culturii lor spirituale ºi în˛elegerea spiritului de toleran˛ã prezent în Dobrogea. 
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39 Limona Rãzvan, op. cit., p. 101.
40 DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 388/1927, f. 8. Spre deosebire de celelalte provincii,

lipseºte o statisticã a ºtiin˛ei de carte pe etnii, rezultat al distrugerilor de arhive ºi tendin˛ei generalizatoare a administra˛iei
locale, interesate de ansamblu în detrimentul specificului.

41 La 13 decembrie 1917, Congresul tãtarilor crimeeni (Kurultay) a proclamat Republica (Popularã) Crimeea ºi a aprobat
Constitu˛ia statului. Tãtarii care s-au stabilit în Dobrogea, cu mai bine de 800 de ani în urmã, sunt originari din Crimeea.

42 http://tatar-tatarman.blogspot.com/2010/02/monument-dedicat-eroilor-musulmani.html



The Turkish-Tatar community from Dobroudja in the army
Abstract

In March 1880, after Dobroudja became part of Romania again, a Law was voted concerning the 
organization of the Dobroudjan territory, which included references to the performance of the
military service. However, the Dobroudjan people had the possibility to form a body of territorial
army, maintained by the state, consisting of both horsemen and foot soldiers that served one week per 
month. The Turkish-Tatar community could form special companies and squadrons, keeping their
fez and turban as part of the Romanian army uniform. The residents of the coastline and of the region
bordering the Danube River were to perform their military service in the Navy. In Dobroudja, a new
trend was developing to integrate the Romanian citizens of Muslim religion in the local and central
public institutions, as well as to allow them to gain access to the higher ranks in the army. The
members of the Turkish-Tatar minority occupy a prominent place among the heroes of the Romanian
people.
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