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ABONAMENTE ANUAL:
In (ai a lei 200, In străinătate iei 300

Oela Geiighis-Han şi Timur-Lenk
1&. A.fafOrl^.
Genghis-Han, Timur-Lenk, AtaiilfkK trei persoannlitoţi pro^
videntiale, cari ca nişte aştri maculaţi, luminează istoria poporului
turco-tatar cu geniul lor fantastic.
In ei e cristalizata qiiintesenta fiinţei noastre spirituale şi
materiale. Ei întrupează ca dtsavan^irc, atât din punct de vedere
fizic cat şi sufletesc, marele caliiati ale unei mase compacte de
Turco-iătari, ce se inlinde dela ţărmurile oceanului Pacific, for
mând un lanijietntterupt până la Atlantic.
Priviţi tablourile cari înfâUşază chipurile acestori oameni ex~
cepţionali; dela prima aruncătură de ochi veţi fi puternic izbiţi de
extraordinara asemănare ce există între trăsăturile (or, de o maiestoasă energie: fata mai mult ovală, umerii obrajilor proeminenţi,
bărbia cutezătoare, fruntea lată, ochii oblici, în care joacă cu scă
părări fluidul unei inteligenţi superioare Ei reprezintă iipw perfect
al mongolului dc eri şl de astăzi. Studiind viriuţile lor. calităţile
lor, le vedem contopindu-se înîr'un singur tot. Acclaş curaj, voinţă
pentru care imposibilul e inexistent, ardoare, chibzuinţă, sânge rece,
calm, tact, piiiinîa de a face faţă totdeauna Imprcjirărilor celor
mai dificile, însfărşit o inteligenţă dezvoltată la paroxism sunt
caracterisîicele lor de căpetenie.
E şi natural ca astfel de oameni dotaţi cu atâtea însuşiri
alese, suflete călite ia focul arzător şi regenerator al asprelor ex
perienţe ale vieţii să ajungă la cele mai înalte trepte ale aspiraţlunilor lor uimind omenirea şi fiind podoaba şi măndna neamu
lui căruia aparţin.
Tiircc-tătarii au avut cel moi mare imperiu care a existat
vr*odaiă sub soare. E destul să neariincăm privirea pe un plani
glob, pentru a ajunge la concluzia, că numai un om şi un popor
extraordinar au putut să administreze un imperiu având o întindere
de două ori şi jumătate cât Europa. Este un miracol ce iese din
cercul lucrurilor comune şi al banalităţilor, ca o singură persoană,
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ţinând seama de posibilităţile deacum şase secole, să guverneze un
stat imens cu sute de milioane locuitori. Totuşi, această minune a
fost îmfăptuită de inegalul strateg Genghis-Han Servindu-se de
un vast şi inteligent organizat aparat administrativ, a reuşit să
guverneze, cu o rară abilitate două continente, unite sub un singur
sceptru: sabia fulgerătoare şi înţeleaptă a măreţului han.
Istoricii şi biografii, cari s*au ocupat de personalitatea'viteazului şi chibzuitului conducător de oaste şi de tară, au rămas sur
prinşi şi extaziaţi de formidabilele calităţi ale acestui Turco-tărar
fascinant. După moartea lui giganticul său imperiu se destramă,
urmaşii neputând administra un teritoriu atât de întins.
Ii e dai lui limur-Lenk să unească încă odată pe toti
Turco-tătarii într’un singur imperiu. Noul strateg şi om de stat
desăvârşit a pornit pe urmele marelui său înaintaş, reuşind să-şi
intemeeze un stat colosal, ocupând toată porţiunea dintre Marea
Mediter ană. India. Tibet şi Siberia. A repurtat viitorii răsunătoare
asupra inamicilor săi dând în lupte dovadă de rara supleţe a spi
ritului său de războinic invincibil.
In multe din manuaie.'e de istorie, el ne este prezentat ca un
călău al omenirii, cate nu găsea satisfacţie mai deplină decât tro
nând pe mormane de cadavre omeneşti. Este o eroare, ca să nu
intrebuinţez un termen mai aspru, a domnilor Istorici, cari consi
deră iegendele denaturate ca adevăruri înfailibile.
Adevărul e că, duşmanii săi, pentru a-şi motiva înfrângerile
ruşinoase, arătau pe marele mongol drept un demon, un geniu al
răului, impotriva căruia orice rezistenţă e zadarnică. Intr’un timp
relativ scurt, Timur-Lenk a ajuns să domnească peste un imperiu vast,
în care erau înglobate Iranul, Afganistanul. India, dracul şi Siria.
Din nenorocire, urmaşii săi neavând pe departe calităţile lui,
imperiul slăbeşte din cauza certurilor şi ambiţiilor pentru domnie
şi, în cele din urmă, se desmembrează în mai multe state, fără
prea mare importanţă poiilică.
Deşi, unitatea statelor conduse de Genghis-Han şi Timur-Lenk
n'a fost ae o durută prea lungă, totuşi, acest timp a fost sufici
ent pentru a produce o adevărată revoluţie în istoria civilizaţiei
omenirii. Imensele vor imperii erau locuite de popoare deorigini,
moravuri şi civilizaţiuni diferite. Aceste neamuri fiind unite sub un
singur sceptru, schimbul de mărfuri şi cultură a fost foarte lesne
de făcut. Să nu uităm că praful de puşcă a fost întrebuinţat
pentru prima oară, în scopuri războinice, de armatele tui GenghisHan. Aducerea în Europa a acestui praf negricios, simplu amestec
de silitră sulf şi cărbune, care mai târziu a Jucat un aşa de mare
rol in desvoitarea ţărilor occidentale, se datoreşte energiei
turco-tătăreşti.
Civilizaţia extremului orient şi-a dat mâna cu aceea a Euro
pei şi a Asiei apusene. Din acssi complex de culturi şi civilizaţii
având caractere atât de variate, a ieşit la iveală una nouă, mân
dră, superioară celorlalte: civilizaţia turco-iătarâ, una din cele mai
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mari din câte au existai vr’odatâ.
Strălucirea şi măreţia acelor timpuri de glorie şi n*a fost
egalată până în secolul al XX-lea,
Statul otoman slăbise cadenţai şi ajunsese la ultimul grad
al decadenţei sale. Străinii căpătaseră ferma certitudine^ că pot
impune orice unui popor dezorientat prin neştiinţă şi incapacitatea
conducătorilor săi. Axei^ cari nutreau gândul să reducă un neam
la complectă sclavie, sunt opriţi deia infama lor acţiune de voinţa
unui turco-tătar genial: Kemal Atatürk.
E cazul unic în istoria universală, ca o singură inteligenţă,
animată de cele mai frumoase şi robuste intenţiuni, să înfaptuias^
că întfim deceniu cea mai ciudată faptă, o adevărată minune prin
amploarea şi ^adâncimea ei: transformarea radicală a mentaUtăţii
unui ponor, încătuşat în prejudecăţile sale seculare, şi orientarea
lui întdun nou făgaş: calea progresului multilateral
Dacă Atatürk n'a reuşit să unească politiceşte pe toţi
Turco-tătarii, a realizat totuşi, unificarea lor spirituală,
N^a purificat el limba, izgonind toate barbarismele şi înlocuindu-le cu cuvinte neaoş turco-tătăreşti?
N'a pornit dela el ideia, că iofi Turco-tătarii alcătuiesc un
singur şi formidabil bloc etnic, având aceiaş origină, limbă, trecut
istoric şi aspiraţii pentru viitor?
Astăzi, graţie străduinţa neobosite noului han dela Karacu^
rum (Mongolia) la Edirne^ dela Kazan şi Crlrneea la Semercant,
irumiie lurco-tătorilor bat în aceiaş ritm pentru aceleaşi idealuri
In manualele de istorie stau scrise: cei mai mori generali ai ome
nirii sunt: Hanibal, Caesar şi Napoleon, Eu afirm că cei mai ge
niali generali şi organizatori sunt hanii iurco-tătari Genghis^Han,
Timur-Lenk şi Atatürk,
İrfan Feuzi

Rolul social al clerului
musulman.
E un adevăr unanim recunoscut astăzi că cierul,
indiferent de confesiune, este chemat să joace un rol
extrem de imnortant în viaţa socială şi morală a mul
ţimii pe carp o păstoreşte.
Această ax'oma se aplica, fără discuţie şi clerului
nostru mahom dan. Hogilor noştri, adevăraţii noştri
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părinţi spirituali, li s’a încredinţat o misiune covârşitor
de delicata, căruia trebuie să-şi consacre şi să*i sacri
fice toate posibilităţile lor de ordin moral şl intelectual;
numai aşa la sfârşitul carierii lor vor avea deplina
satisfacţie sufletească, mai presusă ca orice recompensa
materială, că au corespuns menirii lor.
Misiunea lor în domeniul educativ are o valoare
netăgăduit de mare. Ei au datoria să înveţe fiilor noş
tri preceptele coranice şi virtuţile omului perfect, cali
tăţi cari fac cinste oricărui musulman care ie posedă.
De multe ori în satele noastre cu moravuri patriahaie, încă nealterate de viciile marelor centre urba
ne, ei sunt consideraţi ca torul suprem, căruia se ad
resează musuimanii în caz de neînţelegeri, mai mult
sau mai puţin grave. Litigiile sunt rezolvate pe cale
paşnică şi rapidă, ambele părţi fiind pe deplin mulţu
mite şi neavând nimic de obiectat împotriva hotărârii
înţeieptului părinte.
Pentru a-şi îndeplini în optime condiţiuni apostola
tul lor, bineînţeles, hogele trebuie să fie dăruit cu o
mulţime de calităţi, care i uşurează şi aureolează cu
nimb strălucitor nobila-i operă.
Respectul şi cinstea ireproşabilă de care se bucură
în masa concetăţenilor săi, sunt necesităţi de nrimul
ordm pentru reuşita sarcinii exponentului şi îndrumă
torului nostru religios.
Din nenorocire, şi cu părere de râu trebuie să
fac acestă mărturisire, am observat că dela un timp
încoace, o parte din membrii clerului mahomedan nu
se arată îa înălţimea misiunii care ii s’a încredinţat.
Unii din ei nu dau cu lunile pe la geamii'e unde
au datoria de a ofici.a serviciul religios Aiţli încostumaţi ilegal îa civil îşi pierd timpul la meşele diferiţilor
localuri; cafenele, ceainării etc. Este un obiceiu urât
ca un hoge să se îmbrace în hame cari nu cadrează
cu situaţia sa, lepădându-şi ţinuta oticială pe care este
obligat s’o aibă pretutindeni şi oricând. Acest fapt
scade enorm din prestigiul lor făcându-se astfel inapţi
pentru funcţia lor.
Totuşi, în ultima vreme, noii şi energicii noştri
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muftii, au luat măsuri severe şi drastice pentru a stârpi
radical răul, ce ameninţa să ia proporţii alarmante.
Conştienţi de importanţa misiuni lor, ei au trimis
circulare tuturor hatipilor din eparhia lor, în care li
se atrage atenţia într’un chip politicos dar limpede, asupra diferitelor îndatoriri pe care le au.
Felicităm din adâncul sufletului nostru sincer pe
domnii Mustafa Ahmet, muftiu de Constanţa, Mehmet
Husein, muftiu de Caiiacra şi Ahmet Aii. muftiu de
Durostor, pentru nobila lor iniţiativă, închinată readu
cerii pe drumul cel bun a hogilor rătăciţi şi înşelaţi
de falşa interpretare a fantasmagoriilor Je astăzi.
Alăturăm mai jos circularele date, pentru a reliefa
mai puternic personalităţile noilor muftii.
Yaş Keday

R O M A N I A

Muftiatu! Jud. Constanţa
No, 955
Iulie 1938

Ddiftityie HaHp,
Din diferitele inspecţii făcute de noi în unele
părţi ale judeţului, s'au constatat de noi cele de mai
sus, pe care vă rugăm, ca în decomun acord cu con
ducerea comunităţii să se execute de urgenţă:
1) Pe lângă fiecare geamie se va amenaja câte
o cameră, care să servească de cancelarie, unde se va
aşeza arhiva. In cancelarie se vor aşeza tablourile
M. S. Regelui şi Marelui Voevod Mihaiu de Alba-Iulia.
2) Fiecare hatip şi imam cu începere de astăzi
este obligat, ca, ca un raport trimestrial, să ne inainteze
rezumatul predicilor ţinute cu ocazia: sărbătorilor na
ţionale, Bairam, sărbători legale şi religioase, arătănduse anume subiectele cu caracter obştesc.
3) Unii hatipi şi imami na vin la oficierea servi
ciului divin la ora reglementată. Asemenea abateri, la
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prima constatare vor fi sancţionate cu reţinerea sala
riului pe 10 zile.
4) Tot în înţelegere ca conducerea comunităţii,
d-nii hatipi şi imami titulari ai geamiilor, vor procura
şi înzestra geamia cu tablouri religioase,; preşuri bune
vor înlocui actualele rogojini, care dau un aspect urât
locaşurilor de rugăciune. Se va face propagandă prin
tre enoriaşii ca dare de mână şi pioşi, să doneze pre^
şuri sau covoare.
5) In vederea planîărei cu pomi fructiferi sau cu
salcâmi, ocolo unde regiunea nu permite, curţile gea
miilor şi azilurilor, vă rugăm a se lua măsuri de fa
cerea de gropi şi plantarea lor chiar în toamnă.
De executarea celor de mai sas, ni se va raporta.
Muftiu, Mustafa Ahmed

R O M A N 1 A

Muftiatui jud. Caiiacra
No. 287
30 Iulie Î938

Domnule,
Pentru a pune ordin în îndeplinirea îndatoririlor şi
obligaţiunilor tuturor hogilor cari ocupă slujbe cu retribu(iunea dela stat sau comunitate din acest judeţ, şi
pentru a restabili normele prescrise de religie şi lege,
pentru a recăpăta respectul cuvenit şi a ridica moralul
decăzut al corpului nostru clerical corespunzând meni
rii şi chemării sale, am hotărât următoarele:
1) Fiecare hoge (hatip, imam şi muezin) va efectua
în mod regulat toate îndatoririle serviciului ce îi Incumbă,
2) Nimănu-i (hogilor) nu-i este permis de a părăsi
serviciul (vinerea) hatipilor, şi restul zilelor pentru
imami şi muezin, fără a' avea concediul aprobat şi fără
a fi supliniţi.
3) Nici un hoge nu poate pleca la alte sate sau
alte judeţe cu scopul de a colecta bani sau cereale
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■

••

adică (geri) In limba turcă, aceasta iiind oprit tn primul
rând de lege, neavănd autorizaţia Ministerului de In
terne, iar ca obiceiu, de mult a devenit anachronică.
Musulmanii înstăriţi pot indeplini obligaţiunea de (zekeat)
prescripţiune religioasă, dând hogilor din satele lor
respective.
Am arătat că foarte mulţi dintre hogii din acest
judeţ nu au haina clericală cerută de religie şi lege,
fapt care dă un aspect destui de urât.
Cu toate că în diferite rânduri am atras atenţiunea
asupra acestui fapt atât de însemnat pe cât de indis
pensabil, totuşi cu părere de rău sunt puţini cari au
înţeles însemnătatea lui. Pentru ultima dată atragem
atenţiunea tuturor hogilor, că sunt obligaţi a avea şi a
purta haina clericala care constă dimsarâc alb, giubea
şi pantaloni negri.
Cei cari vor contraveni disporiţiunilor de mai sus,
vor suporta rigoriie legii în felul următor: Hogii sala
riaţi de stat vor pierde salariile, iar cei particulari vor
li destituiţi şi radiaţi din rândul elementului clerical,
cari prin folul Cvomportârii lor compromit atât corpul
clerical, cât şi prescripţiuriie religiei.
Aceste pedepse se vor aplica tuturora fără excepţiune şi fără cruţare, chiar pentru nerespectarea vre
unuia din dispoziţiuniie arătate mai sus.
Sa lie de ştiinţă că s'au îâcut comunicări şi şefilor
de posturi, cari vor supraveghea şi raporta ceie con
statate în acest scop.
Muftiu, Mehmet Husein

R O M A N I A

Muftiatui jud. Durostor
No. 456
11 Mai 1938

Domnule Hatip,
Consider de prisos a vă descrie.aci îndatoririle ha^
tibului in funcţiunea sa, care este cunoscut tuturora.
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Insă unii din domnii hatipi sau Imami nu înţeleg
rostul funcţiunii lor, crezând că funcţiunea lor însem
nează mimai titlul ce posedă şi încasare de salari. Cu
luni de zile nu mai dau prin reşedinţa unde au func*
ţiune p-ntru a presta serviciul »eÜgios, iar credincioşii^
încă nu cunosc pe părintele lor.
Prin art. 1 din legea statutului Funcţionarilor Pub
lici şi citrul musulman se consideră funcţionar public,
iar Art. 21 din regulamentul legii Statutului Funcţiona
rilor Publici prevede; că .Funcţionarul este obligat
a-şi alege domiciliul său în împrejurimile apropiate ale
acelei localităţi, în aşa lei ca să nu poată li împiedicat
a îndeplini punctual toate obligaţiunile de servicii.»
După cum se vede, din punct de vedere religios
şi legal, funcţionarul este obligat a avea domiciliu! sta
bil în localitatea unde are reşedinţa funcţiunii sale.
Pentru aceste motive, vă fac cunoscut, că in viitor
nu voiu admite în nici un chiu, afară de cazuri legale,
ca funcţionarul sa-şi părăsească luncţiunea sa, iar în
caz dacă voiu constata abateri dela aceasra dispoziţiune, voiu aplica rigorile legii.
Muftiu, Ahmet Aii

Stimate Domnule abonat şi prieten,
imi iau îngăduinţa să vă reamintesc personal că, cinslindu-ne
cu abonarea revistei „Bora“. aţi rămas în întârziere cu suma de
lei 100 pe timpul de!a 15 Martie 1938 până astăzi.
Vă rog stăruitor să faceţi tot posibilul pentru a ne-o aciiita.
O luptă ca a noastră costă enorm de mulţi bani.
Achitându-ne sumele întârziate, ne ajutaţi frăţeşte Ia reorga
nizarea revistei.
Suferinţa nedreaptă prin care am trecut, ne face să ducem
mai departe revista „Bora”, oricât de inari ar fi greutăţile financiare.
Cu lodtă stima
İRFAN FEUZI
Directorul
Revistei „Bora”
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