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Tătarii care trăiesc în Dobrogea şi-au păstrat până în zilele noastre identitatea şi tradiţiile. 

Obiceiurile lor de naştere, căsătorie şi moarte au suferit în ultimele decenii o serie de modificări, 
odată cu schimbările intervenite la sate şi oraşe datorită modernizării şi urbanizarii..Schimbările 
respective erau de aşteptat şi datorită faptului că tradiţia este în multe privinţe opusă noului mod 
de viaţă. Deşi Dobrogea a suferit o serie de pierderi ale tradiţiilor turceşti, totuşi ea s-a păstrat ca 
o insulă în care multe alte tradiţii ale acestui popor au fost conservate. Deşi tătarii nogai din 
Dobrogea au trecut târziu la viaţa sedentară, în esenţă, obiceiurile lor sunt asemănătoare cu ale 
celorlalţi turci dobrogeni. Este foarte interesantă constatarea potrivit căreia, în cadrul obiceiurilor 
de nuntă, ceremonia numită masa mare a fost preluată de turcii dobrogeni de la români, după 
anul 1950. Odată cu masa mare, turcii dobrogeni au preluat de la români si personajele numite 
naş şi naşă. 

Obiceiurile de naştere ale turcilor dobrogeni prezintă numeroase asemănări sau chiar sunt 
identice cu obiceiurile de naştere ale tuturor popoarelor turcice.Pentru ca tinerii căsătoriţi să aibă 
copii, practicile şi ritualurile tradiţionale încep încă din timpul obiceiurilor de nuntă. Astfel, în 
Dobrogea, voalul de pe faţa miresei este dat la o parte, cu un făcăleţ, de un copil. 

 Există o strânsă legătură între numărul de copii pe care îi are o familie şi nivelul ei de 
educaţie. Pentru păstrarea sănătăţii copilului nou-născut, acesta este spălat zilnic timp de 
patruzeci de zile de la naştere, în diferite moduri, folosind diverse materiale şi substanţe, care, în 
credinţele şi obiceiurile populare, au un rol bine definit. În majoritatea cazurilor, la spălarea 
copilului se folosesc coji de ouă. Una din deosebirile dintre credinţele populare ale turcilor 
dobrogeni şi cele ale turcilor din alte regiuni este aceea că zânele în Dobrogea sunt personaje 
pozitive. Atunci când se pune nume copilului nou născut, tătarii nogai din Dobrogea au obiceiul 
de a pune copilului un nume secret şi a-l striga apoi cu voce tare folosind un nume fals. Este 
vorba de un vechi obicei turcesc practicat pentru a înşela duhurile rele. Tradiţia provine de la 
vechii turci şi este răspândită sub diferite forme în întreaga lume turcă. Înainte de anul 1950, la 
turcii din Dobrogea, la ceremonia oficială de punere a numelui participa obligatoriu hogea, care 
rostea la urechea acestuia chemarea musulmană la rugăciune. Festivitatea de încheiere a 
perioadei de patruzeci de zile de la naşterea copilului, turcii tătari  din Dobrogea o numesc loksa 
toy. Este o ceremonie rezervată femeilor şi copilului nou-născut. Mama este felicitată de 
musafirele sale, iar copilului i se aduc daruri şi i se fac urări de fericire şi de viaţă lungă. Scopul 
ceremoniei este acelaşi la ambele ramuri etnice ale turcilor dobrogeni. Totul are loc într-o 
atmosferă de veselie şi petrecere. Toate aceste obiceiuri sunt similare cu practici ale populației de 
origine română. 

Nunta este un eveniment colectiv la care, în satele turceşti din Dobrogea, participă toţi 
locuitorii, fie că sunt invitaţi sau nu. Pentru comunitatea turcă, nunta este asemenea unei piese de 
teatru. Ea se realizează prin participare şi emoţie colectivă, iar participanţii îşi cunosc foarte bine 
rolurile. Principalele roluri sunt deţinute de mire şi mireasă. La aceste ceremonii distracţia şi 
veselia sunt la ele acasă, iar fiecare participant ajută la buna desfăşurare a lucrurilor, după cum s-
a stabilit din timp. Atât la turcii anatolieni din Dobrogea, cât şi la turcii tătari din această regiune, 
există un obicei foarte strict care interzice căsătoria dintre un băiat şi o fată dacă aceştia sunt rude 
după tată până la al şaptelea grad sau rude după mamă până la al treilea grad. Căsătoriile dintre 
un tânăr de naţionalitate turcă şi o persoană nemusulmană se întâlnesc în Dobrogea mai ales 
după anul 1950. La oraş, deşi la început aceste căsătorii au fost privite cu dezaprobare, treptat 
oamenii s-au obişnuit cu ele.  Tradiţiile de peţire a fetei sunt asemănătoare cu cele din Turcia. 
Formula folosită atunci când se face cererea în căsătorie a rămas neschimbată la turcii dobrogeni. 
Băutul şerbetului are loc când se stabileşte înţelegerea definitivă privind căsătoria, cât şi la 



logodnă. Este o tradiţie destul de veche, sensul ei fiind rostirea şi întărirea unui jurământ. Înainte 
de anul 1930, la turcii dobrogeni obiceiurile de nuntă erau legate de filozofia religioasă 
musulmană. Religia avea o importanţă deosebită în relaţiile din cadrul familiei. 
         Turcii dobrogeni consideră că acela care şi-a dat cuvântul de onoare în privinţa căsătoriei  
şi care apoi îl încalcă, păcătuieşte grav în faţa lui Allah. Acest păcat este echivalent cu 
abandonarea religiei islamice, deoarece în Coran se spune: Să nu cumva să vă încălcaţi 
jurămintele pentru care Allah a fost luat garant! Înainte de anul 1950, la turcii dobrogeni, hogea 
participa la ceremonia de logodnă. Hogea citea din Coran, rostea rugăciuni pentru cei morţi şi 
făcea rugăciuni şi urări pentru viitorul fericit al celor doi tineri care urmau să se căsătorească. 
Deşi cununia oficială se făcea la primarie, până prin anii 1950-1960, tinerii cununaţi la primărie 
nu erau consideraţi căsătoriţi legal, cununia religioasă fiind singura considerată autentică.   
Cununia religioasă are loc şi în zilele noastre. Apărarea miresei când este adusă la casa mirelui 
de paznici atât de partea dreaptă cât şi pe partea stângă este o moştenire peste timp a tradiţiilor 
popoarelor turcice din Munţii Altai. Căruţa tradiţională a turcilor din Dobrogea în care se 
transporta mireasa era acoperită cu ramuri de dud sau de salcie. La tătarii şi turcii nogai există 
obiceiul ca un copil să vină cu Coranul în mână împreună cu mireasa la casa mirelui. La 
coborârea din mijlocul de transport, copilul primea bacşiş, apoi se făceau daruri miresei pentru a 
o convinge să coboare şi ea. După ce mireasa cobora şi săruta mâinile socrilor, hogea rostea o 
scurtă rugăciune şi făcea urări pentru fericirea tinerilor căsătoriţi. Obiceiul de a face, în odaia de 
nuntă, o rugăciune însoţită de două plecăciuni cu fruntea până la pământ este tot un element 
religios islamic. Se crede că rugăciunile făcute cu acest prilej vor fi îndeplinite de Allah. La 
turcii dobrogeni, noaptea nunţii şi rugăciunile spuse cu acest prilej sunt considerate sfinte.  
Potrivit unor vechi credinţe, orice fiinţă sau obiect vopsit parţial cu hena devenea sfinţit. Această 
sfinţire aducea cu sine şi ocrotirea de duhurile rele. 

 De asemenea, s-a păstrat şi obiceiul ca mireasa, când intră în casa mirelui, să ungă cu 
ulei anumite obiecte din interiorul şi exteriorul casei, apoi să ia apa într-un ibric şi să o verse, 
picătură cu picătură, în locuinţa respectivă. În tot acest timp se citesc cu glas tare anumite 
capitole din Coran. Un alt obicei este jocul care încheia ceremonia oferirii de bani şi daruri pentu 
mire. Momentul era însoţit de focuri de armă trase în aer, iar mirele răsturna tava cu pesmeţi din 
faţa sa, căldarea cu apă şi o lua la fugă. Răsturnarea tăvii cu pesmeţi şi timpul necesar flăcăilor 
pentru a aduna pesmetul dădea mirelui posibilitatea să se îndepărteze cât mai mult.  
            După cum se ştie, atât Dobrogea cât şi restul României au fost timp de multe secole 
regiuni de tranzit pentru diverse popoare migratoare. Dintre popoarele care au trecut sau chiar s-
au stabilit aici se numără şi diverse ramuri ale vechilor turci. Acest fapt este pus în evidenţă şi de 
asemănările dintre tradiţiile populare româneşti şi cele turceşti. La vechile nunţi româneşti exista 
obiceiul ca atunci când mireasa ieşea din casa părintească să i se întindă în faţă un covor pe care 
să calce. Acest obicei se întâlneşte la nunţile turcilor dobrogeni în momentul în care mireasa 
coboară din căruţă pentru a intra în casa mirelui. La români exista obiceiul ca la plecarea miresei 
din casa părintească flăcăilor din sat să li se plătească un fel de răscumparare. La turci, o plată 
asemănătoare se face când mireasa intră în casa mirelui.O altă asemănare este că la vechile nunţi 
româneşti, când mireasa venea la casa mirelui, asupra ei se aruncau boabe de grâu şi orez. Ca şi 
la nunţile turceşti, aceasta simbolizează urarea de belşug.  Acest obicei este asemănător cu 
vărsarea apei amestecată cu hena la turcii anatolieni. După anul 1950, la nunţile turcilor 
dobrogeni, a pătruns ceremonia numită “masa mare”. La început, naşul şi naşa erau aleşi dintre 
români, apoi, aceştia se alegeau şi dintre turci. Înainte de anul 1935, când în multe zone ale 
Dobrogei turcii locuiau compact, la unele nunţi româneşti se cântau şi cântece religioase turceşti.  
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