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Gözäl Gagauzçamızı kurtaralım!
ZAVALI ANA DİLİM!!!
O, zavalı Ana Dilim,
Artık oldun dilim-dilim.
Seni doorêêr çorbacılar,
Hem yok eder yabancılar!

Todur ZANET,
poet, yazıcı,
publiţist,
dramaturg,
Gagauziya
Milli Gimnanın
avtoru.
Gagauz kulturasının göklerindä
genä çakêr hem gürleer! Bu yıldırımnar gençicik gagauz teatrusuna urdı
hem yok etti onu er üzündän! Gagauziyanın hem gagauzların 15 yıllık
“Mihail ÇAKİR” adına Gagauz Milli
Teatrusu raametli oldu.
Etiştirämedik biz 2012-ci yılın Kırım ayında (dekabri) sevinmeliklän
yazmaa, ani Çadır kasabasında büük
şenniklän karşıladılar hem kutladılar
“Mihail ÇAKİR” adına Gagauz Milli
Teatrusunun 15-ci yıldönümünü, nicä
oradan geldi kara haber – “Mihail
ÇAKİR” teatrusunu yok etmişlär.
Sonu 7-ci sayfada

TM

Her taraftan baskı, yalan,
O lafların oldu yaban,
Köklerindän kökledilär,
Yonga-yonga hep yondular.
İçtän da var saklı kurtlar –
İyerlär özünü onnar!
Delim-deşik oldu güüdän –
Ne kalacek bizä dündän?!
Tatlı hem şıralı Sözün mü?
Osa heptän bozuk Üzün mü?
Dedelerdän kalma Cümne mi?
Bir karma-karışık Cümlä mi?
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Mihail ÇAKİR: “... Gagauzlar lafederlär pak türkçä, ölä, nicä lafedärmiş eski zamannarda cümne insannar, angıları çekiler türk halkından, türk soyundan. Gagauzların dili, lafı
taa aslı türkçedir, taa paktır Osmaniya türkçenin dilindän, zerä Osmaniyalar çok laf, çok
söz almışlar farsizlerdän hem arablardan”.

O, zavalı Ana Dilim,
Sän kal bir koraflı kilim.
Düülsün ürääm o sesindän,
Hem bayılıım gözelliindän!
Todur ZANET. 13.03.2013.

Gagauzların bölä ayırıklara
düşmeyä hiç zorları yok
Artık bir yıl yıldan zeedä Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi
sayın Mehmet Selim KARTAL çalışêr. Bu vakıdın içindä nelär yapıldı, nelär
başarıldı, nelär kuruldu, nelär yapılmaa düşünüler? Hepsi bu soruşlara Canabisi cevap verdi gazetamızın baş redaktorunnan intervyuda.
- Paalı Büükelçi Mehmet Selim KARTAL, artık bir yıl yıldan zeedä Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi olarak çalışêrsınız. Neetinizä
koyduunuz yapılacek işleri yapabildiniz mi?
- Belliki hepsini diil. Ama bir yıl iki ay içersindä yapılacek önemli işlär
hepsi yapıldı. Benim için en önemliydi ekonomika hem kultura ilişkilerin cannandırlması. Bunda da bir er hakkettik. Ama çok yapılacek işlär taa var.
- Bu zaman içersindä sizin en başarılı işiniz angısı oldu?
- Lääzım açıktan urgulamaa, ani biz burada bişey yapabildiysak, buna kolaylık verdi Moldovanın içindä durum, buradakı gelişlemelär. Sonu 2-ci sayfada

Foto “ANA SÖZÜ”

Gagauz dili hem kulturası Günneri
Mihail ÇAKİRin duuma günündä kapandı

Ay-Bobanın gagauz dilindä ilk
kiyadı 1908 yılda tiparlandı
Viktor KOPUŞÇU,
MDU Aziya hem
Afrika devletleri
İnstitutunda türk
dilleri kafedrasının
studentı, aarştırmacı, din kiyatların
çeviricisi
6-cı sayfada
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Çiçek ayın (aprel) 1-27 günneri arasında Gagauziyada “Ana Dilim” gagauz dili
hem kulturası Günneri bakıldı. Bu iş, gagauzlara kiriliţa alfavitini kullanmaa deyni (30.07.1957 y.) ofiţial izin verilmesinin
56-cı yıldönümü kutlamaları çerçevesindä
oldu.
Kutlama programalarına görä küülerdä,
şkolalarda, bibliotekalarda hem uşak başçalarında literatura okumakları oldu, gagauz yazıcılarınnan buluşlamaklar yapıldı,
kiyat sergileri hem prezentaţiyaları hazırlandı, uşaklara deyni literatura konkursları
hem peet yarışmaları oldu.

Ayrıca, Gagauziyanın şan aleyasında gagauz bilim adamının Gavril GAYDARCInın byustu açıldı.
Büün, Çiçek ayın (aprel) 27-dä Gagauziyada gagauz dili hem kulturası Günnerin
kapanışında, Komratta Gagauziyanın «Региональный Консилиум Молодежи Гагаузии» cümne kuruluşu kendi meropriyatiyasını yapêr. Meropriyatiyada parad olacek,
neredä gençlär 4x12 metralık Gagauziyanın
Bayraanı taşıyaceklar. Sora da Komratın
meydanında miting olacak, gagauz dilindä
peetlär okunacek hem büük bir konţert gösterilecek.
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TC Büükelçisi Komrata hem Çadıra vizit yaptı
Baba Marta ayın 29-da TC Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL Gagauziyanın Komrat hem Çadır kasabalarına vizit
yaptı. Vizit zamanında Canabisinin yanında vardı Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU.
Komratta Büükelçi buluştu Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALlan. Orada incelendi o çalışmalar, ani
yapılêrlar Türkiye Başbakanı sayın

Recep Tayyip ERDOĞANın gelecektä
Gagauziyaya vizitı için.
TC Büükelçisi hem Kişinev TİKA
ofisin koordinatoru gezdilär başkannık

binasını, Gagauziya Radio hem Televideniyasını hem “ATATÜRK” bibliotekasını. Bu üç erdä Türkiye Respublikası,
TİKA yolunnan, yaklaşık 600 bin EU-

Belţ internatın remonttan sora ofiţial açılışı
Çiçek ayın (aprel) 19-da Moldovanın poyraz tarafında bulunan Belţ kasabasının internat şkolasına musaafirlää
geldilär Moldovada TC Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, Moldova Türk İşadamnarı Dernää başkanı hem dernään azaları.
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Diil çoktan TİKA yardımınnan bu
internetın “daun sindromunnan” uşaklar için bölümünä remont yapıldı. Bu
remonta Türkiye Respublikası 700 bin
leydän zeedä para verdi.
Remonttan sora, Çiçek ayın (aprel)
19-da, Belţ kasabasının internat şkolasının bu bölümünä ofiţial açılış yapıldı.
Açılışı TC Büükelçisi Mehmet Selim
KARTAL hem Kişinev TİKA ofisin
koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU yaptılar. Açılıştan sora, TC
Büükelçisi, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru, Moldova Türk İşadamnarı
Dernää başkanı hem dernään azaları, buradakı üüsüz üürencilerä baaşış
verdilär – herkezinä birär sport kostümu. İnternatın üürencileri da, musaafirleri tuz-ekmeklän karşladılar hem
onnara konţert gösterdilär.

ROluk enilenmä hem tertiplemä yapêr.
Çadırda Büükelçi, TİKA koordinatoru hem Moldova Türk İşadamnarı Dernää
başkanı internat üürencilerinä sport kostümnarı baaşladılar. Gimnaziyacılar da
baaşışlarını verdilär – ellän oymalı tafta
suvenirleri. Sora buluşmalar oldular Gagauziyanın alış-veriş palatasında hem
moldo-türk “Orizont” liţeyindä.

Kişinevda “Tourism.
Leisure. Hotels.” sergisi
Çiçek
ayın
(aprel)
11-14
günnerindä Kişinevda “Moldexpo”
sergi Merkezindä turizmaylan ilgili
“Tourism. Leisure. Hotels.” adlı sergi oldu. Onun açılışını yaptı Moldovanın geçici viţepremyer-ministrusu
hem ekonomika ministrusu Valeriu
LAZAR.
Sergidä pay aldılar 6 devlettän turizma firmlaları hem turizma uurunda
çalışan devlet kuruluşları. Onnarın
arasında Türkiyedän, Bulgariyadan,
Greţiyadan firmalar vardı. Gagauziyayı burada gösterdi Beşalmadan “D.
KARAÇOBAN” adına istoriya hem
etnografiya muzeyi.
Sergiyä katılan Türk firmasının
hem Türk Hava Yolları stendlarınnan,
hem da gagauzların sergisinnän büük
bir meraklıklan tanıştı Moldovada TC
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL.
Ev saabileri, adetlerimizä görä, Canabisini tuz-ekmeklän karşladılar.

Gagauzların bölä ayırıklara düşmeyä hiç zorları yok
Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada
Bän geldiktän sora, Moldovanın
Prezidentı seçildi, onun seçilmesi da
ilişkilerin önünü açtı. İki taraflı vizitlar başladı. Onnarın en önemlisi da
sayın Bakanımızın Ahmet DAVUTOĞLUnun burayı gelmesi oldu. Bir
da Moldovanın ozamankı premyerministrusunun sayın Vlad VİLATın
Türkiyeyä vizitı. Ozaman iki devlet
arasında edi taane annaşma imzalandı.
Onnarın en önemlisi da vizaların kaldırılması hem geeri kabul annaşması.
Ama bütün bu başarılar benim hem
TC Büükelçiliin diil, onnar iki devletin
arasında alınan karar sonucu.
- Şindi Türkiye Başbakanın sayın
Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya vizitını büük umutlan bekleriz.
Ama annêrız, ani Moldovanın büünkü politika durumu bu vizita pek
kolaylık vermeer.
- Açıktan lääzım annamaa ani, Moldovada taşlar erinä oturana kadar bu
vizit olamayacek.
- Türkiye Respublikası Gagauziyaya çok yardımnar yapêr. Onnarın
arasında taa çoyu ekonomika hem
soţial proektları. Onnarın arasında saalık proektları da var. Şindi
da, yarım milion EUROdan zeedä
paası olarak, büük proektlar aslıya
çıkarıldı: Gagauziyanın Bakanık binasının tertiplenmesi, Gagauziyanın
Radio Televideniyasının enilenmesi,
ATATÜRK bibliotekasının remondu. Taa proektlar var mı?
- Gagauziyaya yardım için çok

proektlarımız var. Onnarın çoyu başlanmış durumda. İnanêrım, ani onnar
başa çıkarılacek. Ama hepsi bilsin
lääzım, ani bir yardımı yapmaa deyni,
belliki, kararı Ankara alêr. Herliim bir
proekt ortaya çıkarsa, biz onu Ankaraya yollêêrız, Ankara da bu uurda bizim görüşümüzü sorêr. Yapılması için
karar alındıynan da, Türkiye Respublikası ya doorudan, ya bir Bakannık
yolunnan, ya TİKA, ya YTB, yada bir
başka kuruluşun yolunnan bu yardımnarı aslıya çıkarêr.
- Angı proektlar sırada bekleerlär?
- Şindi sırada yol proektı var, içmä
su proektı. Bir da bizim düşündüümüz,
bäncä taa önemli, bir proekt var – üüredicilik proektı. Bunun üzerindä da,
ortaklaşa, çalışêrız.
Bundan kaare, biz teklif ettik Komrat Devlet Universitetında türkologiya
bölümünü enidän açmaa. Şindi onun
da çalışmaları var. İnanêrız, ani bunu
da başa çıkaracez.
- Kultura uurunda da yardımnarınız var. Onnar genel olarak mı,
kişilerä mi yapılêr?
- Ölä bir ayırıntılık yapmaa dill
lääzım. Kulturayı insannar yapêr. O
üzerä, hem kulturaya izmet edän insannara, hem da kulturaya genel olarak
yardım vereriz. Bizim ansablileri burayı
getireriz. Buradan artistleri Türkiyeyä
yollêêrız. Te şindi 23 Çiçek ayı (aprel)
Türkiye uşak yortularına Gagauziyadan
uşak ansamblileri Türkiyeyä gittilär.
“Düz Ava” ansamblisi Edirneye gider.
Teatruları festivallerä yollêrız. Resim-

cilerin sergilerini yapêrız. Yazıcıların
kiyatlarını basêrız.
- Paalı Büükelçi, Moldovada bir
diplomat olmaa zor mu?
- Hererdä birtakım: zorluklar da var,
kolaylıklar da var. Kolaylıklar, bäncä,
zorluklara görä, taa aar basêr. Moldovada bir Türkiyenin bir diplomatı
olmanın özellii var – gagauzlar. Biz
herkerä urgulêêrız, ani Gagauziyayı
hem gagauzları Moldova hem Türkiye
arasında saalam bir köprü olarak göreriz. Bizim saklımız yok bir kimseydän,
bizim işimiz açık, ortada. Moldova
önetimi da, Gagauziyaya yardımnar
konusunda, bizä yardımcı olêr.
- Bu yardımnar islää iş. Ama taşınan suylan dermen dönmäz. Gagauziyanın kalkındırması için, temel
olarak, nelerin yapılması lääzım?
- Gagauziyanın büük potenţialı var.
İnsan potenţialı var. Gagauziyanın kalkındırması hem ekonomika gücü kazandırması için taa çok yatırım, ortak yatırım yapılması lääzım. Artık TİKAnın
da ekonomika alanında bu türlü örnek
proektlarına başlamasını arzu ederiz.
- Ekonomika gücünü kazanmaa
deyni ortalıkta annaşmak olsun
lääzım. Büünkü gündä bu annaşmak ne Moldovada, ne da Gagauziyada yok. Bu uurda Gagauziyada
olan işlerlän ilgili görüşünüz nedir?
- Gagauziyada olan içişleri olayları,
bu türlü çekişmeleri annamsız, gereksiz hem Gagauziyanın faydasına olmadıı kanısındayım. Bu Moldovadakı
merkezdeki politikanın Gagauziyaya

yansımasının da gerekmedii kanısındayım. Gagauziyanın kendi içindä bir
politika örütmesi kanısındayım.
Gagauziyada, gagauzların ortak
sorunnarı var. Onnarın ne olduu belli:
kendi dilini, kendi kulturasını, kendi
haklarını koruması hem geliştirmesi.
Gagauziya kan kaybeder, gagauzlar
Gagauziyayı brakıp, giderlär. Gençlär
iş bulamêêr. Üüredicilik sistemasının
düzelmesi lääzım. Öncä gagauzça üürenilmesi lääzım, taa sora da romunca,
taa sora rusça gelmesi lääzım. Orada Çadır-Lunga türk liţeyi çok gözäl
üüredicilää örnektir. Oradakı üürencilär
beş dil üürenip, liţeyi başarêrlar. Bu
sistemanın Gagauziyada yaygınnaması lääzım.
Gagauziyanın hem gagauzların
bu türlü ortak sorunnarı var. Nedän
bu konularda ayırılık olsun, bän
annamêêrım. Annayamadım şey bu.
Bu açık, çok açık bizim görüşümüz.
Gagauzların bölä ayırıklara düşmeyä
hiç zorları yok.
- Şindi Büük Paskellä yortuları
geler. Gagauzlara bu yortuylan ilgili
ne sölemää istersiniz?
- Büük Paskellä yortusunnan onnarı
hepsini kutlêêrım. Hem isteerim, ani bu
yortu gagauzları birleştirsin. Ortada olan
problemları çözmää yardımcı olsun.
Paskelleniz kutlu olsun. Saalıklan,
mutluluklan, bütün aylelär bir arada bu
yortuyu karşlasınnar. Saalık hem uzun
ömür hepsimizä.
- Saa olun.
- Saa olun siz da.
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Stepan TOPAL «По зову
предков» kiyadını çıkardı
Çiçek ayın 25-dä Komrat regional
bibliotekasında prezentaţiya oldu Stepan
TOPALın kiyadına «По зову предков».
Avtorun sözünä görä “bu kiyat Gagauz
Respublikasının hem Gagauziya avtonomiyasının kurulmasına açık bakış”.
Prezentaţiyada o urguladı, ani kiyatta
“sade aslısını hem doorusunu” yazmış.
Avtorun yazılarından kaare, burada
başka avtorların, yazıları da var.
Kiyat çıkarıldı İspolkomun (oku:
gagauzların) parasınnan. Tirajı – 1000
taane.
Not. Stepan TOPAL 1990-cı yılında kurulan Gagauz Respublikasının
ilk hem son prezidentı.

Olimpiadada 2-ci eri hem gümüş medali Bir bibliotekaya 15 yıl –
Çiçek ayın (aprel) 3-7 günnerindä Azerbadjanda, Baku kasabasında, oldu
VII-ci halklararası INEPO Eurasia êkologiya proektların Olimpiadası.
Burada pay aldılar 45 devlettän
üürencilär. Onnarın arasında MoldoTürk “Orizont” liţeyin üürencisi Tomay
küüyündän İlya ÇİMPOEŞ ta vardı.
İlya ÇİMPOEŞ Olimpiadada 2-ci
eri hem gümüş medaliyi aldı. Proektların hazırlamasında ona yardımcı
oldu liţeyin himiyada üüredicisi İlker
ÖZER.
Taa ileri, Baba Marta ayın 23-dä,
“11-ci Moldova Türkçe Olimpiadalarında” İlya ÇİMPOEŞ (üüredicileri
Bilal TAŞTEKİN hem Osman AYTEKİN) 1-ci eri hem altın medaliyi aldı.

Gagauziya başkanı impiçment kertiinä etişti
Çiçek ayın (aprel) 9-da Gagauziya
Halk Topluşun toplantısında GHTnın
İnsan hakları hem zakonculuk komisiyasının başı İvan BURGUJİ açıkladı,
ani Gagauziya başkanını, Mihail FORMUZALı, iştän atmaa deyni impiçment sırası başladı.
Gagauziyanın Temel Zakonuna
görä bu iş için lääzımdı GHT deputatların (35 kişidän) 1/3 imza koysun (12
kişi). İmpiçment sırası başlatmaa deyni sa yazılmış 14 deputat.
Şindi 30 günün içindä bu iş halk referendumuna çıkarılsın lääzım. Sora da,

referendum kararı için lääzım deputatların 2/3 sayısı (23 deputatı) oy versin.
GHT komiaiysı hem impiçment
başladılar açıkladılar başkanın kabaatlarının 16 punktunu, angılarına görä
başkana impiçment yapılsın lääzım.
Onnarun arasında en aar kabaatlar:
Moldovanın Konstituţiyasının hem
Gagauziyanın Temel Kanonun ezilmesi, GHTnın kararalarını esaba almaması, Gagauziyanın bücetına zarar
yapması hem başka.
Mihail FORMUZAL bu iş için açıklama yaptı, da dedi, ani “ne olêr Halk

Topluşunda bu politika oyunnarı” hem
“bu işä o raat bakışlan bakêr”.

Uşakları kısmetli yapmaa deyni çok mu lääzım!
Çiçek ayın (aprel) 23-dä Türkiyedä Çocuklar Bayramı (uşaklar yortusu) bakılêr. Bu yortuyu uşaklara baaşlamış
Türkiye Respublikasının kurucusu Büük Mustafa Kemal ATATÜRK.
Sora, hepsi birliktä, tanıştılar uşakların
resimnerinnän hem sesledilär o türküleri, ani Canabileri için ansamblilär hazırlamıştılar.
Yortunun ofiţial açılışı “ARTİCO” merkezin açık meydanında oldu.
Moldovanın hem Türkiyenin gimnalarından sora, açılış sözlerini tuttular
“ARTİCO” merkezin geçici direktoru Sergiu SCARLAT, TC Büükelçisi
sayın Mehmet Selim KARTAL hem
Moldova Prezidentın eşi Margarita TİMOFTİ.
Bundan sora açık meydanda büük
bir konţert gösterildi. Konţerttä pay aldılar moldo-türk “Orizont” liţeyin hem
“ARTİCO” merkezin artistleri hem ansamblileri.
Bütün yortu zamanında, yortuya
gelän uşaklara deyni ikramnar yapıldı:
döner, pirinç, meeva şıraları hem sular.
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İlk kerä Türkiye Büükelçilii,
moldo-türk “Orizont” liţeyinnän hem
Moldovadakı uşaklar hem gençlär için
“ARTİCO” merkezinnän birliktä, bu
gündä Moldovalı uşaklara deyni da
bölä bir yortu hazırladı. Yortuda, başka uşakların arasında, pay aldılar Kişinevun üüsüzlerä deyni internatların
üürencileri da.
Çiçek ayın (aprel) 23-dä pek gözäl
hem güneşli bir gündü hem “ARTİCO”
merkezindä pek kalabalıktı. Merkezin
birinci katında uşakların resim sergisi kurulmuştu hem uşak ansamblileri
musaafirleri beklärdilär.
Ev saabileri olarak, TC Büükelçisi
sayın Mehmet Selim KARTAL hem
Canabisinin eşi Banu Cankan KARTAL
hanum-efendi, “ARTİCO” merkezin
eşiklerindä karşladılar Moldova Prezidentın eşini Margarita TİMOFTİyi.

Lääzımdı görmää ne kısmetlän hem
sevinmeliklän uşaklar dadardılar bu
ikramnardan. Uşakları kısmetli yapmaa deyni çok mu lääzım!
“ARTİCO” merkezindä Çiçek ayın
(aprel) 23 Çocuklar Bayramı (uşaklar
yortusu) üç saada yakın sürttü. Heresi
şennik hem mutluluk doluydu. Belliydi, ani yortu herkezini sevindirdi, herbir uşaan (hem diil salt uşaan) üreendä
derin hem kısmetli iz braktı.
Bu yortuylan Moldovadakı Türkiye Büükelçilii koydu bir büük
hem sevinçli nokta büük bir proekta, ani o başlattıydı Kişinev TİKA
ofisinnän, Moldova Türk İşadamnarı
Dernäännän hem moldo-türk “Orizont” liţeyinnän birliktä: Moldovanın dört üüsüzlerä deyni internatların
üürencilerinä sport kostümnarın baaşlaması.

Foto “ANA SÖZÜ”

çok mu aaz mı?

Vasilisa
TANASOGLU,
“Mustafa
Kemal
ATATÜRK”
adına türk
bibiliotekasının
direktoru
Bakmadaan ona, ani büünkü gündä
kompyuterlar herbir uurda derindän
erleştilär yaşamamıza – bibliotekalar
kendi lääzımnıını kaybetmedilär.
15 yıl geeri Komratta açıldı “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına türk bibiliotekası. 15 yıl – çok mu aaz mı?
İlk yıl bibliotekanın sergennerindä,
siirek-siirek erleşik, 300-zün dolayında
kiyat vardı. Okuycularımız da hep bu
haldaydı. Yıl-yıldan sergennär kiyatlan
doldu: istoriya, filosofiya, etnografiya,
incäzanaat hem başka konularda meraklı kiyatlar peydalandı. Bitki vakıtlarda, Gagauziyanın hem Türkiyenin
arasında baalantılar taa genişlendii icin,
bibliotekamızda en sorumnu kiyatlar
– dil bilgisindä. Gözäl urok kiyatları,
angıların audio kasetaları da var. Onnar büük kolaylık vererlär okuyculara
Turkiye turkcesini ürenmää. Lääzımnı
bilgileri bulmaa deyni bibliotekamızda
türlü sözlüklär hem enţiklopediyalar
var. Gözäl romannar, peetlär, hem diil
sadä türk literaturasından, ama dünnää
klasiklerin yaratmaları da var. Geniş
bir er bibliotekanın fondunda kaplêêr
gagauz literaturası hem çalışêrız olsun
hepsi kiyatlar, ne çıkêr tipardan gagauzlar icin hem gagauz dilindä.
Büünkü gündä bibliotekanın fondu
– 6000 kiyat. Ama tezlää Turkiyedän
taa 1000 kiyat gelecek. Kiyatlardan
kaarä, Türkiyeyi hem Gagauziyayı tanıdan çok meraklı kasetalar hem CD disklar var. Jurnallar hem gazetalar – toplu,
hazır bekleerlär bizim okuycularımızı.
Büük zenginnik onnara deyni – “Ana
Sözü” gazetasının podşivkası, taa ilk
nomerdän baslayıp büünkü günädän.
Bu varlık baska bibliotekalada yok.
Fondumuz halizdän genişlendi,
zenginnedi. Okuyucularımız da zeydelendi: küçük uşaklardan başlayıp, büük
yaşta insannara kadar: şkolalardan
uşaklar, kolec, universitet üürencileri
hem üüredicileri, yazıcılar, resimcilär
hem başka… Kiyat okuyannardan
kaarä, bibliotekamızın çok baska gelenneri da var. Çok toplantılar yapılêr:
yazıcılarlan buluşmaklar, eni çıkan
kiyatların tanıtımı, peet yarışmaları,
şahmata hem şaşki yarışmaları, resim
sergileri gerää gibi insanı toplêêrlar salonumuzda. Her yılın geçer 4-5 literatura avsamnarı, 5-6 resim sergisi, 2-3
yarışma. Pek isteeriz ileriyä muzıka
avsamnarı da hazırlamaa.
“Mustafa Kemal ATATÜRK” bibliotekası git-gidä halizdän bir kultura merkezi olêr. Türkiyedän gelän musaafirlär
da hakına sayêrlar bu eri kendi devletinin bir köşecii. Burada gagauz hem
türk gencleri taa yakından biri-birinnän
tanışêrlar, dostlaşêrlar. Biblioteka işçileri da bütün bilgilerini hem üreklerini
vererlär bu lääzımnı işä.
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Gagauzların geniyi Dimitriy

Bu adamda, paradan kaarä, hepsi var: Allahtan resimci vergisi, yaratmak kuvedi, oolu, haliz dostları hem kendisinin adına
resimcilik şkolası. Onun yaratmakları bulunêrlar dünneyin herbir köşesindä devlet hem özel kolekţiyalarda, muzeylerdä. Onun
için kiyatlar yazıldı, kataloglar tiparlandı, kinolar çıkarıldı. Ona peetlär baaşlandı. Onun adı altın bukvalarlan yazılı dünnää
hem gagauz kulturasında. Bu adam – anılmış hem saygılı resimci, gagauzların geniyi, Dimitriy İvanoviç SAVASTİN.
gözü görärsä. Birkaç afta yollarda gezip
hem iki kızkardaşını kaybedip, etiştilär
Azerbaycana, Bakuya. Taa sora da taa
bir kızkardaşı raametli oldu. Hepsi bu
zorluklar hem kahırlar dört buçuk yaşındakı Mitikanın gözü önündä oldular.
ok kerä yazdım onun için. Dost- Derin duygulu hem tez yaralanan caluumuz da çok yıllar sürter. Çok nında kaldılar. Bunnardan o hastalandı.
kerä onunnan uzun zaman lafa dur- Bolniţalarda çok yattı. Ozaman da durdum. Herkerä büük filosofiya temala- mamayca resimnemää başladı: kiyatta,
rından gagauz halkın problemalarına duvarda, toprakta, terli şişelerdä.
girdik, sora da o problemaları kendi
1959-da onnar Valkaneşä döndülär.
yaratmalarımızda açıklayarak, kendi Mitika, sekiz klası bitirip, Kişineva
fikirlerimizi insan önünä sürdük.
üürenmää yollandı – “İ.REPİN” adına
Açan bu insannan sık-sık buluşêrsınız resimcilik şkolasına. Sadä bir kuru stihem lafa durêrsınız, annêrsınız, ani pendiyaya yaşardı hem kimär kerä anaherbir buluşmakta o başka-başka taraf- sından bişeylär kabledärdi. Ama annarlardan açılêr: ba o derin fikirli filosof, dı, ani bu yılları pek verimni hem faydalı
ba o yalın içindä yanan patriot, ba o kullanmaa lääzım. Onuştan durmamayca
incä duygulu bir lirik, ba o cengä hazır hep resimnärdi, resimnärdi, resimnärdi...
olan asker, ba bir raat hem tez yaralaBurada, Kişinevda, pek büük hem
nan uşak. Hepsi bu diişilmekleri onun zengin bibliotekalar vardı. Mitika SAçimçirik çakan gözlerindä hem şalvir VASTİN başladı okumaa dünneyin en
kıpıştırlmış bakışında esap alêrsınız. büük resimcileri için kiyatları, ani annaOnun yaşamasını da sayfa-sayfa akta- dardılar onnarın yaşamasını, teknika usrarak, göreriz, ani hepsi bu işlär, halka talıını, boyaylan şafk hem gölgä tonnarın
lääzım olduynan ön plana çıktılar: derin kullanmak ustalıını. Okudukça şaşardı:
filasofiyası hem lirikası – resimnerindä; acaba neçin bu kiyatlar arasında gagauz
patriotluu hem asker harakterı – gagauz resimcileri yok hem neçin bu resimcilär
halkın devletlii için savaşmasında hem gagauzları annatmêêrlar? Bu soruşa cu“Gagauz Halkı” akıntının kurmasın- vap aararkana, onun üreenä erleşti pek
da; uşaklıı – uşaklar için resimnerindä. derin fikirlär: “bän lääzım annadıym gaHepsi bu harakter özellikleri Dimitriy gauzları dünneyä, bän lääzım açıklıym
İvanoviç SAVASTİNın zor hem aar onnarın harakterlarını, bän lääzım gösteuşaklııından çekiler, bezbelli.
riym onnarın adetlerini!” Sanêrım, ani bu
Duudu o Valkaneştä 1942-ci yılın fikirlerä geldiynän Mitika SAVASTİNın
Hederlez ayın 2-dä. Ayledä onnar altı resimcilik uşaklıı bitti, da artık başladı
uşaktı, beş kızkardaş hem o – Mitika. Dimitriy SAVASTİNın büük yaratmak
1944-tä bobasını, İvan Konstantino- yolu. Birtaan o hiç bir kerä bilä atılmaviçi, kaybetti. 1946-da da aaçlık oldu. dı bu göktän, nur gibi inän, fikirlerdän.
Eni kuvet ekinneri hem iyecekleri sö- O fikirlär gagauz halkına sevgiylän hem
mürdü. İnsannar sinek gibi ölärdilär. duyguylan besledilär genç resimciyi.
Bunu, görüp, Dimitriy İvanoviçin ana- Ona kuvet verdilär. O da, artık ömür bosı Vera Konstantinovna topladı çuvala yunca izmet eder onnara.
ekmek, da yollandı uşaklarlan nereyi
Bu fikirlerä saabi olduynan, o taa da
büük havezlän başladı kendi ustalıını
inceletmää. O durmamayca okuyardı
gagauz folklorunu
hem literaturasını,
aarayak o obrazları,
ani en islää taraftan
açıklêêrlar gagauzların harakterlarını
hem adetlerini. Da
folklorun türküleri,
balladalrı, legendaları, masalları hem
fıkraları onun resimnerinin temalarına
geçtilär. Biz gördük
o obrazları Dimitriy
SAVASTİNın grafikalarında: “Sevda
balladası” (1978),
“Oglan
balladası” (1981), “Dunay
balladası” (1988),
“Tudorka için leOGUZ HAN. Bez. Akril. genda” (1981); kar-

Ç

tinalarında: “Cadı babusu”, “Dädu hem babu”
(1990), “Mitiraş-Pıtıraş”
(1990), “Göktän sallangaç” (1992) hem başka.
Gagauz folkloru resimnerinin çoyunda o danışêr
Canavarlar temasına da,
zerä gagauzlarda Canavara büük saygı var. Sadä
bizdä, gagauzlarda, Canavar yortuları bakılêr hem
Canavar orucu tutulêr.
Açan Sovet vakıdında lääzımdı ideologiyalı
resimneri yapmaa, o burada da, damgalardan kaçıp hem kaluplardan çıkıp, kendi resimnerindä
gagauzluu korudu: “Kauçşu” (1972), “Soţialist
Zaametindä
Geroy
İ.A.Şçerban”
(1979),
“Bereket
(Toprak)”
(1981) h.b. Ama bu sora
oldu. İlkin, “İ.REPİN”
adına resimcilik şkolasını başararkana, Dimitriy
SAVASTİNın talantı için yazêr büün
anılmış yazıcısı Titus ŞTİRBU da
tiparlêêr o yazıyı hem genç resimcinin
resimnerini “Molodöj Moldavii” gazetasında. Bu yazıdan artık resimcinin
üüselmek yolu başlêêr.
1965-ci
yılda,
başardıynan
“İ.REPİN” adına resimcilik şkolasının
jivopis fakultetını, Dimitriy SAVASTİN
geler Komrada. 5-ci şkolada üüredici
işlemää başlêêr. Resimci olmaa deyni
lääzımdı para – bez, boya, ramka, kiyat,
çetkacık, karandaş hem başka işleri almaa deyni. Üüredici zarplatası bunun
için etmäzdi. Onuştan, genç resimci
başlêêr taa çok grafika uurunda işlemää,
çünkü buna deyni aaz harç lääzımdı –
kiyat, karandaş, lastik, tuş.
Parasızlıktan o döner Valkaneşä. Burada 1-ci şkolada üüredicilii yapêr hem reklama uurunda işlemää başlêr. Bu verer kolayını ayaa kalkmaa: kendisini giidirmää,
doyurmaa hem resimciliini ilerletmää.
Yavaş-yavaş onun resimneri zeedelener.
Onnarlan Dimitriy SAVASTİN başlêêr
Moldovadakı respublika uurunda resim
sergilerinä katılmaa. Artık speţialistlär
hem kritikacılar da esap alêrlar onun yaratmalarını: “Oglan balladası” (1969)
hem bu triptihın orta resimini “Oglan
hem Mari Kız”, “Gagauz kızları” (1972),
“Gagauz düünü” triptihı (1975) hem başka. Kritikacılar bir seslän urgulêêrlar hem
metederlär resimcinin ustalıını, resimnerin
fikir derinniini, resimnerä dökülän resimcinin iç duygularını. Ona artık başlêêrlar
teklif etmää pay alsın Sovetlär Birliindä
kurulan sergilerdä dä. Bu verer kolayını 1976-cı yılda Dimitriy SAVASTİN
Sovetlär Birliin Resimcilär Birlii hem
Moldovanın Resimcilär Birlii azası olsun.
Bu iş açêr ona büük kapuları: halklararası
sergilärä katılmak, muzeylär hem galere-

Oglan hem Mari Kız. Bez. Akril.
yalar onun resimnerini satın alêrlar. Basın
evleri da iş vererlär: gagauz yazıcıların kiyatlarını resimnemää hem donatmaa.
Resimcilik şkolasını başardıktan sora,
yıllar boyunca o düşüner hem annêêr,
ani büük resimci olmaa deyni sadä talant etişmeer – lääzım üürenmää da. Bu
fikirlän o girer “İ.FÖDOROV” adına
poligrafika institutun grafika bölümünä.
İnstitutu 1980-ci yılda başardıktan sora,
Dimitriy SAVASTİN çok yıllar “stankofaya grafika” uurunda resimnerini
yapêr. Ama unutmêêr başka stilleri da.
1980-ci yılların sonuna o başlêêr taa çok
karandaş, pastel hem jivopis uurunda
zanaatlanmaa. Bu verer kolayını kartinaların hem resimnerin özelliklerini taa da
derindän açıklamaa.
Kuvetlenincä Dimitriy İvanoviç
annêêr, ani talantınnan hem vergisinnän
lääzım gelän evlatboylarınnan paylaşsın, aardına şkola hem üürencilerini
braksın. O biler, ani bunu yapmaa deyni Komratta lääzım resimcilik şkolası
açmaa, da durmamayca danışêr ozamankı komunist partiyasının raykomuna bu tekliflän. Ama faydasız. Soruş çözüler ozaman, açan o Komunist
Partiyasının Merkez Komitetına bir
kiyat yazêr, da oradan geler izin resimci şkolası açmaa. 1983-cü yılda bu iş
aslıya çıkêr. Şkolanın açılış günündän
taa 1992-ci yıladan Dimitriy SAVASTİN burada hem üüredici hem da direktor işledi. (1992-ci yıladan büünkü
günädän şkolanın direktoru onun oolu
– Sergey SAVASTİN. Şindi Komrat resimcilik şkolası Dimitriy İvanoviç SAVASTİNın adını taşıyêr. 30 yılın içindä
oradan 306 üürenci çıktı. Onnarın
136-sı resimcilik uurunda zanaatlarını
ilerletmää deyni Universitetlara hem
koleclara üürenmää girdilär).
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SAVASTİN, önündä başımızı iilderiz!
B

än taa studentkana tanıştım Dimitriy İvanoviçlän. Ama dostlaştık biz onunnan taa sora, XX-ci üzyılın
80-ci yıllarında. Ozaman bän başladıydım yapmaa “Bucaan dalgasında” televideniya hem radio kolverimnerini.
Çok kerä Canabisi için orada annattım
(yazık, ani o arhivlär büünkü günädän
korunmadılar). Bu kolverimneri yaparkana şaştım onun derin fikirlerinä, incä
şakalarına, ustalıına hem gagauzluuna.
Dimitriy İvanoviçlän pek meraklıydı
onunnan buluşmaa. Onuştan, bir kolaylık bulup, hemen pinärdim avtobusa
da gelärdim Komrata, onun yaratmak
masterskayasına.
Masterskaya bulunardı orada, neredä
büün bulunêr Komrattakı “ATATÜRK”
adına biblioteka. Giriş aul içindändi.
Masterskayada vardı iki oda: biri küçük birisi da büük. İlk bakışta gelärdi,
ani masterskayanın içi darmadaan.
Ama bu haosun içindä vardı bir büük
tertiplik – büük ustanın yaratmak ustalıı tertiplii. Bakmadaan ona, ani herersi
hazır hem yarım resimnärlän doluydu,
sergennerdä boyalar hem resimcilik
için kiyatlar durardı, dolap üstlerindä
tepäylän eskizlär vardı, belliydi, ani
burada büük yaratmak ruhu uçêr.
İçerlär kıstaf gelärdi. Ama bir
köşedä erleşip, masa esabı dolabın
üstünä bir gazeta döşeyip hem orayı,
kimär kerä sadä tuzlan ekmek koyup,
filcannarı erleştirärdik hem bir susak
şarap koyardık. Da başlardı uzun hem
meraklı konuşmak. Lafedärdik istoriya
hem literatura için, gagauzların geçmişi hem o günkü durumu için, resimcilik
hem başka yaratmaklar için. Sarfoş olmardık. Keflenmärdik ta. Zerä susakta
şarap bittiynän geçärdik kaavi çaya.
Çay çok içilärdi. Çünkü masterskayaya
gelärdilär başka insannar da: resimcilär,
yazıcılar, poetlar, jurnalistlär.
Konuşmaklarda sözlär hep gagauzların kultura avtonomiyasına dönärdilär:
lääzım gagauzça gazetalar, televideniye

hem radio, jurnallar, gagauz dilindä
şkolalar hem İnstitutlar açılsın, haliz
istoriyamız hem kulturamız dünneyä
annadılsın. Buluşmaktan buluşmaya
politika soruşları hem isteyişleri taa çok
ortaya çıkmaa başladılar.
Bir cumertesi günü (“Ana Sözü”
gazetası artık kurulduydu) masterskayada pek keskin fikirlär konuştuk. Vakıt
artık avşama yaklaştı. Bitki avtobuslan
Kişineva döndüm. Ertesi sabaa ilk avtobuslan Komrata geldim. Masterskayada
bütün gün artık sadä politika soruşları
konuşuldu. Genä avşam oldu. Sözlerimiz
bitmäzdi. Bitki avtobusa etiştirmää deyni mastersakyadan Dimitriy İvanoviçlän
bilä çıktık. Taa avtostanţiyayadan hep lafımız uzadı. Sözlär kesildi ozaman, açan
bän avtobusa pindim, da avtobus yola
yollandı. Bir aftadan sora Komrata genä
geldim, da Dimitriy İvanoviç taa kapudan bana dedi: “Fedi, karar aldık “Gagauz Halkı” adına bir diskusiya klubu
kurmaa”. (Taa sora o klub büük gagauz
milli akıntısına döndü hem dolayında
hepsi gagauzları birleştirdi).
Bu klubun kurulmasınnan Dimitriy
SAVASTİN teoriyadan haliz politikaya geçti. Gagauz halkınnan barabar,
ilktän avtonomiyayı, sora da Gagauz
Respublikasını kurdu. 1992-ci yılda
Gagauz Respublikasının kultura Bakanı ayırıldı. Te şindi vardı nicä bütün yaşamasının programasını temelä
koymaa: gagauz dilinä, kulturasına,
adetlerinä hem istoriyasına yol açmaa.
Dimitriy SAVASTİN hazırlêr bu uurda bir ana programa. Ama gagauzlar
için kurulan Gagauz Respublikasının
öndercileri bundan korktular. Dimitriy
SAVASTİNı iştän atıp, gagauzları hem
gagauzluu genä taban altına almaa
deyni, onun erinä tezicik bir rus adamını getirdilär. Gagauz Respublikasının kultura Bakanıından ayırılarkana
Dimitriy SAVASTİN dedi ozamankı
öndercilerä Stepan TOPALa, Mihail
KENDİGELÄNä, Mariya MARUNEVİÇa hem Stepan BULGARA:
“bakın, açan geleceniz işä bensiz
burayı, oturacenız
masanın önünä her
zaman elinizi sokmayın
cöbinizä,
saymayın parayı
nekadar taa lääzım
çalasınız. Düşünün
halk için, ani orada bu kenarlarda,
Yalpuun kenarında, taşlar arasında,
yılan arasında aaç
bomj gibi yaşêêr.
Siz düşünün bütün
millet var nicä bölä
olsun”.
Dimitriy İvanoviç pek aar geçirdi
Gagauz Respublikasının kultura
Bakanıından atılmasını. Ona pek
zordu. Gelärdim
Tudorka hem Canavar. Bez. Akril. 80x60 sm. 2010 y. yanına, lafedärdik.

O
hep
şaşardı:
“Neçin bölä oldu?
Nedän bu tamahlık?
Neredä yanıldık?”
Hep ona deyärdim:
“Cuvaplar belli. Bu
insannar dördü da
bizim içimizä KGB
tarafından yollandı.
Onnar
gagauzluu
ezmää deyni hem
gagauzlara karşı izmet için başımıza
getirildilär.”
O yıllar yaşamak
pek zordu. Hererdä
krizistı. Gagauz kulturasını, adetlerini
hem dilini korumaa
deyni kurulan Gagauz Respublikasına
(sora da Gagauziya avtonomiyasına)
Uyanmak. Bez. Akril. 70x80 sm. 2009 y.
hepsi bu işlär için
ömürünü koyan büük resimci diildi tanındılar? angı resimci bukadaradan galääzım. Onun resimneri korkudardılar gauzlara hem gagauzlaa kurban oldu?
Yok ölä birisi!
öndercileri. Onuştan öndercilär DiHiç kıvırmadaan hepsi lääzım kayıl
mitriy SAVASTİNa arkasını döndülär.
olsun onunnan, ani bu BÜÜK RESİMAdam yol üstündä kaldı.
Lääzımdı neylän sa yaşamaa. Di- Cİ – Dimitriy İvanoviç SAVASTİN!
mitriy SAVASTİN karar alêr yollan- Sade onun geniyi bu işleri en üüsek
maa Türkiyeyä. Da 1994-cü yıldan uurda yapmaa becerdi. Onuştan, her2007-ci yıladan o İstanbulda çalışêr. liim Gagauziyanın başında bulunarOrada litografiya, yaalı boya hem ka- salar haliz gagauz öndercileri, onnar
randaş resimnerini yapêr, uşakları üü- lääzım nekadar tez, BÜÜK RESİMCİ
reder. Çeşitli sergilerä katılêr. 300 ya- taa ayaktaykana, kursunnar Dimitriy
kın yaratması burada yapıldı. Türkiye SAVASTİN adına bir fond, ani toplaRespublikası büük hem anılmış resim- yacek bu adamın bütün yaratmak zenciyi hep kanadı altında tutêr. 2000-ci ginniklerini.
Gagauziyada lääzım kurulsun “Diyılda T.C. Kultura Bakannıı çıkarêr bir
kalın hem gözäl kiyat “Gagauz ressam mitriy İvanoviç SAVASTİN” ordenı
DİMİTRİ SAVASTİN. Mete Savaşan”. yada medalisi, angısınnan şannandıBurada bölüm-bölüm verili onun en raceklar talantlı resimcileri, angıları
meraklı resimneri, ani yapılı grafika, Dimitriy SAVASTİN gibi, halizdän
karandaş, pastel, gravüra hem jivopis izmet ederlär gagauzlara hem gagauzlaa, gagauz folkloruna, kulturasına,
(yaalı boya) tehnikalarında.
Onun çok boyunca Türkiyedä işle- adetlerinä hem istoriyasına.
Bän sa, büük ustanın önündä, şapmesi açtı Dimitriy SAVASTİNın taa bir
derin duygusunu – gagauzların haliz is- kamı çıkararak, deerim: “Gagauzların
toriyasına aslı bakışı. O annêêr, ani ga- geniyi Dimitriy SAVASTİN, önündä
gauz folkloru, kulturası, adetleri tamam başımızı iilderiz!” Hem söleerim: “Sän,
olmayacek herliim dönmärsak gagauz- maêstro, daymaların-daymalarında kaların eski hem derin istoriyasına, Oguz lacan gagauzların hem bütün dünnededelerimizin köklerinä, ani taa Altay- yin istoriyasında, nicä bir BÜÜK hem
dan çekilerlär, taa Orhon yazılarından ANILMIŞ insan hem resimci. Deerlär
annadılêrlar. Dönmärsäk hem anmarsak geniylär üz yılda bir kerä duuêrlar. Beo uzak büüklerimizi Oguz Hanı, Atilla- kim ölä, bilmerim. Ama şindilik sän
yı, Kültegini – ozaman kendimiz kaybe- bizdä biriciksin! Uzun ömür hem saaderiz. Gagauzlara hem dünneyä bunnarı lık sana, paalı dostum Dimitriy İvanoannatmma deyni, Dimitriy İvanoviç son viç SAVASTİN!”
Todur ZANET
yıllarda yapêr OGUZ HANın, ATİLLAnın, KÜLTEGİNin patretlerini.
Büün bir şüpesiz urgulêêrız, ani Dimitriy SAVASTİN kurdu gagauzların
milli resimcilik incäzanaatını, koyup
onun temelini, kaldırdı onu dünneyin en
üüsek uurlarına. Kendi yaratmalarınnan,
fikirlerinnän hem işlerinnän gagauzları
dizlerindän kaldırdı. Sürdü gagauzluk
tarlasını, ekti onu, da büünkü gündä halkımız artık bu tarladan bereketi toplêêr.
Söläyin bana: angı resimci bukadar
yandı Gagauzluk için? angı resimcinin
yaratmaklarında bukadar gagauzluk
Todika hem Mitika. (Resim
ruhu hem özü var? angı resimcinin talansergisinin
açılışında. 02.04.2009 y.)
tınnan taa gagauzlar bukadar dünneyä
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Ay-Bobanın gagauz dilindä ilk kiyadı 1908 yılda tiparlandı
Şindiyä kadar bir “istorik” deyärdi, ani gagauz dilindä ilk din kiyadı çıkmış 1907-ci yılda. Kişinevda bibliotekada
aslıdan var kiyat, angısının kabında yazêr: Ветхий Завет, пособие для гагаузов (1907 год). Первая книга на гагаузском языке. Ama bu cümlelär eldän yazılı. Bu kiyadın taa bir taanesi Kişinevun başka bir bibliotekasında var. Kabı
da erindä. Kabında yazêr: Cвященная история Ветхого Завета. 1911 год.
Viktor KOPUŞÇU,
MDU Aziya hem
Afrika devletleri
İnstitutunda türk
dilleri kafedrasının
studentı, aarştırmacı, din kiyatların çeviricisi
2007-ci yılda bütün Gagauziya
gagauzların eni istoriyasının iki büük
yortusunu kutladı: gagauz yazısının
50-ci yıldönümünü hem ilk gagauzça
kiyadın tiparlanmasının 100-cü yıldönümünü. Maasuz ilk gagauzça kiyadın
tiparlanmsının 100-cü yıldönümü için
Çadır manastırında V-ci Mihail ÇAKİR Okumakları geçirildi.
Kişinöv bibliotekasında bulunêr
“ilk” gagauzça kiyadın originalı, sade
ani kapsız hem ilk 20 sayfasız. Üstündeki yaprakta eldän yazı bildirer, ani
bu ilk kiyat gagauz dilindä, onun av-

torunu (protoierey M.ÇAKİR), tipar
erini (Kişinöv) hem tipar yılını (1907).
Esaplêêrız, ani ilk gagauzça kiyadın
100-cü yıldönümünnän baalı kutlamalar bu yazıdan çekildilär.
Şüpesiz, ani 1907-ci yıl ilgili gagauz dilindä kiyat tiparlanmasınnan, çünkü 1907-ci yılın Canavar ayın (oktäbri)
31-dä Rus Klisesinin Sinodu kabletti
bir karar, angısı izin edärdi: “1) Hristozun Duumasının adına Kardaşlık aracılıınnan Kişinöv eparhial zaabitliinä
veriler hak tiparlamaa gagauz dilindä
slavän bukvalarınnan [...] yaprakları, broşuraları hem din kiyatlarını; 2)
evangeliyayı, akafistleri, duaları, türküleri, yaprakları h.b.b. (hem buna
benzeyän) gagauz dilinä çevirmää
deyni erli Din konsistoriyasının azası
protoierey Mihail ÇAKİRın başkannıı
altında bir çevirici komisiyası kurulêr
hem 3) kiyatların hem yaprakların

ţenzurasını yapmaa hakkı hep protoierey ÇAKİRa veriler, zerä o gagauz
dilini islää bilän insan”.
XX-ci asirin çeketmesindä, açan
Basarabiya Rus imperiyasına girärdi,
taa doorusu 1904-1908 yıllar arasında
Basarabiyanın gubernatoruydu Aleksey
Nikaloeviç HARUZİN (1864-1932),
rus etnografı, antropologu hem devlet
adamı. O Yabancı dinnerin ruh işleri departamentının başıydı, sora 1911
yılda İç işleri ministrunun yardımcısı
oldu. Bezbelli, prot. M.ÇAKİR onu
islää tanıyardı, deyni 1911 yılın Kıran ayın (dekabri) 6-da baaşlamış ona
«Священная исторiя Ветхаго Завѣта
// Ески Баалантынын Айёзлалы
исторiясы» adında kendi kiyadını, angısının titul yapraanda brakmış kendi
avtografını da. Şindi bu kiyat bulunêr
MDU (Moskva Devlet Universitetı)
Bilim bibliotekasının Siirek kiyatlar

bölümündä. Kiyadın içindekileri birebir uyêr o kiyatlan, angısı bulunêr Kişinöv bibliotekasında. Bu açıklamalar
getirer o fikirä, ani yannış olur saymaa
bu kiyadın tipar yılını 1907 yılı.
Her gagauzça sandıımız ilk kiyat 1911
yılda çıktıysa, ozaman haliz ilk kiyat, angısını Ay-Boba tiparlamış gagauz dilindä,
olêr “Dua kitabı” (1908 yıl). Bu kiyadın
originalı bulunêr “D.KARAÇOBAN”
adına Beşalma muzeyindä, da onun kabında belli yazı – 1908 yıl.
Onuştan büün Ay-Boba ÇAKİRin bildiimiz ilk kiyadı gagauzça
“DUA KİTABI” (1908).
Bunun için avtor kendisi da yazêr
«Священная исторiя Ветхаго Завѣта
// Ески Баалантынын Айёзлалы
исторiясы» adında kiyadın ön
sözündä: “Artık rus-gagauz dua kiyadı
tiparlandı, şindi da, açan evangeliyayı
çevirmäk çalışmaları ilerleer, tiparlanêr
kısadan Eski hem Eni Baalantının
ayozlu istoriyası”. Aklınıza getirderiz,
ani “Eni Baalantının ayozlu istoriyası”
1912-ci yılda tiparlandı, onun kopiyası Moldovanın Milli bibliotekasında
bulunêr.

Gagauz dili hem kulturası Günnerindä bir poetlan buluşmak
Çiçek ayın (aprel) 19-da hem 20-dä, gagauz dili hem kulturası Günneri çerçevesindä, Kongazda, Çadırda, Baurçuda hem Beşalmada buluşmak oldu gagauz poetınnan, yazıcısınnan, dramaturglan, folklorcuylan, aaraştırmacıylan,
jurnalistlän, Gagauz Milli Gimnanın avtorunnan Todur ZANETlan.

İlk günü buluşmak oldu Kongazın
1-ci teoretik liţeyin genç poetlarınnan
(taa 1-ci klastan 12-ci klasa kadar). Gagauz yazıcısını karşlamaa deyni, taman
urokların arasında, liţeyin önünä çıktılar üürencilerin hem üüredicilerin çoyu.
Geldilär burêy başlangıç şkolanının
üürencileri da. Liţeyin aulunda gagauz halk muzıkası ötärdi. Bu muzıkaya
görä, aulun içindä dört-beş horu başladı. Pek gözäl güneşli gün, oyunnar hem
havalar hepsinä şennik verdi.
Sora da buluşmak başladı. Buluşmada pay aldı liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ. Buluşmak masterklas uurunda geçti. Onuştan ilkin kendi
yaratmalarını okudular üürencilär: Elena PAÇİ (4-cü klas), Anna ÇEBANOVA (4), Mariya URUM (4), İnna DOYKOVA (4), Soni
GRIU
(1-ci
klas), Svetlana
SOBOR
(3),
Alina TOMAYLI (6), Mariya KÜRKÇÜ
(6), Pötr ARNAUT
hem
Tanä JEKOVA
(5),
Nikolay
FRANGU, İvan
ÇERNİOGLU
(9),
Dimitriy
FÖDOROV

(6), Sonä YASIBAŞ (12), İnna KELEŞ
(12). Georgiy FRANGU (11) okudu
kendi dostunun Stepan DÜVENCİnin
peetini.
Bundan sora Todur ZANET okudu
kendi peetlerini hem baaşladı genç poetlara hem liţeyin üüredicilerinä kendi
“Bocecik”, “Akardı batıya güneş” hem
“GAGAUZLUK: Kultura, Ruh,
Adetlär” kiyatlarını hem da Türkiye YTB kuruluşun bastıı gagauzça
“Kalendar”ları.
Hep o günü, üülendän sora Çadır kasabasının baş bibliotekasında
genä buluşmak oldu. Bu buluşmaya
katıldılar Çadır liţeylerindän genç
poetlar hem üüredicilär. Burada pay
aldı Gagauziya Kultura Upravleniyasının başı Vasiliy İVANÇUK.
Bibliotekanın işçileri, direktorun Valentina Rafaelovna PAŞALInın başkannıı altında, hazırlamıştılar poetın yaratmasını annadan
gözäl bir sergi. Buluşmada musaafirin
peelerini annattılar İvan DRAGUŞAN, Nataliya NAVAÇLI hem Marina KIVIRCIK (üçü da “A.MOŞKOV”
liţeyindän). Kendi peetlerini okudular
“M.GUBOGLU” liţeyindän üürencilär
Evdokiya DRAGUŞAN, Maşa PETKOVİÇ hem Svetlana MARİNOVA.
Buluşmadan sora yazıcı baaşladı
kendi kiyatlarını üürencilerä hem Çadır
kasabasının baş bibliotekasına.

Çiçek ayın (aprel) 20-dä poetı çaardılar Baurçunun “Vişenka” (“Kirezçik”)
uşak başçasına, neredä uşaklar okudular o peetleri, angılarını Todur ZANET
yazdı maasuz bu başçanın terbiyediciykası, Gagauziyanın anılmış türkücüykası Lüdmila TUKANın teklifinä görä.
Lääzım urgulamaa, ani bu buluşmak ta
aslıya çıktı Lüdmila TUKANın teklifinä
görä.
Uşak başçasında buluşmaklar herbir
grupada oldu. Uşaklar annattılar poetın
peetlerini “İlkyaz”, “Ekmek”, “Güz”
h.b. Büük grupada uşaklar gösterdilär
“Fizminutka”yı. Buluşmanın sonunda,
Lüdmila TUKAN çaldı kendi iki türküsünü, angılarını Todur ZANET hem

İlya FİLEV maasuz onun için yazdılar:
“Bendä var bir Vatan!” hem “Düün türküsü”.
“Kirezçik” (“Vişenka”) uşak başçasının herbir grupasına poet baaşladı
“Bocecik” kiyadını hem gagauzça “Kalendar”, hem da herbir uşaa verdi ceviz,
angılarını maasuz yanında getirdiidi.
Çiçek ayın (aprel) 20-dä, üülendän
sora, poetı Beşalma küüyündä
beklärdilär. Buradakı liţeyin üürencileri

hem üüredicileri hazırlamıştılar Todur
ZANET için bir özel programa. Programayı açtı liţeyin direktoru Mariya Stepanovna KAPAKLI. Sora programayı
götürdü gagauz dilindä üüredici hem
poet Pelagiya Filipovna FİLİOGLU.
Programa başladı yazıcıyı annadan
bir kinoylan. Sora 7-ci klastan üürencilär
çaldılar poetın birkaç türküsünü. Onun
peetlerini annattılar Ekaterina DRAGAN (11), Elena KIRIM (12), Marina
ÇAKİR (7), İrina KÖSÄ (9), İrina KAPAKLI (7), Olga ÇOLAK (9).
Pek original bir melodiyaya
üürencilär Mariya GANÇOGLU (6)
hem Tatyana KAPAKLI (6) çaldılar Todur ZANETin “Ana Dilim” peetlerinä
türkü.
Buluşmada kendi peetlerini okudular Mariya GAYDARCI hem İrina TATAR.
Sıra geldiynän, Todur ZANET
okudu peetlerini, cuvap verdi soruşlara, baaşladı üürencilerä hem liţeyin
üüredicilerinä kendi kiyatlarını hem gagauzça “Kalendar”ları.
Geçirmää musaafiri çıktılar hepsi
kim zalda bulunardı. Burada yazıcı açtı
maşinasını da hepsi kiyatları hem kalendarları, ani kalmıştılar maşina içindä
daattı uşaklara hem avtograf verdi. Te
bölä üüsek cömertliktä başarılıdı bir poetlan iki günnük buluşmalar.
Dimu ERİBAKAN,
(Kongaz - Çadır - Baurçu - Beşalma).
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Komediya...
hem tragediya...
Bizim tragediyamız...
Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada
Hem kim yok etmiş – teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV hem
teatrunun kolektivı.
Kollektiv karar almış “Mihail ÇAKİR” teatrusunu yok edip, onun erindä
hem kırıntıları üstündä eni bir teatru
kurmaa hem vermää o teatruya “Dionis TANASOGLU”nun adını.
Bir şüpesiz urgulêêrız, ani yazıcı,
poet, dramaturg hem profesor Dionis TANASOGLU halizdän bir büük
adam, çok çalıştı gagauz teatrusu için.
O hem aktörları hem rejisörları hazırladı. Teatru için pyesalar yazdı. O pyesaları sţenaya koydu. Bu büük adam kazandı hakkı, ani onun adına bir gagauz
teatrusunun adını koymaa. Ama diil
bölä ayıplıklan. Dionis TANASOGLU
yaşayaydı, o kesin kabletmeyeceydi
onu, ani onun adını gagauz teatrusuna
bu türlü yollan koysunnar.
Kimdän geldi bu titsi fikir (kesin diil
Allahtan) acaba, ani Mihail ÇAKİRın
duuma ayında, onun adını taşıyan teatruyu yıkıp, o yıkıntılar üstündä “Dionis
TANASOGLU” adına teatru açmaa?
Bıldır, “Mihail ÇAKİR” TEATRUSU 15 YILINI TAMAMNADI” adlı
haberi başararkana bölä bir Not yazmıştık: “Mihail ÇAKİR” adına teatrunun taa kurulma günündän beeri
üstündä hep kara bulutlar kaydı: ba
para yok, ba aktör etişmeer, ba transport yok, ba teatruyu yok etmää karar
alınêr. Ama Allaa teatruyu korudu. Allaa versin ileri da korusun, zerä... nicä
bildirdi teatrunun öndercisi Mihail
KONSTANTİNOV eni 2013-cü yıldan beeri teatrunun gelecää belli diil,
zerä... “teatrunun para kökleri kesiler
dä teatru genä yol üstündä kalêr”.
Bu yazıları Allaa işitmedi, bezbelli,
zerä Allaa koruyamadı “Mihail ÇAKIR” teatrusunu.
Şindi teatrunun öndercisi Mihail
KONSTANTİNOV sayêr, ani “teatrunun adını “Mihail ÇAKIR” adından
“Dionis TANASOGLU” adına diişilmesi teatrunun para problemalarını
çözecek”. Sanmêêrım. Zerä ayozlu
işläär, teatru sa iki katına ayozlu bir iş,
pak ellärlän hem pak neetlärlän yapılêr.
Burada sa bu yok. Yazık.
Bir iş taa var nicä söliim: “Mihail ÇAKİR” adına teatrunun yok
edilmesinnän gagauz teatruculuun istoriyasına hem kulturasına kara bir
sayfa yazıldı.
Hiç inanmêêrım, ani “Mihail ÇAKİR” adına Milli teatrunun kırıntılarının üstündä açılan sözdä gagauz teatrusu o gagauz teatrusu. Buna beni
hiç biri inandıramayacek! Zerä “Dionis TANASOGLU” adına teatru kendi
ilk premyerasını moldovan dilindä
yaptı. Diil gagauz dilindä! Düşünün
bir minutçaa: moldovan milli teatruları
kendi ilk premyera spektaklisini gagauz dilindä yapêrlar, teatrularını gagauz
dilinnän açêrlar...
Komediya... hem tragediya... bizim
tragediyamız...

Lüzgerli havada sazların türküsü
Galina Dimitrievna SİRKELİ duudu 1959-cu yılda Canavar ayın (oktäbri) 21-dä,
Başküüyündä. 1981-ci yılda Türaspoldakı pedagogika institunu başardı. Artık 25 yıl üüredici işleer. Büünkü gündä Ay-Boba Mihail ÇAKIR adına pedagogika kolecindä çalışêr.
Canabisi bizim Ana Dilimiz için yanêr. Bu yalının yalazını da kendi üürencilerinin
üreklerinä koyêr. Bu yalazın ateşini duyêrız Galina Dimitrievnanın poeziyasında da.
KIPIMNAR
Kıpım-kıpım yaşamak uçêr.
Uçan yıllar bir yumaa sarılêr.
Bir yumaa sarılêr,
Bir yumaa toplanêr.
Herbir kıpım sıradan geçer.
Damnaya-damnaya
Duygular geler.
Dalgalı yaşamak
Denizä benzeer.
Kıpım-kıpım yaşamak uçêr.
O kıpımnar aklım seçer,
Aklım seçer, canımı dürter.
Ah, nelär oldu, nelär olmadı?
Düşünerim pek, sayıklêêrım hep...

PAASIZ ZENGİNNİK
Halk sayılêr salt ozaman,
Açan ana dili yaşêêr,
Açan küçüü hem da büüyü
Onu bütün candan sever.
Dilim benim, sän kelemä!
Bu gün sürer seni halkım.
Çetin biler – evladına

Bu büük, sonsuz bir zenginnik.

Dilim benim,
sän yaşamak şafkı,
Girgin fikirlerä taazä soluk,
Umut kaavi, derin duygu,

Dünnä gözelliinä yollar açık.

ANA DİLİNDÄ SÖZLÄR
Ana dilindä sözlär
Kalibimdä düüler,
Üüsek duygu dalgasında
Candan cana etişer.

BUCAK –
SEVGİLİ VATANIM!
Tarafım, sän, tarafım!
Sıra-dizi baaların,
Papşoy, booday meraların,
Emiş-meyva başçaların.

Yaşêêr, döküler, öter
Ana dilindä sözlär
Ölä, ki mayıllıım geler
Onnarın şu gözelliinä.

Tarafım, sän, tarafım!
Kadıncalı avaların,
Bucaklılar yalpak üzlü,
Namuzlu hem saburlu.

LÜZGERLİ HAVADA
SAZLARIN TÜRKÜSÜ
Pek isteerim sana, evladım,
Annadıp, canına ekleyim,
Ki duyasın, ne o Vatan,
Ne kaldı bizlerä dededän,
Ne o halk, Gagauzluk?
Ne verer canına mutluluk?

Bucak, Bucak –
duuma erim!
Sevgili benim Vatanım.
Uzak-yakın köşeciin
Canıma paalı, yakın.

Var halkın¸ var dilin¸ devletin.
Bu senin halizdän zenginniin!
Gözellik – kudretli dilimiz,
Baalarlar, çayırlar, topraamız.
Evladım, doz-dolay bakınsan,
İçindän dünneyi siiretsän,
Ozaman annayacan,
canından duyacan,
Ki ana dilimiz – çırtmanın avası,
Lüzgerli havada –
sazların türküsü,
Ki ana dilimiz –
dededän kuvetlik,
Anamdan-bobamdan –
nasaatlar, yalpaklık.
Kökleşti canımda, da yaşêêr
Büük sevda Vatana, dilimä.
Bu duyguylan halkım adımnêêr
Asirdän asirä.
Kökleşti üreemdä da yaşêêr
Ana topraan türküsü.
Herkerä canımı aktarêr
Baa çiçään kokusu.
***
İnsana sevda – soluk taazä,
Ba sevinç, ba kahır getirer bizä.
Uykusuz gecedä şüpelenmeklär
Gün-gündän
sonsuz o düşünmeklär...

LEGENDA
Kervan gider,
Güneş yakêr.
Kızgın kumnuk
Yorgun eder.
Hayvan halsız
Ükü çeker,
İnsan sessiz
Dua eder.
Avşam oldu,
Güneş çöktü,
Kızgın kumnuk
Taa bet yakêr...
Yakêr, haşlêêr,
Sersem eder.
İnsan yolda –
Gider, gider...
Te yolcular son ekmecii
Kardaşçasına payetti.
Bir kırıntı erä düştü,
Da kum onu osaat yuttu.
Halkımızda var büük inan,
Gelmiş bizä dedelerdän:
Bukacıını brakacan –
Kısmedini kaybedecän.
Kırıntıyı aaradılar,
Aaradılar, bulamadılar.
Bir sopaylan nışan brakıp,
Oralardan çekildilär...

Gecä geçti, güneş çıktı.
Kervancılar geeri döndü.
O erceezä etiştilär.
İnanılmaz – bu iş şaşkın...
O sopa bütünnä altın,
Güneş gibi şılêêr,
parlêêr,
Gözlerini kamaştırêr,
Fikirleri karıştırêr...
Bölä legenda annadêr.
Ekmään paası ölçüsüz
hem dä üüsek.

Onun paası – ömür, kısmet.

Yoksuzluk, zorluklar,
Gücenmäk, yaş dökmäk?
Hep neyäsä gelmäk...
O garip yaşamak
Arkadan itirer.
Canında sızlayan
Yaralar açılêr.

İNSANA LÄÄZIM
İnsana lääzım pek az ,
Aarayıp-bulsun.
Dostları hem sevgisi
Yanında olsun.
Bobasınnan anası
Çok yıl yaşasın.
Onnar varkan, herzaman
Uşaklıı duysun.

Ayleciin – bir ayna,
Gevrecik şişä,
Kaçırdın – tuz-buz
Daaldı hertarafa.

İnsana lääzım pek az,
Gök maavi olsun¸
Gecelerdä yıldızlar
Mutluluk daatsın.
Kaar yaasın biyaz-biyaz,
Yaamurlu günnär.
Ayakların altında
Kadifä otlar.

Sansın taş güüsünü
Bastırêr, acıdêr...
Darsımak, darsımak
Canını kaplêêr.

İnsana lääzım pek az.
Sınırsız dünnä.
Gün-gündän çiçek açsın
Sevgili topraa.
Yaşamak yollarında
O yanılmasın
Da duuma tarafından
ayırılmasın.
1946-CI, 1947-Cİ
Asirlän barabar geçti
Hem da legendaya girdi
O kuraklı kırk altıncı,
Yaslı, kaarlı kırk edinci.
O mezarlar çoktan çöktü,
Bucaklılar çok yaş döktü.
Hep büün aalêêr taşlar, dolay,

Nelär çekmiş gagauzlar...
ALLAHTAN MI BÖLÄ
ECELİN?
(Raametli dostuma, yaşamayı çok sevän insana
– Paşiyä)
Kaç asir? Sayısız
Hep zaamet, çalışmak,
Saburlu, kıskançlı
Kısmetä yol seçmäk.
Bitkisiz kaç gecä
Uykusuz geçirmäk,
Yaşamaan paasını
Derindän düşünmäk.
Kär nedän bu zeetlär,

Yabancı toprakta
Haksız çalışmak.
O uzak erlerdä
Para kazanmak...

Sayısız, gün-gündän,
yıl-yıldan
Kaç karı hem kızçaaz
Kazança yollanêr,
Oradan sapa-saa
Birkaçı salt döner...
Kazanmış paralar
Etişmäz ilaca,
Üzündä kahırdan
Silinmäz çizilär.
Ah, karı, sän karı,
Dünnä gözellii,
Sevdada kenarsız deniz.
Sän ruhlu hem girgin,
Büük sevgiylän zengin.
Allahtan mı bölä ecelin?
ACI
Bir kahır, bir sancı,
		
bir yara.
Acıdan kararêr dünnä.
Allahım, umudum Sendä,
Yalvarmak, dualar Sana.
Ah, olsa, ki kimä aalaşmaa,
Acıyı, kahırı payetmää.
Şüpesiz canını açmaa,
İnan hem sevda duymaa.
Kısmetä ölçü
Bu dünnedä
Sevda diveç yaşêêr.
Da kısmetä ölçü koyup,
Bizi heptän o diiştirer.
O sevda duygusundan
Kanatsız gökä uçêrsın.
Hoşluktan, mutluluktan

Başınnan gökleri dayêrsın.

27 Çiçek ay 2013
27 Aprel 2013

GRT, halka izmettä yolun açık olsun!

Çiçek ayın (aprel) 1-dä Gagauziya Radio hem televideniye (GRT) cümne kuruluşu, may yarım yıl aradan sora, enidän
yayınnara başladı. Bu ara oldu o üzerä, ani TİKA yardiminnan GRTda büük bir remont yapıldı hem eni teknika kuruldu.

Aleksandr STOYANOGLU, Moldova
Parlamentı spikerın danışmacısı Anna
HARLAMENKO, Moldova Bilimnär
akademiyasının Gagauzologiya bölümün başı Dr. Lübov ÇİMPOEŞ, “Ana

kaldı hep o katta. Radio sa bir kat yıkarda bulunan odalara çıkarıldı.
Hepsi bu tertiplemelär, TİKAnın
yardımınnan, dünnää uurunda standartlar görä yapıldı. Örnek olarak, burêy
eni, büünkü günä uyan, 3G formatında
kolverim yapmaa kolaylıını verän oborudovaniya alındı. Bu verer kolayını
Gagauziyanın herbir köşeciindän cannı yayın yapmaa hem kolverimneri pek
üüsek uurda göstermää.
Belli ki, bütün bu eni tehnikayı
kullanmaa deyni, GRT zaametçileri
lääzımdı eni kursalar geçsinnär. Bu
kursaları onnar geçtilär Türkiyenin
TRT kanalında.
Da te, açan artık hepsi hazır oldu,
Çiçek ayın (aprel) 1-dä
Gagauziya Radio hem televideniye eni yayına başladı. Yayın da eni formatta
geçti: srudiyadan cannı
yayınnar hem haberlär
blokları, insan arasından
reportajlar, kısa süjetlar.
Açılış günündä, programalarda pay almaa hem
GRTcıları kutlamaa deyni, GRTya biri-biri ardı

Sözü” gazetasının baş redaktoru, yazıcı Todur ZANET, Moldova-1 radiosunun “Bucaan dalgasında” kolverimin
redakrotu Vasilisa GRAJDAN hem taa
pek çok insannar.
Bütün ürektän kutlêêrız Gagauziya
Radio hem televideniye cümne kuruluşunu hem deeriz onnara: “İi saatta!
GRT, halka izmettä yolun açık olsun!”
Not. GRTnın açılışında studiyay
kendi sıralarını beklärkana, aylak durmasınnar deyni, insannar “Ana Sözü”
gazetasının taazä sayısını okuyardılar.

Bıldır, Gagauziya Radio hem televideniyenın predsedateli Ekaterina JEKOVAnın öndecilii altında, GRT Gagauziya Radio hem televideniyesının
enilenmesinnän hem genişlenmesinnän
ilgili bir proekt hazırladı, da o proektlan
danıştı Kişinev TİKA ofisin koordinatoruna Atilla Cem KARAMOLLAOĞLUya. Proekt incelendi, da Türk İşbirlii
hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) karar aldı bu proekta aslıya
çıkarmaa deyni, GRT cümne kuruluşuna 300 bin EURO yardım yapmaa. Bu
paraya görä GRTda eni studiyalar kuruldu, odalar tertiplendi, hem, belliki,
bütün teknika malları enilendi. Bundan
kaarä GRT genişlendi da. Televideniye

insannar gelärdilär politikacılar hem
cümne insannarı, diplomatlar hem deputatlar, bilim hem kultura adamnarı,
yazıcılar hem jurnalistlär.
Programalarda pay aldılar hem
kutlamak sözlerini söledilär TC Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla
Cem KARAMOLLAOĞLU, Gagauziya Başkanı Mihail FORMUZAL hem
onun birinci yardımcısı Valeriy YANİOGLU, Moldova Parlamentın deputatları İrina VLAH, Oleg GARİZAN hem

Bölä bereket Kongazın “Ana Sözü” gazetasının enidän renkli
basılmasının fotoreportajı
çayırı boyunda olêr

Foto “ANA SÖZÜ”

PATRETLERDÄ: (yukardan soldan) Gazetanın sayfa boyalarını denkleştirerlär. Soldan ikinci Gazetanın teknik redaktoru İon
TİMOTİN.
Gazetamız dünneyä geler.
Çıkışta teknik hem renk kontrolü.
Hazır, “Tipar için islää” yazısının imzası.

Geçän yıl Moldovada hem Gagauziayada büük bir kurak
oldu. Çiftçilää hem çiftçilerä çok zarar oldu: ne ekin, ne semiçka ne da papşoy bereketi vardı. Bu beterä hayvancılıkta
da zarar gördük. Sade baacılıkta hem bostancılıkta biraz bereket oldu. Üzümnär tatlıydı – şaraplar kaavi oldu.
Salt çayır boyunda bulunan başçalarda hem sulanan tarlalarda bereket vardı. Te nicä Kongaz küüyündän İordan
KÜRKÇÜnün (patrettä) başçasında. Adam üçyüz kiladan
zeedä kabak büüttü. En büük kabak ta 32,7 kilaydı.
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