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Moldova imza toplêêr
Gagauziya artık topladı.

Moldovada “Romıniyaya girmää”
imzalar toplanêr. Gagauziyada baamsızlık referendumu için imzalar toplandı.

29 Kirez ay (iyün) 2013

Hederlez
ayın
(may)
27-dä gagauz
poetın
hem
yazıcının Dimitriy KARA
ÇOBANın
(27.05.1933–
08.10.1986)
d u u m a
günündän 80 yıl tamamnandı.
Bu yıldönümünnän ilgili kutlamalar oldu Gagauziyanın regional bibliotekasında, “D. KARA ÇOBAN” adına
Komrat şkolasında, hem da büük yazıcının duuduu hem yaşadıı küüyündä
- Beşalmada.
Beşalmaya, raametliyi anmaa deyni, teklif edildi gelsinnär yazıcının
dostu Dimitriy SAVASTİN, onun kafadarları, yazıcılar, popazlar, Gagauziya
başkanı, Türkiyedän musaafirlär, kultura hem cümne insannarı, üüredicilär.
Anmak meropriyatiyalar oldu Beşalmanın kultura Evindä. Burada annadıldı yazıcının insannık hem yaratmak
yolu hem gösterildi bir dokumental film
Dimitriy KARA ÇOBAN için.Anılmış
türkücülär Lüdmila TUKAN hem Vitaliy MANJUL gösterildilär bir konţert.
Kultura Evindän sora, raametlinin
mezarına gidildi hem orada dua edildi.

ANA SÖZÜ 1988

www.anasozu.com

Paası - 2 ley 50 bani

Gagauzluk ipleri kopmasın

Gagauziyada iniţiativa grupası, referendum yapmak için, bir Danışma
altında beş bin imzadan zeedä topladı.
Referendunun konusu: Gagauziyanın
Moldova Respublikasından çıkması
hem 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kurulan Gagauz Respublikasına dönmää.
Danışma artık Gagauziyanın Halk
Topluşuna verildi hem Kirez ayın
2-ci sayfada

D. KARA ÇOBANın
duuma günündän
80 yıl tamamnandı

TM

PATRETTÄ: Kongazlıyka Sofya BUZACI.
(Foto - “Ana Sözü”)

“Bu biblioteka hepsiciimizin –
sizin da, bizim da!”
Türkiyedän
taa 40 bin kiyat

7-ci sayfada

Todur
ZANETä – 55!
(Foto - “Ana Sözü”)
Kirez ayın (iyün) 26-da Komratta “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına bibliotekası gözäl hem büük remonttan sora (remondu TİKA yaptı) okuyculara deyni,
enidän kendi kapularını açtı hem kendi 15-ci yıldönümü kutladı. 3-cü sayfada

KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu
Orak ayın (iyül) 3-7 günnerindä
Moldovada hem Gagauziyada “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu” yapılacek. Salon KIBATEK, “Ana
Sözü” gazetası hem Moldova Yazıcılar
Birliin tarafından hazırlanêr.
Salonun programasında var literatura ödüllerin verilmesi, Gagauz

hem moldovan yazıcıların anmak
taşlarına çiçek koyulması, Gagauziya öndercilerinnän buluşmak, Komrat Devlet Universitetınnan hem
muzeylärlän tanışmak, Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında Şiir salonu
hem Halklararası Gagauz Literatura
Paneli, Kongazda şiir salonu.

Kirez ayın
(iyün) 14-dä,
poet, yazıcı,
dramaturg,
aaraştırmacı,
folklorcu, sţenarist
hem rejisör,
publiţist, çevirici, Gagauz Milli Gimnanın avtoru,
gazetamızın baş-redaktoru Todur ZANET 55 yaşını tamamnadı.
Bu gözäl yıldönümünnän onu
kutlêêrız. Saalık hem uzun ömür
Canabinizä. Gagauzlara hem Gagauzlaa izmetlerinizdä zaametleriniz hep
bölä keskin olsun. Saalık Allaa Versin!
“Ana Sözü” redakţiyası.
6-cı sayfada

29 Kirez ay 2013
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TİKA Başkan yardımcısı Gagauziyada
Kirez ayın (iyün) 26-da TİKA Başkan yardımcısı Mehmet Süreyya ER
Gagauziyaya ofiţial bir vizit yaptı. Vizit zamanında Canabisi tanıştı o proektlarlan, ani Komratta TİKA yardımınnan yapılêr hem yapıldı: ihtärlar
evinnän, Başkannık binasınnan hem GRTylan. Bundan karä Mehmet Süreyya ER buluştu Gagauziya öndercilerinnän da.

Gagauziya
Halk Topluşunda
TİKA(Türk İşbirlii
hem Koordinaţiya
Agenstvosu) Başkanın yardımcısı
Mehmet Süreyya
ER, Kişinev TİKA
koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU
hem koordinator
yardımcısı Berna GÜRKAŞ buluştular
GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan hem onun yardımcılarınnan Demyan KARASENİylän hem Aleksandr
TARNAVSKİYLän.

Buluşmada GHT başı Dimitriy
KONSTANTİNOV şükür etti TİKAya yıllar boyunca yapılan yardımnar
için hem umut etti, ani ileri dooru da
TİKAnın yardımınnan Gagauziyada

çeşitli soţial, infrastruktura, cümne
hem kultura proektları yapılacek. Bu
proektların en lääzımnıları Kiriyet
hem Rus Köseli küülerindä içmä su
proektları, Komratta bolniţada hem
1-ci uşak başçasında temel remont
yapılması.
TİKA delegaţiyasının Gagauziya
İspolkomunun Predsedatel yardımcısınnan Nikolay STOYANOVlan buluşmakata kaldırıldı soruşlar Gagauziyadan üüredicilerin Türkiyeda staj
geçmeleri için hem gagauz yazıcıların kiyatlarını Türkiyedä tiparlamak
için.
Üülendän sora TİKA Başkanın yardımcısı Mehmet Süreyya ER pay aldı
“Mustafa Kemal ATATÜRK” adına
bibliotekasının kurulmasından 15-ci
yıldönümü kutlamalarda. Yıldönümü
için, TİKAnın yardımınan, bu bibliotekada büük bir remont yapıldı.

Vitaliy ÇOLAK ministr yardımcısı
Kirez ayın 12-dä Moldova pravitelstvonun toplantısında gagauzların
genç politikacısı Vitaliy ÇOLAK Moldova habercilik tehnologiyaları ministrunun yardımcısı koyuldu.
Vitaliy ÇOLAK anılmış sportsmen, gagauz milletçisi, Komrat kasabasının
Sovetinii hem “Eni Gagauziya” cümne kuruluşun gençlik kanadın başı. Moldova
Demokratlar partiyasının azası.
Not. Çok yıllar “Ana Sözü” gazetası kendi sayfalarında hep annattı bu genç
adam için hem yazdı onun sport hem cümne başarıları için.

“Eni Gagauziya”
Türkiye
durumunan
ilgili açıklaması
Kirez ayın (iyün) 19-da Gagauziyanın “Eni Gagauziya” cümne
kuruluşu “Türkiye Respublikasında
cümne-politika durumunnan ilgili”
bir açıklama yaptı.
Açıklamada urgulanêr, ani “bitki günnerdä Türkiyedä olan cümnepolitika durumun keskinneşmesi “Eni
Gagauziya” cümne kuruluşunu pek
dalgalandırêr”. Hem sölener, ani “gagauz halkın milli çalışmalarında hem
kendi hakları için güreşlerdä Türkiye
Respublikası hem türk milleti herkerä
gagauz halkın yanında bulundu hem da
bu yardımnar Gagauziyanın kurulmasına yardımcı oldu”.
“Eni Gagauziya” açıklêêr, ani “Recep Tayyip ERDOĞANın Türkiye
Başbakanı seçilmesinnän gagauz-türk
ilişkileri eni hem taa dinamikalı üüseklik kablettilär”.
“Eni Gagauziya” sayêr, ani “Türkiye vatandaşların demokratiya, hak hem
serbestlik soruşları sadecä justiţiya,
devlet kanonnarın çerçevesindän çıkmamasınnan çözülmesi olacek”.
“Eni Gagauziya” kendi taraftarlıını
Türkiye Respublikasının pravitelstvosuna bildirer hem umut eder, ani barış
içindä hem ţiţivilizaţiyalı yollan konflikt en tez vakıtta çözülecek”.

Moldova imza toplêêr,
Gagauziya artık topladı.
(iyün) 28-dä GHTnın juridika komisiyasında incelendi.
Referendum için danışmanın sebepi da açıklandı: “Gagauziya artık 18
yıl özel hak statuslu avtonomiya olarak Moldova Respublikasının içindä
bulunêr, ama Moldova istämeer bu işä
garant olmaa... ama yapêr hepsini, ani,
Gagauziyanın özel haklarını yok edip,
onu bir rayon uuruna indirmää”.
Herliim bir yılın içindä Moldovanın
zakonnarı “Gagauziya (Gagauz Yeri)
özel hak statusu için” zakona görä doorudulmarsalar, ozaman 2015-ci yılın Kırım ayında (dekabri) konuylan ilgili Gagauziyada referendum yapılsın lääzım.
Bu referendumda gagauzlar lääzım
olacek cuvap versinnär kendi bakışlarına Evraziya ekonomika kuruluşun
Tamojnä Birliinä hem Moldovanın Evropaya girmesinä.
Moldovada, başlayıp Prezidenttan hem başarıp türlü politikacılarlan,
bu Danışmaya hem imzalara sonsuz
tepmä gösterildi. Eski premyer ministru Vlad FİLAT sa danıştı prokurorlara
incelesinnär kimnär bu Danışmanın
ardında durêr, zerä bu “memleketin
devletliinä korkuducu bir iştir”.
Bu kişilerin hiç biricii yarım laf
ta sölämedi o iş için, ani Moldovada “devletlii yok etmää” deyni hem
“Romıniyaya girmää” deyni imzalar
toplanêr.

“Flash mob” hem İspolkomun açıklaması
“Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun aktivistleri Kirez ayın (iyün) 19-da Komratta flash mob mitingı yaptılar.
Flash mobun konusuydu – Türkiyedä poltika durumuna arka olmaa. Dört plakat rusça bir plakat ta türkçe yazılı
yukarı kaldırıp, mitingçilar danıştılar Türkiye Respublikasının politika kuruluşlarına hem cümnesine tekliflän, ani
orada taa tez ortalıı uslandırmaa deyni bütün kuvetleri koymaa.

Kirez ayın (iyün) 19-da Gagauziyanın İspolkomu Türkiye respublikasında durumnan ilgili açıklama yaptı (Türkiye türkçesindä):

Türkiye’deki durumla ilgili Gagauz Özerk Bölgesi Bakanlık Komitesi Açıklaması

Son günlerde bütün dünya Türkiye’de endişe verici hadiselere tanık oldu. İstanbul’da vatandaşların Hükümete karşı
protestoları ve polis ile tahrik çatışmaları ülkenin siyasi ve
ekonomik istikrarını tehlikeye attı, imajını olumsuz etkiledi.
2010 yılı sonundan bu yana hepimiz Tunus, Mısır, Yemen ve bölgedeki diğer ülkelerde benzer olayları izledik.
Her defa, vatandaşların hareketlerine asil özgürlük ve demokrasi sloganları eşlik etti. Ama her zaman sivil çatışmalar
yüzlerce ve binlerce kurban, siyasi kaos, ekonominin çöküşü ve yaşam standartlarında sert bir düşüş ile sonuçlandı.
Ne olursa olsun bu ülkeler için senaryonun yabancı yazar

ve sponsorların motifleri - Türkiye’nin artan etkisi ve yetkisini durdurmak ya da ülkenin bağımsız siyasetini denetlemek - bu “demokrasi için mücadelenin” sonucu bir kez daha
anarşi, terör sıçraması, yabancı yatırımcıların kaçışı ve Türk
toplumunun refah sonu olabileceği açıktır.
Gagauz Özerk Bölgesi Bakanlık Komitesi demokrasinin
ana kriteri büyük sokak gösterileri değil, halkın iradesinin
objektif bir görüntüsünü sağlayan mevzuatla belirlenmiş etkin bir seçim sistemi olduğuna inanıyor. Türkiye gelişmiş
demokrasi töreleri ile tanınır ve seçimlerin transparan derecesi ile birçok batılı güçlerden daha ileride bulunuyor. Bir
yıl önce Türkiye Meclis seçimlerinde halk mevcut hükümete güçlü bir destek ve güvenini ifade etti. Tüm bunlar, Türk
toplumunda uyumsuzluk ekmek ve ülkeyi kaosa atmak gibi,
herhangi girişimlerin başarısızlığa mahkum olacağına emin
olmak için bir neden verir.
Resmi Ankara`nın bölgesel güvenliğin desteğinde önemli bir rol oynadığından sadece Türk halkı için değil komşu
ülkeler için de Türkiye`de istikrarın korunması büyük önem
taşımaktadır. Son olarak, yakın ekonomik ve siyası ilişkilerini Türkiye ile geliştiren Türk dünyasının tüm ülke ve bölgeleri de çatışmalardan özgür ve rahat bir Türkiye`ye ilgileri
vardır
Siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm Türk vatandaşlarını
ortak bir ilgi, istikrarlı ve dinamik gelişen bir Türkiye, birleştiriyor. Gagauz halkı adına Gagauz Özerk Bölgesi Hükümeti kardeş Türk halkı ile dayanışmasını ifade ediyor ve
Türkiye’nin siyasi sınıfına da siyasi istikrarsızlaştırma ve
ekonomik kargaşayı önlemek için konsolide olma çağrısında bulunuyor.
Foto Gagauziyanın ofiţial saytından.
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Ölmä eşeciim mi? Osa iş masala mı döndü?
Gagauziya Halk Topluşu, eni seçildii gündän beeri, Gagauziya başkanına
Mihail FORMUZALa durmamayca ultimatum koyêr.
Gagauziya başkanını Mihail FORMUZALa Gagauziya Halk Topluşu
tarafından impiçmentlan korkudulması masala döndü. Bu iş gagauzların
“Ölmä eşeciim, ilkyaz gelecek kındıra
biçecäm” masalı gibi oldu.
Bitki “10 günnük” ultimatum 1,5
ay geeri, Hederlez ayın (may) 17-dä,
koyulduydu. Da te şindi Kirez ayın
(iyün) 27-dä GHTnın maasuz toplantısında sıradakı ultimatum genä koyuldu – bu kerä “7 günnük”. Herliim
7 günün içindä Gagauziya başkanını
GHTya İspolkomun eni azalarını teklif
etmärsä ona impiçment başlanacek.
Toplantıda GHT başı Dimitriy
KONSTANTİNOV urguladı, ani Halk
Topluşu çok kerä başkanın önündä geeri çekildi, başkanın teklifinä görä GHT

toplantısının gününü diiştirdi. Ama bişey diişilmedi. Başkan nicä teklif etmedi İspolkomun eni azalarını GHTya ölä
da etmeer. Gagauziya başkanı “bişeyä
saymêêr ne bizi, ne İspolkomu, hem
hiç birinä bişey sormêêr”- dedi Dimitriy KONSTANTİNOV. - “Biz savaştık
onunnan annaşmaa, ama Mihail Makaroviç için İspolkom – perdä, angısının ardında o hem onun günahları var nicä saklansın. Biz edi yıl salt
gözäl lafları işideriz, ama hiç bir da
yapılmış iş görmeeriz”.
GHT toplantısında alındı karar, ani
herliim Orak ayın (iyül) 2-dän başkan
İspolkomun eni azalarını GHTya teklif
etmärsä “bitki variant – impiçment.
Başka variant bizdä kalmêêr”- urguladı Dimitriy KONSTANTİNOV.

Başkannan GHT Başı omuz omuza
Bolniţanın
Gagauziya
bölümnerindä başkanı Mihail
FORMUZAL hem
Başı Dimitremont başladı GHT
riy
KONSTANArtık iki aydan zeedä Cadır kasabasının bolniţasının terapiya hem nevrologiya bölümnerindä remont gider.
Remondu başarmaa deyni harcanacek
15 milion ley. Bu paranın 30% verer
Germaniyadan “Söz hem İş” adlı hayır
yapan kuruluş.
Kalan parayı lääzım versin Moldova merkez kuvetleri hem saalaa strahovaniya agenstvosu, bildirer “Ayınaçık” haber merkezi. Bu iş tez olursa
güzädan enilenmiş bölümnär var nicä
kendi kapularını insannar için açsın.

TİNOV Hederlez
ayın 30-da buluştular Moldovada
Evropa Sovetı misiyasının başınnan
Ulyvi AHUNDLUylan.
Gagauziyanın öndecileri verdilär
Canabisinä bir kiyat, neredä Moldova
öndecilerin Gagauziya haklarının yonmasına karşı protest ediler.
Evropa Sovetın diplomatı urguladı, ani “Evropa Sovetı o organ, an-

gısı var nicä rolü oynasın bu soruşun
düzeltmesindä”. - bildirer GHT basın
merkezi.
Hep bölä kiyatlar taa sora verildi Vengriyanın hem Rusiyanın
büükelçiliklerinä.

Çadır kasaba statusunun 55-ci yılını kutladı
Kirez ayın 8-dä hem 9-da Çadır (Çadır-Lunga) kasabası iki yortulu gün
yaşadı – bu günnerdä kasaba statusun 55-ci yıldönümünü kutladılar.

Kutlamalarda 10 bindän zeedä çadırlı pay aldı. Onnarlan bilä bu şennii
paylaştılar musaafirlär Çadırın kardaşkasabalarından: Soligorsk (Belarusiya), Bender (Pridnestrovya) hem Komrat. Komrat delegaţiyasının başında
primar Nikolay DUDOGLU hem Gagauziya Halk Topluşu başın yardımcısı

Demyan KARASENİ vardılar.
Geldi çadırlıları kutlamaa Moldova
parlamentın deputatı İrina VLAH ta.
Onnardan hepsindän hem Çadır primarından Georgi ORMANCIdan, rayonun
predsedatelindän Sergey BUZACIdan,
anılmış çadırlılardan o günü kasabalılar çok kutlama lafları işittilär.

Bu gözäl yıldönümünnän ilgili Çadırda pek çok meraklı meropriyatiyalar
oldu: voleybol, basketbol, mini-futbol
hem masa tenisı turnirleri, ştanga hem
girä kaldırması yarışları, koç hem horoz için serbest güreş, “AtProlin” at
fermasında gösterilär, Çadır teatrusu
“Arventi hem Pepelä” spektaklisini
gösterdi. Bundan karä resimci şkolası hem el ustaları kendi sergilerini
gösterdilär. Kasabanın muzeyi kendi
ekspoziţiyasını açtı.
Maasuz bu gün için yapılan “Gagauziyanın üüselän yıldızları” konkursun
sonuçları belli oldu hem o konkursa
katılannar gala-konţert gösterdilär. O
günü, Respublikada seftä ollan, çadırlılara “Gelinnerin gösteri sırası” yapıldı.
Gagauz Respublikasının zor vakıdında, 1990-cı yılın güzün, yaptıkları
yardımnar için Cadır primariyasının
önündä Pridnestrovye halkına saygı
için bir anmak taşı açıldı.
Bir konţertlän çadırlıları kutladılar
“Düz Ava” ansamblisi, Moldovanın
hem Gagauziyanın estrada yıldızları.
Kasabanın yortusunu başardı büük bir
salüt.

“Bu biblioteka
hepsiciimizin –
sizin da, bizim da!”
Vasilisa
TANASOGLU,
“Mustafa
Kemal
ATATÜRK”
adına türk
bibiliotekasının
direktoru
Kirez ayın (iyün) 26-da Komratta
“Mustafa Kemal ATATÜRK” adına
bibliotekanın kurulmasından 15-ci yıldönümü kutladılar. Gözäl hem büük
remonttan sora biblioteka, okuyculara deyni enidän kendi kapularını açtı.
Hem taman bu gün için, TİKA hem
Türkiye Büükelçiliin zaametinnän,

bibliotekaya taa 900 kiyat baaşlandı.
Şindi bibliotekanın fondu 6 bin kiyatan zeedä oldu. Toplanıtının açılışında Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim
KARTAL pek dooru bir söz söledi:
“Bu biblioteka hepsiciimizin – sizin
da, bizim da!”
Toplanıtının başında “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına bibliotekanın
direktoru Vasilisa TANASOGLU kısadan annattı bibliotekanın istoriyasını
hem çalışmalarını. Sora sıravardı söz
aldılar yıldönümü kutlamalarda pay
alan musaafirlär: Kişinev TİKA koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, TİKA Başkanın yardımcısı Mehmet Süreyya ER, Türkiye Büükelçisi
Mehmet Selim KARTAL, Gagauziya
İspolkomunun Predsedatel yardımcısı
Nikolay STOYANOV, GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova
Parlamentın deputatı İrina VLAHın
danışmanı, Gagauziya kultura upravleniya başın yardımcısı Evgeniya
LÜLENOVA, poet hem yazıcı Todur
ZANET, poet Pötr MOYSE, genç poet
Elena MOKANU, Komrat altıncı şkolanın üürencileri (peet okudular), türkücü Mariya TARANENKO (Kısa),
resimci Dimitriy NOVAK (Ayoglu),
KDU üüredicisi hem Türk kultura
Merkezin öndercisi Sofya SURNİNA,
GRT predsedateli Ekaterina JEKOVA,
Moldova radiosunda “Bucaan dalgasında” kolverimnerin redaktoru Vasilisa GRAJDAN.
Toplantıdan sora hepsinä deyni bir
furşet verildi.
Redakţiyamızdan: 1993-cü yılda
Komratta “Mustafa Kemal ATATÜRK”
adına bir biblioteka açıldıydı. Onun
başı Leonid DEÇEVdı. Ama birkaç
yıldan sora, ozamankı Gagauziya öndercilerinin emirinä görä o biblioteka
kapandı hem oradan kiyatlar darmadaan yapıldılar. 1998-ci yılda da Komratta “Mustafa Kemal ATATÜRK”
adına bir biblioteka enidän açıldı.
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Resimci Pötr FAZLI - 60 yaşında
Kirez ayın (iyün) 20-dä anılmış gagauz resimcimiz, Valkaneş resimci şkolasının direktoru Pötr İvanoviç
FAZLI 60 yaşını kutladı. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. 1972-ci yılda başardı Kişinevdakı “İ.E.Repin” adına respublika resimcilik uçilisçesini, taa sora da, Kişinevdakı “İ. Kreanga” adına
devlet pedagogika universitetin resimcilik hem dizayn fakultetini. Zanaatlanêr jivopis uurunda.
Resimcinin ilk sergisi 1976-cı yılda
yapıldı. Ozamandan beeri Pötr FAZLI
çeşitli erindeki, respublika hem halklararsı sergilerdä pay aldı. 1988-ci yılda
Yaponiyada olan sergidä altın medaliyi kabletti. Sovetlär Birliin, Moldova Respublikasını hem Gagauziyanın
resimcilär Birliklerin azası. Gagauzi-

yanın kulturada hatırlı zaametcisi.
Sık söleerlär, ani yaşamanın var biyaz hem kara sayfaları. Ama Pötr FAZLInın resimnerindä yaşamanın rengi
– alaca. Düşünerim, ani bu en dooru
bakış yaşamaya, cünkü yok onun ayırı
biyazı hem karası, kırmızısı hem maavisi, sarısı hem eşili – var bir boya karışımı, angısı düzer yaşamanın dadını.
Neredä kara – onun tuzu. Biraz zeedä
sepelärsän – zor iniler, ama hiç olmadaan da – baygın hem yavan, kırmızısı
– atesi, sarı – güneşi, eşil – saalıı...
Hepsi bu gözellii annatmaa hem açıklamaa deyni, resimcinin yıldönümünä
karşı, Avdarma küüyün “D. Çelengir”
teoretik liţeyin üüredicisinin hem Pötr
İvanoviçlän bir klasta üürenän insanın

Lübov
Stepanovna SARANDİnin
teklifinä
görä,
liţeydä
Canabisinnän buluşmak oldu. Pötr
İvanoviç getirdi
hem sergiledi burada kendi resimlerini, master-klas gösterdi hem soruşlara
cuvap verdi. Maasuz musaafirä deyni
türkülär çalındı hem oyunnar oynandı.
Buluşmak dialog, soruş-cuvap hem
anmak biçimindä geçti. İlkin Lübov
Stepanovna annatı kendisi için hem
kendi şkola yılları için. Söledi, ani Pötr
İvanoviçlän bir partada oturmuşlar.
Sora da musaafirlär masanın başında er
alsın teklif edildi anılmış resimcimizä.

Buluşma zamanında gösterildi videolar, patretlär hem slayd-şou, angıları
annatılar Lübov Stepanovna SARANDİ için hem anılmış gagauz resimcimiz
Pötr İvanoviç FAZLI için.
Buluşmadan sora Pötr İvanoviç
FAZLI kendisi yaptı bir ekskursiya
liţecilerä hem annattı resimnerini.
ElenaFödorovnaKARAMİT,
Avdarma küüyün “D.
Çelengir”teoretik liţeyin direktoru.

“Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) kiyadına prezentaţiya
Kirez ayın (iyün) 17-dä Kişinevun “Centrul Academic Eminescu” merkezindä oldu prezentaţiya Mihai EMİNESKUnun
“Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romunca hem gagauzça) kiyadına. Poemayı gagauz dilinä
çevirdi poet Todur ZANET. Kiyadın ön sözünü yazdı akademik Mihai ÇİMPOİ.
Prezentaţiya düştü taman büük geniyin Mihai EMİNESKUnun bu dünneydän ayırılma gününün (Kirez ayın (iyün) 15-şi)
124-cü yıldönümünä hem “Leceafarul” poemasının yazılmasının 130-cı yıldönümünä.
“Centrul Academic Eminescu”
merkezin salonu o günü dop-doluydu.
Prezentaţiyada pay almaa deyni burayı
geldilär diplomatlar hem bilim adamnarı, yazıcılar hem kultura insannarı,
Moldovada ÜNESCO başkanı, romın
hem gagauz poeziyasını sevennär, bibliotekacılar, popazlar hem çeviricinin
yakınnarı, jurnalistlär, Moldovanın
anılmış artistleri hem kompozitorparı.
Prezentaţiyayı götürdü hem ilk
sözü tuttu büük emineskolog, akademik Mihai ÇİMPOİ. Annadıp Mihay
EMİNESKU için, o tanıştırdı salonda
bulunannarı tipardan eni çıkan “Mihai
EMINESCU. Dicţionar enciclopedic”
sözlüünnän, angısını hazırladı Kendisi
hem baaşladı bu sözlüklerdän birär kiyat Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisinä sayın Mehmet Selim
KARTALa, “Centrul Academic Eminescu” merkezin direktoruna Elena
DABİJAya hem poeta Todur ZANETä.
Sora Canabisi verdi kısa bilgilär literatura uurunda işbirlikleri için, ani Moldova Yazıcılar Birlii hem Türkiyenin
İLESAM kuruluşu birliindä yapıldı.
Onnarın arasında “Mihai EMİNESCU
– Yunus EMRE simpoziumnarı” hem
bu iki büük poetların Mihai EMİNESKUnun türkçä hem Yunus EMREnin
romınca kiyatların basılması için.
Mihai ÇİMPOİ tanıstırdı salonda
bulunannarı Mihai EMİNESKUnun
“Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romınca hem
gagauzça) kiyadınnan. Hem söz verdi
prezidiumda bulunan Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisinä sayın Mehmet Selim KARTALa.
Büükelçi Mehmet Selim KARTAL
kendi konuşmasında urguladı o büük
rolü, ani düşer kulturaya insannarı
birleştirmää deyni, o önemli işlerä, ani

kutura yapêr dünneydä barış hem raatlık
için. Söleyeräk “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) kiyadı için, Canabisi urguladı, ani
Moldovada artık 1,5 yıl bulunêr da “esap
aldı, ani gagauzların hem moldovalıların arasında kimi annaşmamazlıklar var.
Da bu türlü kiyatlar yardımınnan bu iki
halkların arasında dialoglar ilerleer,

adından, gagauz hem türk milletinin
adından kutladı poet Todur ZANETi
bu başarılı çalışmak için.
Prezentaţiya
yapılan
kiyadın
çeviricisinä söz vereceykana, akademik Mihai ÇİMPOİ okudu kiyadın
“Ön sözü” yazısından “Luceafarul”
poemanın çevirmeleri için kendisinin

(Foto - “Ana Sözü”)
zenginneşer”. Canabisi bildirdi, ani yok
nicä derindän kantarlasın çevirmenin
kalitesini, zerä kendisi romın dilini eni
üürenmää başladı, bakmadaan ona, ani
bu yaşta biraz zor eni bir dil üürenmää,
ama o savaşêr onu üürenmää.
Sayın Mehmet Selim KARTAL
açıkladı, ani pek islää biler Todur ZANETi nicä poetı, jurnalistı hem folklorcuyu, nicä bir pek çalışkan insanı
hem herbir işindä büük profesionalı.
Bu üzerä da biler, ani onun tarafından
“Luceafarul” poemanın romıncadan
gagauzçaya çevirmesi en üüsek uurda
yapılı. Mehmet Selim KARTAL kendi

bir cümlesini: “Çevirmelerin sayısı zenginneşer bu versiyaylan da, ani
üzä çıkarıldı gagauz yazıcısının Todur
ZANETin talantınnan, angısı becerdi
bulmaa olumnu kolaylıkları hem annatmanın özünü açıklamaa deyni, hem
da poemanın filosofiyalı derinniklerinä
dalmaa deyni.”
Poet Todur ZANET okudu salonda bulunanara gagauzça “Luçafar”
(“Sabaa Yıldızı”) poemanın bir parçasını, hem şükür etti o insannara, ani
çevirmedä hem kiyadın çıkmasında
yardımcı oldular ona: akademik Mihai
ÇİMPOİya, kendi eşinä Olga Stepa-

novnaya hem kiyadın sponsoruna
Zoya Födorovna
TANASOGLUya
(Novaka).
Prezentaţiyada
söz tuttular “Mihai EMİNESCU”
Romın hem Romınnarın
Kulturası İnstitutun direktoru akademik
Valeriu MATEİ, Moldovada ÜNESCO direktoru, kompozitor Konstantin RUSNAC, “Centrul Academic
Eminescu” merkezin direktoru Elena
DABİJA, kiyadın sponsoru Zoya Födorovna TANASOGLU (Novak), Gagauziya kultura Upravleniyanın başı
Vasiliy İVANÇUK, çeviricinin lelüsu
Mariya Dimitrievna DOYKOVA.
Prezentaţiyada “gagauzların dilinin
özelliini korumak hem ilerletmäk için
hem halklar arasında kultura dialogların ilerlemesindä büük çalışmaları
için” Todur ZANETä Moldova insan
hakların Merkezinin Parlament advokatının (ombudsman) Aureliya GRİGORİUnun şan diplomasını Canabisinin
danışmanı Lüdmila BODRUG verdi.
Prezentaţiya zamanında temaya
görä türkü hem pioninada çaldılar kompozitor Konstantin RUSNAC, “Ştefan
Neaga” adına Respublika muzıka kolecın üürencileri Mihaela GOLAN hem
Natalia CROİTOR.
Mihai EMİNESKUnun peetlerini
hem onun için peetleri okudular “Al.
Mateeviç” poeziya teatrusunun artistı
Margareta NAZARCHEVİCİ, artistlär
Yuriye GOLOGAN, Sergiu MAŢU,
liţey üürencileri Rana USTİN hem Zeinep USTİN.
Prezentaţiya başarıldı türküylän
“Eminescu” (laflar – Grigore VİERU,
muzıka – Doina hem Ion Aldea Teodorovici). Prezentaţiyadan sora kiyadın
çeviricisi Todur ZANET baaşladı salonda bulunnanara “Luçafar” (“Sabaa
Yıldızı”) kiyadı.
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Dubosarda Osmannı hem Rusiya büükelçilärlän
diişmenin 220-ci yılını kutladılar
Kirez ayın (iyün) 4-dä tamamnandı 220 yıl, nicä 1793-cü yılda Dubosar kasabasının yanında, Nistru deresinin kenarında, Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının arasında büükelçilärlän, Mustafa RAŞIM Paşaylan hem Mihail KUTUZOVlan, diişmäk oldu. Bu iş 1791-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 29-da Yaş kasabasında iki imperiya arasında imzalanan
barış annaşmasına görä aslıya çıktı.

Pridnestrovyeda
büükelçilärlän
diişmäk günün 220-ci yıldönümü büük
kutlamaklarlan geçti. Yortulu meropriyatiylar Dubosar kasabasında oldu. Orada pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK,
Moldovada Rusiya Federaţiyasının
Büükelçiliin elçi-sovetnii Vsevolod
FİLİPP, Pridnetrovyenın dış işleri ministrusu Nina ŞTANSKİ hem Pridnetrovyenın başka öndercileri.
Selemlarkana musaafirleri Dubosar rayonun öndercisi Êduard
KANŢELOVİÇ urguladı, ani kimi gipotezalara görä, Dubosar kasabasının
adı türk köklerindän çekiler. O üzerä
Canabisi danıştı Türkiye Büükelçiliin birinci seketarinä tekliflän, ani bu
uurda hem kasabanın kurulma günün
bulmasında aaraştırmalarda Türkiye
yardımcı olsun.
Yortunun kutlamaları başladılar
Dubosar muzeyindä serginin açılmasınnan. Bu sergidä gösteriliydi o vakıtları annadan eksponatlar hem kartinalar. Kolekţiyalarda vardı eski paralar,
türk lüleleri hem çölmekleri.
Sora Nistru deresindä gösterildi
teatru oyunu, ani annadardı 220 yıl
geeri olan günün olaylarını. Artistlär
giimliydilär o vakıdın kostümnarına.
Onnar gösterdilär ozamankı diploma-

tika sırasını: büükelçilerin gelmesini
hem karşılamasını. Sıra ölä geçti: derenin kenarında Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının kostümnarında insannar diziliydi. Ayırı
kayıklarda geldilär büükelçilär Mihail
KUTUZOV hem Mustafa RAŞIM
Paşa. Onnar çıktılar kenara hem yollandılar çadıra dooru. Çadırın içindä
büükelçilärlän diişmäk sırası oldu.
Teatru oyunu bittiktän sora, kasabalılar hem musaafirlär Dubosarın
Ênergetik parkına geçtilär. Burada
Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK hem Moldova-

da Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin
elçi-sovetnii Vsevolod FİLİPP açtılar
bu olayın 220-ci yıldönümünnän ilgili
bir anmak taşını. Açılış konuşmasında
sayın Orhan IŞIK urguladı, ani “220

yıl geeri iki imperiya arasında barış
kuruldu. Büün da – işbirlii hem barış
vakıdıdır”. Sayın Vsevolod FİLİPP
açıkladı, ani “Bu olay – iki devlet için
pek önemlidir”. Nina ŞTANSKİ sa urguladı, ani “Pridnestrovyenın ozaman
Rusiya imperiyasına eklenmesi bu tarafın ilerlemesini tetikledi”.
Sora hepsi musaafirlär hem ev saabileri kurdular bir aleyä, neredä ektilär
tuya aaçlarını. Bundan sora da şennik
programası başladı. Pridnestrovyedan hem Gagauziyadan ansamblilär
hem artistlär kendi programalarını
gösterdilär. Milli aullar imeklärlän
üündülär hem insannarı ikramnadılar.
Not. Kirez ayın (iyün) 4-dä Pridnestrovyeda büükelçilärlän diişmäk
sırasının 220-ci yıldönümünü annadan
iki poçta markası damgalandı Bu yılın Ceviz ayında (sentäbri) Tiraspolin
İnstitutunda bu önemli olaylan ilgili
halklararası “II-ci Ekaterina dönemi: Rusiya hem Pridnestrovye” bilim
konferenţiyası olacek.

Pridnestrovye basının
haberlerinä görä yazıldı.

Aydarada turizma merkezi açılacek
Moldovada “Soros” Evropa kultura fondu 2012-ci yılda açıkladı bir proektın başlamasını: küülerin varlıklarının hem
milli adetlerinin ilerlemesi. Lääzımdı “Küüyün istoriyası” hem “Küüyün kultura kuvetleri” kategoriyalarda temaları açıklamaa. Bundan tutundular Moldovanın 124 küüyün Kultura Evleri. Aydar küüyün Kultura Evi da, buradakı “Tineretul Gaydar” cümne kuruluşunan hem Aydar küüyün primariyasınnan ortak olup, küüdä “Kilimci diri muzeyi” açmaa deyni kendi
proektlarını teklif ettilär. O proektlan aydarlılar becerdilär bu yarışta sekiz enseyenin arasına düşmää.

Şindi, 2013-cü yılın içindä, proekt
birkaç etapta aslıya çıkarılacek: Angliyada bu takım proektlarlan tanışmak;
Kultura Evindä remont yapmak hem
düzenneri kurmak; turistika merkezin
ofiţial açılışını hem reklamasını yapmak.
Hederlez ayın 10-16 günneri arası
8 küüyün delgaţiyası Angliyaya gitti.
Aydardan üç kişilik delegaţiya vardı: primar İlya KÖSÄ, Kultura Evin

direktoru Födor BAKU hem “Tineretul Gaydar” cümne kuruluşunan
kurucusu Mihail ORMANCI. Burada
hepsi onnar tanıştılar kendi proektlarının örneklerinnän hem pay aldılar
Holmfirth kasabsında olan folklor
festivalindä. Festivaldä gagauz hem
moldovan avalarını hem oyunnarını
gösterdilär. Hem ölä gösterdilär, ani
ertesi günü Moldovanın delegaţiyası
için oradakı gazetada büük bir yazı
çıktı.
Bundan kaarä bizä ev saabileri
gösterdilär Angliyanın en evelki Yorkshire topraklarının istoriya hem kultura zenginniklerini, annattılar kendi
yaşamaklarını hem kultura adetlerini.
Bunun için o erlerdä, hem da yaratmak
merkezlerinä maasuz ekskursiyalar yapıldı. Biz erindeki administraţiyalarlan
buluştuk, kilim dokuması ţehlarınnan

tanıştk hem üürendik nicä o kilimnerin pazarlanması yapılêr. Bulunduk
büüklär hem küçüklär için yaratmak
merkezlerindä. Çok işleri onnardan
üürendik.
Şindi, proekta görä hem eni kazanan bilgilärlan hem bakışlarlan, Aydarın Kultura Evinin saa kanadında remondu yapırız. Orada muzey, ofis hem
da kilim düzenneri kurulacek. Artık
dizayn hem reklama işlerinä başladık.
Bu proektın aslıya çıkarılması için
kendi zaametlerini koyêrlar küüyün
primariyasının hem Kultura Evin işçileri, üüredicilär hem üürencilär, ustalar
hem kilimcilär. Eridir proekt üzerindä
çalışan insannarı anmaa. Bunnar: Elena İvanovna ÇEBAN, Pötr TERZİ,
Nina Anatolyevna KAPSAMUN, İrina
BALKANI, Elena PRODANÜK, Mihail ORMANCI, Födor Dm. BAKU.

Büük yardım yaptılar GHT deputatı
Födor GAGAUZ hem küüyün primarı
İlya KÖSÄ.
Bu büük proektın başarılması verecek kolayını Aydar küüyü ilerlesin,
zerä burada Gagauziyanın eni bir turizma noktası açılacek. Kultura Evi için
da bu taa bir kolaylık - küülülerä hem
musaafirlerä eni izmet vermää.
Födor BAKU, Aydar küüyün
Kultura Evin direktoru
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Aşık Veysel Anmasına Ozannar buluşması
Kirez ayın (iyün) 22-23 günnerindä Türkiyenin Hacıbektaş kasabasının “Hacı Bektaş Veli Kultura Dernää” tarafından hazırlanılan “Aşık Veysel Anısına 9. Halklararası Halk Ozannarı Hacıbektaş buluşması” oldu. (Okuycularımıza
aşıklama: Aşık, Ozan - saz musıka tertibindä çalan hem türkü söleyän halk poetı).

Buluşmanın birinci günündä musaafirleri tanıştırdılar Hacıbektaş kasabasının kultura hem istoriylı erlerinnän.

Onnarın arasında Hacı Bektaşın hem
istoriyada başka anılmış bektaşlıların
mezarlarında saygıylan durmak hem
dualar yapıldı. Sora Hacıbektaşı hem
hacıbektaşlıları annadan muzey gezildi. Lääzım urgulamaa, ani bu erlär
UNESCO tarafından dünnää varlıı olarak tanınêr hem korunêr.
Bu tanışmaklardan sora buluşmanın
ofiţial açılışı oldu. Türkiye Respublikasının gimnasından sora, açılış sözünü yaptı “Hacı Bektaş Veli Kultura
Dernää” Başkanı Nafiz ÜNLÜYURT.

Sora protokol konuşmalarını yaptılar
TİKA Başkanı Serdar ÇAM, Prof. Dr.
Hayrettin İVGİN, Hacıbektaş kasabanın primarı, musaafirlär.
Maasuz bu yortu için Aşık Veysel Anmasına şiir konkursu yapılmış. Açılış programasında konkursta
enseyennerä ödül verildi. Bundan sora
da, salonda bulunannarı, aşırıdan gelän
musaafirlärlän tanıştırdılar.
Açılışın sonunda Aşık Veysel için
bir dokumental film gösterildi.
Avşam üstü büük programa başladı

da taa gecä yarısınadan sürttü. Programaya görä Aşıklarlan bilä hor da türküleri çaldı. Sora ozannarın solaları
başladı hem aşırıdan gelän poetlar Gülaye ŞİNİXLI hem Könül Maarif Qızı
BAYRAMOVA (Azerbaycan, sazda
çaldı), Nevid MUSMİR (İrak), Zeynel
BEKSAÇ (Kosova), Dr. İsmet ZAATOV hem Resul KHALİLOV (Krım,
Ukrayna), Todur ZANET (Gagauziya,
Moldova) hem Rustamjon JABBAROV (Uzbekistan) kendi peetlerini
okudular. Ertesi günü Ozannarın arasında yarışma oldu.
Buluşmanın kultura programasına
görä aşırıdan musaafirlerä deyni Kapadokiya mara içindä kliselerinä hem Beşiktaşta Çilehane mezar hem Aşıklara
anmak taşları kompleksına gezi yapıldı.

Todur ZANET: Bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!
Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın
avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında”
tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk
programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru.
Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada
kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için.
- Canabinizin yaratmaları pek çeşitli,
ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları
maasuz hem özel duygularlan kurulêr?
- Bän tutunmêêrım yazmaa sadä onun
için, ani nesa yazılı olsun. Bän alınêrım
yazmaa ozaman, açan can erimdä duygular kaynamaa çekeder hem, açan, üreemdä
sancılar sızlamaa başlêêr. Ozaman kendim
da duyêrım, okuycu da duyêr o yaratmanın
yalazını hem inceliini. Bän yok nicä koyıym keezä ya bu temayı, ya da öbürünü.
Bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä,
nicä duyêrım.
- Sizin may hepsi yaratmalarınızdan
eseer o, ani analara, karılara özel duygularlan yazêrsınız. Sizin için gagauz
karıları büünkü gündä nedir, bir poetın
bakışında onnar nesoy?
- Onnar pek käämil hem girgin. Bu zor
vakıtlarda, aylelerini korumaa hem uşaklarını, büüdüp, yola koymaa deyni, pek aar
ükleri omuzlarına aldılar. Ama kırılmadılar.
Onnar hep ölä gözäl, mayıl hem incä duygulu kaldılar. Büün gagauzluk kaldısa – onarın
çalışmasınnan, onnarın can sıcaklıınan, onnarın zaametinnän kaldı. Önnerindä başımı
iilderim hem ellerini öperim.
- Gimnanın laflarını yazmaa deyni –
bir poet için diil salt büük şan, ama büük
cuvapçılık ta. Gagauzya Gimnası nicä
duudu? Onun temelinä ne koydunuz? Ne
duygularlan karşlaştınız?

- Bir Gimna yazmaa deyni pek girgin bir
insan olmaa lääzım. Afetsinnär beni başka
poetlar, ama ozamannar onnar hiç birisi bu
iştän tutunmadı. Kimisi korkardılar, kimisi
başka milletä izmet edärdilär, kimileri politikadan kaçardılar. Sora, açan onnara izin
verildi, onnar patriotika peetleri yazmaa
başladılar. Allaa onnarı prost etsin.
1986-cı yılda, benim peetimä “İnsana
lääzım...” anılmış gagauz kompozitoru Mihail KOLSA türkü yazdı. Onun adını koyduk “Vatan”. O yılın Moldova Teleradio
kuruluşun respublikadakı patriotika konkursunda biz bu türküylän 2-ci premiyayı
aldık (1-ci premiya kimseyä verilmedi).
1990-cu yılda Mihail KOLSA geldi “Ana
Sözü” redakţiyasına da teklif etti bu türkünün temelindä Gimnanın laflarını yazmaa.
Bän kayıl oldum. Bu vakıt bendä vardı taa
bir peet “Bucak” batalyonun Marşı”. Onu
bana yazdırdıydı İvan BURGUCU. Te ölä
bu iki peetin temelindä duudu Gagauz Milli Gimnası. Taa sora o Gagauziyanın Gimnası da oldu.
Pek meraklı bir iş açıklayacam şindi.
Açan Gimna kabledildi (22.07.1990) bän
uuradım Moldova Yazıcılar Birliinä. Bilersiniz o yıllarda orada nelär kaynardı. Kalkınarkan eşiklerdän karşladım iki moldovan
hem bir gagauz yazıcısını (büün Gagauziya avtonomiyasının şan Aleysında onun
byustu durêr). Gagauz yazıcısı başladı
baarmaa: “A-a-a, avtonomiya kurêrsınız!
A-a-a, Gimna yazêrsınız!” Bän bişey cuvap etmää etiştirämedim, zerä moldovan
yazıcısı Mihai ÇİMPOY dedi: “Todur
kutlêêrım, bir milletin Gimnasını yazmaa
– bu bir büük şan!” Onun ardından öbür
yazıcı Leonida LARİ dedi: “Bilersin bän
gagauz avtonomiyasına hem gagauzlara
karşıyım hem karşı olacam. Ama Gimnayı
yazdıın için, sana, bir poeta olarak, saygı
duyêrım!” Da bundan sora onnar ikisi da
elimi sıktılar. Gagauz yazıcısı sa, dönüp
arkasını, gitti.
- Canabiniz son çalışmaların birisi, gagauz folklor tekstlarının temelindä
hazırlanan, “GAGAUZLUK: Kultura,
Ruh, Adetlär” bilim-aaraştırma kiyadı Moldovanın 2010-cu yılının en islää
enţiklopediya kiyadı olarak tanındı. O kiyadın yazılmasının sebepi neydi? Bu kiyat
Kendiniz için ne?

- Bölä bir kiyat hiç düşünmäzdim yazmaa. Ama... bu dünneydä olmêêr ölä nicä
biz düşüneriz yada isteeriz. Herbir iş Allaa
tarafından yazılı. Bu kiyatlan da ölä. 2007ci yılda dekabrinin 13-dä bän düştüm büük
avariyaya. Nicä diri kaldım – sadä bir Allaa biler. Kırıktım. May yarım yıl yattım.
O arada benim dostum, Azerbaycan Milli
Bilimnär Akademiyasının Folklor İnstitutun baş zaametçisi Ali ŞAMİL teklif etti bir
gagauz folkloru kiyadı hazırlıym. O verdi
bana bir akıl: gagauzluk konusunda hepsi
aaraştırmalarımı hem bilgilerimi, gagauzlar için çıkan kiyatları, bireri toplayıp, bu
kiyadı hazırlamaa. Başladım folklor kiyadından, da annadım, ani bu pek zengin material da onu, didip, enţiklopediya kiyadına
bölüm-bölüm çevirdim.
Bu kiyadı hazırlarkana kendim
da şaştım bizim folklor hem kultura
zenginniimizä, bizim istoriyamızın derin
köklerinä, şıralı dilimizä hem dünnää uurunda üüsekliimizä. Bu kiyattan sora artık
kendimin da kultura hem dil uurundan taa
da zengin hazinesi kuruldu.
- Bilim uurunda işinizi ilerlederäk
2011-ci yılda, sţenarist hem rejisör olarak, Siz hazırladınız hem çıkardınız “Gagauzlar hem Gagauzluk” bilim filmını.
O film devirdi gagauzların kendilerinä
bakışını. Film için sizä türlü damgalar
urdular. Filmı yapmaa kuvet hem para
neredän buldunuz?
- Bu filmın zakazını Türkiye Respublikasının kultura Ministerstvosu yaptı, parayı da o verdi. Film Türkiyenin Suleyman
Demirel Universitetın studiyasına yaptırıldı. Bendän kaarä filmın hazırlamasında
çok teknik insannarı da pay aldılar. “Gagauzlar hem Gagauzluk” bilim filmı – bu
hazil hem dooru bakış bizim geçmişimizä,
büünkü günümüzä hem geleceemizä.
Damgaları da gagauz halkının duşmannarı urdu. Ama sora onnar aldılar bu filmı,
da koyup ona ad “Gagauzya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” hem silip titraları hererdä yazdılar, ani onnar filmı maasuz
Bütündünää gagauzların III-cü Kongresi
için yapmışlar. Damga nekadar da ursalar, o
urannar gagauzluumuzdan kopma mankurtlar, ani istämeerlär kabletmää hem annamaa
gagauzların bu dünneydä üüsek erini. O insannarın psihologiyaları kalmış rab psiholo-

giyası uurunda. Onuştan onnarın damgaları
hiç umurumda da diil. Umurumda sadä o,
ani becerdim gagauzlara derin bilgili hem
ASLI bir film baaşlamaa.
- Büünkü gündä en incelenän tema –
ana dilin koruması hem ilerlemesi. Gagauzça kiyat ta çıkarêrız, literatura hem dil uurunda üüredici da hazırlêêrız, gagauz dilini
şkolalarda üürederiz, ama UNESCO tarafından gagauz dili kayıp olan kertiinä gelän
dillerdän biri oldu. Neyi dooru yapmêêrız?
- Temeldä yannışlık! Temeldä ne olsun
lääzım – gagauz dilinä saygı! O yok! Büün
gagauzların avtonomiyası var! O avtonomiyada gagauz dilin eri neredä? Küülerin,
cümne kuruluşların, avtonomiyanın saytların adları doorudulsun lääzım. İspolkomda hem Halk Topluşunda toplantılar hem iş
yazışmalar gagauzça da olsun. GAGAUZÇA! Gagauzçanın paklıı korunsun lääzım.
Haliz gagauzça hem gagauzçaya faydalı
kiyatlar çıkarılsın. Dooru istoriya yazılsın.
Gagauz dilinä hem Gagauzlaa ruh saygısı kurulsun. İnsannarı göz renginä görä
bölmesinnär.
Gagauziya öndercileri gagauz dilin uurunda hep eksperementlar yapêrlar. Eksperementları başarsınnar artık da gagauz dilini yaşatmaa deyni aslı işä başlasınnar.
- Canabiniz pek sık buluşêrsınız
gençlärlän, studentlarlan. Tiparlêêrsınız
onnarın yaratmalarını “Ana Sözü” gazetasında. Açıklayın, var mı nicä büünkü
genç talantlar için demää, ani onnar Gagauziyanın büük yaşta aydınnadıcıların
yaratmak adetlerini ilerledeceklär?
- Bir şüpesiz! İsteerim urgulamaa, ani
biz, gagauzlar, talantlarlan pek zenginiz.
Onnarın aralarında var pek talantlı uşaklar
diil salt literaturada, ama incä zanaatta da,
üürenmäk predmetlarında da, başka uurlarda da. Onnara yardım ederlär hem üzä
çıkarêrlar anaları-bobaları, üüredicileri
hem terbiedicileri. Bän da literatura uurunda yardım etmää savaşêrım. Hepsi bu
uşaklara deyni lääzım devlet tarafından
yardım programası, yardım fondları kurulsun. O talantların arasından “sedeflär” hem
“almazlar” ayırılsın, onnarlan işlenilsin.
Da görün ozaman nicä onnar briliant gibi
parlamaa başlayaceklar.
- Hepsinä, kim sever ana dilini, büün ne
laflarlan danışmaa isteersiniz?
Sevsinnär,
korusunnar
hem
ilerletsinnär gözäl gagauzçamızı. Ana
dilimizlän biz insanız, onsuz çorlan gibi
bir otuz: bilmäm nereyi tukurlanacez hem
aalemin ateşindä yancez.
Yazdı hem hazırladı Ekaterina TERZİ.
(Gazeta «Вести Гагаузии»,
Komrat, 14.06.2013 y.)
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TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR
Mehmet
Selim
KARTAL,
Moldovada
Türkiye
Respublikasının
Büükelçisi
***
her bir işin sölenmäk sırası vardır,
her gözelin da sevilmäk zamanı.
ama aldandı aaçlar genä bu sezonda:
erkendän açtılar o gözelim çiçeklerini.
***
nasılsın? deyip soruyorsunuz.
halım çoktandır sizä bellidir sanırım.
dünnä mi bana küsmüş,
yoksa bän mi dünnäya?
fasıl bir oltanın ucuna
takılmış bir balık
ha bir da sürüklenir kendi yalnızlıına.
***
bir zamannar dünnä başka,
biz başkaydık.
tap-taazä çiçeklär gibi
umutlarlan uyanırdık her günä.
şindi koyup fantaziyalarımı
hepsini bir şişeyä
braktım kıyısı olmayan bir denizä.

MOLDOVADAN ŞİİR
Titus ŞTİRBU,
poet, çevirici.
Moldova
Yazıcılar
Birliin azası.
Yazêr peet
büüklerä
hem uşaklara.
BALTIKA DENIZINNÄN SÖZ
O, sän deniz, deniz, deniz,
Bana bir kihlimbar* sän at,
Peetlerimdä bulsun iz
Hem parlasın ordan o raat.
Deniz bana cuvap etti,
Köpük kalktı dalgasında:
Aara sän kihlimbar izi
Kendi Ana tarafında.
_________
*kihlimbar – rusça янтарь.
BOBA
Bakêrım bobamın auçlarna
Ne nışannar brakmış ömür o ellerdä.
Bulamaycan hiç bir da muzeydä
Bölä kabartılmış bir karta sergendä.

Bizim dallar hep bir köktän...

Tanışın – genç poet Yuliya KURDOGLU. Duudu 1984-ci yılda, Çadır-Lunga dolayın
Aydar küüyünda. Bitirdi Komrat Devlet Universitetin Milli kultura fakultetının istoriya
bölümünü. 2011-ci yıldan beeri yazêr peet gagauz dilindä. Pek umutlanêr, hem peetlerindä
da bunu açıklêêr, ani gagauz halkı, neredä da bulunmasa, unutmayacek kendi köklerini
hem ana dilini. 2012-ci yılda katıldı III-cü gagauzça şiir hem proza yarışmasına. Onun
seçilmiş peetleri girdilär genç poetların toplum kiyadına.
Allahım
Saol derim, Allahım,
Bän seni duyêrım,
Hergün korudun beni,
Bän bunu bilerim.
Prost et açan aalaycam –
Canımı paklêêrım,
Hem acıdan da baracam –
Sora bän susêrım.
Hep sana danışacam
Göklerä bakêrım,
Hem seninnän paylaşçam
Bän bunu isteerim.
Brakma yalnız
Sansın ellerim baalı,
Ta geçeer zaman paalı.
Allahım, sän ver kuvet,
Taa sıkça bana seset.
Ko senin o neetlerin
Kalmasın saklı derin.
Sän yolla bana haber,
Açıklamanı kolver,
Karannık brakêr sancı,
Günüm geçmesin acı,
Ko yansın taa bir yıldız,
Brakma sän benı yalnız
Anmak taşı
Durêr anmak taşı kırda –
Bizim dedäymiş bırlarda.
O yaşamış duumuş orda,
Eski Oguz zamannarda.
Serbest için o savasmış,
O halkını hiç satmamış,
O topranı hep korumuş,
İlin yola o sapmamış.
Durêr anmak taşı ona –
Bizim Oguz kahramana.
O buluner hep o kırda,
Ornek gibi bizä bırda.

Büünkü gündä yok kahraman –

Çaarêr, bekleer seni Vatan!
Halkım benim, düşün, uyan

Birleştirsin bizi zaman!
Bir aacın
köklerindäniz
Hergün kaçêrız kendimizdän
Da unuderız biz kimdän.
Taşıyêrız ad büün – gagauz.
Bizim dedäymis Han Oguz,
Hem Kül Tegin da yaşamış,
Türk soylarnı birleştirmiş!
Onnan bilä Bilge Kagan –
O da bizim Gök-türklerdän!
Attilayı biler dünnää,
Dünneyi tutardı elindä!
Bozkurt da bizim kahraman
O kurtarardı beladan!
Gagauzlar, tutunalım
Aklımıza getirelim
Ani bir soyuz türklerdän –
Bizim dallar hep bir köktän!
Bekleer
Kimä kalêr bizim Vatan,
Açan gidersin topraandan?
Yalnız kalêrlar uşaklar
Hem yufkaca ihtärlar.
Uluyêr lüzgär nicä kopek –
Verer haber bizä sık pek.
Fidan da kurumuş heptän,
Açan kalmış yalnız birdän.
İnsan gider, kaler toprak,
O halkını bekleer yalpak
Açan evä o donecek
Da Bucaamız eşerecek.
Benim aklımda
Yaamurcuk yaayardı dışarda,
Lüzgercik gezärdi boş kırda,
Sokaklar, elbetki, çamurda,
Diil seftä küüyün yollarında
Pak çöşma suyu o akacek,
Fidanda kuşlar oturacek,
Yaşamak bişey annadacek,
Avşama güneş saklanacek.

Yıldızlar yanardı yukarda,
Ekmeklär pişärdi fırında –
Bunnarı tutêrım aklımda,

Küçüklük, benim zamanımda.

Bul ucunu
Dünnä, yalan dünnä, dooru,
Savaş bulmaa sän ucunu
İkisi onnar sarmaşmışlar
Bir düünüktä sarılmışlar.
Saarı güneş gibi dooru,
Acı bilerim o yalan
Sanêrım bu pek sık düünüü
Sän çözecän da ayırcan,
Angı yolu sän kaplaycan.
Ona görä sän yaşaycan,
Ona görä da olacek dünnä,
Taa çok fayda getir, denä.
Kopêr
Koper aylä baalantısı,
Akêr acı sızıntısı,
Yalnız aalêrlar uşaklar –
Evi sarêr kuru otlar.
Dostluk biter, kalêr para –
Dua ederlär büün ona.
Süner cannar sessizliktän,
Kuşlar da küsülü heptän.
Allaa bekleer, haber yollêêr,
Vakıt verer hep insana.
O hepsini burda sever
Da büük umut koyêr sana.
Kaç günä
Çok mu vakıda
Duyulacek sevgin?
Beni kaç günä
Kendinä seçtin?
Ver cuvap bana,
Taa aldanmadım,
Doorusnu sölä,
Taa bän yanmadım.
Sevgisiz dünnä,
Nasıl yaşayıym?

Bakêrım bobamın auçlarna,
Biler onnar işlerini yapmaa candan,
Onnar hiç bir kerä da kaçmadı iştän,
Hiç bir kerä da kaçmadı zoordan.
_________
*Reut – Moldovada bir derenin adı.

Gagauzçaya çevirdi Todur ZANET

Bulut gibi
Kimin için benim dünnääm?
Kimin için solıyêrım, bilmäm?
Bana olsa, gökä dooru,
Bulut gibi ban uçacam.
Bän yukardan siiredecäm,
Kimär sıra yaamur dökecäm,
Kimär sıra bän yok olacam,
Yıldızlara hep yol verecäm.
Bulut gibi olamêêrım bän,
Onu bilärdim öncedän,
Erdä lääzım başarayım,
Bunu yakısmêêr diştiriym.
Büük kahraman
Derin bakış, yaşa, calış –
Unutma sän kimdän.
Gezecän, görecän sän halkları –
Atılma dedendän.
Annat, koru sän dilini –
Fayda olacêk bundan.
Saklama sän hep kendini –
Biz gagauzlardan!
Bizim da var bün topraamız,
Adı onun – Vatan!
Koru onu kıskanç gözdän –
Olacan büük kahraman.
Yaşamak
Üzü güler, canı sızlêêr,
Bu yaşamak bizi burêr.
Olêr gecä, olêr gündüz,
Karma-karışık hem düpä-düz.
Kara bulut hem maavı gök,
Kuru fidan hem kaavi kök.
Bu yaşamak sevindirer,
Zor gunnerdä da aaladêr...

Gagauziyanın üürencilerinä çancaz öttü Türkiyedän

taa 40 bin kiyat

Bakêrım bobamın auçlarna:
Ne çok bayır, çukur var orada,
O Reutun* tepeleri yanmış gündä,
Vakıtların seli dokunmuş oralara.
Bakêrım bobamın auçlarna:
İsteerim hep ekin orêy atmaa,
Büüsün booday nicä büüyer masallarda,
Acılardan sürersin iç yaayı sän onnara.

Her bir insana
Bän büün sorayım…

(Foto - “Ana Sözü”)
Hederlez ayın 31-dä Gagauziyanın gimnaziyalarında hem liţeylerindä onnarın
üürencilerinä deyni bitki çancaz öttü.
Bu gözäl günnän üürencileri kutladılar üüredicileri, analrı-bobaları hem
liţeylerä hem gimnaziyalara musaafirlerä gelän Gagauziya İspolkomunun azaları
hem Halk Topluşun deputatları, primarlar hem onnarın yardımcıları, iş adamnarı,
anılmış yazıcılar, sportsmennar hem kultura adamnarı.
PATRETTÄ: Kongaz 1-ci teoretik liţeyindä bitki çancaz sırasında.

Kirez ayın 7-dä Komratta, bir
çastnıy evdä (sansın Gagauziyada
bibliotekalar hem Universitetlar yok)
oldu prezentaţiya gagauz avtorların
kiyatlarına, ani bu yıl Türkiye Respublikasının parasınnan Ankarada
tiparlandı.
O kiyatların arasında var Nikolay
BABOGLUnun iki kiyadı – “Gagauz Folkloru” hem “Legendanın izi”,
genä var Gavril GAYDARCInın “Ana
Tarafım” hem Veleriy KELİOGLUnun “Şiir” kiyatları, var başka kiyatlar da. Onnarın arasında “Gagauzça
sinonimlär sözlüü”, ani seftä basıldı.
“Gagauzça sinonimlär sözlüü” hazırlandı “M.Maruneviç” adına bilim
merkezindä. Onun avtorları Todur MARİNOGLU, Lidiya BAURÇULU, Güllü KARNFİL hem Elena KARAMİT.
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Kiriyettä saalık Evlenmäk – bu adamın hem karının arasında birlik
an duudurmasında hem terbi etmesindä
ortodoks klisesi isMerkezi açıldı teerRomıniyanın
adamın hem karının arasında serRomıniya Konstituţiyasının eni
redakţiyasında temelä alınsın o, ani
evlenmäk – bu adamın hem karının
arasında birlik. Bu tekliflän oradakı
Patriarhiya danıştı Konstituţiyanın eni
redakţiyasını hazırlayan komisiyaya.
Klisenin teklifinä görä, Romıniya Konstituţiyasının 48-ci statyasına
lääzım eklemää sintagmayı, ani “aylä
var romın halkının büünkü hem gelecek

Kirez ayın (iyün) 20-dä Kiriyet
küüyündä eni saalık Merkezin ofiţial
açılışı oldu. Açılışta pay aldılar Moldova respeblikasının saalık Ministerliin ministru yardımcısı Tatyana ZATIK,
Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL, Halk Topluşun deputatları, Çadır rayonun öndercileri, doktorlar hem
küülülär.
Kiriyet saalık Merkezi yapıldı Moldova respeblikasının saalık Ministerliin parasınnan, ani alındı Dünnää Bankasından.
Foto Gagauziyanın ofiţial saytından.

“Gümüş fanfaralar”
festivalindä birinciyiz
Moldovanın Soroka kasabasında
oldu duhovoy orkestraların arasında
13-cü “Gümüş fanfaralar” festivalkonkursu. Neredä pay aldı 17 orkestra. Vardı orada Komrat muniţipiyin
orkestrası da (önderci – Yuriy TARANENKO).
Jürinin kararına görä Gagauziyanın duhovoy orkestrası aldı festivalkonkursunda 1-ci eri hem ödüllendi
Diplomaylan hem para baaşışınnan.
“Gümüş fanfaralar” festivalin özü
– duhovoy orkestraların folklor, klasika
hem djaz çalmalarında propaganda.

günü”, evlenmäk ta “birtakım hakların
hem ana-boba borçların temelindä uşa-

“ProMinoritate Alapitvany” jurnalına prezentaţiya
Kirez ayın (iyün) 11-dä Moldovanın etnika arasında ilişkilär Bürosunda oldu
prezentaţiya eni jurnala – “ProMinoritate Alapitvany”. Jurnal vengr dilindä.

(Foto - “Ana Sözü”)
Prezentaţiyayı hazırladılar Moldovada Vengriyanın büükelçilii, Bu-

harestta vengırların İntitutu “Insitutul Balassi” hem Moldovanın etnika
arasında ilişkilär Bürosu. Burada pay
aldılar diplomatlar, cümne insannarı,
sayıdan aaz milletlerin dernek başları.
Prezentaţiyada söz tuttular Moldovada Vengriyanın büükelçisi Matäş SİLADİ, Gagauziya İspolkomun başının

Moldovada
geçti X-cu uşaklar için
“Guguţanın Kuboo”
adlı milli futbol turnir.
Kuboon finalına çıktı 12 kumanda, ani regional yarışmalarında
enseledilär. Gagauziyadan finala çıltı Kongaz
küüyün 1-ci liţeyin komandası.
Final oyunnarı bu yıl
Kriulän rayonun Slobodzia Duşka küüyündä oynandılar. Turnirda ensedi Belţ kasabasının “Vasile

Çadırdakı “Sakura” sport klubun karatêcıları Ukraynanın Oçakov kasabasından turnirlardan 6 altın, gümüş hem bronza medali getirdilär.

sabasında karatê düüşündä uşaklar
arasında iki turnir oldu: Nikolaev dola-
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Aleksandri” liţeyin komandası. İkinci
eri aldı Teleneşt rayonun Budêi küüyün

yının “Aleksandr Suvorovun Kuboo”
adlı açık çempionatı hem “Mayskiyin
Kuboo” turnirı. Burada pay aldı 22 komanda. Onnarın arasında vardı Gagauziyanın Çadır kasabasından “Sakura”
sport klubun karatêcıları da.
Komandanın trenerı Oleg ÇEBOTAR bidirdi, ani turnirlerdä 300 kişiyä
yakın sportsmennarın arasında çadırlılar
irmidän zeedä düüştä pay aldılar. 1-ci eri
kazandı Dimitriy PAMUCAK; 2-ci erleri – Denis VATAMAN, Nikolay TOPÇU
hem Elena JELEZOGLU; 3-cü erleri –
Maksim PİLİPENKO hem Elvira LAZAREVA. Bu verdi kolayını “Sakura”
sport klubun komandası 3-cü eri alsın.
Bundan kaarä “Sakura” sportsmennarına İlya RUSEVa hem İvan PAVLÜKa verildi kuboklar hem diplomnar
kategoriyada “Ensemäk istemäk için”.
Unudulmadı taraftarlar da, Mihail
VATAMANın bobasına, aktiv taraftar
olduu için, özel diplom verildi.
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yardımcısı Nikolay STOYANOV, “Insitutul Balassi” direktoru hem “ProMinoritate Alapitvany” baş redaktoru
Laslo KOŞA, Moldovanın etnika arasında ilişkilär Bürosunun baş direktoru
Elena BELÄKOVA, Moldovada Türkiye büükelçiliin 1-ci sekretari Orhan
IŞIK hem başkaları.

“Guguţanın Kuboo” adlı milli futbol turnirı

“Sakura” sport klubun komandası üçüncü

Kirez ayın (iyün) ayın 1-2
günnerindä Ukraynanın Oçakov ka-

best birlik”. Hem da klisä teklif eder
Konstituţiyaya koymaa statyayı, ani
açıklêêr Romıniyanın cümnä yaşamasında hristiannıın hem başka dinnerin
rolünu. Urgulanêr, ani lääzım şkolalarda din üürenmesinin garantiyalarını
bildirmää. Deputatlara danışmayı imzalamış Romıniyanın Patriarhı Daniêl,
- bildirer moldnews haber merkezi.
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gimnaziyası. 3-cü – Aneniy Noy rayonun Pugaçen küüyün “Olimp” liţeyi.
Kongaz küüyün 1-ci liţeyin komandası 8-ci oldu, arda brakıp Kaul, Kriulen, Briçen hem Floreşt kasabaların
komandalarını.
Moldova Futbol Federaţiyasının tarafından hepsi komandalara diplomalar, paalı baaşışlar hem ödüllär verildi.
Not. Uşaklar için “Guguţanın
Kuboo” adlı milli futbol turnirı
hazırlanêr Moldovanın Gençleri hem
sport ministerstvonun, Üüredicilik
ministerstvonun hem Moldova Futbol
Federaţiyasının ortaklıınnan.

İvan Petroviç
KARAPİRÄ

(30.11.1958 - 09.06.2013)
K i r e z
ayın (iyün)
9-da
raametli oldu
pek islää bir
adam, Çadır
2-ci sportşkolasının
direktoru hem “Çadır-Basket”
sport klubun trenerı

İvan Petroviç KARAPİRÄ.

Canabisinin raametli olması sebepinnän kendi acızgannıımızı bildireriz İvan Petroviç
KARAPİRÄnin alesinä hem
yakınnarına. Kahırınız hem
acınız pek aar. Onnarı sizinnän
paylaşêrız. İvan Petroviçin topracıı ilin olsun! Allaa onu kendi
saa tarafına kabletsin!
“Ana Sözü” gazetası.
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