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Gagauz avtonomiyası –
Ana Dilsiz avtonomiyası

Konstantin
Petroviç
TAUŞANCI,
doctor, doţent,
Komrat Devlet
Universitetın
dekanı
Bir fakir sancısı: Bizim avtonomiyamız cümbüşä çıktı!
Biz 1990-cı yıllarda koyduk kuvetleri: bizim Ana Dilimiz olsun, kendi
ekonomikamız olsun, koruyalım halkımızı dünnää arasında. Ama hepsi oldu
geeri dooru!
“Hastalık” urdu gagauzların üstünä:
ekonomika battı, kultura zoru geçirer,
dilimiz kaybeler!
Bölä olur mu: Ana Dilimiz okullarda okunêr nasıl yabancı dil.
Bizim öndercilär bilerlär mı
näbêrlar?
Gagauz dili yok olarsaydı – avtonomiya silinecek! bütün halk kaybelecek!
Birkaç yıl geeri buluştum bir arkadaşlan karaim milletindän. Karaim,
ama kendi dilini bilmeer. Dedi: “Kim
bilärdi – öldülär. Gençlär da asimiläţiya
oldular. Kaybeldi halk!”
O bir tragediya!
20 yıl geçti: gagauzların gözleri kapalı, kulakları da tıkalı, giderlär kara
yoldan. Neyä geldik: Gagauz avtonomiyası – Ana Dilsiz avtonomiyası
oldu! Bu da büük tragediya.

Moldova
armatasında
gagauz asker
uruldu

31 Canavar ay (Oktäbri) 2013
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Paası - 2 ley 50 bani

Türkiye Respublikası 90 yaşında

Doksan yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da, Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Respublikasını kurmaa
teklif etti. Türkiye Büük Millet Meclisı (TBMM) da bu teklifi oylamaya koyup, kendi kararınnan Türkiyenin Konstituţiyasını
diiştirdi da Türkiyenin Respublika olması dünneyä bildirdi.
1925-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 19-da TBMM tarafından alınan karara görä, başlayıp 1925-ci yılın Canavar ayın (oktäbri)
29-dan beeri, bu gün, Canavar ayın (oktäbri) 29-zu, Türkiyedä “Cumhuriyet Bayramı” olarak bakılêr. Türkiye Respublikasının kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK da, bu yortunun 10-cu yıldönümündä yaptıı açıklamada bu günü Türkiyenin hem
türk milletinin EN BÜÜK BAYRAMI olmasını urguladı.

Türkiyenin “Cumhuriyet Bayramı”
yortusunu kutlayarak, Canavar ayın
(oktäbri) 29-da, Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi sayın
Mehmet Selim KARTAL, eşinän Banu
Cankan KARTAL hanum-efendiylän
birliktä “Leogrand Hotel”indä politika
hem kultura adamnarına, ministrulara, Moldovada bulunan diplomat hem
Halklararası misiyaların temsilcilerinä,
işadamnara deyni bir reçepţiya verdilär.
Katılannar vardı nicä, salonda erleştirilmiş birkaç ekrandan, Türkiyeyi hem
Türkiye Respublikasının kuruluşunu
annadan slaydlarlan tanışsınnar.
Reçepţiyanın ofiţial açılışı Türkiye
hem Moldova gimnaların çalınmasınnan başladı. Sora Büükelçi Mehmet
Selim KARTAL açıkladı, ani salonda
Moldovayı temsil ederäk bulunêrlar

Moldova prezidentın eşi Margarita
TİMOFTİ, Moldovanın viţe-premyer
ministrusu hem ekonomika ministrusu
Valeriy LAZÊR. Sora Büükelçi kendi
mesajını angliyca hem romınca okudu.
Sözünü başardıynan, Mehmet Selim
KARTAL teklif etti sţenaya kalksınnar
prima-ledi Margarita TİMOFTİ, viţepremyer Valeriy LAZÊR hem Banu Cankan KARTAL hanum-efendi hem hepsi
birliktä Türkiye-Moldova dostluu için
birär filcan şampanskiy buyursunnar.
Bundan sora sţenadan okundu Moldova Respublikasının prezidentının
Nikolae TİMOFTİnin kutlama mesajı.
Reçepţiyanın ofiţial payı bittiktän
sora, Ankara opera teatrunun artistetleri gösterdilär “Arda Boyları” balettän
bir parça. Reçepţiyanın kultura programasında taa vardı Türkiyedän gelän
muzıkantların saksafonda hava çalma-

ları hem “Orizont” moldo-türk teoretik
liţeyin oyuncuların gösterileri.
PARTETLERDÄ: Büükelçi Mehmet Selim KARTAL kutlama mesajını okuyêr.
Moldova Respublikasının prezidentının Nikolae TİMOFTİnin
kutlama mesajı okunêr. (soldan) İlian KAŞU, TC Büükelçiliin temsilcisi, TC Büükelçisi Mehmet Selim
KARTAL, prima-ledi Margarita
TİMOFTİ, Banu Cankan KARTAL
hanum-efendi, viţe-premyer Valeriy
LAZÊR.
Fotolar: Eucen HARABARA
Redakţiyadan: Kutlêêrız Türkiye
Respublikasını, türk milletini hem
bütün türk dünnesini bu büük yortuylan. Hepsimizä saalık, uzun ömür,
mutluluk. Türkiye Respublikası daymaların daymalarında yaşasın!

“Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti”
adına Halklararası Simpoziumu
Canavar ayın 23-25 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasının Osmangazi
Universitetın Kongres merkezindä “Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti” Halklararası Simpoziumu geçti.

Canavar ayın 27-dä, Kişinevun №142 asker lagerindä
gagauz asker Pötr KOPUŞÇU
urulmuş. Pötr KOPUŞÇU Gagauziyanın Kıpçak küüyündän armataya alınmıştı.
7-ci sayfada

Simpoziumu hazırladılar Eskişehir 2013 TDKB (Türk Dünyası Kültür Başkenti) Agenstvosu, Osmangazi
Universitetın Rektorluu, Atatürk Kultura Dil hem Tarih Üüsek Kurumu,
Atatürk Araştırma Merkezi Başkannıı.
Simpoziumun açılış konuşmalarını
yaptılar Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitın Rektoru,
Prof. Dr. Derya ÖRS, Atatürk Kultura
Dil hem Tarih Üüsek Kurumun Baş-

kanı, Güngör Azim TUNA, Eskişehir
Valisi, Eskişehir 2013 TDKB Agenstvosunun Önetim Kurulu Başkanı.
Simpoziuma 20 devlettän (Afganistan, Azerbaycan, Bosna-Gerţeg,
Bulgariya, Romıniya, Çehiya, İndiya,
İtaliya, Kazahstan, Kitay, KKTC, Kosova, Moldova (Gagauziya), Pakistan,
Rusiya, Serbiya, Türkiye, Ukrayna,
Ukrayna (Krım avtonom respublikası),
Uzbekistan) 98 bilim adamı hem araştırmacı katıldılar.
Gagauziyadan simpoziumda “Ga-

gauz istoriyasında Mustafa Kemal
ATATÜRK” dokladlan “Ana Sözü”
gazetanın baş redaktoru, araştırmacı
Todur ZANET pay aldı.
(dokladı 3-6 sayfalarda okuyun)
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Türkiyenin neeti var Tamojnä birliinä girmää

Canavar ayın 25-dä Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderleri Belorusiyanın baş kasabasında Minskta toplandılar.

Toplantıda, Evroaziya ekonomika ortaklıın ekonomika sovetindä,
Kazahstan respublikasının prezidentı Nursultan NAZIRBAEV bildirdi,
ani Türkiye Respublikasının Tamojnä
birliinä girmää neeti var. Canabisi

açıkladı: “Türkiyenin Başbakanı Erdoğan danıştı bana: yok mu nicä Türkiyeyi Tamojnä birliinä kabletmää?”
Konuyu taa ilerledärkana Nursultan
NAZIRBAEV dedi: “Türkiye – büük
bir devlet, bizdä ortak graniţa var,

kritika heptän biteceydi, zerä salt Batıya gidersin, birdän sorêrlar: siz ne
Sovetlär Birliini mi enidän kurêrsınız?
Bekim Türkiyeyi kabledelim – da hepsi
soruşlar yok olaceklar!”
Nursultan NAZIRBAEV urguladı,
ani Siriya da Tamojnä birliinä girmäk
istemesini bildirdi, hem incelenerlär
Armeniyanın, Kirgiziyanın, Tadjikistanın danışmaları.
Belorusiyanın prezidentı Aleksandr
LUKOŞENKO açıkladı, ani Ukraynanın da Tamojnä birliinä girmää şansı
var, bakmadaan ona, ani Ukrayna Evropa Birliinä girmää düşüner. Canabisi
teklif etti Gruziya BDTya geeri dönsün.
Rusiyanın prezidentı Vladimir PUTİN bildirdi, ani İndiyanın premyerministrusu Monmohan SİNGH açıklamış, ani İndiya hazır Tamojnä birliinnän
serbest alış-veriş zonasını açmaa.

Nikolae TİMOFTİ oraa hem çekiçä karşı çıktı

Moldova prezidentı Nikolae TİMOFTİ Minskta BDTnın sammitına taa
etişmediinnän, onun pres-sekretari bir açıklama yaptı.

Açıklamada pres-sekretar urguladı,
ani prezident Nikolae TİMOFTİ karşı
çıkêr Rusiyanın teklifinä 1941-1945
yıllarında Büük Vatan cengindä Enseyişin 70-ci yıldönümünnän ilgili yubiley medalisinä, angısında orak hem
çekiç olacek.
Pres-sekretar bildirdi, ani “lääzım
sakınmaa kullanmaa bu simvolları, o
üzerä ani onnarın kullanması ilgili komunist rejımınnan hem pek çok insan
hem varlık zararlarına getirdilär”.
Bu üzerä cengin veterannarına deyni Moldova kendisinin oraksız hem çekiçsiz bir medalisini hazırlayacek.
Kolaj - GRENADA haber merkezinin

Minskata BDT için önemli kararlar alındı
Birleşik Devletlär Toplumu (BDT) devletlerin liderlerinin Belorusiyanın
baş kasabasında Minskta olan sammitında birkaç karar alındı. Onnarın
arasında en önemlisi – terorizmaya karşı ortak çalışmalar.
Sammitın sonunda yapan açıklamakta, Belorusiyanın prezidentı Aleksandr LUKOŞENKO urguladı, ani
BDT devletlerin liderların sammitında
alınan kararlar, Birleşik Devletlär Toplumuna girän hepsi devletlerä deyni
uygundur.
Belorusiyanın prezidentın Aleksandr LUKOŞENKOnun sözlerinä
görä toplantıda 2014-2016 yıllarında

terorizmaya hem ekstremizmaya karşı
düüş planı kabledildi, narkotiklerä hem
insan alış-verişinä karşı düüş programası da kuruldu.
Toplantıda karar alındı, ani 2014-cü
yılda “Birliin kultura baş kasabaları”
Oş (Kirgiziya) hem Alma-Ata (Kazahstan) olaceklar.
Sammitta karar alındı, ani 19411945 yıllarında Büük Vatan cengindä

Byustun açılmasında pay aldılar
Gagauziya İspolkomun azaları, bilim
hem kultura insannarı, Komrat Devlet
Universitetın üüredicileri hem studentları, Komrat “M.Eminesku” liţeyin üürencileri.
Byustun açılış konuşmalarını yaptılar Mihail FORMUZAL, Gagauziyanın başkanı, Pötr PAŞALI, “Mariya
MARUNEVİÇ” adına bilim araştırmaları hem metodika işleri merkezin

direktoru, Diana NİKOGLO, istoriya
bilgilerindä doktor.
Not. Bakmadaan ona, ani Gagauzların Şan Aleyasına Gagauziya zakonnarına görä lääzımdı sadä
Gagauzların anılmış adamnarına
byustlar koyulsun, Gagauziya İspolkom bildiini yaparak, burayı yabancı byustları koymaktan vazgeçmeer.
Foto – Gagauziyanın ofiţial saytından.

Canavar ayın (Oktäbri) 4-dä Gagauziya Halk Topluşun XV-ci sesiyasında
alındı karar, “Gagauziya topraklarında
bulunan cümne, devlet hem hepsi üüredicilik kuruluşlarında “romın dili”,
“romın literaturası”, “romın istoriyası”
gibi konstituţiyaya ters gidän terminnär
zapa alınêr”.
Biz taa ileri açıkladıydık, ani bu
soruşu GHT önündä koydu deputat
İvan BURGUCU. Canabisi urguladı
hem onunnnan kayıl oldular hepsi deputatlar, “Moldova Respublikasının
Konstituţiyasına görä, memlekettä
devlet dili var latin grafikasının
temelindä moldovan dili”.
GHT deputatları urguladılar, ani
“yok neçin yabancı devletin istoriyasını üürenmää, açan bizim kendimizin, Moldova Respublikasının, taa eski
devletimiz var”.

Selin zararı
açıklandı
Enseyişin 70-ci yıldönümünü kutlamaa hem bu yortuylan ilgili yubiley
medalilerini hazırlamaa.
2014-cü yılda BDTda başkannık
Belarusiyadan Ukraynaya geçer.

Şan Aleyasında Dimitriy KANTEMİRa byust koyuldu
Canavar ayın 26-da Şan Aleyasında moldovan devlet adamın Dimitriy KANTEMİRın byustu açıldı. Gagauziya İspolkomunun açıklamasına görä, bu iş yapıldı Dimitriy KANTEMİRın duuma günün 340-cı yıldönümü için yapıldı.

“Romın dili”,
“romın literaturası”,
“romın istoriyası”
gibi terminnär
Gagauziyada zapa
koyuldu

Gazetamızın geçän sayısında biz
haberledik, ani Ceviz ayın (sentäbri)
12-dän 17-dän yaayan yaamurlardan Gagauziyada büük zararlar
oldu. Bu olaylan ilgili Gagauziya İspolkomu detalli bir açıklama yaptı.
Çiftçilik uurunda sellerdän zarar
95 milion ley. İnfrastrukturaya zarar 4
milion 715 bin 898 ley gösteriler. Onnarın içindä: 4 milion 519 bin 326 ley
yollara zarar, 196 bin 572 ley da evlerä
zarar. Yaamurlardan 73 evi su basmış,
58 maaza suylan dolmuş. Kazayak hem
Kongaz küülerin 2 gölündä tıynakları su almış, 35 ektar tarlanın topraanı
su sürümüş, 6100 metra taş yol, 2900
metra toprak yol, 704 m² trotuar hem
beton yol bozulmuş.
Bundan kaarä er altına gömülü 1308 metra gaz hem 850 metra su
komunikaţiyaları açıldı.
Hepsi bu ţıfralar hem bilgilär, dokument biçimindä olarak, yardım için
Gagauziya İspolkomu tarafından Moldovanın kuvetlerinä yollandı.
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GAGAUZ İSTORİYASINDA
Mustafa Kemal ATATÜRK
Giriş
Bu çalışmanın uuru Türkiye Cumhuriyetin (Respublikasının) kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün Türk
dünnäsınnan hem Gagauz türklerinän
candan ilgisini hem gelecektä kalan
yaptıklarını taa bir kerä açıklayıp, onnarın açıklamasına eni bilgi katkılarını
vermäk.
ATATÜRKün Gagauzların istoriyasında nekadar önemli olduunu gösterer
o, ani hem Romın, hem Sovet vakıdında, hem Moldovanın baamsız olduu
gündän beeri, Gagauzlar herkerä büük
saygıylan hem sevgiylän anêrlar onu.
Mustafa Kemal ATATÜRKün Gagauzlara yaptıı iilikleri açıklarkana,
onnarın, Gagauz türklerinin, köklerini,
soy senselelrini, istroirasını hem Türk
dünnäsınnan baaları hakkında bilgi
vermektän da bu çalışmanın faydası
olur.
Gagauzlar, Ortodoks Hristianı olan,
büük Türk dünnäsının bir parçasıdır.
Onnar büünkü günädän ayakta kaldılar, dilini, dinini, adetlerini hem kulturalarını korumaa becerdilär.

Gagauzlar kimdir hem
neredän çekilerlär
Bu gündä bütün dünnedä yaşayan Gagauzların sayısı 300 bin kişiyä
yakındır. Gagauzların en çoyu, 155
bindän zeedä, yaşêêrlar – Moldova Respublikasının içersindä hem Gagauziya
(Gagauz Yeri) avtonom bölgesindä.
Bundan kaarä Gagauzlar çoklukta var

Ukraynada – 50 binä yakın. Sora, sayıya görä, Bulgariyada, Rusiyada hem
eski Sovetlär devletlerindä, Türkiyedä,
Greţiyada.
“İstoriya lüzgerleri hem devlet
politikaları daatılar hem yok ettilär
milletimizin taa çoyunu. İkiüz yılın
içindä Gagauzların sayısı 1 milion 200
bin insandan yaklaşık 300 binä düştü.
Cenklär hem geopolitika beterlerinä
milletimizi Balkannardan Basarabiyaya, Basarabiyadan da Sibiriyeyä,
Kazahstana, Kafkaza, Ukraynaya,
Braziliyeya, Argentinaya hem taa
başka erlerä daattılar. Aaçlıklan hem
asimiläţiya politikasınnan erittilär”1.
İstoriyada, yazılı olarak, Gagauz lafı
20-ci üzyılına kadar siirek kullanılêr.
Rus kaynaklarında Gagauz lafını seftä
Basarabiyada 1817-ci yılında insan
sayısı tefterlerindä razgeleriz. Türkiye
kaynaklarına görä, Türkiyedä Gagauzlar için ilk anmak 1328 yılında İstoyan Cansızov, “Balkan Şib-i Ceziresinde Türkler”2 yazısında razgeliner.
Eni istoriyada, Türkiye Cumhuriyetin kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün yaşadıı zamanda, Gagauzlar
için faydalı hem önemli bilgileri, ilkin
“Ulus” gazetasında sora da ayırı bir
kiyadında, üzä çıkarêr türk şairi, yazıcısı hem aydınnadıcısı Yaşar Nabi NAYIR3. Söz gider 1934-1938 yıllar için,
açan Türkiye Cumhuriyetindä Gagauzların Türkiyeyä göç edilmesi ortaya
çıkarılêr4.
İstoriya kiyatlarında Gagauzların
hakkında okadar aaz yazıların beterinä,
Gagauzların dünneyä gelmesinnän ilgili olarak, ortaya pek çok çeşitli hem
taa sık yannış teoriyalar çıkarıldı. Ama
bu konuda bilim dünnäsı taa çok kayıl olêr onunnan, ani Gagauzlar, halk
olarak, Aziyanın Altay taraflarında
dünneyä gelmişlär.
Bir şüpesiz var nicä urgulamaa, ani
Gagauzların bilinän istoriyası, başlayıp Altay topraklarından, neredän onnar halkların büük göçlär dalgasınnan
bilä, kendi soy senselesinnän barabar,
başlêêrlar Evropa tarafına gelmää da
Balkannarın, büünkü gündä Dobruca
dediimiz bölgesindä erleşerlär. Bu iş
olêr VII-ci üzyılın ilk payında.
“630 yılında Doğu Gök-Türk Devleti dağılınca Hazarlar bağımsızlıklarını ilân ettiler ve Batı Karadeniz kıyılarına kadar ilerlediler. Bir iddiaya
göre 650 yılında Hazarların yanında
1 Todur

Zanet, GAGAUZLUK: Kultur, Ruh,

Adetlär, “Pontos”, Chişinău 2010. s. 9.
2 İstoyan Cansızov, “Balkan Şib-i Ceziresinde
Türkler”, Tarih-i Osmanî Encümeni

Mecmuası, c.17, İstanbul 1328

müttefikleri olarak
Karadeniz'in batısına geçen Oğuz
Türkleri bugünkü Gagavuzların
atalarıdır”5. Bu
açıklamanın aslısını tanıdı Sovetlär
Birliin Bilimnär
akademiyası da,
angısının
bilim
adamnarı XX-ci
üzyılın 50-ci yıllarında Gagauzların
arasında antropologiya arştırmaları yapıp, dünneyä
açıkladılar,
ani
Gagauzlar türk kökenni halktır hem
onnar, halk olarak,
Altay
tarafında
oluşmuşlar6.
Gagauzlar Kara
denizin kenarında
Varna, Kavarna hem Balçik kasabalarını kurêrlar hem Kara denizdän Tunaya
kadar topraklarda küülerdä yaşêêrlar,
kurup burada 1259-cu yılda baamsız
Dobruca devletini, sora da – Uziyalet
devletini. Bu devletlerin kurulması için
bulgar araştırmacısı Prof. Dr. Georgi
ATANASOV ölä yazêr: “İlk sırada,
bir şüpesiz kalêr o fakt, ani halizdän
kumannarın evlatboyları – Sraţimir,
Balık hem Terter (Yoan = İvanko?)
hem da üüsek saabi Çolpan, ani İvanko padişahlıı zamanında diplomatmış,
kurmuşlar Dobruca devletini. Belli
iş, ani Terter da, Balık da çekilerlär
anılmış Terteroba kuman soyundan,
angısı taman 1240-cı yılın dolayında
Bulgariyeyä geçer hem erleşer orada.
Diil lääzım atılmaa ondan da, ani kuman beylerin rezidenţiyasının adı, ölä
denilän Karabuna Tuna bölümü, uyêr
Dobruca devletinin padişahlarının
rezidenţiyasının Korvuna adınnan”7.
Bu devlettä padişahlık etmişlär Balık bey, onun oolu Dobriç (Dobrotiç),
Dobriçin oolu İvanko. Sayılêr, ani büünkü Dobruca toprakların adı kalmış
Gagauzların padişahından Dobriçitän.
Dobruca devletin kurulması için
Gagauz aydınnadıcısı, profesor, protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR ölä
yazêr: “Padişah Mihail VIII Paleolog,
ki birleştirsin deyni hem kaavileştirsin
deyni hristian olan türk senselelerini
Tuna boyunda, kayıl olmuş 1259 ya5 Gagavuz

Bakanlığı.

türkleri, T.C. Turizm ve Kültür

3

Yaşar Nabi Nayır, Balkanlar ve Türklük,
Ankara 1936, s. 89.

6 Дьяченко В.Д., “Антропологическое
исследование гагаузов Молдавской ССР”,
КСИЭ. 1952. Вып. 15.

4 Önder Duman, “Atatürk Döneminde
Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938)”,
Bahar, sayı 45: 23-44, Ahmet Yesevi
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2008,
s. 36.

7 Георги АТАНАСОВ, “ДОБРУДЖАНСКОТО DESPOTSTVO. Към политическата,
церковната, стопанската и културната
история на Добруджа през XIV век”, ИК
ФАБЕР, Велико Търново, 2009, s. 61.

pılsın orada Gagauz padişahlıı hem
ki Varna vilayetına gelsin KAYKAVUZ
İZEDİN Anatoliyanın sultanı, angısını
trondan düşürmüşlär hem zorluklara
koymuşlar”8.
Dobruca devletin bayraa – al parçanın üzerinä biyaz bir horoz resimni bayrakmış. Taa sora, XX-ci üzyılın
80-90-cı yıllarında, eni kurulan Gagauz devletlerindä (Gagauz avtonomiyası, Gagauz Sovet Soţialist respublikası,
Gagauz Respublikası), bu biyaz horoz,
canavar kafasınnan birliktä, genä bayraa koyuldu.
1417-ci yılda Dobruca devleti, baamsızlıını kaybedip, Osmannı sınırlarına girmiş.
Gagauzların adınnan ilgili dä çok
teoriyalar var. Ama bir iş kesin belli
– Gagauzlar tek türk halkı, ani kendi
adında OGUZ adını korumuşlar. Çeh
araştırmacısı hem istorii Konstantin
İREÇEK9 1891-ci yılda urguladı, ani
Gagauzlar kumannardan çekilerlär
(rusça kumannara «узы», «огузы»
deerlär). Konstantin İREÇEK yazêr,
ani ilkin kim buldu Gagauz lafında
“oguz” yada “uz” lafına yakınnıı hem
açıkladı bunu var bulgar aydınnadıcısı
Petko Raçov SLAVEYKOV10.
XIX-cu üzyılın sonunda Gagauzların kökünü hem etnografiya kulturasını aaraştıran rus bilim adamı Valentin
MOŞKOV11, kayıl olup Konstantin
İREÇEKın fikirlerinnän, yazdı: “Her8 Mihail CIACHIR, “Besarabiealâ
Gagauzlarân İstoriasâ”, Chişinău, 1934, s. 14.
9 Constantin JİREČEK, “Das Fürstenthum
Bulgarien” // Wien. 1891

SLAVEYKOV Petko Raçov (1827-1895),
bulgar aydınnadıcısı, poetı, folklorcusu hem
publiţistı.
10

MOŞKOV Valentin Aleksandroviç
(1852- ölüm yılı bilinmeer), rus etnografı,
aaraştırmacısı hem lingvistı.
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GAGAUZ İSTORİYASINDA
Çeketmesi 3-cü sazfada
liilm Gagauzların halk adına dönärsäk,
ozaman, nicä sayêr akademik Vasiliy
RADLOV12, “onu var nicä iki paydan
olmasına bakmaa “gag” hem “auz”.
Bitkincisi var nicä olsun kısaltma
“aguz” yada “oguz” lafından... Ne
düşer sölemää birinci “gag” elementı
için, o var nicä olsun diişilmiş “gäk”,
“gök” yada “gok” lafı, angısı açıklêêr
oguz halkının soylarından birisini”13.
Gagauzların kökleri için sa AyBoba Mihail ÇAKİR ölä yazêr: “Gagauzlar lafederlär pak türkçä, ölä,
nicä lafedärmiş eski zamannarda cümne insannar, angıları çekilmiş 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”14.
Gagauzlar Balkanlardan
Basarabiyeyä sürgünü
XIX üzyılın başına kadar Gagauzlar
Balkannarda toplu, raatlık hem barış
içindä yaşadılar. “Osmannı türklär çok
inan çok hatır vermişlär hakikat Gagauzlara” (CIACHİR, 1934:3). Ama
Rus-Osmannı cenkleri başlayınca bu
raatlık bozulêr. 1806-1812 yıllarda,
gagauzları, Dobrucada yaşayan başka
halklarlan bilä, rus askerleri, esir alıp,
başlêêrlar onnarın taa çoyunu Basarabiya topraklarına sürümää. Sürgünnär
taa 1878-ci yıladan hep geeri kaçmaa
savaşêrlar. Ama, 1878-ci yılda Prut
deresindä sınır kapanêr da kalan Basarabiada kalêr.
Bu yıllar için resmi Sovet propogandası hep yazardı, ani Gagauzlar
hem başka hristiyan halklar “Türk boyundruğu” (“турецкое иго”) altından
kaçmışlar. Son yllarda açılan arhiv
kaynakları artık dooruluu gösterer.
Rus istorii Dr. Lüdmila Kuzmiçöva yazêr: «болгары в Османской
RADLOV Vasiliy Vasiliyeviç (haliz adı
Fridrih Wilhelm RADLOFF)(1837-1918),
akademik, büük rus türkologu, etnografı hem
arheologu. Orhon yazılarını bulan bilim adamı.

12

МОШКОВ В.А., Наречия бессарабских
гагаузов. Образцы народной литературы
тюркских племен, изд. В. Радловым, СПб.,
1904, s. XVIII.

13

Mihail CIACHIR, “Besarabiealâ
Gagauzlarân İstoriasâ”, Chişinău, 1934, s. 3.

14

Турции были по преимуществу свободные крестьяне, работающие на
переходящей от отца к сыну земле
и платящие налог. При этом они не
лишены права исповедовать свою
религию – православие... Недаром
даже русский царь Александр II, войдя со своей армией на территорию
Болгарии в 1877 году, был потрясен
высоким уровнем жизни болгарских
крестьян, их крепкими домами, богатыми садами и виноградниками,
белым хлебом на столе. «Кого же
мы пришли освобождать?» – спрашивал он. Ведь живут «братушки»
под турецким игом во много раз лучше русских крестьян»15. (“Osmannı
Türkiyedä bulgarlar (ozaman Gagauzlara da bulgar dermişlär – nışan T.Z.)
çounnuunda serbest çiftçiydilär, çalışardılar bobadan oola geçän tarlalarda
hem vergileri ödärdilär. Onnara hak
verilärdi kendi dinini yınanmaa – ortodoks hristiannıını... Boşuna diil, ani
Rus ţari II-ci Aleksandr, 1877-ci yılda
ordusunnan Bulgariyaya girdii zaman,
şaşılacek kalmış bulgar çiftçilerin üüsek yaşamak uurundan, onnarın kaavi
evlerindän, zengin meevalıklarından
hem baalarlarından, sofralarda biyaz
ekmektän. “Kimi biz geldik kurtarmaa?” – sorardı o. “Bratuşkalar” Türk
boyundruğu altında rus çiftçilerindän
çok taa islää yaşêêrlar” (Kuzmiçöva).
Moldova Respublikasının Milli
Arhivında bulunan belgelär Gagauzların Bulgariyadan Basarabiyeyä
sürgünnüünnän ilgili olaylara eni bir
ışık verer.
1806-1812 yıllarında Rus-Osmannı
cengi zamanı, rus imperatoru I-ci Aleksandırın emirinä görä, «по жестокой
необходимости войны»16 (“cengin
zorbalı lääzımnıynan”) rus askeri başladı Tuna boyunda zengin hem verimni
topraklarda erleşmiş küüleri hem kasabaları yakmaa (MRMA. F.1. Op.11.
D.2393. L.11-15ob., 382.; Karamilä,
Кузьмичёва, Людмила, “Под османским
владычеством”, SENATOR analitik dergisi.
http://senat.org/Russia-Bulgaria/Osman_
Bulgar.html
15

Мария Карамиля, «Чишмикёй: материалы по истории села (1809-2009 г.)”,
“Serbia” SRL, Kişinev, 2009, s 20.
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2009:20). Orada yaşayan Gagauzların
çoyunu, esir alıp, nagay tatarlarından
sora boş kalan Basarabiyanın Bucak
adlı susuz hem kuru toloka kırlarına
getirdilär. Bu işlär açıktan yazılı rus
ofiţerlerin raportlarında.
Te ne o olaylar için yazêr rus ţarleri,
ofiţerleri hem generalları:
1809-cu yılın Avgust ayın 19-da
general Bagration: «христианские
семейства из подданных Порты
берутся нашими войсками в плен и
переселяются в Главное в здешнее
армии дежурство» (“Osmannı vatandaşlıı altında bulunan hristian aylelär
bizim asker tarafından esir alınêrlar da
ordunun Baş bekçiliinä gönderilerlär”)
(MRMA. F.1. Op.1. D.832. L.141143ob.; Karamilä, 2009:17).
Brigad-mayor Oldekop: «доставленных от генерал-лейтенанта Платова взятых в плен казачьими полками молдавских и болгарских 484
семьи на 397 каруцах, в коих в упряже
480 пар волов… отправило в Галац»
(“kozaklar tarafından esir alınan moldovan hem bulgar 484 aylesi, 397 arabaylan hem 480 çift öküzlän... Galaţa
yollanıldı”) (MRMA. F.1. Op.1. D.832.
L.147-178ob.; Karamilä, 2009:17).
Esir alınan insannar geeri kaçarmışlar. O kaçkınnıı kestirmäk için emir veriler «установить за переселенцами
надзор и залог «дабы ни один из них
обратно за Дунай не возвратился»
(“getirilän insannar göz altına alınsınnar hem onnar için para koyulsun “biricii Tunanın öbür tarafına geeri dönmesin deyni”) (MRMA. F.1. Op.1. D.832.
L.173-78, 129.; Karamilä, 2009:18).
Gagauzlar hem onnarlan bilä Basarabiyaya zorlan getirilän başka milletlär
1806-cı yıldan 1819-cu yıladan esir
statusunda kaldılar. Sade 12 yıldan
sora, 1819-cu yılın Dekabri ayın 29-da
Rusiyanın Senatı aldı karar, ani Tunanın bu tarafına getirilän Gagauzları,
onnardan ileri burayı kendilerindän
gelän nemţelerin hem serbların statusunun bir parçasına yaklaştırmaa.
Bu kararlan Gagauzlara 60-şar destina
toprak baaşlandı hem vergi kolaylıı
uygulandı. Bakmadaan buna, nicä taa
yukarda urgulandı, taa 1878-ci yıladan
Gagauzlar hep savaşardılar geeri Dobruca topraklarına kaçmaa. Sora graniţa
kapanêr da 1918-ci yıladan, Basarabiyada bulunan Gagauzlar Rus İmperiyasında yaşêêrlar. 1918-ci yıldan 1944-cü
yıladan da, Basarabiya Romıniya içinä
kaldıı için, Romıniyada yaşêêrlar.
Gagauzlar hem Mustafa
Kemal ATATÜRK
Kurtuluş sengini başardıktan sora,
Türkiye Respublikasının kurucusu
Mustafa Kemal ATATÜRK dünnääda
olan türk halklarına büük ilgiylän
bakêr. O halkların arasında vardılar
Gagauzlar da, ani Romıniyada, Bulgariyada hem Greţiyada yaşardılar. Bu
ilginin iki sebepi var:
1. Yabancı devletlerdä yaşayan
türk halkların türklüü ayakta kalması hem asimiläţiyadan kurtarılması;

2. İsteyän türk halkların Türkiyeyä
getirilmesi.
Ne düşer sölemää Gagauzlar için,
bu sebeplerin ikisindän birincisi ön
plana çıktı. Çünkü “1923-1933 ve
1934-1938 dönemleri olmak üzere iki
ayrı kesitte incelenebilecek olan bu
göçler neticesinde yüz binin üzerinde
Türk, Anadolu'ya göç etmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti her iki dönemde de sadece Müslüman Türklerin göçüne izin verirken, önemli bir nüfusa
sahip Hıristiyan Gagauz Türklerinin
göçüne ise soğuk bakrmış, bu husustaki talepleri geri çevirmiştir” (Duman,
2008:23).
Araştırmalar,
dokumentlar,
o
dönemdä yaşayan insannarın yazıları
hem annatmaları göstererlär, ani Mustafa Kemal ATATÜRKün Gagauzlara
ayırı hem sıcak bir ilgisi vardı. Gagauzların ayakta kalması için, Türkiyenin
“O zamannar Romıniya devletinnän
imzalanan annaşmalar Gagauzlara çok
geniş soţial, ekonomika hem kultura
olanaklar saalamıştı”17.
1931-ci yılın İyün ayın 12-dä Romaniyada Türkiye Büükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver çalışmaa başlêêr.
Başlayıp bu gündän, Türkiye Pravitelstvosuna hem da dooru Mustafa
Kemal ATATÜRKä Gagauzlarlan ilgili
aslı hem dolu bilgilär gelmää başlêêr.
Bu bilgileri toplamak için Büükelçi
Hamdullah Suphi Tanrıöver başlêêr
Basarabiyada hem Dobrucada yaşayan
Gagauzların küülerini dolaşmaa.
“H. Suphi bey Gagauzların arasına geldiyindä Komrat’ta evimizdä
kalırdı. Otel yoktu, onunnan birliktä
gelennär, bobamın izininnän Komratlıların evlerindä musaafir edilärdi.
Elçi beyin bobamnan konuştuklarını
anımsıyorum. Ona görä geeri kalmış
Gagauz toplumunu kalkındırmanın tek
yolu – gençleri Türkiyedä etiştirmäk,
sora onnarı küülerinä geeri göndermekti. Küülerdä konuşulan türkçenin
geliştirmesini de Ankaranın gönderdii
kitaplarla hem görevlendirdii Türk
Ali Kaygı, (Gheorghi CAİCA),
“Göçetmedään Komratı bir kerecik taa görmäk
pek istiyorum. Moldova Türkiye Büükelçisinä
Oğuz ÖZGEya bir mektub.”, “Ana Sözü”
gazetası . No. 1-2 (388-399), Kişinev,
23.09.2000, s.4.
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Mustafa Kemal ATATÜRK

öğretmennerinnän, aynen şindi yapıldıı gibi gerçekleştirmäkti” (Kaygı,
2000:4).
Sık buluşêr Hamdullah Suphi Tanrıöver Kişinevda yaşayan Gagauzların
en büük din, kultura hem bilim adamınnan Mihail ÇAKİRlän da. Ozamannar Basarabiyada Ay-Boba Mihail
ÇAKİR (27.04.1861–08.09.1938), üüredicilik Bakannıın uurundan, bakarmış diil sade Gagauzların işlerinä, ama
başka türk milletlerin, nicä tatarların,
da işlerinä. Gagauz dilini şkolalarda
üürenmää deyni hem bu uurda üüredici
hazıralmaa deyni, Ay-boba Mihail ÇAKİR danışêr Romıniya Pravitelstvosuna izin için hem da Buharest Türkiye
Büükelçisinä Hamdullah Suphi beyä
yardım için, ani Gagauzlara deyni
Türkiyedän üüredici hem kiyat yollasınnar.
Gagauzların istoriyasında Mustafa Kemal ATATÜRKlän ilgili taa bir
önemli sayfa var. Açan Ay-Boba Mihail ÇAKIR yazêr hem 1933-1934 yıllarda tiparlêêr “Besarabiyalı Gagauzların
istoriyası”18 adlı kiyadını, o, Türkiye
Respublikasının kurucusuna Mustafa
Kemal ATATÜRKä büük saygı duyarak, baaşlêr bu kiyadı ATATÜRKä
kendi imzasınnan.
Kendi
buluşmalarında
hem
gezilerindä Hamdullah Suphi Tanrıöver kendinä deyni büük bilgilerä saabi
olêr. “Hamdullah Suphi Bey Bükreş'e
geldikten kısa bir süre sonra Gagauz Türkleri ile yakından ilgilenmeye
başlamıştır. Nitekim “Gagauz Türkleri” başlıklı ilk raporu elçilik görevine
atanmasının sadece yedi ay sonrasına,
18 Ocak 1932 tarihine aittir. Hamdullah Suphi Bey söz konusu raporda,
Gagauzların tarihi, fiziki görünüşleri, örf, adet ve gelenekleri hakkında
bilgiler vermekte ve “Türklüğünden
şüphe edilemeyecek olan” bu kitlenin
Türkiye'ye kabulü hususundaki ümit
ve beklentisini şu cümleleryle ifade
etmekteydi: Eğer Türk milliyet perverliği, eski Rumeli'nin koskoca bir parçasında asırlardan beri ana dillerini
sadakatla muhafaza eden bu eyi ahlak
sahibi, sağlam ve güzel Türk halkı ile
alakadar olmaya başlar ve bunlara taMihail CIACHIR, “Besarabiealâ
Gagauzlarân İstoriasâ”, Chişinău, 1934.
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rihi hakikati telkin ile kendilerini Türk
camiasına davet ederek başka milletler
arasında büsbütün eriyip kaybolmalarına mani olursa ve nihayet ümit ve temenni ettiğim üzere Anadolu'nun kapılarını Türk ırkının bu öz evladına açar
ve eski maruf tesamuhuna göre onlara
dini hürriyetleriyle beraber yer ve yurt
gösterirse boş olan Anadolu kendisine
sadakatla ve merbut kalacağı muhakkak olan yep yeni bir kuvvet kazanır...
(BCA 030.10/246.666.30, Anzerlioğlu
2006: 40)”19.
Ay-boba Mihail ÇAKİRin hem
başka Gagauz aydınnarın bu tekliflerini uygun görüp, büükelçi Tanrıöver
konuyu Türkiyeyä bildirer. Bu tekliflär
Türkiye Cumhuriyetin kurucusunun
Mustafa Kemal ATATÜRKün masasına geler. ATATÜRKün emirinä görä,
Basarabiyada, Gagauzların öncä dil
hem bilim sorunlarını çözmää deyni,
Türkiye Pravitelstvosunun Kararınnan
Gagauz küüleirnä 30-dan zeedä türk
dilindä üüredici hem çok sayıda kiyatlar yollanılêr. Bundan karä Mustafa Kemal ATATÜRK, 300 Gagauz gencinä
kontenjan ayırılmasına izin verer, da,
Gagauz uşakların arasından seçmä yapıp, en iilerini Türkiyeyä üürenmää almaa. Sora o uşakların çoyu Türkiyedä,
Universiteleri başarıp, anılmış bilim
adamnarı, muzıkantları oldular.
“Sefaret çalışanlarını (yerel personel) Gagauzlardan seçmiş; ardından
da bölgelerinde temayüz etmiş yerel
liderlerin çocuklarına öncelik vererek
ilk etapta yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci
grubunu öğrenim için Türkiye'ye göndermiştir. Daha sonra bu sayı 200'ü aşmıştır. Bunların bir kısmı tekrar ülkesine dönerek toplumuna Türklük bilinci
ile hizmet ederken, Türkiye'de kalanlar
da anavatana hizmeti yeğlemiştir. Bu
grup arasında, Ege Üniversitesi'nde
Rektör Yardımcılığı yapmış emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Emin Mutaf (Georgi Mutaf), Prof.Dr. Özdemir Çobanoğlu (Vasili Çoban) gibi çok sayıda
Gökoğuz Türkü bulunmaktadır”20.
Türkiyeye gidän gençlerin arasında
Gagauziyanın başkasabası Komratın
ozamankı primarın oolu Gheorghi CAİCA (Ali Kaygı). Kendisi Türkiyedä
hem Amerikada birär Universitet başarmış. 2000-ci yılda Kişinev TC.
Büükelçisi adına yolladıı mektubta
kontenjan için bölä yazılı: “Komratlı
bir Gagauzum. 1931-1932 yıllarında,
Gagauzların boy hem soy bakımından
Türk dünnäsının bir dalı olduklarını önä olarak Türk Elçisi Hamdullah
Suphi bey, Komrat primarı bulunan
bobama danışarak beni Galatasaray
Lisesinä yolladı. Ozamannar ATATÜRKün Türk okullarında 300 Gagauz gencinä kontenjan ayırılmasını
Önder Duman, “Atatürk Döneminde
Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938)”,
Bahar, sayı 45: 23-44, Ahmet Yesevi
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2008,
s. 36.
20 Necip Hablemitoğlu, “Şeriatçı Terör”ün
va Batının Kıskancındaki Ülke Türkiye,
http://www.1001kitap.com/Guncel/Necip_
Hablemitoglu/seriatci_teror_ve_bati/
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buyurmuştu. Kısa zamanda kontenjan
arttı hem çoyu Basarabiyalı, Dobrucalı Gagauz Türkiyedä okumaa başladı.
Yunanistan hem Bulgaristan Gagauz
küülerimdän gelebilen Gagauz çok
aazdı” (Kaygı, 2000:4).
Türkiye Kultura Bakannıın teklifinä
görä, rejisör olarak, “Gagauzlar hem
Gagauzluk”21 (Türkiyedä hem Gagauziyada bu film “Gagauzya Benim
Topraam / Гагаузия Моя Родина” adı
olarak tanındı) belgesel filmını hazırlarkana Mustafa Kemal ATATÜRKün
Gagauzlara yolladıı üüredicilär için
hem o zaman için insannar bölä annattılar:
Georgiy Stefu (Kongaz küüyü)
– “Vardı Hasan uçtili Turţiyadan haliz türk, ani üüredirdi tureţkiy yazık,
türkçä” (32'59''-33'09'');
Konstantin Yularcı (Kongaz küüyü) – “35, 36, 37 te o yıllarda vardı
bizdä türk dili. İstanbuldan getiridilär
kitab. Üüredirdilär bizi üüredicilär
Türkiyedän. Üüredirdilär türk dilini”
(33'09''-33'26'');
Anastasiya Grozdeva (Kongaz küüyü) – “Gde-to, şansoram 36da mı, te burdan insannar vardı, ani
çocuklar, ani isteerlär üürenmää, da
zoordu üürenmää, zerä paalıydı romında üürenmää. Da türk aldı onnarı. Orda yapardılar dokumentlerini
Buharesttän. Taman da öldü Atatürk
da kapandı graniţa. Kapandı graniţa,
bän kaldım” (33'26''-33'50'').
Bu yıllarda Türkiye hem Büükelçi Hamdullah Suphi bey “Gagauzları
Türkiye’ye getirip, Trakya bölgesine
yerleştirmek istemiştir. Ne var ki, bu
konunun görüşüldüğü yıllarda İkinci
Dünya Savaşı çıkmış ve onların yaşadığı bölgelerden Besarabya Rusların,
Dobruca’da Bulgarların eline geçtiğinden, Hamdullah Suphi’nin Gagauz
Türklerini Türkiye’ye getirme hayali
gerçekleşememiştir. Ancak o herşeye
rağmen yirmi kadar kız ve erkek Gagauz gencine Türkiye’de okuma imkânı
sağlamıştır”22.
“Tanrıöver, Romanya'dan getirteceği Gagavuz Türkleri'nin Marmara
Havzası'na yerleştirilmesini planlıyordu. Kayet İkinci Dünya Savaşı
çıkmasay¬dı Gagavuzlar'ın Türkiye'ye
göçü belki de büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktı”23.
İkinci Dünya Cengin başlamasınan hem Kızıl ordunun Basarabiyayı
elinä geçirilmesinnän Mustafa Kemal
ATATÜRKün emirinnän Gagauzlara
yapıldıı bu çalışmak kesildi. Türkiyeyä
üürenmää gidän Gagauz uşakları geeri
dönämedilär. Onnarın senselelerini da ya
kurşuna urdular, ya Sibiriyay kaldırdılar.
Todur Zanet, “Gagauzlar hem Gagauzluk”
belgesel filmı” (“Gagauzya Benim Topraam /
Гагаузия Моя Родина”), T.C. Kültür Baknlığı,
2011, http://www.youtube.com/watch?v=9kWAXIcPsk
21

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
DERGİSİ. “Hamdullah Suphi’nin Romanya
Büyükelçiliği ve Gagauz Türkleri” Cilt: XVIII,
54, Kasım 2002.
23 Nuri, Yavuz, Akademik Bakış Dergisi, Gazi
Üniversitesi, Cilt:4 Sayı: 7 Kış-2010.
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“İkinci Dünnä cengin patlaması,
Basarabiyanın okupaţiayası, Gagauz
memleketinä kendini adamış olan bobamın Ruslar tarafından öldürülmesi,
pek çok Gagauzun Sibirya, Kazakistan
gibi erlerä sürgün edilmesi, Gagauzların geleceeni bir çırpınmada yok etti”
(Kaygı, 2000:4).
Türkiyedän gelän üüredicilerin da
kaderi diişti. Onnar kim Romın ordusunnan geeri çekildi – kurtuldular.
Türkiyeyä, kendi evlerinä döndülär.
Onnar sa kim kaçamadı, rus askerin
elinä düştü da Stalin zamanında GULAG dediimiz lagerlerä atıldılar.
Türkiyedän gelän öğretmennerin
“çoğunluğu savaşla birlikte Türkiye'ye
dönerken, bazıları “görevleri henüz
bitmediği” gerekçesiyle eğitim hizmetine devam etmişler. Ancak, Sovyet işgali ile bu öğretmenlerin tamamı “Türk
Casusu” isnadı ile hep aynı cezaya, 25
yıl ağır hapis cezasına çarptırılarak
Sibirya'daki toplama kamplarına gönderilmişler. Sonra, Stalin'in ölümünden
sonra Kruşçev tarafından çıkarılan
afla Gagauz Yeri'ne sadece biri dönebilmiş: Adı, Ali KANTARELLİ!..”24.
Bu üüredici için gözäl bir yazı yazdı anılmış Gagauz yazıcısı Nikolay
BABOGLU: “Ben duudum 1928 yılda
bir Gagauz-türk aylesinde, küüyümüzün adıydı Tatar-Kıpçak ama bugün
sadece Kıpçak deerlar. Benim soyadım
Babaoğlu, adımı Kilisede Nikolay koymuşlar niçin ki annem-babam hristian
dinini kullanırmışlar.
1935-cı yılda açan ben 7 yaşımı
doldurmuşum beni köyümüzde ilkokula verdiler. Benim öğretmenim bir çok
yalpak romen kadınıydı. Ben küçük
Necip Hablemitoğlu, “Şeriatçı Terör”ün
va Batının Kıskancındaki Ülke Türkiye,
http://www.1001kitap.com/Guncel/Necip_
Hablemitoglu/seriatci_teror_ve_bati/
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GAGAUZ İSTORİYASINDA
Mustafa Kemal ATATÜRK
Sonu. Çeketmesi 3, 4, 5-ci sayfalarda
olarak baştan romence konuşmayı hiç
anlamazdım, necin ki evde içerimizde
biz konuşurduk sadece Gagauz Türk
dilinda...
Ne büyük sevinmelik oldu bizim
okulumuzda açan 1937 yılda sölediler
ki aftada iki dersimiz olacak türkçe.
Kim bizi öğredecek, nasıl olacak hiç
bişey taa bilmezdik, ama çok merak
ederdik, yınanamazdık ki olur olsun
ders bizim ana dilimizde.
Eylül ayın birinde başlardı eni okul
yılı. Bu günde Kıpçak okulun meydanında bizi okul öğrencilerini (bir 100150 kişi) hepsimizi dizdilar kare. Bu
karenin ortasında vardı 4-5 romen öğretmenleri, angılarını biz artık bilirdik
tanırdık ama onnarın aralarında vardı
bir da eni gene bize yabancı bir adam.
Giyimliydi o cat eni elbiseylen, başında vardı geniş kenarlı Avrupa şapkası,
saa elinde asılıydı bastonu. Karede çocukların arasında başladı gezmea laf
çünkü bu adam gelmiş Türkiyeden de
bizim türkçe öğretmenimiz olacakmış.
O romen öğretmenlerin yanında konuşurdu romen dilinde...
Sınıfımızın kapusuna derslerin
programını asmıştılar. Benim üçüncü
sınıfımda salilarda hem cumaalarda
yazılıydı birer ders türk dili. Okulumuzda hepsi çocuklar sadece bu eniliyi konuşurdular işittik ki ikinci sınıfta
pazaertesi artık türk dili olmuş, eni ögredici söylemiş kendi adını demiş uşaklara, ki onunla olur öle konuşmaa nice
evde annelerimizlen konuşuyoruz...
Geldi sali günü ikinci dersimiz türkçe, nasıl meraklan beklerdik zil calsın,
erleştiydik sıralarımıza beklerdik...
Girdi içeri eni öğretmen, biz hepsimiz askerde gibi kalktık ayaa, beklerdik hergünkü alışılmış selamı “Buna
ziua”, ama işittik eni selamı o dedi
“Gün aydın!”. Biz bilmezdik nasıl cevap edelim, ama o başladı bizimlen
çok annaşılmış evdeki dilimizde konuşmaa: “Çocuklarım,- dedi o,- eter
ayakça durdunuz, oturunuz!
Aramızda, sevinmelikten mi yoksa
şaşmaktan mı bir gülüş koptu. Öğretmen devam etti gülmeyin dedi ben size
türkçe selam verdim “Gün aydın!”...
Bana deyeceniz “Bay öğretmen”.
Bunu o yazdı tebeşirlen taftamıza, biz
de yazdık tefterimize. Sonra söyledi ki
o bizim türk dili öğretmenimiz, sordu
bizim sıraylan isimlerimiz, taa sora
taftaya yazdı türk dilin alfabesini o
pek az ayırıhrdı romen alfabesinden.
Ö, ü kelemelerin altını çizdik. Öğretmen dedi ki bir aftadan sonra türkçe
kitaplar gelecek de başlayacaaz türkçe
okumaa. Ama bu ilk dersimizde sadece konuştuk. Bay öğretmen söyledi ki
kitaplarımız Türkiye memleketinden
demir yoluyca gelecekler, ki bu kitapları bize türkiye prezidenti Kemal paşa
Atatürk hediye göndermiş. Taa sora o
gösterdi haritada nerede Türkiye bulu-

nuyor, anlattı ki orada insanlar hepsi
bizimce türkçe konuşuyorlar. Bize öğretmenimizin her bir sözü çok meraklı
gelirdi. Düşünürdük acaba nasıl öle
bir bütün memleket sadece türkçe konuşuyor...
Geçti taa biraz vakit biz hepten
alıştıydık bizim bay öğretmenimize,
Türkçe dersler o kadar tez geçerdiler
ki etiştiremezdik dadına ermee. Biz salileri hem cumaaları bekleerdik nice
Paskaliye yortularını. Yazardık, okurduk, ana dilimizde çok şiirlar ezbere
öğrenirdik, masallar okurduk.
Bay öğretmen Ali Kantarelli bekardı benim Kıpçak köyümde öğretmenlik
etti. 1937-1938-1939 yıllara kadar. Bizim köyde de evlendi.

getirmiş. Bir başka ifadeyle, laikliğin
ne olduğunu sevgi, saygı ve hoşgörü
ile en köktendinci Ortodoks Gagauzlara da göstermiş, tek kelime ile örnek
oluşturarak hayranlık uyandırmış...”
(Hablemitoğlu, 1997:12)
Sovet Rejimin kurulmasınnan tekrar, nicä 1812-ci yılda, Gagauzların Türk
dünnesinnän baaları koptu. Hepsi okul
istoriya kiyatlarında başladılar üüretmää,
ani türklär barbar hem cellat. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adı zapa altına alındı.
Bu adı söleyenär, “pantürkist” damgasınnan hemen kapannara atılırdılar.
Ne düşer Türkiyede kalan Gagauz
uşakları için, onnara Sovet zamanında,
yıllar geçtiynän da, şipion gözünnän
bakardılar.

Onun hanumun adıydı Talmaç
İvanna. Bu insan Kıpçaklıydı. Açan
1940 ta Moldovaya bolşevikler geldi,
başka köylerimizden türk öğretmenleri etiştirip gittileer. Türkiye'ye, ama
benim öğretmenim Ali bey kaldı Moldovada bak aylesi vardı Kıpçakta. Da
nasıl o zamanlar Sovyetlerde geçerdi
hepsini suçlu yapmak, Ali Kantarelliyi de suç buldular çünkü o Moldovada
Türk casuzuymuş bu üzere hiçbir de
suçsuz adamı Stalin apisee kapadı 25
yıla. Ama 15 yıldan çok yattı apista da
Stalin geberdiynen kurtuldu geldi, ama
Kıpçakta başka yaşamadı diyşildi bir
Borcak adında küyee, oradan da sora
gitti yaşamaa Bolgrad şehrine. Oradan da işittim ölmüş 1980 yıllarda.
Bolgrad şehrinde de bu günee kadar
mezarı. N. Babaoğlu 5.XII.l995”25.
Ali KANTARELLİ “Ölünceye
kadar “Kemal”in yani Mustafa Kemal ATATÜRK'ün öğretmeni olmayı
sürdürmüş; çevresindekilere Türkçe
öğretmiş; Türklük bilinci aşılamış...
Üç çocuğuyla dul kalan bir Gagauz
kadınıyla evlenmiş; onları her Pazar
Kiliseye götürdükten sonra evine dönüp müslümanlığın gereklerini yerine

Bän küçükkän, bizim evä karşı,
sokak aşırı, yaşardı benim üüredicilerimin Ekaterina Nikolaevna hem İvan
İlyiç Tulba’nın aylesi. Bu aylä Stalin
zamanda Sibiriyeya kaldırıldı. Orada
çok zeetlär çekti. Sora, Sibiriyedän
döndüünän, bu evcezdä erleşti, çünkü
kendi evlerindä sovet rejimı şkola açmıştı. Bölecä komşu olduk.
Bän on yaşı dolaylarındaydım
(1968-1969 yıllarında). Bir gecä
uyandım ondan, ani yan odada, anambobam fisirdeyeräk neyi sa yavaş
lafedärdilär. Korkuylan sordum: “Ne
oldu?” Bana dedilär: “Bişey! Uyu,
oolum!” Bän savaştım uyumaa, ama
fisirdemäk bitmäzdi. Sabaalän, bobam
birkaç kerä gidip-geldi üüredicilrimin
evindän. Sora açıkladı: “Türkiyedä
okuyan İvan İlyiç Tulbanın amucasından Dimitriy TULBAdan, kiyat gelmiş, ani isteerlär musaafirlää gelmää.
Kiyat KGBya düşmüş. KGB ofiţerleri
da gelmişlär da Ekaterina Nikolaevnadan hem İvan İlyiçtän zorlan imza
almışlar, ani onnar kendi amucasının
gelmesini istämeerlär”.
Ne kadar taa çok Sovet Sisteması
bu uurda baskı yapardı, okadar taa çok
canımız çekärdi işitmää hem görmää o
Türkiyeyi, ani kurmuştu büük Mustafa
Kemal ATATÜRK. Gecelerdä, yorgan

Necip Hablemitoğlu, “Atatürk ve Dış
Türkler (1)”, Kırım, 6, 21: Ekim-Aralık 1997,
s. 3-13.
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altına saklanıp, bobamın “VEF” markalı
radiosunda UKV kanallarında türk radiosunu seslärdim. İlk kolaylık düştüünän
da, 1988-ci yılda, İstanbulu parohoşlan
buazdan geçärkäna, Türkiye soluunu
soludum. Sora da, Sovetlär yıkıldıynan, artık raat-raat başladık Türkiyeyä
gitmää. 1992-dä da Türkiye Moldovaya
geldi. Kişinevda ilktän Türkiyenin konsulosluu, sora da Büükelçilii açıldı.
Büünkü gündä Gagauzlar
hem Atatürk
Mustafa Kemal ATATÜRKün tarafından Gagauz türklerin uurunda kurulan Türkiyenin dış politikası hiç bir
zaman diişmedi. Sovetlär sisteması daaldıktan sora Türkiye Cumhuriyeti ekonomika, soţial hem kultura konularında
Gagauzlara dayma yardımda bulunêr.
Türkiye Cumhuriyetin yardımınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin,
TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya
Agenstvosu Başkannığı), eni kurulan
YTB (Yurtdışı Türklär hem Akraba
Topluluklar Başkannığı) yolunnan
Gagauz Yerindä liţeylär kuruldu, bibliotekalar açıldı, Gagauz okulları için
kitablar basılêr, Gagauz küülerindä saalık hem su proektları yapılêr. Türkiye
Universitetlerindä Gagauzlara deyni
her yılın kontenjan veriler.
Mustafa Kemal ATATÜRKün hem
Türkiye Cumhuriyetin Gagauzlara yaptığı yardımnar hem iiliklär Gagauzlar tarafından unudulmêêr hem unudulmayacek.
Gagauzlar Türkiye Cumhuriyetinä
hem onun kurucusuna Mustafa Kemal
ATATÜRKä saygılarını duyarak, küülerin sokaklarına, Komrat bibliotekasına
hem Valkaneş hastahanesinä “Mustafa
Kemal ATATÜRK” adını koydular. Bu
işlär taa 1991-ci yılda başladılar. Onnar için “Ana Sözü” gazetası 1991-ci
yılın Canavar ayında bölä yazardı: “Bu
ayın 15-dä Komrat kasabasında kasaba sovetinin sesiesi oldu... Kotovskiy
adına sokaa artık Atatürk adına sokaa
diiştirdilär”.
Şindi neettä var Gagauziyanın baş
kasabasında büük Mustafa Kemal
ATATÜRKä anmak taşı koymaa.
Sonuç
Gagauzların ayakta kalmasında hem
büünkü gündä var olamasında Türkiye
Cumhuriyetin kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün en büük rolü var. Bunnar diil boş ve referans lafları. Bu sözlär
halizdän dooru olan sözlärdir. Herliim
büün Gagauzların dili hem istoriyası var
sa, bu varlık ATATÜRKün zaametinnän
hem çalışmalarınnan var oldu hem korundu. Hem büün da korunêr.
Todur ZANET, araştırmacı,
“Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru
Kısaltmalar:
MRMA – Moldova Respublikasının
Milli Arhivı;
BCA – Türkiye Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi.
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Moldova armatasında gagauz asker uruldu
Pazar günü, Canavar ayın 27-dä, Gagauziyaya geldi kara haber: Kişinevun №142 asker lagerindä urulmuş gagauz asker Pötr KOPUŞÇU. Bildirildi, ani soldat Gagauziyanın Kıpçak küüyündän Orak ayında (iyül) askerä
alınmış.

Moldova Korunmak Ministerliin
ofiţial açıklamalara görä, “karaulda
bulunarkana soldat ansızdan kendini urmuş”. Ortaya çıktı, ani ofiţerlar
savaşêrlar inandırmaa, ani “soldat bir
kız için kendisini urdmuş”.
Ama aslısı başkadır. Esaba ala-

rak, ani raametlinin yanına hiç birini
kolvermeerlär var nicä esap çıkarmaa,
ani iş halizdän başka türlü oldu. İnternettä
“Facebook” sayfalarında peydalandı bir
yazı, neredä bildiriler, ani 19 yaşında
soldatı Pötr KOPUŞÇUyu kafasından
urmuşlar. Bu yazının avtoru Pavel PİJEVSKİY: «РЕЖИМ ПРОДОЛЖАЕТ
УБИВАТЬ. Сегодня в воинской части
(номер не знаю, на телецентре, что за
ставкой) был убит молодой призывник Копущу Петр 19 лет (парень гагауз по национальности) выстрелом в
голову. На мальчике множество побоев, он весь в грязи, одежда изодрана.
Родственников пустили на опознание,
но не дали фотографировать, выгнав
их, и не пускают больше. Пытаются
убийство, выстрелом точно в лоб, выдать за самоубийство.
Родственники ищут хоть какую то
поддержку. Мы уже помогли с адвока-

том. Но чтобы добиться правды и справедливого расследования, необходимо
придать огласке данный инцидент.
Это нельзя оставлять незамеченным. Преступники хотят умять всё
по тихому, а такая трагедия может
прийти в дом любого из нас. Поэтому и не должно обойти внимание
правозащитников, политических и
общественных деятелей, а так же
журналистов.»

Pötr KOPUŞÇUnun urulmasınnan ilgili Danışma
Gagauziyanın başkanına
M.M. FORMUZALa
GHT başına
D.G. KONSTANTİNOVa
GHT deputatlarına

kurulan Gagauz Respublikasından
atılmaa, da Moldova Respublikasına
girmää (söz gelişi Pridnestrovye büünkü günädän bunu yapmadı), Annaşannarın arasında EN ÖNEMLİ KERTİK
oldu o, ani BAŞKA, taa aaz önemli
olmayan, soruşların arasında vardı
Komratta hem Çadırda asker lagerleri
kurmaa, nereyi maasuz askerä alınacıydılar Gagauziyada yaşayan gençlär.
Başta, birkaç yılın içindä, bu ANNAŞMA bakılardı, da Gagauziyadan
gençlerin 100% slujbayı Gagauziyada geçärdilär. Ama sora, yavaş-yavaş,
hiç birinä haber vermedän, MR Korunmak Ministerlii başladı erindeki
voenkomatlarlan saklı oyunnar oynamaa. Da ilktän Gagauziyadan kimi
gençleri, sansın «ДОБРОВОЛЬНО»
(sanki kendileri yazmışlar zayavleniye başka erlerdä slujbalarını
geçirmää), sora da zorlan başladılar
bizim uşakları MR armatasına almaa,
da yollamaa onnarı, Komrattan kaarä,
hepsi asker lagerlerinä.

Bu açıklamama görä Gagauziya
öndercilerindän isteerim:
1. Nekadar tez toplamaa hepsi uurlarda deputatların hem Gagauziya patriotların Syezdını da incelemää orada
devlettä hem avtonomiyada olan politika durumunu.
2. GHT deputatlarına izin vermää
durgutsunnar ATO Gagauziya (Gagauz Yeri) topraklarında yaşayan genç
kişilerin MR Milli armatasına alınmalarını, o üzerä, ani Moldovanın asker
lagerindä 19 yaşında gagauz Pötr KOPUŞÇU öldürüldü.
3. O üzerä, ani Moldova Respublikasında “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel
hakk statusu için” Zakon bütündän esaba alınmêêr hem, ani MR politika partiyaları gagauz halkının istediklerinä
uymêêrlar hem onnar antihalk partiyalar, 2014-cü yılın Büük ayın (yanvar)
1-dän Gagauziyada hepsi politika partiyalarını zapa koymaa.
Leonid DOBROV,
Komrat, Gagauziya, Moldova

“Halk hem kuvet. Kim kimim için?”

vet. Kim kimim için?” proektının
uuru, daavalar hem temel çalışmaları.
İnteraktiv biçimindä tanıştılar iki zakonnan: “İnformaţiyaya etişmäk için”
hem “Kabledilän kararların açık alması için”.
Treninga katılannar “İnformaţiyaya
etişmäk için” zakonu bir birkaç paya
bölük fıçı gibi resimnedilär. Fıçının
bir tarafında krannar, ani kuvedin
ellerindä bulunêrlar. Öbür tarafında
da krannar, angılarından halka verilän
haber damnaları damnêêr. “Kabledilän
kararların açık alması için” zakon sa
bir bulunak pençerä gibi gösterildi. O
pençerä ardında cümne için kararlar
alınêr.
Tatyana LİTVİNOVA,
Proektın koordinatoru,
“İntegraţiya” CK geçici direktoru

Moldovanın asker lagerindä 19
yaşında gagauzun Pötr KOPUŞÇUnun urulmasınnan ilgili olarak, ATO
Gagauziya (Gagauz Yeri) topraklarında yaşayan genç kişilerin MR
Milli armatasına alınmasının heptän
durgudulması için
DANIŞMA
Paalı Gagauziya öndercileri!
İ. BURGUCUdan kaarä, siz hiç biriniz Gagauz devletliinin kurulmasında pay almadınız için, haberiniz da yok
aşaadakı bilgilär için:
Açan 1994-cü yılda ofiţial Komrat,
devletin Üülen tarafında peydalanan
halklararası konfliktın usluluk içindä
çözülmesi için, Kişinevun önündä çekildi geeri da kayıl oldu kendibaşına

Bölä proektın adı, angısını başladêr “İntergraţiya” Cümne Kuruluşu. Bu
proekt U.S. Embassy Grants Program tarafından arkaya alınêr.
Proektın uuru –
habercilik-üüredicilik
çalışmalarınnan Gagauziyada erindeki kuvetlerin hem cümnenin
hem insannarın arasında
işbirliin hem anaşmalıın
ilerlemesi.
Proektın birinci bölümü – Komrat, Çadır
hem Valkaneş rayonnarında soţiologiya arastırmaların yapılması. Bu iş için volontörlar hazırlandı.
Ceviz ayında (sentäbri) gençlerä deyni
trening yapıldı. Treningta pay aldılar

Çadırın “M.Guboglu”
adına liţeyin üürencileri hem Komrat Devlet
Universitetın studentları.
T r e n i n g t a ,
“İntergraţiya”
Cümne Kuruluşu örneendä,
gençlär üürendilär devletin olmyan kuruluşların çalışması için.
Kablettilär cuvap o soruşlara, nicä
hazırlanêrlar proektlar hem o proektların aslıya çıkarılması için neredän
para alınêr. Annadıldı “Halk hem ku-

Te bu açıklamanın gagauzçaya çevirilmiş bir parçası: “Büün asker lagerindä
(nomerini bilmeerim, teleţentrada, stavkanın ardında) kafasından öldürüldü
19 yaşında genç prizıvnik Pötr KOPUŞÇU (çocuk gagauz). Çocuun sırtı
düülmeklerdän moor, üstü bataklanmış,
rubaları paralanmış. Senselesini tanımak
için içeri kolverdilär, ama brakmadılar
patredä çıkarsınnar, içerdän kuup, yanına brakmêêrlar başka. Savaşêrlar dooru
annısından urulan öldürmeyi, kendikendisini urmuş gibi göstermää...”
Not. Asker prokuraturası konuylan
ilgili araştırma açtı.

Canavar ayın 28-dä Milli Armatasının öndercileri Pötr KOPUŞÇUnun
urulmasınnan ilgili ofiţial bir açıklama
yaptılar. Açıklamakta askerin urulmasınnan ilgili eni bişey sölänmedi. Sade
urulmanın detalleri verildi, annadıldı
nicä tez komandirlär urulma erinä
gelmişlär hem yaralı Pötr KOPUŞÇUyu “Spitalul Clinic Militar Central”
bolniţasına götürmüşlär, ama kurtaramamışlar. Sölendi, ani konuylan ilgili
araştırma açılmış hem Asker Prokuraturası “Kendisini öldürmeyä zorlamasınnan” ilgili ugolovnoe delo açmış.

Gagauziya da kendi
komisiyasını kurdu
Pötr KOPUŞÇUnun urulmasınnan ilgili olarak Gagauziyada bir
maasuz araştırma komisiya kuruldu.
Komisiyada var:
Veleriy YANİOGLU, Gagauziya
İspolkomun predsedatelin yardımcısı;
Andrey RUSU, Gagauziyanın voenkomatın komandiri;
Georgiy LEYÇU, GHT deputatı.

Eni kiyatların
prezentaţiyası oldu
Komrat “ATATÜRK”
adına
bibliotekada oldu
prezentaţiya Mariya
MERCANKAnın
(Mariya KAPAKLI)
hazırladıı kiyatlara:
“Menevşalar çıvgında”, “Haydin
okumaa” (uşaklar
için) hem “Bizimnän barabar büüyän
masallar” (Zinovya DUŞKOVAnın
kiyadının gagauzçaya çevirmesi).
Prezentaţiyada pay aldılar gagauz
inteligenţiyası, üüredicilär hem studentlar, jurnalistlär, Gagauziya İspolkomun temsilcileri.

31 Canavar ay 2013
31 Oktäbri 2013

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin doludan biografiyası tiparlandı
Ceviz ay. 8-dä tamannandı 75 yıl, nicä Besarabiyanın anılmış aydınnadıcısı protoierey Mihail Çakir geçindi. Maasuz
bu yıldönümü için seftä tiparlandı gagauz zaametçisinin doludan biografiyası.
Viktor KOPUŞÇU,
MDU Aziya hem
Afrika devletleri
İnstitutunda türk
dilleri kafedrasının
studentı, aarştırmacı, din kiyatların
çeviricisi
“Protoierey Mihail Çakir: Allaha hem yakındakılara izmet”
(«Протоиерей
Михаил
Чакир:
служение Богу и ближним») adında
bilim çalışmanın avtorları teologiya
doktoru prot. Oktavian MOŞİN hem
Gagauziyanın
M.MARUNEVİÇin

adına bilim-aaraştırma merkezinin
zaametçisi Viktor KOPUŞÇU, bilim
konsultantı ierey Sergiy KOPUŞÇU,
Ay Kiril hem Mefodiyin adına klisä
aspiranturasının aspirantı. Kiyadın hazırlanmasında yardımcı oldu “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT hem
Bibliyayı çevirän İnstitut.
Kiyat yazılı arhiv bilgilerinin,
publiţistika hem monografiya yazılarının temelindä, materialların bir payı
seftä çıkarılêr bilim uuruna. Aaraştırmada var çok kaynak, bitkisindä var
bibliografiya bu tema için, patretlär
hem M.Çakirin kiyatlarının hem yazılarının dizisi.

Bu aaraştırmanın praktik tarafı çekiler ondan, ani bu material var nasıl
ötää dooru kullanılsın Gagauziyanın
hem Moldovanın anılmış din adamnarı için enţiklopediya hem toplumnarın
kurulmasında hem gagauz aydınnadıcısı prot. Mihail Çakirin ayoz yaşamasını yazarkana.
Kiyat çıktı 500 taanä hem tiparlandı
avtorların parasınnan.
Çalışma meraklı olacek istoriklerä,
etnograflara, şkola hem universitet
üüredicilerinä hem üürenicilerinä hem
hepsinä, kim isteer taa yakından tanımaa bizim halkımızın büük zaametçisini Ay-Boba Mihail Çakiri.

Moskvada Mihail Çakir için eni kiyadın prezentaţiyası geçti
Canavar ayının 20-dä “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT iniţiativasına görä hem patriarh Kirilın iisözlemesinä görä
Moskvada prot. Mihail ÇAKİR için eni kiyadın prezentaţiyası geçti.

Rusça çıkan kiyadın adı “Protoierey
Mihail Çakir: Allaha hem yakındakına
izmet”. Maasuz bu kiyadın tanıtımı
için toplandılar Moskvada hem Moskva bölgesindä yaşayan gagauzlar (30
kişi kadar insan vardı). Gagauziyadan
maasuz geldi M.Maruneviçin adına Gagauziyanın BAM direktoru Petri
Paşalı, Moskvadan da vardı musaafir
– Bibliyayı çevirän institutun direktoru
Vitaliy Voynov. Onnar annattılar bu
merkezlerin işleri hem plannarı için.
Bän, Viktor KOPUŞÇU, annattım kiyadın istoriyası için hem kısadan onun içindekilerini. Sora toplantı
soruş-cuvap formasında geçti, nedän
sora çay-kofe arası oldu.
Toplantının ikinci payı muzıka payı

oldu. Boba protodiakon K.Bargan,
diakon G.Kurdoglu hem N.Uzun

çaldılar eni bir türkü Ay-Boba M.Çakir
için (sözlär benim, muzıka diakon Ge-

orgiy Kurdoglunun). Polina Nebıvalova violonçeldä çaldı Bahın
kompoziţiyasını, boba G.Kurdoglu
gitarada çaldı gagauzça çevirilmiş türküleri. En duygulu moment oldu, açan
Vani Kırboba (D.Kara Çobanın
unukasının oolu) okudu dedesinin şiirini gagauz dilindä!
Guriy Mikita, angısı işleer doţent
RUDN universitetindä hem izmet eder
klisedä, urguladı, ani gagauz halkının
olacek gözäl hem ii gelecää, nicä yazêr
Bibliyada Daniil – büük devletlär yıkılacek da sıra gelecek küçük halklara
devletlerini kurmaa.
Saa olsun hepsi, kim saymadı zaametini da geldi bizim toplantımıza!
Allah versin, ötää dooru taa sık toplanalım! Yaşasın gagauzlar! Allah gagauzları korusun!

“Cupa Guvernului 2013” futbol kuboonda Kongazın 1-ci liţeyi 2-ci oldu
Bu yıl Moldovada “Cupa Guvernului 2013” (“Pravitelstvonun Kupası”) futbol kuboonun VIII-ci turnirı
oldu. Bu yarışta pay aldılar 867 şkoladan hem liţeydän komandalar, hepsi 19 000 uşak.

Canavar ayın (oktäbri) 5-dä Drokiya kasabasının stadionunda turnirın
finalı oldu. Finalda oynadılar Gagauziyadan Kongaz küüyün 1-ci Teoretik
Liţeyin hem Teleneşti rayonun Negureni küüyün Teoretik Liţeyin komandaları.

Final pek meraklı geçti. Ama belliydi, ani kongazlı futbolcularını Kongazdan Drokiyeyadan 300 kilometralık yol biraz yorultmuştu. Bakmadaan
buna Kongaz küüyün 1-ci Teoretik
Liţeyin taa son minudadan matçta
büük ustalık gösterdi. Ama, nicä deniler, kısmet o günü
başkasınınmış.
“Cupa Guvernului 2013” Turnirda
1-ci eri aldı Teleneşti
rayonun
Negureni küüyün Teoretik
Liţeyin komandası.
Kongazın
1-ci
Teoretik Liţeyin komandası 2-ci oldu.
Drokiyanın “Mihai Eminesku” Teoretik Liţeyin komandası 3-cü eri

“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

iredicilerin simpatiyası” premiyasını
kabletti.
Redakţiyadan. Biz kutlêêrız Kongazın 1-ci Teoretik Liţeyin komandasını
bu büük ensemäklän. Hem okuycularımıza deyni bildireriz, ani Gagauziyadan komandayı hazırladılar trenerlar İgor Nikolaeviç ŞVEŢOV hem
Konstantin Vasilyeviç STEFU, hem
da liţetin direktoru İordan Nikolaeviç
YASIBAŞ.
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kazandı, enseyip Dubosar rayonun Oxsentea küüyünün gimnaizyasının
komandasını.
Turnirda Kongaz komandasının
oyuncusu
Dimitriy FAKALLI “Si-
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