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Aşaadakı yazı hem peet bizä Ga-
gauz Respublikasının kurulma Günün 
kutlamasında günnerindä geldi. On-
narın avtoru Kiriyet küüyündän Vita-
liy JELEZOGLU-DEMİROĞLU. Bu 
yazıyı hem peeti okuyup, karar aldık 
onnarı gazetamızın birinci sayfasında 
tiparlamaa. Bilinsin, ani gagauz genç-
lerimiz Gagauziyamızı hem memleke-
timizi pek severlär hem sayêrlar, onun 
için darsıyêrlar hem yanêêrlar.

“Bän Kazakistanda Türkistan ka-
sabasının halklararası Türk-Kazak 
Universitetinda dişçilik fakültetında 
üürenerim. Kışın çok canım sıkılmış-
tı da kafamı daymaca düşüncelär 
dürtärdilär. Sadä memleketimizdän 
pek uzak olduumuz zaman, bizi nostal-
giya gibi bişey sarêr.

Peetin son sözleri “Aslında bana o 
kadar da yakınsın, Memleketim. / Çün-
kü burası da Benim Memleketim!” bizi 
bir türk soyu gibi hem dedelerimiz Al-
taydan gidärkän Aziyada da bir zaman 
yaşadıını açıklêr.

GAGAUZİYAM
Sevdim seni Gagauziyam
Hiçbir zaman seni unutmam.
Askerlii yapmadaan durulmaz!
Karşı durulmaz duşmana
Ki bän bir gün duracam karşısında! 

Gecä gündüz bu türküyü çalêrım
Hep sän benim aklımda.
Seni bir çiçek gibi sevdim
Kokun üreemdä kaldı.

Ne zaman baksam yıldızlara
Bendän okadar uzaktasın.
Aslında bana okadar da yakınsın,                            

   Memleketim,
Çünkü burası da Benim 
              Memleketim !

Vitaliy JELEZOGLU-
DEMİROĞLU, Kiriyet küüyü”

Bir gencin Vatan için 
candan gelän sözleri

Ceviz ayın 13-14 günnerindä Gaga-
uziyanın başkasabası Komrat eni isto-
riyada kendi 225 yılını kutladı.

Kutlamaları Ceviz ayın 13-dä erken 
sabaalän klisedä yortulu liturgiyaylan 
başladılar.

Sora kasabanın merkez meydanın-
da iş kolektivların paradı oldu. Park-
ta çeşitli sergilär açıldı hem uşakların 
konţerdı oldu.

Avşam üstü da komratlılara hem 
musaafirlerä deyni meydanda konţert 
hem feyerverk yapıldı.

Ceviz ayın 14-dä sport yarılşmaları 
hem konţertlär oldu.

Foto – gagauzmedia.md

Komrat eni istoriyada kendi 225 yılını kutladı

Gagauziya öndercileri üünerlär, ani 
hepsiciini yapêrlar gagauzlar Rusiyaya 
taşınsınnar deyni. 

Diil çoktan Gagauziya İspolkomun 
predsedatel yardımcısı Nikolay STO-
YANOV üündü, ani Rusiyanın “Va-

Bu yıl Gagauziyanın 30 liţeyindän 
liţey klaslarını salt 18-zi toplamaa 
becerdi. 

Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä liţey 
klaslarında sadä 500 üürenci parta-
lara oturdu.

Sayılêr, ani bunun sebepi – uşak-
lar bakalavra ekzamennerini vermää 
korkêrlar. 

9-cu klastan sora Gagauziyanın 
uşakları giderlär üürenmää ya Rusi-
yaya, yada Pridnestrovyeya.

Liţey klaslarına
bu yıl sadä 
30% uşak gitti

tandaşların er diiştirmesi progra-
masına” görä yıl başından beeri sadä 
Rusiyanın Smolensk bölgesinä geçmää 
deyni Gagauziyanın hem Moldovanın 
150 vatandaşı zayavleniye yazmışlar.

Bunu Canabisi açıkladı Rusiya-
nın Smolensk bölgesinin insannara iş 
vermesi devlet izmeti departamentın 
başı yardımcısınnan Vladimir POLO-
NİKOVlan hem Moldovada Rusiya 
Büükelçiliin konsulluk bölümünün 
zaametçisinnän Komratta buluşmada.

Gagauziyamızı eridip ta eriderlär. 
Gagauzlar, durmamayca, Rusiya va-
tandaşlıını alarak, ev kapamayca, Ru-
siyanın türlü bölgelerinä taşınêrlar.

Moldovada festivallerdä birlik var

Ceviz ayın (sentäbari) 21-dä Kişinevda Ştefan çel Mare parkında “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XIV-cü Etnofestivaldä 
Valkaneş kasabasının folklor ansamblisi gagauzları hem Gagauziyayı temsil etti. (Festival için 3-cü sayfada)

Gagauziyamızı eridip ta eriderlär
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Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Gagauzi-
yada bulundular TİKA Balkannar hem 
Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut 
ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorum-
nusu Nihal ERSOY hem Kişinev TİKA 
geçici koordinatoru Mustafa KICIR. 

Vizit zamanında TİKA delegaţiyası bu-
luştu Gagauziya İspolkomun predsedatel 
yardımcısınnan Nikolay STOYANOVlan 
hem Gagauziya üüredicilik Upravleniyası-
nın başınnan Vera BALOVAylan.

Başka konulardan kaarä, söz gitti Gagau-
ziyada zanaat uçilişçesına yapılacek yardım-
nar için da. Bundan kaarä avtonomiyanın 
musaafirleri tanıştılar Gagauziyanın uşak 
başçalarınnan hem kuvet strukturalarınnan.

Türkiyenin ekonomika Bakanı 
Nihat ZEYBEKÇİnin Moldovada 
bulunduu programasında görä Ceviz 
ayın 11-dä Moldova bolniţalarına 100 
yıvın bakım yataa verildi. Bunnarın 
30-zu Gagauziyanın bolniţalarına 
verilecek. Yatakların verilmesini 
TİKA yolunnan Türkiyedän istedi 
Moldova saalık ministerstvosu.

Yıvın bakım yatakların ofiţial 

Ceviz ayın 11-dä Moldova hem 
Türkiye arasında serbest alış-veriş 
annaşması imzalandı. Annaşmayı 
imzaladılar ekonomika ministruları 
Andrian KANDU hem Nihat ZEY-
BEKÇİ.

Nicä bildirdi Moldova ekonomika 
ministerliin pres-slujbası “Annaşma-
nın uuru iki devlet arasında karşılıklı 
hem kärlı alış-veriş yapılması, eko-
nomika ilişkilerin ilerlemesi, dooru 
konkurenţiya yapılması, alış-veriş bar-
yerların kaldırılması hem ortak yatı-
rımnara kolaylık verilmesi”.

Annaşmada dokuz bindän zeedä 
mal için kolaylıklar veriler.

Annaşma kuvedä geçsin deyni 
lääzım iki devletin parlamentları ona 
ratifikaţiya yapsınnar.

Foto – www.mec.gov.md.

Moldova-Türkiye serbest alış-veriş 
annaşması imzalandı

verilmä proţedurasında pay aldılar 
Moldova saalık ministersu  Adri-
an USATIY, Türkiyenin ekonomika 
Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim 

Türkiyedän Moldovaya 100 yıvın 
bakım yataa verildi

KARTAL, TİKA Balkannar hem Dou 
Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut 
ÇEVİK, Türkiye Ekonomika Bakan-
nıın delegaţiyası, Kişinev TİKA geçici 
koordinatoru Mustafa KICIR.

TİKA Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

Ceviz ayın 11-dä Komrat resim 
galereyasında Moldova Respublika-
sının tamojnä izmetleri muzeyindän 
getirilän XVII-XX üzyıllarından or-
todoks ikonalırın sergisi açıldı. Ser-
ginin açılmasını ayozladı Kaul hem 
Komrat episkopu Anatoliy.

İkona serginin açılışında pay al-
dılar hem söz tuttular Moldova Res-
publikasının tamojnä izmetleri muze-
yin kurucusu Pötr KOSTİN, Komrat 
resim galereyasının direktoru Olga 
UNGURÄNU, Gagauziya kultura Up-
ravleniyasının direktor yardımcısı Ev-
geniya LÜLENOVA, Gagauziya İspol-
komun predsedatel yardımcısı Nikolay 
STOYANOV, Moldova parlamentın 
deputatı Vera VLAH.

Komrat resim galereyasında ser-
gilener 88 ikona, angılarını yazmışlar 
ikona ustaları Moldovadan, Rumıniya-
dan, Rusiyadan, Ukraynadan bildirer 
gagauzinfo.md haber portalı. Büünkü 
günädän bu ikonalarlan tanıştılar dün-
neyin 30 kasabasından insannar.

İkonalar Komrat resim galereyasın-
da bir ay sergileneceklär.

Komratta XVII-XX 
üzyıllarından ortodoks 
ikonalırın sergisi açıldı

2014-cü yılın Ceviz ayın (sentäbri) 
22-dän beeri Moldovanın hem İzrai-
lin arasında vizalar kalktı.

Şindi biometrika pasportlarına 
saabi olan Moldova vatandaşları bir 
problemasız var nicä İzrailä geziyä 
gitsinnär.

Nicä Evropa Birlindä ölä İzraildä 
da vizasız var nicä bulunmaa 90 gün 
altı ayın içindä. Graniţayı geçärkana 
sizdän var nicä sorsunnar neçin İzrailä 
gelersiniz hem paranız var mı (günnük 
50€ esabından).

Moldova-İzrail
arasında vizalar kalktı
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O günü orada Moldovada yaşayan 
azınnıklar hem yabancılar kendi “aul-
larını” hazırlamıştılar. Orada-burada 
politikacılar gezinirdi. Saadan-soldan 
milli muzıka havaları işidilirdi. Park 
aleyaların iki taraflarında da el usta-

ların mallarınnan masalar kuruluydu. 
Ama o muzıkayı hem malları, politika-
cılardan kaarä, may yoktu kim işitsin. 
Var nicä demää park boştu. 

Bunun sebepi da belli: Moldova ön-
dercileri bu Etnofestivallän göstermää 

isteerlär, ani Moldovada azınnıklara 
saygı var. Ama aslısı o, ani açan büük 
politika kararları alınêr, politikacılar 
azınnıkları bişeyä saymêêrlar. Hem diil 
salt azınnıkları, ama çounnukları da.

Vardı Etnofestivalda “Gagauz aulu” 
da. Bu yıl onu Valkaneş muzeyi hem 
Valkaneş kultura Evin ansamblisi do-
nakladı. Vardı Kişinevdan gagauz re-

simcilerin İvan KAVARNALInın hem 
Fedor KISSAnın sergileri da.

Aulda sofra, içerdä da masa kuru-
luydu. Gagauziya Başkannan İspolkom 
Predsedatel yardımcısı da buradaydılar. 
Beklenärdi büük musaafirlär. Ama bu 
yıl Moldovanın büük öndercilerindän 
kimsey aula uuramadı. Neçin sayki?

Todur ZANET. Fotolar avtorun.

Artık faydasız hem boşuna olan bir festival
Ceviz ayın (sentäbari) 21-dä Kişinevda Ştefan çel Mare parkında 

“Çeşitliktän birleşmäk” adlı XIV-cü Etnofestival oldu. 

Bu önemli iş için ev saabileri kal-
dırdılar İzarilin, Moldovanın hem Ga-
gauziyanın bayraklarını. İmzalamak 
meropriyatiyasında pay aldılar İzrail 
Knessetın (parlament) deputatı Alex 
MİLLER, Ariêl kasabanın sovetnikleri 
hem kasabalılar.

Meropriyatiyada pay alannar 
bildirdilär, ki sevinerlar ona, ani 2014-
cü yılın Ceviz ayın (sentäbri) 22-dän 
beeri Moldovanın hem İzrailin ara-
sında vizalar kalktı. Şindi biometrika 
pasportlarına saabi olan vatandaşlar 
bir problemasız var nicä İzrailä geziyä 
gitsinnär (altı ayın içindä 90 gün var 
nicä kalmaa, günnük 50€ var sa).

Annaşmaya görä neettä var iki kasa-
ba arasında kultura, üüredicilik hem alış-
veriş uurunda ilişkileri genişletmää.

Çadırın primarı Georgiy ORMANCI 
teklif etmiş Ariêldän deligaţiya en yakın 
vakıtta Çadıra musaafirlää gelsin.

Çadır hem Ariêl (İzrail) kardaş oldular
Ceviz ayın (sentäbri) 29-da İzrail devletin Ariêl kasabasında Çadırın pri-

marı Georgiy ORMANCI hem Ariêlin primarı Êli ŞVİRO imzaladılar bir 
annaşma, angısına görä bu iki kasaba kardaş kasabalar olêrlar.Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Gaga-

uziya Radio hem Televideniye cümne 
kompaniyasının Gözledici Sovetin 
toplantısında Stepan PİRON GRT 
televideniyasının direktoru ayırıldı. 

O günü GRT televideniyasının di-
rektorluuna taa iki insan kendi kan-
didaturalarını koydular: GRT televi-
deniyasının baş redaktoru Valentina 
KOROLÄK hem GRTnın eski başı 
Grigoriy RADOV.

Kapalı oylamakta Gözledici Sovetin 
azaları Stepan PİRON için 6 oy verdilär, 
Grigoriy RADOV için da 2 oy.

Son alınan haberlerä görä Komrat 
kasabasının sudu kendi kararınnan Ga-
gauziya Radio hem Televideniye cüm-
ne kompaniyasının Gözledici Sovetin 
Stepan PİRONun GRT televideniyası-
nın direktoru ayırılma kararını durgut-
muş.

Ne Canabisindän, ne GRT cümne 
kompaniyasının öndercilerindän ne 
da  Gözledici Sovetin azalarından bu 
konuylan ilgili bir açıklama alamadık. 
Salt annaşıldı, ani Stepan PİRONun 
Komrat kasabasının sudun kararını 
temizlemeyä vermää deyni neeti var.

Kim Gözledici Sovetin kararını 
suda vermiş taa belli olmadı.

Foto -gagauzinfo.md

Stepan PİRON
GRT televideniyasının
direktoru ayırıldı. Ama...

Ceviz ayın (sentäbri) 3-7 
günnerindä Kişinevun ae-
roportunda Türkiye kultura 
Günneri geçti. 

Türkiye kultura Günnerinin açılı-
şında pay aldılar Moldovada Türkiye 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
hem Türk Hava Yolları aviakompa-
niyasının Moldova temsilcisi Ahmet 
TARHAN.

Kultur Günneri 5 gün sürttülär. Bu 
vakıdın içindä pasajirlarda kolaylık 
oldu türk imeklerini datmaa hem oyun-
narını siiretmää.

Foto – newsmoldova.md

Kişinevun aeroportunda Türkiye 
kultura Günneri geçti
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22. Hazar Şiir Avşamnarı 
Elaziğ kasabasında yapıldı

22. Hazar Şiir Avşamnarın adan-
dı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duan 
anılmış Vatan hem Bayrak poetına Arif 
Nihat ASYAya, çok patriotik peetlerin 
avtoruna. Hazar Şiir Avşamnarın tema-
sı “Bayrak” konusu oldu.

Programaya görä bu gözäl merop-
riyatiyanın ilk günündä Elaziğin “Nu-
rettin Ardıcıoğlu” Kultura Merkezindä 
“Poetların imza günü” oldu, neredä 
poetlar okuyculara kendi kiyatlarını 
imzaladılar. 

Ertesi günü Kultura Merkezindä 
TÜRKSOY resimcilär hem “Elaziğ 
Şehitleri Fotografı” sergileri açıldı. 
Resimcilär sergisindä Gagauziya-
dan Dimitriy SAVASTİNın hem Olga 
UNGURÄNUnun resimleri da vardı-
lar.

Bu açılıştan sora Kultura Merke-
zin büük salonunda Prof. Dr. Saadettin 
YILDIZ “Bayrak” için bir doklad tut-
tu.

Üülendän sora Elaziğin ana soka-
anda “Şairlerin Örüyüşü” oldu. Başta 
Elaziğ Valisi Ömer Faruk KOÇAK, 
Elaziğtän Türkiye Büük Meclisin de-
putatları Şuay ALPAY, Sermin BALIK, 
primarın yardımcısı Azim NAZIRLI, 
Elaziğ Fırat Universitetın rektoru Kud-
bettin DEMİRDAĞ, Avrazya Yazarlar 
Birliin başkanı Yakup ÖMEROĞLU, 
10 devlettän gelän poetlar, Elaziğ in-

sannarı, üürencilär hem üüredicilär.
İlerdä büük türk Bayraa,  hem or-

kestra olarak, örüyüş Elaziğin PTT 
meydanında bitti. Bu meydanda 22. 

Hazar Şiir Avşamnarın ofiţial açılışı 
yapıldı.

Ertesi günü poetlar grupalara bö-
lündü da Baskil, Kovancılar, Palu hem 

Sivirce rayonnarına gittilär, neredä 
üüredicilärlän hem üürencilärlän bu-
luştular.

Programaya görä taa iki toplantı 
oldu: “Edibiyatımız hem edebiyat der-
gileri” (“Literaturamız hem literatura 
jurnalları”) hem “Arif Nihat ASYA 
hem Bayrak” paneli (Moderator Prof. 
Dr. Esma ŞİMŞEK).

Avşam üstü kultura merkezindä 
“Kürsübaşı” muzıka hem oyun prog-
raması gösterildi. (“Kürsübaşı” adeti 
ÜNESKO tarafından dünnää kultura 
zenginii olarak kabledilmiş).

22. Hazar Şiir Avşamnarın Elaziğ 
Fırat Universitetın Atatürk kultura 
Merkezindä “HAZAR ŞİİR AVŞAM-
NARI” programasınnan başarıldı, an-
gısına hepsi poetlar (Gagauziyadan 
poet Todur ZANET) katıldılar hem 
kendi peetlerini okudular. Salonda 

bütün türk dünnäsının 
(Gagauziyanın da) 
bayrakları dikiliydi.

Programanın so-
nunda Kazahstanın 
büük poetın Ulıkbek 
ESDAULETin 60-cı 
yıldönümünnän kutla-
malar oldu. Kazahstan 
poetına Elaziğ Valisi 
Ömer Faruk KOÇAK 

tarafından ödül verildi. Ulıkbek ES-
DAULET ta kendi baaşışlarına (kazah 
milli rubalarını hem şapkalarını) valiya 
hem deputatlara baaşladı.

Ceviz ayın (sentäbri) 25-28 günnerindä Türkiyenin Elaziğ kasabasında 22. Hazar Şiir Avşamnarı yapıldı. Avşamnara 
katıldılar poetlar Azerbaycandan, Gagauziyadan (RM), Gruziyadan, İraktan, Kazahstandan, Krımdan, Kirgiziyadan, Kipra-
dan, Tatarstandan (RF), Uzbekiatandan, Türkiyedän.

Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Kişinevda  Türkiye hem Moldova Milli biblioteka-
ları işbirlii annaşması imzaladılar. Bu annaşmaya görä Milli bibliotekalar arasın-
da artık olacek kolaylık kiyatlarlan diişmää.

Hep o günü Moldova Milli bibliotekasının hem Moldovada Türkiye Büükel-
çiliin arasında da bir annaşma imzalandı, angısına görä Türkiye Büükelçilii ba-
aşladı Moldova Milli bibliotekasına DVDyi Dimitriy KANTEMİRın “Edvar-i 
Kantemir-oğlu” muzıkasınnan, ani 1695-ci yıldan beeri biliner. Moldova Mil-
li bibliotekasının direktoru da Alexe RÊU verdi Büükelçiliinä DVDyi Dimitriy 
KANTEMİRın “Descrierea Moldovei” yaratmasınnan, ani tiparlandı 1771-ci yıl-
da Leypţig kasabasında. 

Türkiye hem Moldova Milli 
bibliotekaları işbirlii annaşması 
imzaladılar

Arif Nihat 
ASYA (07.02.1904 
– 05.01.1975) 
anılmış Vatan 
hem Bayrak poetı 
Türkiyenin İnce-
ğiz küüyündä du-
umuş. Milliyetçi 
lii hem türklüü üüseklerä kaldıran bir 
poet.  En anılmış şiiri “Bayrak”. Bu pe-
eti için ona “Bayrak şairi” da deerlär. 
Bundan kaarä Arif Nihat ASYAnın çok 
lirika peetleri da var. 

BİR BayRaK LüzGÄR BEKLEER! 
Şehitler tepesi boş diil, 
Biri var – bekleer. 
Hem bir güüs, soluk almak için,
Lüzgär bekleer. 
Mezarı yakışmış bu kutlu tepeyä; 
yattıı toprak belli, 
Tuttuu bayrak belli:
Kim demiş bilinmeyän bu askerä? 

Dastanını yapmış, Ódasına kanmış. 
Bir el ki – o dünneyä uzanmış, 
Saygıylan gelip birär birär
                      öpsün deyni ölümnülär! 
Öpelim, temiz sä dudaklarmız, 
ama basmasın topraa 
                      temiz diil sä ayaklarmız. 
Lüzgerini kesmesin güüdelär 
Sesindän üüsek çıkmasın
                        söleyişlär hem Ódalar. 

Geeri gitsin pálmalar ötmesi, 
Geeri gitsin ellerin yapma çiçekleri! 
Ona oollardan, analardan
                                         dileklär eter, 
yazın sarı, kışın biyaz çiçeklär eter! 
Söledi söleyennär temin, 
Gel süngülü iitlerä pálma düülsün,
Şindi sän sölä, söz senin. 

Şehitler tepesi boş diil, 
Topraanı kahramannar bekleer! 
Hem bir bayrak dalgalanmak için,
Lüzgär bekleer. 
Dastanı üüsüz, susması derin
                            bilinmeyän askerin; 
Mezarı yakışmış bu kutlu tepeyä
yattıı toprak belli, 
Tuttuu bayrak belli:
Kim demiş bilinmeyän bu askerä?

(Gagauz türkçesinä aktardı
Todur ZANET)

“Bayrak şairi” Arif Nihat ASYA

TüRK DüNNÄSINDaN ŞİİR
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Kongres Tatarstanın milli bibli-
otekasının konferenţiya salonunda 
“Türk dünnäsı: istoriya hem literatura” 
panelinnän başladı. Foruma katılannarı 
selemlädılar Tatarstan Respublikasının 
halk poetı, OOO “TATMEDİA” baş 
direktorun danışmanı Ravil FAYZUL-
LİN, TÜRKSOY Kazahstan temsilcisi 
Malik OTORBAEV, Tatarstan yazıcı-
lar Birlii başkanı Rafis KURBANOV, 
Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup 
ÖMEROĞLU, Tatarstanın basım hem 
kumunikaţiyalar agenstvonun başı İrek 
MİNNAHMETOV.

Milli bibliotekada Foruma katılan-
nar tanıştılar maasuz bu toplantı için 
hazırlanan Tatarstan Respublikasının 
Milli arhivının fondlarından dou elya-
zısı kiyatların sergisinnän.

Günün ikinci payında Tatarstan 
yazıcılar Birliindä toplantıda Avrasya 
Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖME-
ROĞLU tanıştırdı hepsini eni kurulan 
www.kalemdaş.com saytınnan. Bu 
saytın hazırlanması için karar alındıydı 
VI. Türk Dünäsı Literatura Dergileri 
(Jurnalları) Kongresindä.

Hep burada oldu prezentaţiya “TA-
TARİKA” adlı bilim jurnalın birinci 
nomerinä.

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergi-
leri (Jurnalları) Kongresi programasına 
görä buluşmaklar oldu Tatarstan Res-
publikasının prezidentınnan Rustam 
MİNNİHANOVlan, Tatarstanın Dev-
let Sovetinın başınnan Farid MUHA-
METŞİNnan hem Kazan kasabasının 
mêrınnan İlysur METŞİNnän, katılmak 

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri 
(Jurnalları) Kongresi Kazanda oldu

Harman ayın 28-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin 
(Başkasabasının) ev saabiliindä hem da TÜRKSOYlan işbirliindä  “VII. Türk Dünäsı Literatura 
Dergileri (Jurnalları) Kongresi” oldu. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının 
Ministrular Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, 
Tatarstan yazıcılar Birlii, TÜRKSOY hem Avrasya Yazarlar Birlii. (Kongresin sonuç bildirisini 
6-cı sayfada okuyun).

oldu “Gabdulla TUKAY” adına Devlet 
ödüllerin verilmä meropriatiyasına.

Kultura programasına görä Foruma 
katılannar çiçek koydular anılmış tatar 
poetlarının Musa DJALİLin hem Gab-
dulla TUKAYın pamätniklerinä. Eks-
kursiya yaptılar TR Milli muzeyinä, 
neredä tanıştılar Musa DJALİLin 
anılmış “Moabit tefteri”nnän, gittilär 
eski “Bulgar” kasabasına, ani ÜNES-
KO tarafından korunma altına alın-
dı, siirettilär Musa DJALİL için kino 
hem “G.Kamal” adına Tatarstan Dev-
let akademik teatrusunda “Maavi şal” 
adına spektakliyi, katıldılar at yarışla-
rına. Katıldılar Kazan kasabasının hem 
Tatarstan Respublikasının yıldönümü 
meropriyariyaların çoyuna.

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergile-

Tatarstanın Devlet Sovetinın başı Farid MU-
HAMETŞİN (ortada), İrek MİNNAHMETOV 
(soldan), Yakup ÖMEROĞLU (saada).

Tatarstanın Devlet Sovetinın başınnan Farid 
MUHAMETŞİNnan küçük toplantı salonunda 
buluşma.

Tatarstanın Devlet Sovetinın başınnan Farid 
MUHAMETŞİNnän buluşmadan sora anmak 
patredi.

Musa DJALİLin pamätniinä çiçek hem venok 
koyulması.

Tatarstan Respublikasının prezidentınnan 
Rustam MİNNİHANOVlan buluşma.

Yakup ÖMEROĞLU OOO “TATMEDİA” 
Sembel TAİSHEVAya ödülü verärkana.

Kongres Tatarstanın milli bibliotekasının 
konferenţiya salonunda başladı. 

Aşılış konuşmasını yapêr Avrasya Yazarlar 
Birlii Başkanı Yakup ÖMEROĞLU.

Ön planda kongrestä pay alannar Todur ZA-
NET hem Mutalib BELBAEV.

ri (Jurnalları) Kongresinä 14 devlettän 
38 literatura jurnalların baş redaktorla-
rı hem temsicileri katıldılar.
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1. Kazan 2014 Türk Dünnäsı 
Kultura Başkentin (Başkasabasının) 
çalışmalarında Türk Dünäsı Literatu-
ra Dergileri (Jurnalları) Tataristan’da 
buluşmalarından duydukları kanaatlıın 
bidirlmesinä,

2. Kazan’da bulundukları zaman 
içersindä, Türk Dünäsı Başkenti me-
ropriyatiyalarından yakından haberdar 
olan katılannar, yıl içersindeki bütün 
çalışmaları için başta Tatarstan Kultura 
ministrusu Ayat SİBGATULLİN olmak 
üzerä bütün zaamet edennerä şükür 
ederäk şaygılarımızı bildirmemizä,

3. Türk Dünäsı Literatura Der-
gileri (Jurnalları) Kongresinin toplan-
masında her yıl paalı ölüçülemeyecek 
katkılar verän, Türk Dünnäsı Kultura 
Başkentin uygulamaları başta olmak 
üzerä pek çok unikal kultura meropri-
yatiyalarınnan Türk halklarının dostluk 
hem kardaşlık baalarının güçlenme-
sini yapan TÜRKSOY Genel Sekre-
teri Düsein KASEİNOV’a, geçirdii 
operaţiyadan dolayı geçmiş olsun di-
leklerinin bildirilmesinä,

4. Türk Dünäsı Literatura Dergi-
leri (Jurnalları) Kongresinin kurucula-
rından olan hem İran’da yayınnanan 
“Varlık” jurnalın baş redaktoru Prof. 
Dr. Cevat HEYETin raametli olma-
sını duydukları kahırları açıklaması-
na hem “Varlık” jurnalının üzüntü-
nün bütün cümnesinä acızgannıımızı 
bildirmesinä,

5. KALEMDAŞ, Türk Dünäsı 
Literatura Dergileri (Jurnalları) Ortak 
Portalının aktiv çalışması için katılı-
nan jurnalların eni sayılarının portal 
çalışmasına ulaştırılmasına,

6. Her eni sayıdan seçilecek bir 
literatura yaratmasını portalda yayın-
nanması için teklifinä,

7. Türk dillerindän çevirileri 
yapılarak jurnallarda yayınnanan ya-
ratmaların avtor haklarını, çeviri ko-
piyalarınnan birliktä, portala yollan-
masına,

8. Kazan’da toplanan Kongresta 
kullanılan emblenanın Türk Dünäsı Li-
teratura Dergileri (Jurnalları) Kongre-
sin embleması olarak belirlenmesinä,

9. Her yıl verilän Türk Dünäsında 
Yılın Literatura Adamı - 2014 ödülünün 
Kırım (dekabri) ayında Azerbaycan’ın 
Baku kasabasında yapılacak olan 
III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut 
Yarışması Ödül Töreninnän birliktä 
verilmesinä,

10. Halklararası Türk kultura ku-
ruluşu TÜRKSOY tarafından 2014 
yılın Türkmen poetı Mahtumgulu Fİ-
RAGİ yılı hem Kirgiz Ozanı Toktogul 
SATILGANOV yılı belertmäk üzerä, 
literatura jurnalları olarak, adı geçän 
poetların tanıtılması için yapılacak ça-
lışmalara yardım verilmesinä,

11. Literatura jurnalları arasında-
kı ilişkilerin taa da geliştirilmesinä, 
memleketlär arasında jurnallarlan di-
işmenin arttırılmasına hem jurnalların 
içindä biliotekalar  adreslerin da bu-
lunacaa belirlenecek bir ortak listeye 
yollanmasına;

12. Yıl içersindä Kazan 2014 Türk 
Dünnäsı Kultura Başkenti meropriya-
tiyalarını kongresin azaları jurnallarda 
duyurulmasına,

13. 2015 yılında Türk Dünäsında 
yılın literatura Adamı olarak Kir-
giz Şiir Akademiyası Başkanı Omor 
SULTANOV’un belertilmesinä,

14. VIII. Türk Dünäsı Literatura 
Dergileri (Jurnalları) Kongresinin, ko-
laylıklar uygun olduu durumda, 2015 
yılı Türk Dünäsı Kulturar Başkenti’ndä 
toplanmasına,

Karar vermişlärdir.
Cümneyä saygıyla duyurulur.

VII. Türk Dünäsı Edebiyat Dergi-
leri Kongresi Katılımcıları Adına

Dr. Yakup ÖMEROĞLU
Azerbaycan
1. İntikam Kosımov, “Azerbay-

can” dergisinin baş redaktoru;
2. Elçin Hüseyinov, “Edebiyat 

gazeti” baş redaktoru;
Başkurdistan RF
1. Amir Aminev, “Agidel” dergi-

sinin editoru;
2. Nail Gaitbaev, Başkurtistan 

yazıcılar Birliin başkanı;
3. Ahad Salihov, AYB Başkurtis-

tan temsilcisi;

Dağistan RF
1. Süpiynat Mamaeva, “Tang 

Çolpan” dergisinin editoru;
Gagauzya ML
1. Todur Zanet, “Ana Sözü” baş 

redaktoru;
İran
1. Abdurahman Deveci, “Sahra” 

gazetası;
Karaçay Malkar RF
1. Asker Doduyev, “Mingitau” 

dergisinin baş redaktoru;
2. Mutalib Bebbaev, Malkar ya-

zıcılar Birliin başkanı;
Kazakistan- Казакстан
1. Nesipbek Dautayli, “Jambıl” 

dergisinin editoru;
2. Rahimcan Otorbayev, “Ak-

Jayık” dergisinin editoru
3. Ulugbek Yesdaulet, “Juldız” 

dergisinin başkanı;
4. Janarbek Asimcan, Kazakis-

tan yazıcılar Birliin başkan yardımcısı, 
“Kalamger Medya” Grubun Başkanı;

5. Nurgazli Oraz (Нургали 
Ораз), (“Almatı Akşamı” gazetası kul-
tura işlerindän sorumnusu);

Kıbrıs
1. İsmail Bozkurt, KIBATEK 

başkanı, Türk Dünyasında Yılın Ede-
biyat Adamı-2014;

Kirgizistan
1. Omor Sultanov, Kırgızistan 

yazıcılar Birliin başkanı;
2. Aydarbek Sarmabetov, “Canı 

Alatoo” dergisinin baş redaktoru;
Kırım
1. Dilaver Osman, “Yıldız” der-

gisinin editoru;
Özbekistan
1. Tahir Kahhar (Тахир Каххар), 

“Gülistan” dergisinin temsilcisi;
Türkiye
1. Yakup Ömeroğlu, Avrasya ya-

zıcılar Birliin başkanı;
2. Ali Akbaş, “Kardeş Kalemler” 

dergisinin baş redaktoru;
3. Bahtiyar Aslan, “Türk Edebi-

yatı” dergisinin editoru;
4. Ali Karaçalı, “Türk Dili ve 

Edebiyatı” dergisinin baş redaktoru;
5. Nuri Kılıç, TİKA;

TÜRKSOY
1. Malik OTORBAYEV, TÜRK-

SOY;
Çuvaşistan RF
1. Tarasov Arseniy Alekseeviç, 

“Tavan Atal” dergisinin baş editoru;
2. Karyagina Marina Fedorovna, 

poet, dramaturg;
Tatarstan Respublikası
1. Irek Jaudatoviç Minnahmetov, 

Tatarstanın basım hem kumunikaţiyalar 
agenstvonun başı;

2. Nail Akramoviç Kambeev, Ta-
tarstan Respublikasının Milli bibliote-
kasının dşrektoru;

3. Sümbel Nurislamovna Taşiye-
va, OOO “TATMEDİA” baş direkto-
run yardımcısı;

4. İslam Galiahmetoviç Ahme-
tizyanov, Tataristam Respublikasının 
deputatı;  OOO “TATMEDİA” baş di-
rektorun danışmanı;

5. Ravil Abdrahmanoviç Fayzu-
lin, Tatarstan halk poetı, yazıcı, Rusiya 
Respublikasının şannı ödülün saabisi, 
Abdullah Tukay devlet ödülü saabisi 
(1973), M. Djalil ödülü saabisi (1970), 
OOO “TATMEDİA baş direktorun da-
nışmanı (1999);

6. Rüstem Gusmanoviç Galiul-
lin, “İdel” dergisinin baş editoru, Ta-
tarstan yazıcılar Birliin azası;

7. İlfak Mirzoeviç İbrahimov, 
“Kazan Utları” dergisinin baş editoru, 
Tatarstan yazıcılar Birliin azası;

8. Vahit Şaehoviç İmamov, 
“Meydan” dergisinin baş editoru, Ab-
dullah Tukay devlet ödülü saabisi, Ta-
tarstan yazıcılar Birliin azası;

9. Gilyusa Raufovna Zakirova, 
“Gaile Hem Mektep” dergisi baş editoru;

10. Lyabib Leronov, “Bizim Mi-
ras” dergisinin baş editoru, Tatarstan 
yazıcılar Birliin azası;

11. Konstantin Anatolyeviç Ma-
lışev, “Suvar” dergisinin hem “Zarya 
Edebi Yılığının” baş editoru;

12. Hatip Yusupoviç Minnegulov, 
Filologiya bilimnär doktoru, Tatarstan 
yazıcılar Birliin azası;

13. Rafael İsmagiloviç Haliullov, 
“Çayan” dergisinin baş editoru.

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri 
(Jurnalları) Kongresi Sonuç Bildirisi

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi, Kazan 
(RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasının) ev 
saabiliindä, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Mi-
nisterstvosu, TÜRKSOY hem Avrasya Yazarlar Birlii işbirliindä 2014 yılın 
Harman ayın (avgust) 28-30 günnerindä Tatarstanın başkasabasında Ka-
zanda toplandı.

Kongresä 14 devlettän 38 literatura jurnalların baş redaktorları hem 
temsicileri katıldılar.

Kongres Tatarstanın milli bibliotekasında başladı hem Tatarstan yazıcı-
lar Birliindä ilerledi.

Kongrestä “Türk dünnäsı: istoriya hem literatura”, literatura jurnalların 
arasındakı ilişkilerin geliştirilmesi oturumnarı yapıldı hem Kazan Univer-
sitetın filologiya hem halklararası ilişkilär İnstitutun tarafından yayınnan 
“TATARİKA” adlı bilim jurnalın tanıtımı yapıldı.

VI. Kongrestä açılması için alınan karara görä KALEMDAŞ “Türk 
Dünäsı Literatura Dergilerin (Jurnalların) ortak baası” internettä açılışı 
yapıldı, www.kalemdas.com portalın taa aktiv kullanılması için paylaşmalar 
oldu.

Katılannar, evelki Bulgar kasabasını gördülär hem Tatarstan Respubli-

kasının Kazan kasabasının Gününnerini kutlamlarına katıldılar.
Kongresä katılannar, Tatarstan Respublikasının Gününnä katılmaların-

nan Tatarstan Respublikasının prezidentınnan Rustam MİNNİHANOVlan 
görüştülär.

VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi delegatları 
Tatarstanın Devlet Sovetinnän tanıştılar hem Tatarstanın Devlet Sovetinın 
başınnan Farid MUHAMETŞİNnan buluştular.

Kongresä katılannar,
• Kongresin, Kazan’da toplanmasını yapan Tatarstan Respublikası-

nın prezidentına Rustam MİNNİHANOV saa ol deyeräk;
• En üüsek uurda organizaţiyayı yapan hem sıcak evsaabiliindä ça-

lışmaların islää geçmesi için katkıda bulunan Tatarstan Kultura minist-
rusuna Ayat SİBGATULLİNa, Tatarstanın basım hem kumunikaţiyalar 
agenstvonun başı İrek MİNNAHMETOVa, OOO “TATMEDİA” baş di-
rektorluuna, Tatarstan yazıcılar Birlii başkannıına, halklararası ulaşım 
sponsorluunu üstlenän TİKA Başkannıına hem çalışmaları büük bir titiz-
lik hem ustalıklan başaran Sembel TAİSHEVA başta olmak üzerä bütün 
zaamet edennerä şükür ederäk, aşaadakı kararlara cümneylen paylaşma-
sına kararları verdilär:
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Güneşin ilk ışıkları er üzünä gelmää 
başlarkan, onun pindii uçak ta aero-
portun uçuş yoluna konmuştu. Bundan 
sora yoluna taxiylän gideçekti. İlktän 
aeroportun tamojnäsında işlemnerini 
yaptıracek, sora tranzit vizaylan kom-
şu memleketä giriş yapacektı. 

Ona gelirdi, ani tamojnädakı çalı-
şannarın danışmaları o memleketteki 
yaşantı adetlerin bir özellii gibiydi. 
Bu kapudan geçincä, memleketin ge-
eri kalanında yaşanan soţial ömürü, 
ekonomika yapısı, üüredicilik durumu, 
halkın raatlıı hem taa çok işleri dikkatlı 
bir göz tamojnä kapularından okuyabi-
lirdi. İnsannar annatmasalar da, bunu 
bir türlü annaardılar sanki. Çalışma 
ömürün disţiplinası hem ekonomika 
yapısı olan üüsek bir memleketin aero-
portunda biri-birlerinin haklarına saygı 
ederäk, bütün aeroport hem uçuş kural-
larını hiç bir emirsiz uygulayan insan-
nar, kumêtruluk olan, ekonomiksı taa 
aaz gelişmiş memleketä iner inmäz, taa 
eraplanın içindäykän biri-birlerini itirip 
kakmalamaa, uyulması lääzım kural-
ları çiinemää başlardılar. Taa bir saat 
öncä biri-birlerinä saygıylan davranan 
insannar, kendilerin diişmelerinnän, 
eni gelinän memleketlän birliktä dav-
ranışları da diişiverirdi.

Geldii memlekettä aeroportta çalı-
şannarın gülmeyän suratları, ayaanızı 
attıınızdan beeri sizä bakan suuk bakış-
lar eni gelenlerä pek çok işi annadardı. 
Geldikleri memlekettä arkasına sak-
lanacek bir devlet kuruluşu yada zva-
niyaları olmayannar, ürkük davranış-
larlan, biraz öncä kendilerini tamojnä 
kapusunun önünä atmak için, alatlama 
davranışlarlan işlemnerini yaptırmaya 
çalışardılar.  

Kadir’in aeroportun girişindä viza 
işlemneri uzun sürtmedi. Komşu mem-
leketin vizasını hem çalışmak izini do-
kumentları görän çinovnik, avtoritetını 
göstermäk isteyeräk, gürültüylän pa-
saportun sayfasına mührünü urdu hem 
sert bir jestlan geeri uzattı. Çinovnää 
göstermedään, içindän bir “oh” çekti. 
Birinci kapudan geçmişti.

Ama raatlamak için taa erkendi; şin-
di lääzımdı bir taxiylän ikinci tamojnä 
kapusunu da geçsin.  

Kadir ilktän aeroporttan komşu 
tamojneya yakın bir taxi duraana gi-
decek, oradan ikinci bir maşinaylan 
yolunu ilerledecekti. Aktarma yapacaa 
taxi komşu memleketin nomerinnän 
lääzımdı olsun. Toprak üzerindän yo-

lunnan tamojnä geçişi yapılan bütün 
memleketlerdä, graniţa yakınnarında 
her iki memleketin nomerlerini taşıyan 
maşinalar bulmak kolaydı. Taxinin no-
meri gideceeniz memleketin olmaz sa 
herbir görän  yol poliţiyası, durdurup, 
kontrol maanasınnan vzätka istärdi. 

Ama Kadir, aylä terbiyesindän mi, 
osa üürenikliindän mi, karşıdakısına 
vzätka vermeyi kendisini azarlamak 
olarak kabledärdi hem herkerä duygusal 
olarak çok zorlanırdı. Verdii parayı kar-
şısındakı cöbünä sokarkana Kadirin üzü 
kızarırdı, ürää başlardı hızlı düülmää.

Aeroportun kapusundan taa çık-
madaan iki kişi “taxi lääzım mı, abi” 
deyeräk peşinä düşmüştü. Kadir adam-
nara bişey demedään, onnarı süzärdi, 
sabahın alaca karannıında maşinası-
na pinecää kişinin üstündä rubalarını 
hem üzünü incelärdi, kendisinä taa çok 
korkusuzluk vereni seçmää savaşırdı. 
Kapudan çıkmasınnan barabar, “taxi 
lääzım mı” deyennerin sayısı birdän 
büüdü. Gözünün ucunnan taxicileri 
süzärkän, aralarından taa raat görü-
nümlü, orta yaşlı biraz geçmiş tombul-
ca olan adama başıynan kayıl maana-
sınnan signal verdi. 

Orta yaşlı taxici, kendindän emin bir 
kuvetlän, önündeki iki genci ellerinnän 
ittireräk, Kadir’in valizlerinä uzandı. 

- Maşina burada, buyurun,- dedi.
Kalannarı, bir yandan kapudan 

eni çıkan yolculara “taxi lääzım mı” 
deyärkan, göz uçlarınnan Kadir’in pa-
zarlıını kollardılar. Pazarlıkta annaşa-
marlarsa, hemen geeri dönüp, müşteri-
yi kapmak için tetiktä beklärdilär.

- Nereyä gideriz, abi?
Pazarlıı kendi istedii gibi birdän 

bitirmäk için, taxicilerin kullandıı bir 
stiliydi bu.

- “Han çayırı”na,- dedi Kadir.
- Üzä gidiriz.
- 40 normal.
- Ama, abi, gecä taa, gecä tarifi bu.
Kadir üzünü bir meträ kadar üüsel-

miş olan güneşä çevirdi.
- Senin için başka güneş doomaya-

ceksa, sabah oldu, 40 normal,- dedi.
- Tamam, 50, abi,- dedi taxici. 
Kadir tamam maanasına başını sal-

ladı, maşinaya dooru örümää başladı-
lar.  

Maşina, Evropadan dışarıya nicä 
çıkarıldıı pek belli olmayan, eski bir 
“mersedes”tı.

Yorgun motor gürültüylän çalıştı.
- Komşuya mı, abi,- dedi taxici.
“Han çayırı” iki memleket arasın-

da yolcu taşıyan taxilerin duraa olduu 
için, becerikli taxici yolculuun nereyi 
olması zorlanmamıştı.

- Orayı,- dedi Kadir.
- İnanılmış arkadaşlar var, abi, on-

nara pindiriim seni.
- Olur, ama komşu nomerli olsun,- 

dedi.
Bu ekmek parasını aslanın aazın-

dan alan adam Kadir’ä iilik mi yapmak 
istärdi, osa verilän taxicidän komision 
mu alacaktı? Aklına gelän bu soruşla-
ra cuvap aldırmadaan, Kadir güneşin 

islää aydınnattıı bozkırı siiretmisinä 
daldı.

Yolda iki yol poliţiyanın nokta-
sından geçtilär. Poliţiya maşinasını 
gördükçä, dapturu olan taxici herkerä 
kendi dilindä “vzätoçniki” deyeräk sü-
üdü.

- Yalnız onnar mı,- güleräk dedi 
Kadir.

- Ne biliim, abi. Biz bunnardan çek-
tiimiz için bunnarı süveriz.

Sora taxici kendi uşaklarından 
basetmä başladı. 

“Han çayırın”da aktarma uzun sür-
medi. Aeroportun taxicisinin gösterdii 
maşinanın bakımnı şoförü da inanılır 
bir insana benzärdi. Kısa bir pazarlık-
tan sora, iki şoför valizleri eni maşina-
ya aktardılar. Kadir, parasını ödeyip, 
orta yaşlı adamnan ayırıldı.

Komşunun tamojnäsına varmak 
uzun sürmedi. Tamojnä raat görünür-
dü. Şoför:

- Bän maşinamın işlemnerini yaptı-
rıym, sän pasport işlemnerini yaptır, kar-
şıda buluşuruz,- deyeräk Kadir’i indirdi.

Kadir eni yapılmış tamojnä binasın-
dan girdi. Gözlerinnän pasport kontrol 
pençeresini aaradı. Salon boştu. Sabah 
vakıdında eni başlamış tamojniklär, can-
nı bakışlarlan dolayı süzärdilär. Pençere-
nin ardında Kadir genç bir tamojniklän 
göz-gözä geldi. Tamojnik başınnan gel 
annamında bir kıpırtı yaptı. Kadir ona 
yollandı, pasportunu uzattı.

Seriya kıpırdamalarınnan paspor-
tun sayfalarını çevirän tamojnik ilktän 
patretli sayfayı buldu. Öncä patredä, 
sora da Kadir’in üzünä baktı. Pasport 
kontrolündan geçişin en raatsız edici 
kıpımnarın birisi bu kıpım dı. Tamoj-
nik şüpeli bir bakışlan tekrar patredä, 
sora da dikkatlı dikkatlı Kadir’in üzünä 
baktı. Kadir’ä geldi , ani o vakıdı san-
ki maasuz uzadêr gibi. Patredin dooru 
olduundan emin olunca, kendi memle-
ketinin vizasını bulmak için, sayfaları 
karıştırmaya başladı. 

Kadir hiç bişey yapmadaan tamoj-
nii izlärdi.

Tamojnik viza sayfasını buldu. Aar 
bakışlan vizayı kontrol etti. Önündeki 
kompyutorun klaviaturasına uzanırkan 
sordu:

- İşlemäk için mi gelersin?
- Da,- dedi Kadir.- Bir stroyka fir-

masında öneticiyim.
İşledii sektoru hem firmadakı dolj-

nosti sormadaan söledi. Nicä da olsa 
soracektı. 

- Müdür mü?
- Diil, müdür yardımcısı.
Bu arada kompyutora Kadir’in adı-

nı hem laabını yazardı.
- 100 dolar ver o zaman.
- İslää, ama benim bütün belgelerim 

tamam. Neden 100 dolar veriim?
Kadir’in sölediini duymamış gibi, 

önündeki klaviaturadan pasport nome-
rini yazmaa başladı.

- Kaç yıl bu memlekettä çalışêrsın?
- Dört.- dedi Kadir.
- Dilimizi islää üürenmişin.
- İslää sayılır.- dedi Kadir. 

Kadir’in yabancı olduunu 
bilmeyennär, akţentsız lafetmesindän 
onu erli sanardılar.

- Dil kursuna gittin mi?
- Da, geldiim yıl altı ay dil urokları 

aldım.
Tamojnik başını kaldırmadaan,
- Ozaman 50 dolar ver.- dedi.
Sanki Kadir’in kendi dillerini islää 

konuşmasından kanaat olmuş da indi-
rim yapêr gibiydi.

- İslää, ama nedän veriim, bana yar-
dımcı olacanız bir işlem yok ki. Benim 
bütün dokumentlerim tamam.

Genä Kadir’i duymamış gibi, önün-
deki kompyutorda işlemneri yapmaya 
ilerletti.

- Çalışma izinin var mı?
- Var.
- İzin belgesi yanında mı?
- Da,- deyeräk uzattı.
Belgeyi kontrol ederek pasportun 

yanına koydu. Önündeki dar masada 
müürü aaramaya başladı. Genä başını 
kaldırmadan:

- İslää, ozaman 25 dolar ver.
Kadir gülsün mü, üfkelensin mi, 

bilemärdi.
- Nedän vereceemi sölä, vereyim,- 

dedi.
Tamojnik müürü bulmuştu. Hızlı 

bir urmaklan ilktän çernila yastıcaa-
na, sora da Kadir’in pasportuna bastı. 
Seriya durumuna görä tafta masadan 
büük bir ses çıktı. Çalışma izin belge-
sini pasportun arasına erleştirirkän:

- Gel çay içelim,- dedi Kadir’ä.
Kadir’ä teklifi inkär etmää kolay-

lıı bilä vermemişti. Tamojnik erinden 
kalktı da, şişenin arkasından elinnän 
kendisinin ardına gelmesini göstereräk, 
örümää başladı.

Arka koridordakı odada, laf 
Kadir’in kendi dillerini ne kadar islää 
lafetmesindän hem stroyka sektorunda-
kı işlerdän ilerledi. Çaylar geldi. Tamoj-
nik çayından bir yudum aldıktan sora:

- İslää, 10 dolar ver,- dedi.
Kadir islää şaşırmıştı. İşlemnerini 

bitirmiş pasportunu cöbünä koymuştu. 
Şindi 10 dolar da neyin nesiydi.

- Verecäm, tamam, verecäm, ama 
ne iş için 10 dolar vereceemi sölä.

Tamojnik Kadir’in üzünä bakarak:
- Ey, Kadir bey, sän vermeycän, 

başkası vermeycek, ozaman bän burêy 
geçmemi yaptırarkana verdiim parayı 
kimdän çıkardacam?

Kadir donuk kaldı. Gözlerinnän 
kapuyu kontrol ederek, kesesindän 10 
doları çıkardı da tamojnikä uzattı. Ça-
yını bitirmedään kalktı. 

Tamojnik onu kapuya kadar uurla-
dı. Eski tanıdıklar gibi ayrıldılar.

Kendisini bekleyän taxiyi buldu da 
yola çıktılar. 

“Yolda kontrol noktalarında durdu-
rursalar 10 doları bän mi ödemeliim, 
osa taxi şoförü mu?”- Kadir düşünmää 
başldı.

yakup ÖMEROĞLU
(Gagauzçaya çevirdi Todur ZANET)

______________
Kadir – adamın adı.

Yakup ÖMEROĞLU, Türkiyenin Çankırı kasabasında 1966-ci yılda duudu. Yazıcı, gazeteci, bilimnär doktoru, kul-
tura adamı. Ondan zeedä literatura hem jurnalistika ödüllerin saabisi. Çok literatura hem aaraştırma kiyatların avto-
ru. Kiyatları Türkiyedä, Azerbaycanda, Kazahstanda, Kirgizistanda tiparlandılar. Canabisinin çalışmalarınnan Türk 
Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongreslerı yapılêr hem 2014-cü yılda Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar 
Birlii kuruldu. Büünkü gündä Türkiyenin Gazi Universitetında profesor hem Avrasya Yazarlar Birlii Genel Başkanı.
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Moldova hem Türkiye gençlik (U-19 – ondokuz yaş altında) futbol komandaları Ceviz ayın (sentäbri) 16-da sparing 
matçta 1:1 oynadılar. Golları ikisini da Türkiye futbolcuları urdular. İlktän kendi portalarına, sora da Moldova komanda-
sının portalarına. Türkiye komandası için Vadu-luy-Vodadakı Moldova futbol federaţiyasının stadionuna geldilär Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Büükelçiliin zaametçileri hem Moldovada bulunan türk işadamnarı.

Moldova – Türkiye 1:1 oynadılar

Finalda Dimitriy tarattı azerbaycan 
güreşçisinä İgbal HACIZADEya 1:3. 
Finaladan Dimitriy ÇAKUSTA ensedi 
Avstraliya güreşçisini Bena PRATTA-
yı, Türkiyedän güreşçiyi Firuza YA-
KUPu, Turkmenistan güreşçisini Ma-
hammet RAZIKULIYEVı.

Gençlär arasında II-ci Olimpiada-
da gümüş medaliyi aldıı için Moldova 
pravitelstvosu Dimitriy ÇAKUSTA-
ya 75 bin ley baaşladı. Para baaşışları 

Dimitriy ÇAKUSTA gençlär arasında II-ci 
Olimpiadada (Kitay) gümüş medaliyi kazandı

Harman ayın (avgust) 27-dä Kitay Halk Respublikasında gençlär arasında II-
ci Olimpiadada (Nankin kasabasında) serbest güreştä gagauz güreşçisi Dimitriy 
ÇAKUSTA Moldova için gümüş medaliyi kazandı.

kablettilär bu Olimpiadada birinci eri 
alan Sergey TARNAVSKİY (kanoe, 
100 bin ley) hem Tatyana DONÇİLÊ 
(serbest güreş, üçüncü er, 50 bin ley). 
Para baaşışları sportsmennarın trener-
larına da verildi.

Not. Dimitriy ÇaKUSTa kendisi 
avdarma küüyündän. üürendi sport 
liţeyindä. Şindi üürener hem yaşêêr 
Tiraspoldä. Trenerı – Vladimir GO-
TİŞaN.

A l m o n a h ı n 
prezentaţiyasını yap-
tılar Genç gagauz ya-
zıcılar Birlii başı Alla 
BÜÜK hem talantlı 
poet Elena MOKA-
NU. Tanıdılan kiyatta 
17 avtorun yaratmaları 
toplu.

“Oguz sesi” litera-
tura almonahı tiparlan-
dı Greţiyada. Tirajı – 1000 taanä. Al-
monah kiyadı tükännarında satılacek 

hem avtonomiyanın bibliotekalarına 
verilecek.       Foto – gagauzmedia.md

Genç gagauz yazıcılar Birlii “Oguz 
sesi” literatura kiyadını tanıttılar

Ceviz ayın (sentäbri) 23-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında Ga-
gauziyanın Genç gagauz yazıcılar Birlii eni bir kiyadını tanıttı – bu kerä “Oguz 
sesi” literatura almonahını.

Ceviz ayın (sentäbri) 20-21 
günnerindä Gagauziyanın Çadır kasa-
basının aerodromunda hem Avdarma 
küüyün “Tatar çöşmesindä” Moldo-
va Respublikasının paraşüt sportunda 
Çempionatı geçti.

Ceviz ayın (sentäbri) 20-dä hava pek 
gözäldi. Lüzgär yoktu. Onuştan Çadır 
kasabasının aerodromunda yarışmalar 
kolay hem becerikli geçtilär. Moldova, 
Vengriya hem Rumıniya komandala-
rından 24 paraşütist “Dooru konmak” 
uurunda kendi becirekliini gösterdilär. 
Herbir sportsmen, altı kerä paraşütlan 
atlayıp, nışannanmış erä kondu.

Ertesi günü, Ceviz ayın (sentäbri) 
21-dä, yarışmalar Avdarma küüyün 
“Tatar çöşmesindä” geçtilär.

Burada “Dooru konmak” uurun-
da yarım finallan final hem da Avdar-
ma kuboo için yarışmalar oldu. Hava 
pek islää diildi. Büük lüzgär vardı, 
ama paraşütçular genä büük ustalık 
gösterdilär.

Moldova Respublikasının paraşüt 
sportunda Çempionatında birinci eri 
hem altın medaliyi aldı Vengriya ko-
mandası (83 ceza ball), ikinci eri hem 
gümüş medaliyi Moldova-1 komanda-
sı (Moldovada 3 komanda vardı) aldı 
(107 ceza ball), üçüncü eri hem bronz 
medaliyi Rumıniya komandası aldı 
(112 ceza ball).

Sportsmennarın arasında birin-
ci oldu İştvan ASTALOS (Vengriya, 
dünnä hem Evropa çempionu, 001 ceza 
ball), ikinci – Sergey ZİNÇENKO 
(Moldova, dünnä hem Evropa çempi-
onu, 007 ceza ball), üçüncü – Ferens 
GOBOLOŞ (Vengriya, 011 ceza ball).

Avdarma küüyün kuboonu kazandı 
Vengriya komandası. Onu komandanın 
kapitanına İştvan ASTALOSa küüyün 
primarı İvan KASIM verdi.

Veterannarın arasında birinci eri 
aldı 70 yaşındakı Georgiy MASARO-
VİÇ (Vengriya). Canabisi ömüründä 
artık 15590 kerä paraşütlan atlamış. 
İkinci oldu Oazu NANTOY (Moldo-
va), üçüncü - Yülian İVANOV (Mol-
dova).

Dimu ERİBaKaN

Moldovanın paraşüt sportunda
Çempionatı Gagauziyada geçti


