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Haldun TANERın duumasının 100 
yılına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci 
pyesa yarışmasında gagauz dramatur-
gu Todur ZANET “Sistema” pyesasın-
nan 4-cü eri aldı.

Todur ZANET Türk 
Dünnäsının 1-ci pyesa 
yarışmasında dördüncü

4-cü sayfa

Kırım ayın (dekabri) 8-dä An-
karada poet Todur ZANETä Kırgız 
Respublikasının Omor SULTANOV 
Halklararası cümne poeziya Akade-
miyasının akademik nışanı hem bel-
gesi verildi. Onnarı Canabisinä verdi 
kendisi Akademiyanın prezidentı – 
Omor SULTANOV.

Akademik Todur ZANETi kut-
lama sırasında pay aldılar Avrasya 
Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖME-
ROĞLU, Akademiyanın baş sekretari 
hem predsedatel yardımcısı Aydarbek 
SARMANBETOV, Türk dünnäsından 
yazıcılar.

Not. Bu nışanı vermäk için SUL-
TANOV Halklararası poeziya Akade-
miyasının tarafından karar 2015-ci 
yılın Mart ayında alınmış.

Todur ZANETä 
akademik nışanı 
hem adı verildi

Gagauzlar gelecää bıyık altından 
umutlan gülümseyeräk bakêrlar

Nekadar da zorluklar bizä gagauzlara uuramasa, biz herkerä gelecää umutlan hem gülümseyeräk bakêrız. Zerä bileriz, 
ani salt islää hem şen keyflär yaşamakta direk olêrlar, becerkliimzlän şeremetliimiz da yaşamaa yardımcı olêrlar.

Avdarmalı Georgiy Petroviç SARANDİ sa gelecää taa da bıyık altından gülümseyeräk bakêr. Zerä kendisinin 62 ya-
şında (duuması 1953-cü yıldan) yaşamakta artık filosof oldu . Bu filosofluklan da dermendä raat işleer.

Selim KARTAL: “Gagauziyanın eni evlatboyların
saalıı hem terbiedilmesi – bu bizim da borcumuzdur”

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı
Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” 

(“Süütçäz”) uşak başçası enidän ka-
pularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani 

imäk hazırlamak bölümü pek kötü du-
ruma gelmişti. Da şindi, burayı gidän 
150 uşak için, TİKA yardımınnan uşak 

başçasının kufnesini hem yıkamak bö-
lümü enilendi.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak baş-
çası açıldı 1968-ci yılda. Ozamandan 
beeri burada capital remont olmadı. 
Onun yapıları dökülmää başladı, ör-
tüsü – akmaa, kufnesi çöktü. Onuştan 
devletin sanitar strukturaları o uşak 
başçasını kapadı. Da ozaman Çadır pri-
marı Anatoliy TOPAL danıştı TİKAya 
tekliflän, ani Çadırın 7-ci uşak başçası-
nın kufnesini hem yıkamak bölümünü 
eniletmesindä yardımcı olsunnar.

Bu teklif TİKA tarafından kabledildi. 
İlktän neettä vardı sade kufnenin temelini 
enidän kurmaa hem odaları tertiplemää. 
Ama sora karar alındı, ani bu odala-
ra imäk yapmak için lääzım olan hepsi 
oborudovaniyayı hem tertipleri almaa. 
Bundan kaarä giisi yıkamak bölümünä 
da tertiplär alındı. 4-cü sayfa
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Todur ZANET liţeyindä santehnika bloku açıldı

Başkan Türkmenistandaydı

Sergey MİRONOV geldiydi Mol-
dovaya pay almaa deyni Moldovanın 
soţialistlär patrtiyasının kongresindä. 
Onuştan Komrada Sergey MİRONOV-

Rusiya politikacısı S. MİRONOV Gagauziyadaydı
Kasım ayın 28-iz avşamı Rusiyanın «Справедливая Россия» politika 

partiyasının predsedateli hem Dumanın deputatı Sergey MİRONOV Gaga-
uziyada bulundu.

lan bilä geldi Moldova soţialistlär parti-
yasının predsedateli İgor DODON da.

Gagauziya İspolkomun önündä Ser-
gey MİRONOVu, İgor DODONu hem 

Rusiyanın Kişinevda Büükelçisini Farit 
MUHAMETŞİNı tuz-ekmeklän karş-
ladı Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Sora bütün delegaţiya bir toplantı-
da buluştu Gagauziya öndercilerinnän, 
İspolkom azalarınnan, Halk Topluşun 
deputatlarınnan hem cümne insannar-
lan.

Sergey MİRONOV kutladı İri-
na VLAHı Başkan seçimnerindä 
ensemesinnän hem urguladı, ani ileri 
dooru da Rusiyanın «Справедливая 
Россия» partiyası yardım edecek Ga-
gauziyanın öndercilerinä cümne hem 
ekonomika soruşların çözmesindä.

Söleyeräk Sergey MİRONOVun 
vizitı için, Rusiya Büükelçişi urguladı, 
ani bu vizit Moldovanın hem Rusiya-
nın alış-veriş hem ekonomika ilişkile-
rini taa da pek kaavileştirecek.

Not. Sergey MİRONOV ilk kerä 
geldi Gagauziyaya 2008-ci yılda, açan 
kendisi Rusiyanın Federaţiya Soveti-
nin predsedateliydi.

Bu yıl Gagauz Respublikasının 
25-ci yoldönümü tamamnandı. Bu 
paalı iş için Gagauziyada neettä var-
dı anmak kompleksı açmaa. Ama...

Bu iş için eskizlär sade bir oldu. 
Bildireriz, ani Anmak kompleksın 
eskiz konkursuna kendi tekliflerini 
isteyennär vardı nicä 2015-ci yılın Ka-
sım ayın 16-dan versinnär.

Ama, nicä artık açıkladık, bu 
günädän sade bir eskiz geldi.

Onuştan konkursu uzatmaa deyni 
Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV imzaladı bir izin. 
O izinä görä Anmak kompleksın eskiz 
konkursu taa altı aya uzadılêr.

Bu vakıdın içindä resimcilär hem 
sıradan insannar var nicä konkursun 
komisiyasına kendi tekliflerin hem 
kompleksın eskizlarını versinnär.

Anmak kompleksın 
eskiz konkursu
biraz taa uzadıldı

Komradın eni mezarlıında prorok İliya klisesinin duvarları artık hazır. 
Şindi, Kırım ayın (dekabri) 1-dä, orêy klisenin kubeyini getirdilär.

Klisenin yapılması için cuvapçı protoierey Födor açıkladı, ani insannarın pa-
rasınnan kubeyi Moldovanın Teleneşt kasabasında yaptılar. Taa oradan yaklaşık 
200 kilometralık yol iki gün sürttü. Bütün yolda konvoyun önündä poliţiya maşi-
naları gitti. Bu iki gündä 7 poliţiya ekipajı diişti.

Komrat prorok İliya klisenin kubeyi geldi

İleri liţey ayaz-kış, yaamur-çamur, lüzgär-güneş hep dışardakı 
ayak yoluna gidärdi. Şindi sa, liţeyin direktoru İordan Nikoleviç 
YASIBAŞın hem onun yardımcılarının çalışmalarınnan, liţey ka-
zandı bir grant. Birkaç ayın içindä da proekt aslıya çıktı.

Eni santehnika bloku büük bir yortulu sırasınnan açıl-
dı. Liţeyin önündä hepsi üürencilär lineykaya dizildilär da 
tuz-ekmeklän karşladılar liţeyin o günkü musaafirlerini: 
Şveyţariyanın Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok 

Bürosunun direktorunu Simone Gİ-
GERi, Avstriyanın Teknik uurunda 
Kooperaţiyada kordinatorlok Bürosu-
nun temsilcisini Konstantin MİHA-
LESKUyu, ApaSan proektın asisten-
tını Jüli BERGMENı hem injenerını 
Dimitriy MAMALİGAyı, Anvecomex 
kompaniyanın öndercisini Andrey RA-
KİUyu, Kongaz primarın yardımcısını 
İvan Georgeviç KELEŞı, Kongazdan 
Halk Topluşun deputatlarını İvan Mi-
hayloviç TELPİZı hem İvan Pavloviç 
FÖDOROVu, poetı Todur ZANETı.

Eni santehnika blokun simvollu şiri-
dini kestiynän hem liţeyin direktorunun 
şükür sözündän sora, liţeyin önündä 
kutlama sözlerini musaafirlär tuttular. 

Yortulu lineykanın sonunda 
üürencilär kısa bir konţert gösterdilär. 
Konţerttä pay aldılar liţeyin türkü an-
samblileri “Umut” hem “Huzullular” 
(«Непоседы») hem oyun ansamblisi, 
hem da türkücülär Elena PAÇİ, kızkar-
daşlar Mariya hem Elena URUM.

Bu yortunun gözäl programasını 
hem sırasını hazırlamıdı direktorun 
terbiedilmäk uurunda yardımcısı Eka-
terina Genadievna DERİVOLKOVA.

Kırım ayın (dekabri) 3-dä Kongazın Todur ZANET liţeyindä, Evropa donorların yardımınnan, eni santehnika 
bloku açıldı. Donorlar Avstriya hem Şveyţariya Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok Büroları. Santehnika 
blokunda var beş bölüm: birisi ellerini yıkamaa, ikisi tek kişilik ayırı kenef odaları, ikisi da kızlara hem çocuklara 
ayırı yapılı ayak yolu bölümneri.

Vizit zamanında İrina VLAH ko-
nuştu Türkmenistan Respublikasının 
prezidentınnan Gurbangulı BERDI-
MUHAMEDOVlan. Konuşmakta iki 
taraflı ekonomika hem cümne işbirlii 
ortaklıı hem başka türlü işlär incelen-
di.

Gagauziya Başkanı şükür etti Türk-
menistan devletin başına o yardım 
için, ani Gagauziyaya yapılêr. Söz 
gider Çöşmä küüyündä düzülän uşak 
başçası için, angısını, baaşış olarak, 
düzer Türkmenistan tarafı hem angı-
sının kontrolü doorudan Türkmenistan 

Respublikasının prezidentının Gurban-
gulı BERDIMUHAMEDOVun gözü 
altında bulunêr.

Vizit zamanında Başkan buluştu 
Türkmenistanın industriya hem işa-
damnar Birliin başınnan Aleksandr 
DADAEVlan, bildirer başkanın ofiţial 
saytı.

“Gelän aftaya Türkmenistanın in-
dustriya hem işadamnar Birliindän 
işadamnarı Gagauziyaya gelerlär. 
Onnarın Gagauziyada zarzavat 
büütmektä büük merklıı var.” – söledi 
Gagauziya Başkanı.

Kırım ayın (dekabri) 10-13 günneri arası Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH, Moldova Prezidentın Nikolae TİMOFTİnın delegaţiyasınnan bara-
bar, Türkmenistan Respublkasına vizit yaptı. Vizit Türkmenistanın 20 yıl 
neytralitetınnan yapılan konferenţiyaylan ilgiliydi.
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Klasların açılışında, Çadırdan biz-
nesmennardan hem Moldovanın alış-
veriş Palatasının Gagauziya filialın 
başı Mihail PAŞALIdan kaarä, pay al-
dılar paalı musaafirlär: Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH, Türkiye Büükelçisi 
Mehmet Selim KARTAL, TİKA prog-
ramaların Kişinev kordinatorluk Ofisin 
kordinatoru Canan ALPASLAN, Mol-

dova alış-veriş Palatasının başkanı Va-
leriy LAZAR.

Üürenmäk klasların ofiţial açılışın-
dan sora, Moldovanın alış-veriş Pala-
tasının Gagauziya filialın işä üüretmäk 
Merkezindä işadamnarınnan toplantı 
oldu. Toplantının konusuydu: Gagau-
ziya hem Türkiye arasında cümne hem 
ekonomika uurunda işbirlii.

Dayma Konseyin toplantısında 
selämnama sözünnän zalda bulunan-
nara danıştı TÜRKSOY genel sekreta-
ri Düsen KASEİNOV. Canabisi şükür 
etti Türkmenistan Respublikasının 
prezidentına Gurbangulı BERDIMU-
HAMEDOVa hem bütün türkmen hal-
kına açık musafirlik için hem üüsek 
uurda çalışmalar için, ani verdi kola-
yını 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı 
kultura başkasabası” yılını saaselem 
başa çıkarmaa.

Toplantıda susmak minudunnan 
anıldı dünnäda terora kurban olan can-
nar.

XXXIII TÜRKSOY Dayma 
Konseyindä Türkmenistan Respublika-
sının kultura ministrusu Annageldı GA-
RACAEV annattı nicä geçti 2015 yılı 
“Marı – Türk dünnäsı kultura başka-
sabası” yılı, söledi o meropriyatiyalar 
için, ani bu yıl çerçevesindä yapıldı.

Konseydä kabledildi TÜRKSOYun 
Baş sekretariatın otçötu hem 2016-cı 
yıl için çalışma programası temelleşti. 
Karar alındı, ani gelecek XXXIV TÜRK-
SOY Dayma Konseyin toplantısı Ba-
kuda olacek. Hem Azerbaycan kultura 
hem turizma ministerliin teklifinä görä, 
Şeki kasabası 2015 yılı Türk dünnäsı 
kultura başkasabası kabledildi.

Kırgıs Respublikasının teklifinä 
görä büük filosofun, poetın, 
enţiklopedicinin Yusuf BALASAGU-
Nİ duumasından 1000 yılına TÜRK-
SOY aza devletlerindä 2016-cı yıl 
Yusuf BALASAGUNİn yılı olarak 
kabledildi. Yusuf BALASAGUNİ 
dünneyä kendi “Kutatgu Bilig” poe-
masını braktı.

Bu yıl Çarşıda sergilendi 150 taanä evelki kilim. Vardı büünkü kilimnär da. 
Onnarın arasında Gagauziyanın Aydar hem Beşalma küülerindän hem da Ça-
dır, Komrat hem Valkaneş kasabalarında kilimnär da. Türkiye Respublikası da 
Çarşıda 20 evelki kilim sergiledi. Türkiyedä kilimcilik adetlerini Çarşıda kendi 
sözündä kısadan açıkladı Kişinev Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL.

 “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısında kendi yaratmaklarını sergiledi 
Avdarma küüyün yaratmak Evin uşakları da. Kendi kultura programasınnan hem 
milli giyimnerinnän insannarı sevindirdi “Eski Düz Ava” ansamblisi.

Gagauziyadan Çarşıda pay aldılar Gagauziya İspolkom predsedatelin yardım-
cısı Olesä TANASOGLU hem kulturalaylan turizma Upravleniyanın başı Vasili-
sa PETROVİÇ.                                                                Foro – gagauzmedia.md

Gagauziya alış-veriş Palatasında 
TİKA üürenmäk klaslarını tertipledi

Kasım ayın 27-ä Moldovanın alış-veriş Palatasının Gagauziya filialın işä 
üüretmäk Merkezindä iki eni tertiplenmä klas açıldı. Bu klaslar hazırlandı 
hem tertiplendi TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yar-
dımınnan.

Adetä görä, toplantının sonun-
da verildi TÜRKSOYun resimcilik 
incäzanaatı uurunda premiyası, angı-
sını kabletti Tatarstan Respublikasının 
incäzanaatta şannı insanı, Rusiyanın 
şannı resimcisi Grigoriy ÊYDİNOV.

Kasım ayın 27-dä Aşgabatta 
TÜRKSOY Dayma Konseyin azaları 
hem delegaţiyaların öndercileri buluş-
tular Türkmenistan Respublikasının 
prezidentınnan Gurbangulı BERDI-
MUHAMEDOVlan. Buluşmak oldu 
Türkmenistanın Ministrular kabinetı-
nın yortulu toplantısında.

TÜRKSOY genel sekretari Düsen 
KASEİNOV, türk kulturasının Halkla-
rarası kuruluşun hem türk dünnäsının 
arhitektorlar hem injenerlar Birlii adla-
rından, baaşladı Türkmenistan Respub-
likasının prezidentına medaliyi “Türk 
dünnäsı önündä üüsek hakları için”. 
Bu ödül verildi Türkmenistan preziden-
tına Canabisinin büük çalışmaları için  
türk dünnäsının halklarının ruh hem 
kultura uurunda yakınnaştırılmasında 
hem zengin varlıının incelemesindä 
hem da populizaţiyasında.

Kendi sözündä Türkmenistan Res-

publikasının prezidentı urguladı, ani 
bu medaliyi kableder nicä bir büük 
ödül baamsız hem tarafsız Türkmenis-
tana hem türkmen halkına.

Sora, “Türkmeniň ak öýi” (“Türk-
menin biyaz Yurtası”) binanın açılışın-
nan başladı “Marı – Türk dünnäsı kultu-
ra başkasabası” yılın kapanış yortusu. 
4000 kişi için yapılan yurtada kapanışa 
toplandılar Türkmenistanın öndercileri, 
deputatları, ministruları, diplomatlar, 
delegaţiyalar, cümne kuruluşların hem 
bilim merkezlerin temsilcileri, aksakal-
lar, kultura hem incäzanaat ustaları, stu-
dentlar hem gençlär. 

Yurtanın sţenasında hem arenasında 
oldu türk dünnäsının artistlerin büük 
hem gözäl konţertı. Konţertın ana no-
merleri oldu “Oguzların yolunnan” li-
teratura hem muzıka kompoziţiyası.

Kapanış yortusunun sonuna yakın 
Türkmenistanın viţe-premyerı Maysa 
YAZMUHAMEDOV okudu Türkme-
nistan Respublikasının prezidentından 
kutlama kiyadını, ani yollanılmıştı 
yortulu kapanışta pay alannara. Sora 
da Türkmenistan Respublikasının pre-
zidentın “Turkmenin altın asırı” yarat-
mak konkursunda enseyennerä ödüllär 
verildi.

Yortulu toplantının kapanış sözünü 
yaparak TÜRKSOY genel sekretari 
Düsen KASEİNOV tekrar urguladı o 
üüsek beceriklii, angılarınnan “Marı 
– Türk dünnäsı kultura başkasabası” 
yılın meropriyatiyaları yapıldı da Türk 
dünnäsı kultura başkasabası simvolla-
rını verdi Azerbaycanın Şeki kasaba-
sına – 2016 yılı Türk dünnäsı kultura 
başkasabasına.

“Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı

II-ci Milli Kilimnär Çarşısı
Kırım ayın (dekabri) 12-dä Kişinevda Mold-Expo sergi salonunda geçti 

II-ci “Covorul Dorului” Milli Kilimnär Çarşısı, angısını hazırladı Moldova 
kultura hem turizma ministerlii.

Kasım ayın 26-28 günnerindä Türkmenistanın Marı (Merv) kasaba-
sında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılın kapanışı 
oldu. “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası” yılı TÜRKSOY tarafın-
dan açıklandıydı. Kapanış günnerin temel olaylarından birisi oldu XXXIII 
TÜRKSOY Dayma Konseyin çerçevesindä Türk dünnäsının kultura minist-
ruların buluşması, ani toplandı Kasımın 26-da. Gagauziyadan bu toplantıda 
pay aldı kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ. 
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Kırım ayın (dekabri) 6-da Kişinev-
da geçti 19-cu yardım Kolada paneerı, 
angısında pay aldılar Moldovada bu-
lunan büükelçilikleri hem diplomatiya 
misiyaları. 

Bu yıl da, nicä da geçteki üç yıllar 
gibi, Kişinev Türkiye Büükelçiliin sten-
dında, panayıra katılannarın arasında, en 
çok satışlar oldu – 62 bin 120 ley. Lääzım 
urgulamaa, ani bu parayı toplamaa deyni 
pek çalıştılar Türkiye Büükelçisi, Büü-
kelçiliin hem TİKA zaametçileri. Burada 
Türkiye Hava Yolları (THY) stendın bir 
köşesindä “Uçan asçı”sınnan biznes-
klas ikramnarı verdi.

Bu yıl stendtan satış sistemasında 
eniliklär da oldu, bildirdi Türkiye Büü-
kelçisi Mehmet Selim KARTAL. Onna-
rın arasında çetileyä görä verilän THY 
Kişinev-İstanbul-Kişinev iki aviabilet, 
Moldseldän bir telefon hem bir tablet.

Not. Kişinev Türkiye Büükelçiliin 
stendında sponsorluk yaptılar: Efes 
Vitanta Moldova, Gürallar Grubu, 
Komili, Lias Grup SRL, Malldova 
(Summa Moldova SRL), Marathon 
Distribution Group, Melis Bijuteri, 
Nefis, Nurettin Yılmaz, THY.

“Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak baş-
çasının enidän açılmasınnan ilgili bu-
rada bir yortu oldu. Açılış yortusunda 
pay aldılar hem söz tuttular Gagau-
ziya Başkanı İrina VLAH, Çadır pri-
marı Anatoliy TOPAL, Çadır rayonun 
administraţiya başı Valentin KARA, 
Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL hem TİKA programa-
ların Kişinev kordinatorluk Ofisin kor-
dinatoru Canan ALPASLAN.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH ur-
guladı, ani “Birbuçuk ayın içindä uşak 
başçasına hepsi tertiplemelär yapıldı” 
hem bütün ürektän bu iş için şükür etti 
TİKAya yardım için hızlı karar alması-
na. Canabisi açıkladı, ani “Gagauziya-
nın öndercileri, primarlar hem rayon 

administraţiyaları TİKAylan ortaklı 
hem raat çalışmaya hazır”.

Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL da şükür etti TİKAya 
bu başarılı proekt için hem dedi:  “Ga-
gauziyanın eni ev-
latboyların saalıı 
hem terbiedilmesi 
– bu bizim da bor-
cumuzdur”.

TİKA kordi-
natoru Canan AL-
PASLAN urguladı, 
ani Çadır kasaba-
sının öndercileri 
çok zaamet ettilär 
7-ci uşak başçasını 
enidän tertiplemää 
hem eniletmää, 

ama imäk hazırlamak bölümün durumu 
kalan problemaların en büük proble-
masıydı. Canabisi urguladı: “Biz yoktu 
nicä brakalım, ani 150 uşak evdä dur-
sun da uşak başçasına gezmesin. Şindi 
burada pek islää durum var. Umut ede-
rim, ani bu uşaklar büüdüynän Gagau-
ziyada kalaceklar”.

Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) 
uşak başçasının direktoru Natalya 
PETİŞ açıkladı, ani “Uşak başçasın-
da altı grupa var. Bu 150 uşaa ya-
kın. Herliim imäk yapmak bölümünü 
tertiplämäydilär bu uşaklar şindi da 
evdä duraceydılar. Onuştan bütün 
ürektän şükür ederiz TİKAya, ani hızlı 
hem vakıdında bu yardımı bizä yaptı-
lar. Saa olsunnar!”

Not. Gagauziyada uşak başçala-
rınnan ilgili başka eni proektlar da 
TİKA plannarına koyulu.

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarış-
ması Haldun TANERın duumasının 
100 yılına yapılan bütün meropriyati-
yaların en önemnisi oldu. O verdi kola-
yını 250 milionnuk türk dünnäsı tanış-
sın kendi dramaturglarınnan, teatrular 
arasında işbirliklerini kaavileştirsın 
hem, Haldun TANERın ölümsüz ya-
ratmaların yolunnan, Türkiye teatrula-
rın hem incäzanaatının istoriyasını taa 
derindän üürensin.

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarış-
masını Türkiye Başbakannık Tanıtma 
Fondunun yardımınnan hazırladılar 
hem açtılar Avrasya Yazarlar Birlii, 
TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Te-
atruların Genel Müdürlüü. Bu ya-
rışmanın ilk duyurusu Türkiyenin 
Konya kasabasında olan “Bin nefes 
bir ses” halklararası türkçä teatrular 
festivalindä yapıldı.

Önemni o, ani Türk Dünnäsının 1-ci 
pyesa yarışmasının en büük daavasıydı 
– türk dillerindä teatrular için eni lite-
ratura yaratmakların peydalanması. Bu 
işi da konkurs becerdi. Çünkü yarışma-

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında 
enseyennerä TÜRKSOY binasında ödüllär verildi

ya 18 devlettän hem erdän 134 pye-
sa yollandı. Onnardan jüri 109 pyesa 
seçti (Altay (Rusiya Federaţiyası) – 1, 
Azerbaycan – 16, Başkiriya (RF) – 6, 
Çuvaşiya (RF) – 2, Dagestan (RF) – 
1, Hakasiya (RF) – 2, İrak – 1, İran 
(Tebriz) – 1, İran (Turkmansahra) – 1, 
Karaçay-Balkar (RF) – 2, Karaçay-
Çerkez (RF) – 1, Kazahstan – 16, 

Kırgizstan – 11, Tatarstan (RF) – 21, 
Türkiye – 23, Türkmenistan – 2, Uygur 
– 1, Gagauziya (Moldova) – 1). Hem 
109 pyesanın arasından 5-nä ödül ver-
di (3 er hem 2 mansiyon).

Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarış-
masında ödülleri Başkiriya, Kazahstan, 
Azerbaycan, Gagauziya hem Türkme-
nistan dramaturgları kazandılar:

1-ci – Meryem BURAKAYEVA, 
“Gölgä” adlı pyesaylan (Başkiriya);

2-ci – Ekrem AHMETOV, “Kaş-
garlı Mahmut” adlı pyesaylan (Uygur/
Kazahstan);

3-cü – Afak MESUD, “Hallacı 
Mansur” adlı pyesaylan (Azerbay-
can);

4-cü – Todur ZANET, “Sistema” 
adlı pyesaylan (Gaguziya/Moldova);

5-ci – Nobatgulı RECEPOV, “Nas-
retin Hoca, Sän Kimsin?” adlı pyesay-
lan (Türkmenistan).

Haldun TANER yılın yortulu ka-
panışında söz tuttular hem laureatlara 
ödüllerini verdilär T.C. kultura hem tu-
rizma Bakanıı müsteşar yardımcısı Ni-
hat GÜL, T.C. Devlet Teatruları genel 
müdürü Nejat BİRİCİK, TÜRKSOY 
genel sekretari Düsen KASEİNOV, 
Kazahstan Ankara Büükelçisi Janseyit 
TUYMEBAYEV hem Avrasya Yazarlar 
Birlii başkanı Yakup ÖMEROĞLU.

Avşamneyin da T.C. devlet teatru-
ların müdürlüünün Küçük Tetrusunda 
Haldun TANER yılın yortulu kapanışın 
sırası başarıldı. Burada siiredicileri Türk 
Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının la-
ureatlarınınnan tanıştırdılar hem Haldun 
TANERın pyesasını “Gözlerimi kapa-
rım, vazifemi yaparım” göstedilär.

Foto - Güler FEDAİ

Türkiye kultura hem turizma Bakannıın teklifinä görä TÜRKSOY tarafından 2015 yıl dramaturg Haldun TANER yılı 
olarak bildirildi. Kırım ayın (dekabri) 8-dä bu yılın yortulu kapanışı yapıldı. 2015 yılın içindä Haldun TANER adına çok 
sıralar yapıldı. Onun yaratmaları çevirildi başka dillerä hem türk dünnäsında sţenalarda koyuldu. Haldun TANER yılı An-
karada TÜRKSOYun binasında Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında 
enseyennerä ödüllär verilmä sırasınnan kapandı.

Selim KARTAL: “Gagauziyanın eni evlatboyların
saalıı hem terbiedilmesi – bu bizim da borcumuzdur”

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada

19-cu yardım Kolada
paneerı oldu



1985-ci yılda dünneyi gördü gagauz dilindä roman 
“Uzun kervan”. Yazdı onu anılmış gagauz yazıcısı hem 
kultura adamı Dionis TANASOGLU (1922-2006).

Büük yazıcı, dayanarak oguzların ortak istoriyasına, be-
cerdi açıklamaa gagauzların istoriyasını, başlayıp taa Oguz 
Han, Attila, Kül Tigin zamnnarından XX-ci asirinädän.

Bu paasız gagauz literatura zenginniini kutlamaa deyni 
Komrat regional bibliotekada yapıldı bir sergi – “UZUN 
KERVAN. Kiyadın 30-cu yıldönümü”. Burada sergilendi 
gazetalar hem jurnallar, neredä tiparlandı bu romandan 
parçalar, Dionis TANASOGLUnun başka kiyatları hem, 
belliki, aydınadıcının biografiyasınnan ilgili materiallar.

Not. Sergi hazırlandı kultura hem turizma Upravleniyasının planına görä hem ona 
cuvapçı oldu bu Upravleniyanın baş zaametçisi Evgeniya Georgievna LÜLENOVA.

17 Kırım ay 2015

17 Dekabri 2015

Yubilärın kutlaması başladı Ca-
nabisini tanıtmak bir filmnan. Sora, 
kutlamak sözü tutmak hem yubilära 
baaşışları vermäk için, tribunaya sı-
ravardı çıktılar TÜRKSOY 
genel sekretari Düsen KA-
SEİNOV, Kirgiz Respubli-
kasının Ankara Büükelçisi 
Ibragim JANUSOV, Avras-
ya Yazarlar Birlii başkanı 
Yakup ÖMEROĞLU, 2014 
yılında Türk Dünäsında yı-
lın literatura adamı seçilän 
KKTC yazıcısı İsmail BOZ-
KURT hem başkaları.

Gagauz poetı Todur ZA-
NET kutlama sözündän sora, 
Avrasya Yazarlar Birlii baş-
kanı Yakup ÖMEROĞLUy-

lan birliktä, baaşladı yubilära gagauz 
resimcisinin Sergey SAVASTİNın 
“Düş” adlı yaalı boya resimini angısı-
nın  ardında bölä bir peetini yazdı:

Omor Sultanoviç SULTANOVa
Saygılı, paalı Omor,
var bizdän Sana amor,
çiçeklär da olacek,
kutlamaklar akacek!

Sän Sultan oolu, Sultan,
Aslandan duumuş aslan!
Oldun büük akınımız,
genişledi dünnämız!

Kısmetli ol, Agamız,
Saalıın olsun kenarsız.
Raatlıkta Sän iç kumız,
100 olduynan şaşacız!

Bu sözlär Sän say bir tost
Hem baaşış Sana bu holst!

Ankarada Kirgiz halk poetının Omor
SULTANOVun 80 yaşını kutladılar

Kırım ayın (dekabri) 7-dä TÜRKSOY binasında 2015 yılında Türk Dünäsında yılın literatura adamı seçilän Kirgiz Şiir 
Akademiyası Başkanın hem halk poetın Omor SULTANOVun 80 yaş kutlama toplantısı yapıldı. Toplantıyı ortak hazırladı-
lar Avrasya Yazarlar Birlii (AYB), TÜRKSOY hem Kirgiz Respublikasının Ankara Büükelçilii.

Resimnedi Savastin,
hem “Saalık Allaa versin!”

Sonunda söz tuttu kendisi Omor 
SULTANOV. O şükür etti hepsinä kim 
bu yıldönümünü hazırladı hem hep-

si insannara, ani onunnan bu yortuyu 
paylaştı. Canbisi açıkladı, ani büün 
da durmamayca sevda peetleri yazêr, 
çünkü “bunun sebepi: 80 yaşında sev-
danın halı nasıl olduunu sizlerä da 
üüretmeyä istemämdir.” Bu sözlerini 
temelleştirmää deyni o okudu sevda 
için eni bir peetini hem, nicä düşer kir-
giz aksakalına, baaşladı musaafirlerinä 
kendi baaşışlarını da.

Omor SULTANOVun 80 yaş kutla-
maları başarıldı kısa bir konţertlän, an-
gısında Maestronun peetlerinä türküleri 
çaldı kirgiz türkücüsü hem kompozitoru 
Abidin TEMİROV. Konţertin en gözäl 
nomeri da “Ak bulut” türküsü oldu.

Kutlamalardan sora Omor SULTA-
NOV imzaladı kendi kiyatlarını, ani 
2015-ci yılda Türkiyedä tiparlandılar.

Fotolar - Güler FEDAİ

TÜRKSOY “Ünlü Türk oyku ve ti-
yatro yazarı Haldun Taner’ın doğumun 
100. yıl anısına” yubiley medalisini 
kurdu.

Başka türk dünnäsı yazıcılarınnan 
hem aydın adamnarınnan bilä, gagauz 
poetına hem yazıcısına Todur ZANETä 
Kırım ayın (dekabri) 8-dä Ankarada bu 
medali verildi. Medaliyi Canabisinä 
Kazahstan Ankara Büükelçisi Janseyit 
TUYMEBAYEV taktı.

Todur ZANETä 
“Haldun TANERın 
100 yılına” medali

Toplantıya Azerbaycandan gelän 
delegaţiya, Azerbaycan Ankara Bü-
ükelçisi Faiq BAĞIROV, Türkiye 
millli bibliotekasının başkanı Zülfi 
TOMAN, TÜRKSOY genel sekre-
tari Düsen KASEİNOV hem türk 
devletlerindän, Gagauziya da içindä, 
temsilcilär katıldı.

Kutlamalar başladı “Kiyatlar ser-
gisi hem “Türk dillerindä Bahtiyar 

VAHABZADEnin 90 şiiri” kiyadın ta-
nıtımı” serginin açılışınnan. Sora büük 
poetın yaşaması hem yaratması için bir 
film gösterildi. 

Nedän sora da Türk dünnäsının 
büük şairi Bahtiyar VAHABZADE için 
tribunadan annadıldı. Maasuz toplantı-
ya gelän azerbaycan artistleri Canabi-
sinin peetlerinä türkü çaldılar hem kısa 
bir konţertlän toplantıyı kapattılar.

Azerbaycan halk poetının Bahtiyar 
VAHABZADEnın anma toplantısı

Kırım ayın (dekabri) 9-da TÜRKSOY binasında Azerbaycan anılmış poetın hem 
dramaturgun Bahtiyar VAHABZADEnin 90-cı yıldönümü anma toplantısı oldu.

30 yıl geeri “Uzun kervan” romanı çıktı
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Güz
Ne gözäl yaprak uçêr,
O lüzgärlän oynaşêr.
Canımı sancı sıkêr,
Fidancık çıplak kalêr.
Üliya ANDRİEŞ, 4112 gr. 

Gözelina – güz geldi
Gözelina – güz geldi,
Altınnık o getirdi,
Suladı da, doyurdu da,
Kefimi dä kaldırdı. 

Bütün er doldu altın.
Gel da bak, gezin, bakın.
Gül, sevin... Aalamak yok.
Güz, seni bekledik çok!
Anastasiya ÇOBAN, 1615 gr. 

Küüdä şennik
Güz urdu kapumuza,
Kış durêr önümüzdä.
Bereketi tertipledik,
Horuda büün toplandık.

Hadi, şennik var küüdä,
Dolayda, herbir evdä.
Bütün yaz biz işledik,
Yortuyu çok bekledik.

Hadi, şennik var küüdä,
Dolayda, herbir evdä.
Bän sana büün çalacam
Da seninnän oynayacam.
Vani BABOV, 1615 gr.

Güz
Bän güzü beenerim,
Ona sevinerim.
Gülümseerim birliktä,
Teklif ederim bizlerä:
- Güz! Hadi, hızlıca,
Gel, dostum, evimizä!
Mariya ŞİKİL, 2214 gr.

Ne genä güz bizä yaptı? 
Ne genä güz bizä yaptı?
Yaklaştı, sevindirdi.
Tabiat olmuş atlas,
Dokunmuş altın palas.

Küsülü bakêrlar aaçlar, 
Havada uçuşêr yapraklar. 
Konêrlar karagöz topraa,
Ki dünnä olsun sarı renktä.
Üliya KİOR, 2214 gr. 

Sevgli güz zamanı
Var bizim yılımızda
Büülü zaman,
Açan pek çok baaşış
Veriler Allahtan.

Hava suuêr, sertleşer –
Bucaamıza hoş güz geler.
Bu zaman, nicä masal:
Nesoy istärsän – meyva al.

İnsanın keyfi diişer,
Büük havezlän o işleer,

Kış zamanına hazırlanêr,
Maazaları doldurêr.

Bu zaman için 
Var nicä çok söleyim,
Ama benim borcum –
Bu zenginnii sayım.
Koli BESARAB, 3413 gr.

İncä sırça
Renkli güz – avşam yılı,
Bana baaşlêêr aydınnıını,
Ama bizim aramızda
Sermiş bir pek incä sırça.
Mariya ÇOLAK, 1615 gr

Geldi güz vakıdı
Geldi güz vakıdı –
Çok gözäl renkli zamanı. 
Günnär da kısalêr.
Gecelär da uzêêr.

Bulutlar gökü kaplêêr,
Poyraz lüzgeri eser.
Kuşçaazlar da uçuşêrlar,
Sıcak tarafa alatlêêrlar.

Aaçlardan yapraklar silkiner,
Ayakların altında fışırdêêr.
Tani UZUN, 1215 gr.

***
Fidandan koptu yaprak –
Doz-dolay oldu yalpak.
Döşendi kaba kilim,
Sora aarlaştı içim...

Ki geçti sıcak günnär,
Çok oldu diişilmeklär:
Gecelär sonsuz oldu,
Günnerin kaçtı büülüü.

Tarlada işlär kaynêêr,
İnsannar kuvet toplêêr.
Bu güzün işi bitmäz,
Beenmemää onu olmaz.

Güz bizi besleer, bakêr,
Kışa girmää eşik kurêr.
Mariya BARGAN,
2214 gr.

Kasım geler!
Kasım geler! Kasım geler!
O kışı yaklaştırêr.
Bulutlar gökü kaplêêr,
Yaamurlar taa sık yaayêr.

Kuş sesi yavaşadı,
Yuvalar da boş kaldı.
Yırakta onnar çalêrlar,
Ana evini anêrlar.

Üzümnär dä toplandı,
Şaraplar da kaynadı.
Kırda işlär artık bitti,
Traktor sesi kaybeldi.

Fırında ekmek pişer,
Ateştä imek kaynêr.

Kasım bizi karşılêêr,
Kıştan seläm getirer.

Ne oldu, ne yapıldı
Kasımda açıklandı.
Yortu günü şen geçer,
Halk bereketä seviner.
Marina KRİSTEVA,
1215 gr.

Güzün iş peydalanêr
Güzün iş peydalanêr
İnsan kışa hazırlanêr.
Uşaklar çekeder 
            üürenmää,
Gençlär hazırlanêr düünä.

Kuşlar uçêr uzaklara,
Güneş piner bayırlara.
Güz – o en gözäl zanaat,
Hepsi kısmetli hem raat.
Sveta YANUL, 1615gr.

***
Güz – gözäl renkli zaman!
Seviner gagauzlar!
Musaafirlär kol-kola
Horu oynêêr dışarda.
Gelin, hadi, siz bizä,
Sevgili Bucaamıza!
Aleksandra STANEVA,1615 gr.

Güz geldi Bucaamıza
Güz geldi Bucaamıza,
Üzüm oldu baalarlarda.
Ambarlar ekin doldu,
Kısmetlı insan oldu.

Täskadan şıra damnêêr,
Dädu bıyıını siler.
Dermendä un yapılêr,
Babu fırını yakêr.

Babu ekmek pişirer.
Dädu kolacı kırêr, 
Babu da ona bakêr...
Ne gözäl bu güz geçer!

Güz geldi Bucaamıza. 
Bereket soframızda.
Seviner küçüü-büüyü,
Kısmetlı insan oldu.
Görgi SIPÇU, 1615 gr.

Güz!
Çok gözäl senin giimin,
Pek paalı hem çok renkli.
Aldadêrsın gözlerimi,
Sansın bir şalvir tilki.

Bizä 
       bereketini baaşlêêrsın,
Hepsini dä doyurêrsın.
Şükür sana – kıştan çıkêrız
Da Allaha dua ederiz.

Büülenerim 
   senin gözellinnän
Da hergün 
           gezinerim seninnän,

Sansın masalda bulunêrım
Hem can kahırımı
              unudêrım.
Tani PATRAMAN, 2414 gr.

Güz
Güzün günnär ne kısa,
Doyamêêrsın oynamaa.
Gecelär başlêêrlar uzamaa -
Karannıktan lääzım kalkmaa.

Yapraklar türlü renktä –
Gözäl demet elimdä.
Kuşlar göktä baarışêrlar –
Uzak yola hazırlanêrlar.
Alina MİHAYLOVA, 2214gr.

Güz
Var güz aylarında 
        üzüntülü günnär,
Açan düşerlär yapraklar,
Açan yaayêrlar yaamurlar
Hem suuk lüzgär eser.
Bulutlar gökü kaplêêr,
Gecelär dä pek uzêêr...
Sıcak güneş taa az şılêêr…

Salt hererdä sarı yaprak.
Büülü bu kilimi 
          beenerim pek!
Bu gözellik 
     güzü yapêr yalpak,
Ama geçtii yaza, 
       kahırlanêrım pek.
Margarita SURNİNA, 2414 gr. 

Güz urdu kapumuza
Güz urdu kapumuza,
Sepedi dolu meyva.
Başında ne meraklı –
Yapraktan feneţ renkli.

Saçları – altın tellär,
Yalabık payacıklar.
Bakışı – parlak gümüş,
Üzündä ne hoş gülüş!

Güz durêr kapumuzda –
Umut verer üreemizä:
Bereket toplanacek,
Yortular şen geçecek.

Güzlü günnär
Erken. Karannık.
Taa gecä saadı,
Ama horozlar
Öttülär sesli.

Güz yaşlı. Duman.
Dışarsı serin.
Sert, cansız lüzgär
Aaçları sallêêr.

Tokadı açıp,
Üfkeli kapêêr.
Evin örtüsü
Raatsız titirer.

Neçin, sanki, yaz
Tez geçti, kaçtı?

Yaşamak güzlü 
Gününä bastı.

Pençerenin dışarsı
Pençerenin dışarsı –
Fasıl, büülü bir resimi.
Ne meraklı altın şafklı
Güz zamanın padişahlıı!

Bakêrım dörtgöz
Renkli gözelää...
Nedän suuk lüzgär
Eser canıma?

Olsun kolayım
Yaamurcuklan bilä,
Herbir yapraa,
Damnadıynan, diimää.

Havada dönüşüp,
Uyukarı hızlanmaa,
Ki son türküyü,
Sesleyip uyumaa.

Bakêrım dörtgöz
Renkli gözelää...
Nedän suuk lüzgär 
Eser canıma?

Hepsi olêr çetin, sıradan
Duman mı? Serin mi?
Eser mi lüzgär?
Bekim, 
 yanêr güneştän doz-dolay.
Kaar mı yaayêr, çistirer mi yaamur.
Bütün dünneyi kaplamış saurgun. 
Bu hepsi olêr çetin, sıradan.
Bezbelli, bölä verili göklerdän.

Gevrek yapraklar erdä serili.
Bastın – fasıl kıtırdadı.
Yok o yaprak fışırdası,
Yok o yaprak dökülmesi.
Kaldı geeridä o renkli dünnä.
Uçtu-kaçtı güz gelän yıla.

Yaşamak ölä – var saadın, erin,
Yazılı günün – çizili ecelin.
Ne oldu – geçti... 
  hepscii sıradan.
Bezbelli, bölä verili göklerdän.
Galina Dmitrievna SİRKELİ,
üüredici

Осени блики 
А вид из окна 
       так и льётся мне в душу:
Берёза и тополь..., 
                 а мир равнодушен.
Прекрасные краски, 
          весёлые листья!
Не пожалел этот год 
            осенние кисти.

Хочу я лишь ввысь, 
       но сижу за окном.
Мне хочется плакать: 
           не здесь же мой дом...
Я дождиком стану, 
      я листьев коснусь
И с ними под ветер 
         я словно смеюсь,
Не знает никто 
           мой секрет невеликий:
Ведь строки мои – это осени блики.
İrina YABANCI, 1215 gr.

Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komradın “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencilerinä Todur ZANET literaturada 
9-cu master-klası yaptı. Master-klasta pay aldılar hepsi kurslardan poeziya yolunu ayıran genç poetlar. Master-klasın 
ana temasıydı – “Güz”. Ama başka temaya yazılı peetlär da zapa altına koyulmadı. Hem belli oldu, ani poeziya yolunda 
ilk adımnarını yapannara deyni genä peet yazmakta teoriya soruşlarını açıklamaa lääzım. Master-klası geçirmää deyni 
yardımcı oldu pedagogika kolecın gagauz dilindä üüredicisi Galina Dmitrievna SİRKELİ.

Komrat pedagogika kolecında 9-cu master-klas oldu
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Hiç olmasın şüpä, ani dilimiz kaybelecek

Nedir yasamak? 
Eer sorarsanız bana – nedir yaşamak?
Ban deycäm sizä kısa – 
        büük bir çalışmak.
Çalışmaa lääzım havezlän, üreeni koyup,
Boşuna yaşamamaa, derin iz brakıp.

Dünnedä yaşayanın var belli eri,
Hem onun yaşaması işindän belli.
Hepsı savaşêr nesaydı yapmaa,
Herkez çalışêr fayda getirmää.

Çalışmak gagauza dedemdän geler,
Angısı bizi büük insan yapêr.
Şükür edelim, ki duuduk “oguz”,
Hem bizim yaşamamız olsun düpe-düz.

Ko uşaklarımız kısmetli olsun,
Zor yaşamakta dooruluu bulsun.
Ozaman, kardaş, bän kısa deycäm –
Bu haliz kısmet, budur yaşamak!

Yılın zamannarı
Kış geldi bizä hem da hererä,
Tabiat hem mal girdi uykuya.
Herersi biyaz, kaarlan örtülü,
Kırlar, podişlär bim-biyaz oldu.

İnsan dinnener, ilkyazı bekleer,
Güneş şılasın, kısmet getirsin.
Turnalar geler, kısmet getirer,
Bütün tabiat uykudan kalkêr.

Onun aardına yaz-kurak geler,
Yaamurcuu bekleer, bereket adêêr.
Orak vakıdı ekin toplanêr,
Çalışkan halka zenginnik adêêr.

Yaz çıkar-çıkmaz güz-zaman geler,
Cömert sepedin kenarı taşêr.
Bütün yıl savaş, sän çalış, işlää,
Ozaman yaşamamız olacek islää.

Cenk sancıları
Geçti yıllar, o bet işlär,
Ani olmuştular çoktan,

Açan tarafımıza bastı duşman,
Ki yok etmää bizi birdän.

Sessiz, lafsız girdi duşman,
Kıydı o çok kabaatsız can,
Ama verilmedi halkım,
Durdu karşı o zuluma, nica kalkan.

Çok askerlär erä düştü,
Çok uşaklar üüsüz kaldı.
E karıların ne kabaatı,
Ani gençliindän taa dul kaldı.

E analar – çok yaş dökän onnar,
O yaşlardan 
       üzlerindä buruşuklar peydalanаn,
Onnar taa çok yıllar 
 cengin sancılarını
                içlerindä taşıyannar,
Kara çemberleri da başlarından 
     çıkarmayan cannar.

Bet, pek bet şu sancılar kök saldılar,
Düşlerinä da insannarın hep girdilär.
Ama yıllar geçti, o kahırlar unuduldu,
İnsan uslulukta raat yaşamak buldu.

Bu kahırı geçirennär, diri da  kalannar,
Hiç bir zaman kahramannarı unutmazlar,

Kim cannarını topraa kurban verdi,
Hem şannı ad devletimizdän kabuletti.

Hepsi gaguz üüredicilerinä adlêêrım
Çok saa olsun gagauz dili üüredicilär,
Ani yapêrlar ayozlu işi onnar,
Ani büüderlär genç evlad boylarını,
Hem üürederlär bol sevmää yaşamayı.

Ani gagauzluu kaavi tutup eldä,
Biz savaşêrız baaşlamaa 
          onu genç filizçää,
Ani kaavi hem meyvalı o dal olsun,
Hem bereket gagauzlaa çok getirsin.

Eer varsa bölä dili sevän 
         hem hodulluk duyan üüredicilär,
O sevdayı içlerindä taşıyannar,
Hiç olmasın şüpä, ani 
      dilimiz kaybelecek,
Hem dillerin arasından, 
  nicä bir dil, silinecek.

Nicä selcäz akêr 
        da ardından bir iz brakêr,
Ölä bizim aardımızdan 
     dili sevän uşaklarımız kalêr,
Angıları – o derenin pak suları gibi,
Yıraa akıp, uzaklara götürecek bizi.

Çok türlü zorluklar, kahırlar geçirmişlär gaga-
uzlar Bucak kırlarında. Ama, bakmayarak bişeycää, 
kaybelmedi halkımız, yıkılmadı, bunalmadı. Girgin, 
umutlan dolu gözlär etiştilär bu zamana kadar. Ama 
en titsi, en hatalı zorluklardan birisi – kara aaçlık, an-
gısı düşmüştü bizim tarafımıza 1946 – 1947 yıl. Bu 
zor geçirmişleri çok yazıcılarımız açıklêêrlar kendi 
yaratmalarında. N.Baboglunun annatmaları “Masallı 
toprak”, “Kara kış”, T.Zanetin annatmaları “Zaman 
Kanatları”, “Onnar geldilär sabaa karşı...” hem poe-
ması “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma 
REKVİEM”, M.Kösenin poeması “Taş aalaması”. 
Kuraklık, kara aaçlıkalar almış Bucaan saalıını. Büük 
acıylan geçirmiş bu zor ömür eçeli bizim gagauzları-
mız: gezärmişlär aaç karnına, türlü korku altında. 

Kırk altı. Kış. Gök tä, kara bulut gibi, gargalar 
hızlı uçêrlar, onnar da naşeysa duyurlar, ani yaklaşêr 
zaman Bucakta yapmaa zarar. Allaa kısmet etme-
sin, nelär olaradı burada, kuraklı tarafımızda. Deli 
lüzgärlär aşlarmışlar hem kemirärmişlär zavalı esmer 
topraa, ani bütün bu toprakta kalmamış bişeycik – ne 
insannarı doyurmaa, ne da kuşları hem hayvannarı.

Aaçlık heptän açardı dipsiz aazını da, nicä bir 

Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä 
hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär 
–  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi 
bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana 
yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä 
zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. 

hobur, her gün yudardı kabaatsız insannarın cannarı-
nı, bakmayarak hem acımayarak, ne ihtiärları, ne da 
uşakları. Kantara konulduydu herkezin yaşaması, ne 
var dünnää dä en paalı – ömür. Gidärdi büük bir sa-
vaş acımasız ölümün hem tatlı yaşamanın arasında.

Ama kabaatı atmaa sadece naturaya – günähtır. Ku-
raktan kaarä büük kabat düşer boz buyuklı, “ayoz-boba 
vojd Stalınä”. Bilmeyeräk, neçin hem ne demonun 
neeti vardı kaybetmää, silmää halkımızı er üstündän. 
Çürüyärdi, nekadar ekinnär gidärdi aşırı memleketlerä, 
sanki bizim pek büük borcumuz vardı doyurmaa kara, 
aaç gözleri. Ama “ayoz bobamıza”, bezbelli, aaz gelmiş-
ti. Görüp tä taa yarı yaşayan zavalıları soyardı derisinä 
kadar türlü postavkalarlan, naloglarlan, sonsuz soyucu-
luklarlan. Ama bunnar da aazdı halkımızın kara ecelınä, 
olmalı, vardı taa nelär görsün, çeksin. Zakonsuzluklar, 
insannarı biri–birinä karşı dusmandırıp, kaldırmaklar. 
Kabaatsızları, ani bir auç terekä için, aaçlıktan uşakları 
kurtarmaa deyini, kapana atmaklar. Sibirä kaldırmaklar 
gecä yarısı? Bunnar hem başka işlär diilmiydi aaz, aca-
ba, milletimizın payına? 

Zavalı insannarın buvazlarını aaçlıktan kaarä sa-
rardı sert ayazlar da. İnsan zabundu, aaçtı, yakacak-

sızdı. Ama genä aazdı, olmalı. Kiilelär, bet hastalık-
lar zavalıların üstünä üüşärdi. İnsan hasretti bir auç 
bir aaç malaya da, angısı yapılıydı papşoy koçanın-
dan hem eski-büskü tavanda kalma kuru toomnardan. 
Küülerdä kalmadıydı may kedi da, köpek da.

Ölülerin sa kabaatı neydi? Kalıp çoyu gömülme-
dik, örtülmedik. Çünkü kalannarın da kuvedi yoktu 
taşımaa hem, demir gibi, kara topraa aktarmaa.

Analarımız. Onnarın başlarından taa çok yıllar 
düşmedilär kara çemberlär. Zordu, çünkü pek zordu 
ilaçlamaa bu derin yaraları, kahırları. Onnarın kraa-
lı saçlarında, derin buruşuklarında, yalpak ellerindä 
saklı kaldı aaçlık sancıları. Bu sancıların acıları pek 
derin hem pek kaavi kök saldılar insannarın can 
erlerindä. Hiç bir zaman unudulmaz onnar. Baş iil-
dip, diz çökeriz onnarın önündä.

Allaa kısmet etmesin taa bir kerä geçirelim 
bölä görülmedik işleri. Ko her zaman halkımızın 
kısmetliktän üzü gülsün, şenniktän içi dolsun, mutlu-
luktan canı düülsün, uslulukta da insan biri-birinnän 
annaşsın. Duşmannık hem cenk ko olmasın, maavi 
gökün da üzü güneşli açsın!

Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ

Unudulmaz kara aaçlıın derin izleri gagauz halkın cannarında

Kasımın 25-dä Valkaneştä oldu prezentaţiya kiyada 
“Bozbey tamazlıı”. Kiyat 40 taane yapıldı hem okuycu-
ya tanıdıldı.

“Bozbey tamazlı” kiyadını yazdı anılmış hem pek islää 
bir insan, Gagauz Respublikasının kurucularından en ak-
tiv olan birisi, gagauzların patriotik akıntısının mayası 
Mariya KÖSE.

“Bozbey tamazlı” temelindä bay Tanas BOZBEYin 
annatmaları gagauzların XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında 
zor yaşaması, represiyalar hem Sibirä kaldırmaklar.

Mariya KÖSEnin “Bozbey tamazlıı” kiyadı
Kasım ayın 28-29 günnerindä Moldovanın Kantemir kasabasının “Nico-

lae Sulac” adına rayon kultura Binasında geçti festival “Asta-i floarea lui 
Sulac” (“Bu Sılakın çiçää”). 

Bu festivaldä pay aldılar halk muzıkası kolektivları: Komrattan “Düz Ava”, 
Yalovendän halk muzıkası orkestrası “Porumbiţa”, Hınçeşttän “Andrieş”, 
Straşendän “Alunelul”, Orheydän “Chetlova” hem Romıniyanın Galaţ kasaba-
sından “Doina Covurluiului” ansamblileri.

Not. Nikolay SULAK anılmış moldovan hem sovet türkücüsü, SSRB halk 
artistı. Duudu Komrat rayonun Sadık küüyündä (büün Kantemir rayonu). Bo-
bası Vasiliy gagauzdu, Baş küüyündän (Kirsovo), anası – moldovankaydı. Ni-
kolay Sulak hiç bir kerä bunu saklamadı.

“Düz Ava” pay aldı “Asta-i floarea lui Sulac” festivalindä
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Festivaldä kendi becerikliini göster-
di üç genç grupa: Boomerang, 1000fa-
cez hem Out FM. Onnar yarıştılar 
festifalin baş ödülü için – Marula Pro-
duction studiyasında iki türkü yazmaa.

Festivali elektronika hem pank 
motivlerinnän açtı 1000facez grupası. 
Sora Boomerang grupası tekstlarınnan 
hem vokalınnan işi ilerletti. Out FM gru-
pası sa alternativ rock muzıkasını çaldı.

Rock avşamını başardı Çadırdan 
“Çayır” (CHAiR) rock-grupası. Onnar 
çaldılar folk-rocktan popurileri, gös-
terip onun klasik hem indastrial taraf-

Bu oyunnarın arasında 
uşaklar aklılarına getirdilär 
hem oynadılar oyunna-
rı: “Aşık”, “Basmacık”, 
“Boba topu”, “Boldur”, 
“Borç”, “Boyacı”,”Büülü 
iplicäk”, “Çelik”, “Da-
dacık”, “Daullan, zurnay-
lan”, “Fırıncı”, “Kopça”, 
“Saklambaç” yada “Yu-
mancak”, “Uzun eşek”, 
“Üzücäk” hem başka.

Oyunnara katılannar 
hepsi geldilär bir fikirä, ani  bu oyun-
nar diil lääzım unudulsun, neçin dey-
ni şindiki zamanda uşakların vakıdını 
alêr hem iyer eni tehnologiyalar: tele-
fonnar, kompyuterlär, planşetlar da bu 
iş onnarın saalıına büük zarar verer.

Üüredicilerä hem üürencilerä dey-
ni bu oyunnarı hazırlamaa pek faydalı 
oldu Todur ZANETin “GAGAUZ-
LUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadı, 
neredä o oyunnnarın çoyu yazılı hem 
açıklı.

PAT R E T L E R D Ä : 
“Kopça” oyununu To-
may liţeyin üürencileri 
oynêêrlar.

Avdarma “D. Çelengir” 
liţeylein “Uzun eşää”.

Not. Hepsi liţeylerdä 
oyunnarı videoya çıkardı-
lar Türkiyenin Eskişehir  
kasabasının Osman Gazi 
universitetından aaraştır-
macılar.

Sergidä var ikonalar, ani dikili sedeftän üürencile-
rin ellerinnän. Onnarın dördünü dikti Valentina MA-
LAK. “Nikolay Çudotvoreţ” ikonasını sa dikti Elena 
DRAGNEVA.

Bundan kaarä sergidä başka el işleri da var: 9-cü 
klastan üürencilerinin Mariya RUSEVAnın hem Va-
lentina STANEVAnın makarinalardan çeşitli işleri, 
Lüdmila İVANOVAnın kiyattan “Modullü origami” 
işleri, Dimitriy DEMİRin sedeftän işleri hem Dimit-
riy MARKOVun sazdan evcezi. 

Var nicä deyelim, ani bu sergi halizdän oldu bir 
büülü fantaziyalı gözelliin sergisi, ani avtorlara da, 
sergiyi görennerä da, sadä iilik hem sevinmelik geti-
recek. Serginin gözellii da 
gözlerimizi sevindirecek.

Hepsi bu gözellii uşak-
lara uroklarda hem “Be-
cerikli ellär” derneendä 
üüreder gimnaziyanın iştä 
hem ustalıkta pedagogu 
Evdokiya Petrovna PET-
KOVİÇ. 

Sergiyi açarak ta Ca-
nabisi dedi: “Bän pek 
kısmetliyim, ani bizdä 
var bölä talantlı hem sa-
burlu uşaklar. O uşaklar, 

angıların elleri altın keser. Onuştan, bir şüpesiz on-
nara var nicä demää “Altın ellär” ustaları. Onnardan 
islää insannar olêr. Bän şükür ederim bizim vıpusk-
niklara da, ani, gimnaziyayı bitirdiktän sora da, bu 
işlerdän atılmadılar hem ileri dooru da bu büülü işleri 
yaradêrlar. Pek sevindirer, açan bu işlerä çocuklar eli-
ni koyêrlar. Bizim vıpusknik Nikolay KOYÇEV hem 
Odesa kasabasında popaz seminariyasında üürener 
hem da orada vakıt bulêr sedeflän ikona dikmää”.

Çadırdakı serginin epigrafı oldu rus söleyişi – 
«Смотри дерево в плодах, а человека в делах» 
(“Fidanı mevasından bak, insanı sa işlerindän”.)

PATRETTÄ: (arkada soldan) Valentina STANE-

Caltay gimnaziyasının uşaklarının el işleri sergisi

VA, Lüdmila İVANOVA, Evdokiya Petrovna PET-
KOVİÇ, Mariya RUSEVA, (ondä soldan) Dimitriy 
MARKOV, Dimitriy DEMİR.

Olga İVANOVA, 
Caltay gimnaziyasının biologiyada üüredici

Kolada gününädän Çadır kasabasın bibliotekasında geçer pek gözäl hem meraklı bir sergi – Caltay gim-
naziyasının uşaklarının ellerinnän yapılı incä işlerin sergisi. Bu sergi açêr yolu uşakların yaratma hem ustalık 
dünnäsına.

larını. “Çayır” (CHAiR) rock-grupası 
çaldı üç türkü gagauzça da.

Çadırdan muzıkantlar başardı-
lar kendi programasını “Yaamur” 
türküsünnän, angısına grupanın ön-
dercisi Mihail KULEV dedi “gagauz 
gençlerin gimnası”.

Bakmadaan ona, ani festivalin ta-
raycısını siiredicilär 1000facez gru-
pasını seçtilär, jürinin kararına görä, 
studiyada bir türkü yazmaa Out FM 
grupası da hakını kazandı.

Anatoliy MİHAYLOV,
festivalin Tertip komitetının azası

“Çayır”dan kubometra muzıkası
Kişinevda üçüncü kerä yapıldı “İslää muzıkanın kubometraları” («Кубоме-

тры хорошей музыки») festivali, angısında maasuz musaafir oldu Gagauziya-
nın Çadır kasabasından “Çayır” (CHAiR) rock-grupası. Grupanın azaları: Mi-
hail KULEV (önderci hem gitara), Anatoliy MİROÇNİK (daulcu), Vladimir 
GOLUBŢOV (bas gitara) hem Artöm TOPAL (klavişa).

Evelki uşak oyunnarı diriler
Kırım ayın (dekabri) 3-dä Tomayın, Çadırın “Mihail GUBOGLU” adına 

hem Avdarmanın “Dimitriy ÇELENGİR” liţeyleindä gösterildi eski gagauz 
oyunnarı, angılarını evelki zamannarda oynarmışar küçük kızlar hem çocuk-
lar hem da delikannılar.

Foto - George LISENKO


