
Maasuz Hederlez yortusu için ipod-
romda hem onun dolaylarında Gagauzi-
yanın herbir rayonundan gözäl donaklı 
milli aullar kuruldu. Ayırı erlerdä kendi 
mallarını sergiledilär erli hem aşırıdan 
gelän kimi halk ustaları da: kilimcilär, 
susakçılar, kürkçülär, resimcilär, 
terzilär, muzıka instrumentlerini yapan-
nar, yularcılar hem başkaları.

Hederlez adetimizi görmää hem 
yortuda pay almaa deyni burayı üzlärcä 
insan geldi. Onnarın arasında, Gagau-
ziya öndercilerindän kaarä, vardılar 
Moldova kultura ministrusu Monika 
BABUK, Moldova Parlamentın hem 
Gagauziya Halk Topluşun deputatla-
rı, aşırı devletlerin Büükelçileri hem 
diplomatiya misiyaların temsilcileri, 
Moldova politika partiyaların başları, 
devlet, cümne hem kultura insannarı.

Yortu başladı ondan, ani Başkan İri-
na VLAH, Halk Topluşu Başı Dimitriy 
KONSTANTİNOVlan barabar, hem 
paalı musaafirlerinnän birliktä, milli 
aulları dolaştılar. Burada Canabilerini, 
adetä görä, tuz-ekmeklän, birär filcan 
şaraplan, halk oyunnarınnan hem sıra-
larınnan karşladılar.

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988
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www.anasozu.com
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8-ci sayfa

Gagauziya kutladı en büük milli
yortularımızdan birisini – Hederlezi!

Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasında Gagauziya kutladı gagauzların en büük milli yortularından birisini 
– Hederlezi! Kutlamada pay aldılar diil salt Gagauziyadan, ama aşırıdan insannar da. Hederlez kutlamaları hazır-
landı hem yapıldı Çadır kasabasının “AT-Prolin” at fermasının ipodromunda hem onun dolaylarında. 

Ne mutlu öndercilerin cannarına, 
ani Hederlez yortusunun kutlamasında 
hepsi transporantlar hem başka yazılar 
yazılıydılar ölä nicä düşer: gagauzça – 
LATİNİŢAda, rusça – KİRİLİŢAda. 
Karışık transporantlar da pek dooru 
yazılıydılar (bakın patredi): herliim an-
samblinin adı gagauzça sa – yazılar hep-

si LATİNİŢAda; karışık sa – ozaman  
ansamblinin adı yazılı KİRİLİŢAylan, 
ama kasaba, küüyü hem devlet adları, 
nicä düşer, yazılı LATİNİŢAylan.

Candan ürektän şükür ederin hem 
Gagauziya Başkanına İrina VLAHa, 
ani nasaatımızı esaba aldı, hem Ga-
gauziya kultura hem turizma Uprav-

leniyanın ba-
şına Vasilisa 
PETROVİÇa, 
ani küsmedi 
nasaatlarımı-
za, ama, bizi 
işidip, He-
derlez yortu-
su için bölä 
gözäl, dooru 
hem tertipli 
yazıları ha-
zırlattı.

Akademik 
Todur ZANET

Ne mutlu cannarına! Öndercilär
çannarın düümesini işittilär

Pek sevindirdi o, ani Gagauziyanın öndercileri işittilär redakţiyamızın 
hem baş redaktorumuzun bir aylık çan düümesini, o iş için, ki öndercilär 
LATİNİŢAdan KİRİLİŢAya dönmesinär deyni.

“Ana Sözü” gazetasına Gagauzi-
yada 2016-cı yıla yazılmak kompani-
yası durgunmêêr.

Herbir aydan yılın sonuna kadar 
isteyennär var nicä yazılsınnar poçta 
bölümnerindä yada kendi poçtalyon-
narında.

“Ana Sözü”nä aylık yazılmak pa-
ası sadä 4 ley 00 bani.

“Ana Sözü”nä!
yazılmak durgunmêêr

Çiçek ayında Türkiye Respublika-
sının Büükelçilii eni binasına taşındı.

Dünnä standartlarına uygun Büü-
kelçilik binası bulunêr Kişinevun Ale-
xei Matieviç sokaanda No. 55.

Türkiye Büükelçiliin 
eni binası açıldı

4-cü hem 5-ci sayfa

Komrat muzıka şkolası
50-ci yıldönümünä etişti

Enseyiş Günün
71-ci yıldönümü

Hederlez ayın 9-da II-ci dünnä 
cengindä Enseyiş Günün 71-ci yıldö-
nümü bakıldı. Bu yortunun kutlamaları 
Gagauziyada da oldu. 2-ci sayfa

Hederlez ayın 1-dä bakıldı Ayozlu 
Paskellä yortumuz.  Büük Paskellä 
yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä 
saalık, kısmet, bereket hem uzun 
ömür getirsin! Kurtarıcı hepsimizi 
korusun! 

Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

Ayozlu Paskellä 
kutluca olsun!

Hederlez ayın 13-dä, Gagauziyanın 
kulturada zaametçilerin Gününä karşı  
Komratta kutlama toplantısı oldu. Ora-
da kultura uurunda zaamet edän insan-
nara şannı adlar, gramotalar hem başka 
nagradalar verildi.

Lüdmila
TUKAN 

“Gagauziyanın
kımetli
artistı” 

oldu

Vasilisa
FURMANa
“Gagauziyanın 
kulturada
kıymetli
zaametçisi”
adı verıldi

Kutluca olsun!
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Gagauziya gençleri Väçeslav 
BOYKO hem Dimitriy KUZNEŢOV, 
angılarına  devlet “Vatan hayınnıı” 
kabaatını yapıştırmaa savaşardı, He-
derlez ayın 6-da serbest brakıldılar.

Onnarın serbest brakılması için ortak 
danıştılar Gagauziya İspolkomu hem 
Halk Topluşu. Çiçek ayın 7-dä Gagauziya 
Halk Topluşu, kendisinin sıradan dışarı 
toplantısında maasuz bu soruşu inceledi 
(bak: http://anasozu.com/halk-toplusun-
politzakluconniylar-icin-karari/).

2014-cü yılda Moldovanın 
informaţiya Slujbası (eski KGB) bir-
kaç gagauz gencini kapadı, atıp onnara 
«подготовке подрывных и антикон-
ституционных действий, способных 
нанеси ущерб госбезопасности и 
территориальной целостности стра-
ны» kabaatını.

Bu gençlerin ikisi 5-şär yıla kapana 
kapandı. İkisi da – Väçeslav BOYKO 
hem Dimitriy KUZNEŢOV – arest al-
tında kapalıydılar. Gençlär kendi kaba-
atını tanımadılar.

Forumda üzä yakın karı katıldı. Ka-
tılannarın arasında vardılar karılar ölä 
devletlerdän nicä Azerbaycan, Kazahs-
tan, Kirgizistan, Uzbekistan, Albaniya, 
Bosniya hem Gerţogovina, Kosova 

Tatarastan (RF), KKTC, Makedoniya 
hem başka.

Moldovayı bu Forumda temsil etii 
Gagauziyanın anılmış jurnalistkası 
hem cümne insanı Ekaterina TERZİ-

BARLADÄN, Komrattan “Vesta” cu-
ümne kuruluşun hem “Moldovanın üü-
len tarafının karılar Birlii”nin temsilcisi.

“Türk dünyası kadını konuşu-
yor” Forumunda karılar, ani kendi 
devletlerindä hem dünnedä kendileri-
ni üüsek uurda gösterdilär politikada, 
bilimdä, mediţinada, pedagogikada, 
presada, cümne yaşamasında paylaştı-
lar kendi beseriklerinnän hem, belli ki, 
adamnarlan bir uurda olmak için yol-
ları aaradılar. Bundan kaarä aylä hem 
cümne problemalarını inceledilär.

Ekaterina TERZİ-BARLADÄN 
açıkladı, ani fikirlärlän hem 
becerikliklän paylaşmaktan kaarä, Fo-
rumda bakıldı soruş nicä karı akıntıla-
rını kendi devletlerindä üüsek uurlara 
kaldırmaa, üüredicilik, kultura hem 
cümne uurunda ortak işbirlii yapmaa.

Nicä bildirdi Ekaterina TERZİ-
BARLADÄN “Türk dünyası kadını 
konuşuyor” Forumu adına kendi se-
lemnama yazısını yolladı Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH.

Ekaterina TERZİ-BARLADÄN Türk dünyası
kadınnarınnan konuştu

Çiçek ayın 27-28 günnerindä Türkiyenin pravitelstvo dışında kuruluşu 
“Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği – KAYÇAD” Türk 
dünnäsının karılarını “Türk dünyası kadını konuşuyor” Foruma Ankaraya 
topladı.

Väçeslav BOYKO hem 
Dimitriy KUZNEŢOV 
serbest brakıldılar

Bakmadaan ona, ani Enseyiş Günü 
bu yıl Küçük Paskelleyä (Ölülerin 
Paskellesinä) denk geldi, kutlama sıra-
ları Gagauziyanın may hepsi kasabala-
rında hem küülerindä yapıldı: asker an-
mak taşlarına çiçek hem venok koyuldu, 
mitinglar hem avtoprobeglar yapıldı, 
peetlär okundu hem türkülär çalındı.

Avtoprobegların birisi «На-
следники Победы» (patrettä) Kon-
gaz küüyündä yapıldı. Onu hazır-
ladılar kardaşlar İlya hem Mihail 
KARASENNİlär. Avtoprobegta kul-
lanıldı sovet vakıdından tehnika hem 
onda pay aldılar küçüklär da büüklär 
da. Maşinalarda vardı bayraklar hem 
türlü patriotika lozungları. 

Avtoprobegın kolonnası baştan-
başa gezdi küüyün baş sokaklarını da 
sonunda erleşti primariyanın önündä. 
Nedän sora avtoprobega katılan insan-
nar mitingta pay aldılar.

Enseyiş Günün 71-ci yıldönümü
Hederlez ayın 9-da aydın dünnä II-ci dünnä cengindä Enseyiş Günün 71-

ci yıldönümü baktı. Dünnäälän bilä Gagauziyada da kutlama sıraları oldu.

Olimpiadanın ofiţial açılışında hem 
kapanışında pay aldılar Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH, Gagauziya üü-

27-ci Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiada
Hederlez ayın 3-5 günneri arasında Komratta geçeti 27-ci Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiada. Olim-

piadaya katılan Gagauziyanın 47 üürencisi yarıştılar gagauz dilindä yazmakta, viktorinalarda hem okumakta.

redicilik Upravleniyanın başı Sofya 
TORLAK hem Moldova üüredicilik 
ministerliin temsilcisi Alla NİKİT-

ÇENKO. Bundan kaarä kapanışa Mol-
dova üüredicilik ministrusu Korina 
FUSU da geldi. 

27-ci Gagauz dilindä hem literatu-
rasında Olimpiadanın 2-ci günündä, 
Hederlez ayın 4-dä, olimpiadacılar ga-
gauz yazıcılarınnan buluştular. 

O buluşmaya geldilär Gagauziya-
nın anılmış yazıcıları hem genç po-
etlar: Vasiliy FİLİOGLU, Prakovya 
FİLİOGLU, Todur MARİNOGLU, 
Mercanka (Mariya KAPAKLI) Ele-
na MOKANU, Pötr MOYSE, Anjela 
MUTKOGLU hem Todur ZANET. 
Herbir poet hem yazıcı okudu kendi 
yaratmalarından örnekleri hem üüren-
cilerin soruşlarına cuvap etti.

Kendi yaratmaklarını okudular 
olimpiadacılar da: Tatyana DRAGNE-
VA (Çeşmä küüyü), İrina TANASO-
VİÇ (Avdarma) hem başkaları.

Olimpiadanın prizörları hem onna-
rın üüredicileri kablettilär Gagauziya 
Başkanından diploma hem para.

Çiçek ayın 27-dä Ay-Boba Mihail 
ÇAKİRin hem onun eşinin İrinanın 
mezarına Todur ZANET gazetamız-
nın adına çiçek koydu.

Anma hem saygı duruşundan sora, 
Mihail hem İrina ÇAKİRlerin cannarı 
için, adetä görä, birär filcan şarap bu-
yuruldu.

Mihail ÇAKİRä “Ana 
Sözü”ndän saygı
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Bu gündän ileri, bir ayın içindä, 
Gagauziyada Gagauz dilimizlän ilgili 
türlü meropriyatiyalar yapıldı: yazı-
cılarlan hem poetlarlan buluşmaklar, 
şkolalarda hem uşak başçalarında kiyat 
hem resim sergileri, peet hem resim 
yarışmaları, kiyatların prezentaţiyaları 
hem literatura master-klasları.

Yortunun taa büük faydası olsun 
deyni, baş kutlamalar bu yıl Çadırda, 
Komratta hem Valkaneştä yapıldılar, 
hem da birdän, Çiçek ayın 27-dä saat 
14:00 başladılar.

Çadır kasabası.
Çadır kasabasında kutlamalar Mi-

hail ÇAKİRin anmak taşının yanında 
yapıldı. Orada toplandılar kasabanın 
hem rayonun öndercileri, üürencileri 
hem üüredicileri, uşak başçalarından 
uşaklar hem terbiedicilär, yazıcılar hem 
kultura insannarı, yaklaşık 50 kişi.

Mihail ÇAKİRin anmak taşına çi-
çek koymaktan sora, üürencilär hem 
genç yazıcılar peet hem annatma oku-
maklarınnan kendi saygılarını hem 
sevgilerini Gagauz dilinä gösterdilär. 
Üürencilerdän hem uşak başçası uşak-
larından kaarä kendi yaratmalarını 
okudu poetesa Alöna ERGOGLO hem 
proza yazıcısı Vasiliy RUSEV. Çadır 
Valentin MOŞKOV teoretik liţeyin 
üürencileri, başta kendilerin gagauz 
dilindä hem literaturasında üürediciy-

kalarınnan Elena LAZAREVAylan, 
pek meraklı hem gözäl Gagauz dilindä 
nasaat ettilär hem gagauz yazıcıların 
yaratmaklarını okudular.

Valkaneş kasabası.
Valkaneştä “Ana dilimiz” yortusu 

primariyanın büük başında kutlandı. 
Yortunun programasını hazırladı hem 
yortuyu götürdü Valkaneş kultura Evin 
metodistı Vasilisa FURMAN. Kutla-
malarda pay aldılar üürencilär, analar-
bobalar, rayon öndercisi Födor TERZİ, 
kultura Evin işçileri hem artistleri. Val-
kaneşin primarı toplantıda yoktu.

Kutlama programası kuruldu ölä, 
ani taa çok valkaneşli poetlarını anmaa 
deyni. Onuştan aarlık verildi raametli 
poetın İvan İvanoviç PAVLİOGLU-
nun yaratmalarına. Onun peetlerini 

okudular 1-ci liţeyin 8-ci klaslarından 
üürencilär Vlada TORLUPA (okudu 
peeti “Gagauz Bayraa”) hem da Svet-
lana KİRÇU (okudu peeti “Valkaneş”) 

hem 3-cü gimna-
ziyanın 6-cı klasa-
tan üürencisi Oleg 
KREŢU (okudu pe-
eti “Bir yıldız”).

Kendi peetleri-
ni “Ana Dili” için 
okudular 1-ci liţeyin 
12-ci klastan üüren-
ciykalar Oksana 
KOLBAN hem Tat-
yana DRAGNEVA.

Ana Dili için 
“Ana Dilimiz” li-

teratura kompoziţiyasını yaptı hem 
okudu “Olimp” genç yaratma grupası 
(önderci – İrina YALAMA).

Gagauz dilini kutlama yortusunda 
pay aldı Valkaneşin kultura Evindän 
genç halk muzıkası ansablisi “Genç 
Olannar” (önderci – Boris KALÇU).

Yortu zamanında uşaklar Ana dilindä 
hem Ana Dili için türküleri çaldılar.

Komrat kasabası.
“Ana dilimiz” yortusunun en gö-

rümnü hem tantallı kutlamaları Kom-
ratta geçti. Gagauziya öndercileri öndä, 
studentlarlan üürencilär hem üüredicilär 
arkada, Moldova hem Gagauziya bay-

rakları, Gagauz dilinän Ana dili için 
transporantlar ellerindä, duhovoy or-
kestra marşlarınnan, yortuya katılannar 
Komrat sokaklarında gezindilär. Sora 
Komrat Devlet Universitetın (KDU) 
önündä bulunan Mihail ÇAKİRin an-
mak taşına çiçek koydular.

Çiçek koyuldu Dimitriy KARAÇO-
BANını anmak taşına da. Ama neçin 
sa Çiçek koyulmadı literaturamı-
za hem Ana Dilimizin ilerlemesinä 
hem korunmasına taa da büük ku-
vet koyan hem taa da çok yaratmak 
dünneyä baaşlayan gagauz yazıcıla-
rımızın Dionis TANASOGLUnun, 
Nikolay BABOGLUnun hem Stepan 
KUROGLUnun byustlarına, angıla-
rı birkaç metra taa aşaada hep “Şan 
Aleyası”nda bulunêrlar.

Bundan sora da, KDUnun 
eşiklerindä kutlama mitingı oldu. Mi-
tingta, gezinmektän sorakalan insanna-
rın önündä, nasaat ettilär Başkan İrina 
VLAH, Halk Topluşu Başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV, Komrat primarı 
Sergey ANASTASOV hem başkaları.

Liţeylerin üürencileri hem uşak 
başçalarından uşaklar peet okudular. 
Kendi yaratmaklarını okudular genç 
poetlar İlya KARASENİ, Alla BÜÜK, 
Kristina KOÇAN hem başkaları.

Miting zamanında, nasaat etmäk 
hem peet okumak arasında, gagauz 
ansamblileri hem Gagauziya artistleri 
gagauz dilindä konţert gösterdilär.

Foto – gagauzmedia.md

“Ana Dilimiz” yortusu ayırıcılıklan bakıldı
Çiçek ayın (aprel) 27-dä, taman gagauzların apostolunun, aydınnadıcımızın, büük bilim hem klisä adamımızın, 

Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin duuma günündä, öndercilerin kararına görä, Gagauziyada “Ana Dilimiz” 
yortusu kutlanıldı (2009-cu yıladan bu yortu Orak ayın (iyül) 30-da bakılardı).

Byustun okumasını hem 
ayazmaylan serpilmesi sluj-
basını Gagauziya kliselerin 
popazlarınnan birliktä yaptı 
Komratlan Kaulun episkopu 
ANATOLİY.

Dualar bittiktän sora, Kom-
ratlan Kaulun episkopu ANA-
TOLİY serpti ayazma byusta 
hem teklif etti kolivadan al-
maa. Sora da Mihail hem İrina 
ÇAKİRlerin cannarı için po-
mana verildi.

O günü Ay-Boba Mihail 
ÇAKİRin byustun okumasın-
da hem kolivanın kaldırılma-
sında pay aldılar Gagauziyanın hepsi baş öndercileri 
hem GHT Başı: Gagauziya Başkanı hem İspolkomun 
predsedateli İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu 
Başı Dimitriy KONSTANTİNOV İspolkom pred-
sedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, İspolkom 
predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, kul-
tura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PET-
ROVİÇ, “M. Maruneviç” adına bilim-aaraştırma 
merkezin direktoru Pötr PAŞALI. Büük katkıda bu 
sıraya bulundu Modova gagauzların cümne kurulu-
şun başı Nikolay TERZİ.

Bundan karä bu ayozlu gündä Ay-Boba Miha-
il ÇAKİRin hem onun eşinin İrinanın mezarına 
geldilär gagauz yazıcıları Pötr ÇEBOTAR hem To-
dur ZANET, angıları mezar bulunduynan, o mezarda 
2000-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä ilk duayı yap-

tıydılar hem Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hem onun 
eşinin İrinanın mezarına birär filcan şarap hem su 
döktürdülär.

Vardı bu günü mezarda gagauzların başka bilim, 
kultura hem cümne insannarı da.

Not. Ay-Boba Mihail ÇAKİRin eski byustu, 
ani yapılıydı bakırdan hem 2011-ci yılın Kırım 
ayın (dekabri) 12-dä Gagauziya İspolkomun tara-
fından koyulduydu bıldır, Harman ayın (avgust) 
15-dä, çalındı (bak: http://anasozu.com/barbarlik-
mihail-cakirin-byustunu-calmislar/).

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin eni byustu onun duu-
ma günündän 155 yıldönümünä karşı mezarına ko-
yuldu. O byustu mramordan yapıtı moldovan skulp-
toru Grigoriy RAYLÄN.

Patret – Gagauziya başkanın pres-slujbasının.

Mihail ÇAKİRin byustu okundu hem kolivası kaldırıldı
Hederlez ayın 10-da gagauzların apostolunun, aydınnadıcısının hem din adamının, Protoierey Ay-

Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1861 – 08.09.1938) byustu okundu hem kolivası kaldırıldı. Byustun yapıl-
ması için Gagauziya İspolkomun, demeli bütün gagauzların tarafından, 49 bin ley para verildi.Artık birkaç yıl sıravardı Türkiyenin başka-

sabasında Ankarada yaşayan gagauzlar Ayozlu 
Paskellä yortumuzu bakêrlar. Bu yıl kutlamada 
30 Gagauz pay aldı.

Paskellä günü, çin sabaalän, Ankaranın belli 
bir dinnenmäk erindä toplanıp, büük hem Ayozlu 
Paskellä yortumuzun kutlamasını dualardan başla-
dık. Sora orucu açtık hem, mangallarda balıklan et 
pişirip, konuştuk.

Paskellemizi bakarkana şennendik ta, gagauz 
oyunnarını oynadık.

Lääzım sölemää, ani Ankarada yaşayan Gagauz-
lardan örnek alarak Türkiyenin başka kasabalarında 
yaşayan Gagauzlar da Paskelleyi bakmaa başladılar. 
O kasabaların arasında Ardahan, Eskişehir, İzmir 
hem İstanbul kasabaları da var.

Hristos dirildi! Hakına dirildi! 
Yaşayalım hem yaşadalım Gagauzluumuzu!

Serghei MANASTIRLI, Ankara, Türkiye

Ankarada Paskellä
kutlamaları adetä döndü
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Komrat uşak muzıka şkolasının 
ilk direktoru oldu Födor Mihayloviç 
HARUŢA. Sora 1967-1969 yıllarında 
direktorluk yaptı Zinaida İvanovna 
KENDİGELÄN. 1969-1970 yılların-
da director oldu Dimitriy Afanasiye-
viç KİRİYAK. 1970-1997-ci yıllar-
da muzıka şkolasının direktoru genä 
Födor Mihayloviç HARUŢA oldu. 
2000-2002 yıllarında direktorluk yaptı 
Valeriy Stepanoviç TİMOFEY. 1997-
1999 yıllarında hem 2002-ci yıldan 
beeri Komrat uşak muzıka şkolasının 
direktorluunu İvan Vasilyeviç LÜLE-
NOV yapêr.

Sovet vakıdında kurulan düzenä 
görä, üüredici zanaatı kabledän in-
sannarı bütün SSRB-nä payedärdilär. 
Onuştan Komrat uşak muzıka şkola-
sına geldilär işlemää pek islää peda-
goglar hem büük ustalar: Kareliyadan 
fortopyanoda üüredicilär karı-koca 
O.A. hem S.S. SUATOVlar; Rostov-
Dondan akordionda üüredici E.İ. SER-
DÜKOV; akordionda üüredici Ê.E. 
LENÇİNER, angısının önderciliindä 
şkolamızın bayanistlar hem akardion-
cular orkestrası respublikada 3-cü eri 
aldı; duhovik V.F. FEDORÄN, angısı-
nın önderciliindä halk muzıkası orkest-
rası 3-cü eri aldı; karı-koca N.İ. hem 
E.E. DMİTRİEVlar, angıları sayılêrlar 
Komratta kemençä şkolasının kuru-
cuları; Nikolay Martınoviç  MİHAY-
LÜK, ani büün da burada çalışêr; Va-
lentina Mihaylovna BARLADÄN. 

Şkolamızın kapularından yola çı-
kan üürencilerimizin kimileri burada 
pedagog olarak işleerlär: N.İ. İOFÇU, 
L.İ. ANDRİŞOY, T.İ. ŞÇEGOLEVA.

Büün, bu yıldönümü yortusunnanil-
gili olarak, isteerim taa derindän annat-
maa pedagoglarımızın ustalıı için. On-
narın çoyunda (80% yakın) didaktika 
gradları var: fortopiano bölümün başı 
T.D. MUTKOGLU – 2-ci kategoriya; 
M.V. VASİLKOVA – 1-ci kategoriya; 
N.V. BARBANÄGRA – 1-ci kategori-
ya; T.M. KAZMALI – 2-ci kategoriya. 

İsteerim nışannamaa pedagogların 
arasında ustaların üstünä ustalarımı-
zı: horun diyşilmeyän öndercisi Nina 
Mihaylovna MİHAYLÜK, angısının 
önderciliindä hor respublikada 3-cü 
oldu; Valentina Mihaylovna HACI; 
“Gagauziyanın kulturada kıymetli za-
ametçisi” adlarını taşıyannar – şkola-
mızın ilk üüredicisi Natalya Georgi-
evna STANŢOY, Nikolay Martınoviç  
MİHAYLÜK, Valentina Mihaylov-

na BARLADÄN, Födor Mihayloviç 
HARUŢA, Natalya İvanovna İOFÇU, 

İvan Vasilyeviç 
LÜLENOV; “Me-
ritil çivik” meda-
lilerini taşıyêrlar 
F.M. HARUŢA 
hem E.E. DMİT-
RİEVA.

“Düz Ava” 
a n s a m b i n i n 
45-ci yıldönü-
mü konţertında 
“Maêstro ın arta” 
adları verildi şko-
lamızın vıpesknik-
lerına hem büünkü 
pedagoglarına İlya 
İlyiç FİLEVa hem 
Tatyana İvanovna 
ŞÇEGOLEVAya.

İleri yollardılar 
bizä pedagogları 
bütün Moldovadan 
da. Ama şindi bu iş 
yapılmêêr. Onuş-
tan, kimär kerä, 
üüredicilää alêrız 
insannarı, ani maa-
suz muzıka uurun-

da üürenmemişlär.
Büük sevinmeliklän sö-

leeriz, ani vıpuskniklerimi-
zi büün var nicä razgelmää 
diil salt Gagauziyanın mu-
zıka kolektivlarında “Düz 
Ava”da, “Kadınca”da, “Bucaan 
sesleri”ndä, “Êlegiya”da, ama 
Moldova hem yabancı devlet-
lerin kolektivlarında da.

50 yılın içindä Komrat uşak 
muzıka şkolasını başardılar 
2000 kişidän zeedä. Onnarın 
200-dän zeedesi profesional 
muzıkant oldular. İlk vıpusk-
niklerin arasında vardı anılmış 
gagauz kompozitoru İlya İlyiç 
FİLEV. Respublika hem halk-
lararası konkursların laureatları oldu-
lar: fortopiano – Sergey FİLİOGLU, 

Vitaliy MİHAYLÜK, Roman BASS; 
vokal (opera) – Nellä KRAVÇENKO; 
truba – İvan HALMEDOV (raametli 
artık).

Vitaliy MİHAYLÜK, bizim şkola-
dan sora, başardı S. RAHMANİNOV 
muzıka liţeyini, üürendi Kişinev kon-
servatoriyasında, ama başarmadaan 
onu, gitti Amerikaya. Şindi Dubay 
kasabasında amerkan şkolasında forto-
pianoda üüredici. Başardı London mu-
zıka kolecını. 2015-ci yılda, eşinnän 
barabar, İtaliyada halklararası duêtlar 
kokursunda I-ci eri aldı.

Roman BASS, bizim şkoladan sora, 
başardı S. RAHMANİNOV muzıka 
liţeyini hem Kişinev konservatoriyası-
nı. Moskvadakı Şnitke muzıka institu-
tunda magistraturayı yaptı.

Nellä KRAVÇENKO, şkolamızdan 
sora, başardı Tiraspol muzıka kolecını 
kemençä uurunda, sora da Bulgariya-
dakı Plovdiv kasabasının muzıka Aka-
demiyasını, nedän sora da Bulgariya 
başkasabasının Sofiyanın konservato-
riyasını (opera zanaatı). Avstriyanın 
Graţ kasabasında magistraturayı yaptı. 
Büünkü gündä Sofiya opera teatrusu-
nun solistkası.

Pek meraklı, ani bizim şkolamı-

zı bitirennerin arasında var kardaş-
kızkardaşlar, ani taa ötää muzuka uu-
runda üürenmeyi ayırdılar: Kişinev 
konservatoriyasında üürenerlär Elena 
ROTARY (fortopiano) hem Mihail 
ROTARY (kompoziţiya) hem da An-
karada (Türkiye) aspiranturada Olga 
ROTARY (fortopiano); Rusiyada Gne-
sinıh muzıka Akademiyasında Alek-
sandr NİKOLAEV (ses rejisöru) hem 
Nijniy-Novgorod konservatoriyasında 
Marina NİKOLAEVA (vokal), Mosk-
vada – Yulä GROZDEVA (vokal).

Muzıka uurunu ayıran vıpusknikla-
rımız büün üürenerlär: Komrat Devlet 
Universitetında – 13 kişi, Tiraspol mu-
zıka kolecında – 12 kişi, Komrat Mihail 
ÇAKİR pedagogika kolecında – 5 kişi. 
Bundan kaarä Kişinevun S. RAHMA-
NİNOV muzıka liţeyindä üürenerlär 
Kristina VASİLİOGLU (kemençä), 
Marina SARİOGLU (violonçel), Vita-
liy YANÇOGLU (saksafon).

Büünkü gündä şkolamızda, 4 filial-
lan birliktä, 290 uşak üürener. Filiallar 
var Kongazda (26), Dizgincada (8), 
Avdarmada (20) hem Svetlıyda (27). 
Bu erlerdä Komrattan hem Komrat 
rayonun küülerindän kaarä üürenerlär 
uşaklar komşu rayonnardan da – Kan-
temir, Leova, Basarabka.

En çok uşak (119) üürenerlär şko-
lamızın fortopiano bölümündä, tel-
li instrumentlär – 49, halk muzıka-
sı – 20, duhovoy – 12, gitara – 9. Bu 
üürencilärlän çalışêr 43 pedagog.

Bu yıldan beeri gagauz milli halk 
instrumentlarında pedagoglarımız da 
peydalandı: kaval – Grigoriy SAABİ, 
gayda – İlya DRAGANOV. Bu instru-
mentlarda sadä 2 uşak üürener. Ama 
onnarın sayısını zeedeletmää deyni biz 
çok çalışacez, gezip şkolalarda, verip 
oralarda konţert hem annadıp uşaklara 
bu instrumentlar için.

Üç yıl geeri Komrat Mariya ZLA-
TOVA uşak muzıka şkolası taşındı eni 
bir binaya, angısında şkola için 22 klas 
hem 110 kişilik konţert zalı yapılı hem 
angısını, kendi parasınnan, yaptı Ga-

Komrat uşak muzıka şkolası 
2016-cı yılın Kirez ayın (iyün) 15-dä Komrat Mariya ZLATOVA uşak muzıka şkolası tamamnêêr kendi 50-ci yıldönümünü. O kuruldu 

1966-cı yılda. Ozaman bu şkolada vardı 3 bölüm: halk muzıkası – önderci pedagog Viktor Kondratyeviç BAÇOY, fortopyano – pedagog Riva 
Yakovlevna LERNER, duhovoy – pedagog Semön Filipoviç ORMANCI. Taa sora, 1972-ci yılda burada açıldı telli instrumentlar bölümü – 
pedagog N.P. ARBUZOVA. Muzıka hem teoretika predmetlarını üüredärdi Zinaida İvanovna KENDİGELÄN. Bulunardı muzıka şkolası gaz 
çorbacılıın evindä. 1970-ci yılda ona verdilär evelki bir evi (BASOVlar aylesinin evini, ani yapılmıştı 1902-1903-cü yıllarda).

Kemençedä üüredici Lübov İvanovna ANDRUŞOY, 1-ci 
klasta üürenci Tatyana KONSTANTİNOVA hem muzıka 
şkolasının zavuçu Natalya İvanovna İOFÇU.

Komrat uşak muzıka şkolasının II-ci klasının 8-ci grupasının üürencileri.

Küçük horda hem solfecioda üüredici Valen-
tina Mihaylovna HADJI.
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gauziyanın hem Mopldovanın anılmış 
işadamı A.G. VALYKOV. 

Bu üç yılın içindä şkolamızda bir-
kaç büük kultura meropriyatiyası ya-
pıldı. Onnarın arasında: anılmış vengr 
pianistın Ê. HEGEDÜŞün konţertı, 
Kişinev S. RAHMANİNOV muzıka 
liţeyin kamera orkestrasının konţertı, 
vıpuskniţamızın L. PAMUCAKın CD 
diskının prezentaţiyası, vıpusknikla-
rımızın Vitaliy MİHAYLÜKun hem 
Roman BASSın konţertları, Kantemir 
incäzanaat şkolasının konţertı, Valkanuş 
muzıka şkolasının 7-ci klasta üürencisi-
nin İ. KARAKAŞın fleyta konţertı.

Şkolamızın üürencileri da geeri 
kalmêêrlar. Adetä döndü onnarın cu-
vapcı konţertları, Kirez ayın (iyün) 1-dä 
resimcilik galereyasında kendilerin ta-
lantlarını göstermesi, sıradakı şkolalar-
da hem uşak başçalarında konţertlar. 
Katılêrlar uşaklar kasaba, rayon, regi-
on hem respublika konţertlarına da.

2015-ci yılda pedagog İ. İ. MİTİ-
OGLUnun önderciliindä halk muzıkası 
ansamblisi respublikada 65 ansambli-
nin arasından 3-cü eri aldı. Kimi bizim 
solistlar da respublikada üüsek erleri 
aldılar: Kantemirda respublikadakı Va-
leriu Hanganu adına “Trompeta de aur” 
konkursunda – Artöm YIVARLAK, V. 
KINEV, Grigoriy KARP; Kişinevdakı 

“Tinere talente” – Anna BAHOVA, 
Evgeniya GUBOGLU, Artöm YIVAR-
LAK.

Belli ki, Komrat Mariya ZLATOVA 
uşak muzıka şkolasında problemalar da 
var. Onnarın en büüyü – instrumentların 
durumu hem kalitesi. Kimi instrument-
lar (akordionnar hem fortopiano) çok-
tan ömürünü aştılar. Eni instrumentlar 
pek paalı. Kullanma instrumentları sa-
tın almaa sa büük risklı bir iş – yok nicä 
annamaa onnarın resurslarını. Bu üzerä, 
sponsorların yardımı olmarsa, biz be-
cermeyecez göstermää o üüsekllii, an-
gısına kolaylıımız var etişmää. Zerä 
zor üüretmää uşaa ustaycasına çalmaa 
instrumenttä, açan o instrument veran. 
Şindilik eski instrumentleri savaşêrız 
diriltmää.

50 yılın içindä şkola-
mızın istoriyasında çeşitli 
vakıtlar oldu: üüselmäk 
zamannarı aaşalma za-
mannarına indilär, sora 
genä üüseldilär. Vardı düz 
vakıtlar, vardı kertikli da. 
Bunnar çok faktorlardan 
biterlär: üürencilerin ön 
hazırlıından, pedagoglar-
dan, kuvettä bulunannarın 
şkolaya bakışından eko-
nomika durumundan...

Komrat Mariya ZLATOVA uşak muzıka şkolasının direktoru İvan Vasilyeviç 
LÜLENOV.

50-ci yıldönümünü tamamnêêr
Ama, bir şüpesiz, var nicä demää, 

ani büünkü gündä Komrat Mariya 
ZLATOVA uşak muzıka şkolası arlık-
lan hem hodulluklan karşlêêr kendi 50-
ci yıldönümünü. Bunu gösterer o, ani, 
bakmadaan üürenmäk için üüsek para 
paasına, kompyutorlu dünneya hem 
zor ekonomika durumuna, bitki dört 
yılda bizdä hiç yok problema eni uşak-
ları üürenmeyä almakta. Bu da göste-
rer onu, ani kollektivımız dooru yolda 
hem uurda bulunêr.

Biz uşakları sadecä muzıka gra-
motasına hem instrumentlarda çal-
maa üüretmeeriz. En önemni o, ani 
biz uşakları klasika muzıkasının 
gözelliinä dadandırêrız, onnara ruh 
paklıını hem derin insannıı haşlêêrız. 
Biz gelecään kişisini terbiederiz. On-
narı, kultura adetlerinä yaklaştırıp, 
kendlerindä kendiliklerini korumaa 
yardımcı olêrız.

Vatan, Ana Toprak hem milli kökle-
rin duyguları ilk öncä kultura adetlerinä 
hem kultura akılına dadandırmaklan 
bitiştiriler. Hakikat dadandırmak sa var 
nicä olsun sadä ozaman, açan var can 
duygusu hem can acıması, iç akılın, 
ani taşıyêr hazırlıı muzıkanın, poezi-
yanın hem resimciliin büülü yaratma-
larını annamak duygularını.

Pek sevineriz ona, ani bizim ilk vı-
peskniimiz hem anılmış kompozitoru-
muz İlya İlyiç FİLEV, gagauz poetınnan 
hem akademiinnän Todur ZANETlän 
birliktä, bu gözäl yıldönümündä şkola-
mıza Gimna yazmışlar hem o Gimnayı 
bizä baaşladılar.

Komrat Muzıka şkolasına GİMNA
I.
Komratın muzıka şkolası,
Pek kıvrak hem dooru yapısı.
BAHlan MOŢART öter burada
Gagauz havası yanında.
“Düz Ava” hem “Kadınca” öter
Gençleri gözellää üüreder.
Muzıka dünnäsı burası,
Bir kerä da sünmäz havası

REFREN:
Gözellii hem incäzanaatı
Biz kavrêêrız burda havezdän.
Ko kırılmasın hiç kanadı
Şkolamız anılmış halizdän.

II.
Komratın muzıka şkolası,
Düünedä tanınmış ustası:
Hem solvecioda hem horda,
Fortopianoylan trubalarda.
Kemençä hem kaval ötmesi,
Cannarda hep brakêrlar izi.
Gagauziyada birinci –
Kalmaycez bir zaman ikinci!

REFREN:
Музыкальная школа моя,
Наших благородных чувств весна!
Нежность, сила и ласка твоя
Нас связала на все времена!

Gözellii hem incäzanaatı
Biz kavrêêrız burda havezdän.
Ko kırılmasın hiç kanadı
Şkolamız anılmış halizdän.

Komratın Muzıka şkolası
Yaşasın, yaşasın, yaşasın!
Bütün candan-ürektän kutlêêrım 

pedagoglarımızı, üürencilerimizlän vı-
puskniklarımızı hem onnarın analarını-
bobalarını şkolamızın bölä gözäl 
yıldönümünnän! hepsimizä saalık hem 
uzun ömür. Hem hiç bir kerä tıkanma-
sın muzıkanın derin çöşmeleri.

İvan Vasilyeviç LÜLENOV,
Komrat Mariya ZLATOVA

uşak muzıka şkolasının direktoru
(gagauzçaya 

çevirmesi redakţiyamızın)
Büük hor hem onun üüredicisi Nina Mihaylovna 

MİHAYLÜK.

álma máter bana deyni muzıka dünnäsının kapularını açtı 
İsteerim bütün ürektän kutlamaa 

Komrat muzıka şkolasını bu gözäl 
50-ci yıldönümünnän hem adetä görä, 
nicä düşer bölä günnerdä, anmaa o 
üüredicileri, ani bizim yaşamamızda 
büük eri kapladılar hem rolü oynadı-
lar. 

Benim için bölä üüredici oldu 
Viktor Kondratyeviç BAÇOY, kendi 
işinin büük ustası hem bayanda mu-
zıka üüredicisi, angısı benim muzıka 
kişiliimin hem muzıkaya saygımın 
temelleşmesindä büük er aldı. 

Canabisi becerdi debreştirmää 
üreemdä bir büük sevgi muzıkaya hem 
muzıka dünnäsına. O sevgiylän da 
muzıka şkolasının taa birinci klasında 
artık pay aldım respublikadakı muzıka 
konkursunda.

Taa ozamannardan karar aldım dur-
mamayca kendi katkılarımı koymaa o 
işä, angısını yapêrlar o insannar, kim 
halizdän severlär kendi işini, kendi 
zanaatını – incäzanaata hem muzıka 
üürenmesindä terbietmää uşakları, 
üüretmää muzıka instrumentlerindä 
çalmaa.

Komrat uşak muzıka şkolası var 
hem kaldı o álma máter, ani bana 
deyni  muzıka dünnäsının kapularını 
açtı hem insannaa yolu döşedi. Şindi 
da o kapularını bana deyni her zaman 
açık. Onuştan, álma máter önündä 
borcumu vereräk, Todur ZANETlän 
birliktä, aslıya çıkardım bir ideyayı 
– yaratmaa Komrat uşak muzıka şko-
lasının Gimnasını. Pek sevinerim, ani 
Hederlez ayın 29-da, muzıka şkolası-

nın yıldönümü kutlamasında, bu Gim-
na ilk kerä insan arasına çıkarılacek 
hem çalacek onu muzıka şkolasının 
üürencilerinin hem pedagogların or-
tak horú.

Umut ederim, ani Komrat uşak mu-
zıka şkolası herkerä kalacek o temiz 
yaratmak cümnesi, neredä kendi mu-
zıka talantlarını Gagauziyanın taa çok 
evlatboyları açıklayaceklar.

Açık candan dilerim kolegalarıma 
saalık, raatlık, optimizma, yaratmak 
ihlamnarı, eni başarılar hem, elbetki, 
talantlı üürencileri.

Saygılarımnan, 
İlya İlyiç FİLEV, 

İncäzanaatta Maestro, kompozitor, 
Komrat muzıka şkolasının ilk 

vıpusknikı hem büünkü pedagogu
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Bu işlerin ofiţial başarılması 
sebepinnän, Çiçek ayın (aprel) 27-dä 
Çadıra ABD Kişinev Büükelçisi Jamez 
D. PETTİT hem ABD Büükelçiliin ya-
nında bulunan asker işbirlii Büronun 
başı Brendan BARTLET geldilär.

Üüsek musaafirleri uşaklar iki ko-
laçlan karşladılar.

ABD Kişinev Büükelçisi Jamez D. 
PETTİT açılış sırasında nasaat edärkan 
açıkladı, ani Çadırdakı 8-ci uşak baş-
çasının proektı oldu bu uurda irminci 
proekt, angısını ABD pravitelstvosu 
Moldovada aslıya çıkarêr.

Ofiţial açı-
lışta üüsek 
musaafirlerdän 
kaarä pay aldı-
lar Gagauziya 
İspolkom pred-
sedatelin yar-
dımcısı Olesä 
TANASOGLU, 
Çadır rayonun 
administraţiya başı Valentin KARA 
hem Çadır kasabasının primarı Anato-
liy TOPAL.

Uşak başçsının direktoru Êlvira 

Çadırın 8-ci uşak başçasına Amerikadan yardım
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pravitelstvosu-

nun 125 bin dolar yardımınnan, Çadır kasabasının 8-ci 
uşak başçasının sanitar bloklarınnan ana binanın girişi 
enilendi hem pandusu yapıldı.

ORMANCI şükür etti Büükelçiyä Ja-
mez D. PETTİTä bu büük yardım için. 
Sonunda, üüsek musaafirlerä deyni, 
uşaklar bir konţert gösterdilär.

Büünkü gündä Avdarmanın 
“Süütçäz” uşak başçasına 3-7 yaş ara-
sında 140 uşak geler.

Not. “Romıniya pravitelstvosunun 
tarafından kurulduu uşak başçaları-
na teknik hem para yardımı Progra-
masına” görä Moldovaya 20 milion 
evro para verildi hem 3 milion evro 
para da uşakların erken terbiedilmesi 
Programası için verildi.

Nicä bildir-
di Moldovada 
Romıniya Bü-
ükelçilii sport-
zalın ofiţial açı-
lışını yaptılar 
Romıniya Bü-
ükelçilii hem 
Moldova  Soţial 
İnvestiţiyalar 
F o n d u 
(FISM). Bu 
iki kuruluşun 
temsilcilerindän Adrian BIRLÊdan 
hem FISM başkanı Mirca EŞANU-
dan kaarä, ofiţial açılışta pay aldılar 
Gagauziya İspolkom predsedatelin 
yardımcısı Olesä TANASOGLU, 

Halk Topluşu Başı yardımcısı Alek-
sandr TARNAVSKİY, Avdarmanın 
primarı İvan KASIM, başka cümne 
insannarı.

Romıniya pravitelstvosunun tara-

fından verilän paralarlan “Süütçäz” 
uşak başçasının eni örtüsü hem 
sportzalı yapıldı, hem da sportzala 
sport inventarinnän mebel alındı, 
bildirer Moldovada Romıniya Büü-
kelçilii.

“ S ü ü t ç ä z ” 
uşak başçasının 
direktoru Nadej-
da GREK şükür 
etti hepsinä, kim 
yardım etti hem 
yardım eder 
uşak başçasına. 
Bitkidä uşak baş-
çasının uşakları 
gözäl bir konţert 
gösterdilär.

“Süütçäz” uşak başçasında yortulu eniliklär
Baba Marta ayın 30-dä Avdarmanın “Süütçäz” uşak başçasında büük bir yortulu sıra geçti – uşak başçasının 

enilenmiş sportzalın açılışı. Bu yortulu sıra baaşlandı bu uşak başçasının kurulmasının 40-cı yıldönümünä.

Çiçek ayında bizim “Voshod” 
(“Dan Eri”) uşak başçamızda geçti 
çok meropriyatiyalar, angıları “Ana 
dilimiz” yortusunnan baalıydı. Uşaklar 
tanıştılar gagauz imeklerinnän, yazıcı-
larlan, gagauz halk oyunnarlan. Geziyä 
gittik küü bibliotekasına, muzeyä. Şiir 
avşamı yaptık, resim konkursları “Ana 
tarafım”, “Bizim paalı küüyümüz”.

Akţiya “Büün lafederiz gagauz 
dilindä!” – uyandırdı merak gagauz 
dilinä. Hazırladık bir sergi “Ay-Boba 

Mihail ÇAKİR”, angısından uşaklar 
tanıştılar gagauz aydınnadıcısınnan.

Terbiedicilerin çalışmasınnan hem 
onnarın pay almasınnan yaptık drama-
turgiya sţenkası gagauz halk masalalı-
na “Tamah garga”.

Ayın bitkisindä, çıkış olarak, yaptık 
bir konţert, angısında pay aldılar uşak-
lar, terbiedicilärlän analar-bobalar. 
Konţert bittiktän sora, saadan-soldan, 
işittim bölä laflar: “gagauz melodiya-
sını duyduynan, ürääm oynêêr, gagauz 

türkülerini seslärkän – ürääm çalêr.” 
Demäk işi boşuna yapmadık.

En büük neetimiz – korumaa Ana 
Dilimizi. En paalı ne var halkta o –  
dil. Herkezin borcu korumaa onu hem 
vermää bu zenginnii bizim uşaklarımı-
za. Kendi dilimizdä lääzım düşünelim, 
lafedelim, çalalım türkü. Dillän lääzım 
yaşayalım!

PATRETTÄ: (solda) Vlada BON-
GİŞ hem Arina UZUN. 

Svetlana Nikolaevna ZABUN,
Etuliyanın “Voshod” uşak

başçasının başı

En büük neetimiz – korumaa Ana Dilimizi
Çok zorluklar geçirdi bizim gagauz halkımız, ama Ana Dilimizi korudu. 

Dooru söleerlär: “Kal çıbık gibi kuru, ama Vatanı koru”.Ukraynanın Kurçu küüyündä 
(Bolgrad rayonu) ilkyazı karşladılar. 
Hem nicä karşladılar – türküylän 
hem şenniklän! Bu küüyün Gagauz 
kultura Merkezindä hazırlandı hem 
yapıldı bir şennik sırası – “Türkü – 
insanın canı hem onun yaşaması!” 

İlkyazı karşlama bu sırada pay aldı 
hepsi milletlerdän insannar, ani Bolg-
rad rayonunda yaşêêrlar. Onnar hepsi 
kendi türkülerini metetti. Türkülär da 
uyardılar o günkü sıramızın adına.  Bu 
şen karşılaşmakta çalındı gagauz, uk-
rayın, arnaut, bulgar, moldovan hem 
rus halkların türküleri.

Türküleri seslärkän, herbiri daldı 
o geçmiş zamannara, o uzak yollara, 
angılarını geçtilär halklar yaşamasın-
da. Bakmayarak, ani türkülär çalındı 
herbir dildä, türkü dilini annadı her-
biri. 

Bitkiyä dooru gagauzlar çaldılar 
bulgar türkülerini, bulgarlar – gaga-
uzça türküleri, hepsiciimiz dä birerdä 
ukrayın hem rus türkülerini. Sıranın en 
uygun tenesi – arnaut türküsüydü, angı-
sını, gözünü gibi, koruyêrlar arnautlar, 
ani erleştilär Jovtnevoe (eski adı - Kara-
kurt) küüyündä, Bolgrad dolayında.

Çannarımız hoşluk doldu. Halizdän 
– Türkü - halkın çanı hem yaşaması... 

Olga KULAKSIZ, Kurçu küüyün 
Gagauz kultura Merkezin başı

Türkü – insanın canı 
hem onun yaşaması!
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Eni Yıl
Eni Yıl geler, geler,
Yortuları getirer.
Çok baaşış, sevinmelik
İnsana o – bir şennik.

Yılınız islää geçsin,
Prost işlär arda kalsın.
Ötsün dolay sevinmektän,
Açsın ürek gözelliktän.
Elena KİRLİ, 1215gr.

İlk sevda
İlk sevda – en tatlı,
En käämil bir duygu,
Gezinersin mutlu
Hem ürään diil uslu.

Hergün nicä yortu,
Güneşli, sevinçli.
Hem annêêrsın birdän,
Ani sän – kısmetli.
Elena KURDOLGU, 2214gr.

Sevda
Ne gözäl bu laf “sevda”!
Kär güllär yaşamakta.
Sevdayı lääzım duymaa,
Herzaman sert korumaa.

Ah, sevdam, paalı sevdam,
Uzaktaysın sän bendän.
Sıkılêr canım heptän...
Gecä-gündüz bekleycäm.

Sensiz artık darsıdım.
Umudu kaybetmedim.
Gelecek olä vakıt,
Olacez bilä artık.
Rima SERDEGA, 4112 gr.

İlaçsız sevda
Sevdadan ilaç hiç yok...
Osa acıyêr, sızlêêr.
İnsanın arasında
O büüyer, büüyer.

Bu duygu sarfoş eder,
Kestirer kuvet.
Şansora geldi sevda,
Sän onu kablet.
Mariya BARGAN, 2214 gr.

Dünnedä var çok duygu
Dünnedä var çok duygu.
Sevda – en anılmış oldu.
O acıdêr, o yısıdêr,
Havada sık uçturdêr.

Kısmetli benim canım,
Mutlu şılêêr gozlerim,
Fikirim bulutta bulunêr,
Lüzgerciktä uçuşêr-döner.

Sän herkerä aklımdaysın,
Sän herkerä canımdaysın,
Uykuya daalêrım bän,
Düşümä gelersin sän.
İvanna GAYDARCI, 2214gr.

Sevda bizi koruyêr
Sevdanın dadı tatlı.
Sevda, nicä bal.

O gözäl hem da paalı,
Kaavi nicä dal.

Sevdayı duyêr insan...
Onsuz yok yaşamak.
Sevda, nıcä gül çiçää,
Kokusu haşlak. 

Sevdadan bu dünnedä
Yok taa önemni.
Sevda bizi koruyêr –
Allahtan deyni!
Olesä PLUKÇİ, 1615gr.

Eni Yıla karşı
Yavaşıcık, gözäl uçardı
Kaarcaaz käämil o havada.
Eni Yılı bizä çaarardı,
Eni Yıl sa artık bırda.
Mariya GAYDARCI (1215 gr.)

Mali
Pek tatlı senin lafın,
Ne şafklı o gözlerin.
Sevinerim bän sana,
Nicä tabiat günä!

Gülüşün senin yalpak,
Hoş canın kaardan da pak.
Pek severim bän seni,
Seni, paalı malimi!
Svetlana SOBOR, 1215 gr.

Sevda
Sevda – o diil sade bir laf,
Onda durêr bir büük maana.
Sizä isteerim sölemää:
“Canım yanêr sevä!”

Sevda – kaavi umut,
Sevda – kısmet, inan,
Sevda – o bir maavi bulut.
Sevdaylan sölenmäz yalan!
Marina ÇOLAK, 1615gr.

Küstürmeyin anayı
Uyuyamêêr gecä, düşüner.
“Neredä oolum? – deer.
“Sanki naşeysä oldu ona? –
Kahırlanêr benim anam.

- Olmalı o üşüdü
Yada birerdä düştü,
Ne idi o sabaalen, çıktıynan?
Nelär çekti, yalnız kaldıynan?

Bekleer... hazırlêêr imeeyi,
Hiç bılmeer o dinnenmeyi.
Aklısından çıkmêêr oolu,
Canı onun kahır dolu.

Hıç bır zaman biz diil lääzım 
Küstürelim anamızı
Hem kär ölä halkımızı.
Anna, insan, 
               Ruhunnan kaavileş!
Koru anayı hem 
             yaşamaklan sän elleş!
Sveta YANUL, 1615gr.

Anam
Anamın elleri – iki biyaz pesmet.
Okadar gözäl, okadar da sert.

Pamuk gibi, ellerin yalpaklıı
İlaçlêêr, kurtarêr en dertli cannarı.

Çok sevgi baaşlêêr o uşaana,
Kısmet duysun – aydın bu dünnä.
Bütün gün onnar hep uçuşêrlar.
Yorgunnuu mu, sanki, unudêrlar?

Evin temizliinä o çorbacı.
Eni fistan dikärkän – terzici.
İş kaynêêr, anam hep zaamettä,
Düzen raatlıı bizim aylemizdä.
Lüba ANTONOVA, 2214gr.

Mamu
Dünnedä paalı taa yok
“Mamu” büülü lafından.
“Mamu!” – deeriım küçüktän.
İlk lafım benimsin sän!
İrina ALSV, 1615gr.

Mamu
Kim herzaman bizi uçurdêr?
Kim herkerä bizä gülümseer?
Sıcaa hem şafkı baaşlêêr.
Bulutlu havada, kär güneş o şılêêr.

Mamu, mamucuum paalı!
Kär Allahtan o verili.
Ellerin altın, kıvrak.
Bakışın paalı, yalpak.

Bir prost nasaat hiç birkerä vermäz.
Zor yolda hiç bir zaman brakmaz.
Taa gözäl laf yok dünnedä!
Mutluyum, anacıım, ki varsın bendä!
Anastasiya ÇOBAN, 1615gr.

Mamu
Benim canım acıyêr 
                    sade senin için, mamu.
Sendän paalı bu dünnedä hiç yok.
Açan gülersin, bän da sevinerim,
Açan aalêêrsın, benim canım aalêêr.

Sän savaşardın ne sa kazanmaa.
Ne zor sana gelärdi, mamu.
Brakardın maliyä bizi küçüklüktä...
Sän görmärdin bizi aylarlan, mamu.

Da te geçti yıllar hızlı,
Üüretmää beni sän savaşêrsın...
Sendän paalı bu dünnedä hiç yok,
Açan gülersin, üreemi sevindirersin.
Anna STATOVA, 1215 gr.

Mamu
Var dünnedä paalı bir can,
İkimizdä dä akêr bir kan,
Hiç diil o yalan,
Ona “Mamu” deerim bän! 

Yaşêêrız mamuylan pek şen,
Yortu gibi günnär geçer.
Duyêrım bän yalpak bir el,
Gecä-sabaa beni sever.
Üliyä KİOR, 2214 gr.

Anacıım
Anam baalêêr bana kısmet
Hem yaşamaa deyni kuvet.
Herzaman nasaat eder,
Gözlerimi yaşamaya açêr.

Bütün üreklän uşaanı sever,
Kahırları, duşmanı koolêêr.
Bän sevinerim, ki o var bendä,
Ki en paalı bana o dünnedä!

Bana sän hepsindän gözälsin, 
Da sevinerim, ani varsın!
Mariya ŞİKİL, 2214gr.

Anacıım hem bobacıım
Anacıım hem bobacıım –
Benim paalı cancaаzım.
Koruyêrsınız bizi,
Nicä kendi gözünüzü.

Ne isteerim sölemää
Hem neyä hodullanmaa:
Kısmetliyim bir insan,
Ani var bölä bobam,
Ani var bölä anam.
Antonina TELPİZ, 1215 gr.

Mardın sekizi
Mardın sekizi bizä geldi,
Kutlêêrız biz büün sizi.
Tatlı laf sizä biz bulacez,
Saalık, kısmet dua da edecez.

Ürektän çalêrız türkümüzü,
Kızartmêêrız 
      büünkü gündä üzümüzü.
İsteeriz çalmaa hem oynamaa,
Açılsın büünkü gündä 
                         insanın ürää.

Kaçınêrlar büün adamnar,
Ellerindä renkli güllär.
Bu yortu pek büük sayılêr,
Adamnar karılara hatır güder.
Görgi SIPÇU 

Şansora geldi sevda, sän onu kablet
Komrat Mihail ÇAKİR pedagogika kolecında olan Master-klaslarda pay alan üürencilerin yaratmaları

Açan yolcu girer Çöşmä küüyünä Valkaneş tarafından 
solda bu tükänı görer. Adı da pek gözäl – “Hederlez”.

Bu “Hederlez” adınnan yolcu hemen annêêr, ani gagauz 
küüyündä bulunêr. Da bu iş verer kolayını ona dalmaa evelki 
gagauz adetlerinä hem milli yortumuzun gözelliinä. 

Bakmadaan ona, ani“Hederlez” yortusu gagauzlarda He-
derlez ayın 6-da bakılêr da sayılêr, ani o gündän beeri yaz 
geler hem dünnää açêr, yolcunun da canı bu adtan güzün mü, 
kışın mı, ilkyazın mı, yazın mı ilkyaz gibi açêr da bütün günä 
islää bir kef verer.

Onuştan var nicä demää, ani Çöşmä küüyündä hergün 
“Hederlez” var.

Sevda
Sevda – o büük bir duygu,
En paalı hem en uygun.
Sevdaylan biz duuêrız,
Sevdaylan biz yaşêêrız.

O çetin tutêr ayakta,
Yardımcı olêr zor yolunda.
Benim sevdam – 
                     o benim anam,
O benim bobam, 
                o benim topraam.
Tatiyana UZUN, 1215gr.

Ты как и я, 
поэт для сердца

Ты - как и я, 
                поэт для сердца.
Я знаю это… мне легко.
И знаешь, этим 
               я могу согреться,
Когда ты очень далеко.

Не думала, 
            что так когда-то,
Найдется человек родной,
И хочется бежать куда-то,
Пока есть мир и он жи-
вой.

Я рада, что есть 
                  в мире кто-то,
Когда взглядом 
           дарит лишь теп-
ло.
Не знаю, сколько будет  
           это что-то,
Но знаю я, 
                что мне светло. 
Ирина ЯБАНЖИ, гр.1215.

Çöşmä küüyündä hergün 
“Hederlez” var
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“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

yıllar pek gözäl peetlär yazêr. Sevine-
riz ona, ani Canabisinin ilk peet kiyadı 

K i y a t l a -
rı baaşlamaa 
deyni yazıcıya 
öncedän izini 
verdi manas-
tırın kurucusu  
hem duhovnii 
Shieromonah 
Ioann (Peiog-
lo) (bak: http://
anasozu.com/
e v - k l i s e s i -
panayiyanin-
iverskaya-ikonanin-adina-ayozlandi/).

Shieromonah Ioann kendisi da çok 

Manastıra kiyatlarını hem gazetamızı baaşladı

da artık tiparlandı (bak: http://anaso-
zu.com/aramiza-eni-kiyatlan-bir-poet-
geldi/).

Kiyatları baaşladıktan sora, Shiero-
monah Ioann, manastırın İgumeniyası 
Efrosiniya hem Akademik Todur ZA-
NET uzun vakıt hristiannık hem insan-
nık için lafettilär. Buluşmanın sonunda 
Shieromonah Ioann gösterdi musaafirä 
Manastırın gözäl donaklanmış başçası-
nı hem izin verdi İgumeniya Efrosini-
ya çannarını da düüsün.

Ayırılarkan Shieromonah Ioann 
blagoslovit etti poetı hem hepsini kim 
onunnan o gün manastıra geldiydi.

Hederlez ayın (may) 4-dä, Allahın gözäl bir günündä, Akademik Todur ZANET baaşladı kendi kiyatlarını hem 
“Ana Sözü” gazetasının nomerlerini Moskva Patriarhatın Moldova Mitropiliyasının Kaul hem Komrat Eparhiyası-
nın “Panaiyanın İver ikonasının karı manastırına”.

(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)

Gagauziya kutladı en büük milli
yortularımızdan birisini – Hederlezi!

Açan hepsi milli aullar dolaşıldı, ev 
saabileri hem musaafirlär ipodromun 
baş tribunasına erleştilär da başladı 
kutlamada pay alan ansamblilerin hem 
kolektivların paradı. Bu paradta 300 
yakın insan pay aldı. 

“Yaşa, Halkım” (laflar – Todur 
ZANET, muzıka – İlya FİLEV) tür-
künün durmamayca önmesi altında, 
bayraklar hem LATİNİŢAylan yazılı 
transporantlar ellerindä, Gagauziya-
dan, Türkiyedän, Ukraynadan, Tatars-
tandan (Rusiya Federaţiyası), Moldo-
vadan hem Romıniyadan ansamblilär 
hem kolektivlar örüdülär. Birkaç va-
kıda tribunanın önündä durgunup, her-
bir ansambli kısa bir nomer gösterdi. 
Ansamblilär örüyüşünü açtı gagauz-
ların anılmış ansamblisi “Düz Ava”, 
sora biri-biri ardı geçtilär ansamblilär: 
“Sornay” (Kazan kasabası, Tatars-
tan), «Журавушка» (Feropontyevka), 
«Вдохновение» (Komrat), “Sedef” 
(Beşalma), “İ’STAR” (Komrat), “Sev-
da” (Kazayak), Suleyman Demirel 
Türk-Moldova liţeyi (Kongaz), “Al-
tın çöşmä” (Kongaz), “Şen uşaklar” 
(Çadır), “Çalı kuşu” (Kotlovina küü-
yü, Ukrayna), «Хоровой коллектив» 
(Komrat), «Гагаузские коробейники» 

(Komrat), «Диксиленд» (Komrat), 
«Поляки Буджака» (Komrat), “Ka-
dınca” (Çadır), “Lale” (Başküüyü), 
“Evelki Düz Ava” (Komrat), “Çöşmä” 
(Komrat), “Altıncık” (Beşgöz), “Yıl-
dızlar” (Valkaneş) hem başkaları.

Ansamblilerin örüyüşü sonuna var-
dıktan sora, Hederlez yortunun ofiţial 
payı çeketti. Başladı o Moldovanın 
hem Gagauziyanın gimnalarından. 

Taa eveldän Hederlez yortusunda 
gagauzlar at yarışmaları yaparmışlar. 
Onuştan, gimnalardan sora, ilkin laf 
verildi Çadır “AT-Prolin” at ferması-
nın direktoruna Konstantin KELEŞä, 
angısı tanıştırdı musaafirleri o atlarlan, 
ani Hederlez yortusunun baş sırasında 

– “Altın At” yarışmalarında – pay ala-
ceklar. O atları tribunaların önündän 
edektän geçirdilär hem ipodromda 
denemä koşuları gösterildi.

Pek meraklı bir iş oldu o günü. “AT-
Prolin” at fermasının direktoru Kons-
tantin KELEŞ tanıştırdı siiredicileri üç 
günnük bir kuliylän (Bella hem Rubi-
nın kulisininnän) da teklif etti ona ad 
koymaa. Tekliflär çoktu, ama sonunda 
karar alındı Enseyiş Günü için kulinin 
adını “Brest” koymaa.

Bundan sora, kutlama sözünnän 
ipodromda bulunanara hem Gagauzi-
yanın bütün insannarına danıştı Gaga-
uziya Başkanı İrina VLAH.

Hederlez yortusu kutlayannara 

kendi yazılı selämını yolladı Moldo-
va Parlamentın deputatı Nikolay DU-
DOGLU.

At yarışmaların önündä başla-
dı kamçı patlatması yarışması. Onda 
ensedilär çadırlılar Dimitriy KELEŞ 
hem Panteley FEDORENKO.

Sora “Altın At” yarışmaları başladı. 
Yarışmada erleri aldılar:

İki yıllık atlarda: 1-ci – Mihail 
ZLATOV (Komrat kasabası, kısırak – 
“Pifogor”); 2-ci – Sergey ZAMŞEL-
KİN (Esirli küüyü, Basarabka rayonu, 
kısırak – “Podarok”), 3-cü – Daniel 
SIRBU (Floreştı kasabası, kısırak – 
“Vama”).

Üç yıllık atlarda: 1-ci – Mihail 
ZLATOV (Komrat kasabası, haygır 
– “Vodopad”); 2-ci – Grigoriy DRA-
GAN (Başküüyü (Kirsovo), haygır – 
“Liveny”), 3-cü –  Nikolay POPOV 
(Taraklı kasabası, haygır – “Dobrıy”).

 “Altın At” yarışmaları en üüsek 
noktasına yaklaştıydı, açan işä Allaa 
karıştı – başladı yaamur hem tolu. Bu 
üzerä “Altın At” yarışması durgundu, 
ama Konstantin KELEŞ açıkladı, ani 
bu yarışmalar Kirez ayın (iyün) 9-da 
ilerleyeceklär.

Avşamneyin Çadırın meydanında 
Hederlez yortusu bir büük konţertlän 
kapandı.

Redakţiyamızdan: Saa olsunnar 
hepsi kim bu gözäl Hederlez yor-
tusunu insannara baaşladı: başta 
Gagauziya Başkanı hem İspolkom 
azaları, Gagauziya Halk Topluşu 
Başı hem GHT deputatları, rayon 
administraţiya başları hem primar-
lar, Gagauziya kultura hem turizma 
Upravleniyanın başı hem zaametçi-
leri, ansamblilär hem onnarın artist-
leri, Çadır “AT-Prolin” at fermasının 
direktoru hem fermanın izmetçileri. 

Saa olsunnar hepsi insannar, kim 
saymadı zaametini hem vakıdını da 
bu yortunun olması için katkıda bu-
lundu hem omuzunu koydu.

PATRETLÄR - gagauzinfo.md (1-ci 
sayfa) hem gagauzmediya.md

“Gagauzlar” Türkiyedäydilär
Valkaneştän “Gagauzlar” ansambli-

si pay aldı Türkiyedä Çiçek ayın 23-dä 
bakılan “Gençlär hem Çocuklar Bay-
ramı” (gençlär hem uşaklar yortusu) 
sıraların Festivalindä, ani geçti Lüle-
burgaz kasabasında.


