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Büün, 2016-cı yılın Harman ayın 
(avgust) 27-dä Moldova Respublikası 
kendi baamsız Gününün 25-ci yıldö-
nümünü kutlêêr.

“Suskunnuum asaletimdendir*!..
Her lafa verilecek
                         bir cuvabım var!..
Ama, bir lafa bakarım –
                                 LAF MI diye,
Bir da söleyenä bakarım – 
                          ADAM MI diye!”

Not. Büük poet hem filosof MEV-
LANA CELALEDDİN-İ RUMİ, du-
udu 30.09.1207 (Belh, büünkü Af-
ganistan), öldü 17.12.1273 (Konya, 
Türkiye). MEVLANAnın mezarı Kon-
yada bulunêr hem Ayozlu sayılêr.

*asalet – знатное происхожде-
ние, родовитость, благородство.

Apostol MEVLANA:

Çiçek koymasında pay aldılar Gaga-
uz Respublikasını kuran insannar, Ga-

Gagauz Respublikasının
kurulmasının 26-cı yıldönümü

Harman ayın (avgust) 19-da Komratta Gagauz Respublikasının kurul-
masının 26-cı yıldönümü bakıldı. Kutlama sıraları başladı Şan Aleyasında 
Gagauz Respublikasının kurulmasını anan taftaya çiçek koymasınnan.

gauziya öndercileri, Halk Topluşu de-
putatları, İspolkom azaları, büükelçilär, 

diplomatlar, politika partiyaların 
temsilcileri. Sora da Komrat Kultura 
Evindä oldu Gagauz Respublikasının 
kurulmasının 26-cı yıldönümünä baaş-
lanan yortulu toplantı. 

Kutlama yortusunda, Gagauziya 
öndecilerindän hem Gagauz Respub-
likasını kuran insannardan kaarä, pay 
aldılar Amerika Birleşik Devletlerin 
Kişinev Büükelçisi Jamez D. PETTİT, 
Rusiya Federaţiyasının Kişinev Büü-
kelçisi Farit MUHAMETŞİN, Kişinev 
TİKA kordinatorluk Ofisin kordinato-
ru Canan ALPASLAN.

Gagauz Respublikasının kurulma-
sının 26-cı yıldönümünnän ilgili ola-
rak gagauz halkına kutlama mesajla-
rını yolladılar Soţialistlär partiyasının 
hem “Bizim partiyamız” partiyaların 
başları.

Başarıldı yortulu toplantı büük bir 
konţertlan. Bundan kaarä bütün gün 
Komratta sport yarışmaları da oldu.

Kişinevda ATATÜRKün byustu açıldı

Harman ayın (avgust) 5-dä 
Valkaneşin “Valkaneş stanţiyası” 
maalesindä açıldı uşaklara deyni oy-
namak meydanı, angısının adı “15 
Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” 
koyuldu. Bu parkı Türkiye Respubli-
kası TİKA yolunnan türk halkından 
gagauz kalkına baaşladı.

“15 Temmuz
Şehitlerini Anmak
Parkı” Valaneştä açıldı

5-ci sayfa

O brakmadı gagauz
kulturasının ateşi sünsün

Dionis Nikolaeviç TANASOGLU-
nun ölümündän 10 yıl geçti. 6-cı sayfa
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Romıniya Regina Ananın raametli olmasınnan 
Haraman ayın 13-çü Moldovada yas Günüydü

Romaniyanın Casa Regală basın açıklamasına görä Romıniyanın Regi-
nası Regina Ana Harman ayın 1-dä, 92 yaşında, öldü.

Regina Ananın raametli olmasınnan 
ilgili olarak Moldova Pezidentı Nikolae 
TİMOFTİ yolladı Romaniyanın Casa 
Regalăsına bir acızgannık mesajı.

Ayırıca Moldova Prezidentı Nikolae 
TİMOFTİ imzaladı emir, angısına görä, 
Romıniyanın Reginası Regina Ananın 
raametli olmasınnan, Moldovada Hara-
man ayın 13-dä yas Günü oldu.

Bu gündä küülerdä hem kasabalar-
da, aşırılarda Moldovanın diplomatiya 
temsilciklilerindä devlet bayrakları bi-
raz aşaa indirildi. Bundan kaarä, Hara-
man ayın 13-dä, saat 10:00 vakıdında 
devlettä bir minutluk anmak susması 
oldu.

2016-cı yılın Haraman ayın 13-dä 
Romıniyanın Reginası Regina Ana 
topraa verildi.

Foto - familiaregala.ro

Grantlar için toptan 2,76 milion 
Evro ayırıldı. Onnar üç uurda proekt-
lara payedelecklär.

Birincisi – artık kurulmuş hem eni 
kurulan küçük hem orta predpriyati-
yalara yardım. Bu proektlar var nicä 9 
bin 200 Evrodan 14 bin 440 Evroya-
dan olsunnar.

İkincisi – küçük hem orta uurda 
infrastrukturanın enilenmesi. Bu grant-
lar menedjement hem cümne izmetleri 

için erindeki devlet kuvetlerinä veri-
lecek. Herbir grant 92 bin 200 Evro-
yadan olabilir. Konkurs 2017-ci yılın 
Ceviz ayın (sentäbri) 1-dän sürtecek.

Üçüncü – kommunitar arası işbir-
liin ilerlemesi. Grantlar 119 bin 860 
Evroyadan olabilirlär.

Grantların konkursu için taa 
derindän üürenmää deyni bu sayta 
girin: http://www.undp.md/tenders//
tnddetails2/1312/

Evropa Birliindän Gagauziyaya 
para grantları

«Поддержка сельского хозяйства и развития сельской местности» 
proektına görä Evropa Birliin (EB) PROON kuruluşu grantlar konkursları 
açtı. Bu grantlar verilecek Gagauziyaya hem komşu Taraklı rayonuna.

Orak ayın (iyül) 27-dä Gagauzi-
yada “Can Dalgasında” I-ci gagauz 
êstrada yarışmanın 1-ci turu geçti. 
Turda 21 türkücü pay aldı. Onnarın 
14-dü 2-ci tura geçti.

Jüri azaları (Vasilisa PETROVİÇ, 
İlya FİLEV, İvan LÜLENOV, Mihail 
KULEV, Olesä BARLADÄN) kendi 
sözünü söledilär. Umut ederiz, ani 2-ci 
(Canavar ayında olacek) turda da onnar 
hep bölä açık cannarlan “Can Dalga-
sında” êstrada yarışmasında enseyeni 
ayıraceklar. İnanêrız, ani o enseyän da 
olacek en isleesi. O insan da Gagauzi-
yayı “Türkvizion-2016” yarışmasında 
halizdän temsil edecek. Ama...

I-ci turdan sora ortada fasıl laf-
lar gezmää başladı: KONKURS 
MAAMİLÄ SURAT yapılarmış, zerä 
enseyenin adı artık belliymiş. Buna 
yukardan izin gelmişmiş.

Bu lafları inanmêêrım. Zerä bu 
öläsaydı, konkursu hazırlayannar taa 
köktän keserlär hepsini: gençlerin 
umudunu, doorulaa, insannaa hem 
devletliimizä inancı.

Onuştan bu lafları İNANMAA 
İSTÄMEERİM. Zerä bilerim, ani Jüri 
azaları başarılı, dooru hem açık gözlü 
insannar. Sanmêêrım, ani Jüri azaları 
var nicä şindiki öndercilerin izinnerinä 
(herliim o izinnär varsa?) uysunnar. 
ONNAR LÄÄZIM GÖRSÜNNÄR 
ASLISINI, PAKLAYIP ASLIYI ÇA-
MURLU İZİNNERDÄN.

Biz da umutlan “Can Dalgasında” 
I-ci gagauz êstrada yarışmanını finalını 
bekleyecez. Da o finaldan sora görecez 
aslı mı bu gezän laflar hem ad, osa ya-
lan mı. Bunu da pek kolay önünüzdä 
açıklayacez.

Akademik, poet Todur ZANET

“Can Dalgasında” I-ci
gagauz êstrada yarışmanın 
1-cü turu geçti

Gagauz Respublikasının kurul-
masının 26-cı yıldönümü kutlama 
günündä Rusiya Federaţiyası baaşla-
dı Gagauziyaya beş mikroavtobus.

Bu afta, Gagauziya İspolkomun top-
lantısında Gagauziya Başkanı açıkladı, 
ani mikroavtobusları bölä payetti:

- Komrat rayon administraţiyasına;
- Çadır rayon administraţiyasına;
- Gagauziya Radio hem Televideni-

ye cümne kompaniyasına;
- Gagauziyanın dış ilişkilär Uprav-

leniyasına;
- Gagauziyanın üüredicilik Uprav-

leniyasına.
Redakţiyamızdan: bileriz, ani “Di-

onis TANASOGLU” adına gagauz 
Milli teatrusuna da pek lääzım bölä 
bir mikroavtobus hem inanêrız, ani 
kulturanın sırası bir taa gelecektä ge-
lecek.

Rusiyadan
Gagauziyaya
beş mikroavtobus

En aazdan bu görüner, açan işidersin, ani “Pobeda” 
kolhozu bu “soţializmadan kalma bişeymiş”. Ama, ani o 
“bişey” yılda 40 milion ley bücetä ödeer, ani 500 insana iş 
verer, ani Kıpçak küüyün cümne hem kultura işlerinä yar-
dımcı olêr, ani insannara ucuz hem pak mallar verer onu hiç 
birisi işitmää istämeer.

Şindi merkez kuvetlär bildirdilär, ani insannar kendile-
ri kolhozu kapamarsalar, ozaman onnar (merkez kuvetlär) 
kolhozu sud kararınnan kapadaceklar.

Bakêrsın bunaa da düşünersin: nezaman görülmüş, ani 
insannarı “düşünennär” kendi insanına, “soţializmadan kal-
ma” sebepinnän, bukadar zarar getirsinnär?

Gagauziya kuvetleri açıkladılar, ani kolhozun kapanma-
sını istämeerlär.

Vizit zamanında Büükel-
çi Mehmet Selim KARTAL 
buluştu Gagauziya (Gaga-
uz Yeri) Başkanınnan İrina 
VLAHlan, GHT Başınnan 
Dimitriy KONSTANTİ-
NOVlan, İspolkom azala-
rınnan, GHT deputatların-
nan, Komrat kasabasının 
primarınnan.

Buluşmada Büükelçi 
Mehmet Selim KARTALa 
Gagauziya tarafından “Gagauz Res-
publikasın 25 yıl!” yubiley medalisi 

verildi, bildirer Türkiye Kişinev Büü-
kelçiinin saytı.

Büükelçi Mehmet Selim KARTALa
“Gagauz Respublikasına 25 yıl!” medalisi

Orak ayın 28-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
hoşça kal vizitınnan Gagauziyada bulundu. Bu vizitin sebepi – Canabisinin 
Moldovada diplomatlık çalışmalarının sona varması.

Kıpçak küüyün “Pobeda” kolhozunu
daatmaa isteerlär. İnsannar buna karşı

Gagauziyanın Kıpçak küüyündä bulunan “Pobeda” kolhozu Moldovanın 
merkez kuvetlerinä aykırı duran bir kemik. O “kemii” yutmaa isteerlär, taa 
doorusu kolhozun kapanmasında cöplerinä para koymaa düşünerlär, allelem.
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Türkiye Res-
publikasının Pre-
zidentı Recep Tay-
yip ERDOĞAN, 
mitingta nasaat 
ederek, urguladı, 
ani “Türkiyedä 
olan asker devlet 
devrimi deneme-
sinin basılması 
gösterdi, ani bu 
devleti kimsey 
enseyämäz”. Ca-
nabisi dedi: “Orak 
ayın (iyül) 15 gecesindä Türkiyenin sokaklarına hem meydannarına insannarın 
akınışı ölümü ensedi”. Recep Tayyip ERDOĞAN “üstümüzä gelän baskılara kar-
şı koymakta halkın birleşmesinin önemni olduunu” urguladı.

Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN dedi: “Büün bu meydanda hepsi toplan-
dılar: Asker Silählı Kuvetlerin komutanı, Prezident, Başbakan, GHP hem MHP 
partiyaların başkannarı, devletin hepsi 81 bölgesindän cümne insannar. İnanın, 
bunnarı görüp, duşmannarımız gücendilär, ölä, nicä onnar gücendilär Orak ayın 
(iyül) 16 günü sabaası”.

Mitingta konuşarak Türkiyenin Başbakanı Binali YILDIRIM urguladı, ani 
“Ölä nicä Çanakkaledä gösterilän kahrmannıı Türk milleti istoriyaya yazdı, Orak 
ayın (iyül) 15-dä da genä kahramannık gösterdi... Herşey Allahın elindädir. Herbir 
asker devlet devrimi denemesinin basılması bizi taa kuvetli, taa birleşik yapêr”.

Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı İsmail KAHRAMAN, mi-
tingta nasaat ederäk, umut etti, ani “türk halkı ileri dooru da herbir asker devlet 
devrimi denemesinin” boozuna basacek.

İsmail KAHRAMAN dedi: “”Biz toplandık burada bir neetlän: göstermää, ani 
bir milletiz, bir devletiz, türk bayraa altında bir memleketiz. Biz göstereriz dün-
yaya, ani gömdük hepsi asker devlet devrimi denemelerini”. Canabisi urguladı, 
ani “Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiyedä demokratiya ensedi. Bu ensemäklän asker 
devlet devrimi denemelerin sayfası daymaların-daymalarına kapandı”.

Anadolu Ajansın açıklanası: Orak ayın (iyül) 15-16 gecesindä Türkiyenin 
silählı kuvetlerindän bölünän askerlär, ani Fethullah GÜLENin terorist kuruluşu-
na girärdilär, bir asker devlet devrimi denemesi yaptılar. Türkiye öndercilerinin, 
justiţiya kuvetlerinin hem sıradan vatandaşların karşı koyulmasınnan bu Hunta 
devrimi başarısız çıktı. Devrim sırasında 240 kişi öldü.                Foto – aa.com.tr

Türkiyenin Anadolu Ajansı hazırla-
dı “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe 
Girişimi” adlı bir kiyat 2016-cı yılın 
Orak ayın (iyül) 15-dä FETÖnun dev-
let devrimi denemesini için.

Kiyatta toplu patretlär hem haberlär, 
angılarını hazırladı AA ajansı.

Bu kiyat annadêr hem gösterer onu 
neyin içindän geçti Türkiye Respubli-
kası hem Türkiye halkı, ayakta kalmaa 
deyni.

“Dakika Dakika FETÖ’nün 
Darbe Girişimi” adlı kiyadın PDFnı 
gazetamızın internet saytında bu 
adrestä bulacenız: http://anaso-
zu.com/turkiyeda-devlet-devrimi-
denemesinnan-ilgili-turkiyenin-
anadolu-ajansinin-hazirladii-kiyat/

Türkiyedä devlet devrimi 
denemesinnän ilgili Türkiyenin
Anadolu Ajansının hazırladıı kiyat

İstanbulda
“Demokratiya hem 
Şehitlär Mitingı” geçti

Harman ayın (avgust) 7-dä İstanbulun Yenikapı meydanında “Demok-
ratiya hem Şehitlär Mitingı” geçti. Mitingta Türkiye Respublikasının ön-
dercileri hem yaklaşık 5 milion insan pay aldı, bildirer Türkiyenin Anadolu 
Agenstvosu.

Buluşmadan sora yapılan pres-
konferenţiyada Türkiye Respublikası-
nın Prezidentı Recep Tayyip ERDO-
ĞAN açıkladı, ani iki taraf ta taa üüsek 
neetlän hazır iki devlet arasında işbirli-
ini ilerletmää hem enidän kurmaa: “Bu 
iş pek uyêr iki memleketin cümnesinin 
isteyişlerinä. Büünkü buluşmalarda 
biz aldık lääzımnı kararları Türkiye-
Rusiya arasında politika, ekonomika 
hem kultura uurunda ilişkileri enidän 
kurmaa deyni”, bildirer Türkiyenin 
Anadolu agenstvosu.

Türkiye prezidentı urguladı, ani 
iki taraf ta ortak hem plannı çalışmak 
adımnarını yapacek  o uurda, ani enidän 
kurmaa deyni Üüsek uurda işbirlii So-
vetinin toplantılarını, çarter uçak iliş-
kilerini, alış-veriştä kısıtlamaları yok 
etmää, onnarın arasında çiftçiliktä dä, 
işadamnarın çalışmalarında kolaylık 
atmosferayı kurmaa hem da viza reji-
mini incelemää.

Recep Tayyip ERDOĞAN urgula-
dı, ani Rusiya hem Türkiye arasında 
alış-veriş 35 miliard dolara etiştiydi 

hem neettä vardı onu 100 miliard dola-
ra kaldırmaa. Şindi sa, bitki olaylardan 
sora, bu ţifra 27-28 miliarda düştüydü. 
“Herliim tutarsanız aklınızda, bizim 
uurumuz 100 miliard dolardı. Bizdä 
var kuvet hem neet bu uura etişmää. 
Büün biz genä başlêêrız bu proţesı da 
hep ölä kuvetlän ilerledecez onu”.

Tükiyenin Prezidentı hepsinin 
önündä tekrar urguladı onu, ani asker 
devlet devrimi denemesindän sora, 
ertesi günü Rusiyanın Prezidentı Vla-
dimir PUTİN ona telefon açmış. “Bu 
bizä halizdän lääzımnı işti psihologiya 
durumundan. Bu Rusiya hem Türkiye 
dostluk bakışından moral yardımıydı”.

“İki taraf ta hazır, ani iki devlet ara-
sında ilişkileri krizis öncesinä hem da 
taa üüsää kaldırmaa”,- urguladı Recep 
Tayyip ERDOĞAN.

Foto – www.tagesschau.de
Not. 2015 yılın Kasım ayında Türk 

hava Kuvetlerin uçaa rus uçaanı SU-
24 düşürdüktän sora, Türkiye Rusiya 
arasında ilişkilär gevşediydi hem don-
ma durumuna gelmää başladıydılar.

Türkiye hem Rusiya
arasında ilişkilär üüseler

Harman ayın (avgust) 9-da Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞAN hem Rusiyanın Prezidentı Vladimir PUTİN Sankt-
Peterburg kasabasında buluştular.

Türkiye Respubli-
kasının Prezidentı Re-
cep Tayyip ERDOĞAN 
kabletti Moldovanın 
premyer-ministru yar-
dımcısını, dışişleri hem 
Evropaya integraţiya 
ministrusunu Andrey 
GALBURu Prezidentlik 
kompleksında. 

Vizit zamanında 
Andrey GALBURlan buluştu Türkiye 
Başbakanı Binali YILDIRIMnan.

Ayırı buluşmak oldu Türkiye Dışiş-
leri Bakanınnan Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LUylan.

Ankara TİKA ofisinä vizitında Mol-

Moldovanın dışişleri ministrusu
Türkiye öndercilerinnän buluştu

Harman ayın (avgust) 22-23 günnerindä Moldovanın premyer-ministru 
yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBUR 
bir ofiţial vizitlan Ankarada bulundu. Vizit zamanında Canabisinin Türkiye 
öndercilerinnän buluşmaları oldu.

dovanın premyer-ministru yardımcısı-
nı, dışişleri hem Evropaya integraţiya 
ministrusunu Andrey GALBUR karş-
ladı TİKA Başkanı Serdar ÇAM. Tİ-
KAda Moldovada TİKA proektları ko-
nuşuldu, bildirer Anadolu Agenstvosu.
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Kişinevda ATATÜRKün byustu açıldı

Açılışta selemnama sözünnän insan-
nara danıştı Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Mehmet Selim KARTAL, nedän sora 
Canabisi teklif etti bir minutluk sus-
maklan anmaa hepsi şehitleri. Nedän 
sora da Moldova içişleri ministerliin 
duhovoy orkestrası çaldı Moldovanın 
hem Türkiyenin gimnalarını da, bu za-
manda, Büüklçilik binasının önündä iki 
devletin bayrakları kaldırıldı.

Sözünü ilerledäk Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
kısadan annattı Mustafa Kemal ATA-
TÜRKün yaşamasını, onun Türkiye 
Respublikasını kurması için hem o 
önemni adımnar için, ani ATATÜRK 
yaptı Türkiyeyi üüseltmää deyni.

Moldova tarafından söz tuttu Moldo-
va kultura ministrusu Monika BABUK.

Sora Mustafa Kemal ATATÜRKün 

byustun ofiţial açılışı oldu. Byustu örtän 
bezin şiritlerini kestilär hem byustu 
birliktä açtılar Büükelçi Mehmet Selim 
KARTAL hem Canabisinin eşi Banu 
Cankan KARTAL hem da Moldova 
kultura ministrusu Monika BABUK.

Bez kaldırıldıynan hepsi mayıl ol-
dular o byustun gözelliinä hem okudu-
lar iki dildä yazıları:

MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
TÜRKİYE

CUMHURİYETİNİN
KURUCUSU

FONDATORUL
REPUBLICII TURCIA

1881 - 193∞

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ
PACE ÎN ŢARĂ, PACE ÎN LUME

Nedän sora Mustafa Kemal ATA-
TÜRKün byustuna çiçeklär koyuldu.

Mustafa Kemal ATATÜRKün ölüm 
yılının erinä sonsuzluk simvolun “∞” 
koyulması gösterer, onu, ani Mustafa Ke-
mal ATATÜRK ölmedi – o daymaların-
daymalarında yaşêêr hem yaşayacek.

Akademik Todur ZANET

Harman ayın (avgust) 25-dä Kişinevda, Türkiye Kişinev Büükelçiliin önündä, Türkiye Respublikasının kurucu-
sunun Mustafa Kemal ATATÜRKün byustu açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRKün byustun yortulu açılışına geldilär 
Moldovada türk işadamnarı, Moldova devlet insannarı, diplomatlar, kultura hem incäzanaat adamnarı, cümne 
insannarı, jurnalistlär.

Konţertlerin programası öläydi: ilk 
konţert Valkaneş kasabasının Kultura 
Evindä Harman ayın 26-da. Burada 
toplanan paralar verilecek Valkaneş 
kasabasının «Покрова пресвятой Бо-
городицы» klisesinä. Bu klisenin ku-
belerini koymaa deyni para etişmeer.

İkinci konţert da Harman ayın 27-
dä, Ütülü küüyün Kultura Evindä. Bu-
radan toplanan paralar verilecek Ütülü 
küüyün «Святителя Афанасия Вели-
кого» klisesinä. Bu klisenin Aydimu-
sunun ikonalarının enilenmesi lääzım 
yapılsın.

“TOZİ” êstrada grupasından kaarä 
konţertlerdä pay aldılar anılmış hem 
genç artistlär Valentin ORMANCI, 

Vitaliy MANJUL, Pötr PETKOVİÇ, 
Olesä JELEZOGLU, Nasti LEVÇEN-
KO, Valkaneştän “Yıldızlar” oyun an-
samblisi, Kişinevdan VJ Dimon.

PATRETLERDÄ: Valkaneş ka-
sabasının «Покрова пресвятой Бо-
городицы» klisesi.

“TOZİ” êstrada grupası – Olesä 
TOPAL  hem İrma ZABUN.

Kliselerä yardım için “TOZİ” grupasından hayırlı konţertlär
“Yardım edelim kliseyä, Allaa da yardım edecek bizä” – bu sözlär altın-

da Gagauziyanın “TOZİ” êstrada grupası hazırladi iki hayırlı konţert. Bu 
konţertlerdä toplanan paralar, yardım olarak, kleselerä verilecek.
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“15 Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” Valaneştä açıldı

“15 Temmuz Şehitlrini Anmak 
parkı”n ofiţial açılışında pay aldılar 
Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL, Kişinev TİKA kor-
dinatorluk Ofisin kordinatoru Canan 
ALPASLAN, Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH, Valkaneş rayonun başı Födor 
TERZİ hem, belliki, Valkaneş kasaba-
nın primarı Viktor PETRİOGLU.

Kendi açılış sözündä Türkiye Kişi-
nev Büükelçisi Mehmet Selim KAR-

Harman ayın (avgust) 5-dä Valkaneşin “Valkaneş stanţiyası” maalesindä açıldı uşaklara deyni oynamak meydanı, 
angısının adı “15 Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” koyuldu. Bu parkı Türkiye Respublikası TİKA yolunnan türk hal-
kından gagauz kalkına baaşladı.

TAL, gözleri yaşlan dolu, urguladı, ani 
“15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) 
günü Türkiyedä olan asker devlet dev-
rimi denemesinnän üzlän insan, kendi 
vatanını korumaa deyni şehit (geroyca 
öldü – nışan “AS”) oldu. Onun için bu 
“15 Temmuz Şehitlrini Anmak Parkı”n 
açılması bizim için pek önemni”.

Kişinev TİKA kordinatorluk Ofi-
sin kordinatoru Canan ALPASLAN 
urguladı, ani “ilktän bu parkın adını 

“Gagauz-türk dostluu Parkı” koymaa 
neet vardı. Ama Türkiyedä 15 Tem-
muz (Orak ayı – nışan “AS”) günü 
olan kannı olaylardan sora karar aldık 
parkın adını “15 Temmuz Şehitlrini 
Anmak Parkı” koymaa.

Kendi adlarından Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH, Valkaneş rayonun 
başı Födor TERZİ hem, belliki, Val-
kaneş kasabanın primarı Viktor PET-
RİOGLU şükür ettilär Türkiye Kişi-
nev Büükelçisinä hem Kişinev TİKA 
kordinatorluk Ofisin kordinatoruna 
o çalışmalar için, ani Gagauziyaya 
deyni yapêrlar hem da şükür ettilär 
Türkiyeyä, ani gagauzlara herzaman 

omuz koyêrlar.
Primar Viktor PETRİOGLU, Val-

kaneş primariyasının adından, Kişi-
nev TİKA kordinatorluk Ofisin kor-
dinatoruna hem işi yapan firmanın 
temsilcisinä Diplomnar verdi.

Parkın açılışından sora, paalı 
musaafirlerä deyni, Valkaneş kultura 
Evin uşak ansamblisi kısa bir konţert 
gösterdi.

Turan halkların III-cü Kurultayı
Harman ayın (avgust) 12-15 günnerindä Vengriyada oldu “Turan halk-

ların III-cü Kurultayı”, angısını hazırladı Vengriya pravitelstvosu hem “Tu-
ran” fondu.

Valkaneş resimci şkolasının sergisi
Valkaneş kasabasının muzeyindä, Harman ayın (avgust 2-dä) açıldı Val-

kaneş resimci şkolasını bu yıl başaran üürencilerin hem şkolanın direktoru-
nun Pötr FAZLInın resim sergisi. Bu sergi baaşlandı Valkaneş resimci şko-
lasının 30-cu yıldönümünä.

Sergilenän re-
simnerin arasında 
taa çok resimni 
patretlär var. Ama 
sergili yaratmak-
lar, ani yapılı “Ba-
tik”, “Jivopis”, 
“Abstrakţionizm”, 
“ N a t ü r m o r d ” 
stillerindä da, bil-
direir kasabanın 
saytı.

S e r g i -
nin açılışında, 
resimcilerdän kaarä, pay aldılar Val-
kaneş primarı Viktor PETRİOGLU, 
Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, 

Valkaneş rayon kultura bölümünün 
başı Dimitriy NEDOV, muzey izmet-
çileri hem başkaları.

Kurultayda pay aldılar 27 türk milletindän 350 
kişi. Onnarın arasında vardı Gagauziyadan 3 kişi-
lik delegaţiya da: kultura hem turizma Upravleni-
yanın başı Vasilisa PETROVİÇ hem iki türkücü 
Olga PAÇİ hem Valentin ORMANCI.

Kurultay programasında vardı: dünneydä en büük 
“ATİLLA” yurtanın açılışı, «Восточный ураган» 
düüşün göstermesi, şamannarın gösterişi, atlıların 
programası, yaydan ok atmak, kılıçlarda düüşmäk.

Kurultay meydanında yurtalar kuruluydu. Yurta-
ların birisindä kendi becerikliini çelingir gösterärdi. 
Kızıştırıp ateşini o örstä demirdän mızrak uçları, 
özengeleri, aazlıkları yapardı. Başka yurtalarda milli 
imeklär hem suvenirlar satılırdı. Foto – vulcanestimd.com

Foto – anasozu.com
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Dionis TANASOGLU 1922-ci yılın 
Orak ayın (iyül) 7-dä Çadır rayonun 
Kiriyet küüyündä duudu. İlk okulu bu-
rada başarıp, sora Akkerman kasaba-
sında orta şkolayı (1934-1938) hem 
Bırlad kasabasında (Romıniya) liţeyi 
(1938-1943) başardı. 

İkinci dünnä cengindä antigitler 
kooliţiyasının romın askeri olarak ka-
tıldı. 

Cengtän sora Kişinev “İon Cre-
anga” adına Pedagogika İnstitutunu 
(1947-1952) hem Leningrad Teatru 
İnstitutunu (1947-1949) başardı. Dok-
torluk disertaţiyasını Azerbaycanın 
Bilim akademiyasının Bakudakı Ling-
vistika İnstitutunda (1962-1965) yaptı 
hem korudu. 

1945-ci yılda ana küüyündä üüredici 
olarak işlemää başladı. 1946-cı yıldan 
beeri Çadırda okulda üüredici çalıştı. 

1955-ci yılda Kişinev şkolalar İns-
titutuna (1955-1967, 1970-1972) geçi-
rildi da burada ilk hem orta okul üü-
redici, pedagog hem bilim zaametçisi 
olarak çalıştı. 

Sovetlär Moldovanın 
Enţiklopediyasında (Moldova Bilim 
Akademiyası, 1967-1970) üst redaktor 
olarak çalıştı.

“Gavriil Muzıcescu” adına 
İncäzanaatlar İnstitunda (1972-1992) 
kulturologiya hem teatru zanaatında 
pedagog.

Komrat Devlet Universitetin rekto-
ru (1992-1995); gagauz dili hem litera-
turası, gagauzların istoriyası, türkolo-

giya hem teatru zanaatında profesor.
1994-cü yılda Profesor universitar 

bilim adını kabletti.
Kişinev “İon Creanga” adına Dev-

let Pedagogika Universitetinda, gaga-
uz dili hem literaturası sekiţiyasının 
başı olarak, universitar profesoru ça-
lıştı (1995 – son gününädin). 

Moldova yazıcılar Birlii (1958) 
hem Rumıniya yazıcılar Birlii (1998) 
azası. 

Tamamnandı 10 yıl, nicä 2006-cı yılın Harman ayın (avgust) 23-dä gagauzlar kaybetti büük kultura adamını, anılmış yazıcıyı, dramaturgu, 
pedagogu, bilim adamını, muzıkacıyı hem folklorcuyu, doktoru, universitar profesorunu Dionis TANASOGLUyu (07.07.1922 – 23.08.2006).

1991-ci yılda “Gagauzların İstori-
yası” kiyadını yayınadı.

2000-ci yıldan beeri Moldova 
yazıcılar Birliin gagauz yazıcıların 
sekţiyasının başı.

“Moldovanın İncäzanaatlarında 
Maêstro” (1989) adını kabletti.

Türkiye Respublikasının “Kultura-
da Şannı” (1994) adı verildi.

Devlet tarafından “Gloriya Muncii” 
(1996) hem romın askerinin veteranı 
olarak “Crucea Miletara” (1996) or-
denneri verildi.

2000-ci yıldan beeri “Gagauziyanın 
şannı vatandaşı”. 

Dionis Nikolaeviç TANASOGLU-
nun yaptıı işlerin arasında, belli ki, en 
büüyü: 1957-ci yılda onun tarafından 
hazırlanan hem Moldova Sovet Soţialist 
Respublikasının Üüsek Sovetinin tara-
fından kabledilän gagauzların kiril al-
fafiti. Sora da, bu alfaviti temel alarak, 
Dionis TANASOGLU gagauz dilinin 
ilk bilim orfografiyasını hazırladı. 

Ellinci yılların sonunda hem alt-
mışıncı yılların çeketmesindä gagauz 
dilindä gazeta sayfaları çıkardı, radio-
da gagauzça yayın yaptı, gagauz okul-
ları için ilk “Bukvalık” (1958) kiyadını 
hem başka üürenmäk kiyatlarını hazır-
ladı.

Ellinci yıllarda Dionis TANASOG-
LU gagauz literaturası uurunda pro-
fesionalca çalışan ilk gagauz yazıcısı 
oldu. Ama o sade kendisini düşünme-
di. Genç gagauz yazıcılarına yardım 
ederäk, onnara yol açmaa deyni Dionis 

TANASOGLU gagauz literaturasının 
ilk toplumunu hazırlêêr – “Bucaktan 
seslär” (1959). Bu kiyatta yaratmaları 
basılannarın çoyu, onun çalışmaların-
nan hem yardımınnan, sonunda anıl-
mış gagauz yazıcıları oldular. Eridir 
sölemää, ani hepsi gagauz yazıcıları-
nın (ilk boyun da, ikinci boyun da) ilk 
kiyatlarına redaktorluk yaptı hem o ki-
yatların tipardan çıkması için savaştı.

Canabisinin kendi literatura kiyat-
ları da çıktılar: “Çal türküm” (1966, 
peetlär), “Adamın işleri” (1969, 
peetlär), “Hoşluk” (1970, peetlär), 
“Gençlik türküleri” (1975, peetlär). 

Var pyesaları: “Oglan hem Länka”, 
“Bucakta yalın” h.b. 

Ama, bir şüpesiz, Dionis aganın en 
büük, en derin, en önemli literatura ya-
ratması “Uzun Kervan” (1985) romanı. 

Dünneyin çok anılmış yazıcıların 
yaratmalarını gagauz dilinä çevirdi: 
M.Emineskuyu, W.Şekspiri, Sofoklu-
yu, N.Gogoli, İ.Karacalıyı h.b.

Kulturanın, pedagogikanın, bilimin 
herbir bölümündä Canabisinin çalış-
malarının silinmeyän izi var. 

Bakmadaan ona, ani Dionis TANA-
SOGLU bütün yaşamasını gagauzlaa, 
gagauz literaturasına, kulturasına, mu-
zıkasına hem folkloruna, teatrusuna, 
biliminä hem pedagogikasına baaşladı, 
o var hem kalêr diil salt gagauz, ama 
romın hem bütün dünnä kulturasında 
er alan bir insan. Bunu hepsi kabul 
eder hem kabul etsin lääzım.

Patret - Todur ZANETin arhivından

O brakmadı gagauz kulturasının ateşi sünsün

“Büün bizim kulturamız için, taa 
doorusu bizim kulturalar için, bizim 
dillerimiz için pek yaslı bir gün. Çün-
kü aramızdan gider bir büük yazıcı, 
çalışkan hem vergili kultura adamı, ani 
çok işlär baaşladı gagauz kulturasına, 
hep okadar işlär o romın kulturasına da 
baaşladı. Bölä sayêrım bän. Hem kim 
inceledi bu konuyu sayêrlar, ani o hem 
gagauz yazıcısıydı, hem romın yazıcı-
sıydı. Kendinä örnek olarak, o klassik 
Mihail ÇAKİRi sayardı...

Dionis TANASOGLU büük adam-
dı: yazıcı, poet, muzıkacı, bilim ada-
mı, artist. Bizim teatruların “altın 
generaţiyasınnan” barabar o başardı 
Sankt-Petersburgta universiteti.

Dionis TANASOGLU interkultu-
ral bir insandı.  Çünkü bizim kultu-
ralarımız yannaşık bulunêr. Hazırladı 
gagauzlar için hem romınnar için üü-
redici kadroları. Rektor olarak Komrat 
Universitetindä çalıştı. O brakmadı 
gagauz kulturasının ateşi sünsün jur-
nalların, “Ana Sözü” gazetasının hem 
başka gazetaların sayfalarında.

Ekstroordinar bir arkadaştı. Onda 
incä bir sentimentlik vardı, pek eleganttı. 
Ama en ilktän o intellektualdı. Halizdän 
bir kavalerdı. Başkalarından da istärdi 
gözäl lafetsinnär, dooru lafetsinnär. Ha-
liz interkultural dialoglu bir insandı.

Akademik Mihay ÇİMPOİ

***
 “Dionis Nikolaeviç TANASOG-

LUnun raametli olmasınnan gaga-
uz halkı aar bir kayıpta bulundu. 
Dionis Nikolaeviç TANASOGLU 
büük yazıcı, bilim adamı, istorik, fi-
lologiya doktoru olarak bütün ya-
şamasını yaratmaklarını, gagauz 
yazıların, literaturanın, kulturanın, 
incäzanatın ilelrletmesinä baaşladı. 
Taa gencliindän Dionis Nikolaeviç 
çeketti peet hem proza yazmaa. Ellin-
ci yıllarda gagauz alfavitinin hazırlan-
masında pay aldı. Bu işin sonucu oldu 
o, ani başka intelegenţiyanın çalışma-
larınnan barabar bu alfavit kabledildi 
hem gagauz rayonnarın şkolalarında 
gagauz dili üürenmää başlandı.

Gagauziya Başkanın birinci
yardımcısı Georgiy MOLLA

***
“Saygılı dostlar, saygılı gagauzlar 

hem moldovannar, hem hepsiniz kim 
burada var. İsteerim bän da söliim bir-
kaç laf bu adam için, ani büün bizdän 
ayırılêr. Ayırılêr diil bir günä, diil iki, 
ayırılêr ömürünä. Ama nasıl sölendi, 
tekrarlamaycam onnarı, söleyecäm 
sizä moldovanca da bir iki laf, ama ga-
gauzça onu isteerim sölemää: Bu adam 
koydu bizim gagauz yazımızın temel-
lerini, bunu ondan kimsey alamayacek. 
Bilersiniz, ani yazıcıların arasında da, 

başka insannarın arasında da var kıs-
kançlık. Bu kıskançlıkları ensedi TA-
NASOGLU. TANASOGLU ilerdä kıs-
kançlardan. Kıskançlar, kulturamızda 
işleyän beşon gagauzları ayırêrlar bir 
tarafa, kendilerini göstersinnär deyni. 
Ama bu türlü kıskançlar çok vakıda 
sürülmeyecek. TANASOGLU gömdü 
onnarı hepsini kendi yaşamasınnan, 
kendi  dostluunnan. Bän sayêrım, ani 
açan bän çekettim üüretmää uşakları 
bän bilmäzdim nicä üüretmää, nasıl 
üüretmää. Ondan üürendim. O benim 
üüredicim üüredicilik için, o benim 
üüredicim yazı için. Onun işi, ne yaptı 
o büün taa tekrarlanmadı, taa yapama-
dı ölä kimsey nicä Dionis Nikolaeviç 
yaptı. Hem onun için gözäl yaşamak 
versin Allaa taa çoyuna”.

Yazıcı Nikolay BABOGLU
***

“Büün gagauz halkı kaybetti büük 
bir insanı, ani gagauz kulturasında bir 
temel gibi durardı. İstärseniz alın yazı-
ları, istärseniz alın kiyatları, istärseniz 
alın teatruyu, istärseniz alın gazetayı, 
radioyu – hererdä bu adam ilk taşı, 
hem kaavi taşı, koydu. Belli ki, büün-
kü gündä beki biz pek annamêêrız ne 
vardı gagauzlar için Dionis Nikolae-
viç, ama bu adamın eri biricik büün o 
göktä, angısının adı GAGAUZ KUL-
TURASI. Bän sayêrım, ani büüün 

gagauz halkı bizimnän bilä aalêêr bu 
kayıbı. 

Bän sayêrım, ani Gagauziyada yok 
ölä kultura adamı, angısına Dionis Ni-
kolaeviç yardım etmedi, angısını üü-
retmedi, angısına nasaat vermedi, an-
gısına ii yolu göstermedi.

Büün sölelendi kiyatlar için, yazılar 
için, ama, çoyu beki bilmeer, açan çe-
kettirdiydik avtonomiya için çalışmala-
rı Dionis Nikolaeviç geldi redakţiyeya 
da deer: “Yazalım bir kiyat Moldova-
nın büüklerinä, ani gagauzlara lääzım 
avtonomiya. Hem bu avtonomiya için 
lääzım sık tutmaa kendimizi”. O ki-
yadı yazdık. “Ana sözü” sayfalarında 
tiparladık. Bir şüpesiz: avtonomiyanın 
kuruluşunda o kiyat ta kendi rolünü 
oynadı.

İlk adımnar latiniţa için ondan da 
çeketti.

Büün Canabisi için çok söledilär. 
İstämeerim tekrarlamaa onnarı. Ama 
bir işä katılêrım, ani onun adı lääzım 
kalsın. Bu iş için lääzım düşünsünnär 
büüklär: sokaan adını mı koyacek-
lar, başka bir işin mi. Ama bän büün 
danışêrım Gagauziya Başkan yardım-
cısına: Komrat Devlet Universitetini 
Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun 
adına koymaa lääzım. Ko o onun adını 
taşısın”.

Yazıcı Todur ZANET

Dionis TANASOGLUnun yaslı mitingında sölenän sözlär
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Gagauz gençlerin hem delikannıların
oyunnarı hem ilenmekleri

Giriş
Büünkü inovaţiya hem progres ya-

şamakta adam baalı olêr kompyutera, 
esaba almêêr, nicä bozêr gözlerini, 
nicä kamburlaşêr onun güüdesi, nicä 
faydasız harcanêr onun vakıdı... Bu 
üzerä, biz meraklı bulduk  bu temayı, 
çünkü belli oldu:

Problema:
a) Büünkü uşaklar pek aaz bilerlär 

ölä oyunnarı, angılarını oynardılar on-
narın anaları-bobaları, dedeleri. 

b) Oyunnar tezdä var nicä 
kaybetsinnär kendi maanasını hem 
faydasını kişinin terbietmesindä hem 
ilerlemesindä. 

Proektın daavası: 
Belli etmää gagauz halk oyunnarın 

faydasını evlatboyların yaşamasında 
hem inandırmaa hepsini, ani onnarı 
lääzım diriltmää. 

Proektın neetleri: 
1. Gagauz halk oyunnarlan tanış-

maa. 
2. Üürenmää evelki oyunnarı. 
3. Göstermää oyunnarın faydasını.
 

I. Halk oyunnarı 
hem onnar için aaraştırmalar
“Sade kırık üürekli, kaskatı, vakıt-

sız ihtärlamış, fena yada Allahın ya-
lınını yokedän adam kaybeder havezi 

oyuna, şakaya, iilenmeyä.” 
Pavel  Florenskiy, rus popazı, 

filisof, bilim adamı, poet.
Halk oyunnarı – o ölä oyunnar, an-

gılarını kurdu halk hem geçtilär onnar 
dedelerdän evladboylarına.

Evel pek yoktu ilenmäk, gençlär taa 
çok toplanardılar yortularda hem Pazar 
günnerindä. Siirek yortu günnerindä, 
insannar savaşardılar dinnenmää 
aar iştän, oynayarak, yarışarak hem 
siirederäk bu oyunnarı. 

Halk oyunun özellii nicä terbietmäk 
tedarıı onda, ani o baş komponent halk 
adetlerindä: aylä, çalışmak, yortu ilen-
mekleri.

Biz kurduk bir anketa, angısının 
neeti annamaa, ne bilerlär liţeyin üü-
renicileri halk hem zamandaş oyunnarı 
için da soruşturduk 26 kişi üürenici. 
Teklif ederiz sizä sonuçları. (Skobalar-
da verili cuvaplar).

Anketa
1. Nesoy oyunnarı oynardılar 

senin ana-boban, dedelerin? (aşık, 

rop-rop, bom-bom, saklambaç).
2. Nesoy oyunnarı sän taa çok 

seversin? (sportiv, intelektual, komp-
yuter). (Bu soruşa 26 kişidän: 6 kişi 
verdilär cuvap, ani severlär sport oyun-
narı, 5 – intelektual,  15 – kompyuter). 

3. Nicä sän düşünersin, ilerleder 
mi oyun kişinin ruhunu? (3– sayêrlar, 
ani ilerletmeer, 10 kişi verdilär cu-
vap “bakarak, ne türlü oyun”, 13 kişi 
sayêrlar, ani oyunnar adamı yapêrlar 
kaavi, üürederlär yardıma gelmää, biri-
birinnän annaşmaa).

Aaraştırmak işimizdä biz kullandık 
butakım metodları:

1. Sözleşmäk metodu (oyunu hem 
kuralları annatmak, halk oyunun teks-
tini ezberlemäk, eski lafların maanası-
nı açıklamak).

2. Gözletmäk metodu (evelki teda-
rıkları, aletleri, halk giimneri siiretmäk,  
prezentaţiyaları gözletmäk).

3. Praktika metodu (oyunnarı 
geçirmäk). [3, 12]

II. Statya «Игры и развлечения 
детства и юношества»

1900-1902 yıllarda V.A. Moşkov  
geler Bender bölgesinä. Toplêêr  mate-
rial da yazdırêr gagauzların adetlerini, 
inanı, avaları, rubaları hem oyunnarı 
için kendi kiyadında «Гагаузы Бен-
дерского уезда», angısında notalêêr 
onnarı hem yapêr onnara detallı 
klasifikaţiya. V.A. Moşkovun oyun 
klasifikaţiyası [1, 10]:

1. Kız oyunnarı.
2. Olannarın oyunnarı. 
3. Gimnastika oyunnarı.
Açıklêêrız sizä evelki oyunnarın 

birkaçını: 
Çivliga:
Bu oyunu oynamaa deyni  lääzım 

hazırlamaa sopacık, angılarını dizerlar 
bir-birin üstünä türlü-türlü (pınarcık, 
köprü h.b). Çekirgelär birkaç adım 
geeri, da hızlandırıp sopayı savaşêrlar 
kezlemää tepecikleri. Kim keezleer – o 
tarêêr. Oynêêrlar 4-5 uşak.

Rop-rop:
Rop-rop oynêêrlar ilkyazın, 

Paskellä horusunda. Oyunu oynêêrlar 
6 kişi tutulu kol-kola. İkisi ortada, 
onnar – ortancılar, ikisi  öbür uçta – 
onnar kenarcılar. Kenarcılar, brakılıp 
kollarından, savaşêrlar  tutunmaa öbür 
kenarcılarlan. Ortancılar brakmêêrlar 

onnar tutunsun. Er ortancılar 
tutarsalar kenarcıları, gelän sıra 
tutulmuşlar olêr ortancı, ama 
öbürlär, kim tuttu, gecerlär ke-
nara.

Yımırta:
Bu oyunu oynêrlar 3-4 uşak, 

angılar koyerlar yımırtaları 
erä, aralık biri birindän. Sora 
çekinerlär biraz, birkaç adım 
geeri, da tukurlêrlar topçaa-
zı, angısı küçük hem örülü her türlü 
ipliklän. Kim kezleer yımırtayı, o da 
onu alêr. Kimdä taa çok yımırta, o da 
tarêêr bu oyunda.

Gazeta «Ana sözü» yazêr: “Evelki 
uşak oyunnarı diriler. Kırım ayın (de-
kabri) 3-dä Tomayın, Çadırın “Mihail 
Guboglu” adına hem Avdarmanın “Di-
mitriy Çilingir” liţeyleindä gösterildi 
eski gagauz oyunnarı, angılarını evelki 
zamannarda oynarmışlar küçük kızlar 
hem çocuklar hem da delikannılar. 

Bu oyunnarın arasında uşaklar aklı-
larına getirdilär hem oynadılar oyunna-
rı: “Aşık”, “Basmacık”, “Boba topu”, 
“Boldur”, “Borç”, “Boyacı”, “Büülü 
iplicäk”, “Çelik”, “Dadacık”, “Da-
ullan, zurnaylan”, “Fırıncı”, “Kop-
ça”, “Saklambaç” yada “Yumancak”, 
“Uzun eşek”, “Üzücäk” hem başka.

Oyunnara katılannar hepsi geldilär 
bir fikirä, ani  bu oyunnar diil lääzım 
unudulsun, neçin deyni şindiki za-
manda uşakların vakıdını alêr hem 
iyer eni tehnologiyalar: telefonnar, 
kompyuterlär, planşetlar da bu iş on-
narın saalıına büük zarar verer.” [2,23-
24_2015, с 8]

Çıkış
Gagauz halk oyunnarı meraklı 

hem çemrek, onnarda temellener hal-
kımızın ruhu hem onun istoriyası. Pek 
yazık, ani kompyuter asirindä insannar 
unudêr halk oyunnarı, angıların yar-
dımınnan uşaklar olêr çemrek, kaavi, 
saalıklı hem başarılı. May hepsi halk 
oyunnarı süretli. Herbir oynayan uşak 
kendi rolunu oynêêr, butakım oyunda 
aktiv olêêr.

Alarak esaba aaraştırma işimizin 
içindeliini, olur yapmaa te bu çıkış-
ları:

1. Halk oyunnarın çoyu baalı kalen-
dar adetlerä. Onnar tekrarlêêrlar büük-
lerin yaşamasını: boodayı ekmäk hem 
biçmäk, avlanmak. 

2. Halk oyunnarı üürederlär uşaa 
halk kulturasına, terbiederlär sevgiyi 
ana tarafına hem naturaya. 

3. Halk oyunnarı yardım eder 
terbietmää aktiv garmoniyalı kişiyi, 
angısı zengin kendi ruhunnan, moral 
temizliinnän hem gözäl güüdesinnän. 

4. Onnar genişleder istoriya-kultura 
göz bakışını. 

5. Fikiri aktiv çalıştırêr. 
6. Lääzım taa aktiv üürenmää halk 

oyunnarını.
7. Diriltmää halk oyun 

tradiţiyalarını.
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Hazırladılar:
11 “B” klasın üürenicileri Antoni-

na TAKA (sol patret) hem Olga KRİS-
TEVA (saa patret).

Bilim öndercisi:
Olesä Födorovna KONSTANTİ-

NOVA, I did. Kategoriyada gagauz 
dili hem literatura üüredicisi.

Çadır teoretik liţeyi M.P.Guboglu 
adına Üürenicilerin

bilim-praktika  konferenţiyası,
2016-cı yılın fevral ayın 22-si.

Vengriya Kişinev Büükelçiliindä 
Harman ayın (avgust) ayın 30-dan 
«Гагаузская палитра цветов» 
resim sergisi var. 

Serginin açılışında pay aldılar po-
litika, kultura hem cümne insannarı. 
Onun ofiţial açılışını yaptı Vengriya 
Kişinev Büükelçisi Matyas SZILAG-
YI.

Vengriya Kişinev Büükelçiliindä
«Гагаузская палитра цветов» sergisi

Sergi verer kolaylıını kişinevlular 
hem Vengriya Kişinev Büükelçiliin 
musaafirleri tanışsınnar Gagauziyadan 
resimcilerinin Grigoriy DEÇEVın, Fö-
dor DULOGLUnun, Petr FAZLInın 
hem Lüdmila OLEFRİENKOnun 37 
resiminnän.

Not. Vengriya Kişinev Büükelçi-
lii  hem Büükelçi Matyas SZILAGYI 
artık adetä aldılar elçilik binasında 
resim sergilerini yaparak, insannarı 
Moldovada hem aşırıdan resimcele-
rin yaratmaklarınnan tanıştırmaa.

Harman ayın 20-21 günnerindä 
Komrat kasabası kurulma gününün 
227-ci yılını kutladı.

Kutlamada büük bir cümne, kutura 
hem sport programası yapıldı, angısın-
da pay aldılar öndercilär hem politi-
kacılar, TİKA kordinatoru, Komradın 
kardaş kasabalarından delegaţiyaları.

Kutlamada Komrada pek çok baa-
şış verildi, başlayıp mini-fabrikalardan 
da başarıp çeşitli tehnikaylan.

Komrat 227-ci yılını kutladı
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Bu yıl orkestra Azerbaycan, Kazahs-
tan, Kirgizistan, Türkiye hem Türkme-
nistan genç muzıkantlarından kuruldu. 
Orkestraya şeflik yaptılar uygur köken-
ni anılmış kazah maestro Anvar AKBA-
ROV hem Azerbaycandan genç muzı-
kant Mustafa MEHMANDAROV. 

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkest-
rası ilktän 2016 yılın Orak ayın 12-24 
günnerindä Türkiyenin Bolu kasabasın-
da repetiţiyalarını yaptı. Sora da, başla-
yıp Orak ayın (iyül) 25-dän, Evropanın 
3 devletindä “Avrasyanın Sesleri” (“Ev-
roaziyanın sesleri”) adlı 7 konţert gös-
terdi. Konţertlär Türk Respublikalarının 
baamsızlıklarından 25-ci yıldönümünä 
baaşlandı. Onnar geçtilär Angliyanın 
Oxford hem London kasabalarında, 
Şotlandiyanın Glasgow hem Edinburg 
kasabalarında, İtaliyanın Forli hem Pe-
saro kasabalarında.

Oxsford kasabasında konţert Orak 
ayın (iyül) 25-dä Oxford Universitetın 
istoriyalı Sheldonian Teatrusunda oldu.

Londondakı konţert sa Orak ayın 
(iyül) 26-da kasabanın en kalabalık 
noktalarından birisi olan Piccadily 
Meydanında bulunan St. James’s Ka-
tedralında oldu. O konţertın açılış ko-
nuşmasını yaptı Kazahstan Respubli-
kasının Angliyada Büükelçisi Erzhan 
KAZYKHANOV.

Şotlandiyada konţertlär verildi Orak 
ayın (iyül) 28-29 günnerindä, Glasgow  
kasabasında olan “Halklararası Muzı-
ka Üüredicilii Birlii” (ISME) dünnää 
Konferenţiyasının çerçevesindä. Eridir 
urgulamaa, ani o konferenţiyaya bütün 
dünnedän 1500 muzıkolog katıldı. Da 

hepsi katılannarın kolaylıı oldu tanış-
maa TÜRKSOY Gençlik Oda Orkest-
rasının becerkliinnän. (Açıklandı, ani 
İSME gelän konferenţiyası Azerbay-
canın Baku kasabasında olacek).

Edinburghta konţert Orak ayın 
(iyül) 30-da “Edenburg Muzıka Sa-
lonu” çerçevesindä oldu. Burada 
Greyfiars Kirk Katedralında konţertın 
açılış konuşmasını Türkiye Respubli-
kasının Edinburgh Konsolosu Semih 
Lütfü TURGUT yaptı, urgulayıp, ani 
“TÜRKSOY, Türk dünnäsının UNES-
COsu olarak, türk kulturasını Türk 
dünnäsının dışına taşıyêr”.

Forli kasabasında TÜRKSOY 

Gençlik Oda Orkestrası Emilia Ro-
magno Festivalinä pay aldı hem Har-
man ayın (avgust) 1-dä konţert gös-
terdi. Sora da anılmış kompozitorun 
Gioachino Antonio ROSSİNİnin duu-

ma Pesaro kasabasında Harman ayın 
(avgust) 3-dä konţert verdi. Konţertlär 
İtaliya TV kanallarında gösterildi.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkest-
rası 2010-cu yılda kuruldu. Bu iş ya-
pıldı türkçä lafedän halkların müzıka 
potanţialını göstermää deyni, onu kla-
sika muzıkasınnan annatmaa, türk kul-
turasının hem türk klasik muzıkasının 
yaratmaklarını taa yakından tanınması 
hem populärizaţiyası için.

Bu orkestra kurulêr TÜRKSOY 
aza devletlerindä bulunan konserva-
toriya üürencilerindän. Kultura minis-
terliklerin uurunnan orkestraya her yıl 
genç hem talantlı muzıkantlar ayırılêr. 
Onnar, bir araya gelip, orkestranın re-
pertuarını kurêrlar da dünneyin çeşitli 
köşelerindä konţertlär vererlär.

Büünkü günädän TÜRKSOY 
Gençlik Oda Orkestrası, herkerä eni 
muzıkantlarlan, artık 9 kerä toplan-
dı hem dünneyin önemni incäzanaat 
merkezlerindä 40 solo konţerti verdi. 
2011-ci yılda ilk, 2013-cü yılda da ikin-
ci CD albomunu çıkardı.

Not. TÜRKSOY (Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı) 1993-cü yılın Orak 
ayın (iyül) 12-dä Almatı kasabasında 
Azerbaycan, Kazahstan, Kirgizistan, 
Türkmenistan, Türkiye hem Uzbekis-
tan kultura ministrularının tarafın-
dan imzalanan annaşmalarına görä 
kuruldu. Sora TÜRKSOYa Gagauziya 
(Gagauz Yeri) kabledildi. Taa sora da, 
gözlemci statusunnan, TÜRKSOYa 
kabledildilär KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti), Rusya Federaţiyasından 
avtonom respublikaları Altay, Başkiri-
ya, Hakasiya, Saha-Yakutiya hem Ta-
tarstan Respublikası.

TÜRKSOY türk dilini lafedän 
halklar hem memleketlär arasın-
da dostluk ilişkileri kurarak, ortak 
türk kulturasını, dilini, istoriyasını, 
incäzanaatını, geçmişi hem gelecää 
aaraştırarak hem zenginnederäk, 
korumak için hem gelecek kuşak 
gençlerä taşımak için hem da aktar-
mak çalışmaklar için kuruldu.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Evropada büük ses getirdi
Genel sekretar olarak TÜRKSOY başına Düsen KASEİNOV seçildiktän 

sora, 2010-cu yılda karar alındı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasını kur-
maa, da o orkestrada türk dünnäsının talantlı genç muzıkantlarına kolaylık 
vermää kendilerini dünneyä tanıtmaa.

Kiyat yapılı kompyutor grafikasında çift resimnärlän: sol sayfada – masaldan 
renkli bir resim, saa sayfada sa – o resimin sade çizisi, angısını uşaklar lääzım 
boyasınnar sol resimin bıyalarına görä.

“Aydınnık” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU  söledi, ani kiyadın 
sponsorları var, ama Canabisi o sponsorların adlarını açıklamadı.

Kiyadı hazırladı Viktor KOPUŞÇU, kompyutor resimneri – Olga STAMO-
VA.

Viktor KOPUŞÇUnun taa ilerki açıklamalarından üürendik, ani bu türlü kiyat-
lar başka seriyalarda da (şkola, gagauz oyunnarı, gagauz imekleri h.t.b.) dünneyä 
geleceklär. O kiyatlar A-4 formatında basılaceklar hem satılaa çıkarılaceklar. 
Esaba alarak, ani kiyatlar renkli hem kaliteli kiyatta tiparlanacek, beklener, ani 
onnarın satış paası da paalıca olacek.

Gagauzı Milli Teatrusunda eni premyera – “Öldür beni, ayolum!”
Harman ayın (avgust) 28-dä “Dionis TANASOGLU” adına Gagauzı Milli Te-

atrusunun eni premyerası var – komediya “Öldür beni, ayolum!” (Türkçe: “Hadi 
Öldürsene Canikom”). Bu pyesanın avtoru anılmış türk dramaturgu Aziz NESİN.

Nicä açıkladı “Ana Sözü” gazetanın redakţiyasına Gagauzı Milli Teatrunun 
direktoru Mihail KONSTANTİNOV, pyesayı sţenada koymaa deyni teatru buyur 
etmiş Azerbaycandan rejisöra Necat NAZİROVa.

“Oglan masal okuyêr” kiyadı çıktı
Gagauziyanın “Aydınnık” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU 

açıkladı hem gösterdi, ani dünneyä geldi “Oglan masal okuyêr” kiyatların 
birincisi.

Moldova Respublikasının 25-ci yıldönümünä hem Gagauz Respublikası-
nın 26-cı yıldönümünä Gagauziyanın regional Galereyasında açıldı Galere-
yanın fondlarından gagauz resimcilerinin sergisi.

Regional Galereyasında sergi

Bu kerä siiredicilerä teklif edileri 45 
yaratmak. Onnarın arasında en şannı eri 
kaplêêrlar gagauz resimcilik geniyinin 
Dimitriy SAVASTİNın resimneri. Var 
burada başka Gagauziya resimcilerinin 
yaratmakları da: Mihail ARABACInın, 

Pötr FAZLInın, Sergey SAVASTİnın, 
Födor DULOGLUnun h.b.

Serginin açılışında pay aldılar 
resimcilär, Gagauziya kultura hem tu-
rizma Upravleniyasının zaametçileri, 
üürencilär hem kultura insannarı.

Fotolar - gagauzmedia.md


