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(Sonu 2-ci sayfada).

BU GÖSELLİİ LÄÄZIM SADÄ SİİRETMÄÄ
Eni seçilän, sayıya görä, beşinci Ga-

gauziya Halk Topluşun birinci toplantısı 
Canavar ayın (oktäbri) 30-da saat 11-dä 
başlayacek.

Bölä Kararı imzaladı Gagauziya 
başkanı Mihail FORMUZAL.

Toplantıda lääzım ayırılsın GHT 
Başı, onun yardımcıları hem GHT ko-
misiyaların başları.

Açıklandı, ani GHTnın ilk toplu-
şuna teklif edilmiş katılsınnar Moldo-
vanın öndercileri: prezident, premyer-
ministru, parlament başı hem Moldova 
parlamentın gagauz deputatları.

GHT CANAVAR AYIN 30-da 
SEFAA TOPLANACEK Türkiye Respublikasının 89-cu yıldönümünä karşı (kutlanılêr Canavar ayın (oktäbri) 29-

da) Kişinevda “Geçmiştän büünkü günä kadar” sözleri altında Osmannı zamanından bu 
günä kadar karı giimnerin Defilesi oldu. Başta Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
hem Canabisinin eşi Banu Cankan KARTAL hanum-efendi olarak, Defileyi Moldovada Türki-
ye Büükelçilii hazırladı.

Canavar ayın (oktäbri) 27-dä 
Kişinevun “MallDova” alış-veriş 
merkezindä, Defileyi siiretmää deyni, 
üzlärcä insan toplandı. Defilenin açılı-
şını Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim 
KARTAL yaptı. Canabisi urguladı, ani 
bu Defilede gösterilecek Ankara Ol-
gunnaşma İnstitutun kolekţiyalarından 
birisi hem kısadan annattı bu institutun 
zaametleri için.

Ankara Olgunnaşma İnstitutu 
1958-ci yılda kuruldu. Ozamandan be-
eri, büünkü günä kadar, türk giiyimini 
hem el zanaatlarını aaraştırêr, büünkü 
günä hem gelecää onnarı taşıyêr. Bun-
narı unutmamaa hem bozmamaa deyni 
üüredicilik yapêr.

İnstitutta çalışan insanna-
rın zaametinnän burada çeşit-
li giim kolekţiyakarı toplandı. Bu 
kolekţiyalarda bulunan giimnerdä Ana-
doluda yaşayan karılar ilmek-ilmek 
annadêrlar kendi duygularını, özlem-

Canavar ayın (oktäbri) 16-da Ki-
şinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla 
Cem KARAMOLLAOĞLU açıkladı, 
ani Gagauziyanın başkannık hem Halk 
Topluşu binasının hem da GRTnın eni-
lenmesini yapmaa deyni TİKA 450 bin 
Euro verer.

Bu paraların 200 bin Eurosu har-
canacek GHT binasının girişini, ha-
yatlarını, merdivennerini hem terasa-
larını tertiplemää deyni. 250 bin Euro 
da harcanacek GRTnın studiyaların 
düzmesinä hem oborudovaniyanın 
enilenmesinä.

Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU 
urguladı, ani “neettä var iki-üç ayın 
içindä bütün bu işleri başa çıkarmaa.”

BİNALAR HEM STUDİYALAR 
ENİDÄN TERTİPLENECEK

TİKAdan ÇADIRA STADİON
TİKAnın yardı-

mınnan Çadır ka-
sabasının stadionu 
enilendi. Burada 
skemnelär, tribu-
nalar hem çimen 
enidän kuruldu. 
Döşendi trotuarlar, 
düzüldü aulcuklar.

Şindi stadion 
sevindirer hem 
futbolcuları hem 
da siiredicileri.

Bu stadionda 
uygun oldu Mol-
dovanın “A” divizionunda matçları oy-
namaa. Bu üzerä dä, bezbelli, taa stadi-
on açılınca çadırdakı “Saksan” futbol 

klubu eni stadionda oynayan taa ilk 
matçta 3:0 ensedi Moldovanın “Real 
Succes” futbol komandasını.

nerini, düşlerini, tabiatta gördükleri 
çiçekleri, renkleri. Bu giimnerdä her-
bir renigin, herbir motifın bir annamı 
vardır.

Büükelçi Mehmet Selim KARTAL 
konuşmasında açıkladı, ani gösteri-
lecek kolekţiyada Defileya gelennär 

Bu yılkı GHT seçimnerinädän Gaga-
uziyanın üstündä dört yıllık temelsiz 
hem boş esän fırtına iki-üç ay geeri 
yavaşadı. Gagauziya Halk Topluşun 
seçimnerinä girdii gibi da o fırtına 
sansın heptän durgunduydu.

Bu üzerä da, bezbelli, GHT se-
çimneri delikat geçti hem o seçimnär 
gösterdi kim bu dört yılın içinä havada 
lüzgär yapardı. O lüzgär yapannarın 
kandidatları GHTya geçämedilär. Taa 
doorusu onnar için insan kendi oylarını 
vermedi. Sanmasınnar, ani insan susêr 
da bişey görmeer. Sıra geldiynän insan 
kendi harakterını hem bakışını açıklêêr 
da kof ötenneri kırık yalak yanında 
brakêr.

Seçimnär bittiynän fırtınayı genä 
hızlandırmaa başladılar. Ama boşuna. 
Kof ötennär çekettilär baarmaa, ani 
onnar seçimneri kazanmışlar. Ama iki-
üç aftanın içindä belli oldu, ani baar-
maklar bir “boş sandık çıktı” da fırtına 
genä kesildi.

Fırtınanın cansız esmesi peydalandı 
ba bir saytta, ba başka saytta: seçimne-
ri kaybedennär bildirerlär, ani onnar se-
çimneri “kazanmışlar” da GHT başında 
onnarın kandidatı mutlaka olsun lääzım. 
Koyulacek kandidaturalar da sansın 
belli oldu: Fedor GAGAUZ (“Edinaya 
Gagauziya”dan, M.FORMUZALın ada-
mı), Georgi LEYÇU (baamsız deputat, 
Komunistlär partiyasının kandidatı), Di-
mitriy KONSTANTİNOV hem Demyan 
KARASENİ (“Eni Gagauziya”dan) hem 
taa birkaç kişi. Son sonunda görüner, ani 
ilk toplantıda GHT başına sırada olan ilk 
üç kandidat teklif edilecek. Kimi seçe-
leck sadä bir Allaa hem deputatlar biler.

Unutmayalım, ani politika meydan-
narda yapılmêêr hem politikanın alt 
sularını hiç birisi bilmeer. Başka türlü 
yaşamak keyfsiz olaceydı.

Son iki afta içindä Gagauziyada 
seçimnär uurunda bir sessizlik çöktü. 
Acaba bu fırtına öncesi sessizlik mi? 
Bileräk büünkü günädän fırtınaları ya-
ratannar kimdi – bu ölä da var. Enidän 
başlayan fırtına yok edärsä kendi yara-
tannarını – bu pek islää. Sadä Gagauzi-
yamızı yok etmesin da okadar!

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK



göreceklär, Saray giiyimnerinin gözel-
liini hem Osmannı parlak zenginniini. 
Zerä Ozmannı giim biçimindä işlemä 
zanaatları önemli bir er alêr. Platların 
dokumasında hem boyamasında kulla-
nılan dekorlar halizdän adetçä türk de-
kor zanaatının motivleri: saz yolu, ha-
tayi (çizilär), selvi (kiparis), çintemani 
hem ilkyaz dalı.

Canabisi urguladı, ani “Osmannı 
vakıdında platlar eldä işlenirdi. Kulla-
nılan dikmelär hem giisilerin çizgileri 
günümüzä kadar yaşatılmış. Bu giisi-
leri yapmaa üüretmäk kimär kerä aylar 
sürer. Defilede er alan kimi giisilerdeki 
şaşılacek işlemelär hem dikmelär platı 
bütünnä kaplêêrlar. Gümüş hem altın 
işlemelärlän dikişlär giisilerin zengin-
niinii arttırêrlar.”

Sayın Mehmet Selim KARTAL, 
açılış sözünü başararak, urguladı: “De-
filede adetçä Türk giisilerindän Bindal-
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(Çeketmesi 1-ci sayfada).

1946-1947 yıllarında olan aaçlık 
kurbannarını anmak için Kazayak 
küüyün Kurban gününä karşı burada 
bir çannarı çekmäk anmak yapısının 
açılışı oldu. Açılış Allaha duaylan ya-
pıldı. 

Anmak yapısını kurmaa deyni kaza-
yaklılar topladılar 350 bin leyi da dört 
ayın içindä düzdülär onu o erdä, neredä 
o titsi yıllarda bir kuyuya gömärdilär 
aaçlıktan ölän insannarı. 

Not. 1946-1947 yıllarda gagauzla-
ra karşı zorlan yapılan aaçlıktan her-
bir gagauz küüyündä öldü 40-60% 
insan. Kazayak küüyü ozaman 2000 
insan kaybetti.

Foto – gagauzinfo.md.

AAÇLIK KURBANNARINI ANDILAR
Bölä karar aldı Canavar ayın (oktäbri) 

9-da Kişinevun Apeläţiya palatası, 
inkär edip “Soluţiya” fondunun “sovet 
okupaţiyasının hem totalitar komunist 
rejimın kurbannarını anmak için”  taşın 
kaldırılması için danışmasını.

Bu taş 2010-cu yılın Kirez ayın 
(iyün) 28-dä, ozamnkı Moldovanın 
geçici Prezidentı Mihai GHİMPUnun 
imzaladıı Nr.376-V. Dekretına görä ta-
man Moldova pravitelstvosunun bina-
sının önündä koyuldu, da sora bu erdä 
“sovet okupaţiyasının hem totalitar 
komunist rejimın kurbannarına anmak 
monumentı kurulacek”.

“TOTALİTAR” TAŞ ERİNDÄ KALACEK
Moldova pravitelstvosunun binasının önündä “sovet 

okupaţiyasının hem totalitar komunist rejimın kurbannarını 
anmak için” koyulan taş erindä kalacek.

BU GÖSELLİİ LÄÄZIM SADÄ SİİRETMÄÄ
lı, Şalvar hem Üçetektän esinnenileräk 
hazırlanmış Kaftanlar, Saltalar, modern 
tualetlär hem sırma işli gelinniklär ser-
gilenecektir. İyi siirlär…”

Bu sözlerdän sora siiredicilerä tek-
lif edildi Defileyi siiretmää. Hem vardı 
ne siiretmää. Türkiyedän hem Moldo-
vadan manekennar, biri-biri ardı podi-
uma çıkıp, gösterdilär bu şaşılacek gi-
imneri. Salonun üç katı da artık insan 

doluydu. Durmamayca işidilirdi nicä, 
auçlara urup, siiredicilär kendi duygu-
larını bildilärdilär. Moldovada bu seftä 
olan gösteri ölä meraklıydı, ani bir sa-
atlık Defile sansın bir minudun içindä 
geçti. Literaturada etişme-
er ölä laflar, ani bu gözel-
lii annatmaa. Bu gözellii 
lääzım sade görmää.

Defile bittiynän Tür-
kiye Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL hem Banu 
Cankan KARTAL hanum-

efendi şükür ettilär hepsinä kim ha-
zırladı hem yardımcı oldu bu gözäl 
Defile yortusunu hazırlamaa: Ankara 
Olgunnaşma İnstitutun zaametçilerinä, 
talantlı manekennerä, sponsorlara, 
Moldovada Türkiye Büükelçiliin per-
sonalına hem hepsinä kim geldi o günü 
“MallDova” alış-veriş merkezinä Defi-
leyi siiretmää deyni.

Todur ZANET.
Fotolar – Dima SUFRAİ.


