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Çempionat, yaşa görä, 4 kategori-
yada oldu. 10 yaşına kadar kategoriya-
da Moldova için oynadı Gagauziyadan 
şaşkici Nikolay KAPAKLI da bu çem-
pionatta 2-ci eri aldı, kabledip gümüş 
medali, diploma hem kubok.

Nicä açıkladı Kolinin trenerı And-
rey ÇEŞMECİ “Koli birinci oldu. 
Ama sudyalar ortalıı karıştırdılar da 
ilk eri rus şaşkicisinä verdilär. Bu hiç 
diil gözäl. Ama yok ne yapmaa. Şindi 
lääzım taa ileri hazırlanalım.”

Koli KAPAKLI Komradın 7-ci 
gimnaziyasının 4-cü klasında üürener.  
Komrattakı yaratmak Evindä şaşki hem 
şahmat oyunnarınnan ilgilener. 2011-ci 
hem 2012-ci yıllarda şaşkilerdä Moldo-
va çempionu oldu. 2011-ci yılda dünnä 
çempionatında 6-cı oldu. 2012-ci yılda 
şahmatalarda Moldova çempionatında 
5-ci eri aldı.

Koli için onun trenerı Andrey ÇEŞ-
MECİ ölä dedi: “Koli büük sportsmen 
olacek. Gelcektä onu diil salt dünnä 
pyedestallarında, ama olimpiada pye-
destallarında da görecez! Eminim!”

ŞAŞKİLERDÄ DÜNNÄÄDA İKİNCİ OLDU!
Orak ayın (iyül) 5-16 günneri arası Bulgariyanını Balçik kasabasında 

oldu şaşki oyununda gençlär arsında dünnää çempionatı. Onda pay aldılar 
15 devlettän genç oyuncular.

SİBİRÄ KALDIRANNARI ANDILAR

Kişinevun tren garının önündä 
koyulu bir taş onnara kim komunist 
rejiminä kurban oldu hem o uzak yol-

1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-da Sovet rejimi tarafından Moldovadan Sibirä 
hem Kazahstana binnärcä insan kaldırıldı. Çoyu o insannarın yolda hem o uzak 
erlerdä kurban oldular. Bu gündä Moldovada anêrlar o insannarı.

dan dönämedi. 2012-ci yılın Orak ayın 
(iyül) 6-da o taşın yanına üzlärcä insan 
toplandı. Burêy geldilär diri kalan kal-

dırannar hem onnarın evlat boyları da. 
Geldilär Moldovanın hem Kişinevun 
öndercileri da. Anmak taşına çiçek ko-
yuldu. Raametlileri cannarı için popaz-
lar dua okudular. Sora yaslı bir miting 
oldu.

Mitingta söz aldılar Moldovanın 
prezidentı, premyer-ministrusu, Libe-
ral partiyanın başı, Kişinevun primarı, 
kaldırılannar.

Miting bittiktän sora, hepsi insan-
nar yollandılar bakmaa o pamätnii, ani 
gelän yıla bu taşın erinä koyulacek. 
Nedän sora, geeri dönmeyän kaldırı-
lannarın cannarı için, devlet tarafından 
pomana masası koyuldu.

Hepsi bu meropriyatialarda pay 
aldılar Gagauziyadan kaldırılannarın 
Çadır kasabasının “Dooruluk” cümnä 
kuruluşun azaları da. Hep o günü, av-
şamneyin Gagauziyanın Çadır kasaba-
sında Sibirä kaldırannarı anmak için 
yaslı bir miting oldu.

PATRETTÄ: Gagauziyadan kal-
dırılannarın Çadır kasabasının “Do-
oruluk” cümnä kuruluşun azaları 
anmak taşına çiçek koyêrlar.

Gagauziyanın ofiţial saytı bildirdi, 
ani Orak ayın (iyül) 23-dä Kongaz “Kos-
tör” adlı lagerindä 3-cü smenanın açılışı 
oldu. Gagauziyanın üüredicilik upravle-
niyası açıklêêr, ani “lagerin bu smena-
sında uşaklar gagauz dilini taa derindän 
üürenmeceklär.

Smenanın açılışı gagauzça yapıl-
mış. Açılıştan sora smenaya katılan 
uşaklar gagauzça bir konţert hem teat-
ru oyunnarını göstermişlär.

Gagauziyanın ofiţial saytı urgulêr, 
ani «Глава автономии выразил 
сожаление, что в сегодняшнем 
торжественном и важном 
мероприятии не принял участие 
ни один гагаузский поэт или 
писатель.» (“Avtonomiyanın başı gü-
cendi, ani büünkü yortulu hem önemli 
meropriyatiyada hiç bir gagauz yazıcısı 
hem poetı pay almadı.” – çeviri “AS”).

Başkan gücenmiş sansın yazıcılar 
lagerin bir yannaşık odasında bulu-
nardılar da smenanın açılışına çıkmaa 
istämedilär!

Gücenmäk bir insan için pek pa-
alı bir duygu. Açan o gücenmäk 
candan geleer – taa da paalı. Ama, 
gücenmedään ileri başkan neçin 
sormadı kendi yardımcılarına: ya-
zıcıları hem poetları çaardınız mı? 
Onnarı burayı getirtmää deyni nelär 
yaptınız? Sormadı, zerä bilärdi, ani ne 
Beşalmaya, ne Komrada, ne Baurçuya, 
be Valkaneşä, ne Tomaya, ne Avdar-
maya, ne Kongaz içinä, ne Kişineva 
yazıcılara hem poetlara haber verilme-
di hem transport yollanılmadı. 

Uşakların kabaatı yok, ani onnara 
yazıcıları getirmedilär hem, ani onnarın 
önündä bölä teatru oyunnarı yapêrlar.

Orak ayın (iyül) 23-dä bän bütün 
gün Gagauziyadaydım, Başkannık bi-
nasına birkaç kerä uuradım. Açılış me-
ropriyatiyasında pay alanarın ikisinnän 
buluştum hem lafa durdum. Ama hiç 
birisi yarım laf ta sölämedi, ani bölä 
bir açılış yapılêr.

Üç anılmış gagauz poetına hem 
yazıcısına telefon açtım hem sordum: 
“Kongaza lagerä çaardılar mı?” Üçü dä 
cuvap ettilär, ani hiç bölä iştän hiç ha-
berleri da yok. Siz sa deersiniz – güce-
niksiniz. Çaardınız mı da gücenersiniz!

Todur ZANET.
Foto - Gagauziyanın ofiţial saytından.

ÇAARDINIZ MI
DA GÜCENERSİNİZ?

Pötr MOYSE duudu Komratta. Bü-
ünkü günädän orada yaşêêr hem çalışêr. 
Ömürünnän kuvedini gagauzların kul-
turasına hem literaturasına baaşladı. 

Peetleri tiparlandılar avtorun kiya-
dında “Canımın izleri”, “Ana Sözü”ndä, 
çeşitli toplumunarda. Hazırladı bir CD 
kendi peetlerinnän hem türkülerinnän. 
Pötr MOYSEnin yaratmalarına muzıka 
yazdılar anılmış gagauz kompozitorları 
İlya FİLEV, Vitaliy MANJUL, Födor 
RADİONOV h.b. Bitki vakıtlar Pötr 
MOYSE GRTylan isbirliindä bulunêr 
– hezırlêêr radio hem televeideniye 
için literatura programalarını. Gagauz-
ların anılmış poetın yubileyinnän ilgili 
olarak Gagauziyada sergi yapıldı.

“Ana Sözü” redakţiyası: Biz da 
katılêrız bu kutlamalara. Saalık hem 
uzun ömür Canabinä. Peti, Allaa ver-
sin sana uzun ömür, ihlam hem, duş-
mannarlan pişmannarı ensemää deyni 
sabur. Herkerä yanında en yakınnarın 
hem haliz dostların bulunsun.

Pötr MOYSE 60 YAŞINDA!
Gagauz poeziyasının derin duygulu li-

rii Pötr MOYSE Orak ayın (iyül) 22-dä alt-
mış yaşını tamamnadı.

Svetlana MİRONOVA bildirdi, ani 
MSKya seçimnerin ilk turunu yapmaa 
deyni 1 milion 700 bin ley lääzım.  
GHT sa iki tur için seçim bücetına bir 
miliondan biraz taa zeedä ley verer.

MSK başı umut etti, ani Gagau-

GHT SEÇİMNERİNÄ PARA ETİŞMEER

ziyada kuvettä bulunannar genä da 
lääzımnı parayı seçimnär için bulacek-
lar. Canabisi urgıladı, ani bu zoor du-
rumda, parayı korumaa deyni, MSK da 
kendi harçlarını aazaltmaa savaşêr, bu 
uurda lääzım adımnarı yapêr.

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) başı Svetlana MİRO-
NOVA açıkladı, ani Gagauziya Halk Topluşuna seçimneri yapmaa deyni para 
etişmeer.
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TIRT – DA KARAR ALINDI!
Gagauziyanın İspolkomu aldı karar, 

ani Bütündünnä gagauzların III-cü Kong-
resini harman ayından (avgust) 17-18 
günnerindän Kasım ayın (noyabri) 2-3 
günnerinä geçirmää.

Açan Kirez ayın (iyün) 26-27 
günnerindä Bütündünnä gagauzların 
III-cü Kongresin ypılmasının dola-
yanda eşinmelär başladı biz yazımızda 
“MUTLAKA BİR KARA YIMIRTA 
YIMIRTLANACEK” yazdıydık, ani 
“Nicä da olsa – eşinmä boşuna diil. 
Mutlaka bir kara yımırta yımırtla-
nacek. Nicä demiş Hoca Nastradin: 
“sesi yaarına çıkacek!” (bak “Ana 
Sözü” No. 6, 30.06.2012 y.). Da yanıl-
madık: “yımırta da yımırtlandı”, “sesi 
da çıktı”.

Kongresin günnerini diiştirmäk için 
UYDURMA hem BOŞ bir maana bul-
dular – «На Конгресс приедут гости 
из многих стран мира и мы хотим 
показать им все лучшее, что есть у 
гагаузского народа. В конце августа 
будет самый разгар предвыборной 
кампании и нам хотелось бы 
избежать возможных эксцессов, 
связанных с противостоянием 
кандидатов.»

İspolkomun açıklamasına görä olêr, 
ani gagauzlarda «все лучшее, что 
есть у гагаузского народа» en şarap 
içmäk hem sarfoşçuluk, da bunu Kong-
resin delegatlarına götermää lääzım.

Ama bän sayêrım, ani GAGAUZ-
LARDA «все лучшее, что есть у 
гагаузского народа» var o, ani 1991-
ci yılda GAGAUZ RESPUBLİKASI 
kuruldu. Bu kurulmanın sıradakı yıl-
dönümü da Harman ayın (avgust) 19-
na düşer. Taman Bütündünnä gagauz-
ların III-cü Kongresinä razgelärdi da 
bu BÜÜK YORTUNUN kutlamasını 
Kongresin delegatlarına göstermää 
istärdilär. Bezbelli yok ne göstersinnär 
da onuştan delegatlara gagauz ruhu-
na yabancı olan bir şarap yortusunu 
göstereceklär.

Ne oldu acaba? Gagauziyanın İs-
polkomu artık utanêr mı Gagauz Res-
publikanın kurulmasınından? Osa Kişi-
nevdakı öndercilerindän mi korkêrlar?

Nicä da olsa bu diiştirmäklän 
Gagauzların en büük İdealının 
çiinemesinä ilk adım yapıldı. Ani 
Gagauziyanın şindiki öndercileri ga-
gauzları hem Gagauziyayı katlayp ta 
nesteder çoktan belliydi. Ama, ani ide-
allarımızı artık bölä açıktan çiinemää 
başlayaceklar – bölä çingenelii onnar-
dan hiç birisi beklemäzdi.

Hem taa bir iş. Kongresä katıl-
maa deyni insannar dünneyin herbir 
köşesindän gelmää hazırlanardılar. 
Onnar mutlaka kendi hazırlamaklarını 
öncedän yaptılar: yol biletlerini, otpus-
kalarını, özel işlerini. Şindi bunnar hepsi 
karma-karışık olêr. Zerä o insannarı hiç 
birisi düşünmedi, onnara kimsey bişey 
sormadı. Tırt – da karar alındı!

Hiç korkmayın, herliim kasımda 
Kongresä aaz katılan olarsa, insana 
genä, GHT seçimneri gibi, bişey uy-
durma söleyeceklär. Ama gagauzlar 
bunu yudaceklar mı – bu büük bir so-
ruş.

Todur ZANET,
Gagauz Milli Gimnanın avtoru

Maasuz bu yıldönümünnän ilgili 
olarak Gagauziyaya Kişinev tarafından 
giriştä bir Kruça koyuldu. Bu Kruçayı 
kurmaa deyni Gagauziyanın içişleri 
Upravleniyasının zaametçileri katlan-
dılar da toplanan paraya Moldovanın 
Kêsêuţ küüyündä onu yaptırdılar (usta 
İvan LOZAN). Kruça dolayının tertip-
lemesini yaptı çokmaydannı Dimitri 
MİHAYLOV.

Orak ayın (iyül) 24-dä Kruçanın 
yanında dizildilär Gagauziyanın içişle-
ri Upravleniyasının zaametçileri. Bu-
rayı geldilär Gagauziya öndercileri, İs-
polkom azaları, Moldova parlamentın 
deputatları, Moldova içişleri ministru-
sunun yardımcısı h.t.b. Popazlar Kru-
çanın ayozlama duasını yaptılar hem 

KRUÇAYI KENDİLERİ KOYDULAR

Kaul hem Komrat Episkopu Anatoliy 
Kruçayı ayazmaylan ayozladı.

Sora çişleri Upravleniyasının kurul-
masının 17-ci yıldönümününnän ilgili 
yortulu toplantı oldu. Yortuda kutlama 
nasaatlarını yaptılar içişleri Upravleni-
yasının geçici başı Dimitri ARABACI, 
başkan Mihail FORMUZAL, Moldova 
içişleri ministrusunun yardımcısı hem 
karabinerlerin komandiri general Vasi-
liy DRAGOMİR hem başkaları.

Nasaatlardan sora Gagauziyanın 
içişleri Upravleniyasının en başarılı 
zaametçilerinä baaşışlar verildi. Nedän 
sora da konţert gösterildi.

PATRETTÄ: Eni kurulan Kruça-
nın yanında asker popazı Veaçeslav 
HORTOLOMEİ hem Gagauziyanın 

içişleri Upravleniya başın yardımcısı 
Vasiliy SROYANİOGLU.

Orak ayın (iyül) 24-dä Gagauziyada kutladılar Gagauziyanın 
içişleri Upravleniyasının kurulmasının 17-ci yıldönümünü.

Todur ZANET – İrina, Vasi, Ga-
gauziyaya hoş geldiniz!

İrina hem Vasi ÜSÜMBEYLİlär 
(bir sestä) – Hoş bulduk!

T.Z. – Çok vakıda mı geldiniz?
İrina – Tezdä geeri döneriz. Biraz 

dinnendik. Uşaklar da dinnendilär. 
Onnar taa çok burada kaldılar. Şindi 
lääzım artık geeri dönelim.

Vasi – İşlär bekleer.
T.Z. – Siz doksancı yıllarda Ga-

gauziyadan gittiniz...
İrina hem Vasi – Gittik, ama topra-

amızdan kopmadık.
T.Z. – Vasi sän hep istäärdin bu-

rada da iş açmaa.
Vasi – Hem isteerim da. Zerä, 

annêêrım, ani gagauzlara bu lääzım. 
Benim firmam Türkiyedä şeker presl-
rı oborudovaniyası yapêr. Bölä bişey 
burada da kurmaa isteeriz. Zerä insan-
narımız lääzım artık tehnologiyalarlan 
zanaatlansınnar. Onnarda kimdä büün 
tehnologiyalar – onnarda kuvet ta.

İrina – Bizim zavalı halkımız hep 
çiftçiliklän zannatlanêr. Suya hem ya-
amura baalı. Bunnar ikisi yok sa – be-
rekt ta yok. Bereket yok – fıkaaralık.

T.Z. – Siz Türkiyeyä angı yıllarda 
gittiniz?

Vasi – Gagauziyadan üürencilerä 
deyni Türkiye kendi universitetlarını 
1992-ci yılda açtı. Bän 1993-tä Kırım 
ayında (dekabridä) gittim. Edirne kasa-
banın Trakiya universitetında işletmä 
(marketing) fakultetında üürendim. 
2000-ci yılda onu başardı.

T.Z. – Edi yıl üürenmişin. Ne ölä?
Vasi – Zordu. Stipendiya 28 dolar-

dı. Etişmärdi. Lääzımdı işlemää taa 
kazanmaa deyni. Aylä da vardı. Şindi 

“GİTTİK, AMA TOPRAAMIZDAN KOPMADIK”
Bu käämil çiftlän Ankarada tanıştım. Onnar ikisi da Kıpçaktan. Üürendilär 

Tükiyedä hem burada yaşamaa kaldılar. 1998-dän beeri evli. İki uşakları var 
– Cansu-Elena hem Oguz-İvan. Büünkü gündä iş saabileri. Ankarada erleştilär, 
ama köklerindän kopmadılar. Söz gider İrina hem Vasi ÜSÜMBEYLİlär için.

Allaa kısmet verdi onnarın gözäl hem kırnak evlerinä konak olıym. Taa oza-
man hep istärdim annadıym bu meraklı insannar için, ama hep bir kolaylık bula-
mazdım. Şindi, açan onnar Gagauziyaya geldilär buluştuk. Çok işleri lafettik.
studentlara biraz taa kolay. Onnar 300 
dolara kadar kablederlär.

T.Z. – Ne uurda işledin?
Vasi – Taa kolay sölemää ne uur-

da işlämedim. Ama işledim çaycı da, 
ofiţiant ta, gemi remondunda da, stroy-
kada da, tatlıcıda da, pekarnidä da, 
Edirnä meçetinin restavraţiyasında da... 
Ama şindi kendi işimizä saabiyiz.

T.Z. – İnsan çalıştırêrsınız mı?
Vasi – Benimnän bilä altı kişi işleer.
T.Z. – Gagauzlar mı?
Vasi – Var. Gagauz studentlerimiz 

da kimär kerä meciya gelerlär.
T.Z. – Mallarınızı nereyi satêrsınız?
Vasi – Türkiye dışına. Geçennerdä 

baktım – 22 devletä satmışık.
T.Z. – İrina sän da mı 1993-tä 

Türkiyeyä geldin?
İrina – Bän 1997-dä geldim. İlktän 

Komrat Devlet Universitetını başardım. 
Sora 2002-ci yılda Türkiyedä magistra-
turayı bitirdim. 2008-ci yılda da türko-
logiya uurunda doktoramı başardım.

T.Z. – Vasi, sendä da bilim dok-
torluu var mı?

Vasi – Yok. Bän sade magistratura-
yı 2006-cı yılda başardım.

T.Z. – Siz angı yılda evlendiniz?
İrina – 1998-dä. Ama bir yıl ayırı 

yaşadık, Vasi Edirnedä, bän da Anka-
rada. Zordu. Siirek buluşardık. Para 
etişmärdi. Bän da işledim ev temizliy-
cisi, bir firmada sekretar.

T.Z. – E şindi ne iş yapêrsın?
İrina – Kocamnan bilä firmayı kur-

duk, bilä çalışêrız.
T.Z. – Siz pek kısmetliysiniz. 

İiliktä da zorlukta da omuz-omuza 
gittiniz. Sıra geldi aaç ta durdunuz, 
ama biri-birinizä yardımcı oldunuz.

İrina – Dooru, aaçta durduk. Kimär 
kerä gündä bir kerä iyärdik, kimär 
kerä, bekim aaç ta yatardık, ama biri-
birimizä hep yardımcı olduk... Şindi o 
yıllar, şükür Allaha, arda kaldılar.

Vasi – Zorluk çok geçirdik. Ama ay-
lak durmadık. Kendimizä etişmäzdi, ama 
kolverärdik bizdä yaşasınnar o insannar 
da, ani gelmiştilär Türkiyeyä kazança da 
işsiz kalmıştılar. Hiç birisini çevirmedik.

T.Z. – İiliklär unudulmêêr. Bekim 
o üzerä dä Allaa verdi kolayını işiniz 
ilerlesin. Bilerim, ani herbir aylenin 
kısmetinin temelindä uşaklar durêr.

İrina – Ölä. Bizim iki uşaamız var: 
kızımız – Cansu-Elena hem da oolu-
muz – Oguz-İvan.

Kızımız 2001-ci yılın duuması. İlk 
okulu bitirdi. Şindi koleci kazandı.

Vasi – Üç kolec birdän kazandı. 
Birisi – 100% parasız, birisi – 80% 
parasız, birisi da – 60% parasız. Biz 
ayırdık onu, ani 80% parasız. Burası-
nı kazanmaa deyni o 2000 kişidän 12 
kişinin arasına girdi. Matematika kla-
sında üürener.

İrina – Cansu-Elena bizdä basket-
bol hem şahmat oynêêr. Kolec yarış-
larında şahmatalarda kızların arasında 
2-ci eri aldı.

T.Z. – E, küçüü?
İrina – Küçüü 2009-cu yılın duu-

ması. Evin göbää.
T.Z. – Evä çeker mi?
Vasi – Angı evä? Burayı geleriz 

Ankaradakı evimizä çeker. Türkiyeyä 
döneriz – Kıpçak için darsıyêrız.

İrina – İki erdä da kendimizi insan 
duyêrız.

T.Z. – Gazetamızın adetinä görä 
son soruşumuz: okuycularımıza ne 
sölemää isteersiniz?

İrina – Karşılarına çıkan zorluklar 
onnarı korkutmasın, istedii işi bitkiyä 
kadar yapmaa savaşsınnar. Duudukları 
erleri da unutmasınnar.

Vasi – Zoru görmedään kolayı 
annamêêrsın. Moldovada yaşamak çok 
zor. Umut ederim ani Gagauz Eri gelişir, 
Gagauzlar da sade çiftçiliklän diil, ama 
promışlennostlän da zanaatlanaceklar.  
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Dionis TANASOGLUnun DUUMA GÜNÜNDÄN 90-cı YILDÖNÜMÜ
Dionis TANASOGLU (07.07.1922 

– 23.08.2006) duudu 1922-ci Çadır 
rayonun Kiriyet küüyündä. Başlangıç 
şkolayı o başardı ana küüyündä.  1934-
1938 yılarda üürendi Akkerman kasa-
basında orta şkolada hem 1938-1943 
yıllarında üürendi liţeydä, Bırlad ka-
sabasında, Romınıyada. Romın askeri 
olarak, II-ci dünnä cengindä cenketti.

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

1947-1952 yıllarda üürendi Kişinev 
“İon Creanga” adına Pedagogika İnsti-
tutunda. 1947-1949 yıllarda Leningrad 
Teatru İnstitutunda üürendi. Doktorluk 
disertaţiyasını 1962-1965 yıllarda Ba-
kudakı Lingvistika İnstitutunda yaptı.

1955-1967 hem 1970-1972 yıllarda 
Kişinev şkolalar İnstitutunda ilk hem 
orta okul üüredicisi, pedagogu hem bi-
lim zaametçisi olarak işledi.

1967-1970 yıllarda Moldova 
Bilim Akademiyası tarafından ha-
zırlanan Sovetlär Moldovasının 

Enţiklopediyasında üst redaktor olarak 
çalıştı.

1972-1992 yıllarda “Gavriil Muzı-
cescu” adına incäzanaatlar İnstitunda 
kulturologiya hem teatru zanaatında 
pedagog işledi.

1992-1995 yıllarında Komrat Dev-
let Universitetın rektoru, gagauz dili 
hem literaturası, gagauzların istoriya-
sı, türkologiya hem teatru zanaatında 
profesor.

1994-cü yılda Profesor universitar 
bilim adını kabletti.

1995 yıldan – son gününädän Ki-
şinev “İon Creanga” adına Devlet Pe-
dagogika Universitetindä, gagauz dili 
hem literaturası sekţiyasının başı ola-
rak, universitar profesoru zaamet etti. 

Sovetlär hem Moldova Yazarlar 
Birliklerin (1958) hem Rumıniya Ya-
zarlar Birliinin (1998) azası.

1991-ci yılda “Gagauzların 
İstoriyası”nı yazdı hem tiparladı.

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

“ M o l d o v a n ı n 
İ n c ä z a n a a t l a r ı n d a 
Maêstro” (1989 y.).

1994 yılda Türkiye 
Respublikasının “Kul-
turada Şannı” adı ve-
rildi.

1996 yılda Moldo-
vanın “Gloriya Mun-
cii” hem Romıniyanın 
“Crucea Militara” or-
dennarını kabletti.

2000-ci yıldan beeri 

“Gagauziyanın şannı vatandaşı”. 
Dionis TANASOGLU 1957-ci yıl-

da gagauzların kiril alfafitini hazırladı 
hem bu alfavit Moldova Sovet Soţialist 
Respublikasının Üüsek Sovetinin tara-
fından kabledildi. Bu alfavitin temelinä 
görä Dionis TANASOGLU gagauz di-
linin ilk bilim orfografiyasını hazırla-
dı.

XX-ci üzyılın ellinci yılların sonun-
da hem altmışıncı yılların çeketmesindä 
başladı gagauz dilindä gazeta sayfala-
rını çıkarmaa, radioda gagauzça ya-
yın yapmaa, gagauz okulları için ilk 
“Bukvalık” (1958) kiyadını hem başka 
üürenmäk kiyatlarını hazırladı.

Hep ozaman gagauz literaturası uu-
runda profesionalca çalışan ilk gagauz 
yazıcısı oldu.

Dionis TANASOGLU gagauz li-
teraturasının ilk toplumunu hazırldı – 
“Bucaktan seslär” (1959).

Poet olarak kiyat hazırladı: “Çal tür-
küm” (1966), “Adamın işleri” (1969), 
“Hoşluk” (1970), “Gençlik türküleri” 
(1975).

Dramaturg olarak pyesa yazdı: 
“Oglan hem Länka”, “Bucakta yalın” 
h.b.

Bir şüpesiz, Dionis TANASOG-
LUnun en büük, en derin, en önemli 
literatura yaratması – “Uzun Kervan” 
(1985) romanı. 

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

Dionis TANASOGLU bütün ya-
şamasını gagauzlaa, gagauz literatu-

rasına, kulturasına, muzıkasına hem 
folkloruna, teatrusuna, biliminä hem 
pedagogikasına baaşladı, o var hem 
kalêr diil salt gagauz, ama romın hem 
bütün dünnä kulturasında er alan bir in-
san. Bunu hepsi kabul eder hem kabul 
etsin lääzım, zerä bu uurda onun derin 
hem silinmeyän bir izi kaldı.

Not. Maasuz Dionis TANA-
SOGLUnun duuma gününün 90-cı 
yıldönümünä deyni “Poşta Moldovei” 
Orak ayın (iyül) 7-dä Komradın MD-
3805 poşta ofisindä “Dionisie Tana-
soglu (1922-2006), scriitor, muzician 
şi traducător găgăuz  - 90 de ani de la 
naştere” fix markalı konvert kolverdi. 
Konvertin resimini yaptı resimci Oleg 
COJOCARı. Konvertin tirajı 10 000 
taane, paası 1,20 ley. 

Todur ZANET,
poet, yazıcı, dramaturg.

Bu yıl Orak ayın (iyül) 7-dä tamamnandı 90 yıl o gündän, açan dünneyä geldi Dionis TANASOGLU, gagauzların yazıcızı, kompozi-
toru, aydınnadıcısı, bilim adamı, profesoru.

TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR

***
Yaş onsekiz düştüm yollara; kaynatıyor çok şey kanımı,
Sarmış sarmalamış nice aşk masalı dört bir yanımı,
Varsın arada Boğaz olsun, varsın uzakta olsun
Gördüm ya şükür, Rumeli’yi ve şehirler sultanımı…
1977, Üsküdar

***
Bir ipek kozasında düş gibi yılları tel tel örüşüm,
Şükür sonunda gerçek oldu, gerçek oldu bugün düşüm.
Karşımda Kız Kulesi, karşımda masal şehir İstanbul
Üsküdar’dayım, bu benim Rumeli’yi ilk görüşüm…
1977, Üsküdar

***
Bu yeşil, bu dağ, bu deniz işte ne varsa,
Şiir mi karıştı kanıma bugün Burgaz’da yoksa,
“Şiir bir ömür sürer…” demiştin ya ey dost
Düşündüm toprağında, “Ömür mü bir şiirden kısa?”
1998, Burgaz

***
Çoğu kalmış tarihte, belki ben azı gördüm,
Manastır’ın ortasında havuzu gördüm,

Öyle güzelleri var ki, bu şehrin tarifsiz,
Sanki karşımda Ata’nın sevdiği kızı gördüm…
2000, Manastır

***
Bir güzel şehir tanıdım ki, onda her şey şiir,
Nice şair gelip geçmiş köprüden saydım bir bir,
Her gece şiir ile uyuyor galiba Struga,
Gördüm, şiirle uyanıyor her sabah bu deli nehir…
2000, Struga, Drim Nehri

***
   -Nâzım Hikmet İlkokulu’nda-
Yine yollardayım, şimdi nerde miyim, ah bir bilsen,
Sürüyorum izini hâlâ, gönlümde o güzel Türkçen,
Gözlerin bir hasret alevi yanıyor hep Kosova’da
Adınla, şiirinle bu uzak köy okulundasın sen…
2006, Dobruçan

***
Gönlüm dünle bugün arasında bir köprü kurmakta,
Aklım dünden bugüne ne yorgun sorular sormakta,
Bir sevda anıtı ki örülmüş, taştan, tunçtan, ipekten
İşte karşımda yıkık dökük eski bir köprü durmakta…
2006, Gjakova

***
Bir çılgın deniz ki, bizim Karadeniz olmalı,
Bu yorgun sokak Osmanlı’dan bir iz olmalı,
Beni ilk günden bu şehre meftun eden,
Gözleri gökmavi bir Tatar kız olmalı…
1998, Köstence

***
   -Karadağlı Ayşa’ya-
Akıp gidiyor gözümden tarih, sanki taze bir iz gibi,
Gelip geçen her devir derin bir sır, eski bir giz gibi,
Öyle çarpıyor ki yüreğim, yaşıyor burada Osmanlı
Kim varsa Karadağ’da biraz bizden, sanki biz gibi…
2006, Rojena

Poet, yazıcı, aaraştırmacı 
Feyyaz SAĞLAM duudu 1959-
cu yılda Türkiyenin Argıtha-
nı küüyündä. 1985-ci yılda 
başardı Dokuz Eylül Üniversi-
tetin Buca Eğitim Fakültetin 
Türk dili hem literatura bö-
lümünü. Büünkü gündä hep 
o universitetta türk dili üü-
redicisi olarak çalışêr. KIBA-
TEK başkanı. Poeziyada taa çok “Rubai” stilindä 
yaradêr. 20-yä yakin kiyadın avtoru.

Gagauziyadan bu festivalä Gaga-
uziyadan Valkaneşin “Gagauzlar” 
folklor ansamblisi katıldı. Festival 
çerçevesindä bizimkilär Bobruysk 
kasabasının çeşitli erlerindä (Buz 
sarayı, kultura Evi gibi erlerdä) 
birkaç konţert gösterdilär.

Festivalin kapanış günündä ka-
sabanın merkez meydanında gala 
konţert oldu. Bu galada “Gagauz-
lar” folklor ansamblisi, nicä bir laf 
var, “tutuşturdu ortalıı”.

Festivaldä pay alması için hem 
gözäl gösteri programası için “Ga-
gauzlar” ansamblisinä şan diploma-
sı verildi.

ORTALII TUTUŞTURDU!
Kirez ayın (iyün) 27-dän Orak 

ayın (iyül) 2-dän Belarusiya Res-
publikasının Bobruysk kasaba-
sında “Venok drujbı” adlı vestival 
oldu.
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ACIZGANNIK
Paalı, sevgili hem gençicik oollarının

ALEKSANDRın
raametli olması sebepinnän kendi acızgannıımı-
zı bildireriz pek yakın senselemizä Viktor hem 
Lüdmila FİLEVlara. Bileriz sancınız, kahırınız 
hem acınız kenarsız hem pek aar. Bütün bu san-
cıyı, kahırı hem acınızı sizinnän bilä paylaşêrız.

Vakıtsız bu dünneydän ayırılan oolunuzun 
topracıı ilin olsun! Allaa onu kendi saa tarafı-
na kabletsin!

İlya hem Elena FİLEVlar aylesi.

Veçeslav SEKRİERU RAAMETLİ OLDU
Komrattan geldi yaslı haber, Orak ayın (iyül) 15-dä büük bir trage-

diya oldu – Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış sportçusu Veçeslav 
SEKRİERU geçindi.

Tragediya oldu Komrat gölündä.  Orak ayın (iyül) 15-dä Veçeslav 
SEKRİERU karar alêr gölü üzeräk aykırlamaa. Geeri üzärkana gölün 
ortasında ona güneş çarpmış da bu iş onun kuvedini kesmiş. Yardım 
etişincä Veçeslav SEKRİERU buumuş.

Veçeslav SEKRİERU bodibilding sportunda Moldovanın 2010-cu 
yılın çempionu. Geçän yıl da Moldovada ikinci oldu. Çok yıllar kom-
rattakı “Elita” sport klubuna öndercilik etti.

Topracıı ilin olsun.

Bu kuruluşun kurucusu Güllü KA-
RANFİL presaya deyni açıkladı, ani 

LİTERATURA YARIŞIN SONUÇLARI
“yarışmanın neeti gagauzça yazan 
gençlerä yardım etmää, onnarın yara-

dıcılıını usta uurla-
ra çıkarmaa”.

Bu yılkı ga-
gauzça peet hem 
proza yarşımasın-
da 24 insan pay 
aldı. Erlär da bölä 
payedildi:

Peet yaratma-
sı.

1-ci er – Elena 
MOKANU;

Orak ayın (iyül) 20-dä Komratakı Atatürk bibliotekasında III-cü gagauzça peet hem proza yarşımasının 
sonuçları açıklandı. Bu yarışma hazırlanêr hem yapılêr “Meras” cümnä kuruluşun çalışmalarınnan.

2-ci er – Anjela MUTKOGLU;
3-cü er – Pelageya FİLİOGLU.
Proza yaratması.
1-ci er – Alla BÜÜK;
2-ci er – Viktor KOPUZÇU.
Yarışmanın laureatlarına diploma, 

peet kiyatları hem, 1-3-cü erleri kaza-
nannara, para baaşışları verildi (500, 
350, 250 ley). Kalan konkursantlara 
diploma verildi hem çeşitli kiyatlar ba-
aşlandı.

Yarışmada pay alan 12 avtora deyni 
en büük baaşış olacek o, ani onnarın 
yaratmaları bir kap altında kiyatta ti-
parlanacek.

Onnarın arasında Moldova koman-
dası da, angısında Gagauziyadan da üç 
güreşçi vardı. Hepsi onnar Komrattakı 
sport Regional internat liţeyin üürenci-

ALTIN MEDALİYA BİR ADIMDA DURGUNDU!
Orak ayın (iyül) 17-22 günneri arasında Polşa devletin 

Katoviţa kasabasında kadetların arasında serbest güreştä Ev-
ropa çempianatı oldu. Bu çempionatta 30 devlettän sport-
smennar pay aldılar. 

leri. Onnarın trenerı İlya ESİR, serbest 
güreştä halklar arası uurda master.

Evropa çempianatına bu gagauz 
sportsmenarı seftä pay alêrlar. Bak-
madaan buna onnar pek islää güreş 
gösterdilär. Kategoriyalara görä bizim 
sportsmennar ölä erleri aldılar:

- 54 kg kategoriyasında 2-ci er – 
Aleksandr PETKOV;

- 69 kg kategoriyasında 5-ci er – 
Dimirti FİLİPPOV;

- 85 kg kategoriyasında 7-ci er – 
Dimitri ÇAKUSTA.

Belliki, ayırıca düşer sölemää birkaç 
laf Aleksandr PETKOV için. O sıravar-
dı ensedi avstriyalı, romıniyalı, germa-
niyalı hem rusiyalı güreşçilerini.  Ama 
finalda tarattı armeniyalı güreçşiyä, da, 
altın medaliya bir adım kaldıynan, dur-
gundu, kazanıp gümüş medaliyi.

Nicä urguladı trener İlya ESİR: 
“Bu Evropa çempianatı gösterdi, ani 
Gagauziyada var talantlı hem bece-
rikli güreşçilär. Ama onnarlan lääzım 
ilgilenmää, halklararası yarışlara 
götürmää, sparing güreşleri yapmaa. 
Herliim bu olarsa, para olursa, oza-
man var umudumuz, ani bu güreşçi-
lerin talantları açılacek.”

Gagauziyanın gençlär hem sport 
Baş upravleniyası.

Komunistlär hemen açıkladılar, ani 
Moldova Parlamentının bu politika kararı-
nı Moldova Konstituţiya sudunda protets 
edeceklär. Ondan kaarä, kendi plenumun-
da komunistlär partiyası aldı karar, ani 
“kendi simvolarından vazgeçmeyeceklär, 
zerä bu simvollar Sovetlär Birliin komu-
nist partiyasının diildilär. Onnar Sovetlär 
Birlii devletin simvollarıydı.

Moldova Parlamentının bu karar 
kuvedä Canavar ayın (oktäbri) 1-dän 

KOMUNİSTLİK SİMVOLLARI ZAP ALTINDA
Orak ayın (iyül) 12-dä Moldova Parlamentı, dinnenmää çıkaceykana, 53 

oylan hızlıca kabletti karar, angısına görä Moldovada zap altına koyulêr komu-
nistlik simvolları – orak hem çekiç.

beeri girecek. Bu da verer kolayını Ce-
viz ayın (sentäbri) 9-da olan Gagauziya 
Halk Topluşu seçimnerindä komunistlär 
partiyasının kandidatları kendi simvol-
larını kullansınnar.

Hep Orak ayın (iyül) 12-dä parla-
ment aldı karar, ani komunistlik sim-
vollarını politika uurunda kullanannara 
2000-dän 10000 leyä kadar ştraf koyu-
lavek: 2000 ley sıradan – insannara, 
10000 ley – juridika kuruluşlarına.

Nicä da olsa, bu karar Moldovayı 
eni bir politika yangınına attı. Ortalık 
karışêr. Bakalım güz ne getirecek.

Kıpçak Gagauziyanın en büük 
küülerindän birisi. Eski klisesi var, ama 
insan çok olduu için, büük yortularda 
klise hepsini içeri alamêêr. O üzerä ka-
rar alındı küüdä taa bir klisä yapmaa.

Eni klisenin ilk temel taşı koyuldu 
2009-cu yılda. Allahın yardımınnan 
hem insannarın çalışmalarınnan klisä 
artık kubeylerädän kaldırıldı. Yannaşık 
Pazar şkolasının yapıları da yapıldı.

Klisenin yapılmasında büük yar-
dımnarı Kıpçak küüyün primariyası 
yapêr. Kalmêêrlar bir tarafta kıpçaklı-
lar kendileri da. Onnar pek isteerlär bu 
Allahın evi nekadar tez kendi kapuları-
nı açsın. O üzerä sokak-sokak, maalä-
maalä burayı meciyä gelerlär.

Foto – bisericacopceac.md saytından.

KLİSELÄR DÜZÜLER
Sovetlär sisteması daaldıktan sora 

küülerimizdä kliselär enidän açılmaa 
başladılar. Orada, neredä kliselär sade 
kapalıydılar onnarı tertipliyip açtılar. 
Orada sa neredä yıkıktılar – lääzım 
oldu kliseleri enidän yapmaa.

Çöşmäküüyündä kliseyi yıktıydılar 
da klisenin taşlarından bir sokak yap-
tıydılar. Başlayıp 1993-cü yıldan beeri 
çöşmäküülülär kliseyi enidän düzmää 
neetlendilär da temelini atıp, onu kal-
dırmaa başladılar. Ama 2007-ci yılda 
işlär durgundu.

Sade bu yıl Rusiyadan birkaç kli-
senin para yardımınnan işlär ilerlemää 
başladı. Gagauziya ispolkomu da yar-
dım için 5 tonn solärka verdi.

ÇÖŞMÄKÜÜYÜNDÄ

KIPÇAKTA


