
Vizitin ilk günündä sayın Cemil 
ÇİÇEK Moldova Parlamentın spi-
kerınnan İgor KORMANnan buluş-
tu. Üülendän sora da Cemil ÇİÇEK 
hem İgor KORMAN Gagauziyaya 
geldilär.

Gagauziyada (Gagauz Yerindä) 
Başkannık binasının önündä Canabi-
lerini tüz-ekmeklän karşladılar Gagau-
ziya başkanı Mihail FORMUZAL hem 
Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV hem da Gagauzi-
yanın uşakları.

Nedän sora büük musaafirlerä kısa 
bir konţert gösterildi.

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988

TM

www.anasozu.com
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5-ci sayfada

2-ci sayfa

Türkiyenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda 
kömür şahtasında iki kilometra derinniktä bir patla-
ma hem yangın oldu. 

Bu tragediya Türkiyeyi hem türk dünnsını yas içinä 
soktu. Açıklanan haberlerä görä er altında cannarını 
kaybedän şahtörların sayısı 301 kişi oldu. Çok yaralı 
da var.

Tragediyanın erinä Türkiye Başbakanı Recep 

Türk dünnäsı yas içindä

Tayyip ERDOĞAN vizit yaptı. Canabisi urguladı, 
ani tragediyanın sebepleri en detalli uurda incelene-
cektir.

Soma kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili 
Türkiye Respublikasında üç günnük milli yas tutuldu. 
Bu olazlan ilgili dünnäda da yaslı mitnglar geçti.                                     

(Okuyun 2-ci hem 6-cı sayfalarda. Tragediyanın 
erindän kullanılan hepsi fotolar Anadolu Ajansının)

TBMM başkanı 
Cemil ÇİÇEKin 
Moldovaya vizitı

Hederlez ayın 8-9 günnerindä Mol-
dovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye 
Büük Milli Meclisı (parlament) Baş-
kanı Cemil ÇİÇEK.

Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin (parlament)  toplan-
tısı oldu. Meclisin azalarını Hederlez ayın 7-dä  Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN İstanbulda kabletti.

Buluışmak 1 saat sürttü. Gagauziyadan buluşmada pay aldılar Gagauz Milli Marşın avtoru, poet hem yazıcı, “Ana Sözü” 
gazetanın baş redaktoru Todur ZANET hem da poet, Komrat pedkolecın üüredicisi Galina SİRKELİ.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN 
Türk dünnäsı yazarlar Meclisin azalarınan buluştuGagauz Yerin Başkanının internet 

saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da 
yayınnanan statyanın bakışlarını sadä 
o statyatı yazan kişinin bakışları olarak 
kablederim, o bakışların Gagauz kar-
daşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları 
olmasını inanmêêrım.

Kardaşlık sıralarına görä kritika-
lı bakışların insan arasına çıkarılma-
sından öncä onnar aylä içindä lääzım 
açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu 
sırasınca yapılmadı.

tekzip 1

 Tekzip (türk) - опровержение.1
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Yaslı toplantıya katıldılar Türkiye 
Respublikasının Kişinev Büükelçili-
in hem Kilinev TİKA koordinatorluun 
zaametçileri, Moldovada Azerbaycan 
Büükelçisi hem zaametçileri, türk hem 
azerbaycan işadamnarı, “Ana Sözü” ga-
zetasının baş redaktoru, din adamnarı.

Yas toplantısında acı bir nasaatlan 
Türkiye Respublikasının Kişinev Büü-
kelçi Mehmet Selim KARTAL söz tut-
tu. Sora toplantıda bulunannar bir mi-
nutluk susmaklan andılar hepsini kim 
canını kaybetti bu büük tragediyada.

Not. Türkiyenin Manisa bölgesi-
nin Soma rayonunda kömür şahtasın-
da olan tragediyaylan ilgili Türkiye 
Respublikasında Hederlez ayın 13-
dän beeri üç günnük milli yas tutul-

Büükelçiliktä Soma tragediyasınan ilgili yaslı toplantı

masınnan Türkiye Respublikasının 
Kişinev Büükelçiliindä bir yas tefteri 
açıldı. Kendi acızgannıını bildirmäk 

isteyennär, Türkiye Respublikası-
nın Kişinev Büükelçiliinä gidip, yas 
tefterindä yazılarını brakabilirlär.

Hederlez ayın 15-dä saat 09-15-tä Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiyenin Manisa bölgesinin 
Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyanın kurbannarını anmak için bir yaslı toplantı oldu.

Büünkü günädän (“Ana Sözü” verildi tipografiyaya Hederlez ayın (may) 23-dä) Gagauziya Başkanın hem Gagau-
ziya Halk Topluşun ne ofiţial saytlarında ne da Gagauziyanın ofiţial hem başkanın gazetalarında Türkiyenin Soma 
kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması olmadı.

Bu yaslı günnerdä Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın 
ofiţial saytları hem gazetaları susêrlar. Başkannıın hem Gagauziya Halk Topluşun Türkiyenin Somada kaybelän insan-
nar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?

Başkanın hem GHTnın gazetaları hem ofiţial saytları sustular

Tekzip 

“Bulanık suda balık tutmaa” 
isteyennerä kolaylık verilmemesi için 
görüşlerimi açıktan paylaşmaa istee-
rim. Ama açıklamam Gagauz kardaş-
larıma deyni diil, açıklamam statyayı 
yazana deyni.

- Sayın Cemil Çiçek Moldovaya 
Türkiye Büük Millet Meclisi (parla-
mentı - nışan “AS”) Başkanı olarak 
vizit yaptı. Canabisinin mesajları bir 
partiyanın bakışı diil. Onunnan barabar 
gelän Moldova Dostluk Grupasının de-
putatların arasında opoziţiya 
partiyalardan temsilcilär da 
vardı. Hepsinnän, kiminnän 
Moldovaya ilk vizitında gö-
rüştü Sayın Çiçek, Canabisi  
açıktan konuştu, hepsinä faydalı hem 
açık tekliflerdä bulundu hem hepsi o 
teklifleri kullanabilirlär.

- Sayın Meclis Başkanımız, Anado-
lu insanın açık hem akıl dolu açıkla-
malarınnan, kapu komşumuzdakı kar-
daş kavgasının içeri daalmaması için, 
herbir kesimä önemli olan uzlaştırıcı 
mesajlar verdi. Gagauz kardaşlarımıza 
bir “zarar” gelmemesi düşüncesinnän 
sölenän bu açık duygu hem düşüncele-
rin arkasında başka neetlär aranmasını 
şaşmaklan karşılêrım.

- Bölgedeki dokuşma ortamının 
acılar kazandırdıı dostluk tekliflerini, 
aramızdakı açıklaa dayanarak, diplo-
matiyalı cümlelerin arkasına saklama-
daan, doorudan sölenmesindä başka 
neetler arayannara şüpä duyêrım. 

- Moldova hem Gagauz Yeri ara-
sında ansızdan peydalanan zorluklar-
dan korunmak, Konstituţiya bütünnüü 
içindä dialog yolunnan problemaların 
çözülmesi gösteriler. Moldova hem 
Gagauz Yeri 1990’narın başlarında 
peydalanan soruşta Özel Hak Statusu 
temelindä barışçı çözümä Türkiyenin 
da katkılarınan ulaştılar. 

- Şindi olan problemaların 
çözümündä yapılacek işlär belli hem 
taa kolaydır. Avtnomiya Statusuna 
çalıştırmak kazandırmak için çalışma 
Grupasının konkret adımnar atılması 
lääzım. Sayın Meclis Başkanımızın 
vizit zamanı verdii mesajın aslısı, va-
kıt kaybetmedään bu istediklerin  ba-
şarılması için tarafların çalışmalarının 
selemämlaması. Bu mesajın Gagauz-
lara kuvet hem moral yardım verdii 
mesajdır.  

- Memleket dışında yaşayan soy-

daşlarımızlan ilgili olarak, Respub-
likamızın kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRKlän başlnan, ilerleyän za-
manın koşulları hem devletimizin ko-
laylıkları içersindä, el verdii ölçüdä 
ömürä geçirilän diişmäz politikamız: 
soydaşlarımızın bulundukları devletin 
sınırları içindä haklarının korunması 
hem yaşamak kertiklerinin üüseltmesi 
uuruna ön vermemiz.  Türkiye son on 
yılda, büünkü Pravitelstvomuzun po-
litikaları uurunda kolaylıkların artma-
sınnan, bölgesindä barış hem raatlaa 
yardım olacek soţial proektlara taa çok 
kaynak ayırabilmektädir.

- Şüpesiz, Gagauz Yeri için yapılma-
sı lääzım olan taa çok iş var. Ama ken-
di intereslerini  ön planda görän önder-
cilerin harţakları buna engel oluşturêr. 
Taa ilei hiç bir soydaş toplumda örnää 
görülmeyän hem akıl sınırlarından çı-
kan bu statyanın saabisinä lääzımnı 
uroo vermäk da Gagauz halkın sorum-
nuuna kalêr.

- Meclis Başkanımızın elinin boş 
gelmesinnän ilgili açıklama da ayrı 
bir şaşkınnık hem gücenmäk yarattı. 
Büükelçiliimizä bildirilän tepkilerdän 

“Türkiyenin Gagauz Yerinä yaptıı hem 
yapmakta” olduu yardımlara saygısız 
olan bu lafların hiç bir Gagauza yakış-
maz olmasını bilerimm. 

- Şu fikir bilinmelidir ki, Gaga-
uz toplumunun başka memleketlärlän 
hem toplumnarlan dayma islää ilişkilär 
içindä olmasını Türkiye her kerä isteer. 
Türkiye aynı zamanda, soydaşlarının 
bölgemizdä barışı bozan halklarararası 
yuristprudenţiyaya uymamaktan zarar 
görmesindän da raatsızlık duymaktadır. 

- Moldovanın ekonomika hem po-
litika güvenniini, Türkiyenin 
er aldıı yada almak istedii ku-
rumlarda aaraması, Gagauz-
lar için raatsızlık diil, ayırı bir 
güvennik kaynaa olmalıdır.

- Sayın Meclis Başkanımız, Türki-
yenin yıvın günnük işleri arasında hem 
başka bir programa öncesindä, kısa va-
kıt içindä Kişineva plannanmış vizitın-
da, programaya Komratı da eklemektän 
mutluluk duydu. Gagauz öndercilerin 
mesajlarını da hep o biçimdä Kişineva 
bildirdi. Bunnar arasında Moldova Par-
lamentında Gagauz Yerinä deyni beş 
deputat eri ayrılması konusu da var.

- Gagauz Yerindä Küçük ayın (fev-
ral) 2-dä yapılan referendumda Gaga-
uz halkının istedikleri esaba alınması, 
bölgeyä yapılan üüsek uurda vizitlardan 
annaşılêr. Ama referendum sonuçların-
dan Konstituţiyalı proţesların yufkalan-
maması da beklentilerimiz arasındadır.

Konunu özünü ortak bir demäklän 
çizmää isteerim: “Sel gider, kumu ka-
lır”. Bütün fırtınalardan hem politika 
esaplardan geeri kalacak olan sonsuz-
laa kadar dostluumuz. Büün buna ya-
kışır durumda örüyenneri isroriya hem 
zaman hayırlan anacêk. 

Saygılarımnan,
Mehmet Selim KARTAL,

Türkiye Respublikasının Kişinev 
Büükelçisi

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada.

Türkiyenin Soma kömür 
şahtasında tragediyaylan ilgili 

ACIZGANNIIMIZ
Türkiyenin Soma kömür 

şahtasında cannarını kaybeden-
nerin yakınnarına can acımızı 
bildireriz.

Bu yaslı günnerdä Türki-
ye halkının bu acı sancısını 
paylaşêrız hem yanındayız.

Raametlilerin topracıı ilin 
olsun! Allaa onnarı saa tarafına 
kabletsin!

          “Ana Sözü” redakţiyası

Sayın Cemil Çiçek!
Hederlez ayın (may) 8-dä universi-

tetımızda geçtii buluşmak için, Komrat 
Devlet Universitetın administraţiyası 
olarak, bütün ürektän Sizä şükür ede-
riz.

Canabinizin dokladında açıklanêr, 
ani Türkiye hem Moldovanın arasında 
ekonomika hem politika tarafından ba-
alantılar olacek, Gagauziyaya da herta-
raflı yardım olacek.

Gagauziyanın kurulmasından taa 
(1994-cü yılda) Türkiye bizä dayak 
oldu, gagauzlara çok yardım etti.

Bitki yıllarda Türkiye hem Komrat 
Devlet Universitetı arasında eni işlem 
programası gerçeklener.

TİKAnın yardımınnan universitetın 
yurtluunu (obşçejityesını) eniletmää 
deyni, bir proekt yapıldı. Hepsi bu 
yaptıklar türk dünnäsı gençlerin ara-
sında dostluu kaaviledecek.

Büük saygıylan,
Zinaida ARİKOVA,

Komrat Devlet Universitetın
rektoru, Doktor, Doţent

***

Sayın Cemil Çiçek!
Bendän sizä yalvarmak – afediniz 

bizim başkanı, o bir genç, annamaz 
adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä 
bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-
1994) avtonomiyamızı kurduk oza-
man. Bizä ozaman çok zordu – Tür-
kiye, kardaş olarak, çok yardım etti 
bizim eni avtonomiyamıza, eni uni-
versitetımıza.

Bizim halkta eskidän var ölä söz 
– hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O 
(başkan – nışan “AS”) bizdä master 
provokaţiya hem falsifikaţiya yap-
maa.

Bizä gerçektän (1990-1994) vardı 
o zamanda da provokatorlar iki halkın 
arasında (Moldova-Gagauziya) prob-
lema yapmaa. Siz ona (başkana – nı-
şan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi, 
ölä da gidecek.

Büün Türkiye, şükür, büük yardım 
eder bizim halkımıza, bizim genç uni-
versitetımıza.

Saygılarımnan,
Konstantin TAUŞANCI,

Moldova deputatı (1990-1994),
Gagauziya deputatı (1991-1998),

Komrat primarı (1997-2003),
Komrat Devlet Universitetın

ekonomika fakultetın dekanı

Türkiye Büük Millet 
Meclisi Başkanına
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Hederlez ayın 8-9 günnerindä 
Moldovada ofiţial vizitlan bulundu 
Türkiye Büük Milli Meclisi (par-
lament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. 
Hederlez ayın 8-dä Canabisini “ya-
lancı amerika sırıtmasınnan” tuz-
ekmeklän karşladı Gagauziyanın 
başkanı Mihail FORMUZAL.

Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Tür-
kiye Büük Milli Meclisı (parlament) 
Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan 
ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZA-
Lın öndercilii altında olan “Edinaya 

Gagauziya” cümne kuruluşun www.
edingagauz.com saytında Hederlez ayın 
(may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem 
Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür 
hem zihirlän dolu bir anonim (kor-
kaklar stili) yazı “Мнение: партия 
Эрдогана допустила новую ошибку 
в Гагаузии”. Ertesi günü, Hederlez 
ayın (may) 10-da, bu yazıyı Mihail 
FORMUZALın başka bir saytı da www.
gagauzlar.md tiparladı.

Makarki yazı anonim, ama okuycu 
pek kolay tanıyêr avtorun stilini, zerä 
bu avtor çok bölä yazı yazdı Gagau-
ziya başkanı Georgiy TABUNŞÇİKä 
karşı, gagauz aydınnadıcılarına karşı, 
komunistlär patriyasına hem başka 
partiyalara karşı, Türkiye elçiliinä kar-
şı da. O yazılara Moldovanın Üüsek 
saalık komisiyası analiz yaptıydı da 
avtorun saalıınan ilgili raport yazdıydı 
(o raportun originalı bulunardı Gaga-
uziyanın prokuraturasında vatandaş 
Mihail FORMUZALa karşı açılan ceza 
dosyesında).

Şindi geçelim “anonim” yazıya.
Kim bu yazının avtoru belli. Yazının 

altında ad olmasa da, Zakona görä cu-
vapcı o yayın organı (burada saytlar) 
hem  kim onnarı kurdu hem da kimä 
onnar izmet ederlär. www.gagauzlar.
md saytı için iş ikiliktä. Ama sayt www.
edingagauz.com “Edinaya Gagauziya” 
cümne kuruluşun saytı hem o kuruluş 
ta Mihail FORMUZALın öndercilii 
altında bulunêr. Sanêrım anonimniklän 
iş açıklandı.

Şindi yazı için. Statya yazı “bataa 
at ta izi kalsın” temelinä görä yazılı.

Yazının başında, Türkiyeni hem sa-
yın Cemil ÇİÇEK üstünä bir tepä ba-
tak atıp, statyanın avtoru haliz üzünü 

hem ne iş için statya yazılı açıklêêr: 
sayın Cemil ÇİÇEK lääzımmış gelsin 
«с хорошей суммой денег» (büük pa-
raylan).

Maamilä surat bu paralar gaga-
uz dilindä bir (!) şkola açmaa deyni 
lääzımmış! (Sansın gagauz dilin so-
ruşunu bir şkolaylan var nicä çözmää. 
Bu soruşu çözmää deyni herbir küüdä 
hem kasabada birär gagauz dilindä 
şkola açılsın lääzım).

Şindi para yardımnarı için. Türki-
ye çeşitli yollarlan Gagauziyaya üz 

milion dolara yakın yardım yaptı. Eni 
yardımnar da yapêr. Bu yardımnarın 
içindä su, saalık, soţial, üüredicilik, 
kultura hem başka uurda proektlar 
var. Bu yardımnarın içindä var Ga-
gauziyanın Başkannık binasının hem 
Gagauziya başkanının odasının re-
mondu hem mebellän tertiplenmesi 
da. O kreslo, angısında oturêr başkan 
Mihail FORMUZAL (bak yukarkı 
fotoya) hem odasının bütün masa-
skemnesi Türkiyenin parasınnan alın-
dı (ikinci fotoya).

Var insandan saklı yardımnar da. 
Açan Mihail FORMUZAL başkan 
ayırıldı, o iirindi oturmaa o maşi-
naya angısı gezdirärdi Gagauziyanın 
eski başkanını Georgiy TABUNŞÇİ-
Ki. Ozaman Mihail FORMUZAL is-
tedi Türkiyedän eni bir maşina. Türki-
ye aldı ona cat eni bir servis maşinası. 
Açan birkaç aydan sora, başkan Miha-
il FORMUZAL (maşinanın salonda 
bulunan “bilinmeyän” insancıklar-
lan) o maşinaylan avariyaya düştü da 
maşina metalolom oldu, Türkiye ona 
hep o markalı hem benizli taa bir eni 
maşina aldı (sanki neçin hep o mar-
kalı hem hep o benizdä! diil mi onun 
için, ani, birisi duymadaan, maşina-
ları diiştirmää?).

Taa sora “krutoy” olmaa deyni o is-
tedi Türkiyedän bir Jeep “Toyota Land 
Cruiser”. Onu da kabletti. Bu türlü ör-
nekleri var nicä çok sıralamaa, ama bra-
kacez onu başkancıkların esabına (esabı 
yaban keçileri otlamadısalar).

Para konusunu kapadarkana iste-
erim urgulamaa, ani Gagauziyada da, 
Moldovada da, Rusiyada da, Amerika-
da hem Kanada da bilerlär nekadar ta-
mah paraya Mihail FORMUZAL. Nicä 

var bir laf “bir kopeyka için klisedä 
nestedecek”. Kalın üzlülük da insan 
arasında biliner. Bunun için eridir bir 
gagauz fıkrası annatmaa:

“Çingenä yaşarmış bir zengin 
adamnan yannaşık. Şindi duymuş bu, 
ani zengin çorbacı kesmiş bir kuzu, 
alêr çocuunu, üüreder onu istesin 
zengindän kuzunun barsaklarını çorba 
için da giderlär çocuunnan zenginä.

Çocuu taa aulu girincä girişmiş:
– Çiço, versäne barsakları, çiço, 

versäne barsakları!
– Hepsi islää, demiş zengin, - ama 

te bu istemeniz olmasa, pek islää ola-
cek.

– Ölä, komşu, - çingenä da kayıl ol-
muş, - bän kendim da te bu uşakların 
istemesindän azetmeerim.

Çocuuna da, dönüp bir şamar yak-
mış:

– Ne okadar alatlêêrsın, barsakları 
hep isteersin? - sormuş, - beki komşu 
cerleri da verecek...”

Bakmadaan ona, ani “anonim ya-
zının” içindä Türkiyeyä bir tepä batak 
atılêr, yazıda Türkiyeyi bir sürü poli-
tika soruşlarında da kabaatlı bulêrlar: 
Gagauziyada referendumu görmemesi, 
gagauzların romın dilini üürenmesindä, 
vizaların kaldırılmamasında, NATO 
hem Evropa konularında hem taa baş-
ka. Son sonunda konu genä paraya (!)  
döner: «Непонятно почему откла-
дывается также и обещание Эр-
догана о выделении 10 миллионов 

долларов на водоснабжение Ком-
рата и Вулканешт».

Biz annêêrız, ani vakıt gider da Mi-
hail FORMUZALın başkannıı zamanı 
biter (halizdän o taa 2010-da bitti, ama 
bu başka bir tema) da Türkiyedän para 
yardımına artık eli diyämeyecek (nicä 
diidi eli Rusiyadan gelän solärka hem 
booday yardımına).

Bän çoktan vazgeçtim okumaa 
“kart kısıraan düşlerini”, ani may 
hergün peydalanêrlar Mihail FORMU-
ZALın saytlarında. Ama «Мнение: 
партия Эрдогана допустила но-
вую ошибку в Гагаузии» bu Gagauz-
lara hem Türkiyeyä arkadan bıçaklan 

uran bir korkaan yazı. Onuştan kendi 
bakışımı buna açıkladım.

Hem taa bir iş urgulêêrım: Mihail 
FORMUZALın saytlarında yayınnanan 
bu yazı Türkiye hem Gagauzların duş-
manının bir yazısı. İstoriyada o duşman 
bir korkak, pızli hem yalancı duşman 
olarak kalacek. Büük Türkiye devletinä 
bu yazının zararı olmayacek, ama gaga-
uzlara büük zararlar var nicä getirsin.

Türkiye Respublikası lääzım bilsin, 
ani bir sündüün yazısı türk hem gagauz 
milletin arasında dostlaa hem kardaş-
laa lekä brakamayacek. O lekä kalacek 
sadä o korkak hem yalancı “anonim” 
avtorun suratında. O avtorun adını da 
siz var nicä tanıyasınız statyanın bir 
cümlesindän: «Одновременно ана-
литическому центру автономии 
разработать предложения для 
корректировки курса наших кон-
тактов в Турции». Kim Gagauziya-
da var nicä asker gibi bu emiri versin? 
Cuvabınız dooru.

Çok yıllar Gagauziya başkanı Mi-
hail FORMUZAL kendisini Türkiyedä 
türk dostu gösterärdi, Moskvada – 
Rusiya dostu gösterärdi, Amerikada 
hem Kanada – Amerika hem Kana-
da dostu gösterdi. Şindi bu ikiüzlülük 
halizdän üzä çıktı. Kendi saytlarında 
«Мнение: партия Эрдогана допу-
стила новую ошибку в Гагаузии» 
yazısınnan o, maskaları atıp, gösterdi, 
ani hiç bir kerä türk dostu diildi.

Hem taa bir iş. Bu düşüncelerimi 
yazarkan hep beklärdim, ani Gagauzi-
ya Başkanın ofiţial saytında Türkiyenin 
Soma kasabasında olan tragediyaylan 

ilgili bir acızgannık açıklanacek. Ama 
yok. Bezbelli Mihail FORMUZALın 
Somada kaybelän insannar, nicä da ga-
gauzlar, umurunda diil. Onnar için, canı 
acımêêr hem onun hiç acızganıı da yok.

PATRETTÄ: Gagauziya başkanı 
Mihail FORMUZAL (solda), Gaga-
uziya Halk Topluşu Başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV hem Moldovada 
Amerikanın büük elçisi William H. 
MOSER Türkiye tarafından baaşla-
nan kreslolarda oturêrlar. (foto ga-
gauziyanın ofiţial saytından).

Todur ZANET,
Gagauz Milli Marşın avtoru, 

16.05.2014

Ceerleri bu kerä vermedilär, onuştan 
esabı yaban keçileri otladı

Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan «Мнение: 
партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии» yazı için bir düşünmäk



24 Hederlez ay 2014

24 May 2014

Türk dünnäsı yazarlar Birlii Mecli-
sin (parlament) açılış toplantısı Eski-
şehir valiliin (gubernatorluu) toplantı 
salonunda yapıldı. Toplantının diva-

nında er aldılar Eskişehir valisi (guber-
natoru) Güngör Azim TUNA, TÜRK-
SOY Genel sekretarin yardımcısı Prof. 
Dr. Fırat PURTAŞ,  Türk dünnäsı ya-
zarlar Birlii başkanı Anar RZAYEV 
(Azerbaycan yazarlar Birlii başkanı), 
Avrasya yazarlar Birlii başkanı Yakup 
ÖMEROĞLU, Kırgızistan yazarlar 
Birlii başkanı Omor SULTANOV.

Kendi sözündä Güngör Azim TUNA 
urguladı: “ortak dilimizin hem kultu-
ramızın gelecää taşınması, gelecek 
evlatboylarına aktarılması konusunda, 
büük bir borç düşän yazarlarımıza ev 
saabilii yapmaktan hem onnarın kalıcı 
olarak burada bir yazar evindä her za-
man aarlayacak bir altyapıyı oluştur-
maktan dolayı büük bir kanaat duydu-
umu açıklamak isteerim.

Kulturamızı gelecää taşıyan siz pa-
alı yazarlar, büük bir misiyaya ükle-
nersiniz. Bunu belirtmek isteerim. Bu 
bizim gelecää ilişkin umudumuzu art-
tırmaktadır. Sizlerin bu üreklilii, burada 
Eskişehirdä temelini attıımız bu birlikte-
likleri Türk dünnäsı yazarlar Birlii, Ya-
zarlar Meclisi gibi işlerä bundan sonra 
bu ideala ulaşma noktasında saalam 
bir alt yapıya kauşmuş oluyoruz.”

Açılış sözündä Türk dünnäsı yazar-
lar Birlii başkanı Anar RZAYEV urgu-
ladı, ani “Türk dünnäsı usta yazarları-
nı bir araya getirmenin lääzımnıı oldu 
hem bu lääzımnıı sonucunda bölä bir 
Birliin kurulmasınnan başardık.”

Avrasya yazarlar Birlii başkanı Ya-
kup ÖMEROĞLU da, kendi konuşma-
sında,  Eskişehirin türk dünnäsı kultura 
başkasabsı adına yaptıı meropriyatiya-

lat için vali (gubernator) 
Güngör Azim TUNAya 
şükür etti.

Kırgızistan yazar-
lar birliği Başkanı Omor 
SULTANOV urguladı, ani 
“Türk dünnäsı çok büük. 
XXI-ci üzyıl dünnäsında 
genç okuyucuların 
üreklerinä literaturamızın 
girilmesi lääzım.” Sözünü 
başararak Canabisi dedi: 
“Türk dünnäsı memleket-
lerdeki insannar Türkiyeyä 
her zaman güçlü bir devlet 
olarak bakêrlar.”

TÜRKSOY Genel sek-
retarin yardımcısı Prof. Dr. 
Fırat PURTAŞ urguladı, 
ani “Eskişehir, 2013 yılın-
da neredäsa TÜRKSOY’un 
20 yılda yaptıklarını katla-
yarak büük kultura merop-
riyatiyalarına ev saabilii 
yaptı.”

Ertesi günü gubernatorluun önündä 
bulunan meydanda I. Türk dünnäsı ki-
yat hem kultura Salonu açıldı. Açılışa, 
yazıcılardan hem başka musaafirlerdän 
kaarä, katıldı Tüekiyenin milli üüredi-
cilik ministerliin Bakanı sayın Nabi 
AVCI. 

Türkiyenin Milli Marşından sora, 
Salonun ofiţial açılışını yaptılar Ba-
kan Nabi AVCI hem vali (gubernator) 
Güngör Azim TUNA. Sora Bakan 
Nabi AVCI hem vali Güngör Azim 
TUNA, herbir yayın evinä uurayıp, 
oralarda sergilenän kiyatlarlan tanış-
tılar.

I. Türk dünnäsı kiyat hem kultura 

Salonu meropriyatiyalarında vardı se-
minarlar, kiyatların tanıtımı,  konţertlär, 
peet okumaları hem avtorların kiyat 
imza günneri. Salonun sonunda Eski-
şehir valilii (gubernatorluu), Salona 
getirilän kiyatlardan ikişär ekzemplär 
eni kurulan “Kiyatlar muzeyinä” deyni 
aldı.

Türk dünnäsı yazarlar Birlii Mec-
lisin (parlamentı) toplantısının prog-
ramasına görä Meclisin toplantısında 
“Dünnää karşısında yazıcı” temasına 
seminar oldu. Bu seminarda yazıcılar 

inceledilär taa iki konuyu: “Kiyat teh-
nologiyalarlan yarışêr mı?” hem “Ya-
zıcılar hakları”. 

Hederlez ayın 7-dä  da Türk dünnäsı 
yazarlar Birlii Meclisin (parlament) 
azalarını Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip ERDOĞAN İstanbulda kab-

letti. Buluşmada delegaţiyalar başları 
nasaat etilär hem başbakana kiyatlarını 
baaşladılar.

Not 1. Saa olsun Gagauziya kul-
tura Upravleniyasının başı Vasiliy 

İVANÇUK hem onun yardımcısı Ev-
geniya LÜLENOVA, ani yardımcı 
oldular Eskişehirdä gagauzça hem 
gagauzlar için kiyatları sergilemää 
deyni.

Not 2. I. Türk dünnäsı kiyat hem 
kultura Salonunda 77 yayın evi pay 
aldı. Moldovadan orada pay aldı çok 
gagauzça hem gagauzlar için kiyat çı-
karan “Pontos” yayın evi.

PATRETLERDÄ: Türkiye Başba-
kanı Recep Tayyip ERDOĞANnan 
buluşmaktan sora merdivendä anmak 
patredi.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN baaşışını Todur ZANETä 
verärkana.

Tüekiyenin milli üüredicilik minis-
terliin Bakanı sayın Nabi AVCI hem 
vali Güngör Azim TUNA sergimizä 
buyurdular.

 Türk dünnäsı yazarlar Birlii Mecli-
sin (parlament) toplantısı.

Todur ZANET hem Avrasya yazar-
lar Birlii başkanı Yakup ÖMEROĞ-
LU.

Türkiye Baş-
bakanı Recep Tay-
yip ERDOĞAN 
baaşışını Gali-
na SİRKELİyä 
verärkana.

Galina SİRKE-
Lİ, “Pontos” yayın 
evi başı Marçela 
MARDARİ (RO-
MANÇUK), büük 
türk poetı Ali AK-
BAŞ hem Todur 
ZANET.

Fotolar – T.C. 
Başbakannıın hem 
İordan KÜRKÇÜ-
nün.

Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin toplantısı
“Eskişehir 2013 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabası” çalışmaları çerçevesindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında 

Hederlez ayın 5-8 günnerindä Türk dünnäsı yazarlar Birlii Meclisin (parlament) toplantısı oldu hem Hederlez ayın 6-10 
günnerindä I. Türk dünnäsı kiyat hem kultura Salonu geçti. Bu meropriyatiyalar Avrasya yazarlar Birlii katkısınnan yapıldı.
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Komratta TBMM Başkanı Cemil 
ÇİÇEK hem Moldova Parlamentın spi-
kerı İgor KORMAN Gagauziya Başka-
nınnan, GHT Başınnan, İspolkom hem 
GHT deputatlarınnan buluştular.

Ayırı bir buluşmak Komrat primarı 
Nikolay DUDOGLUylan, GHT başı 
yardımcısı Demyan KARASENİylän, 
işadamı Mihail KARASENİylän  
Komrat sovetniklerinnän hem GRT 
Predsedatelinnän Anna HARLAMEN-
KOylan oldu.

Cemil ÇİÇEK hem İgor KORMAN 
Komrat Devlet Universitetın student-
larına ortak bir lekţiya okudular.

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEKin Moldovaya vizitı
Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada Hep o günü iki parlament Başkan-

narı Komratta Moldovada ilk olan Par-
lamentın erli hebercilik ofisın açılma-
sında pay aldılar.

Vizit programasının buluşmaların-
da pay aldı Moldovada Türkiye Büü-
kelçisi Mehmet Selim KARTAL.

Hep Hederlez ayın 8-dä sayın Ce-
mil ÇİÇEK buluştu Moldova prezi-
dentınnan Nikolae TİMOFTİylän. 

Hederlez ayın 9-dä TBMM başkanı 
Cemil ÇİÇEK buluştu Moldovada ya-
şayan Türkiye vatandaşlarınnan hem 
işadamnarınnan. 

Bundan kaarä Hederlez ayın 9-dä 
TBMM başkanı buluştu Moldovanın 

premyer-ministrusunnan İurie LEAN-
KAylan.

Hep o günü Moldovada Türkiye 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
hem onun eşi Banu KARTAL TBMM 
başkanı Cemil ÇİÇEKä hem Türkiye 
delegaţiyasına imek verdilär. İmektä 
pay aldılar Modova parlamentın depu-
tatları Aleksandr STOYANOGLU hem 
İrina VLAH.

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEKin 
Moldovada vizit programasında var-
dı Moldova istoriya hem etnograviya 
muzeyinnän tanışmak.

PATRETLERDÄ: TBMM başkanı 
Cemil ÇİÇEK hem Moldova Parla-
mentın spikerı İgor KORMAN presa-
ya açıklama yaparkana.

TBMM başkanı Cemil ÇİÇEK hem 
Moldovanın premyer-ministrusu İurie 
LEANKA buluşmaktan sora presaya 
açıklama yaptılar.

Komrat primariyasında. (karşıda soldan) A. HARLAMENKO, N. DUDOG-
LU, GHT başı yardımcısı D. KARASENİ, işadamı M. KARASENİ.

Komrat Devlet Universitetın Türkiyedän studentlarınnan anmak için patret 
yapıldı.

Komratta Moldovada ilk olan Parlamentın erli heber-
cilik ofisın açılmasında .

Komrat Devlet Universitetın studentlarınnan hem 
üüredicilerinnän buluşmak.

“ATATÜRK” bibliotekasında “Ana 
Sözü” gazetasınnan tanışmak.

Türkiyedän delegaţiya Gagauz Yerin Başkannık hem Halk Topluşu binasın-
dan “ATATÜRK” bibliotekasına yollanêr.

Moldova prezidentınnan Nikolae TİMOFTİylän buluşmakta pay alannarın 
anmak için patredi.
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MOLDOVADAN ŞİİR

Festivalä Türkiye teatrularından 
kaarä katıldılar, Azerbaycan, Balkar 
(RF), Dagestan (RF), Gagauziya (Mol-
dova), İrak, Golandiya hem Kazahstan 
teatruları.

2013-cü yılda TÜRKSOYa girän 
devletlerin teatru direktorların Ba-
kuda alınan kararına görä, bu yılkı 
Festival (hem gelecek taa iki festival) 
“Dedä Korkut” eposunun kanadı altın-
da oldu. Teatruların kimileri bu eposa 
görä yazılı pyesaları sţienaya koydu-
lar hem siiredicilerä bu spektaklileri 
gösterdilär.

Festivalin programasında “Dedä 
Korkut” eposununa görä spektaklileri 
gösterdilär:

- Hederlez ayın 6-da “S.Seyfulin” 
adına Kazahstandan Karaganda drama 
teatrusu – “Kazan Beyin oolu Uruz 
Beyin esir olduu Boy”;

- Hederlez ayın 9-da “D.Tanasoglu” 
adına Gagauz milli teatrusu – “Doku-

zuncu Tümen” («Bekil Beyin oolu 
Emran”);

- Hederlez ayın 10-da Azerbaycan 

devlet akademik milli drama teatrusu 
“Dirse Han oolu Bugaç Han Boyu”.

Bundan kaarä, 10 günün içindä 

Festivaldä kendi ustalıını gösterdilär 
Ankara devlet teatrusu – “En son O 
gitti” hem “Hayvan çiftlii” spektak-
lileri; Kerkük ulusal türkmen teatru-
su (İrak) – “Aftanın sekizinci günü” 
spektakliyi; Konya devlet teatrusu – 
“39 basamak” spektakliyi; Dagestan 
Respublikası (R.F.) “A.Salavatov” 
adına Kumuk devlet muzıka dra-
ma teatrusu – “Taşbike” spektakliyi; 
Kabardin–Balkar Respublikası (R.F.) 
“K.Kuliyev” adına Balkar devlet dra-
ma teatrusu hem Golandiya “Nilgün 
Yarli NY Producties” teatrusu “Sonsuz 
keyif” spektakliyi.

Not. İki perdeli istoriya eposu pye-
sa “Dokuzuncu Tümen” (“Bekil be-
yin oolu Emran”) yazıldı Azerbaycan 
“Dedä Korkut” destan  eposun 9-cu 
bölümünä görä. Pyesa Çadırdakı 
“D.TANASOGLU” adına milli teat-
ru tarafından sţenaya koyuldu hem 
Baba Marta ayın 27-dä, Bütündünnä 
teatru Günündä, spektaklinin prem-
yerası oldu. Pyesanın avtoru hem 
spektaklinin rejisöru oldu dramaturg 
Todur ZANET.

Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali
Hederlez ayın (may) 4-14 günnerindä Türkiyenin Konya kasabasında geçti VII-ci halklararası “Bin soluk bir 

ses” Türkçä teatru yapan devletlerin teatru Festivali. TÜRKSOYun katkısınnan hazırladı onu Türkiye Respublika-
sının kultura hem turizma Bakannıın devlet teatruların baş müdürlüü.

Ana
Kartofiyi anam koymuştu çuvala
Zerä dedim ona gelerim bu afta
Çok bekledi kartofilär ölä
Biyaz filizleri delik yaptı boz çuvalda

O filizlär uzaa uzanadılar darsımaktan
Alıp götürdülär anacıımı elä
Çuval kaldı alınmadı o eşiktän
Zerä bän gelmedim dönämedim evä

Da yabancı oldu ana o tarafım
Aar pıtraklı tellär arkasına kaldım
Darsımıktan param-parça yanık canım
Memleketä siz çekiniz beni filizlerim

Kartofiyi anam koymuştu çuvala

Gitmä
Açan sän dönecän artık geç olacek
Zerä perdelerim aşaa indirilmişti
Hem da rakı o şişesi boş duracek
Ani bir yabancı adamnan dadılmıştı

Al barizi auçların kuvetlän toplaycek
Yabancılık o zenginnii sana vermişti
Aalayacan ama artık geç olacek
Zerä perdelerim aşaa indirilmişti

Ömür verer yaşamanın sırasını
Çiçään hem meyvanın kuru aacın
Diriykan yap kendi o işinin aslısını
Zerä kayıpları
             paraylan da geeri alamaycan

Açan sän dönecän artık geç olacek

Gagauzçaya çevirdi Todur ZANET
2013-2014 y.y.

Alexe  RÊU (Rău), 
yazıcı, poet, bibliolog, 
filosof.

Moldova hem Ro-
mıniya yazıcılar Birl-
klerin azası. Yazêr 
peet, proza, esse.Türkiye Respublikasının Manisa bölge-

sinin Soma rayonunda kömür şahtasında 
olan tragediyaylan ilgili yas tutmak için ka-
rar aldı Çadır kasabasının primarı Georgiy 
ORMANCI.

Ayrıca bu tragediyaylan ilgili kendi 
acızgannıını Canabisi bildirdi Türkiye Res-
publikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet 
Selim KARTALa hem çadırdakı “Orizont” 
moldo-türk liţeyin öndercilerinä.

Yas günündä devlet kuruluşların binala-
rında Moldovanın hem Gagauziyanın bay-
rakları, yas simvolu olarak, biraz aşaa indi-
rildi.

Saat 11-30-da da Çadırda, hepsini kim 
Somadakı büük tragediyada canını kaybetti, 
bir minutluk susmaklan andılar.

Çadır kasabasında Türkiyedä Soma şahtalarında 
tragediyaylan ilgili yas günü

Türkiye Respublikasının Manisa bölgesinin Soma rayonunda kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgili, orada 
cannarını kaybedän insannarı anmak için hem o raametlilerin aylelerinä acızgannıımızı bildireräk, Gagauziyanın 
Çadır kasabasında Hederlez ayın (may) 16-da yas günü tutuldu.

Gagauziyanın başkasabasının Komra-
dın primarı Nikolay DUDOGLU Türki-
yenin Manisa bölgesinin Soma rayonunda 
kömür şahtasında olan tragediyaylan ilgi-
li, Türkiyenin prezidentın Abdullah GÜL, 
Başbakanın Recep Tayyip ERDOĞAN 
hem TBMM Başkanın Cemil ÇİÇEK adla-
rına acızgannıını bildirän bir yazı yolladı.

Acızgannık yazısında urgulanêr, ani 
“kardaş gagauz halkı Türkiyenin Manisa 
bölgesindä olan tragediya için haberi yas 
içindä kabletti. Kardaş türk halkına deyni aar 
hem kahırlı vakıtta gagauz halkı yanınızda 
bulunêr.

Hepsinä kim yakınnarını kaybetti biz can 
acımızı bildireriz. Umut ederiz, ani en kısa za-
manda yaralı olannar da ayaa kalkaceklar.”

Komrat primarı Nikolay DUDOGLU Türkiyeyä 
acızgannıını bildirdi



VATAN
Öter sabaalen horozlar
Fırlêêr yalın dan erindän,
Gözäl çalêr türlü kuşlar
Sabaa hayır olsun, Vatan!

Taazä bir çii, gözäl koku
Sansın yanêr gök batıda,
Ateşlän bulutlar dolu
Fasıl gökün üüsekliindä.

Seni girgin olannarın
Metettilär bu dünnedä,
Oldu yolun senin aydın
Büük devletlärlän birerdä.

Oldun çirkin vakıtlarda
Duvar gelän duşmannara,
Büük girginnik var insanda.
Karşı çıktıydı onnara.

Sän tuz-ekmeklän karşılêêrsın
Teklif edersin ürektän,
Musaafiri ikram edersin
Bütün canın sıcaklıından.

Gözäl senin o küülerin
Şaşêr gelän musaafirlär,
Hem pek işçi o insanın
Bunu görerlär konaklar.

Sän gün-gündän gözellenersin 
Benim sevgim, paalı Vatan,
Hem git-gidä taa genç olêrsın
Seni hergün düzer insan.

Sän pek küçüksünâ Vatanımâ
Seni sayêr çok büük devlet,
Sän, Gagauz Erim benim,
Bizä ömür sän hem kısmet. 

DUA
Çökerlär dizçä insannar
Her gün ikona önündä,
Uçêr gökä o dualar
İnsan söleer ne üreendä.

Yaasın, Saabi, yaamur bizdä
Olsun zengin bir bereket,
Olsun ekmek soframızda
Hem ver saalık bizä, kısmet.

Uzun ömür hem da raatlık,
Kahır hiç bilmesin, insan,
Hem da hiç bilmesin kıtlık;
Koru bizi büük beladan.

Koru bizim uşakları
Hem ver akıl sän onnara,
Olsun açık o yolları - 
Onnar umut ihtärlara.

Geçer yıllar, hızlı geçer,
Her gün hiç bitmer zorluklar,
Aşırıya gençlär gider,
Dua ederlär ihtärlar.

Susêr Allaa: Aman! Aman!-
Hiç bir da ses yok üüsektän,
Umutlan hep yaşêr insan
Bekleer yardım o Allahtan.
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Beklämä sän, benim halkım,
Al kuvedi ellerinä,
Ko tarihtä zengin kalsın
Da ol saabi sän kendinä.

KİM KABAATLI?
Ana topraa çok insannar
Brakıp, gider aşırıya,
Orda çoyu kalêr onnar
Sade bir boy geler evä.

Başka erdä enseer gurbet,
Zere köklär kaldı evdä,
Dolu pelinnän o kısmet,
Acı ekmek aşırıda.

Onnar da kim geeri geler,
Sevinmer çok bu gelmeyä,
Zere para hızlı biter
Gider eni kazanmaya.

Gider insan aşırıya,
Onu üüsüz yaptı devlet,
Gider taa ii yaşamaya,
Yavaş-yavaş daalêr millet.

Var kuvettä pek çok hırsız
Onnar soyêrlar deriyi,
İnsan işsiz hem parasız
Betva eder yaşamayı.

Kim kabaatlı? – kendi insan
Pek çok susêr hem dayanêr,
Fayda hiç yok beklemektän
Birlik salt hepsini enseer.

Oldu birlik, küçük devlet
Kurduk bizim Bucaamızda,
Ki insanda olsun kısmet
Hem annaşmak aramızda.

Oldu birlik biz duşmana,
Küçüü, büüyü, karşı çıktık.
Karşı çıktık biz duşmana,
Ölmää Vatançin toplandık.

Cenktän ruslar kurtardılar
Geldi yardım vakıdında,
Kaldı diri gagauzlar
Şılêr güneş Vatanımda.

İi yaşamak girgin insan
Kuru kendin sän kendinä,
Onu beklämä Allahtan,
Umut birliin kuvedinä.

BİYAZ KAYİN
Biyaz kayin sansın gelin
Donaklı durêr,
Körpä o, gencecik, belli
Eşini bekleer.

Ona boncuk küpeleri
Yaraşêrlar pek,
Gözäl fistan, incä beli,
Yapraklar ipek.

Kıvrak o bluza güüsündä
Alaca – biyaz,
Geçer sevdaylan yanından
Çiçekli ilkyaz.

Nikolay PEYOGLU duudu 1947-ci yılda Gruziya Respublikasının Poti kasabasında. 1956-cı yıldan beeri Komrat 
kasabasında yaşêêr. Üüredicilik uurunda institutu başarıp, çok yıllar üüredici işledi. Zor vakıtlarda başka işlärlän da 
zanaatlandı. Şindi pensiyada. 

Peet başladı yazmaa XX-ci üzyılın 80-ci yıllarında, ilktän rusça, sora da gagauzça. Peet yazêr hem büüklerä hem da 
küçüklerä deyni. Rus dilindän peetleri gagauz dilinä dä çevirer.

O Han Oguz hem dedelär “Bizi unutmayın!” baarêr

İsteer çıkmaa o erindän
Dünnäyı görmää, 
Ama derin köklerindän
Yok nicä gitmää.

Dua sän etmä göklerä
Serbestli olmaa,
Sän şükür et o köklerä
Hem Ana-topraa.

Erdä ömür yok onnarsız
Sän anna bunu,
Olcan yanık sän Vatansız
Özleycän onu.

Olcek masal o gözelliin
Sünecän heptän,
Vazgeç bundan, kayın-gelin,
Yabancı erdän.

İKİ KIRLANGAÇ
İki kırlangaç sabaalen
Hederlezlän geldilär,
Pek yakın telä konduynan
Bana pek sevindilär.

Onnara mayıl oldum bän
Hem şaştım kuşçazlara,
Sevindim bütün üreklän
Bu küçük cancazlara.

Sölemää sansın isteerlär: 
«Ne islää, açan evdä!»
Bana kuşça annadêrlar
Pek gözäl o dilindä:

Yollandık biz, gün geldiynän,
Uz duuma erimizä,
Sevineriz etiştiynän
Biz ana topraamıza.

Biz uçtuk gecä-gündüz
Denizi aykırlamaa,
Savaştık çok aaç, susuz,
Kenaradan etişmää.

Çok devlet geçtik uçaarkan,
Çok duşman gördük yolda,
Biz konduk pek sevinäärkän
Hederlez günü evdä.

Bizi çaarêr ana-toprak
Çeker köklär dedelerdän.
Biz fidandan düşük yaprak
Açan uçêrız Vatandan.

OGLANIN NASAATI
Uyaardım bän da uykumda
Karşı geldim ulu dedämnän,
Karşı geldim geniş kırda,
O kır doluydu salt hayvannan.

Daalıp kırda, onnar otlardı
Yavaş gidärkän ileri,
Oglan-dedä orda güdärdi, 
Ürüktü pek o beygiri.

Bän yaklaştım, verdim seläm, 
Baktı uzun-uzun bana:
Bän evladın senin, dedäm
Bän düşümdä geldim sana.

İndi erä o beygirdän,
Braktı gezsin onu bolda,
Gittik onunnan biz yayan,
Dolu otlarlan o kırda.

Bana sordu: nicä işlär
Hem nicä yaşamak sizdä?
Raatsız uyêêrız, dedelär,
Bizim, sonsuz, uykumuzda.

Zor yaşamak, hiç yok birlik ,
Var çok duşman aramızda, 
Çiçek açêr salt hırsızlık, 
Gençlär kalêr aşırıda.

Çok sesledi beni Oglan
Dedi o, sora, bitkidä:
Deyni kaybelmesin insan
Lääzım olsun o birerdä.

Biz pek kaaviydik bir zaman
Türlü duşmannan da düüştük,
Çoyu korkardılar bizdän 
Açan bir büük devlet düzdük.

Yavaş-yavaş biz aazaldık
Asirlerin yollarında,
Bir üçüz-dörtüz bin kaldık
Açan konduk biz Balkanda. 

Dini, dili, biz koruduk
Bizim gözäl adetleri,
Makarki çok zorluk gördük,
Geçtik pek çok devletleri.

Ölä onun o nasaatı:
Bizä örnek dedelermiz,
Kaavi bir ruh onnar braktı
O ruh bizim kuvedimiz.

Salt birliktä yaşêêr insan, 
Yaşêêr diveç o bu erdä 
Hem ilerleer salt ozaman,
Açan atılmêêr dilindän. 

KANIN SESİ
Gençtim bän, kino bakardım
Kazaklar içindi film,
Evelki insan düüşärdi,
Türkü çalardı bir akın.

Onun sesi beni çaarardı
Uzak, ulu, dedelerä.
Asirlerä aklım uçardı,
O evelki vakıtlara.

Dalga, dalga, kanım olardı
Düülardi sık benim ürääm,
O türküdän canım aalardı
Güçlüydüm pek o türküdän.

Evä gidärkän bütün yol
Akın çalardı içimdä,
Çalardı o geniş hem bol
Sesi ötärdi kanımda.

Akın kazak, bän gagauz
Nedän kanım dalgalandı?
Attila kim, kim han Oguz,
Yıllar geçtiynän annadım.

Bän okudum: bizim köklär
Onnar Attilaya gider.
O Han Oguz hem dedelär
“Bizi unutmayın!” baarêr.

Biz, Oguzlar, sizin temel,
Kaavi bir ruh, Kervan-Kıran,
Sizin ömür, sizin ecel - 
Çoktan geçmiş asirlerdän.
 
KİM O TALANT
Talant o kim pek çok işleer
Daadêr sıcaa o canından,
Kim üreeni kurban verer
Yanêr onun ateşindän,

Kim insana yapêr iilik
Sade onun için yaşêr,
Ama görer pek çok kinnik
Hem çok zorluk o geçirer.

Kimi ii dost da çok görer
Onu satêr o saklıdan,
Kimi bir şaş gibi sayêr,
Annamêêr çok sıra insan.

Gider talant salt ileri
Dolu kösteklän yolundan,
Onun adı hem işleri
Çok ilerdä zamanından.

Bizdä süner çok talantlar
Ya da giderlär devlettän,
Yardım hiç görmerlär onnar
Bir boy cansız kuvetlerdän.

GECä
Açan kırda gecä yatardım
Bakardım bän yıldızlara,
Sansın bir gimn onnar çalardı
Kara, dipsiz, o göklerä. 

Bän o mayıl gimni seslärdim
Käämil zınnardılar göklär,
Aklımnan bän orda uçardım
Beni tanardı yıldızlar.

Sansın binnärlän mum yanardı
Sonsuz o klisä içindä,
Orda diri cannar uçardı
Üüsek, büülü, o önümdä.

O tabiat erdä uyardı:
Sessiz durardı dolaylar,
Salt böceklär otta şılardı,
Türkü çalardı ţırţırlar.

Ürääm,canım, onnar ötärdi
O gecenin gözelliindän,
Sabaadan hiç bän uyumardım
Türlü gelän duygulardan.



24 Hederlez ay 2014

24 May 2014

Çıkêr 14.08.1988 beeri

Kurucu “ANA SÖZÜ” S.R.L.
Sertifikat No. 1003600086420

Todur ZANET
Baş redaktor

Gazeta “Universul” basım evindä basılêr
Tiraj – 3000 ekz. Sımarlamak No: 4041.

İndeksi - PM – 21358
YAZIŞMA ADRESİMİZ:

RM – 2028, Moldova, Kişinêu, 
c/p Nr. 1025. Tel/fax: 022 28-18-04

e-mail: todur.zanet@gmail.com
zanet@anasozu.com

“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

Hederlez ayın (may) 9-da Gagauzi-
yanın herbir küüyündä hem kasabasın-
da II-ci dünnä cengindä Enseyiş Gü-
nün 69-cu yıldönümü bakıldı. En büük 
meropriyatiyalar Komratta geçti.

Komratta kutlamlarda pay alannar 
paradlan örüdülär kasabanın Kurtarıcı-
askerlerin memorialana.

Paradta pay aldılar Gagauziyanın 
hem Komradın öndercileri, GHT hem 
Moldova parlamentın deputatları, af-
gan cengin veterannarı, iş veterannarı 
hem sıradan insannar.

Kutlamalar sırasında memoriala 
çiçek hem venok koyuldu hem anmak 
mitingı oldu.

Not. Büün Gagauziyada II-ci dünnä 
cengin sadä iki veteranı yaşêêr.

Gagauziya Enseyiş Gününü kutladı

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Tomay 
küüyün mezarlıında, 1946-1947 yıl-
larda gagauzlara karşı yapılan aaçlık 
genoţidında aaçlıktan öldürülän tomay-
lıların ortak mezarın üstündä, açıldı 
anma memorialı. O aaçlık genoţidında 
Sovet rejimı gagauzların 40% zeedesi-
ni zorlan mezarlara soktu. Sadä Tomay 
küüyündä aaçlıktan 2500 insandan 
kaybelmiş.

Anmak memorialını kurmaa deyni 
ön teklif küüyün sovetniindän Pötr BA-
LABANdan geldi. Hepsi tomaylılar bu 
fikirdän yan oldular. Katlanıp ta para 
topladılar. Biraz yardım geldi sponsor-
lardan da. Memorial 80 bin ley tuttu.

Anmak taşın açılmasında hem yaslı 
mitingta pay aldılar küülülär, Tomayın 
primarı Födor TOPÇU, küü sovetnik-
leri hem küü Sovetinin başı İvan NE-

DOV, Moldova Parlamentın deputatı 
İrina VLAH, Odesin dolay Sovetının 
deputatı Yuriy DİMÇOGLU, GHT de-
putatı Sergey ÇİMPOEŞ, Çadır rayo-

nun başı Sergey BUZACI.
Memorialın açılmasında Tomay 

küüyün popazı bir slujba yaptı. Nedän 
sora da pomana sofrası koyuldu.

Tomay küüyü aaçlık genoţidın kurbannarını 
unutmêêr

Açılışta pay al-
dılar hem söz tut-
tular Tatarstanın 
prezidentı İldar 
HALİKOV hem 
Tatarstanın başka 
ofiţial insannarı, 
TÜRKSOY Ge-
nel Sekreteri Du-
sen KASEİNOV 
(paterttä), Türki-
yenin Moskvada 
Büükelçisi Aydın 
Adnan SEZGİN, Eskişehir (2013 yılı 
Türk dünnäsının kultura baş kasaba-
sı) valisi (gubernatoru) Güngör Azim 
TUNA, Türkiye respublikasının başka 

ofiţial admanrı, deputatlar, diplomatlar 
hem Türk dünnäsının devletlerindän 
delegaţiyalar.

Kazan 2014 yılı Türk dünnäsının 

kultura baş kasabası” ofiţial açılışı baş-
ladı Çiçek ayın 26-da sabaalän Kazan-
da kurulmuş olan Gabdulla TUKAYın 
anmak taşına çiçek hem feneţ koyul-
masınnan.

Avşamneyin da Kazanın “M.Calil” 
Devlet opera hem balet teatrusunda 
“Kazan 2014 yılı Türk dünnäsının kul-
tura baş kasabası” ofiţial açılışı yapıl-
dı. 

Ofiţial açılış konuşmalardan 
sora, büük bir konţert gösterildi hem 
reçepţiya imeyi verildi.

Not. Kazan kasabasınadan “Türk 
dünnäsının kultura baş kasabası” ol-
dular Astana (Kazahstan, 2012) hem 
Eskişehir (Türkiye, 2013).

Kazan 2014 yılı Türk dünnäsının kultura baş kasabası
Çiçek ayın (aprel) 26-da Tatarstanın (Rusiya Federaţiyası) başkasabasıda Kazanda “Kazan 2014 yılı Türk dünnäsının 

kultura baş kasabası” meropriyatiyaların ofiţial açılışı oldu. Açılış günü maasuz ayırıldı, zerä bu gündä 1886-cı yılda duu-
muş büük tatar poetı hem cümne insanı Gabdulla TUKAY (26.04.1886 - 13.04.2013).

Bölä karara geldilär Komradın 
sovetnikleri. Monument koyulacek 
kasabaya Bucak küüyün tarafından 
giriştä. 

Monumentın proektını seçmää dey-
ni kuruldu maasuz bir komisiya. Pa-
rayı (100 bin ley) verer bir politikacı. 
Komradın primarı da açıkladı, ani para 
etişmärsa primariya da katlanacek.

PATRETTÄ: Monumentın ön pro-
ektı.

Komrat girişindä
“Kömür At”
monumentı koyulacek

Herbir gagauz biler, ani Gagauziya-
nın başkasabasının simvolu – Kömür 
At (legendaya görä – Komur At). Bu 
simvola Komradın girişindä monu-
ment koyulacek.

Hederlez yortusu Komratta Heder-
lez ayın 4-dä bakıldı. Bu günü Gaga-
uziya başkanı buluştu Hederlezä gelän 
musaafirlärlän. Sora “Hederlez - 2014” 
festivaldä pay alan ansamblilerin para-
dı oldu hem Komrat kultura Evindä 
Hederlez yortusunun ofiţial açılışı hem 
konţert yapıldı.

Hederlez yortusu Valkaneştä He-
derlez ayın 5-dä bakıldı.

Çadırda sa Hederlez ayın 6-da “At-
Prolin” fermasında yortuya baaşlanan 
“Altın At” atlılar yarışları oldu.

“HEDERLEZ” 
yortusunu altısından
dördünä çektilär

Gagauz halkının en büük milli 
yortusundan birisi – Hederlez! Heder-
lez yortusu Hederlez ayın (may) 6-da 
bakılêr. Bu yıl bu adeti ofiţial Gagauzi-
ya öndercileri kırdılar: “HEDERLEZ” 
yortusunu 6-dan 4-nä çektilär.


